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Japánba, a 15. Kanagawa Bi-
ennáléra a világ 84 országából 

összesen 20 723 gyermekmunka 
érkezett. A zsűri összesen 520 díjat 
osztott ki: 3 fődíjat, 43 különdíjat és 
459 díjat. Ezen a megmérettetésen 
is sikeresen szerepeltek az EmArt 
műhely növendékei: legnagyobb 
sikert Ćopić Krisztina ért el. Mun-
kájáért különdíjban részesült (egy 
képzőművészeti alkotást kapott 
ajándékba az oklevél mellé, s alko-
tása helyet kapott a katalógusban 
is), Viktoria Semi és Maša Gudović 
pedig díjazott lett. Nagyon büsz-
kék vagyunk a lányok sikerére!

(emi)
Krisztina a díjával

A jövő heti Jó Pajtás 
címoldala és posztere

64. évf., 2010. V. 6., ára 50 dinár 17

Május 6.

Környezetvédők napja

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny vajdasági döntője 2010. április 17-
én zajlott le az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában. A versenyen a 

körzeti  megmérettetésekről továbbjutó legsikeresebb 34 diák vett részt, és 
közülük a pontszámaik alapján legjobb 8 tanuló fogja képviselni Vajdaságot 
2010. május 29-én Budapesten, a Kárpát-medencei döntőben. Név szerint: 
Tápai Ramóna (Petőfi Sándor iskola, Újvidék), Nagy Emese (Hunyadi János 
iskola, Csantavér), Vénics Anett (Széchenyi István iskola, Szabadka), László Ni-
kolett (J. J. Zmaj iskola, Martonos), Samu Ágnes (Miroslav Antić iskola, Palics), 
Mihálovity Szintia (Október 10. iskola, Szabadka), Bencsik Blanka (Csáki Lajos 
iskola, Topolya) és Tuvić Blanka (Csáki Lajos iskola, Topolya).

Jó hír a csokoládérajongóknak: napi egy szelet édes élvezet 
39 százalékkal csökkentheti a szívbetegségek és az agyi ka-

tasztrófa kockázatát – derült ki egy német orvosi kutatásból. 
A vizsgálatot vezető Brian Buijsse szerint a legnagyobb hatást 
napi 50 gramm csokoládéval érhetjük el. A Buijsse által irányí-
tott kutatócsoport nyolc éven át csaknem 30 ezer ember élet-

módját tanulmányozta Németországban a 35 és 65 év közötti 
korosztályból, mielőtt erre a felismerésre jutott. A kutatók meg-
figyelése szerint már egy kis kocka csoki is hasznos lehet. Ha 
azonban 6 grammal növelték az adagot, az 10 ezer főre vetítve 
85-tel kevesebb szívrohamot és agyi katasztrófát eredménye-
zett.

Napi egy csokoládé csökkenti  
a szívbetegségek kockázatát
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A május elsejéről azt hiszem, mindannyi-
unknak az erdő, a madárdal, a rügyező 
fák, az orgonaillat, a kirándulás, a jó-

kedv, a vidámság jut  eszébe. Hívhatjuk tavasz-
ünnepnek is.

Eredetileg a munkásság nemzetközi ünne-
pe, a nyolcórás munkanapért folytatott harc-
ban született, de a májusfa, a vidám fölvonulás 
és az azt követő mulatság az ókori istenségek 
tiszteletére rendezett ünnepségeket idézi a 
mai napig. 

Afiatalok  májusfát állítanak a falu vagy a 
város központjában, melyet virággal díszíte-
nek. 

Emlékszem, valamikor fúvószenekar éb-
resztett bennünket, aztán kimentünk a termé-
szetbe, a Tisza-partra, hogy ott ünnepeljünk. 
Igazi népünnepély volt.

Manapság is ünnepelünk. Hogyan töltik a 
május elsejét az óbecsei Samu Mihály iskola 
tanulói? Elmesélik az ötödikesek: Tallós Trisz-
tán, Lénárt Zsanett, Becsei Szabolcs, Farkas 
Dániel, valamint a hetedikes Kovács Angéla 
és a nyolcadikos Csúzdi Angéla, Józsa Zsu-
zsanna magyartanárnő tanítványai.

Trisztán nagyon szereti a természetet, a 
Tiszát, nyáron gyakran jár a szüleivel fürödni. 
A május elsejét tavaly is a kiserdőben töltötte, 
ahol aztán lehet játszani, bújócskázni… Pedig 
manapság nagyon kell vigyázni, mert támad-
nak a kullancsok.

– Mi nagyon is elővigyázatosak vagyunk – 
kezd a mesélésbe Trisztán –, ha kimegyünk az 
erdőbe, bekenjük magunkat kullancsok elleni 
krémmel, mert félünk a vérszívó, alattomos ál-
lattól, mely észrevétlenül tapad ránk. Így volt 
ez tavaly május elsején is. Aztán már bátran 
jártuk az erdőt. Ilyen közelről még nem lát-

tam őzikét. Két méternél nem volt messzebb 
tőlünk. Anyukám barátnőjével és családjával 
töltöttük a majálist. Sokat bújócskáztunk, 
zavarócskáztunk, versenyezetünk, ki dobja 
messzebbre a kavicsokat… Kinn, a szabad-
ban, a jó levegőn meg lehet ám éhezni! Apu-
kám kihegyezte a pálcákat, azokra szúrtuk föl 
a szalonnát, s a parázs fölött addig tartottuk, 
míg aranysárgára nem sült. Ebéd után meg 
pecázni mentünk a csatornára. Másodikán is 
ugyanazon a helyen táboroztunk.

A Gyöngyszigeten, a Bácsföldvárnál lévő 
Holt-Tisza-ágnál. Nagyon szép víkendházak, 
gyümölcsösök vannak ott, s az az előnye, hogy 
a víz hamarabb fölmelegszik, mint a Tisza vize. 
Zsanették is mindig ott töltik a május elsejét 
édesapja barátjának a gyümölcsösében.

– Bekenjük magunkat a kullancs elleni szer-
rel – fűzi hozzá Zsanett –, így vígan játszadoz-
hatunk, nem kell attól tartani, hogy ránk tapad 
egy vérszívó. Nagyon szeretünk a Gyöngyszi-
geten, mert ott sokat lehet játszani. Tavaly is 
ott ünnepeltünk. Míg apukám elkészítette a 
húst, a rostélyost, addig mi, gyerekek játszot-
tunk, homokoztunk… Egyszer csak egy sik-
lót pillantottunk meg. Nagy volt a sikoltozás, 
mert azt hittük, kígyó. Mikor elkészült az ebéd, 
ettünk, majd lementünk fürödni. Van egy kis 
házikó is, ott át tudtunk öltözni. Az idén is ott  
majálisozunk, mert ott mindannyian jó érez-
zük magunkat.

Szabolcs és Dani a május elsején is horgász-
ni megy. Ha nem is fognak sok halat, legalább 
a tiszta levegőn vannak.

– Flóriánnal és a szüleivel együtt töltöttük 
a május elsejét – magyarázza Szabolcs –, s 
mindannyian pecáztunk. Közben játszottunk 
is. Mivel nemigen fogtunk halat, így sonkát sü-

töttek Flórián szülei. Nagyon finom volt, meg 
sok sütit is vittünk, s mind megettük.

– Mi is játszottunk pecázás közben – foly-
tatja Dani –, s nem is vettem észre, hogy hal 
akadt a horgomra. Szóltak, hogy rántsam már 
ki, s én úgy megrántottam, hogy a hal kiszállt 
a mögöttem lévő szántásra. Mivel versenyez-
tünk, végül is apukám és a testvérem győzött, 
ők 17, én meg a tatám 7 halat fogtunk. Otthon 
este anyukám megsütötte a rostélyos mellé. 
Nem azért, mert mi fogtuk, de nagyon ízletes 
volt. Ezúttal is pecázni megyünk május else-
jén.

Kovács  Angéláék is horgásztak a csator-
nán, s fogtak is halat!

– Tavaly a gyümölcsösünkben töltöttük az 
ünnepet – mondja Angéla –, s mondhatom, 
nagyon sokan voltunk, sokat játszottunk. Meg 
pecáztunk is. Igaz, én csak 3 picit fogtam, de 
a tesóm, a keresztapám meg apukám annál 
többet. Több mint 10 kg hallat fogtak össze-
sen. Elvittük a mamámékhoz, ahol bográcsost, 
hallevet főztek, meg sokat meg is sütöttek. 
Nagyon finom volt. Ami megmaradt, azt szét-
osztottuk. Az idén ismét pecázni megyünk 
május elsején.

Csúzdi Angéláék nem a természetben ün-
nepeltek, de nagyon jól érezték magukat.

– Tavaly az unokatestvéremnél töltöttem 
a május elsejét. Ott voltak a barátai, s jó han-
gulatban szórakoztunk, táncoltunk, ugyanis 
nagy udvaruk van, ahol sátrat állítottunk, szólt 
a zene, sült a rostélyos… Délután meglátogat-
tuk a barátainkat, akik szintén háznál ünnepel-
tek.  Ott volt a szimpátiám is. Jó volt a hangulat 
ott is – fejezi be a beszélgetést Angéla.

Koncz Erzsébet

Május elsejei emlékek
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M
űvészet, sport, kultúra? Mindhárom és 
még valami más is. A zenéhez  hason-
lóan a tánc is ősidők óta jelen van az 

ember életében, és még akik úgy vélik is, hogy 
botlábbal születtek, egy-egy ritmus hallatán 
valami mélyen megmozdul bennük, s önkén-
telenül igazodnak hozzá. Az idők folyamán a 
legkülönfélébb táncok alakultak ki, tükrözve 
korokat, kultúrákat, némelyiket versenysze-
rűen űzik, míg másokat művészi szintre fej-
lesztettek. Azonban a mozdulatok mindig 
tartalommal vannak telítve, s ha jobban meg-
figyeljük, a táncos mindannyiszor egy-egy tör-
ténetet mesél el, érzelmeket varázsol elénk.

Fehér Marianna, Feró Mónika, Nagy Do-
minika, Márton Erik, Mezei Edvin és Tyufa-
lity Sztefán a szabadkai Miroslav Antić iskola 
hatodikos tanulói. Őket faggattuk arról, hogy 
milyen szerepet tölt be életükben a tánc, és 
mennyire tartják fontosnak egyes táncstílusok 
megőrzését.

Erik nem nagyon szeret táncolni, bár ő a 
táncot elsősorban sportnak tekinti, s azt is in-
kább lányos sportnak.

– Nem szeretnék külön táncórákat venni, 
megtanulni bizonyos lépéseket, de ha úgy 
alakul, és szórakozásról van szó, ellötyögök. 
Elboldogulok a tánccal, és akkor jöhet min-
denféle zene. Na jó, azért nem minden. A 
néptánc egyáltalán nem tetszik, és a balett is 
nagyon idegen, meg a zenéje is az. Meg nem 
is a fiúknak való. Szerintem nincs is meg min-
denkiben a ritmusérzék, például én is ilyen 
vagyok, de sok mindent meg lehet tanulni, 
akár még az interneten keresztül is. Engem 
mondjuk nem érdekel a tánc, talán a break-
táncot és hip-hop-ot kivéve. A sport jobban 
bejön.

Mónika és Dominika a hip-hop stílust ré-
szesíti előnyben, együtt járnak táncórákra is.

-- Én azért szeretem a hip-hop-ot, mert 
pörgősebb, ritmusosabb, mint más táncok, 
sőt magát a zenei stílust is nagyon szeretem 
– mondja Mónika. – Szeretek a táncórákra jár-

ni, nagyon jó a tanárnőnk, és a koreográfiák is 
tetszenek. Azt hiszem elég jól megy már, bár 
lehetne jobb is. Szerintem minden gyakorlás 
kérdése. Talán nincs mindenkinek tehetsége 
a tánchoz, de ha valaki nagyon akarja, sokat 
megtanulhat. A művészi táncok annyira nem 
tetszenek, bár ha valaki szépen csinálja, jó 
nézni. A néptáncot fontosnak tartom, de nem 
az én stílusom, sem a zene, sem a viselet szem-
pontjából. Én az öltözködésben is a lazább 
dolgokat szeretem.

Dominika néhány évet járt standardtán-
cokra, majd hat hónappal ezelőtt a hip-hop-
ba kóstolt bele. Mint mondja, nagyon tetszik 
neki ez a táncstílus, és nagyon élvezi.

– Nekem a modernebb irányzatok tetsze-
nek, ezért is döntöttem a hip-hop mellett, és 
szerintem jól is megy. Hetente kétszer van 
óránk, de fellépéseink, versenyeink még nem 
voltak. Maga a zene is szorosan hozzátartozik 
a tánchoz, meghatározza a ritmust, a stílust, 
persze zene nélkül is lehet táncolni, bár úgy 
rosszabb. Szerintem az is meg tudja tanulni az 
alaplépéseket, akinek különben nem megy a 
tánc, vagy nincs ritmusérzéke, de azért tehet-
ség kell hozzá, ha jók akarunk lenni. Szeretek 
táncolni, olyankor mindig jól érzem magam, 
és nagyon sajnálnám, ha valami miatt abba 
kellene hagynom. Hiányozna a mozgás és a 
társaság is.

Marianna régebben standardtáncra járt, de 
miután a tánctanárnőjük elment, abbahagyta, 
másba viszont nem kezdett bele. 

– Nagyon tetszik még a jégtánc, hiszen az 
is tánc, és azzal is nagyon sok mindent ki le-
het fejezni, bár korcsolyán sokkal nehezebb 
lehet táncolni, mint a parketten. A néptánc 
hozzám sem áll közel, a modernebb stílusok 
jobban tetszenek. Viszont mindegyik népnek 
megvan a maga kultúrája, így a saját tánca is. 
Szerintem az embereknél ösztönösen a táncra 
való igény, csak mindenhol másmilyen tánc 
alakult ki. Én például még mindig nagyon sze-
retek táncolni. Emlékszem, amikor még voltak 

táncóráim, olyankor lelkileg megpihentem, 
teljesen kikapcsolódtam, és mindig jobb ked-
vem lett tőle. Néha most is táncolok, amikor 
egyedül vagyok, mert jól esik, és szórakoztató 
is tud lenni.

– Ahogy múltak az évek, és fejlődtünk, 
úgy változott a tánc is, és alakultak ki újabb 
és újabb stílusok. Szerintem a break-tánc 
a legnehezebb, mert olyan mozdulatokat 
csinálnak, ahol nem lehet pontos lépéseket 
tanulni. Én nem tudok és nem is akarok meg-
tanulni táncolni, mert nem áll hozzám közel 
a tánc, és szerintem ritmusérzékem sincs 
hozzá, bár igaz, ha szól a zene, társaságban 
vagyunk, akkor én sem állok egy helyben, 
lötyögök egy kicsit. A tánc valahogy lányos 
dolog, legalábbis a legtöbbje – véli Edvin. 
– A break vagy hip-hop jobban tetszik, azt 
szívesen elnézem, de a versenytáncok vagy 
a balett már idegen tőlem, bár talán ezeken 
keresztül lehet leginkább kifejezni bizonyos 
dolgokat, érzelmeket. Én a sportokat jobban 
szeretem. Viszont úgy gondolom, az ember 
életében fontos a tánc.

Sztefán ízlése Erikéhez hasonló, hiszen 
a néptánc és a balett egyáltalán nem tetszik 
neki, a break és a hip-hop, vagyis a moder-
nebb stílus viszont közelebb áll hozzá, de in-
kább csak nézni szereti. Táncolni ugyanis nem 
nagyon tud, és nem is nagyon akarja megta-
nulni.

– Én is csak úgy összevissza táncolok, nincs 
érzékem hozzá, de szerintem sokan vannak 
ezzel így. Bár, ha beiratkoznék egy táncisko-
lába, szerintem sok mindent megtanulnék. És 
talán nem is rossz dolog, ha tudunk néhány lé-
pést. A tánc elsősorban talán sport, de vannak 
művészi táncok is, meg amik egy nép kultúrá-
ját őrzik. Ilyen nálunk a néptánc, míg a break 
vagy a hip-hop Amerikára jellemző, a hastánc 
pedig megint egy másik kultúrából ismert. 
Ezek is nagyon fontosak, kár lenne, ha feledés-
be merülnének.

Sztojánovity Lívia

A mozgásban rejlő művészet
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P
ersze január is, február is rég elmúlt már, a 
nyár pedig a tavasz formájában valóban 
egyre inkább közeledik. Újra átélhetjük a 

természet évmilliók óta ismétlődő újjászületé-
sét. Amikor az erdőben járok mindig örömmel 
látom az avart borító tarka szőnyeget, az odvas 
keltike kedves virágait. Ugyanezt érzem pél-
dául a dombokon is, ahol a tavaszi hérics sárga 
virágai pompáznak, a bokrok alján pedig lila 
fejecskéikkel bólogató ibolyák köszöntenek. A 
lápos részeken a mocsári gólyahír nyílik, és a 
sort még sokáig lehetne folytatni. De hasonló 
élményt nyújthat a természetbarát számára a 
lombfakadás, az a szép és nagyon látványos 
folyamat, ahogy a duzzadó rügyekből szél hin-
táztatta zöld levelek fejlődnek. Egyre árnyéko-
sabbá, egyre sötétebbé válik az erdő, az odvas 
keltike nem véletlenül virágzik kora tavasszal, 
amikor a napsugarak akadály nélkül érkeznek 
az avarba a még lombtalan ágak között.

Hétről hétre gazdagabb a rovarvilág is. 
Áttelelt citromlepkék, nappali pávaszemek és 
legyek repülnek, a legelőn kis barlangjaik előtt 
mezei tücskök sütkéreznek, az erdei avar felett 
pedig szőrös potrohú poszméhek repülnek. 
Azután sorra megjelennek a többiek is, dara-
zsak, méhek, szitakötők, és időszakunk vége 
felé már szinte vibrál a levegő a sok ide-oda 
repülő, cikázó rovartól.

A tavasz kezdetén pacsirtaszó és a fekete 
rigók hangos flótái vezették be azt a gyönyörű 
kórust, amely május elején a sárgarigó fuvolá-
jával válik teljessé. Hajnalonként és az alkonyi 
órákban az énekes rigók hangos koncertjében 
gyönyörködhetünk, ismételt strófáikat a vörös-
begyek gyöngyöző, az erdei patakok csobogá-
sát idéző éneke fest alá. Ha az ébredő termé-
szetről beszélünk, nem feledkezhetünk meg 
az emlősökről sem. Téli pihenője után a sort 
a törpe denevér nyitja meg, amely enyhe idő 
esetén akár már február végén repülni kezd, de 
ébrednek a hörcsögök, az ürgék, s májusban 
sereghajtóként előbújik a hétalvó nagy pele is.

A természetbarátok számára a tavaszi 
hónapok nyújtják a legtöbb látni- és megfi-
gyelnivalót. Vezessünk naplót, és jegyezzünk 
fel mindent, amit sikerült megfigyelnünk! 
Egy-egy ilyen évekre visszanyúló adatsor, kü-
lönösen, ha rögzítettük az időjárási adatokat 
is, egy idő után érdekes összehasonlító anya-
got szolgáltat. Használjuk ki a hétvégeket, és 
töltsünk minél több időt a szabadban! Lehet 
ötletszerűen kirándulni, de végezhetünk előre 
elhatározott megfigyelési sorozatot is egy-egy 
erre alkalmasnak ítélt területen.

Ha ilyenkor a vizek mentén sétálgatunk, 
egyszerre látjuk a búcsúzó tél és a kora tavasz 
legkülönbözőbb jeleit. A Dunán, Tiszán és a 
mocsarakon még a télire érkezett madárven-
dégek úsznak, de már zöldellnek a parti fűz-
fák, gágogva repülnek a február végén érke-
zett nyárilúdpárok, a nádas mélyén bölömbika 
bummog, és a szintén korán érkezett nagy kó-
csagok már a fészkeléshez készülődnek. Elő-

bújtak a kétéltűek is. Gyepi, mocsári és erdei 
békák, valamint barna varangyok érkeznek a 
kiöntésekhez, sekély tószegélyekhez, kubik-
gödrökhöz, hogy petéiket lerakják. A gyepi 
békák nyitják a sort, ilyenkor nagy petecsomó-
ik úsznak a vízben. A hím és a nőstény párzás 
közben néha vartyogó hangon duettezik. A 
mocsári béka hímjei a nász során rövid időre 
gyönyörű égszínkék ruhát öltenek.

