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A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

A hét képe

L

assan elül a vulkáni hamufelhő és a hozzá kapcsolódó tömeghisztéria.
Tény, ami tény: amióta néhány évvel ezelőtt lezuhant egy utasszállító repülőgép, amely egy távoli vulkán által kilövellt hamufelhőbe keveredett, nagyon óvatosak lettek a légügyi hatóságok – joggal. Az eredmény viszont az
volt, hogy a világ forgalmasabbik részének légiközlekedése egy hétre leállt,
teljes káoszt idézve elő az utasforgalomban, áruszállításban. Mindez rámutatott arra is, mennyire sebezhető a globalizált, agyongépesített, teljesen
másoktól és a természet apró szeszélyeitől függő világunk! Mert a tudósok
erre azt mondják: á, az a kis vulkán...
Képünkön: az izlandi Eyjafjallajokull vulkán hamufelhője lassan elborítja
az utat.
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Drága Kriszta!

Tananyag a tűzön járás
egy indiai magániskolában

T

űzön és üvegcserepeken járatja tanulóit egy magániskola Indiában,
hogy erősítse önbizalmukat. A tűzpróbán általános iskolás korú
gyerekek esnek át, 9 és 14 év közöttiek. Összesen nyolcvanan gyalogoltak már végig a parázsszőnyegen, az üvegcserepeket 110-en járták
meg. Egyiküknek sem lett semmi baja. A gyerekek először idegenkedtek
a gyakorlattól, ám – legalábbis az iskola szószólója szerint – később rájöttek, hogy erősebben és elszántabban kerülhetnek ki belőle.

NO COMMENT!
Pajtikáid

A XXV. Szólj, síp, szólj!
Népzenei vetélkedő győztesei

Szerda Ákos és Szerda Zsófi

nyét a Borsi Ferenc, Ivánovics Tünde és Fábri
Géza összetételű zsűri értékelte.
Az óbecsei Samu Mihály iskola tanulói
szép eredménnyel dicsekedhetnek: a negyedikesek Szederice nevű énekegyüttese
második helyezést érdemelt ki, vagyis ezüstérmesek lettek. Bartusz Valéria és Vajda Edit
tanító nénik örömmel újságolták, hogy a
két negyedik osztályból 18 tanuló vett részt
a versenyen, s hogy jövőre ismét ott lesznek
a Szólj síp, szólj! vetélkedőn. Sok értékes
könyvet és díszoklevelet kaptak. Azóta már
meghívták őket a péterrévei nemzetközi
Gyermekfesztiválra, énekes népi gyermekjátékokkal pedig a Kőketáncra készülnek.
Az énekkettősök kategóriájában Bukli
Enikő és Kiss Karína szintén ezüstérmes.
A felsősök közül első helyezett, aranyérmes a hatodikos Szerda Ákos, második díjas, ezüstérmes a nyolcadikos Szerda Zsófi.
Ők a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör népdalénekesei, Kisimre Szerda Anna tanítványai. Mindketten örülnek a sikernek, s Ákos
elújságolta, hogy meghívták Budapestre a
Vass Lajos Népzenei Szövetség által szervezett vetélkedőre. Elmesélik, hogy mióta is
énekelnek.
– Én már hat éve énekelek – mondja
Ákos –, meg néptáncolok is. Örülök az első

helyezésnek, meg hogy Budapestre mehetek a Vass Lajos Népzenei Szövetség vetélkedőjére, ugyanis a versenyen minden kategóriából az első helyezettek jutalomként
ott lehetnek. Most megyünk majd Pápára
az Ifjúsági Fesztiválra, május 29-én pedig a
Kőketáncon lépek majd föl.
– Jövőre már a KMV-n fogok versenyezni
– teszi hozzá Zsófi. – Én is örülök az ezüstéremnek. Eddig majdnem minden évben
szép eredményt értem el, ugyanis már óvodás korom óra föllépek e vetélkedőn.
Gratulálunk a szép eredményekhez.
Koncz Erzsébet

Bukli Enikő és Kiss Karina



A vajdasági magyar általános iskolás
tanulók népzenei vetélkedőjét, a Szólj, síp,
szólj! döntőjét április 17-én rendezték meg
az Újvidéki Rádió M Stúdiójában.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Újvidéki Rádió és a budapesti Vass
Lajos Népzenei Szövetség szervezésében,
számos támogató hozzájárulásával mintegy
háromszáz gyerek sereglett össze a tartomány közel húsz településéről, és délelőtt
9 órától csaknem öt órán át adta tudása
legjavát, mindössze 3-4 percbe sűrítve. A
népviseletbe öltözött, 6–14 éves szólisták,
kettősök, énekcsoportok, kisegyüttesek, citerások, furulyások, hegedűsök teljesítmé-
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Az ezüstérmes csoport

Az álmok világában
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A

z álmok régóta foglalkoztatják az
embereket, s tudósok próbálják
megfejteni, alvás közben mi is játszódik le az agyunkban. Míg mi különös képeket látunk és furcsa történeteket szövünk
álmunkban, ők agyhullámokról és az alvás
különféle fázisairól beszélnek. Egyesek azt
állítják, képesek előre megálmodni a jövőt,
mások abban hisznek, hogy az alvás állapotában létrejövő képzetek magukban hordoznak valamiféle szimbolikus jelentéseket,
melyek csak megfejtésre várnak. Tény, hogy
az álmodás képességét tudományosan is
meg lehet magyarázni, azonban sok megválaszolatlan kérdés is kötődik hozzá.
Hogy melyek ezek a kérdések, mi lehet az
igazság, és kinek milyen álmai vannak, arról a
szabadkai Kizúr István iskola hatodikos tanulóival, Papp Katalinnal, Kricskovity Zsanettel és Bíró Violával, valamint a hetedikes Kalamica Valentinával, Szentpéteri Kingával
és Kövesdi Jamesszel beszélgettünk.
Kinga az ébredés utáni első néhány percben még emlékszik álmaira, de gyorsan el is
felejti őket, azonban több visszatérő álma is
van, amelyeket viszont megjegyzett.
– Az egyik visszatérő álmom, hogy meghalnak azok, akiket szeretek. Nagyon rossz
érzés. De ha jól tudom, úgy tartják, hogy
akiknek megálmodod a halálát, azok sokáig fognak élni. A másik álmomban inkább a
helyszín és a szereplők ismétlődnek, a történetek változnak. Szerintem az álmainknak
vannak rejtett jelentései, ha nem is történik
meg, de van neki jelentősége. Néha elolvasom, hogy a dolgok, amikkel álmodtam, mit
jelenthetnek, de nem veszem komolyan, ha
pedig valami nagy butaságot álmodok, azt
másoknak is elmesélem, és jókat nevetünk.
Jamesnek általában kellemes álmai vannak, olyan dolgokról álmodik, amiket szeretne a valóságban is átélni, megkapni.
– A múltkor azt álmodtam, hogy elmentem a Megasztárba a meghallgatásra
és bekerültem a döntőbe – meséli James.
– Persze néha van, hogy rosszat álmodok,
attól függ, milyen a kedvem elalvás előtt,
és hogy mik történtek velem aznap. Visszatérő rémálmom, hogy ellenőrzőt írunk,
a tanárnő észreveszi a puskát, év végére
intőm lesz, és megbukok. Ez azért rossz,
mert tulajdonképpen megtörténhet, hogy
lebukok, sőt mivel valóságos, szörnyűbb
is, mintha valami űrlényekkel álmodnék.
Volt már, hogy előre megálmodtam dolgokat, amik megtörténtek, például azt, hogy
összetalálkozom egy rég nem látott ismerőssel, és valóban találkoztunk. Néha ele-

mezgetem is az álmaimat, de nem mindig
tudom megfejteni őket.
Valentinának az egyetlen visszatérő
álma, amikor a nagy fekete semmi veszi körül. Talán ilyenkor nem is álmodik semmit,
de a nagy feketeségre emlékszik.
– Sokszor álmodtam azt, hogy a két nagytatámmal, akik meghaltak már, újra találkozom és beszélgetek velük. Ezek nagyon jó
álmok, szeretem őket. A rémálmaimban mindig az jelenik meg, hogy megyek az úton, és
jön egy autó, és én hiába próbálok elfutni, alig
haladok. Persze az utolsó pillanatban mindig
sikerül megmenekülnöm, de addig nagyon
erőlködöm. Ezt mások is álmodják, lehet
valami jelentősége is. Érdekes dolog, ami az
alvajárókkal játszódik le, mert úgy tűnik, ébren vannak, pedig alszanak. Velem ilyen még
nem fordult elő, de egyszer az ágyam mellett
ébredtem és fogalmam sincs, hogy kerültem
oda. A legkülönösebb élményem viszont az
volt, amikor ugyanazon az éjszakán ugyanazt álmodtuk a barátnőmmel.
A kérdésre, hogy hisz-e azoknak az embereknek, akik azt állítják, előre megálmodják a jövőt, Viola azt felelte, hogy nem mindent hinne el nekik.
– Még nem találkoztam olyannal, aki
megálmodta volna a jövőt, de egyszer szeretnék beszélgetni egy ilyen emberrel, mert
szerintem egyesekben benne lehet ez a különleges képesség. Én még sosem álmodtam meg semmit előre, sőt nem is nagyon
tudok visszaemlékezni rájuk, bár néha nem
lenne rossz. Viszont kiskoromban volt egy
érdekes visszatérő álmom, amiben üldöztek
a szörnyek, és csak úgy tudtam igaziból felébredni, ha álmomban lefeküdtem aludni.
Tehát álmomban elaludtam, és erre ébred-

tem fel. Nem próbálkoztam még megfejteni
az álmaimat, mert nincs is ilyen könyvem,
viszont érdekel a dolog – mondja Viola.
– Én is álmodok mindenféléket, néha a
fiúkról is – vallja be nevetve Zsanett. – Ha
valami jót álmodok, nem szeretek belőle
felébredni, vagyis általában visszaalszom,
hogy tovább álmodhassak, persze vannak
rémálmaim is. Például visszatérő álmom,
hogy egy faluban vagyok, ahol fehérek a
házak, de minden véres és én fehér ruhában
egyedül járom az utcákat. Nagyon rémisztő,
de lehet, hogy van neki valamilyen burkolt
jelentése. Az is megesett már, hogy előre
megálmodtam dolgokat, úgyhogy lehet,
hogy bennem is megvan valami képesség,
mert szerintem vannak ilyen emberek.
Nemrégiben kezdtem lejegyezni az álmaimat, majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Kati szerint ő legtöbbször hülyeségeket
álmodik, rémálmai során viszont ő az, aki
valamilyen módon meghal.
– Általában abban a pillanatban ébredek
fel, amikor azt álmodom, hogy meghaltam.
De volt már olyan álmom, hogy a víz alatt
lélegeztem, meg zuhantam vagy repültem,
de jó dolog az is, hogy nem fáj, ha álmomban megsérülök. Szerencsére, ha rosszat is
álmodok, az másnap nincs kihatással a hangulatomra. Nem is nagyon jegyzem meg,
mit álmodtam, mert szerintem nincs neki
jelentősége. Én nem hiszek abban, hogy az
álmainknak rejtett jelentése lenne, mert az
agyunk állandóan dolgozik, és ez alvás közben is így van. Szerintem olyan sincs, hogy
valaki előre megálmodja a jövőt. De aki
ebben hisz, az az ő baja, én nem dőlök be
ilyesminek – jelenti ki Kati.
Sztojánovity Lívia