Langyos estéken messzire hallatszik a leve-
libékák brekegő kórusa, és mindenütt hallhat-
juk a párzó barna varangyok unkogó hangjait 
is. Ezek a békák akár nagyobb távolságról is 
mindig ahhoz a vízhez térnek vissza, ahol a 
lárvakorukat élték. Ha ilyen, lustán banduko-
ló, a petézőhely felé igyekvő varangyot látok 
valahol, mindig segítek neki: kézbe veszem, és 
a vízhez viszem. 

A hazai vizek óriása, a harcsa méternél hosz- 
szabbra nőhet, testtömege mázsánál is több le-
het. Teste pikkelyek nélküli, nyújtott feje széles 
és lapos, szájnyílása nagy, benne apró, kefesze-
rű fogak ülnek. Jellemző a felső állkapcsán levő 
két, hosszú bajuszszál. Tavakban és folyókban 
egyaránt előfordul, éjszaka jár táplálék után, 
napközben a fenéken, rejtekében pihen. 

Májusban-júniusban párosan ívik. A hím 
gödröt készít a fenéken, a nőstény abba rakja 
le testkilogrammonként huszonnyolcezer–
harmincezer ikráját. Ezeket a hím kikelésükig 
őrzi. A harcsák előszeretettel ívnak az áradás 
által elöntött részeken. A harcsa tápláléka 
rendkívül változatos, tulajdonképpen mindent 
zsákmányul ejt, amihez csak hozzáfér. Elkapja 
a fenék közelében úszó halat, lerántja a felszí-
nen észrevett madarat vagy a túlsó part felé 
igyekvő rágcsálót, a fiatal példányok viszont 
rovarokat és piócákat is fogyasztanak.

Sch. E.

Január, február, itt a nyár...

Nyári lúd

Sárgarigó Harcsa

Mocsári gólyahír
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Hétszáz kilométert tett meg gyalog egy német juhász Olaszor-
szágban, akit a gazdájától még nyáron lopott el valaki a nyaralá-

suk közben a dél-olaszországi Salernóban. 
A tolvajtól gyorsan meglépett, és egy salernoi család fogadta be, 

de náluk sem talált nyugalmat, tőlük is folyton megszökött, mígnem 
végleg eltűnt.

Két hónappal később a több száz kilométerre lévő Pizaból érte-
sítették telefonon a salernóiakat, hogy valaki megtalálta a teljesen 

legyengült kutyát. Az övében lévő adatok alapján bukkantak rá 
második gazdájára. Amikor azonban a toscanai állatorvos alaposan 
megvizsgálta, megtalálta az eredeti gazdától származó tetoválást 
is a testén. Innen már minden simán ment. Felhívták az ugyancsak 
toscanai, eredeti gazdáját, akitől nyáron ellopták, a Carrara nevű kis-
városban. Ő azonnal útra kelt kedvenc kutyájáért, amely számítások 
szerint legalább 700 kilométert tett meg Olaszországon keresztül 
dél felé. Már nem volt messze, hogy hazaérjen, amikor rábukkantak. 
Rocky óriási örömet okozott a gazdájának és a gyereknek, akik már 
lemondtak arról, hogy valaha is viszontlátják kedvenc pajtásukat. 
Rockyval is madarat lehetett fogatni, hogy újra otthon lehetett az 
övéi között. 

Hétszáz kilométert 
gyalogolt a hűséges 

kutya

A cicám neve Mimike. Azért ne-
veztem el így, mert mindig hí-

zeleg. A lakásban szoktuk tartani, 
de néha az udvarra is kimegy. Van 
neki négy lába, a testét szőr borít-
ja, két gyönyörű szeme van, füle és 
farka. Szeret hancúrozni a szőnye-
gen, tévézni, a kompon nézi a cicás 
képeket, videókat, s imád játszani. 
Legtöbbször Kitekatot kap enni, 
de a legjobban a kenyeret szereti. 
Előfordult már, hogy a lakásban 
rendetlenséget csinált, de azért jól 
megfizetett. Azért a kedvencem, 
mert szeret engem és hűséges. Ha 
egyszer bármi baja esne, mondjuk 
elpusztulna, én lennék a környék 
legszomorúbb gyereke. Nagyon 
szeretem őt!

Golić Attila, Szabadka

Mimike Kedvencem neve Jerry.  Ő 
már egy éve nálunk él. 

Szomorú úton került hozzánk, 
ugyanis előző kedvencem Luca 
mama elpusztult. Ez nagyon 
megviselt. A szüleim is érezték 
a fájdalmat, és új cicust hoztak 
a házunkba. Szürke, hosszú 
szőrű perzsafiú. Kerek és mér-
ges pofija van, de valójában 
nem ilyen. Csak a vastag szőre 
miatt mérges a kinézete. Hos-
szú, előrepördülő bajsza van, 
mint a fókáé! Kövérnek látszik, 
de a látszat csal! Csak a szőr-
zete testesíti meg. Különleges 
cselekedete, hogyha szomjas, 
bevezet a fürdőszobába, fel-
ugrik a mosdóra, és követeli, 
hogy nyissam ki a csapot, 

hogy folyjon a víz. Vagy amikor 
az asztalnál húst vág fel anya, 
két lábra emelkedik, mindkét 
mancsát az asztalra teszi, és 
kukucskál, hogy mi történik 
odafent, és hogy jut-e neki is 
egy-két falat. Ha nem kap, úgy 
nyarvog és vezetget a táljához, 
hogy már idegesítő. Ilyenkor 
olyan árván és aranyosan néz, 
hogy rögtön megpuhítja az 
ember lelkét. Tudjátok, hogy 
mikor a legeslegaranyosabb?! 
Amikor alszik! Horkol, nyü-
szít és kis lábaival rugdalózik. 
Ez azt jelenti, hogy álmodik. 
Whiskasszal és ételmaradékkal 

táplálkozik. Vizet és tejet iszik. 
Ekkor is cuki, ahogy kis rózsa-
szín nyelvével lefetyel. Mi elvá-
laszthatatlanok vagyunk. 

Szóval van okom az iránta 
táplált szeretetre.

Bencun Mia, Szabadka

Jerry

Az egyik kedvencem a 
macskám. A szomszé-

dunkban kiscicák születtek, s 
az egyiket befogadtuk. Ő egy 
10-11 hónapos nőstény. A 
neve Mandulácska/Vera nena. 
Házi kígyónak, Vera babának 
becézem. 

A kertünkben él. Nappal 
kóborol, velem játszik és a 
székében napozik, este pe-
dig az ablakunkban ül és 
nyávog. Testét teknőctarka, 
rövid, tömör szőr fedi. Szeme 
zöldessárga. Lábai kecsesek, 
járása csámpás és kissé lom-
ha. Testtömege 2,5 kg. A kert-
ben együtt indulunk közös 

„felfedező utainkra”. Kedvenc 
időtöltése a többi macskával 
való fára mászás, játék, evés 
és az engem való idegesítés 
(pl. vreea, meó, pelem-pe-
lem). Legjobb barátai a ten-
gerimalacok. Macskaeledellel, 
kenyérrel, hússal és tejjel táp-
lálkozik. Néha (ennek én nem 
örülök) maga fogja meg az 
eleséget.

Azért szeretem, mert egy 
pár hónap múlva csodás köly-
kökkel fog megajándékozni, 
és mert kissé bolondos állat. 

Vukov Johanna, Szabadka

Kedvencem
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Ismertetőjegyek. Megnyúlt, nagyjából hengeres testű hal, de a feje 
fölülről, a farokrésze oldalról enyhén lapított. Feje és szeme aránylag ki-
csi, az orra ellenben hosszú, túlér a száján. Alsó állású, ívelt vonalú száját 
vastag, húsos ajak keretezi. A fölső állkapcsán elől 2 kisebb, hátul, a száj-
szögletében 1-1 hosszabb bajuszt visel. Hátúszójának elején egy hátulsó 
oldalán fogazott csonttüske található, amelyet 8-9 elágazó sugár követ. 
Farkalatti úszóját 5 osztott sugár támasztja. Az úszó csúcsa – hátrasimít-
va – meg sem közelíti a farokúszó tövét. Pikkelyei kicsik, számuk az ol-
dalvonalon 55–62. A nagyobbak alsó úszói vöröses árnyalatúak. Fejlett 
példányai 40–50 cm hosszúak, de 70 centinél hosszabbra is megnőhet.  
A hazai horgászrekord 8, 10 kg (1993).

Hasonló fajok. Legjobban közeli rokona, a Petényi-márna (36) ha-
sonlít hozzá, de utóbbi hátúszójának elején nincs fogazott csonttüske, 
és farkalatti úszója hátrasimítva megközelíti vagy eléri a farokúszó tövét. 
Testalkat és szájállás tekintetében hasonlóak a márnaivadékhoz a külön-
böző küllőfajok (37, 38, 39, 40) is, de utóbbiaknak csupán a szájszögle-
tében találunk 1-1 bajuszszálat, a felső állkapcsuk elején nem, továbbá a 
küllők oldalát nagyobb és sötétebb színjátszó foltok sora díszíti.

Környezet. A folyók márnazónájának jellemző és egyben névadó 
hala. Legnépesebb állományai természetesen a márnazónában alakul-

nak ki, de a pérzónától a dévérzónáig megtalálható. Utóbbinak a fölső 
régiójában még gyakori is lehet, lefelé haladva azonban már megfogyat-
kozik, a duzzasztott szakaszokon pedig ritkává válik.

Táplálék. A mederfenéken keresi táplálékát, amely férgek, rovar-
lárvák, csigák és egyéb gerinctelen állatok mellett jelentős arányban 
tartalmaz növényi anyagokat és szerves törmeléket is, alkalmanként a 
halivadékot is elkapja.

Szaporodás. Ivarérettségét 3–5 éves korban éri el. Az érett ikrasze-
mek átmérője kb. 2 mm, számuk egy-egy nősténynél 3–15 ezer. Az ívásra 
május-júniusban, a folyók kavicsos-sóderes mederszakaszain kerül sor, 
az ikra az aljzathoz tapad.

Elterjedés.  Vizeinkben őshonos európai elterjedésű faj, amely a Pire-
neusoktól a Dnyeper vízgyűjtőjéig található meg. 

Jelentőség. A folyóvizekből származó halzsákmány egyik igen je-
lentős összetevője a márna, amely halászati és horgászati módszerekkel 
egyaránt jól fogható. Európában a sebezhető fajok közé sorolják, mivel a 
duzzasztott folyószakaszokról kiszorul, de nálunk még nem számít ritka-
ságnak. Húsa szálkás, de nagyon ízletes, ikráját ellenben nem ajánlatos 
fogyasztani, mert megárthat.

Harka Ákos–Sallai Zoltán:  
Magyarország halfaunája című könyve nyomán

Márna
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

A Haltan az oktatásban elnevezésű előadás-
sorozatunk keretében Magyarcsernyén és 

Magyarittabén jártunk. A téma iránt megnyil-
vánuló élénk érdeklődésről tanúskodik, hogy 
a két helyszínen összesen több mint 230 ta-
nuló hallgatta végig az előadást. De nemcsak 
végighallgatta, hanem aktívan részt is vett 
benne.

Bevezetőként Tóth Bátori Erzsébet felol-
vasta Pressburger Csaba, a Magyar Szó főszer-
kesztőjének üdvözlőlevelét, melyben emlé-
keztette a tanulókat, hogy csak az intők nélküli 
bizonyítvány szavatolja a nyugodt vakációzást, 
valamint, hogy a mértéktelen komputerezést 

nem árt a természetben eltöltött órákkal he-
lyettesíteni.

Halismertetőt Buzás Mihály, horgászro-
vatunk szerkesztője tartott, melyhez gazdag 
ismeretterjesztő képanyagot mellékelt. Az 
anyag felölelte a vidékünkön élő valamennyi 
halfajt. Beleértve azokat is, amelyeknek eddig 
csupán bizonyító példánya került elő, vagy 
amelyek megjelenésével csak a közeljövőben 
kell számolni. Szembetűnő volt, hogy a tanuló-
kat az ismeretanyag legalább annyira érdekli, 
mint maga a halfogás. Ezzel magyarázható, 
hogy azok is beleszóltak – kérdeztek/válaszol-
tak –, akik (még!) nem horgászok.

Kérdések! Lényegbevágóak, értelmesek, 
egyértelmű választ követelőek... És rengeteg 
volt belőlük! Ezért (főleg ezért) folytatjuk. Kö-
vetkező állomásaink Bezdán, Bácskertes...

B. M.

Ekkora halat fogtam!
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Április 29. 
Ma Péter, Antónia, Katalin, Hugó, 

Róbert, Tihamér napja van.
Antónia 
A latin Antonius férfinév olasz eredetű 
női párja. Lásd még az Antal névnél. 
Hugó 
A Hug- kezdetű, germán eredetű nevek 
rövidülése. A névelem jelentése: érte-
lem. 

1727. április 29. (283 éve történt)
A tánc világnapja. A „balett Shakespea-
re”-jeként ismert Jean Georges Noverre 
születésnapján a világon mindenhol 
ezen a napon táncművészeti előadások 
keretében ünneplik a tánc világnapját.

1970 (40 éve történt)

Megszületett Andre Agassi amerikai te-
niszező.

1937. április 29. (73 éve történt)
Negyvenegy éves korában meghalt Wal-
lace Hume Carothers amerikai vegyész, a 
nejlon (nylon) feltalálója. 1928-ban kezd-
te ez irányú kutatómunkáit, 1932-ben 
sikerült először a nejlont szintetikusan 
előállítania. A nylon elnevezés valószí-
nűleg a Now You Lousy Old Nipponese! 
(Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak 
kezdőbetűinek összevonásából keletke-
zett. Carothers ezzel azt akarta kifejezni, 
hogy a műszál a valódi japán selyemmel 
versenyképes lesz. Tény, ami tény: az első 
„komoly” műanyag és műszál feltalálása 
megváltoztatta a világot! A magyar 
nyelvben néhány éve megváltoztatták a 
nylon írásmódját, így ma már a fonetikus 
nejlon alakot használjuk.

Április 30. 
Ma Katalin, Kitti, Ildikó, Ajtony, 

Karina, Tivadar, Zsófia, Marianna, 
Piusz, Hilda napja van. 

Kitti 
Az egyiptomi, görög, német eredetű Ka-
talin név angol becézőjéből állandósult 
név. Jelentése: korona, mindig tiszta. 
Piusz 
Latin eredetű név. Jelentése: szelíd, jám-
bor, kegyes, béketűrő. 

1777. április 30. (233 éve történt)
Megszületett Carl Friedrich Gauss német 
matematikus, fizikus és csillagász. A ma-
tematikusok „fejedelme”. Korának kétség-
telenül egyik legnagyobb tudósa volt, aki 
megújította szinte az egész matematikát.

1870. április 30. (140 éve történt)
Megszületett Lehár Ferenc magyar zene-
szerző, karmester, az operett egyik legki-
tűnőbb képviselője (A víg özvegy).

1883 (127 éve történt)
Megszületett Jaroslav Hasek cseh re-
gényíró, elbeszélő (Svejk a derék kato-
na).

Május 1. 
Ma Fülöp, Jakab, József, Bánk, 

Benedek, Zsigmond, Berta, Fédra, 
Tétény, Benignusz, Szvetlána, 

Gyopárka, Leontina napja van.
Fédra 
Latin eredetű név. Jelentése ismeretlen. 
Más magyarázat szerint, görög mitológi-
ai eredetű. 
Tétény 
A régi magyar Tühütüm személynévből 
származik. Jelentése: herceg, fejedelem. 
Május 1. 
Május első napján a házakat zöld lom-
bokkal díszítették fel. A májusi zöld ágat, 
a májusfát a székelyek jakabfának, jakab-
ágnak, hajnalfának is hívták, másutt má-
jusfának nevezik.

1882. május 1. (128 éve ünneplik)
A munka ünnepe, a munkavállalók szoli-
daritási napja.

1620. május 1. (390 éve történt)
Ozalyon megszületett Zrínyi Miklós gróf, 
horvát bán, aki korának leggazdagabb 
magyar főura, költő és nemzetközi poli-
tikus volt.

Május 2. 
Ma Zsigmond, Ráhel, Atanáz, Borisz 

napja van.
Zsigmond 
A germán eredetű német Siegmund, 
Sigismund névből származik. Elemeinek 
jelentése: győzelem+védelem, vagyis 
győzedelmes védő. 
Ráhel 
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: bá-
rány, anyajuh. 
Május 2.
Anyák napja (május első vasárnapja) az 
idén május másodikára esik.

926. május 2. (1084 éve történt)
A kalandozó magyarok feldúlták Dél-
Németország legnagyobb bencés 
monostorát, Sankt Gallent. Ezt nevezik 
a Sankt Gallen-i kalandnak. Ezt köve-
tően az Atlanti-óceánig nyomultak. Az 
események központi figurája Heribald 
barát, aki nem menekült el a magyarok 
jövetelének hírére, hanem bevárta őket. 
A kalandozók megkímélték az életét és 
együtt mulatozhatott velük. Az ő leírásá-
ból tudhatunk meg többet a magyarok 
akkori szokásairól.

1519 (491 éve történt)

Hatvanhét éves korában meghalt Leo-
nardo Da Vinci (született 1452. IV. 15.), az 
egyetemes zseni, aki egyszemélyben volt 
festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök 
és természettudós. Festészetében a mű-
vészetet a tudománnyal hozta kapcso-
latba, rendelkezett a pontos érzékelés 
és a megszerzett ismeretek megjeleníté-
sének képességével. Leonardo hírnevét 
az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna 
alapozta meg. Firenzében festett jelen-
tős művei a Mona Lisa és a Szent Anna 
harmadmagával. Vázlataiban számos 
műszaki problémát megoldott az utókor 
számára (pl. a helikoptert!).

Május 3. 
Ma Tímea, Irma, Viola, Antónia, Timót, 

Sándor, Fülöp, Jakab, Maura  
napja van.

Timót 
A görög Timotheosz név latinos Ti-
motheus formájának rövidüléseként 
keletkezett a Timót férfinév. Jelentése: 
Isten becsülője, istentisztelő. 
Maura 
Latin eredetű név, a Mór férfinév női pár-
ja. Jelentése: mór, szerecsen. Más magya-
rázat szerint az ír és az angol nyelvben a 
Mária becézője.   

1270 (740 éve történt)
Meghalt IV. Béla magyar király, aki a ta-
tárjárás után újjáépítette az országot és 
újjászervezte az államot. Uralkodása ide-
jén befejeződött a betelepedett kunok 
megkeresztelkedése.

1903 (107 éve történt)

Megszületett Bing Crosby, amerikai éne-
kes (White Christmas, Going my way).

Május 4. 
Ma Mónika, Flórián, Antónia, László, 
Amália, Pelágiusz, Bulcsú napja van.

Amália 
Germán eredetű név, az Amal- kezdetű 
germán női nevek önállósult, német 
becéző rövidülése. Jelentése: az Amálok, 
gót királyi család nevéből való, védelem. 
Pelágiusz 
Görög eredetű, a Pelágia név férfi párja. 
Jelentése: tengerész, tengeri utazó. 

1896 (114 éve történt)

Felavatták az első európai föld alatti vas-
utat Budapesten. A „kis földalatti” az ál-
lamalapítás 1000. évfordulója tiszteletére 
készült el, és épp a millennium évében 
adták át Budapest polgárainak. A földalat-
ti és az Andrássy út egy része megkapta a 
világörökség része kitüntető címet.

1929 (81 éve történt)
Brüsszelben megszületett Audrey Hep-
burn (eredeti nevén: Edda Hepburn 
van Heemstra) amerikai színművésznő 
(My Fair Lady, Római vakáció, Oscar-díj 
[1954], Álom luxuskivitelben).

Május 5. 
Ma Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna, 

Piusz napja van.
Erna 
Ófelnémet eredetű név, az Erneszta ön-
állósult német becézőjéből származik. 
Jelentése: komoly, határozott, különö-
sen a harcban. 
Piusz 
Latin eredetű név. Jelentése: szelíd, jám-
bor, kegyes, béketűrő.

1265 (745 éve történt)
Megszületett Dante Alighieri (eredeti 
neve: Durante Alighieri) olasz költő, fi-
lozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a 
világirodalom klasszikusa, a feudális kö-
zépkor utolsó, az új polgári korszak első 
nagy lírikusa volt.

1909. május 5. (101 éve történt)
Megszületett Radnóti Miklós, költő. Ere-
deti neve: Glatter Miklós, névváltozatai: 
Radnói, Radnóczi, Radnóti. Budapest-
Újlipótvárosban született, Abdánál, az 
„erőltetett menetben” halt meg 1944. 
november 9-én. Magyar költő, a modern 
magyar líra kiemelkedő képviselője. 
Jellemző rá a tiszta műfajiságra való tö-
rekvés, illetve a hagyományos, kipróbált 
műfajok felelevenítése.

1904. május 5. (106 éve történt)
Budapesten meghalt Jókai Mór író, mese-
mondó, újságíró, szerkesztő (Névtelen vár, 
A lőcsei fehér asszony). 1848-ban a forra-
dalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 
12 pont megfogalmazásában. Beállt nem-
zetőrnek, és elkísérte toborzó körútjára 
Kossuth Lajost. A világosi fegyverletétel 
után az önkényuralom bosszújától félve a 
bükki Tardonán lakott. Ötvenéves írói ju-
bileuma alkalmából jelent meg 1894-ben 
műveinek százkötetes díszkiadása. 

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •

Lehár Ferenc
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József Attila születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük már 1964 óta a magyar költészet 
napját. Ezen a napon szerte a nagyvilágban, 
ahol csak élnek magyarok, irodalmi műsorral, 
szavalóversennyel emlékeznek. Így történt ez 
Óbecsén is. A Városi Könyvtár szép dísztermé-
ben emlékeztünk a költőkre, műveikre.

 A szavak, rímek, költők ünnepe ez, és nem 
utolsó sorban az olvasóké. 

 A versről mindenkinek más-más gondolat, 
érzelem, emlék jut eszébe. Van, akinek játék, 
van, akinek Petőfi hazaszeretete, Arany Csa-
ládi köre, Radnóti eclogái, József Attila szerel-
mei, másnak a Szózat… Misztikus szóhalmaz, 
ami elgondolkodtat, gyönyörködtet, vígasztal, 
üzen. Nem érdemes a vers titkát keresni, csak 
be kell fogadni, élvezni a szépségét.

Mindenkinek van kedvenc, legkedvesebb 
költője, verse. Én mostanában Weöres Sándor 
sorait olvasgatom, aki így ír a versről: „Olvass 
verseket oly nyelveken is, amelyeket nem ér-
tesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de 
többször egymás után. Jelentésükkel ne tö-
rődj… Így megismerheted a versek zenéjét, 
s az alkotó lélek belső zenéjét. Így eljuthatsz 
oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tu-
dod… A vers belső igazi szépségét, testtelen 
táncát csak így élheted át.” 

Mennyire igazak a költő sorai. Ha vers, 
akkor érték. Kincs, amit őriznünk, ápolnunk 
kell. Ha vers, akkor nyelv, és a nyelvek között 
is édes anyanyelvünk. Anyanyelv. Valami, ami 
hozzánk tartozik, ami meghatároz minket a 
bölcsőnktől életutunk végéig, ami nemze-
tünkkel köt össze. Ha verset olvasunk anya-

nyelvünkön, ott búvik a sorok közt múltunk, 
fájdalmaink, hitünk, elődeink, könnyünk, 
boldogságunk, sorsunk, életünk. Ahogy Sík 
Sándor is írja: „Amit magyar emberek, a leg-
különb magyar emberek gondoltak, éreztek, 
cselekedtek, azt mind leírták. Ezeket olvasva 
megismerjük a magyar nép lelkét. Megtanul-
juk, mi nagyot, mi szépet és mi nemest tudott 
érezni a magyar ember ezer esztendő alatt.” 
Ezért kell féltve őriznünk ezt a kincset, amit 
már őseink és remélhetőleg utódaink birto-
kolni fognak. Ezért kell megünnepelni a köl-
tészet napját.

Tehát ünnepeltünk. Elsőként Dupák Orso-
lya könyvtáros köszöntötte a vendégeket és a 
nagyszámú közönséget, szólt arról, hogy ma 
már egyre kevesebben olvasnak versesköny-
veket.

 -- Átmeneti idő? Visszatér-e még valaha az 
emberiségnek az a része is a harangzúgáshoz 
hasonló figyelmeztető sorokhoz vagy a pil-
langóként csapongó könnyed ritmusokhoz, 
akik most elhagyták? Sokak aggodalma ve-
gyül e kérdésbe. Azoké, akik fel tudják mérni, 
hogy mivel ajándékozta meg az emberiséget 
a Gilgames, az Odüsszeia, az Aeneas, a Biblia, 
a Kalevala, az Isteni színjáték, a Faust, sőt Az 
ember tragédiája, a kultúrtörténetben fel-
jegyzettek vagy fel sem jegyzettek számtalan 
csodás alkotása. A költészet szebbé tette a 
napszakokat, az évszakokat. Lelket emelt. A 
költészet szárny volt az emberiségnek, por-
ból kiemelő, sárból, kátyúból kihúzó. Nem 
az ő hibája, hogy egyre kevesebben fordítják 
feléje arcukat. Nem az ő hibája, hogy egyre 

kevesebben hiányolják simogató tündérke-
zét… A költészet napja is erre figyelmeztet. 
Kimondatlanul sugallja: fordítsátok vissza 
szívetek a csengő-bongó versekhez, az érces 
hangú eposzokhoz, hőskölteményekhez, a 
balladákról se feledkezzetek meg! Forduljatok 
néha a szelídség és a tisztaság, a lélekfeltöltő 
líra virágoskertje felé, és ne szégyelljetek szé-
pen szólni a szerelemről, a szeretetről, akkor 
sem, ha ma már nem ez a divat. A költészet az 
emberi méltóság őrangyala. A versek, dalok 
által igazabb lett az igaz, és megszépültek a 
nyelvek, mert a valódi költészet nem tűrte 
magán a silányságot... A költészet ajándékai 
ezek a kincsek is. Az egyetlen kincseskamráé, 
melyet nem őriznek sárkányok, sem feneva-
dak. Az egyetlen kincseskamráé, melynek aj-
taján bármikor és bárki beléphet, hogy mesés 
gazdagságú emberként térjen onnan vissza. A 
költészet napján a költővel együtt valljuk: „...
hófehér verseken lépdelsz, csak le kell hajolni 
értük... Csak hajolnál le értük!” – fejezte be kö-
szöntőjét a könyvtárosnő.

Ezt követően a tavaszi szavalóverseny 
győztesei, a Petőfi Sándor iskola tanulói Friss 
Viola és Péter Lea, valamint Rókus Zoltán gim-
nazista mutatkoztak be. Hallhattuk Kányádi 
Sándor: Weöres Sándor, Heltai Jenő: Ballada a 
három patkányról, Reményik Sándor: Eredj, ha 
tudsz című versét, majd a csongrádi Versmon-
dók Körének tagjai az Erőltetett menet című 
összeállítással Radnóti Miklósra emlékeztek.

Méltóképpen ünnepeltük meg a költészet 
napját.

K. E.

Kincs, melyet őriznünk kell!
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A májusfaállítás hazánk egész terüle-
tén ismert. A májusfát elsősorban a 
legények állították a lányoknak. Ré-

gen a fát főként lopták a legények, s ezért a 
hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A 
májusfával adta tudtára a legény a falunak, 
hogy melyik lánynak udvarol. A májusfa a 
Jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-
papírral díszítik, általában szalagok, üveg 
bor és más ajándékok is kerülnek rá. Palóc 
területen a legény csak a fát állította fel, s 
a leány és édesanyja díszítette. Sok helyütt 
pünkösdkor vagy május végén „kitáncolták” 
a fát, vagyis a fa kidöntése táncmulatság ke-
retében, muzsikaszó mellett történt.

A szokás új formája a májusi virág küldé-
se. A legények szépen feldíszített cserepes 
virágot küldenek annak a lánynak, akinek 
udvarolnak, s a virág az ablakba kerül.

Az 1890-es évektől a munkások nemzet-
közi ünnepe, az 1990-es évektől a munka-
vállalók szolidaritási napja.

1817-ben Robert Owen gyártulajdonos 
megfogalmazta és közzétette a munkások 
követeléseit, köztük az addig 10–14 órás 
munkaidő nyolc órára csökkentését. Több 
kisebb tüntetést, illetve sztrájkot is tartot-
tak, hatására 1847-ben a nők és gyerekek 
munkaidejét 10 órában maximalizálták 
Nagy-Britanniában és gyarmatain. 

1856. április 21-én sztrájkba léptek az 
ausztráliai Melbourne városában a kőműve-
sek és az építőmunkások, s a parlament elé 
vonulva követelték a nyolcórás munkaidő 
bevezetését. Akciójuk sikerrel zárult, a rö-
videbb munkaidő ellenére még a fizetésük 
sem lett kevesebb. 

Angliában a 10 órás munkaidő az 1870-
es évekre vált általánossá.

1866-ban az I. Internacionálé (a munkás-
ság szervezeteinek első nemzetközi egye-
sülése) genfi kongresszusán alapelvként 
fogadták el: „A kongresszus a nyolcórás 
munkanap bevezetését az első lépésnek te-
kinti a munkásosztály felszabadulása felé.”

1884-ben az Amerikai Munkásszövetség 
(AFL) chicagói kongresszusán azt ajánlotta a 
törvényhozóknak, hogy 1886. május 1-jétől 
az országban mindenütt vezessék be a nyolc-
órás munkanapot. Sztrájkot és felvonulást 
hirdettek erre a napra, melyben 350 ezren 

vettek részt. Milwaukee-ben a rendőrök a 
tömegbe lőttek, kilencen haltak meg. 

Az állami alkalmazottak számára beve-
zették a nyolcórás munkanapot.

A munkások, valamint a sztrájktörőket 
védő rendőrök közti konfliktusban május 
3-án 4-en, másnap egy rendőrtiszt halt 
meg. Megtorlásul nyolc anarchista vezetőt 
állítottak bíróság elé, s bizonyítatlan vádak 
alapján el is ítélték őket, közülük négyet 
1887-ben kivégeztek. 1888-ban az Amerikai 
Munkásszövetség St. Louis-i kongresszusán 
elhatározták, hogy május elsején emléktün-
tetéseket rendeznek, s ezeket nemzetközi 
szintre emelik.

II. Internacionálé alakuló kongresszusa 
1889-ben Párizsban úgy határozott, hogy 
a három évvel korábbi chicagói tüntetés 
kezdetének negyedik évfordulóján, 1890. 
május 1-jén a szakszervezetek és egyéb 
munkásszerveződések együtt vonuljanak 

fel a nyolcórás munkaidő bevezetése, illet-
ve a nemzetközi szolidaritás kifejezése ér-
dekében. 

A munkásünnep a 20. század folyamán a 
legnagyobb nemzetközi szocialista ünnep 
lett. A volt szocialista országokban ezen a 
napon nagyszabású, látványos felvonulá-
sokkal a munkások által elért gazdasági és 
szociális vívmányokat ünnepelték. 

A szocialista rendszerek bukása után a 
munkavállalók szolidaritási napjának neve-
zik. A világ számos nagyvárosban a szakszer-
vezeti szövetségek szerveznek megmozdu-
lásokat, céljuk főként a munkavállalói jogok 
védelme, érvényesítése, a méltó bér és 
nyugdíj elérése, a munkahelyek megőrzése.

Szerbiában is kétnapos a „pirosbetűs” ün-
nep, amikor – ha a szeszélyes időjárás meg 
nem hiúsítja – ez emberek apraja-nagyja ki-
vonul a természetbe és kollektíve ünnepel, 
majálisozik.

Május elseje
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Judit
Egy illatos tavaszi hétfőn a nap első sugaraival együtt ébredeztek az iskolá-

ba készülő diákok. Új hét kezdődött a 6. a osztály számára is.
A fele osztály már a főutca sarkán várta a többiek érkezését. A késés gon-

dolatával csak Tibi játszott. Tibi az osztály tudósa, minden napra minden házit 
pedánsan elkészít, mindig tudja a pontos időt, sőt a tanárok következő szavát is. 
Ezért ő az osztály tudakozója, és legújabb kiadású telefonkönyve is.

– Ez a fránya Pista úgy látszik megint késni fog... – mondta Károly, az újdon-
sült osztályelnök.

– Jobb lesz, ha indulunk – szólt közbe Tibi. – A föcitanár nem kegyelmez!
– Úgy bizony! – hangzott a kommentár valahonnan a csoportból.
Az osztály elindult az iskola felé, de a fiúk lelassítottak, majd végérvényesen 

lemaradtak.  Ennek a magyarázata egyetlen név volt... Judit! Egy nyolcadikos 
lány, minden fiú bálványa, két lábon járó „dombormű”. A 6. osztály fiúi fülig be-
lezúgtak.

– Nézzétek, ott van Judit! – szólt Károly.
– Amindenit! Olyan, hogy a napra nem lehet nézni, de rá igen... vagy fordít-

va... – mondta Robi, s ez a bizonytalanság tisztán tükrözte a személyiségét.
– Bizony fordítva! – okoskodott Tibi. – Indulnunk kéne, de tényleg, igaz, 

hogy szép, meg minden, de azért késni nem piskóta!
– Tennünk kéne már valamit, nem ülhetünk itt minden reggel Juditra várva! 

– mondta Károly.
– Igaz! – hagyta rá Robi.
– Szerdánként este 8-kor mindig erre látom jönni egyes-gyedül, akkor be-

szélhetnénk vele, és megtudnánk, tetszünk-e neki!
– Ámen! – mondta Tibi. – Legalább nem késnénk többet.
Este a 6. osztály összes fiúja ott ült a főutca sarkán Juditra várva, csak Tibi 

hiányzott.
– Hol van Tibi? Mindig az óráján tartja a szemét, most meg nem jön! –  

bosszankodott Károly.
– Hagyd , csak növelné a konkurenciát! – mondta Pista, aki a reggeli késés-

ből okulva már idő előtt ott volt.
– Akkor is becsületesebb, ha ő is itt van! – okította Károly a többieket. Írok 

neki SMS-t.
– Te tudod – mondta Pista.
A nap utolsó sugarai már elhagyták a horizontot. Az éj leple sötétítette el a 

várakozó fiúk arcát.
– Mikor jön már Judit? – kérdezte türelmetlenül Károly. – Eddig mindig itt 

volt, pontosan 8-kor!
– Eddig itt volt, most nincs  – bölcselkedett Roli.
A messzeségből ekkor egy sötét alakot láttak kilépni. Mindannyian mereszt-

gették a szemüket. De csak Tibi volt. 
– Te hol csavarogtál, naplopó?! – kíváncsiskodott Károly.
– Ti mind megőrültetek? Szerdáról volt szó! – kiáltozott Tibi.
– Igen, és?
– Ma még csak hétfőn van!!!

Tóth Dániel, 7. osztály, Szent Száva iskola, Nagykikinda

Képzelt riport az iskolapaddal
Egy csütörtöki napon bent ültem az iskolában, és úgy tűnt, hogy az órának 

soha nem lesz vége. Bámultam ki az ablakon a napsütésben, amikor egyszer 
csak megszólalt valaki:

– Hé, kisöreg, ha így állsz a tanuláshoz, belőled sem lesz agysebész.
Nem tudtam, hogy ki szólt hozzám, hacsak nem a pad. Már arra is gondol-

tam, hallucinálok.
– Te jó ég, a pad beszél! Biztos a kifliben volt valami, amitől képzelődöm. 

A padtársamat sem mertem megkérdezni, hogy hallotta-e ő is a hangot, mert 
még teljesen flúgosnak tartanak. Úgy gondoltam, visszakérdezek. Mintha egy 
burok venne körül, egy teljesen más világba csöppentem. Szerencsére a beszél-
getés gondolatátvitellel is működött.

– Szia, pad! Te mióta múlatod itt az időt az iskolában?
– Ó, már vagy tizenöt-tizenhat éve járok osztályról osztályra. Már kitanultam 

minden tantárgy csínját-bínját.
Nézd csak!
És tényleg, ránéztem a hátára, és mindenféle matek-, fizika és kémiaképletet 

láttam rajta, történelmi eseményeket, és azok pontos idejét. Még az is kiderült, 
hogy bizonyos Denisz örülne, ha Mónika viszonozná szimpátiáját. Különféle kis 
rajzok is vannak rajta, annyi, hogy egy kiállítást lehetne rendezni belőlük.

Érdekes volt egy napra a pad szemével látni a világot. Sajnos kicsöngettek, 
és én visszacsöppentem a való világba. Még egy utolsót rám kacsintott, majd 
pontosan olyan lett, mint a többi társa.

Fátyol Szebasztián, 6. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

A szerelem
A szerelem nem játék.
Azzal lenni, akit igazán szeretünk,
a legnagyobb ajándék. 

A szerelem drága dolog.
Azt a bizonyos szeretlek szót sokszor hamar, hiába
mondják ki a mai fiatalok.

A szerelem a lehető legszebb dolog a világon.
Mint egy aprócska virág
egy vékony kis orgonaágon.

A szerelmet kierőszakolni nem lehet.
Csak úgy valakinek nem ígérhetünk
sírig tartó szerelmet.

Bár az óra gyorsan pereg,
Szeretni egyszer, remélni
mindenkor lehet. 

Vig Krisztina, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Interjú
Tápai Róbertet választottam interjúalanynak, mert humoros, mindig vidám 

és jó tanár. Ő Nagyikindán, a Fejős Klára Általános Iskolában és a Szent Száva 
Általános Iskolában hitoktató. Végzettsége: vegyész és hitoktató.

– Hogyan tudta ezt a két tantárgyat egyszerre tanulni? – tettem fel az első 
kérdést.

– Először is: engem nagyon érdekelnek az olyan tantárgyak, amelyek a lé-
nyeget kutatják. Így örömmel tanultam mind a kettőt. Másodszor: a vegytan-
órák csak hétköznap voltak, teológia pedig szombaton és vasárnap. Így sikerült 
mind a kettőt tanulnom. 

– Mióta tanít?
– Két éve tanítok négy iskolában, Kikindán, Mokrinban, Miloševón.
– Mit érez, amikor a tanulók nem megfelelően viselkednek az órán?
– Mielőtt elkezdtem volna tanítani, fel voltam készülve az olyan osztályok-

ra, mint pl. most a tiétek. Minden pszichológiai tudásomra szükségem van, de 
néha ez a tudás is cserben hagy. Igyekszem szigorú lenni, de ezt még tanulnom 
kell.

– Mit gondol, szeretik önt a diákok?
– Akasztják a hóhért. Az egyik osztály azt mondja, hogy nagyon jó tanár 

vagyok, mert sokat játszunk, és nem vagyok szigorú. Egy másik osztály pedig a 
szigorúságot hiányolja. Érdekes, ezt pont a diákok kérték.

– Van-e kedvenc tanítványa?
– Erre nem vagyok hajlandó válaszolni.
– Mit gondol, mi lesz tíz év múlva?
– Hát azt még nem tudom. Remélem, hogy tanítani fogok, és lesz még kit.
– Köszönöm az interjút. További szerencsés oktatást kívánok!

Balázs Martin, 7. osztály, Szent Száva iskola, Nagykikinda

Imámovity Inesz szabadkai tanuló rajza
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A nagy Ő!
Óvodás koromban az élet még tiszta és világos képet mutatott.
Pontosan tudtam, mi leszek, ha nagy leszek, kit választok férjemül, hány 

gyermekem lesz... Azóta eltelt jópár év, és minden gyerekes álmom a feledés 
homályába veszett. Hogy milyennek is képzeltem el az igazit, a nagy Őt, már 
nem emlékszem. Az biztos, hogy nem fehér lovon érkezőnek! Inkább jöjjön fe-
kete motoron, csinos bőrszerkóban. Hallgasson pörgős zenét, legyen magas és 
barna. Na, nem néger, csak a haja és szeme legyen sötét. Persze komoly sporto-
ló legyen az illető, aki nem ijed meg a saját árnyékától. A jó humor sem elveten-
dő. Érdeklődése legyen sokoldalú, de leginkább irányomban nyilvánuljon meg. 
Érdekeljék az extrém sprotok, mint az ejtőernyőzés, sárkányrepülés, a síelés se 
maradjon ki a hobbijai közül. Ne legyen unalmas és idegesítő sem. Persze jó 
lenne, ha jóképű és kedves is lenne!