Fürge gyík

Életre kelt a táj
Májusi cserebogár
Szomorú estike
Halászsas

A hó végén, hűvös időben április elején
bújik elő téli pihenője után a réteken, legelőkön, árkok és vasúti töltések oldalában
mindenütt előforduló fürge gyík. Nevével
ellentétben meglehetősen lassú mozgású,
az apró gyíkok, az előző évben kelt fiatalok
viszont jóval fürgébbek. Párválasztás idején a hímek egyszerűbb „ruházata” szinte
„kivirul”, nászruhát öltenek, oldaluk fűzöld
színezetű lesz.
Kora tavasszal gyakran kerül elém a holdszarvú ganéjtúró. A hím kicsit emlékeztet az
orrszarvú bogárra, mert fején hosszú, kissé
hátrafelé hajló szarvat visel. A párok tavasszal arasznyira a föld színe alatt készítik azt
a kamrát, ahová trágyát hordanak. Ebből
később a nőstények körte alakú galacsinokat gyúrnak. Mindegyikbe egy-egy petét
raknak, és a galacsinokat a lárvák kikeléséig
őrzik. A lárvák a galacsin belsejében maradnak, és a trágyát fogyasztják, de arra vigyáznak, hogy a galacsin külső kérge megmaradjon. Ha falán netán repedés támad,
azt gondosan eltömik, befalazzák. Csak ezt
követőleg bábozódnak be.
A májusi cserebogár rajzása is ilyenkor
zajlik és a bogarak bizonyos években nagy
tömegben lepik el a fákat, az erdőben pél-



V

an a vízirovaroknak egy nagy termetű, nálunk honos képviselőjük, az óriáscsibor. Gazdag növényzetű tavakban, folyók holtágaiban és kubikgödrökben
fordul elő. Négy-öt centiméteres termetével
a többi vízben élő bogár mellett valóban
óriásnak látszik. Kitűnően repül. Amikor
lepihentem éjszakára, jó néhányszor előfordult, hogy óriáscsibor vágódott a kivilágított ablaknak. Maga a bogár növényevő,
lárvája azonban a vízben ragadozó életmódot folytat. Gyakori a hazai vizekben a csupán 1,5 centiméterre növő kis csibor is. Az
előbbi kicsinyített mása, és ugyancsak a dús
növényzetű élőlényeket kedveli. Életmódja
is nagyobb rokonáéhoz hasonló.
Nálunk nem fészkel, de ősszel és tavasszal rendszeresen átvonul a halászsas.
Halakkal él, ezért elsősorban a halastavak
felett figyelhetjük meg, amint a víz felett
keringve, néha szitálva zsákmányra les. A kiemelt halat fejével előre fordítva tartja, úgy
viszi egy nyugalmas, jó kilátást lehetővé
tevő tépőfa felé.
Ilyenkor már mindenütt énekelnek a mezei pacsirták, a legelők és tocsogók felett
bíbicek csapongnak, godák, nagy pólingok,
piroslábú cankók nászhangjait hozza a szél.

dául a tölgyfákat, a kertekben a gyümölcsfákat. Ha ez utóbbiak ágait hajnalban jól
megrázzuk, földre hullanak a kissé még
dermedt bogarak, amelyek összegyűjtve kitűnő, fehérjében gazdag baromfitáplálékot
jelentenek. Valamivel kisebb, de hasonló
rovar az erdei cserebogár. A homoktalajokat kedveli. Míg a májusi cserebogár előtora
mindig fekete, erdei rokonáé barnásvörös.
E színük és testméreteik alapján a két fajt
könnyen elkülöníthetjük.
Tájainkon három tücsökmadárfaj fészkel,
közülük a réti tücsökmadár a legritkább.
Újabban terjeszkedik, egyre több helyen
hallani a hímek valójában a rovarokéra emlékeztető énekét. Két fajtársával szemben a
réti tücsökmadár felül szürkésbarna alapon
jól láthatóan feketén foltozott. Régebben
az úgynevezett maradvány- (reliktum) területek madara volt, ma már azonban a még
nem záródott, fiatal, ültetett fenyvesekben, valamint a bokros, gazos vágásokban
is megtaláljuk. Május elején érkezik, ettől
kezdve hallható az egyébként rendkívül rejtett életmódú madár éneke.
A nyílt területeket járva egyre több virágot csodálhatunk meg. Április végén már virít a csinos kis gubóvirág, májsutól, ha nem
is látványos színpompával, de virágoznak a
perjék, mindenütt sárgállik a pitypang, pirosan virít a farkaskutyatej, és estefelé kezdenek illatozni a szomorú estike lila virágai.
Sch. E.
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Óriáscsibor

Adaháti
Conan

Vacak
AA neme nőstény. Az idén lesz tízéves.

z én kedvenc állatom a macska. A neve Vacak. Ő egy keverékcica.

Kétéves koromban kaptam az egyik szomszédtól. Vacak fehér
macska kisebb-nagyobb barna foltokkal a fején és a hátán. A farkában fekete csíkok vannak. A szeme színe zöld, időnként sárga. Rossz
tulajdonságai közé tartozik, hogy válogat, és ha éhes, megbaltázza
a lábunkat. Nincs túl sok jó tulajdonsága, de amit szeret, azt mindig
megeszi. Ezek pl. a macskaeledel, vasárnapi húsleves és a tej.
Az egyik vasárnap a mamám az udvaron sütötte a húst, majd egyszer csak bement a fakanálért. Vacak odaszaladt a készülő ebédünkhöz, és levett egy darab húst. Feltűnés nélkül gyorsan megette, de a
nyomait otthagyta. Így hamar rájöttünk, hogy ki volt a kis éheshasú.
A pincelejáratnál lakik ötéves fiával. Kedvenc alvóhelye a kályha és
a babakocsi. A játékdobozukban csupán apró gumilabdák vannak,
ugyanis nagyon szeretnek futballozni. A kedvence a családban valószínűleg a gazdája, mert eddig engem karmolt meg a legkevesebbszer. Nyáron, mikor kint ülök az udvaron, felugrik az ölembe, elkezd
dorombolni és dörgölőzni.
Arra a kérdésre, hogy „mit jelent a számomra?”, csak azt tudom
mondani, hogy rengeteget. Nem is tudom, mi lenne velem, ha nem
volna egy ilyen Vacak cicám.
Orcsik Henrietta, Ada

Amet boxer, ősei bulmasztifok, bulldogok és az úgynevezett medkedvenc állatom neve Adaháti Conan. Ő nyolcéves. Fiú, kan. Né-

veűző és bikatépő kutyák voltak. Marmagassága 63 cm, súlya 35 kg.
Erős, izmos testfelépítésű, háta rövid. Nagyon játékos és gyerekszerető, megbízható kutya. Az idegen embereket nem tűri meg az udvarban. Mindenkitől megvédene, a harc a vérében van. Mi kenelben
tenyésztjük a boxerokat, de Conant majdnem mindig kiengedjük az
udvarra. Ő a kedvenc. Az én kutyám kutyatápot és ebédmaradékot is
eszik, nem válogatós. Állandóan labdát hoz a szájában, mert mindig
játszani akar. Szeret a teraszon a székben szunyókálni. Egy éjszaka
hangos ugatásra ébredtünk, és apukámnak ki kellett mennie a kutyákhoz. Conan szájában egy nagy baglyot látott. Alig tudta tőle elvenni. Engemet szeret a legjobban.
Azért szeretem, mert nagyon játékos és szeretetreméltó.
Kazincy Krisztián, Ada
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Kedvencem

Dézi
A

z én kedvencem egy 8 hónapos keverék nőstény, a neve
Dézi. A szőre fekete és barna. Az
alacsony termetű Galér (az anyakutya) kölykedzett le nálunk, és
így lett egy saját kutyusom.
Hát nem igazán tudom, hogy
mi a jó tulajdonsága, de az egyik
az, hogy játékos és nagyon aranyos, nagyon fürge. A rossz pedig az, hogy az orrát odateszi,
ahová nem kellene. A lakhelye
a fészerben van, ahol már nincs
fa, és még azért van ott, mert
ott kölykedzett le a Galér. Még
csak tejet és egy kis tejbekenyeret eszik. Az a szokása, hogy ha

megy valaki az udvarra, rögtön
odarohan. Sokat ugat, és harapdálja a lábam. Amikor megszületett, az anyja mindig valahová
másik helyre vitte, így nehéz
volt megnézni, hogy jól van-e,
van-e alatt valami, hogy meg ne
fázzon. Akit szeret, az én vagyok,
mert én etetem, játszok vele, de
bárkit megkedvel, ha visz neki
tejet. Azért szeretem, mert az
enyém, játékos és nagyon mókásan tud rám morogni, de csak
azért morog, mert felveszem,
amit nem nagyon kedvel.
Nagyon szeretem a kutyámat, nem ő az első, sem a második, ő az én harmadik háziállatom.
Lakatos Ágnes, Ada

Arövid farkú rágcsáló.

z én kedvencem egy csíkos leming. Apró termetű, tompa orrú,

Éjszakai állat. Terráriumban tartom, ahol egész éjszaka képes
hajtani a mókuskereket. Egy kókuszdióban alszik. Főleg magvakkal
táplálkozik. Legjobban szereti a napraforgót. Bátor kis állat, mert a
múltkor megtámadta a papagájomat.
Történt ugyanis, hogy a mamám nyitva hagyta a kalitka ajtaját,
és a papagájom bement a lemingemhez. Igaz, nem sokáig volt ott,
mert a kis kedvencem nekiesett a farkának. Volt is rikácsolás. Ha a kezembe veszem, tűri a simogatást. Engedem, hogy rajtam mászkáljon.
Nagyon jó érzés a puha, szőrös testének érintése.
Naponta dédelgetem, gondozom, és nagyon kedvelem.
Zemanko Edvárd, Ada

Bezdánban
és Bácskertesen (is)
nagy halakat fognak

A bezdáni iskola főhorgászai

Ekkora halakat fognak a bezdániak...