Sajnos egyelőre olyan fiú, aki megfelelne a nagy Ő képének nem létezik! 
Úgyhogy jobb lesz, ha nem álmodozom, vagy jó előre berendezkedem a szingli 
életmódra.

Surányi Boglárka, 7. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Iskola

Iskola, iskola!
Jó anyám elcipelt oda.
Hétéves alig voltam,
Mégis jól éreztem ott magam.
A kedves tanítók és a sok gyerek,
Megszólalni is alig merek.

Tele a táskám könyvvel, füzettel,
Harcolok a sok betűvel.
Megtanultam írni, olvasni,
A tudás kapuja kezd kinyílni. 
Tanuljunk, legyen miénk a könyvek titka,
Mert a tudós ember nagyon ritka! 

Torda László, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Szavalás
Magyarórán szavaltunk,
hibátlanul elmondtunk
a János vitézből egy részletet,
az ötös a naplóba megérkezett.

Nem búval, sőt örömmel,
a fejünkben maradt örökre.
Mindenki megtanulta,
háromast a Márkusz kapta. 
Lehocki Dániel, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Kedves Osztályfőnök!

Sokszor el szerettem volna mondani, mennyire hálás vagyok Önnek. Most 
itt van a remek alkalom.

Alsósként még nagyon visszahúzódó, csendes fiú voltam. Ön segített ab-
ban, hogy felszabaduljak, bátrabb legyek. Sok biztatást, kedvességet, bátorítást 
kaptam Öntől, és mára már egy kicsit felszabadultabb vagyok, és könnyebben 
tudok érvényesülni. Maga által szerettem meg a biológiát is. Jelenleg a ked-
venc tantárgyam, hiszen érdekesen magyarázza, ezért sokan már az órán is 
megértjük a tananyagot. Nagyon lelkiismeretesen tartja az órákat, hiszen még 
sokszor az osztályfőnöki órát is feláldozza, hogy mi jobban megértsük az anya-
got. Nagyon szívesen beszélget velünk a problémáinkról, és ahol tud, segít. Ha 
valami csínytevést követünk el, akkor is megértő, és bölcs tanácsokkal lát el. A 
pótórákat is helyesnek tartom, hiszen az ember nem tudhat mindig mindent, és 
megengedi, hogy javítsunk. Sokat törődik az osztállyal, ami a tanulmányi ered-
ményükön is meglátszik.

Nagyon remélem, hogy végig maga marad az osztályfőnökünk, és még sok 
tapasztalatot, bátorítást ad nekünk a további tanulmányainkhoz.

Csantavér, 2010. III. 30.
Üdvözlettel

tanítványa, Nagy Dávid, a 7. c osztályból

Az én tanító nénim

Az én tanító nénimet Soós Hedvignek hívják.
Már negyedik éve ő tanít minket. A tornaórát kedvelem legjobban, mert ak-

kor ő is velünk végzi a tornagyakorlatokat, mivel nagyon szereti a sportot. Óra 
elején átöltözünk. Ő is átöltözik a tornafölszerelésébe. Mikor mindenki fölhúzza 
a tornaruháját, sorakozó van, majd három kört futunk. A három kör után légző-
gyakorlatokat végeznünk. Miután kipihenjük magunkat, a tancsi bekapcsolja a 
magnót, és zenére tornázunk. Elöl szoktak lenni az alacsonyabbak, hátul pedig 
a magasak. Mivel én magas vagyok, ezért hátul van a helyem. Mindig minden 
gyakorlatot nyolcszor ismétlünk. Fejkörzéssel kezdünk, majd csípőkörzés, az-
után guggolás... Mikor már négy-öt gyakorlat megvolt, lazítunk. Ezután tíz has-
izomgyakorlat és tíz hátizomgyakorlat következik. Szoktunk biciklizni és ollózni 
is a levegőben. Amikor már igazán kifáradunk a gimnasztikában, és már vörösek 
és izzadtak vagyunk, meditálunk egy kicsit. Óra végén a megérdemelt díj követ-
kezik, vagyis a kiütőcske, amiből a tanító néni is kiveszi a részét. Erőseket üt, mi 
pedig szökünk a labdától. 

Azt remélem, hogy a tancsim továbbra is ilyen egészséges és sportos marad, 
mert akkor együtt tornázhatjuk végig a 4. osztályt. 

Romić Márta, 4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

Diákélet a XXI. században
Minden ember életében van egy olyan időszak, amikor diákként éli min-

dennapjait.
Egy átlagos nap a reggeli ébredéssel kezdődik. Tíz-húsz percnyi készülődés 

után irány a suli. Az iskolába érve a tanuló sok mindenre felfigyelhet. A leg-
többen (legfőképpen lányok) az épp aktuális pletykát vitatják meg. Egyesek 
az aznapi házit készítik, mások hatalmasakat ásítva ébredeznek... Becsönget-
nek. Megjönnek a tanárok, és elkezdődik az első óra. Oktatónk bejelenti, hogy 
felelés van napirenden. Az osztályban kitör a „lelkesedés”. Kinyílik a napló, és 
megkezdődik a „szerencsés” kiválasztása. Megtörténik a felelő kihívása. Az osz-
tály megkönnyebbülve felsóhajt, a kiválasztott pedig halálfélelemmel kimegy 
a táblához.

– Mondd el a múlt óra anyagát! – hangzik a tanár felszólítása.
A tanuló mély levegőt vesz, és elkezdi mondandóját. Miután befejezte kö-

zölnivalóját, a helyére sétál. Kicsöngetnek. Szünet van. Szaladgálás, uzsonná-
zás, piszkálódás, egyszóval mindaz következik, ami abba a pár percbe belefér. 
A nap további része hasonlóan telik. Hat vagy hét (rosszabbik esetben nyolc) 
órával később megszólal a tanítás végét jelző csengő. Ezt minden diák öröm-
mel fogadja. A sok gyermek elindul hazafelé. Az otthoni órarend a következő: 
házi készítése, ebédelés, tanulás, tévézés, ismét tanulás, és a nap végén rövid 
számítógépezés. Ezután a diák bebújik puha ágyába, hogy másnap újult erővel 
indulhasson neki a következő napnak. 

Éljünk a XVIII. vagy a XXI. században, egy dolog bizonyos: a diákkor az ember 
életének legfontosabb és legszebb időszaka. 

Kovács Adrienn, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, TopolyaTóth Bagi Ákos szabadkai tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Három társatok adta az ötletet a mai válogatáshoz. Romić Már-

ta a tanító nénijét mutatja be, aki diákjaival együtt tornázik, és úgy 
szervezi meg a tornaórákat, hogy megszerettesse ezt a tantárgyat. 
Balázs Martin interjúalanya a fiatal, mindig vidám tanár, csak most 
tanulja a szigorúságot. Nagy Dávid levelet ír kedves osztályfőnö-
kének, aki mindig megértő, bátorítja, biztatja tanítványait, s akivel 
diákproblémákról lehet beszélgetni.

Ahol ilyen tanítók, tanárok tanítanak, ott sok sikerben lehet ré-
szetek, nem csoda, hogy Lehocki Dánielnek ebből az élményből 
fakadó érzelme versbe kívánkozott. Hangutánzó és hangulatfestő 
főnevekből állít össze leltárt Asztalos Petra, és az olvasó egy tanítási 
órán találja magát. S ha már beindul a képzelet, megszólalhat az is-
kolapad (Fátyol Szebasztián); kalandozhattok egy álomvilágban a 
tanulás fáradalmait ellensúlyozandó (Pető Anita); abszurd gondo-
latokkal szórakozhattok, szórakoztathattok (Tompa Melitta). Surá-
nyi Boglárka nagy Ő-je képzeletbeli lovag Boglárka elvárásaival fel-
ruházva, de Tóth Dániel nagyszerű, humoros hangvételű csoportos 
jellemzésében a szerelmes hatodikosok imádottja már valós személy: 
a nyolcadikos Judit. Kedves  szerelmesek és szerelemre vágyók, Víg 
Krisztina versét ajánlom figyelmetekbe.

Az elmúlt héten a következő munkatársaim örvendeztettek meg 
küldeményeikkel:

Nagyikinda, Szent Száva iskola: Balázs Martin, Gábor Szintia 
(2 írás), Kanalas Andrea, Kátity Ivor, Mester Ramóna, Skápik Renáta, 
Szabó Anita, Szabó Róbert, Tóth Dániel és Tóth Renáta;

Szaján: Kőműves Valentina és Pozsár Ivana;
Szabadka, Ivan Goran Kovačić iskola: Ábrahám Máté, Alijevi-

ty Ádám, Bártol Brigitta, Bicskei Dániel, Bottyán Rebeka, Fátyol Sze-
basztián, Jaramazović Martin, László Blanka, Sebők Viktória, Takács 
Szabolcs és egy névtelen.

További írásaitokra várva szeretettel gondolok rátok:
Tomán Mária

Leltár 
(Az osztály hangulata)

– Kilincsnyikorgás.
– Lábak dobbanása.
– Székek csörömpölése.
– Könyvek becsukódása.
– Csend. 
– Tüsszentés.
– A napló lapjainak zizegése.
– Egy mély sóhajtás.
– Krétacsikorgás.
– Ceruzavonások.
– Lábdobogás, már megint.
– Tüsszentés.
– Feszült figyelem.
– Köhögés.
– Légyzümmögés.
– Csöngetés.
– A megkönnyebbülés sóhajtásai.
– Újból lábdobogás és székcsörömpölés.

Asztalos Petra, 8. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Álmaim, vágyaim
Tanulom kellene, de semmi kedvem az új ismeretek elsajátításához. Gon-

dolataim elkalandoznak. 
Repülök  a szelek szárnyán messze, egy távoli világba. Ez a világ egészen 

más, mint amit mindenki ismer. Ez olyan hely, ahol az ember szabadon élhet. 
Nincsen kötelezettsége, munkája, tanulnivalója, hanem csak boldogsága. El-
képzeltem, amint hófehér paripán vágtatok messzire a gondok-bajok birodal-
mától. Az ég határtalan, csodaszép és végtelen kék, a táj pedig fantasztikus! 
Lágy mezők, végtelen síkság mindenfelé. A fű meg-meglibben a szellő érinté-
sére. Néha úgy tűnik, mintha hullámzana. A nap bágyadtan süt mindenfelé, és 
melengeti arcomat. A távolban hegyek csúcsai meredeznek az ég felé. Szikláik 
kőkemények, mégis védelmezően magasodnak ki. A közelben patak csobo-
gása hallatszik. Elérem, s nézem, amint a nap sugarai megcsillannak a vízen. 
Olyan, mintha gyémántból lennének. Érzem, hogy szabad vagyok. Ez a világ 
egészen más, mint a mi megszokott, szürke hétköznapjaink. Ebben a világban 
nem kell a gondokon, bajokon agyalnom, s nem burkolóznak bizonytalanság-
ba a napjaim. Kár, hogy ez csak a képzeletem szüleménye.

Lassan visszatérek a való világba, s megfeledkezve a csodálatos birodalom-
ról, tanulni kezdek. 

Pető Anita, 8. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Álhírek
A tanárok mindent látnak

Egy iskola tanulói rettegve járnak be tanulni. Minden gyerek sapkával a 
fején jár-kel, nem meri senki sem levetni. Ez mind azért van, mert a tanárok 
belelátnak a diákok fejébe. Van egy olyan műszerük, amellyel egyszerűen ol-
vasni tudnak a diákok agytekervényei között. Ha megtudják, hogy a gyerek 
nem tanul, akkor borzalmas dolog vár rá. Ezért mostanában az ottani diákok 
mindent  szorgalmasan megtanulnak, hogy ne legyen semmi bajuk.

Táskák
A gyerekek saját lábukon járó táskáikkal együtt mennek az iskolába. Ve-

lük vannak mindig. Igaz, néha meg kell állniuk, mert a gyerekek nem bírják 
a táskák gyors tempóját. Ezeket a táskákat külön a NASA fejlesztette ki a Kis 
Ferenc Általános Iskola tanulói számára. Lehet, hogy lassan belekezdenek a  
sorozatgyártásba.

Tompa Melitta, 8. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Emlékezetes pillanatképek iskolánk életéből
Mint minden évben, az idén is nagyon vártam a gyermekhetet! Várakozá-

som nem volt hiábavaló. Hadd mutassak be a gyermekhéten történt esemé-
nyekből egy párat. 

Hétfőn diákok tanítottak. Jó volt és szép volt, de jobban szeretem a klasszi-
kus rendszert, amikor a tanárok tanítanak.

Kedden filmvetítés volt, erről csak a többiektől tudok. Aznap beteg voltam. 
Szívesen ott lettem volna.

Szerdán mi állítottuk  össze az órarendünket. A biológiaóra nagyon tetszett, 
mert be lehetett vinni a kedvenc állatunkat. Én Csiri nevű kacsámat vittem be 
órára. Nagyon szeret gyerekek közt lenni. 

Csütörtökön sportnap volt, ez is nagyon tetszett, csak annyi volt a szépség-
hibája, hogy focizás közben sokszor elestem.

Minden tanulónak tetszett a tanár-diák csere, de szerintem mégis jobb, 
ahogy eddig volt, hogy a tanár tanít, a diák tanul.

Tóth Ignác, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Jurcsák 
Hajnalka 
szabadkai 
tanuló rajza
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– Mikor voltál a csúcsponton?
– Ó, nagyon régen. Peter Weir rendező a legféktelenebb komi-

kusból is képes kihozni a drámai színészt. Az ő segítségével csaltam 
könnyeket a Holt Költők Társaságában a nézők szemében. Abban a 
mozifilmben a diákjaim az asztalra állva tisztelegtek: „Ó, kapitány, 
kapitányom!” De sikeresnek mondhatom alakításomat a Mrs. Doub-
fire című vígjátékban is, amelyben nőnek öltözve marháskodtam. 
Sokszor tartottak ugyan esélyesnek az Oscarra, a díj elnyerésére két 
ifjú titán, Ben Affleck és Matt Damon forgatókönyvére volt szükség, 
no meg arra, hogy pszichológusként igazán mély alakítást nyújtsak 
a Good Will Huntingban.

– Nagyon szerettünk akkor, amikor bemutatták a Good 
Morning, Vietnam című szurokfekete vígjátékot. 

– Egy rendező, Barry Levinson, engem, a New York-i Julliard 
Academy egykori hallgatóját emelt maga mellé. Egy dörzsölt ripor-
terre volt szüksége, az  se baj, ha balek. Én akkor inkább hasonlítot-
tam egy balekra, mint egy macsóra vagy Robin Hoodra, a sherwoo-
di erdőből. Ebben a vígjátékban kedvemre improvizálhattam. De 
mindig azon voltam, hogy meneküljek a skatulyáktól. Gondolom 
– karakterré váltam. Filmre film: Popaye, A világ, Holt Költők Társa-
sága, Cadillac Man, Madárfészek, Moscow on Hudson, Ébredések, 
Hook, Jumaji, Jack, Apák napja, Dögölj meg, Smaci!, Nász frász stb.

– Gondoltad-e a múltban, hogy sztár leszel az álomgyár-
ban? 

– Hát... Mindig voltak merészebbnél merészebb álmaim. Nézd, 
én 1951-ben születtem Skóciában s már a gyermekkorom roppan-
tul „vicces” volt. Egy rakásnyi humor, és szebbé teheted az életedet, 

mások életét is, a High Schoolban megveregették a vállamat, és 
nagyokat kacarásztak rajtam. Mindezt önvédelemből tettem, mert 
aki nevet rajtam, legalább nem bánt. 1968-ban eldöntöttem ma-
gamban: világcsavargó leszek. Egy gyors „ég veletek” a szülőknek 
és besüvítettem New Yorkba. Tizenhét éves voltam akkor, és tapasz-
talatlan. Angolt tanultam az egyetemen, de ráuntam az órákra, el-
repültem San Franciscóba. Night Clubokban léptem fel tökrészeg 
vendégek előtt, akik csak a vaskos tréfákon nevettek. Nehezen él-
tem, rákaptam az alkoholra. Megtudtam, hogy a sikertelen ember 
mögött senki sem áll...

– De aztán...?
– Aztán egyik napról a másikra megváltozott minden, más em-

ber lettem. Belenéztem a tükörbe, és azt mondtam magamnak: 
„Elég volt, haverkám! Élj józanul, ha vinni akarod valamire!” Azon-
nal Los Angelesbe tettem át a székhelyemet. Ügyesen csórtam el 
másoktól az ötleteket, mígnem felragyogott a szerencsecsillagom. 
A többit tudod... Így az édesapám, aki a tehetős Ford autógyár al-
elnöke volt, ha még élne, azt mondhatná: „Csak lett valami ebből 
a taknyosból!”

– Milyen a legújabb filmed, a Vén csontok fogadtatása?
– Hm... Ilyen is, olyan is. Kaptunk John Travoltával hideget is, me-

leget is. Charlie-ról és Danről szól a történet, ők jól menő üzletem-
berek, akik egy közös vállalkozást visznek. Az életükbe akkor csap 
be a mennykő, amikor kiderül, hogy egy hétéves ikerpárra kell vi-
gyázniuk. Pisis és kakis viccek. A hasonló vígjátékok – gondolj az 
Ovizsarura, az Apafejre, a Három férfi és egy bébire – rendre nagy 
sikert arattak. Travoltával persze sokat „bénázunk”. Most már a jö-
vőre összpontosítok: hallod majd a hangomat a Táncoló talpak 2-
ben és megkezdődött a The Prince of Providence című megafilm 
forgatása... 

B. Z.

Képzelt interjú

Robin Williams
Egy sztár, aki alaposan 

megdolgozott a sikerért, hű 
maradt legkedvesebb műfajához, 
a vígjátékhoz, a Vén csontok című 

mozifilmben John Travoltával 
diliskedik – Robin lelkében 

gyermek maradt, ezt be is vallotta a 
nyilatkozatában: „Higgyék el nekem, 
olyan felnőtt vagyok, aki valójában 

még nem nőtt fel!”
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Keresztrejtvényt fejt

Két apuka beszélget:
– Nicsak! A kisfia már újságot olvas? 
– Ugyan, hova gondol!? Hiszen még csak 

négyéves. Keresztrejtvényt fejt.

Hosszú haj

– Anya, apa miért kopasz?
– Mert sokat gondolkodik.
– És neked miért hosszú a hajad?
– Na, menjél szépen játszani!

Zsíros kenyér

– Édesanyàm, kinek keni ezt a hatalmas 
zsíros kenyeret? 

– Neked, édes fiam. 
– És miért ilyen kicsi?

A névelő

– De tanárnő, azért tetszett lepontozni 
az ellenőrzőm, mert elszúrtam néhány név-
előt?

– Igen, ez nagyon fontos dolog.
– De tanárnő, a németek se tudják min-

den szónak a névelőjét.
– Igen, de ők nem írnak nálam ellenőr-

zőt!

Ha esne

Pistike kérdezi:
– Hogyan esik az eső visszafelé?
– Sehogy, miért kérdezgetsz ilyen hülye-

ségeket?
– Az anyu azt mondta, hogy vigyek ma-

gammal kabátot, mert lehet, hogy visszafe-
lé esni fog az eső.

Kristóf

Az apa a gyerekével utazik a buszon. Az 
első megálló egy könyvesbolt előtt van.

– Apúúú! Vegyél nekem mesekönyveeet! 
Mesekönyvet akaroook! – mondja a gyerek. 

– Nyugalom, Kristóf, nyugalom! – így az 
apa.

A következő megálló egy cukrászda előtt 
van.

– Apúúú! Vegyél nekem fagyííít! Fagyííít 
akaroook! 

– Nyugalom, Kristóf, nyugalom!
A most leszálló ember mondja az apá-

nak:
– Hát, tudja uram, hallatlan türelme van. 

Én már rég felpofoztam volna a kis Kristó-
fot.

– Hát, valóban nehezen türtőztetem ma-
gam. De egy dolgot félreért. A gyermeke-
met Kázmérnak hívják, Kristóf én vagyok.

Segítek apunak

Az anyuka kérdezi a fiát:
– Jössz a játszótérre?
– Nem, segítek apunak a leckémben.

Józsika esete

Józsika tűnődik:
– Nem értem. Ha rossz vagyok, apu meg-

ver. De ha nem vagyok rossz, anyu a hónom 
alá dugja a lázmérőt.

Húsvéti ajándékok

A nagymama kérdezi elkényeztetett kis-
unokáját:

– Igaz-e, kicsikém, hogy minden ajándé-
kot, amit húsvétra kaptál, összetörtél?

– Á, dehogy, nagyikám! A kalapács még 
megvan!

Kinyírva

Az iskolában a gyerekek rajzórán ép-
pen ollóval dolgoznak. Látja a tanár, hogy 
a gyerekek még nincsenek készen, és fel-
mutatja a formát, ami egy embert ábrázol. 
Megszólal:

– Látjátok gyerekek, én már ki is nyírtam 
az embert!

Növés

Kisgyerek kérdi az apjától:
– Apu, te még növésben vagy?
– Ugyan, dehogy! Miből gondolod?
– Mert úgy látom, a fejed búbja már túl-

nőtt a hajadon.

Por

Móricka megkérdi az apukáját:
– Apu, aki meghal, abból ugye por lesz?
– Igen, kisfiam!
Egy kis idő múlva:
– Apu! Valaki meghalt a zongora tetején!

A végtelen

– Mi a végtelen? – kérdezi a tanár az is-
kolában.

Pistike válaszol:
– A világegyetem és a tanév.

Rossz vendéglő

– Esküszöm, sajnálom, hogy ilyen rossz 
vendéglőbe kellett jönnie felszolgálónak 
– mondja a bosszankodó vendég a pincér-
nek.

A pincér lehajol, és a vendég fülébe súg-
ja:

– De én nem itt étkezem!

– Hová mész csiga?
– Hazafelé.

– Ha nem mondod meg az igazat, én esküszöm,  
hogy elmegyek horgászni!
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Panaszkönyv

Felháborító, micsoda vendéglő ez! Pincér, azonnal hozza ide a 
panaszkönyvet!

– Igen, uram. Hanyadik kötetet parancsolja?

Sovány csirke

– Pincér, ez a csirke csupa csont és bőr!
– Talán parancsolja a tollát is?

A hal neve

– Pincér, hozna még egy adaggal abból a halból?
– Készséggel uram, de megjegyezném, hogy az sonka!
– Engem nem érdekel annak a halnak a neve, csak hozza gyor-

san!

Van még

– Ej, hát milyen pincér maga? – bosszankodik a vendéglős. – Már 
megint eltört egy pezsgőspoharat. Remélem ez volt az utolsó!

– Nem, főnök, még van belőle három.

A borravaló

– Mondja, pincér, mit keres az asztal alatt? – kérdi fizetés után a 
vendég az étteremben.

– Nézem, hogy nem pottyant-e oda a borravaló.

Foglalt

Leül a vendég az asztalhoz. Odamegy a pincér és azt mondja:
– Elnézést uram, de ez az asztal foglalt!
– Akkor vigye el, és hozzon egy másikat! – válaszol nyugodtan 

a vendég.

Hajón

A hajópincér megkérdezi a szemmel láthatólag tengeribeteg 
utast:

– A kabinjában szolgáljam fel az ebédet, uram, vagy borítsam át 
mindjárt a hajókorláton?

Baleset az operaházban

Jellemezd röviden kedvenc hősödet utazókról, felfedezőkről 
olvasott könyv alapján! 

– Nekem Jean-Claude van Damme, mert bátran viselkedik és 
jó a mozgása. 

Milyen a gyékény gyökérzete? 
– Csavargó. 

Milyen a férgek testének alakja? 
– Hengeregyenes.

Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? 
– Energiát. 

Az oroszlán jellemzése. 
– Hangja: vastag, kitörő, látása: gonosz.

Milyen tápanyagokat ismersz? 
– Sósav, színsav. 

Megbukott Napóleon… 
– Miből?

Mit nevezünk aszálynak?
– Mikor kiönt egy tenger.

Mit tartalmazott a jobbágyrendelet?
– A jobbágyokat robotokra kell cserélni.

A legjobb barátról:
A barátomra az a jellemző, hogy én vagyok a barátja.

Azért ő a legjobb barátom, mert tud titkot tartani és ő is 
szereti a focit.

Jószívű, szeret csúfolódni és vitatkozni.
Szeme szépen ragyog az égen.

A kék szememet nem tudom kitől örököltem, mert a család-
ban mindenkinek kék a szeme.

Ha a hideg levegő összeütközik a meleg levegővel, abból 
lehelet lesz. 

Ha hajnalban kimegyünk, vizes lesz a papucsunk. 

Miért készítette az ősember a barlangrajzokat?
– Azért, hogy aki arra megy, tudja, hogy arra járt.
Mi a különbség a felfedezés és a feltalálás között?

– Felfedezni a föld alatt lehet, feltalálni pedig asztalnál.
– Felfedezés: az állatok félnek a pirostól. Feltalálják a tüzet, 

ami piros.

Írd le a múmiakészítés menetét!
– 1. bezselézik, 2. betekerik, 3. beépítik a piramisba.

Magyarázd meg a fogalmat: előember!
– Az az ember, aki megy elő.

Hogyan alakult ki a földművelés?
– Úgy alakult ki, hogy az ember elment vadászni, és talát  

1 nagy földet és elkezdte kapálni.
Mikor fedezték fel Amerikát?
– Mikor odaért Colombusz.

Iskolai aranyköpések
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A nagy vakáció

A világ tele van dilisekkel. Ezt ugyan 
eddig is tudtuk, de az Arthur Conan 
Doyle által kreált világ holdudvarában 
tán még a szokásosnál többet is talál-
hatunk belőle. Igaz: nagyon szellemes 
és kreatív dilisekről van szó.

Sherlock Holmes egy fiktív személyi-
ség. Sose létezett, sose élt a Baker Street 
221/B alatt, nem létezett dr. Watson se, 
és a több évtizeden át megjelenő no-
vellákat egy Arthur Conan Doyle nevű 
illető követte el, aki inkább történelmi 
regényeket szeretett volna írni, de mi-
után megteremtette ezt a személyisé-
get, képtelen volt megszabadulni tőle. 
Ehhez képest viszont óriási azoknak a 
tábora, akik (félig komolyan, félig vicc-
ből) azzal a premisszával kezdenek hoz-
zá a novellák olvasásához, hogy Holmes 
létező személy volt, és Conan Doyle 
csak Watson „irodalmi ügynöke”. Még 
neve is van ennek a játéknak – roppant 
meglepő módon „A Játéknak” hívják, és 
körülbelül száztíz éve foglalkoztatja a 
Holmes-rajongókat, akiknek száma lé-
gió. (A gúglin néhány másodperc alatt 
több mint tizenkétmillió találat jön be a 
névre. Nem csekélység.)

És nemcsak unatkozó egyetemisták 
és háziasszonyok szórakozása ez (elné-
zést mindkét csapattól, ha megbántot-
tam őket ezzel a társítással, én mindket-
tő vagyok/voltam, úgyhogy tán nem fog 
más se megsértődni), hanem számos 
író is nagyon jól elmulatott azzal, hogy 
a novellákból és regényekből összeál-
ló Holmes-képet árnyalja, kiegészítse, 
variálja, és újabb történeteket írjon a 
valaha létezett legokosabb angolról. 
Például az általam már többször emlí-
tett Ronald Arbuthnot Knox tiszteletes 
is, az egyik legteljesebb krimikódex ké-

szítője, és Christopher Morley mellett 
a „Baker utcai Szabadcsapatok” nevű 
társaság alapítója. Ha emlékeznek még, 
„Baker utcai Szabadcsapat” („The Baker 
Street Irregulars”) volt a neve annak a 
kis csirkefogókból összeállított hadse-
regnek, akik Sherlock Holmes ötödik 
hadoszlopaként működtek London bű-
nös alvilágában. Nem meglepő, hogy a 
Holmes-rajongók 1934-ben ezt a nevet 
választották a társaságuknak. (A leghí-
resebb tagok között mellesleg ott volt 
Franklin D. Roosevelt, Rex Stout és Isaak 
Asimov is.) Igencsak elszállt és elszánt 
kis társaságról van szó: 1946 óta adnak 
ki folyóiratot, és csak ajánlással lehet 
bekerülni, valamelyik fiókszervezetből. 
Amelynek száma szintén légió.

Nagy szerencséjükre Conan Doyle 
éktelen nagy lyukakat hagyott Sherlock 
Holmes életrajzában, úgyhogy még 

jó ideig el lehet szórakozni a különbö-
ző spekulációkkal arra nézve, mit nem 
tudunk a detektív elő-, utó- és közbeni 
életéről. És természetesen a legnagyobb 
fantázia-szabadságot az az időszak 
nyújtja, amit a Játék művelői „A Nagy 
Hiátus”-ként szoktak emlegetni. Az idő-
szak Holmes „halálától” „feltámadásáig” 
terjed: a Reichenbach-vízeséstől a „The 
Adventure of the Empty House”-ig (Az 
üres ház rejtélye).

Bár az előző cikkben kissé nagy-
vonalúan tárgyaltam azt az 1893-mal 
kezdődő időszakot, amely alatt kitar-
tóan zargatták Conan Doyle-t a folyta-
tásért és hőse feltámasztásáért (hiába, 
én is pozőr vagyok, nemcsak Holmes 
az), bizony sok időbe telt kifacsarni az 

Mai rovatunk abban tér el a koráb-
biaktól, hogy ezúttal nem  szépirodal-
mi alkotásból olvashattok részletet, 
hanem egy, a bűnügyi regényekkel 
foglalkozó esszét, Miklós Ágnes Kata 
Bűnös szövegek (Bevezetés a detek-
tívtörténetekbe) című, a kolozsvári 
KOMP-PRESS Kiadó által 2009-ben 
megjelentetett kötetéből szárma-
zik. Ebben a bűnügyi irodalom talán 
legismertebb és legkülönlegesebb 
figurájával, Sherlock Holmesszal  
foglalkozik a szerző. Holmes azért a 
legkülönlegesebb alakja a bűnügyi 
irodalomnak, mert sajátos legenda 
övezi:  filmsorozat készült története-
iből, múzeum őrzi emlékét. Ő a de-
tektívtörténetek sohasem volt „élő” 
legendája. Sokan szeretnék hinni, 
hogy nemcsak regényhős, azaz nem 
Arthur Conan Doyle író képzeletének 
szüleménye.

Írjátok meg, mi a véleményetek a 
detektívtörténetekről, s tegyetek ja-
vaslatokat, melyekkel foglalkozzunk 
rovatunkban!

Jó munkát!
Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Miklós Ágnes Kata

Bűnös szövegek
Bevezetés a detektívtörténetekbe

(Részlet)
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elszánt szerzőből a további műveket. 
A doktor (hiszen nemcsak Watson, de 
Conan Doyle is az volt – sőt, a Holmes 
figurájának megformálásához használt 
modellje, Joseph Bell is) igazi skót ma-
kacssággal állt ellen a noszogatásnak. 
Nyolc évbe telt, mire kizsorválták belő-
le A sátán kutyáját, és további két évig 
volt kénytelen kibírni holmestalan a ra-
jongótábor, mire végre 1903-ban olyan 
bőkezű ajánlattal álltak elő a kiadók, 
hogy Conan Doyle fogcsikorgatva 
ugyan, de újrakezdte. A tíz eltelt eszten-
dő azonban csak greenwichi idő szerint 
számolható. A Holmes-sztorik mindig is 
két-három év csúszásban voltak Doyle 
(és dr. Watson) idejéhez képest – az in-
doklás szerint ugyanis ennyi időbe ke-
rült, míg a jó doktor elővette a naplót 
a sifonérból, elhunytak az ügyben érde-
keltek, engedélyt kaptak az örökösök-
től a közlésre satöbbi. Úgyhogy „holme-
si időben” csak három évig hiányzott a 
nagy detektív.

Három év. 1891-től 1894-ig. (Felejt-
sük el most azt a tényt, hogy egy kései 
novella, a The Adventure of Wistaria 
Lodge 1892-ben zajlik, ez valószínűleg 
írói tévedés.) Ezalatt az idő alatt fogal-
munk sincs, hol járt Holmes, mit csinált, 

mivel töltötte az idejét. Ó, igen, persze, 
szegény kijátszott és átejtett Watson-
nak odalök néhány mondatot, de Co-
nan Doyle is tudhatta, hogy az igazán 
elszánt Holmes-rajongó bizony nem 
fogja beérni ennyivel.

De végül is: mit tudunk és mit lehet 
ebből kispekulálni?

Doyle tényei: Holmes, miután bele-
lökte Moriarty-t a vízesésbe, felmászott 
a Watson által tükörsimának látott szik-
lafalon, aztán Mycroft bátyja segítsé-
gével visszajutott Londonba. Mivel a 
Moriarty-banda pere hosszúnak ígérke-
zett, Sigerson norvég utazó álcájában 
hároméves kirándulásra indult (a szélró-
zsa minden irányába, ahogy az Stephen 
Leacock írná). Eljutott Lhászáig, kis segít-
séget nyújtott a Dalai Lámának (Leslie L. 
Lawrence bőszen jegyzetel a jövőben), 
aztán irány Mekka, további kis segítség-
nyújtás a khartumi kalifának, aztán egy 
rejtélyes nyomozás következett Fran-
ciaországban, mely egy montpellier-i 
laboratóriumban ért véget. (Erről nem 
tudunk semmit. Valaki, aki nagyon ráér, 
megírhatná – végülis Holmes most már 
igazán szabad préda, mint a további-
akban látható.) A harmadik év végére a 
nagy magándetektív végül hazament 
Londonba álruhába bújni és újra hülyét 
csinálni szegény Watsonból, aki életében 
először és utoljára elájult. (Holmes elné-
zést kért, de szerintem magában elége-
detten röhögött, a csirkefogó.)

Csakhogy nagyon jól tudjuk ám: eb-
ben z időben már nyolcvan nap alatt 
meg lehetett kerülni az egész Földet. 
Phileas Fogg már 1872-ben megcsi-
nálta, mit kolbászolt hát akkor annyit 
Sherlock? Úgyhogy szabad a spekuláci-
ók tere: jöhet minden, ami belefér. Még 
ha nem is vesszük számba a leginkább 
agyament megoldásokat (pl. Mark 
Bourne-ét, aki szerint Alice Csodaorszá-
gában időzött és megfejtette az eltűnt 
lepények rejtélyét), akkor is találunk jó-
néhány olyat, ami nemcsak plauzibilis, 
de roppantul érdekfeszítő is.

Itt van például Nicholas Meyer, aki 
szerint Holmes háromévi drogrehabili-
tációs programon vett részt senki más-
nál, mint Sigmund Freudnál – ha lúd, 

legyen kövér, ugye. Watson tudott a do-
logról, és Sherlock azért javasolta neki 
inkább a haláleset-verzió bedobását, 
mert „Úgyse fog hinni neked senki, ked-
ves Watsonom.” (Ezt speciel eltalálta.) „A 
Játék” művelői közül viszont sokan hi-
szik, és sok-sok idézettel támasztják alá, 
hogy a visszatért Holmes képességei 
már nem voltak a régiek – lehet, hogy 
csak egy imposztor volt, esetleg maga 
Moriarty professzor.

És itt jutunk el talán a legérdekesebb 
változathoz. Mi van akkor, ha Moriarty 
professzor sose létezett? Pontosabban 
létezett ugyan, de csak úgy, mint Holmes  
gonosz alteregója, lényének egy ré-
sze? Bármilyen hülyén hangzik is első 
hallásra, bizony nagyon elgondolkod-
tató a dolog. Hiszen (nézzenek csak 
utána!) minden, amit tudunk Moriarty-
ról, duplaszűrőn jut el hozzánk. Conan 
Doyle (és rajta keresztül Watson) me-
séli el azt, amit Sherlock Holmes mesél 
neki(k).

És hogyan is néz ki a két személy leírá-
sa? Holmes: „Megjelenése feltűnő volt. 
Hat láb magas, szikár termettel, mely 
még nagyobbnak tüntette fel. Szeme 
szúrós, vékony, merész metszésű orra 
az elszántság kifejezését adta arcának. 
Álla szögletes volt, határozott jellemre 
engedett következtetni.” (A bíborvörös 
dolgozószoba) Moriarty: „Megjelenése 
ismerős volt számomra. Rendkívül ma-
gas és vékony, homloka fehéren dom-
borodik előre, szeme mélyen üregébe 
süpped. Simára borotvált, sápadt arcú, 
aszketikus alak, vonásai őriznek még 
valamennyit az egykori professzorból.” 
(The Final Problem)

Két magas, szúrós tekintetű férfi. Vagy 
csak egy magas, szúrós tekintetű férfi. 
Watson sose látta személyesen Moriar-
ty-t, csak Holmestól értesült a létezésé-
ről. És egyiküket se látta meghalni.

Úgyhogy bizony lehet, hogy „a bűn 
Napóleonja” (Holmes szavai) azonos volt 
a bűnüldözés Wellingtonjával. És nem is 
lenne az egyedülálló dolog. Gondolja-
nak csak dr. Jekyllre és Mr. Hyde-ra!

Ez viszont már a crossover fiction 
világába vezet. Viszlát egy yorkshire-i 
faluban, Wold Newtonban.
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Az új VelociRaptor merevlemez megnövelt tárterületével a leg-
gyengébb pontjukon támadja az SSD-ket.

Az SSD-meghajtók tagadhatatlan előnyökkel rendelkeznek, de 
legnagyobb hátrányuk a relatíve kis tárterület és a magas vételár. 
Emiatt sok vásárló még mindig a hagyományos merevlemezeket 
részesíti előnyben, ráadásul az SSD-technológiából származtatható 
előnyöket (mint például az alacsony fogyasztás, zajtalan működés 
és [egyes típusoknál] rendkívül gyors átviteli sebesség) sokan nem 
tudják érdemben kihasználni. 

Az első SSD-meghajtók megjelenésekor a Western Digital  
VelociRaptor hagyományos mágneses elven működő merevlemeze 
szolgált összehasonlítási alapul, amely 2,5 hüvelykes méretével és 
10 ezres percenkénti fordulatszámával már az SSD-k előtt kilógott a 
hagyományos merevlemezek sorából. 

A 150 és 300 gigabájtos tárkapacitással most kapható meghajtók 
nyugdíjba vonulnak és helyüket újabb, gyorsabb változatok veszik 
át, melyek között szintén lesz 150, 300 gigabájtos kivitel, de a sor 
kiegészül 450 és 600 gigabájtos egységekkel is. A megnövekedett 
tárkapacitás ellenére a tokozás továbbra is marad 2,5 hüvelykes, il-
letve a bordázott 3,5 hüvelykes keret – ami többek között a meghaj-
tó hűtésére is szolgál – sem marad el.

A merevlemez fordulatszámában változás nem lesz, de a 16 
megabájtos gyorsítótárat 32 megabájtra emelte a gyártó, emellett a 
SATA csatolófelület támogatni fogja a legújabb 6Gbps szabványt. A 

beígért változásoknak hála, a meghajtó átviteli sebessége másod-
percenként eléri a 145 megabájtot, elérési ideje pedig 3 ezredmá-
sodperc körül alakul.

Az új, 5 év garanciával kínált Western Digitla VelociRaptor pontos 
végfelhasználói áráról egyelőre nem állnak rendelkezésre informáci-
ók, az azonban biztosra vehető, hogy az SSD-k ezen a téren nehezen 
tudják majd tartani a lépést.

Addig élsz, míg emlékeznek rád – sokszor 
hallottuk már, igaz? Ez a helyzet immár 

az adatainkkal is.
Az adathordozók hatalmas fejlődésen 

mentek keresztül az elmúlt évtizedek során. 
Nemrég megjelent egy kép minden merev-
lemezek atyjáról, amely 1957-ben készült, 
és két, frizsidernyi méretű házba volt bele-
építve. Az első ilyen méretű merevlemeznek 
kőkeményen 5 (öt) megabájt volt a tároló-
kapacitása. 

Ezt a kolosszális méretet és súlyt (több 
mint egy tonna volt!) sikerült a nyolcvanas 
évek elején a most használatos 5,25 hüvely-
kes méretre lecsökkenteni (a tárolókapaci-
tás maradt 5 MB). Aztán telt-múlt az idő, és 
itt állunk a terabájtban mért tárhelyekkel, és 
azon aggódunk, hogy nem férünk el rajtuk, 
valamint azon, hogy vajon meddig tarthat-
juk el adatainkat? Hiszen a merevlemezek 
mozgó alkatrészt tartalmaznak, ezért sérü-
lékenyebbek, és ha tökéletesen tároljuk és 
megfelelő módon használjuk is őket, har-

minc évnél többet akkor sem bírnak ki. Nem 
beszélve az elavulásról. 