...ekkorákat a bácskertesiek

M

ár akkor, amikor útjára indítottuk akciónkat, tudtuk, hogy élénk
érdeklődésre számíthat a kis horgászok körében. Azt azonban
nem is sejtettük, hogy az érdeklődés ekkora méreteket fog ölteni. A
magyarcsernyei és a magyarittabéi bemutatkozásunkat követően Bezdánban és Bácskertesen léptünk fel, és mindenhol annyi komoly és
megalapozott kérdésre kellett válaszolnunk, mint soha korábban. Látszik, hogy sokat tudtok a halról meg a vízről, de még inkább az világlik
ki, hogy még többet akartok tudni minderről. Ennek ellenére ebből a
számunkból kénytelenek vagyunk kihagyni népszerű halismertetőnket, és időszerűbb témákkal kell foglalkoznunk. Érkeznek ugyanis írásaitok, rajzaitok, és mindezt kellőképpen kell majd jutalmazni. De úgy
tűnik, ez is menni fog, hiszen egyre több a támogatónk. Nektek már
csak írnotok, rajzolnotok, fényképeznetek kell. Meg persze horgászni!
És mindenről, amit láttatok, tapasztaltatok, beszámolót írni, fényképet
küldeni. Majd begyűjteni a nyereményeket.
Írásaitokat (névvel, címmel ellátva) lapunk címére küldjétek:

Jó Pajtás, Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad
E-mail címünk:

Díjak a Perfect Produkttól
ÚPerfect Produkt tekintélyes mennyiségű etetőanyaggal jutamazta kispecásainkat.

jabb támogatóval gazdagodott a Haltan az oktatásban elnevezésű akciónk. A belgrádi

A Perfect Produkt alaptevékenysége házi kedvencek számára készült termékek gyártása és
forgalmazása, és az ország legnagyobb ilyen jellegű üzletláncolatával rendelkezik. Emellett etetőanyagok gyártásával és horgászfelszerelés forgalmazásával is foglalkozik. Újvidéken a Lázár
cár sugárúton levő üzletközpontban mind a házi kedvencek tulajdonosai, mind a horgászok
szinte mindent megtalálhatnak, amire szükségünk van. Ami a bolt horgászfelszerelés-kínálatát
illeti, tudni kell, hogy kizárólag a jó minőségű és megbízható termékekre szakosodtak. És az
sem mellékes, hogy az üzletvezető és az alkalmazottak is tapasztalt horgászok.

Srđan Živković részlegvezető:
Jó fogást, kispecások!



A pályázatunkra eddig beküldött és megjelentetett írások szerzői
közül két bácskertesi tanuló ajándékot kapott.
Tadián István és Papp Virdzsínia a Horog szerkesztőjével

Jó Pajtás, 17. szám, 2010. május 6.

jopajtas.bum@magyarszo.com

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Május 6.
Ma Ivett, Frida, János, Tamara, Ida,
Judit, Friderika, Ditta napja van.
Ida
Germán eredetű. Jelentése: harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos
Ida-, Idu- kezdetű, összetett nevek
rövidülése.
Ditta
Az Edit és a Judit önállósult becézője.
1635 (375 éve történt)
Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek egyetemet alapított Nagyszombaton, ennek irányítását a jezsuita rendre
bízta.
1840 (170 éve történt)
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Nagy-Britanniában kiadták a világ első
bélyegeit, a Viktória királynő portréját
ábrázoló fekete egypennyst és kétpennyst.
Május 7.
Ma Gizella, Szaniszló, Napóleon,
Bendegúz, Germán, Dalma napja van.
Szaniszló
A szláv Stanislav névből származik.
Elemeinek jelentése: állhatatosság,
szilárdság dicsőség.
Bendegúz
Hun, magyar eredetű név, Attila hun
uralkodó atyjának nevéből származik.
1776 (234 éve történt)

Május 8.
Ma Mihály, Géza, Péter, Győző
napja van.
Péter
Héber, görög, latin eredetű név. Jelentése: kőszíkla. Péter apostol neve a
Bibliában eredetileg az arameus Kéfa,
Kéfás volt, ennek görög fordítása a
Petrosz név. A magyar Péter változat a
névnek a latin Petrus formájából ered.
Győző
A 19. századi nyelvújító névalkotás, a
Viktor magyarító lefordítása.
1860. május 8. (150 éve történt)
A vöröskereszt napja. 1828. május
8-án született Henri Dunant svájci
író, aki 1859-ben szemtanúja volt a
solferinói ütközet sebesültjei tragikus
pusztulásának. Ennek következtében
megalapította a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. Az ún. Genfi
Egyezmény egy évvel később hagyta
jóvá a kezdeményezést.
1926 (84 éve történt)

Megszületett David Attenborough,
természettudós, dokumentumfilmrendező. Legszebb természetfilmjei: A
kék bolygó, A Föld dala, Az erdő szelleme, Az élet megpróbáltatásai, Az élő
bolygó.
Május 9.
Ma Gergely, Karola, Kristóf, György,
Katalin, Sarolta, Karolina napja van.
Kristóf
A görög Krisztophorosz névből származik. Jelentése: Krisztust hordozó.
Sarolta
Török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása. Jelentése: fehér menyét.
1950. május 9. (60 éve történt)
Ezen a napon terjesztette elő Robert
Schuman Európa újjászervezésére
vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen feltétele volt a békés
kapcsolatok fenntartásának. Ezt a
Schuman-nyilatkozat néven ismert
Megszületett Berzsenyi Dániel költő,
javaslatot tekintjük a mai Európai
táblabíró, „a niklai remete” (A közelítő
Unió megszületéséhez vezető első létél, Horatiushoz).
pésnek. Május 9. mára európai szim1901 (109 éve történt)
bólummá vált (Európa-nap), amely
Megszületett Gary Cooper amerikai szí- az EU zászlójához, himnuszához és
nész – eredeti nevén Frank James Coo- az egységes valutához (az euró) haper – az amerikai fimgyártás egyik nagy sonlóan az Európai Unió politikai
ikonja. Ismertebb filmjei: Az akasztófa, egységét jelképezi. Az Európa-nap
A Mary Deare katasztrófája, Délutáni alkalmából olyan rendezvények és
szerelem, Vera Cruz, Dallas, A különít- fesztiválok kerülnek megrendezésmény, Akiért a harang szól I–II., Az utca re, melyek Európát közelebb viszik
embere, Ember a láthatáron, Az árulás, a polgárokhoz, az unió népeit pedig
Búcsú a fegyverektől, If I Had a Million. egymáshoz.

1945. május 9. (65 éve történt)
A győzelem napja, a fasizmus felett
aratott győzelem napja. 1945. május
7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta
az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Keitel tábornok
megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson.
Május 9-én nulla óra egy perckor
Európában véget ért a második világháború, ennek emlékére ez a nap
a győzelem napja. A háború azonban
a világ sok táján ekkor még nem ért
véget.
Május 10.
Ma Ármin, Pálma, Antónia, Míra
napja van.
Ármin
A germán keruszkuszok fejedelmének
latin Arminius nevéből rövidült.
Pálma
Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa, illetve a dísznövény
latin eredetű nevéből. Az olaszban
vallási ihletésű női név, eredetileg a
virágvasárnap született gyermekek
kapták.
1957 (53 éve történt)
Megszületett Lang Györgyi színésznő,
énekesnő, a Pa-dö-dő egyik „gigászi”
egyénisége.
1929 (81 éve történt)

réseként halála után a Hold és a Mars
egy-egy kráterét nevezték el róla.
Május 12.
Ma Pongrác, Gyöngyi, Johanna,
Viktor, Germán, Dalma, Nerina
napja van.
Pongrác
A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik. Jelentése:
mindenható erő.
Nerina
Görög mitológiai eredetű olasz név. A
görög Nereiné névből származik, ez
Néreusz tengeristen egyik leányának,
az egyik Nereidának a neve.
1803 (207 éve történt)
Darmstadtban megszületett Justus
von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett,
hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba
is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területére.
1908. május 12. (102 éve történt)

Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádióadót. Hívei
szerint a rádió igazi felfedezője ő
volt, nem Marconi (sőt nem Popov).
Stubblefield továbbított először hangot rádión, egy kentuckyi kisváros
(szülővárosa), Murray főterén. 1902.
január 1-jén Murrayban ezer ember
Megszületett Kányádi Sándor (a képen előtt demonstrálta találmányát. 1902.
jobbról) romániai magyar író, költő, május 30-án mutatta be először a
műfordító. Művei: Világlátott egérke, nagyközönség előtt felfedezését, a
Három bárány, Kenyérmadár, Tavaszi drót nélküli rádiót. A Firmont Parkban
tarisznya.
(Philadelphia) a hangját egy mérföldre
tőle hallhatták. 1908. május 12-én jeMájus 11.
Ma Ferenc, Izidor, Fülöp, Jakab, Gujdó gyezték be szabadalmát. Viszont attól
való félelmében, hogy más ellopja
napja van.
ötletét, mielőtt azt bejegyezték volna,
Jakab
Héber eredetű bibliai név, a Jákob gö- csak szűk körben reklámozta találmárög változatának a magyar megfelelő- nyát, ellentétben Marconival. Soha
je. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, nem is keresett pénzt ebből a találmányából. 1928-ban éhen halt.
csaló, aki a másik helyére lép.
Gujdó
Német, olasz eredetű név, a német
Vitold névnek, illetve a latin Vitus név
német formájának az olasz alakváltozatából való. Jelentése: erdőből származó.
1904 (106 éve történt)
Megszületett Salvador Dali szürrealista festő.
1881 (129 éve történt)
Megszületett Kármán Tódor magyar
születésű amerikai gépészmérnök, a
PKZ nevű katonai helikopter feltalálóSalvdor Dali
ja. Tudományos munkájának elisme-