A gyémántszerű szénatomokból felépü-
lő nanocsövek esetén az időtállóság meg-
oldott probléma. A felfedezés a Kaliforniai 
Egyetem kutatóinak az érdeme. Hogyan 

működik? Egy mikroszkopikus méretű vas-
kristályt helyeztek el egy szén nanocsőbe, 
amely egy apró elektromos jel hatására a 
cső egyik végétől a másikig megy el, így lét-
rehozván a bináris kódolásban használatos 
1, illetve 0 állást. (Persze ebből rengeteg da-
rab lenne egy eszközben.)

Mivel a gyémántként viselkedő szén úgy-
szólván örökkévaló – legalábbis emberi mér-
cével –, az apró méret pedig rengeteg adat 
tárolását teszi lehetővé igazán kicsi helyen 
(nagyjából 25 DVD-nyi adat férne rá egy pos-
tabélyeg nagyságú tárolóra), ha ez a techno-
lógia az elméleti síkról átkerül a gyakorlatira, 
az rendkívül nagy előrelépést jelent majd 
például az archiválás terén. Mi pedig egy lé-
péssel közelebb kerülünk kedvenc sci-fijeink 
futurisztikus adathordozóihoz, mint a félte-
nyérnyi, átlátszó kristálylapok vagy a kémcső 
méretű színes rudak, és dobálózhatunk olyan 
számokkal, hogy: „Úristen, letöltöttek vagy 
három kvadrillió egységnyi adatot az űrha-
jónk központi komputeréből!”

Új SSD-ellenfél  
a WD VelociRaptor

Adattárolás egymilliárd évig
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KOS
Ez a hét vidáman, és a tőled megszokott 

energikussággal telik. Érezheted majd, hogy 
nincs lehetetlen. Ennek következtében úgy is 
fogod érezni, hogy pezsegnek körülötted az 
események, egymást váltják a fordulatok. En-
nél jobb hírt nem is kaphatnál, ugyanis eleven 
lényed nehezen viselné el az eseménytelensé-
get.

BIKA
Mintha megijedtél volna, pedig már na-

gyon rádfért, ne fuss hát el a kihívások elől. Így 
mérheted fel fejlődésedet, előrehaladásodat. 
Most nagyon jó eséllyel indulhatsz különféle 
megmérettetéseken, versenyeken. Ne gon-
dolkodj sokáig, vágj bele bátran! Azt is tudnod 
kell, hogy a szórakozás szükséges dolog, de 
nem szabad túlzásba esni. A határt azonban 
nagyon nehéz megtalálni, túllépni viszont an-
nál könnyebb.

IKREK
Nagyon jó időszakra számíthatsz. Váratla-

nul zsebpénzhez is juthatsz. Bármely terüle-
ten tapasztalsz is nehézségeket, azokat mind  
könnyedén leküzdöd. Azért gördülnek eléd 
akadályok, hogy a pozitív végkifejlet felé ve-
zessenek. Azért van egy terület, ahol némi 
gond adódik. A szerelemben kicsit nehezeb-
ben mennek a dolgok a héten.

RÁK 
Ezen a héten is folytatódik a már megkezdett 

sikersorozatod. Lehet, hogy csodálkozol az állí-
táson, mert sajnos nem mindent értékelsz úgy, 
ahogy az valóban megérdemelné. A hét első 
napjaiban bájosságoddal hódítasz, a további-
akban élénk szemeddel nyűgözöd le a környe-
zetedet. A hét közepén minden szerencsésen 
alkul, amennyiben mersz új dologba kezdeni. 

OROSZLÁN 
Minden lehetséges módon arra törekszel, 

hogy előtérbe kerülj, kinyilatkozásaidat mérv-
adó véleményként fogadják el. A vágyad tel-
jesülhet, de nem biztos, hogy a végén örülni 
fogsz a központi szerepnek. Egyrészt, mert ve-
szélybe kerül függetlenséged, másrészt pedig, 
ha valamiben tévedsz, azt sokkal súlyosabban 
ítélik meg, mivel minden, amit csinálsz, szem 
előtt van. 

SZŰZ 
Baráti kapcsolatodban ismét feszültségek 

léphetnek fel, ami a korábbi békét, de az egy-
hangúságot is megbontja. Az érzelmek valódi 
kinyilvánításának nagyobb lesz a jelentősége, 
és a lehetőségek is sorakoznak. Gyakori és he-
ves viták léphetnek fel. A várható kibékülések 
a barátság erősségét minősítik. Gyarapodnak 
feladataid, de a már megszokott tempóddal is 
eredményes munkát tudsz végezni.

MÉRLEG 
Ez a hét elég nehéznek tűnik. Nagyon 

is résen kell lenned, mert igen sok lehető-
séged adódik félreértésbe bonyolódni. Ez 
még nem is a legrosszabb, míg csak döntés 
elé nem állítanak. Ugyanis ez a döntésekre 
is vonatkozik, ezért felesleges kockázatot 
ne vállalj, még fizikailag se. 

SKORPIÓ 
Kisebb-nagyobb gondjaid lesznek, 

ezért légy óvatos. Balasetveszély is fennáll, 
de kellő körültekintéssel elkerülhető. Tar-
tózkodj a fölösleges aggodalmaskodástól 
is. Ne légy túl mozgékony, inkább csend-
ben várj! Minél nyugalmasabb az életed, 
annál boldogabb ez a hét.

NYILAS

A bolygóállások most egy nagy adag 
többletenergiával és tevékenységi lázzal 
áldják meg a Nyilas jegyűeket. Fordítsd 
megfelelő célra ezt a nagy belső erőt, így 
ugyanis most majdnem mindent el tudsz 
érni. Ami nem utolsó dolog, de nem is 
olyan egetverő. Hiszen eddig is rendelkez-
tél ezzel a határtalan optimizmussal, és az 
életbe vetett hited nemigen hagyott cser-
ben.

BAK 
Valaki megtetszett mostanában, de 

valahogy nem szívesen kezdeményezel. 
Büszkeséged persze még keveredik is 
gátlásosságoddal, és ennek eredménye-
képpen csak vársz és vársz, ábrándozol és 
ábrándozol. Ez az állapot szinte boldoggá 
tesz, hiszel abban, hogy az idő múlása min-
dent megold. Majd csak később veszed 
észre, mennyi mindent vesztettél ezzel a 
hozzáállással. Legközelebb majd aktívabb 
leszel.

VÍZÖNTŐ

Ne kényelmeskedj, vegyél mindent 
kellően komolyan, ami új lehetőségeiddel 
függ össze. A legfontosabb, hogy figyelj, 
fülelj, és lépj! De időnként a híres vonzerő-
det sem árt latba vetni. Kifejezetten élve-
zed majd, mikor észreveszed, hogy mások 
mennyire fogékonyak, és szívesen enged-
nek személyes varázsodnak.

HALAK 

Ezen a héten jó kedélyállapot jellemez. 
Lesz elég feladatod, de most, legnagyobb 
meglepetésedre, győzni is fogod ezeket. 
Idegesíthet a megnövekedett felelősség, 
de most már ne hátrálj! Vállalj fel minden 
kényes helyzetet. Ha kellően nyugodtan 
mérlegelsz, megtalálod majd a helyes 
megoldásokat.
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Sokszor elveszted a jó kedélyedet, de nem 
tudod miért? Talán változásokon megy 

át a tested. Minden hormon – amelyekről 
oly sokat hallasz – komoly hangulatváltozá-
sokat okozhat, felkavarhatja az érzelmeidet. 
Sok feszültséget okozhat a stressz is. Azok az 
emberek, akikre valami miatt nagy nyomás 
nehezedik, könnyebben válnak idegessé és 
dühössé.

A személyiséged is meghatározhatja a 
hangulatodat. Van, akinek igen erősek az 
érzelmei, és ezeket nagyon impulzívan jel-
zi, könnyen elveszti a türelmét. Sokszor a 
családod tagjaitól is azt látod, hogy amikor 
idegesek, azt mások felé ki is mutatják.

Nem számít, hogy mi üti ki nálad a bizto-
sítékot, egy dolog bizonyos – vannak olyan 
helyzetek, amikor ideges leszel. Mindenki. 
A düh egy normális érzelem, nincs is ezzel 
semmi gond. Ami számít, hogy ezt másokra 
(és magunkra) mennyire vetítjük ki.

Ha valami dühössé tesz, nagyon jó meg-
oldás a problémamegoldó megközelítés. 
Próbáld felismerni a problémát, ami miatt 
feszült vagy. Ezután felmérheted a helyzete-
det, és eldöntheted, hogyan cselekedj.

Miként vezesd le a feszültséged?
Egy adott helyzetben döntsd el magad, 

hogy e néhány ötlet közül melyik opciót vá-
lasztod, hogy levezesd a feszültségedet.

– Menj el futni, sétálni. Mozdulj ki a sza-
badba vagy sportolj. Nagyon sok kutatás 
kimutatta, hogy a sportolás javítja a hangu-
latot, és csökkenti a negatív érzéseket. 

– Hallgass zenét (fülhallgatóval). A zene 
is igen gyorsan változtathat az ember han-
gulatán. És ha táncolsz is, akkor még mo-
zogsz is, így ez kettő az egyben.

– Írd le a gondolataidat és érzéseidet. Na-
gyon sokféle módon leírhatod a gondolata-
idat. Például a Jó Pajtásba is írhatsz verset 
vagy dalszöveget. Miután leírtad, megtart-
hatod, de akár ki is dobhatod – nem számít. 
A fontos, hogy ha leírod a gondolataidat 
és az érzéseidet, javulni fog a hangulatod. 
Amikor megfigyeled, besorolod, és kisebb 
adagokban kiengeded feszült érzéseidet, 
nem adsz nekik lehetőséget arra, hogy fel-
halmozódjanak.

– Rajzolj! Érzéseid és gondolataid lerajzo-
lása is segíthet.

– Meditálj vagy gyakorold a mély légzést. 
Ez lehet a legjobb megoldás, ha szabályosan 
csinálod. Nemcsak nyugtató feladat, segít az 
önkontroll gyakorlásában is, amikor ideges 
vagy. Ha ezt rendszeresen és jól csinálod, ke-
vésbé halmozódik fel benned a feszültség.

– Beszélges az érzéseidről egy olyan em-
berrel, akiben megbízol. Nagyon sokszor 
más rossz érzéseid is lehetnek, például féle-

lem vagy szomorúság. Ha beszélhetsz róluk, 
az mindig segít.

– Szórakoztasd magad. Ha azt veszed 
észre, hogy valamin őrlődsz, és nem tudsz 
tőle szabadulni, próbáld meg magad le-
foglalni valamivel – nézz tévét, olvass, vagy 
menj el moziba.

Ezek a cselekedetek két ok miatt lehet-
nek hasznosak:

1. Lehűtenek, amikor már úgy érzed, 
hogy felrobbansz. Esetleg csinálj meg több 
feladatot is a fentiek közül. Úgy gondolj 
ezekre, mint lehetőségekre, amelyekkel 
megóvod magad olyan cselekedetektől, 
amiket később megbánnál – például, hogy 
üvöltözz valakivel. Néhány közülük – mond-
juk a gondolatok leírása – segíthet kiadni 
magadból a feszültséget, és egy időben el-
indítja a gondolkodási folyamatot is.

2. Segítenek féken tartani a dühödet. 
Néha, amikor dühös vagy, elég csak  

annyit tenned, hogy nem rágódsz azon, 
hogy mennyire ideges vagy.

A boltban számos különböző keverék-
ben vásárolhatsz gyümölcsleveket, de 

ha szeretsz kísérletezni, az alábbi koktélokat 
magad is elkészítheted!

Trópusi banánkoktél

Hozzávalók: 1 egész banán, 2 dl joghurt, 
2 dl ananászlé.

Elkészítés: A hámozott és apróra vágott 
banánt, a joghurtot és ananászlevet turmix-
gépbe tesszük, majd 1 percig keverjük.

Magas pohárba szűrjük, és egy szívószál-
lal, banánkarikával díszítjük.

Tétova Tinédzser
Hozzávalók: 8 cl őszibaracklé, 8 cl feke-

teribizli-lé, 8 cl narancslé.
Elkészítés: A vendégpoharat feltöltjük 

tört jéggel, és az alapanyagokat a felsorolt 
sorrendben a pohárba öntjük. Hosszú nye-
lű kanállal elkeverjük, és narancsgerezddel, 
koktélcseresznyével díszítve szervírozzuk.

Virgin Pina Colada (alkoholmentes)
Hozzávalók: 2,5 dl ananászlé, 1 dl kó-

kuszkrém (vagy: 1 dl tejbe áztassunk be 20 
percre 3-4 evőkanálnyi kókuszreszeléket), 

jég, ananászdarabok (a díszítéshez koktél-
cseresznye).

Elkészítés: Az ananászlevet a kókusz-
krémmel és a jéggel turmixgépben elkever-
jük, majd magas pohárba töltjük, ananász-
darabkákkal, és ha van, koktélcseresznyével 
díszítve kínáljuk.

Vannak napok, amikor felkelsz, 
és úgy érzed, dühös vagy?

Koktélok gyümölcsléből
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Áprilisban tíznapos tavaszi szünet kezdődött, amit már na-
gyon vártam.

Sok mindent terveztem erre az időszakra. Tervben volt, 
hogy egyik nap a barátommal kikerékpározunk a kiserdőbe, 
de sajnos a rossz idő miatt ezt nem sikerült megvalósítanunk. 
Ezért megbeszéltük, hogy majd ha szép idő lesz, bepótoljuk. 
Sokat néztem a tévét, pihentem és néha segítettem anyu-
kámnak. Egyik délután a nagymamámmal meg az unoka-
testvéremmel elmentünk a játszótérre. Ott sokat hintáztam. 
Húsvéthétfőn pedig locsolkodni mentem. Magammal vittem 
a nyuszis kistáskám és a kölnisüveget. Locsolóverset is mond-
tam mielőtt meglocsoltam a mamát, keresztanyukámat meg 
az unokatestvéremet. Persze anyukámat sem felejtettem el. 
Az iskoláról sem feledkeztem meg. Picit gyakoroltam a mate-
kot, az angolt meg a szerbet. 

Nekem elég gyorsan elmúlt ez a tíz nap. Hétfő reggel egy 
kicsit nehezen ébredtem, de azért jó kedvvel indultam az is-
kolába. – Pető Dávid

Már alig vártam a szünidő előtti utolsó tanítási napot, hisz 
aznap alig tanultunk valamit. Tanítás után, amikor hazaértem, 
rögtön játszottam, élveztem, hogy másnap nem kell suliba 
menni.

A kellemes, tanulás nélküli tavaszi szünidő napjait 11 na-
pig élvezhettük. Húsvét közeledtével feldíszítettük a házat 
egy-két húsvéti dísszel. A barkát sok-sok szép színes, díszes 
tojással tettük szebbé. A nyuszifészket is elkészítettük. A hoz-
zánk közeli parkba mentünk friss füvet szedni, mivel nálunk 
a nyuszi fűvel teli kosárba helyezi az ajándékokat. Egyszóval 
húsvéti hangulatot teremtettünk a házunkban. Így vártuk a 
húsvéti ünnepeket. Húsvétkor nálunk is járt a nyuszi. Nekem 
egy farmerkabátot, két zoknit, egy szabadidőruhát és egy 
halom édességet hozott. Húsvéthétfőn fogadtuk a locsolko-
dókat. Aznap úgy meglocsoltak, hogy még véletlenül sem 
hervadok el. Szabad időmet, amikor csak lehetett, a friss leve-
gőn, a szabadban töltöttem. Sokat kerékpároztam, valamint 
görkorcsolyáztam. 

A szünidő gyorsan véget ért. A tanulás nem, de az osztály-
társaim már hiányoztak. – Bencun Mia

4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Szabadka

A Đuro Salaj iskola 4. c osztályába ellátogattak a jövendő-
beli elsősök a közeli Kék Nyuszi óvodából. Kis műsorral ked-
veskedtünk nekik, együtt játszottunk a tornateremben, majd 
gyümölccsel kínáltuk meg őket. – Jenei Dorina

Iskolánkban tartották meg a romák világnapját a Romaszö-
vetség szervezésében. Felléptek iskolánk roma kiválóságai is, 
Kurina Viktória, Kurina Mihály és Varga Károly, akik az ország 
legjobb hegedűsei közé tartoznak. Osztályunk tanulói nép-
dalcsokrot adtak elő. – Romić Márta

A két éve sikeresen működő temerini Aura táncklub 70 ta-
got számlál, különböző rangú versenyeken vesznek részt, 

show dance és latin-amerikai táncokkal foglalkoznak. 
A legutóbbi versenyen, a magyarkanizsai fesztiválon, amit 

március 17. tartottak meg a Youth csoport Jogi koreográfiája 
1. helyezést ért el.

A junior csoport Indiántánc című koreográfiája szintén1. 
helyezéssel tért haza, a Returno the Future  koreográfia a  
3. helyet foglalta el a dobogón.

Újdonságként a Youth-lányok csoportos megmérettetésen 
vettek részt, ahol a Négy évszak című koreográfia 4. helyezést 
ért el.

A táncklub koreográfusa és edzője Szoboszlai Ágota.
Péter Teodóra, 3. osztály, Petar Kočić iskola, Temerin

A tavaszi szünetben 
történt

Négy évszak

Indiántánc

Jogi
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0 ÉS 9 PONT KÖZÖTT:  A detektív
Felszabadult, nyitott és kíváncsi vagy. A ba-
rátnőd furán viselkedik? Addig idegesíted, 
amíg el nem mesél mindent. Csomagolt 
ajándék, telefonbeszélgetés, hírességek 
viselt dolgai – előtted nincs titok. Vigyázz, 
mert barátaid tartanak a kíváncsiságodtól, 
hogy mindenbe beleszólsz. Vedd tudomá-
sul, másnak is van magánélete. Érdeklődé-
sed fektesd egy új nyelv elsajátításába.

10 ÉS 19 PONT KÖZÖTT: A tapintatos
Benned egészséges kíváncsiság lakik. Uta-
zás, új ismeretek vagy barátok – érdeklődsz 
irántuk. Örömmel fedezed fel az új dolgo-
kat, de mindig tekintettel vagy mások ma-
gánéletére. Óvatosan a távolságtartással, 
barátaid néha elvárnák, hogy beleavat-
kozz az ügyeikbe. Még ha azt is mondják, 
nem rád tartozik, fontold meg, nincs-e 
mégis segítségre szüksége a barátaindak. 
Kérdezz bátran!

20 ÉS 28 PONT KÖZÖTT: Az érdektelen
Belőled hiányzik a kíváncsiság. Mások ma-
gánéletének részleteit unalmasnak tartod, 
osztálytársaid és szomszédaid szerelmi 
élete, problémáik hidegen hagynak. Vi-
gyázz, ha ennyire közönyös vagy, más sem 
lesz rád kíváncsi! Egy igazi barátságban a 
felek megnyílnak, és tudni akarnak a má-
sik problémáiról. Mutass több érdeklődést, 
így képes leszel jobban megérteni a bará-
taidat.

Értékelés

A legjobb barátodnak/
barátnődnek új szerelme 

van. Megvárod, míg ő 
maga mesél róla, vagy 

kérdésekkel bombázod, 
amíg ki nem szedsz 

belőle valamit? A tesztből 
kiderül, meddig tudsz 

elmenni, ha hajt 
a kíváncsiság?