A szavalóversenyek győztese

világbajnokságra megyünk, melyet Lengyelországban tartanak meg.
– Tagja vagy a színjátszó csoportnak.
– Igen, ötödikes korom óta tagja vagyok a Csiribiri színjátszó csoportnak, s az
idén fölléptünk az iskolanapi műsoron, és
részt veszünk a AMV-n is. Nagyon szeretek
szerepelni, tavaly is voltam a drámapedagógiai táborban, melyet Topolcsányi Laura
színésznő, iskolánk egykori tanulója vezetett. Nagyon megtetszett a gyerekekkel
való foglalkozás, s valószínűleg magyartanár vagy drámapedagógus leszek.
– Mit üzensz a Jó Pajtás olvasóinak?
– Ma, a számítógép világában is olvassanak verseket, regényeket, mert ez sokkal
hasznosabb időtöltés, sok mindent megtudhatunk az életről, az emberekről. Nagy
élmény részt venni a szavalóversenyeken,
és győzni!
K. E.
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– Kedvenc költőd?
– Petőfi Sándor verseit szeretem a legjobban, ezen a versenyen is az ő költeményét szavalom, a Világosságot.
– Nemcsak az iskolai szavalóversenyeken, ünnepségeken veszel részt.
– Igen, tagja vagyok a Petőfi Sándor
Magyar Kultúrkör szavalócsoportjának
is, ahol Ricz Róbert, a kultúrkör elnöke és
Szűcs Budai Engelbert magyartanár foglalkozik velünk. Föllépünk a különféle műsorokon, melyeket a kultúrkörben rendeznek. A Népkönyvtár rendezvényein is föl
szoktunk lépni, legutóbb a költészetnapi
rendezvényen szavaltunk. Mivel a tavaszi
szavalóversenyen is első lettem, így felléphettem a költészetnapi műsoron is.
– A kultúrkörben nemcsak verselsz,
táncolsz is.
– Igen, latin-amerikai és modern táncot
táncolok, művészeti vezetőm Ricz Róbert.
Nagyon szeretek táncolni is. Májusban a
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P

éter Lea, az óbecsei Petőfi Sándor
iskola hetedikese kitűnő tanuló.
Ott van minden szavalóversenyen,
föllép az ünnepségeken, tagja az iskola
Csiribiri színjátszó csoportjának, szerepelt
már profi színészekkel a múlt nyáron a Koldusoperában. Latin-amerikai és modern
táncot táncol, volt már világbajnokságon,
most készülnek a színjátszó csoporttal az
AMV-re a Két hold van a poharamban c.
darabbal. Április 24-én pedig részt vesz a
köztársasági szavalóversenyen, ugyanis
Szabadkán továbbjutott.
Az iskola előcsarnokában régi ismerősként üdvözöljük egymást. Számtalan alkalommal hallottam szavalni, és a szavalóversenyeken a bírálóbizottság tagjaként több
alkalommal is jó véleménnyel voltam róla.
Helyet foglalunk, s versekről, a versenyekről beszélgetünk.
– Mikor szeretted meg a költeményeket?
– Már óvodás koromban a három évvel
idősebb nővérem szerettette meg velem a
verseket, ugyanis ő már akkor iskolás volt,
és én ott ültem mellette, mikor tanult, s
minden verset, olvasmányt megtanultam,
amit ő olvasott. Anyukám is olvasott nekem, de amit a nővéremtől hallottam, az
tetszett. Már elsős korom óta fölléptem
az ünnepségeken, sőt az iskolai szavalóversenyt is megnyertem. Azóta minden
évben versenyezek. Mióta felsős vagyok,
a magyartanárnőm, Benák Erzsébet sokat
foglalkozik velem, segít a versválasztásnál.
Minden szavalóverseny előtt sokat gyakorolunk, elkísér a versenyekre, s mindezért
nagyon hálás vagyok neki. Mindenben támogat, s ez nekem nagyon jó érzés.
– A versenyeken mindig első helyezéseket értél el.
– Igen. Ott voltam Szabadkán a Himnusz
és Szózat szavalóversenyen, itt Óbecsén a
Népkönyvtár szervezte őszi és tavaszi szavalóversenyen, a népmesemondó versenyen. Mindenhol első helyezést értem el.
Az idén eljutottam a szabadkai körzeti
versenyre, onnan meg a köztársaságira,
melyet Szécsányban tartanak meg április
24-én.
– Nagy dolog továbbjutni a köztársasági versenyre, ki gratulált?
– Először is a magyartanárnőm, a szüleim, akik nagyon büszkék rám, azután
a mamám, a nagynéném, meg persze a
szimpátiám…

A magyar és horvát
nép közös hőse
H
áromszázkilencven évvel ezelőtt, 1620
májusában Ozalyon megszületett Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, aki korának
leggazdagabb magyar főura, költő és nemzetközi politikus volt.
Korán árvaságra jutott, ezért öccsével
együtt Pázmány Péter és Sennyei István gyámsága alá kerültek. 1628 és 1634 között a grazi,
bécsi és nagyszombati jezsuita kollégiumban
tanult, 1636-ban itáliai utazást tett, amelynek
során VIII. Orbán pápa is fogadta Rómában.
1641-ben megosztoztak öccsével a családi vagyonon, Zrínyi Miklósnak a muraköz, Péternek
a tengermelléki rész jutott. 1642-től 1644-ig
harcolt a harmincéves háborúban a svédek
ellen Morvaországban és Sziléziában, majd I.
Rákóczi György erdélyi fejedelem ellen a Fel-

vidéken. 1645-től Zala vármegye főispánja,
1646-ban generális lett, 1647-ben bánná nevezték ki.
1648-ban készült el fő költői műve, a Szigeti
veszedelem, amelyben dédapja hősies helytállását énekelte meg. 1646-ban írta a Tábori
kis trakta, 1650 és 1653 között a Vitéz hadnagy
című művét. Mivel Bécs nem támogatta politikai elképzeléseit, Velencével és Firenzével
épített ki kapcsolatokat. 1660–1663-ban Az
török áfium ellen való orvosság című művét
írta meg. 1661 nyarán megkezdte a Muraköz
védelmét szolgáló Újzrínyivár építését a bécsi udvar tiltakozása ellenére, 1662-ben gróf
R. Montecuccoli császári hadvezért támadta
vitairataiban katonai sikertelenségei miatt.
1663-ban elkészítette politikai végrendeletét
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A Zrínyi-várkastély bejárata

A Zrínyiek várkastélya Csáktornyán

Korhű lovagábrázolás
egy szarkofágtetőn
irodalmi levél formájában, ekkor már külföldön is ismert, nagy tekintélyű hadvezérnek és
politikusnak számított. Kinevezték a török ellen harcoló csapatok főparancsnokává, sikeresen harcolt a Duna és Mura mentén, azonban
a vele szemben egyre bizalmatlanabb bécsi
udvar leváltotta tisztségéről. 1664 januárjában
ennek ellenére megindította téli hadjáratait,
átmenetileg sikerült elfoglalnia Babócsát, Berzencét, Szigetvárt és Pécset, majd a törökök
számára rendkívüli fontosságú eszéki hidat is
felgyújtotta, elfoglalta Segesdet. Április végén
megkezdte Kanizsa ostromát, amelyhez nem
kapott segítséget, így júniusban kénytelen
volt visszavonulni.
Közben a török fősereg hozzákezdett Újzrínyivár ostromához, amelynek elfoglalását és
felrobbantását az ide felvonult Montecuccoli
tétlenül nézte végig. A vasvári béke után világosan látta, hogy a magyar rendiség addig
elért vívmányait csak a belső erők rendezésével és a szomszédos országok támogatásával
lehet megvédeni a bécsi udvar támadásaival
szemben, ezért az összeesküvési terveket szövögető rendi vezetőket is próbálta ebben az
irányban befolyásolni. Eközben halt meg máig
tisztázatlan körülmények között: vadászat
alkalmával egy sebesült vadkan áldozatául
esett a Csáktornya melletti erdőben. A magyar
barokk költészet és próza egyik legkiemelkedőbb alakja volt.

Zrínyi Péter Zrínyi Ilonától búcsúzik

Az én édesanyám

Bemutatom az anyukámat

Édesanyámat Ágotának hívják, én anyukának szólítom. Február 5-én van a
névnapja, és az Ágota név jót jelent.
Közepes hosszúságú barna haja van és kék szeme. Az idén június 12-én volt
40 éves. 169 cm magas, a testsúlyát titkolja. Közgazdasági középiskolát fejezett
be, de nincs munkahelye. Itthon nehéz munkát végez, ezért sajnálom. Zolinak
és nekem sokszor segít a tanulásban. Ha valamire megkér, én is szoktam neki
segíteni. Különben örülök, hogy nincs munkahelye, így többet lehetünk együtt.
Közösen tanulhatunk, játszhatunk és dolgozhatunk. Azért is szeretem anyukámat, mert nagyon megértő, nem szokott bennünket megverni, csak nagyon
ritkán kiabál. Megérti, ha rossz jegyet viszünk haza.
Anyukám nem szokott betegeskedni, és kívánom, hogy ne is történjen semmi baja, hogy vidáman fel tudjon nevelni bennünket.
Vásárhelyi Zsolt, 6. osztály, Október 18. iskola, Zentagunaras