1.  Többoldalas utasítást kapsz 
egy új társasjátékhoz, 
a családban mindenki 
kétkedve nézegeti. Te hogyan 
viselkedsz?
a)  Együtt olvasgatjuk, úgyis 

összehozzuk a lényeget. (0)
b)  Én olvasom az utasítást, a 

többiek ennek alapján kezdik a 
játékot. (2)

c)  Hagyom, hogy a többiek 
rájöjjenek a mikéntjére. (4)

2.  Mennyire izgat az elrejtett 
ajándék?
a)  Egyszer titokban kibontottam 

néhány húsvéti ajándékot. (2)
b)  Egyszerűen muszáj  

kikutatnom. (0)
c)  Nem akarom becsapni a 

szüleimet, így sosem kutatok 
utána. (4)

3.  Mit jelent a következő mondat:  
Ich spreche kein Deutsch.
a)  Nem beszélek németül. 

Megnéztem a szótárban. (0)
b) Fogalmam sincs. (4)
c)  Passz, de németesen  

hangzik. (2)

4.  Barátaiddal rendszeresen 
együtt jártok bulizni. 
Egyikőjük egy ideje elmarad. 
Hogyan reagálsz?
a) Zavar, de elfogadom. (4)
b)  Ha valamiért megsértődött, 

kibékítem. (2)
c)  Addig Kíváncsiskodok, amíg 

megtudom az okát. (0)

5.  Barátnőd bizalmasan 
elmondja, hogy becsúszott 
neki egy egyes matekból. Mit 
teszel?

a)  Sajnálkozom, de ilyesmi 
előfordulhat. (4)

b)  Utánanézek, hogy a barátaim 
nem tudnak-e valahogy 
segíteni neki. (0)

c)  Azonnal felajánlom  
a segítségemet. (2)

6.  A barátnőd nem árulja el, kivel 
randizik. Elolvasnád  
a naplóját?

a) Soha, a napló tabu! (4)
b)  Persze, hiszen csak így óvhatom 

meg a rossz társaságtól. (0)
c)  Ha rossz irányba  

változik. (2)

7. Melyik mondat illik rád?
a)  A kíváncsiság érdeklődés a világ 

dolgai iránt. ( 2)
b)  A magánéletem rám  

tartozik. (4)
c) Egyszer élünk. (0)

PONTOZÁS

Add össze a pontokat,  
és olvashatod az „ítéletet”.

Kíváncsi vagy?
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„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves lány vagyok, és van egy nagyon jó barátnőm. Az 
utóbbi időben azt vettem észre, hogy a barátnőm viselkedése meg-
változott. Azt állapítottam meg, hogy már nem szeret úgy, mint egy 
barátnőt, mert nem vagyok neki fontos, legalábbis nem úgy, mint ré-
gen. Ez azóta van, amióta elkezdett másokkal is barátkozni. Megtör-
tént, hogy nem jött el a megbeszélt találkára. Amikor rákérdeztem, 
hogy hol volt, azt mondta, hogy elfelejtette. Nagyon boldogtalan 
vagyok, sokat sírok miatta, mert nem tudom elképzelni az életem 
nélküle. Nagyon rossz, mert kiskorunk óta barátkozunk. Kérlek, adj 
tanácsot, mit tegyek, hogy újra jó barátnőm legyen.

Bigi”
Válasz:
Kedves Bigi!
Sajnos nehezen lehet visszacsinálni a dolgokat és olyanná 
tenni, mint amilyenek régen voltak. Bármilyen tökéle-
tes is volt a barátságotok, az is megváltozott, mint 
ahogyan ti is, ki-ki a maga módján. Az idő, a kü-
lönböző élményeitek, ismeretségeitek, a megta-
pasztaltak megváltoztatnak benneteket, és ezzel 
együtt megváltoznak az igényeitek is, hogy mit 
szeretnétek, mire van szükségetek. Ez történt 
veletek is. A barátnőd számára most már nem 
elég a te egyszemélyes barátságod, bontogatja 
a szárnyait, és jobban meg szeretné ismerni a 
világot és az embereket. Többre van szüksége, 
mint amit te nyújthatsz neki ebben a pillanatban. 
Különben azt is tudnod kell, hogy nagyon kevés az 
örökké tartó barátság. Minden kapcsolat, így a ba-
ráti kapcsolat is hullámvölgyeken és -hegyeken megy 
keresztül, és az is megtörténik, hogy szétválnak az útjaitok 
is, és ez a folyamat is fájdalommal jár, hasonlóan elmúlik, mint a szere-
lem. Én azt ajánlom, hagyd a barátnődet, hogy bontogassa a szárnyait, 
ismerkedjen, barátkozzon másokkal is. Ne erőltesd a dolgokat, nehogy 
teljesen elforduljon tőled. Ha „igaz” barátnők vagytok, visszatér hozzád, 
és folytatjátok a barátságot, persze más, érettebb alapokra helyezve, 
mint eddig. Ne búslakodj otthon, inkább nézz körül, ki az a osztálybeli, 
utcabeli lányok közül, akivel szívesen és jókat beszélgetsz, aki szimpati-
kus, és aki viszonozza a barátságodat. Menjetek együtt bicajoz-
ni, sétálni, a sportpályára szurkolni, görkorcsolyázni stb. 
Gondolj arra, hogy neked is az a jobb, ha olyanokkal 
barátkozol, akiknek fontos vagy. 

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenegy éves lány vagyok. Nagy gondot jelent 
számomra az egyik barátnőm az osztályomból, 
akit nem szeretek.  A gond az, hogy a szüleink 
barátkoznak, meg a testvéreink is. Engem meg 
a barátnőm nagyon idegesít. Az iskolában ál-
landóan jön utánam, utánoz, ha én  írok ő is ír, 
ha én kimegyek az udvarra, jön utánam, ha én 
futok, ő is fut. Mindenhol ott van, ahol én. Ami-
kor nálunk vagyunk, mindenemet piszkál, kihúzza 
a fiókjaimat. Ami engem szörnyen idegesít.  Irigy-
kedni is szokott rám. Most az a baja, hogy nekem mind 
ötöseim vannak, neki viszont nem. Nem tudom, hogyan 
szabaduljak meg tőle, amikor együtt vagyunk, színlelnem kell, hogy 
jól érzem magam vele, mert különben a szüleimtől kapok, hogy ne 
utálatoskodjak. Nem tudom, hogyan mondjam meg a szüleimnek, 
hogyan is áll a dolog. Mit tegyek, hogy ne kelljen állandóan együtt 
lenni vele?! Segíts!

Donna”
Válasz:
Kedves Donna!
Az életünkben vannak dolgok, amiket nem tudunk elkerülni. Ilyen 
a te „kényszerbarátkozásod” is. Először is próbáld megmagyarázni a 

szüleidnek, hogy mennyire rosszul érzed magad, amikor állandóan 
a nyomodban van. Hogy ne kényszerítsenek arra, hogy túlságosan 
barátságos legyél vele, de továbbra is maradj jó házigazda, és beszél-
gess vele, gondoskodj a szórakozásáról. Utána próbálj meg beszélni 
velük, hogy időnként, amikor összejön a társaságuk, meghívhassál 
még néhány barátnőt játszani, többen lesztek, és így megoszlik majd 
a „kényszerbarátnőd” figyelme. Neki is bővül majd ezzel a baráti köre, 
és nem kell lépten-nyomon kettesben lennetek. Amikor esedékes a 
látogatás, a kedvenc dolgaidat zárd el. Ami az irigykedést illeti, büsz-
ke lehetsz arra, hogy valakinek annyira imponálsz, hogy mindenben 
utánoz téged. Vigasztalásul szolgáljon, hogy nemsokára eljön az az 
idő is, amikor majd hiányolni fogod a társaságát, neki is lesznek saját 
barátai, és nem lesztek annyira egymásra utalva a szüleitek miatt. Az 
iskolában pedig barátkozz a többiekkel is, beszélj meg szórakozást, 

biciklizést stb., más barátokkal is. Ahogy múlik az idő, ez mind gyak-
rabban fog sikerülni.

„Kedves Bori Mária!
Nyolcadik osztályos lány vagyok. A gondom az, hogy az 
osztálybeli fiúk állandóan csúfolnak. Nem merek szem-
beszállni velük, mert akkor verekedés lesz belőle. Már 
kipróbáltam. Ha meg úgy teszek, mintha ott sem lenné-
nek, átnézek rajtuk, akkor még rondábban viselkednek 
velem. Mit tegyek, hogy békén hagyjanak?!

Target”
Válasz:

Kedves Target!
Nehéz dolog szembeszállni azokkal, akiket már sok-sok éve 

ismersz és, akik biztos, hogy már hosszabb ideje célpontnak 
tekintenek. Bizonyára ez a piszkálódás csak akkor történik, 

amikor bandában vannak. Ha egyedül van egy-egy fiú vagy ket-
ten vannak, akkor csúfolódásmentes időszakod van. A bandaszel-
lem ráveszi azokat is, akik különben nem ilyen macerálósak, hogy 
ne maradjanak le a többiektől. Ha nem csatlakoznak, ők válhatnak 
célponttá. Legyél magabiztos, törődj magaddal, és ne velük. Találj 
olyan elfoglaltságot, amiben jó vagy, sikeres vagy, ez növeli az ön-
bizalmadat, magabiztosabb leszel. Összpontosíts a tanulásra, hisz 
nemsokára itt a tanév vége és a középiskolai iratkozás. Ne pazarold 
rájuk az energiádat és a gondolataidat. Legyél velük kedves és nyi-

tott, nevess velük együtt, a hülye csúfolódásikon, és biztos, hogy 
beleunnak. Azt se tévesszed szem elől, hogy nemsokára ahá-

nyan vagytok, majdnem annyi felé iratkoztok, és nem kell 
többé nézned és hallgatnod őket. Megesik, hogy még 

majd hiányoznak is.

„Kedves Bizalmas sorok!
Nagyon boldogtalan, 6. osztályos lány vagyok. Tetszik 
egy fiú a 7.-ből. Észre sem vesz. Mit tegyek, hogy felfi-
gyeljen rám, és járjak vele?! Kérlek, segíts!

Miért”
Válasz:

Kedves Miért!
Úgy látom, a „Miért?” jeligével sokat elmondtál magadról, és 

ez csak az egyik miérted az életedben. Hogy miért nem vesz 
észre egy hetedikes fiú egy hatodikos lányt, számos „azért” van. 

Például azért, mert még nem érdeklik a lányok, jobban szereti a fiúk 
társaságát és a focit. Azért, mert már más lány tetszik neki. Azért, mert 
nem tudja, hogyan mutassa ki a szimpátiáját. Azért, mert szégyenlős. 
Azért… Amit te megtehetsz, az az, hogy amikor összefuttok a folyosón, 
az udvarban, rámosolygsz és köszönsz neki. Ha közelben van néha-
néha pillants felé és kövesd a tekinteteddel. Ha bátor vagy, küldhetsz 
neki üzenetet (nem szerelmi vallomást!) is, hisz szinte nincs tanuló, aki-
nek ne lenne mobiltelefonja vagy számítógépe. Ha valamelyik tipp be-
jön, visszamosolyog rád, köszön vagy válaszol az üzenetre, lovon vagy! 
Ha nem jön be egyik dolog sem, tovább kell lépned, és új szimpátiát 
keresned.
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V
olt egyszer egy özvegyember meg egy özvegyasszony. Gondol-
tak egyet, összeházasodtak. Volt mind a kettőnek egy-egy lánya. 
Az ember lánya kedves volt és szép, az asszonyé csúf, mint egy bo-

szorka. Irigykedett ám az asszony szüntelenül, hogy az ura lánya olyan 
gyönyörű szép. Reggeltől estig azon törte a fejét, hogyan árthatna neki: 
nem hagyta nyugodni a gonosz indulat. A férfi korán elment hazulról, 
és csak későn jött meg; így volt ez majdnem minden áldott nap. Alig 
látta a háza táját, nem is tudhatta hát, hogy áll a lánya szénája. 

Az egyik este, amikor már bezárkóztak, és lefekvésre készülődtek, 
kopogás hallatszott az ajtón. Az asszony odaszólt a lányának, men-
jen, nyisson ajtót, és nézze meg, ki van odakinn. De a lánynak sehogy 
sem akarózott mozdulni. Mondta erre a férfi lánya, hogy majd ő megy, 
és kinyitja az ajtót, de az asszony nem hagyta, és mindenképpen azt 
akarta, hogy az ő lánya menjen. Nagy nehezen kiment hát a lány, ajtót 
nyitott: egy nagy őzbak vagy szarvas, vagy mi állt odakünn. A csúnya 
lány söprűnyelet fogott, ütni-verni kezdte az állatot, az meg erre odébb 
iramodott. A lány visszament a házba, és elmesélte az anyjának a tör-
ténteket. 

Másnap este, ajtózárás után megint hallották a kopogást. Most 
már nem mert az asszony lánya kimenni, hogy ajtót nyisson, inkább 
kiküldték az ember lányát. Az kitárta az ajtót, ott állt kinn a szarvas a 
ház előtt. 

– Honnét kerültél ide, te szegény pára? – kérdezte tőle.
– Ülj fel a hátamra, kicsi lány! – csak ezt felelte a szarvas. 
A lány szabadkozott; dehogyis tesz ő ilyet, van a szarvasnak elég 

baja, hiszen alig áll a lábán. 
– Igaz, igaz – mondta a szarvas – , de meg kell tenned, különben 

nem jöhetsz velem. 
Erre már felült a szarvas hátára a lány, mert nagyon elkívánkozott 

hazulról, az állat pedig gyorsan elügetett vele. Amikor egy rétre jutot-
tak, így szól a szarvas a lányhoz:

– Ugye, jó volna, ha mi ketten egyszer itt játszadozhatnánk? 
A lány elgondolkozott: hogy képzeli a szarvas, hogy ők ketten együtt 

játszadozhatnának. 
Egy erdő mellé értek, itt megint megszólalt a szarvas: 
– Ugye, jó volna, ha mi ketten itt sétálgatnánk és elszórakozgat-

nánk?  De a lány nem értette, hogy gondolja ezt a szarvas.
Végtére egy várkastélyhoz értek; hatalmas, büszke vár volt. A szar-

vas bevezette a kastélyba a lányt, és azt mondta, most már egészen 
egyedül kell maradnia. Minden kívánsága teljesülni fog, másra nem 
lesz gondja, mint hogy minél kellemesebben töltse az idejét. Majd 
egyszer eljön hozzá látogatóba. De van egy hely a várban, oda soha 
be ne nyisson. Három ajtó van ott: az első faajtó, a második rézajtó, a 
harmadik vasajtó. A világ minden kincséért ki ne nyissa valamelyiket! 
De a szarvas beszélhetett, úgyis tudta, hogy a lány alig várja, hogy meg-
szeghesse a tilalmat.

Egyedüllétben múlt el a nap, beköszöntött az éjszaka, eljött a reg-
gel, kiment a lány körülnézni a várban. Majd meghalt a kíváncsiságtól, 
hogy a faajtót kinyissa. Nem is tudta megállni, benyitott. Két férfi állt a 
szobában: puszta kézzel, csupasz karral kevergettek egy nagy üst kát-
rányt. Megkérdezte tőlük, miért kavarják a kátrányt puszta kézzel, csu-
pasz karral. Mindaddig így kell tenniök – mondták –, amíg valami jótét 
lélek nem ad nekik valami kavaró alkalmatosságot. Szekercét fogott a 
lány, lapos fakanalat faragott, és odaadta az embereknek: azzal dol-
gozzanak. Elmúlt a nap, beköszöntött az éjszaka. Másnap reggel nagy 
lármát hallott a lány az udvaron: emberek futkostak ide-oda, lovászok 
abrakolták a paripákat, szolgák tisztogatták az ezüstöt, égett a kezük-
ben a munka, pezsgett az udvar.

Viszketett már a tenyere a lánynak, alig várta, hogy a rézajtót is 
kinyissa. Két lány állt odabenn a szobában, puszta kézzel piszkálták a 
kandalló tüzes parazsát. Megkérdezte őket, mért csinálják. Mindaddig 
így kell tenniök – mondták –, míg valami jótét lélek nem ad nekik vala-
mi erre való alkalmatosságot. A lány piszkavasat szerzett nekik. Örültek 
ám szegény szerencsétlenek, azt se tudták, hogyan köszönjék! Másnap 
reggel egy sereg lány sürgött-forgott az udvaron; söprögettek, mostak, 
mindent ragyogóra tisztogattak.

Elmúlt ez a nap is, a lány meg egyre csak azon törte a fejét, hogy ő 
bizony kinyitja a vasajtót is. Kinyitotta, benézett: ott feküdt szalmán a 
szarvas. A lány megkérdezte, miért fekszik itt.

– Mindaddig itt kell feküdnöm – felelte a szarvas –, amíg valami jótét 
lélek le nem csutakolja rólam a piszkot.

A lány felvett egy marék szalmát, tisztára csutakolta a szarvast. Mi-
közben csutakolta, a szarvas világszép királyfivá változott. Elmesélte a 
lánynak, hogy gonosz varázslat volt rajta is, meg az egész várkastélyon, 
de most már jóra fordult minden, meg lehet tartani az esküvőt. Csaptak 
ám nagy lagzit, eltartott hét napig.

Telt-múlt az idő, s a királyfi egyszer megkérdezte a feleségét, vol-
na-e kedve látogatóba hívni a mostohaanyját meg a mostohanénjét. 
Nagyon is nagy kedve volt.

Eljött a gonosz asszony meg a lánya, amikor meglátták a gyönyö-
rű királyfit és körös-körül a nagy fényt, gazdagságot, majd elemész-
tette őket a sárga irigység. Egész úton hazafelé csak sopánkodott az  
asszony, hogy mért nem az ő lányát érte ilyen szerencse. Meg is mondta 
a csúf lánynak, hogy csak ő tehet róla, a lány meg dacosan visszafelelt, 
s ahogy ez már történni szokott, szó szót követett. Egyszóval csúnyán 
hajba kaptak, s a végén mind a kettő szétpukkadt mérgében: csupa-
csupa kavics lett belőlük. Azóta van úton-útfélen oly sok kavics.

Dán népmese

A szarvaskirály
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Majom: Most ugrik a majom 
a vízbe.  

(Most lesz valami.)
Szereti, mint majom a fiát.  

(Imádja, isteníti.)
Ugrál, mint majom a 

ketrecben.  
(Izeg-mozog.)

Róka: Tapogatva jár, mint 
róka a jégen. (Óvatoskodik.)

Egy rókáról hét bőrt nem 
lehet lenyúzni.  

(Ne légy telhetetlen.)
Kígyó: Erőtlen, mint a bőre 
hagyott kígyó. (Gyenge.)

Kígyót-békát kiabál.  
(Veszekszik.)

Medve: Annyi, mint kilenc 
medvének egy vadkörte.  

(Keveseli.)
Szereti, mint medve a mézet.  

(Kedvenc étele)

Eljáratja vele a medvetáncot.  
(Elbánik vele.)

Oroszlán: Felkelti valakiben 
az alvó oroszlánt.  

(Felmérgesít)
Ordít, mint a kölyke vesztett 

oroszlán. (Dühös)

Könnyen készíthettek 
egyedül is változatos ki-

rakójátékot.
Rajzoljátok meg a puzz-

le-alapot és utána bármit 
rajzolhattok rá, mi nyuszit 
rajzoltunk példának. Vágjátok 
ki a vonalak mentén, és máris 
indulhat a kirakójáték. Válto-
zatos rajzokat készíthettek a 
már megunt otthoni puzzle 
helyett.

A szezonról szezonra változó divatot szinte lehetetlen naprakészen követni, szerencsére 
nem is kell, elég, ha néhány új alapdarabbal bővítjük a ruhatárunkat. 

A legnépszerűbb, leghordhatóbb trendekből válogassunk néhány olyan darabot, amely 
feldobhatja megjelenésünket. Igyekeztünk olyan ruhákat válogatni, amelyek ebben a szezon-
ban valóban újszerűen hatnak, stílusosak és jól variálhatóak. 

Mivel a divatban szinte minden megoldás, szabás, anyag időről időre visszatér, ezért érde-
mes körülnézni édesanyád régen a szekrény mélyére száműzött ruhái között, könnyen elkép-
zelhető, hogy olyan darabokra akadsz, amelyek most újra divatosak.

Több tucat motorost büntettek meg a 
közlekedési rendőrök Nigériában, mert 

sisak helyett kivájt tököt, fazekat vagy gu-
miabroncsdarabot viseltek a fejükön. Az 
ország törvényei január elsejétől írják elő 
a motorosoknak a bukósisakot, az elmúlt 
években ugyanis nagyon megnőtt a ha-

lálos balesetek száma. Csakhogy a moto-
rosok nagy része a polgári engedetlenség 
egy vidámabb formáját választotta, és min-
denféle tárgyat tett a fejére, mert az új si-
sakokat túl drágának találta. Nekik a bírság 
mellett még a járgányaikat is elkobozták a 
rendőrök.

Egy kis divattip

Tavaszi alapdarabok

Érdekességek a nagyvilágból

Elkobozták a tökbukóval közlekedő 
motorosok járgányaitPuzzle-

készítés

Mit is akarunk vele mondani?

Közmondások, szólások állatokról
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Skandináv rejtvény (16.)
Rejtvényünkben egy híres magyar festőművész nevét 

és két ismert alkotásának címét rejtettük el.