A neve Rózsa, negyvenöt éves.
Barna, hullámos, rövid haja van. A szeme színe sötétbarna. Karcsú és magas.
Sportosan szeret öltözni. Kedvenc színe a bordó. Foglalkozása titkárnő. Szabad
idejében velem foglalkozik. Társasjátékozik velem. Legtöbbször malmozunk,
majdnem mindig ő győz. A tanulásban is számíthatok rá, ha valamit nem értek,
akkor elmagyarázza. Nagyon türelmes velem szemben, soha nem kiabál.
Szeret főzni, legtöbbször együtt sütünk kenyeret. Ő mondja, hogy mit tegyek a keverőedénybe, de a többit már nem én csinálom. Amikor beteg vagyok,
nem megy be a munkahelyére, hogy engem ápoljon. Ilyenkor teát készít, azt főz
enni, amit kérek és betakargat. Ha jó idő van, elmegyünk kerékpározni. Ilyenkor
fagyizunk, sétálunk, nézelődünk a boltokban. Nyáron elmegyünk a topolyai
tóra. Ott sétálunk, fürdünk és pattogatott kukoricát eszünk. Az állatokat is szereti. Együtt szoktuk etetni őket. A kutyusomat együtt sétáltatjuk, és a kiscicámmal is játszunk.
Örülök, hogy ő az anyukám. Ha választhattam volna, hogy ki legyen az
anyukám, akkor is őt választottam volna.
Váradi Ibolya, 4. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Legkedvesebb személy számomra a mamám. Neve Magdolna.
A haja ősz és göndör. Nem lát túl jól, és emiatt megesett egyszer, hogy fogkrém helyett ragasztót vásárolt. Alacsony termetű, hatvanhat éves. Földműveléssel foglalkozik. Egy tanyán lakik, ahol sok állat van. A piacra is szokott járni
tejtermékeket árulni. Szereti az unokáit és a többi családtagot is. Vendégségbe
nem szokott menni, de ha meglátogatja valaki, nagyon örül neki. Szeret beszélgetni. Ha elmegyek hozzá, nem unatkozom. Finomakat szokott főzni, és ha
ünnepkor elmegyünk hozzá, feltétlenül muszáj ennünk legalább egy fajta ételből. Sokat dolgozik. A nyári szünetben nem sokszor mentem hozzá, és amikor
találkoztunk, elmondta, hogy ez rosszul esett neki.
Szeretem a mamámat, mert ha elmegyek hozzá, sokat mesél, ami leköti a
figyelmemet.
Bálind Andrea, 5. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse
Édesanyám neve Valéria. Karcsú termetű,
vörösesbarna hajú. Szeme mogyoróbarna színű
és mindig csillog.
Kedves, jószívű és türelmes. Néha, ha rossz fát
teszünk a tűzre, megdorgál minket és szomorú
lesz. Ez nekem nagyon fáj, és ilyenkor igyekszem
jóvátenni a dolgot.
A munkahelyén fordítóként dolgozik, és nagyon sok a munkája. Sokszor fáradtan ér haza.
Szeret könyvet olvasni, és szabad idejében
programot szervez a család részére. Ha kedveskedni akar, akkor palacsintát, fánkot, lángost süt
nekünk, vagy fagyizni visz a városba.
Gondoskodik rólunk, törődik velünk, és mindent megtesz értünk.
Édesanyámat szeretem a legjobban a világon.
Varga Róbert, 3. osztály,
J. J. Zmaj iskola, Szabadka
Anyukám kedves, barátságos és egy igazi
könyvmoly.
Nagyon szereti a könyveket, már rengeteget
olvasott. Egyszer versenyeztünk, ki tud hamarabb elolvasni egy könyvet. Az én könyvem 160
oldalas volt, anyukámé 290 körül. Hogy ki nyert,
az egyértelmű. Anya. Anyuci amellett, hogy szeret olvasni, még nagyon megértő is. Neki bármit
elmondhatok, akármi nyomja is a szívemet. És ha

Ebben az írásban szeretném elmesélni a családom történetét egészen a
nagyszüleimig visszamenőleg.
1995-ben Oromon születtem Pósa Csaba és Pósa Andrea gyermekeként.
A szüleim már születésem előtt másfél évvel ebben a házban laktak, ahol most
is élünk. Édesanyám, lánykori nevén Katona Andrea Oromon lakott. Először ebben a házban éltek, majd a szüleivel beköltöztek a tanyáról a faluba, de férjhezmenetele után ismét visszatért ide.
A nagymamám (lánykori neve Kávai), Teréz szintén ezen a tanyán született,
és itt ismerkedett meg szomszédjával, Katona Frigyessel, akihez hozzá is ment.
Anyukám oldaláról mindenki oromi volt, apukámmal ellentétben. Ő Völgyesen
született, szintén egy tanyán, majd később beköltözött a faluba. Iskolába Oromra járt, ekkor ismerkedett meg anyukámmal. Apja Pósa Zoltán és anyja, Tóth
Horgosi Gizella is Völgyesen született és élt. Tehát az én gyökereim Oromon és
Völgyesen vannak. Bár én Oromon élek, szívesen látogatok el a másik „falumba”
a rokonokhoz.
Nagyon szeretek itt élni, de azért örülök, hogy máshol is vannak közeli rokonaim, akikhez gyakran járok. Jó érzés volt felkutatni a gyökereimet, felfedni
származásom titkait.
Pósa Vivien, 8. osztály, Kis Ferenc iskola, Orom

Édesanyám
egy titkot elmondok neki, tudom, hogy sosem
jut tovább. Nagyon szeret énekelni. Csodálatos
hangja van. Sokszor, mikor jó kedve van, zuhanyozás közben énekelget. Apukám szerint mehetett volna énekesnek. Remekül főz, már 12 éves
korában mindent el tudott készíteni. Mikor az
ebédet készíti, öröm a konyha felé menni. Ilyenkor az illatok kavalkádja tölti be a házat. Öltözködésben az ízlése kiváló, mindig az alkalomhoz
illő ruhában láthatjuk. Összefogva hordja a haját.
Csak akkor sminkeli magát, ha ünnepségre megy.
Állatbarát. Mikor kicsi volt, nyuszikat és barikat is
tartott. Kedvenc színe a kék. Holnap lesz a szülinapja, szeretnék készíteni egy tortát a barátnőmmel. Felköszöntöm, és igyekszem, hogy a napját
csodálatossá varázsoljam.
Nagyon szeretem anyukámat.
László Nikolett, 5. osztály,
Hunyadi János iskola, Csantavér
Az én anyukámat Áginak hívják. Ritkán szólítják az igazi nevén, mert ahogy ő mondja, az Ágnes túl szigorúan hangzik.
Éveihez képest elég fiatalosan néz ki. Hosszú
szőke haja van és tengerkék szeme. Barátságos
velünk, gyerekivel, hiszen még két lánytestvé-

rem van, és ő is néha úgy érzi magát, mintha
kislány lenne közöttünk. Valamelyik nap nézte a
régi felvételeken, hogy bánt velünk, mikor még
kicsik voltunk. Ő volt az, aki hosszú éjszakákon
virrasztott a bölcsőm felett, és ő az, aki megértette, miért sírtam, még mikor beszélni sem
tudtam. Mindig meghallgat bennünket, amikor
panaszkodunk, annak ellenére, hogy későn jön
haza a munkahelyéről. Mikor hazaérkezik, első
dolga, hogy átöltözik valami kényelmes ruhába. Ez főleg egy egyszerű nadrág és régi póló.
Ebédel, mos, rakodik, takarít, és van ideje ránk
is. Néha, amikor sokáig van a konyhában, észreveszem, hogy arca fehér, mint a fal. Ilyenkor azt
mondom neki:
– Mami, menj el pihenni, van három lányod,
majd mi befejezzük azt, amit elkezdtél!
Erre legtöbbször így szól:
– Ti még gyerekek vagytok, az a feladatotok,
hogy tanuljatok. Itt van, mindjárt befejezem.
Főz, ha kell, tanul velünk. Néha azt mondja,
maratont fut, amikor szaladgál egyik szobából a
másikba, mert mind a hárman egyszerre hívjuk.
Nagyon törekszem, hogy minél kevesebb házimunkája legyen, és hogy több ideje maradjon
ránk. Hogy újságokat, könyveket olvasson, és
több ideje legyen magára is.
Resnyák Krisztina, 6. osztály,
József Attila iskola, Újvidék
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A legkedvesebb személy
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Egy kedves személy
A legkedvesebb személy nekem az anyukám. Ő a legjobb.
Anyu magas, nem kövér, és szép hosszú a haja. Szeret szép ruhákat hordani, habár neki mi fontosabbak vagyunk, mint az öltözéke. Ha megkérem, hogy
valamire tanítson meg, ő biztos megtanít. Mikor beteg vagyok, mindig ott van
mellettem, és ápol. Mindennap finomat főz. Megbízom benne, mert tudom,
hogy ő mindig jót akar nekünk. Anyu nagyon szeret bennünket, ezért minden
lehetőt megtesz értünk.
Nagyon szeretem anyukám, és nem akarom őt és aput soha elveszíteni.
Király Noémi, 5. osztály, Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

Az én nagymamám

Sok kéz, hamar kész

Ő anyukám anyukája. Ilonának hívják. Közepes termetű, vörös színű a haja.
Szemüveget visel. Általában szoknyát hord.
A mamám trafikban dolgozik, de otthon is sokat fáradozik. Nagyon szívesen
segít, és nagyon sok csokit ad nekünk. Én pedig úgy segítek neki, hogy megmasszírozom, elmosogatok, vagy segítek neki tojást festeni. Szabad idejében
varr és hímez, vagy a virágait nevelgeti.
Gyakran szeretnék nála aludni, mert ott soha sem unatkozunk.
Kecsenovics Kitti, 2. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Egy nap, amikor hazaértem az iskolából, az előszobában két nagy zsák paprikát pillantottam meg.
Anyu a konyhában serénykedett, és közölte velem, hogy jól jönne neki egy
kis segítség, mivel még aznap el szeretén tenni a paprikát. Szívesen felajánlottam a segítségem, mivel imádom a mézes savanyú paprikát! Ebéd után anya
adott egy szakácsköpenyt, és nekifogtunk a munkának. Először alaposan megmostuk a paprikát, majd felszeleteltük.
Anyu közben egy nagy fazékban összeállította a levet a megfelelő fűszerekkel és a többi hozzávalóval. Miután a lé felforrt, beletettük a paprikát, egy
kicsit főni hagytuk, majd lecsurgattuk, és az előkészített üvegekbe raktuk.
Sokat viccelődtünk, nevetgéltünk, és közben remek zenéket hallgattunk.
Észre sem vettük, és már az utolsó adag paprika is az üvegbe került. Végezetül lezártuk az üvegeket, és a munka során felhasznált eszközöket a helyére
pakoltuk.
Elégedetten tekintettünk a szépen felsorakoztatott üvegekre. Édesanyám
nagyon megdicsért, és megköszönte a segítségemet.

Mama
Sajnos, ő már eltávozott,
a túlvilágon él.
Ránk mindig vigyázott,
és kedvesen mesélt.
Tele a szemem könnyel,
mikor rá gondolok,

Kazinci Krisztián, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Akire mindig számíthatok

hallom hangját néha,
mikor elszomorodok:
„Én unokám, ne sírjál,
mindig veled vagyok.”
Kőrösi Ágota, 6. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Együtt a család
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Leggyakrabban péntek estefelé van együtt a család. Másnap senki sem
megy dolgozni, iskolába vagy oviba. Ezért jó a pénteki nap.
Anyukám, apukám, a testvérem és én ilyenkor teázunk és egymásra figyelünk.
Anyu és apu a munkahelyen történteket meséli el. Dávid, a testvérem közli
velünk, hogy mi történt az oviban, mit játszottak, vagy melyik számot tanulták
leírni. Én is beszámolok az iskolában történt vicces, esetleg egy kicsit szomorkás
dolgokról. Persze a jegyek se maradnak ki. Ilyenkor mindenki nevet a humoros
történeteken, amiket elmesélek. Nyolc óra körül vacsorázni megyünk. Evés közben elmondunk még néhány kifelejtett történetet. Ha van valami érdekes film,
ami mindannyiunknak tetszik, akkor azt közösen megnézzük.
A film végén aludni megyünk. A szép estétől mindenkinek nagyon szép
álma lesz.
Szobonya Tamara, 5. osztály, Október 10. iskola, Szabadka

A szüleim elváltak. Anyukámmal élek, és most ő fogalmazásom főszereplője, aput majd máskor fogom bemutatni.
Anya 42 éves, Fekete Zsófiának hívják, lánykori leve Tóth. Bánáti, ezért néha
piszkálni szokták, de őt ez nem zavarja. Közepes termetű, barna hajú és szemű,
sportos öltözetű, és egy kicsit molett. Mindig mosolyog, barátságos. Ha észreveszi, hogy valamiért rossz a kedvem, megnevettet. Ez így van fordítva is. Jelenleg munkanélküli.
Mostanában a barátnőimmel vagyok, velük töltöm a szabad időm,
ezért a közös programunk picit hanyagolva van. Amikor ráér, szakít rám
időt. Van, amikor tollaslabdázunk, közösen játszunk a macskákkal, kutyával. Anyának szoktam segíteni a házimunkában, ha megkér rá. A főzésnél
nem nagyon vagyok aktív, esetleg a sütésnél, akkor talál nekem valami
feladatot a finomságok készítésekor. Hobbija a festészet. Tetszenek a
művei. Kicsi kora óta imád rajzolni. A válság miatt kevesebb képet ad el.
Nem szereti, mikor alkotás közben nézem. Bármit lerajzol, de legtöbbször csendéletet, tájképet fest. Leggyakrabban a pasztellt használja. Hát
ezt az adottságot nem örököltem tőle, de én is aranyos lettem, mint ő.
Azt értékeli bennem, hogy őszinte vagyok, és hogy mindig számíthat
rám. Büszke arra, hogy sportolok, és ezen a területen szép eredményeket érek el. Például a futóversenyeken értem el jó helyezéseket. Habár a
legutóbbin jobban is teljesíthettem volna. A foci jobban megy, mint a
kézilabda, amit már nyolc éve űzök. Ha tud, eljön a mérkőzésemre. A térdem sérülése miatt csak kézilabdázhatok, meg a meccsek is ütköznének.
Értékeli azt is, hogy a hülyeségemmel jókedvre derítem. Tehát örül az
egyszem lányának. Apa szerint nagy filozófus vagyok, és Hégel könyveit
majd égetni fogják.
Szerencsésnek tarthatom magam, hogy ilyen jó szüleim vannak, és mindig
számíthatok rájuk!
Fekete Edina, 8. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Leltár

Vukov
Johanna
szabadkai
tanuló rajza

Egy kedves ház
Három szőnyeg (de mindegyik különböző)
három tv (különbözőek)
három ágy (persze mindegyik különböző színű)
egy dívány (apám kedvence)
számítógép (a testvérem és az én kedvencem)
Luna kutya (az okostojás)
apám, anyám (sokat foglalkoznak velünk)
testvérem és én (mint kutya meg a macska)
3 kályha a sarokban (barna színűek, nyáron semmi dolguk)
fehérre meszelt ház (lent barnás színű csík)
Skápik Renáta, 8. osztály, Szent Száva iskola, Nagykikinda

Végre! A fiúk, apu és Dávid elmentek a városba, anyu meg én itthon maradtunk. A nagy,
zöld, tágas és kényelmes szobában voltunk, és
nem zavart minket semmi. Beszélgetni kezdtem
anyuval.
A tanárokról kérdeztem, a szigorúságukról,
és hogy régen mennyivel jobban tisztelték őket.
– Anyu, te szeretsz tanulni? – kérdeztem tőle,
reménykedve, hogy igent mond.
– Igen – válaszolta –, nagyon!
– Szeretsz dolgozni is?
– Nem is tudom – vonogatta a vállát és hozzátette: – Vannak érdeklődő tanítványaim és
rengeteg kollégával ismerkedtem meg, igen,
tanítani is szeretek.
– Van, hogy egész nap tanítanod kell?
– Igen, és eléggé fárasztó.
– Miért?
– Mert nagyon sok rossz és neveletlen gyerek van, aki hozzám jár órára, fel tudnak néha
idegesíteni.
– Olyankor mit teszel?
– Nem tehetek mást, mint hogy kiabálok
rájuk. Óra vége felé engedélyezem nekik, hogy
internetezzenek, ha pedig nincs kapcsolat, akkor számítógépes vicceket olvasok fel abból a Jó
Pajtásból, amit tőled kaptam.
– Hány órád van naponta?
– Hétfőn és kedden hét-nyolc, a többi napokon már kevesebb.
– Hogy viseled az első két napodat?
– Nehezen.
– Tudom, hogy informatikát tanítasz, ennyire
értesz hozzá?
– Hát, profi azért nem vagyok, de eleget
tudok egy tanárhoz képest. Egy kicsit elgondolkodtam, és közben csörgött a telefon.
– Felveszem! – kiáltottam.
– Ha engem keresnek, hozd be a vezetékest
a szobába!

– Jó!
Mikor beleszóltam abba az unalmas telefonba, amely oly gyakran csörög, megszólalt egy
kedves hang.
– Szia! Te vagy az, Blanka?
– Persze.
– Tudnád adni anyukádat?
– Mindjárt! – Szóltam anyunak, hogy a testvére keresi, aki Zentán lakik édesanyám és testvére anyukájával, valamint a saját lányával, aki
két évvel idősebb nálam.
A beszélgetés befejeztével anyukám mesélt
egy kicsit arról, hogy mi újság Zentán, s a végén
így folytattuk:
– Kis koromban nagyon szerettem apuval
dolgozni, és korán felkelni, sőt még beszélgetni
is tudtunk, ami jó, mert apukám egy kissé furcsa,
hallgatag személy volt.
– Ki segített a tanulásban?
– Apu néha, még az elején, de csak szerbből,
aztán már szótár segítségével csináltam meg a
szerb házit és középiskolában a házi olvasmányt
is.
– Gondolom, nem volt könnyű.
– Mindig arra kell törekedni, hogy a legtöbbet kihozd magadból.
Igaz, hogy ezt már más is mondta nekem,
de sosem felejtem el. Anyu drága szavai minden
kincset megérnek.
Szeretek anyuval négyszemközt társalogni, mert nagyon sok dolog van még, amit
nem tudok. Arról szoktunk beszélgetni, hogy
mi minden vár még rám a jövőben. Jó, ha van,
aki tanácsot ad, és akire még, ha muszáj is
hallgatni, megéri, mert én egy másodpercet
sem sajnálok, abból az időből, amit anyuval
tölthetek.
László Blanka, 6. osztály,
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Bemutatom az anyukámat
Az én anyukámat Tallósi Editnek hívják. A nevemet is róla kaptam.
Minden napja főzéssel indul. December 28án van a születésnapja. Az idén lesz 32 éves.
Iskolás korában kitűnő tanuló volt. Ő is járt néptáncra, mint én most. Amikor tudok, besegítek
neki, de nem mindig. Szabad idejében vázákat,
cserepeket és más tárgyakat szokott festegetni.
Sokat segít nekem a házi feladatok készítésében.
Kedvenc étele a pizza. Haja rövid, sötétbarna.
Magas és nem kövér. Ősszel mindig rendezgeti a kiskertünket és a kis tavat. Régen, amikor
még nem születtem meg, cukrász volt. Pár év
múlva megunta ezt a szakmát, és háziasszony
lett. Szeret főzni és sütni. Majdnem mindennap
süt valami ínyencséget, amit este a tévénél elfogyasztunk. Mindenben nagyon ügyes. Általában
jókedvű szokott lenni, és nem pöröl, ha rossz
jegyet kapok. Ilyen az én anyukám, és én így szeretem, ahogy van.
Tallósi Edit, 6. osztály,
József Attila iskola, Bácskertes

Domanić Dalibor
szabadkai tanuló rajza
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Beszélgetés egy különleges személlyel