Betűrejtvények
1

AK  RÉ

2

Ö     S

3

Ó
4

Keresztrejtvény
Nagy, magyar zeneszerző, nemrég emlékeztek meg 

születésének 200. évfordulójáról, és három ismert 
szerzeménye.

Vízszintes sorok: 1. A zeneszerző és műveinek első ré-
sze, 9. Kötőszó, 10. Kis Teodor, 11. Bádog, 12. Európai állam, 
15. K. P. I., 16. A kalapács tartozéka, 17. Zenekari hármas, 
19. Atommal kapcsolatos, 22. Afrikai állam, 24. Szerb igen, 
25. Diagonális, 27. Madárlakás, 28. Erbium, 29. Aromás, 30. 
Női név, 33. Kötőszó.

Függőleges sorok: 2. Egyfajta fegyver, 3. Női név, 4. 
Román pénz, 5. Angol pénz, 6. Répa egynemű betűi, 7. 
Büntetésből lefoglal, elvesz (vagyontárgyat), 8. Nemzet, 
9. A vízszintes 1 befejező része, 13. Tarló egyik része, 14. 
Tolvajnyelv, 18. Ilka egynemű betűi, 20. Férfinév, 21. Titeli 
részlet, 23. O. D. E., 26.  Igavonó, 28. Len betűi keverve, 29. 
Sík betűi keverve, 31. E. SZ., 32. Kutya, 33. Magam.

SZ

2

1 NY

MEGY

KIMERÜLT

1000

IPSE

RÉGI 
PÉNZ

KIS 
SAROLTA

NYAKBA-
VALÓ

50

EURÓPAI 
FŐVÁROS

HIDROGÉN

ESZENYI 
ENIKŐ

550

SORRENDBE 
ILLESZTI

SZARAJEVÓ

ISMERETLEN 
NÉVJELE DŐLNI KEZD

DEHOGY

ZÉRÓ

FARMER-
MÁRKA

KÉN

RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

ETUS

KÉNYELMES 
JÁRÁS

LATYAK
Z. K. L.

TOMÁN 
MÁRIA

ZACSKÓ

TOLTA 
RÉGIESEN

NY
ERKÖLCSÖS

TUSOL 
BETŰI

NEMZETSÉG, 
NAGY 

CSALÁD

KONYHAI 
ESZKÖZ
LAKÁS 
RÉSZE

VARR BETŰI

SPICCES

OSZTRÁK 
TARTOMÁNY

NÉPI 
HANGSZER, 

FORGÓLANT

VÉRTES
 HAL

HULLHAT

EMEZ

BÁNÁTI 
HELYSÉG

VÖRÖS

TERIKE

KÉN

BARÁTOK

EGYFAJTA 
PAPÍR

VAL
Z

P

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16
NY

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29

30 31 32 33

SZ
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Kicsi sarok

Berakós rejtvény
A kígyó harap, de a 

takarítónő Maris.

Betűrejtvények
1. elrebeg, 2. virágpalánta,  

3. lendület, 4. féltékeny

Fokról fokra
1. ó, 2. hó, 3. hol, 4. ahol,  

5. lohad, 6. haladó, 7. haladok

Kitöltőcske
mimóza

Betűcsere
béka, Réka, róka, fóka

Virágos rejtvény
árvácska

Keresztszavak
Vízszintesen: zöldhagyma, 

orvvadász, politikus.

Függőlegesen: holdvilág, 
térhatású, paradicsom.

Lóugrásban
Semmi értelme, nem tud 

olvasni.

A 14. skandináv rejtvény 
megfejtése:

SZABADKAI VÁROSHÁZA, 
PÉTERVÁRAD, BÁCSI VÁR

Könyvjutalmat kap
Molnár Andor, 

Szabadka

A 15. szám megfejtései

Betűdominó

T

I

M

A

E

K

M

A

A

T

É

M

T

N

R

L

T

E

Ö

E

Ha helyes sorrendbe rakod a dominólapokat, két tantárgy 
nevét kapod eredményül.  

(A kiinduló dominólapot megjelöltük.)

Közmondások, szólások
1. Eső után ......................
2. Egy ...................... nem csinál nyarat.
3. A .................. is csomót keres.
4. Kicsi a ......................, de erős.
5. Könnyű ................... táncba vinni.

BORS, FECSKE, KATÁT, KÁKÁN, KÖPÖNYEG
A megadott szavakat próbáld betenni a megfelelő helyre!

M O N R E L I

P A L D Á R

E L N U L D

Keresztszavak
F K Ő

Ö A SZ

L L I

P R A

E I C

R S K

Pótold a hiányzó 
betűket úgy, hogy 
vízszintesen és 
függőlegesen is 
értelmes szavakat 
kapj eredményül.

Anagramma
EZÜST

SEREG

HOMÁR

ZENÉL

NÉGER

TALÁL

PLÁNE
A szavak betűit rakd más sorrendbe úgy, hogy ismét értelmes 

szavakat kapj. A kiemelt oszlopban Irán fővárosának neve alakul ki.

Városépítés
1. ÚJ + (TÁJ) =

2. (PUSZI) + A =

3. (SZABÓ TESZI) + (JUTTAT) + KA =

4. T + (FOLYTONOS + HÍM ÁLLAT + 

AROMA) + SA =

5. (ÉRTÉK) + (GÖMBÖLYŰ) =

6. (LAKOMA) + DA =
A meghatározások a zárójelben vannak. Végezd el az összeadást, 

egy-egy vajasági helységnévnek kell kialakulnia. 
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A karvalyos zászló Földes Péter munkája nyomán 
írta és rajzolta Fazekas Attila
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P
árizsban járt a tavasz. És arra jártam én is. 
Időnként azért fáztam, de ennél rosszabb 
eset is megesett már velem. Egyébként 

is, kit érdekel az időjárás, ha Párizsban jár?
A repülő kicsit késik, de sebaj, angolos kö-

zönnyel tűrjük a várakozást. A taxik katonás 
sorban állnak, bepasszírozzuk a táskáinkat, és 
behuppanunk hátra. Azt tudom, hogy a fran-
cia taxisok nem szerethetik az anyósukat, mert 
a mellettük lévő ülésre nem szabad beülni. 
Szentségtörés akár csak egy rossz pillantást is 
vetni a sofőr határidőnaplójára. Aztán irány a 
szálloda, amely a térkép szerint az öreg hölgy 
lábainál rejlik.

Az Eiffel-torony gyönyörűen világít, mert 
úgy telirakták lámpafüzérekkel, mint egy 
karácsonyfát. Ázsiai származású sofőrünk 
még franciául is nehezen beszél, így enyhe 
kommunikációs vákuumba kerülünk, mikor 
tudakozódunk, milyen időközönként világít a 
torony. Mindegy: szép és kész.

A folyó színe este sem szívderítő, de a 
Dunához szokott szemünk észre sem veszi. 
Annál gyönyörűbb a két part, és egyáltalán 
nem olyan rossz dolog este arrafelé andalog-
ni. A lámpák szépen megvilágítják a partot, 
és még a helybeliek által oly nagyon gyűlölt 
óriáskerék sem mutat rosszul este. Aztán az 
ügyes turista térképpel a kezében elindul va-
csorázni. Mert az ügyes turista azt gondolja, 
azért annyira ismeri a várost, hogy ne téved-
jen el. De aztán másfél-két óra leforgása után 
rájön, hogy minden út a Rue de Rivolira vezet. 
Persze itt még eltévedni is jó. Idővel beülünk 
egy taxiba, amikor már belátjuk, nem igazán 
vagyunk ügyes turisták. Két kanyar után ki-
derül, hogy a taxisnak sem erőssége a tájé-
kozódás, mert ő is máshol áll meg, mint ahol 

kellene. Ám addigra már minden mindegy, 
már nagyon jól ismerjük Párizsnak ezt a ne-
gyedét, és semmi másra nem vágyunk, csak 
egy jó raclett-re. Beülünk egy kisvendéglő-
be, és már eszünk is. Na jó, nem raclette-et,  
mert az egyedül szombat este nincsen, és 
ma, ugyebár, szombat van, de a nyüzsgő ut-
cácska zsongása feledteti az összes „megpró-
báltatásunkat”.

Vasárnap futócipőt húznak a párizsiak, de 
akinek ez szorítja a lábát, inkább görkorizni 
indul, mi pedig várost nézni. Irigylem is rende-
sen a kerekeken száguldókat, hiszen olyan jól 
betonozott utcák vannak, amilyenekre én csak 
áhítozhatok az otthoni Kárpát utcai puklikon. 
Az Invalidusokban egykor katonák szálltak 
meg és éltek, ma híres emberek temetkezési 

helye – itt található Napóleon monumentális 
sírja is. 

Aztán megint rájövök, hogy Párizsban az 
egyik legzseniálisabb a metróhálózat, csak 
oda kell figyelni, melyik irányba megyünk. Az 
Operánál nagy a nyüzsgés, szépen csillognak 
a napsütésben az arannyal bevont korlátok. 
Még szerencse, hogy itt nem olyan korlátoltak 
a polgárok, és nem bántják ezeket. Az Eiffelnél 
nagy a tolongás, és nem azért, hogy minden-
ki feljuthasson a tetejére. Kiderül, hogy épp 
bombariadó van, de a rend őrei mosolyogva 
mondják, hogy mindjárt felmehetünk, ha aka-
runk. Inkább kihagyjuk. 

Párizsban nemcsak a Louvre, a Musée 
D’Orsay, a Pompidou Központ és a Montmartre  
érdekes, hanem a divat is. Jelentem: jön a ró-
zsaszín, a világoskék, persze, van ott egy kis 
sárga, zöld, piros feketével, fehérrel is, de ezek 
már csak a futottak még kategóriában. A virá-
gok helyett a csíkok és a geometrikus formák 
„dívnak”. A cipők olyanok, mint a focisták stop-
lis cipői, csak színesben (lila, fehér, rózsaszín), 
és persze stoplik nélkül. A smink szolid, de fi-
noman púderezett minden orca, és mindenkit 
parfümillat leng körül. Ha kedvet kaptunk, a 
Champs-Élysées legnagyobb kozmetikai bolt-
jában még este tizenegykor is kipróbálhatjuk 
a csillámos körömlakkokat, megszagolhatjuk 
Dior legújabb illatát, sőt, akár ki is festhetjük 
magunkat. Ha a városlátogatás túlzottan meg-
terhelő volt, a nap zárásaként fogyasszunk egy 
hangulatos helyen friss kagylót némi zöldsa-
látával, és merengjünk azon, miért is nem 
születtünk ide. Talán azért, hogy felettébb 
tudjuk élvezni, ha néhány napra elmehetünk 
Párizsba.

Sz. P.

Színes párizsi 
tavasz

Louvre Szent szív templom

Invalidusok temploma
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SZTÁRVILÁG

Nyeregbe pattan Harrison Ford: cowboyt alakít 
a Cowboys and Aliens című fantasztikus wes-

ternfilmben.  A film rendezője, Jon Favreau a Twit-
teren adta hírül, hogy a hollywoodi színész már a 
részletekről tárgyal a Dreamworks stúdióval. A ter-
vek szerint nyáron kezdik a forgatást.

A képregény-adaptációból készülő filmben a fe-
hér telepesek harcolnak az apacsokkal, majd közö-
sen védekeznek a földönkívüliek inváziója ellen.

Daniel Craig, a James Bondot játszó amerikai szí-
nész harcias kedvű revolverhősként jelenik meg a 
westernfilmben. 

A projekt már évek óta téma Hollywoodban, 
több forgatókönyvírónál megfordult már. A Dani-
el Craig által játszott figurát pedig két éve Robert 
Downey Jr.-nak szánták, aki akkor nem tudta elvál-
lalni a cowboyok vezérének szerepét.

Ron Howard és Steven Spielberg lesznek a film 
producerei. Az alkotás a tervek szerint 2011 júliusá-
ban kerülhet az amerikai mozikba.

Balettcipőit fegyverre 
cserélheti Jamie Bell, 

hogy az új Bond-
filmben Daniel Craig 

riválisa legyen 

Az új kémfilm producerei a 
007-es ügynök riválisának egy 

fiatal, titkosszolgálatos újoncot 
akarnak bevetni. És erre a szerepre 
Jamie-t képzelik el. 

A történet szerint a fiatal újon-
cot M Bond utódjának tekinti. Az 
új fiú megkapja a 007-es ügynök 
egyik megbízását azon kifejezett 
szándékkal, hogy rivalizálást szít-
sanak közöttük. A forgatókönyv-
írók számos színészre gondoltak 
a pimasz, fiatal kém szerepére, de 
Daniel Craig azt mondta a produ-
cereknek, hogy őt személy szerint 
nagyon lenyűgözte a 24 éves Ja-
mie. 

A színész a 2000-es Billy Elli-
ott fiatal balett-táncosaként lett 
ismert, ő és Daniel már játszottak 
együtt az Ellenállók című filmben.  

Egy filmhez közeli forrás sze-
rint, az új dupla 0-s ügynök karak-
tere mögött az húzódik meg, hogy 
Bond fiatalabb kiadása szeretne 
lenni. A forgatókönyvírók abban 
reménykednek, hogy a versengés 
Bond és az új, szexi kém között 
– aki szeretné lenyűgözni főnökeit 
–, nagyszerű mellékszál lehet. Első 
alkalommal kerül Bond pozíciója 
veszélybe, és az egója ellen irányu-
ló fenyegetés előhúzza könyörte-
len énjét.   

A forrás szerint a film még a 
fejlesztés rendkívül korai fázisában 
van.

2010 nagy év lesz számára: a 40 
éves popdíva újra berob-

bant a köztudatba: Jennifer Lopez ikrei, 
Emme és Max 2008 márciusi születése óta 
korábbi életviteléhez képest meglehető-
sen lecsillapodott: a filmvászon, a színpad 
és a magazinok címlapjai helyett otthon 
vállalt főszerepet. Most azonban, hogy a 
kicsik már második életévüket is betöltöt-
ték, az énekes-színésznő lassacskán újra 
mindennapos szereplője lesz a showbiz-
nisznek. 

Három év után például az idén láthat-
juk először újra a mozikban: új, The Back-
Up Plan című filmjét e hónapban mutat-
ják be az Egyesült Államokban, emellett 
pedig vendésszereplést vállalt a Glee-ben 
és nyáron jelenik meg új lemeze, a Love? 
is. 

És ha ez még nem lenne elég, a csinos 
sztármami a Redbook magazin májusi szá-
mának címlapján is ott mosolyog, szemte-
lenül csinosan és fiatalosan bizonyítva azt, 
hogy ismét eljött az ő ideje!

Ismét címlapon Jennifer Lopez

Harrison Ford 
ismét nyeregben

Balett-
táncosból 

007-es 
ügynök 

lehet  
Jamie Bell
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Új hobbijának hódol a Zanzibár énekesnője, Terecskei Rita. Az 
állatszerető énekes kutyakozmetikusnak állt. No, nem azért, 

mert nem megy zenekarának, hanem mert szabad idejében hódol 
szenvedélyének, a kutyáknak. Kutyakozmetikus barátnője unszo-
lására ő is kitanulta a szakmát, és most együtt dolgoznak – írja a 
kiskegyed.hu. 

„Nekem is van otthon három kutyám, de itt egész más. A sza-
lonban naponta lehet új szerelmem. Ami meglepett, hogy a nagy-
testű kutyák nyugodtan tűrik a szépészeti beavatkozásokat, de 
minél kisebb egy eb, annál harciasabb. A múltkor egy Yorkshire 
terrier teljesen összeharapdált.”

Kate Winslet a PETA állatvédő szervezet kampányához csat-
lakozva videofilmen szólított fel a hízott liba- és kacsamáj 

fogyasztásának bojkottjára. „Csatlakozzanak hozzánk, és se-
gítsenek a kacsákon és libákon azzal, hogy megfogadják, nem 
esznek többé hízott kacsa- és libamájat” – kérte az Oscar-díjas 
színésznő az állatokkal való etikus bánásmódért küzdő szer-
vezet számára készített videofelvételen. Winslet előtt olyan 
sztárok emelték fel a hangjukat ebben az ügyben, mint Roger 
Moore vagy John Gielgud, de a dailylatestnews.com szerint 
Károly herceg, a brit trónörökös is letiltotta a királyi menüről 
ezt az ínyenc fogást.

A pécsi Expo Center szabadtéri színpadán ad önálló, élő 
koncertet Seal július 13-án; a fellépésre mintegy tízezer 

embert várnak. Páva Zsolt, Pécs polgármestere a baranyai 
megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
a brit popénekes este nyolc órakor kezdődő koncertjére már 
kaphatóak a belépők. A politikus kiemelte: Seal az a világsztár, 
aki zenéjével nemcsak egy szűk kör, hanem széles rétegek igé-
nyeit ki tudja elégíteni, így minden bizonnyal nagy sikere lesz 
Európa egyik idei kulturális fővárosában is.

Kate Winslet a libák  
és kacsák védelmében 

kampányolJúliusban Pécsett  
lép fel Seal

Új szakmája van  
a Zanzibar énekesének
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Téjékoztatási, valamint 
Kisebbségi Titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési  
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesüle-
tének népzenei szakosztálya és az óbecsei Petőfi 
Sándor Magyar Kultúrkör tizennegyedik alkalom-
mal hirdeti meg az általános iskolások énekes 
népijáték- és néptáncvetélkedőjét. A jelentkezők 
a következő kategóriákban és korcsoportokban 
versenyezhetnek: 1. énekes népi gyermekjáték 
– nagycsoportos óvodások, alsósok; 2. néptánc 
– alsósok, felsősök; 3. szólótánc – felsősök; 4. 
népszokások – mindhárom korcsoport, és lehet 
vegyes is. A jelentkezők 5 perces műsorral lép-
hetnek föl, a csoportok létszáma nem haladhatja 
meg a 30-at. A kisérőzenekarok életkora nem 
számít, élő zenei kíséret vagy a csoport önálló 
éneke jön számításba. A benevezés történhet 
egyénileg, csoportosan, iskolánként vagy mű-
velődési egyesületen keresztül. 2010. május 
29-én, szombaton tartjuk a vetélkedőt  az 
óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. 
A versenyt  szakzsűri értékeli és véleményezi.  
A jelentkezési határidő 2010. április 30. 

Bővebb tájékoztatást a 063/8-378-552-es 
mobiltelefonon kaphatnak Szabó Gabriellánál. A 
jelentkezéseket a következő címre várjuk: Petőfi 
Sándor Magyar Kultúrkör, Nikola Tesla u. 38., Pf. 
51. 21220 Becse, a borítékra írják rá: KŐKETÁNC, 
vagy elektronikus levélben a sabo@stcable.net 
címre.

Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük: 
név, iskola vagy művelődési egyesület, lakcím, 
irányítószám, telefon, felkészítő pedagógus, mű-
vészeti vezető, koreográfus, a csoport létszáma, a 
zenekar létszáma, kísérő hangszerek, az összeál-
lítás címe, a műsor ideje, kategória, korcsoport.

14. KŐKETÁNC 
énekes népijáték- és 

néptáncvetélkedő

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A kecskeméti Pedagogia Sub Rosa Kulturálisi Egyesület 2008-ban vette föl a  
kapcsolatot a Jó Pajtással. Ekkor bonyolítottuk le a Cifra Palota című nemzetközi 
pályázatot, mely szép sikerrel zárult. A beérkezett alkotásokat az egyesület őrzi, 
és igyekszik az alkotó gyerekeket és intézményeket elismerésekhez juttatni.

A mellékelt plakátnak megfelelően 2010 májusától június végéig gyermek-
alkotásokat állítunk ki Londonban. A  művészek által válogatott kollekcióban 
több vajdasági kis művész alkotásai is kiállításra kerülnek.

Íme a kiállító vajdasági gyerekek névsora:
Fodor Ákos, Đuro Salaj iskola, Szabadka; Horváth Tünde, J. J. Zmaj iskola, 

Szabadka; Sándor Flórián, EmArt Műhely, Szabadka; Tripolszki Péter, Thurzó 
Lajos iskola, Zenta; Fehér Marianna, Miroslav Antić iskola, Palics; Ledenyák 
Lea és Kasza Lehel, Petőfi Sándor iskola, Királyhalom.

A Pedagogia Sub Rosa Kulturális Egyesület elérhetősége:

http://www.pedagogiasubrosa.hu/ 