Anyák napja alkalmából kissé megkésve, de az
írásaitokból áradó szeretettel köszönti a Rügyfakadás is az édesanyákat. Itt most leíró és elbeszélő
fogalmazásból, versből, interjúból lép elő az édesanya alakja, de a valóságban mindig veletek van
féltő szeretetével és gondoskodásával.
A múlt heti postába érkezett küldemények közül
először az adai vastag borítékot bontottam föl, és
kellemes meglepetésben volt részem. Tizenkilenc,
műfaji szempontból is változatos írást olvashattam, mert egyperces novellák, vallomások, versek,
a Mizujsba kívánkozó riportok kerültek ki a borítékból. És még egy különlegesség: az ötödikesek
véleménye egy színházi előadásról. Álljon itt
két idézet! Barna Júlia: „Mivel az adai színtársulat
színre vitte Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményét, sok jó élményben részesültem. Én
nagyon büszke vagyok a mi fiatal, adai színészeinkre, mert úgy gondolom, ez az előadás nagyon
jól sikerült, és azt hiszem, nem kell bennük kételkedni, hogy a másnapi versenyen és a jövőben is
ilyen sikeres előadással fognak bennünket meg a
környező falvak, városok színházkedvelőit is meglepni. Büszke lehetek még az adai New Ada Dance
táncklub meteorosaira, akiket sikerült legyőzni az
előadásban, viszont nagyon jól szerepeltek! Az is
tetszett, hogy a darabot még színesebbé tették a
szintén adai Vadvirág néptáncosai. A darabban
nagyon tetszett az a rész, amikor János vitéz mesélte életét a francia királynak. Tetszett a francia király
beszédstílusa, hangja, a zenei aláfestés és tulajdonképpen az egész. Ez egy modern változata volt a
János vitéznek. Úgy gondolom, megérte elmenni.”
Orcsik Henrietta: „A János vitéz című színdarabban kedvenc szereplőm Iluska mostohaanyja volt.
Az a rész tetszett a legjobban, mikor Jancsi Iluska
mostohájával veszekedett. És az a rész is érdekes
volt, mikor lekapcsolták a lámpát, és az alatt az idő
alatt Jancsi elmesélte addigi életét. Nagyon tetszett
ez a színmű, és még sok hasonló előadást szeretnék
megnézni.”
A küldeményeket a következőknek köszönöm:
Ada: Albek Anita, Almádi Krisztina, Barna Júlia
(3 írás), Dér Lilla, Hényel Gábor, Illés Ferenc, Kovács
Írisz, Könyves Regina, Kubina Lotti, Mihalek Nóra,
Németh Gergely, Sévity Iván, Tóth Teodóra, Várkonyi Enikő. A jövendőbeli színházkedvelők és színikritikusok névsora pedig: Apró Réka, Barna Júlia, Ginder Tamás, Goór Petra, Hényel Csenge, Holló Viktor,
Kitli Sándor, Kovács Dániel, Könyves Regina, Móricz
Tímea, Narancsik Helga, Orcsik Henrietta, Papilion
Csilla, Sévity Iván, Szabó Ákos és Tóth István;
Csantavér: Juhász Tünde (2 írás), Kollár Kati,
Kovács Daniella, Salamon Andor, Szabó Beatrix,
Szabó Sára, Gregus Áron–Molnár Ákos–Petkovity
Dominik–Vörös Bence–Zabos Réka, Dér Melinda–
Horvát Klaudia–Rózsa Boglárka–Udvardi Csongor,
Ander Patrícia–Dukai Tamás–Horák Emese–Pelle
Dávid–Petrityi Krisztofer;
Kisorosz: Berta Márta (2 írás), Orosz Beatrix (2
írás) és Talpai Anasztázia;
Szabadka, Đuro Salaj iskola: Jenei Dorina,
Romić Márta és Torma Teréz.
Üdvözlettel:
Tomán Mária

Jó Pajtás, 17. szám, 2010. május 6.

Kedves Pajtások!

Képzelt interjú

Alice Csoda
országban
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A bűbájos kislány hihetetlen
kalandjainak sokadik változata,
Mia Wasikowskával – Tim Burton
rendezőnek a Walt Diesney stúdió
250 millió dollárt adott, hogy
elkészítse Carroll Lewis meséjének
eddigi talán legsikerültebb filmes
adaptációját – Johnny Depp magára
vette a Bolondos Kalapos
álarcát...
– Mia, mutatkozz be lapunk olvasóinak!
– Mindössze húszesztendős vagyok, s az Alice az első komolyabb
szerepem. Ausztráliából származom, sokáig balett-táncos akartam
lenni, 2006-ban lemondtam erről az álmomról, és a filmezés mellett
tettem le a voksomat. Négy alkalommal jelöltek nem túlságosan
jelentős díjra, egyet meg is nyertem. Most nagyon boldog vagyok,
mert Tim Burtonnal dolgozhattam és Johnny Deppel, legkedvesebb színészemmel.
– A forgatás megkezdése előtt mit tudtál erről az örökzöld
meséről?
– Úgyszólván mindent. Azt is, hogy a kislány kalandjai Carroll
Lewis fejéből pattantak ki 1865-ben, tehát nagyon régen. Az angol
író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész két könyvet is
adott ki a logikai játékokról, emellett a gyerekekről sem feledkezett
meg. Az Alice Csodaországbant hét évvel a megjelenése után az
Alice Tükörországban követte, mindkét regény a gyermekirodalom
alapja lett. Azt is megtudtam, hogy az orvostudományban létezik
egy bizonyos Alice Csodaországban szindróma. A beteg sokkal parányibbnak látja a tárgyakat valódi méretüknél...
– A mesét nem először filmesítették meg...
– Erről is tudomást szereztem. De a múltban mindenki másképp
csinálta. Minden idők első feldogozása egy nyolcperces némafilm
1903-ból, de aztán 1951-ben, 1972-ben, 1976-ban és 1983-ban újra
elővették a mesét. Az angolok 1972-ben musicalként élesztették
fel a sztorit, a film BAFTA-díjat is nyert... Tulajdonképpen már húsz
alkalommal adaptálták a mesét filmre, én csak a legjelentősebb feldolgozásokat említettem.

– Mit látunk a Burton-változatban?
– Hát... figyelj! A 19 éves Alice visszatér a kislányként megismert
és bejárt Csodaországba, hogy találkozzon rég nem látott cimboráival – a Fehér Nyuszival, a Hernyóval, a Mormotával és a többi
fura szerzettel, de azért is meglátogatta azt a csodálatos országot,
hogy megdöntse Szívkirálynő uralmát. Tudod, amikor kislányként
elolvastam a könyvet, mindegyik alkalommal úgy éreztem magam,
mintha egy eszelős álom részese lennék, ahol nem lehet tudni, hol
húzódnak meg a valóság és a képzelet határai. Ebben az új feldolgozásban Alice nem hétéves, nagyon egyedül érzi magát, és nem
szeret a saját bőrében lenni. De megvan például az a tulajdonsága, hogy ugyanolyan kíváncsi most is. Érdekes és nagyon izgalmas
volt a forgatás. De ebben a változatban is felhangzik néhány régi
bölcsesség. Íme néhány: „A jómodor az, amikor átgondoljuk, amit
mondani akarunk. Ezzel időt spórolunk.”, továbbá: „Ha nem tudod,
hová mész, oda bármilyen úton eljuthatsz...” No és mindezeket a
csodákat 3D-s változatban láthatod.
– A film többi szereplője?
– Johnny Depp a Bolond Kalapos. Őkelme vajas kenyeréről, teáscsészéjéről és találós kérdéseiről ismerhető fel. Anne Hathaway alakítja a
Fehér királynőt, Helena Bonham Carter a Szívkirálynőt, aki mindenkit
terrorizál... de hát nagy „szerep” jutott a technikának is. A forgatások
mindössze negyven napig tartottak, ezt követték a CG-animációk az
élőszereplőket tartalmazó képekre való ráillesztés, majd jöhetett a 3Ds formába öntés. Igen, a technika... de a lelkesedést, az odaadást nem
kaphatja meg máshonnan a film, csak a színészektől. Szóval – ez egy
csodálatos film. Mindenki őrült a mesében, csak én nem...
B. Z.

Hol található?
A tanár kérdezi:
– Hol található boróka?
– A borókásban!

Fizikaórán dolgozatíráskor
történt
Tanár a diákhoz, amikor meglát a tanteremben egy papírt a képletekkel:
– Ez a tied, kisfiam?!
– A tanár úré, hiszen ön vette előbb észre!

A kakukk
– Melyik madárnak nincs fészke? – kérdi
a biológiatanár.
– A kakukknak.
– És miért?
– Mert beköltözött a faliórába.

Felelésről
A tanuló magyarázkodik:
– Matek? Egyes! – Mi az ördögnek hívott
ki még egyszer matekból, amikor már négy
jegyem is volt. Ki a fene számított erre?
– Na és magyarból?
– Magyarból? Hát, ha nem hívják ki az
embert, akkor hogyan javítson? Egyáltalán,
el lehet valakit bírálni négy felelet alapján?...

Biztos, ami biztos

A tanár orvostanhallgatókat oktatott, és
éppen a jó megfigyelés technikájáról volt szó.
Elővett egy edény sárga folyadékot, és
felmutatta az osztálynak.
– Ez vizelet! – jelentette ki határozottan.
A jó orvosnak meg kell figyelni a színét, szagát, a tisztaságát és az ízét.
Miután ezt elmondta, megmártotta az
ujját az edényben, majd a szájába dugta.
Az osztály enyhe undorral vegyes csodálkozással bámulta. De tekintve, hogy lelkes orvostanhallgatók voltak, akiknek már
nehezebb dolgot is meg kellett csinálniuk,
ahogy az edény kézről kézre járt, mindegyik
diák bedugta az ujját az edénybe, utána pedig a szájába.
Miután az utolsó diák is végzett, az oktató megcsóválta a fejét:
– Ha igazán jó megfigyelők lennének, akkor észrevették volna, hogy a mutató ujjamat mártottam be az edénybe, és a középső
ujjamat dugtam be a számba...

Az utolsó fog
– Móricka! Melyik foga nő ki utoljára az
embernek?
– Az aranyfoga, tanító úr!

Ötven évvel ezelőtt
A tanító felszólítja a gyerekeket:
– Mondjatok valami értékeset, ami ötven
évvel ezelőtt nem volt!
Móricka nyújtja az ujját:
– Én, tanító úr!

Az oldószer
– Professzor úr! – rohan be a tanári szobába egy vegyészhallgató. – Heuréka! Sikerült
feltalálnom az abszolút oldószert. Ez húsz
másodperc alatt, a szó szoros értelmében
mindent felold.
– Mindent?
– Az égvilágon...
– Hm... Ez felvet egy érdekes problémát.
– Éspedig?
– Miben akarja tartani?

A mázli

Melyik folyó?

Az iskolában közmondásokkal foglalkoznak a gyerekek. Megkérdezi a tanár, mit is
jelent az, hogy „Nem zörög a haraszt, ha a
szél nem fújja.”
Dani felnyújtja a kezét:
– Létezik olyasmi is, tanár úr kérem, hogy
nem zörög a haraszt, mégis fújja a szél... és
akkor az a pletyka!
A tanár nagyon megdicséri. Erre Mórickának is eszéba jut valami:
– Olyasmi is előfordulhat, tanár úr, hogy
zörög a haraszt, és mégsem fújja a szél... Akkor az a mázli!

– Mondja, fiam – kérdezi a tanár –, melyik
nagy folyó szeli át Németországot, és mi a
neve?
A diák büszkén kihúzza magát:
– Tanár úr, kérem, Németországot sok
nagy folyó szeli át, és a nevem Kovács.

Mohácsi vész
– Azt szeretném tudni, hogy mikor volt a
mohácsi vész?
– Ha a tanár úr is csak szeretné tudni, akkor mit szóljak én?

A lakókocsis csiga

– Hol van már a víz?
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Írjátok le, hogy mikor volt a pákozdi csata! – szól a tanár.
Az egyik tanuló biztos, ami biztos, megkérdi:
– Azt is oda kell írni, hogy hol volt?

A szorgalmas
orvstanhallgatók

Holdfogyatkozás

A jövő

Hároméves

A tanár lelkesen közli az osztállyal:
– Gyerekek, ma este holdfogyatkozás
lesz! Ez egy csodálatosan érdekes, ritka
természeti látványosság, úgyhogy senki
se felejtse el megnézni pontosan 21 óra
30-kor!
Mire Mónika az utolsó padból:
– Melyik csatornán?

– Miért nem voltál tegnap iskolában?
– Tanár úr kérem, edzésre kellett mennem.
– Szóval neked a foci fontosabb, mint a
tanulás?
– Bocsánat, de nekem a jövőmmel is foglalkoznom kell.

– Petike, mondd meg, mi történt 1802ben?
– Akkor született Kossuth Lajos.
– Nagyon jó. És 1805- ben?
– Akkor lett hároméves.

Cseresznyeszedés

A történelemtanár felszólítja Rudikát:
– Beszélj valamit Hunyadi László lefejezéséről!
Rudika hallgat:
– Na, mi az? – sürgeti a tanár. – Miért nem
beszélsz?
– Mert úgy felháborít a dolog, hogy nem
találok szavakat....

Igazságtalan büntetés
A harmadik általánosban az utolsó padban két gyerek beszélget óra alatt. Amikor
a tanító észreveszi őket, megparancsolja,
hogy büntetésképpen százszor írják le a
nevüket.
– Tanító úr kérem, ez nem igazságos
– mondja sírva az egyik gyerek.
– Miért?
- Azért, mert őt Kis Pálnak hívják, engem
meg Tótkomlósfalussy Aladárnak.

Közelebb

Barkóba az utolsó padban
– Személy?
– Igen.
– Nemes volt?
– Igen.
– Ma is emlegetik?
– Igen.
– A diákok emlegetik?
– Igen.
– Rákérdezhetek?
– Igen.
– Csöngessenek Márki.

Példa
Az osztály a negatív számokat tanulja, de
egy tanuló nagyon nem érti a dolgot. A tanár már nagyon dühös és így magyaráz:
– Ha egy buszon vannak nyolcan, és leszállnak tízen, akkor még két embernek kell
felszállni, hogy ne legyen senki a buszon.

Arkhimédesz 1.
– Géza, most Arkhimédesz törvényéből foglak kérdezni – mondja a tanár. - Mi
történik, ha az ember belép egy vízzel teli
kádba?
– Azonnal csengeni kezd a telefon.

Arkhimédesz 2.
Pistike Arkhimédeszről felel a fizikaórán:
– Arkhimédesz kiugrott a vízből, és ezt
kiabálta: Heuréka! Heuréka!
– Igen, helyes – mondja a tanár. – És mit
jelent az, hogy heuréka!
– Megtaláltam...
– Remek... És vajon mit talált meg Arkhimédesz?
– A szappant...
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Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Mivel
nem sokat tud az anyagról, eléggé makog.
Erre az oktató megszólal:
– Jöjjön közelebb kolléga úr!
A hallgató közelebb lép, de értelmes
mondatot így sem tud mondani. A vizsgáztató folytatja:
– Jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, de a
helyzet változatlan. Mire az oktató:
– Tudja mit, kolléga úr, jöjjön legközelebb!

– Mi a legjobb időszak a cseresznyeszedésre? – kérdezi a tanító néni.
– Amikor nincs ott a gazda! – feleli Janika.

Felháborít

– Ha mégegyszer észreveszem, hogy valaki csal, a róka jól ráfázik!

– Mondom a harmadikra!

(Részletek)

Az eltűnt vőlegény
Miss Sutherland elpirult, és idegesen
piszkálta mellénye rojtjait. – A gázszerelők
bálján ismerkedtünk meg – mondta. – Amíg
apám élt, mindig küldtek neki jegyeket, de
később sem feledkeztek meg rólunk, és
küldtek anyámnak is. Mr. Windibank nem
akarta, hogy elmenjünk. Egyáltalán, nem
akart engedni minket sehová. Már azért
is nagyon dühös, ha egy vasárnapi iskolai
zsúron részt akarok venni. De most ragaszkodtam hozzá, hogy elmenjek, és el is mentem, hát hogy jön ő ahhoz, hogy visszatartson? Azt mondta, hogy az a társaság nem
hozzánk való, pedig akik ott voltak, mind
apám barátai. Aztán azt is mondta, hogy
nincs, amit fölvegyek, pedig ott volt a bordó plüssruhám, amit még elő sem vettem a
szekrényből egyszer se. Végül, amikor már
semmi sem használt, elment Franciaországba az üzleti ügyeit intézni, és a mama meg
én elmentünk Mr. Hardyval, aki a segédünk
volt. Ott, a bálon találkoztam Mr. Hosmer
Angellel.
– Gondolom – szólalt meg Holmes –,
hogy amikor Mr. Windibank visszajött Franciaországból, igen bosszantotta, hogy ön
mégis elment a bálba.
– Tulajdonképpen egész rendesen fogadta. Emlékszem, hogy elnevette magát,
vállat vont, és azt mondta, hogy teljesen fölösleges megtiltani valamit egy nőnek, mert
úgyis az lesz, amit ő akar.
– Értem. Egy szó, mint száz, a gázszerelők bálján ismerte meg a Mr. Hosmer Angel
nevű urat.
– Igen. Megismerkedtünk akkor este, és
másnap eljött, hogy megkérdezze, baj nélkül hazaértünk-e a bálról. Aztán még kétszer
találkoztunk vele, vagyis, hogy is mondjam,
én találkoztam vele kétszer. Sétálni voltunk.
Aztán apám hazajött, és Mr. Hosmer Angel
nem jöhetett el többé hozzánk.
– Miért nem?
– Hát, mert az apám nem szereti az
ilyesmit. Egyáltalán, ha csak tehette, nem
fogadott látogatókat otthon, és mindig

azt mondta, hogy egy nő érje be a családi
körrel. Persze aztán én is mondtam mindig
anyámnak, hogy egy nőnek saját társaság
is kell, és valahol el kell kezdeni, és nekem
még nem volt társaságom.
– És Hosmer Angel? Nem kereste a találkozást magával?
– Hát, apám egy hét múlva megint készült Franciaországba, és Hosmer azt írta,
hogy jobb, ha nem találkozunk addig, amíg
el nem utazik. Közben leveleztünk, és ő írt is
nekem mindennap. Mindig reggel szedtem
ki a leveleket, úgyhogy apám nem tudott
róla.
– El volt már jegyezve akkor azzal az úrral?
– Igen, Mr. Holmes. Eljegyeztük egymást
az első sétánk után. Hosmer, vagyis Mr. Angel, pénztáros volt egy Leadenhall Street-i
irodában, és...
– Melyikben?
– Az a legbosszantóbb, Mr. Holmes, hogy
nem tudom.
– És hol lakott?
– Az irodában aludt.
– És annak a címét nem tudja?
– Nem. Csak azt, hogy a Leadenhall
Streeten van.
– A leveleket hova címezte?
– Az ottani postahivatalba, poste res
tante. Azt mondta, hogy ha az irodába küldeném, a többi hivatalnok ugratná, amiért
egy nő ír neki leveleket. Erre én felajánlottam, hogy majd géppel írok, úgy, mint ő, de
ezt nem akarta, mert azt mondta, hogy ha
kézzel írok, akkor tudja, hogy a levél tényleg
tőlem jön, de ha géppel, akkor mindig úgy

A bűnügyi történetek klasszikus remekéből, a Sherlock Holmes kalandjaiból
olvashattok részleteket mai rovatunkban,
miután a múlt számban bevezető esszét
olvashattatok e szövegek természetéről,
jellegéről. Érdekessége a Doyle-történeteknek, hogy nem mindig és nem elsősorban gyilkosság vagy más súlyos bűntény
áll a nyomozás középpontjában, nem is
akciódús történet, hanem a rejtély és az
azt megoldó elmejáték. A történetek mesélője Watson doktor, Holmes barátja és
munkatársa. Kiinduló helyszínük London,
a nevezetes Baker street, de az események
sokszor behálózzák egész Európát.
A következőkben majd más bűnügyi
klasszikusokba is beleolvasunk.
Leveleket is kaptam. Szabadkáról, a
Miloš Crnjanski iskolából és a csantavéri
általános iskolából is. A jövő számban
ezekkel a témákkal is foglalkozom.
Bence Erika
érzi, hogy az írógép köztünk áll. Ez is csak
azt mutatja, Mr. Holmes, hogy mennyire ragaszkodott hozzám, és hogy milyen apróságokra is gondolt.
(...)
– Nagyon érdekes dolog – jegyezte
meg Holmes –, hogy egy gépelt szöveg
ugyanannyi egyéni sajátosságot mutathat,
mint egy kézírás. Hacsak nem teljesen új
gépekről van szó, nincs kettő, amelyik mindenben megegyezne. Egyes betűk jobban
elkopnak, mint mások, és van, amelyiknek
csak az egyik oldala látszik. Az ön levelében
például, Mr. Windibank, meg lehet figyelni,
hogy az „e” fölött minden esetben van egy
kis maszat, az „r” zászlójából pedig hiányzik
egy rész. Tizennégy egyéb jellegzetesség is
van, de ezek a legszembetűnőbbek.
– Ezen a gépen írjuk a teljes levelezésünket az irodában, és kicsit már kétségtelenül
elhasználódott – válaszolt a látogatónk, és
fényes, szürke szemével fürkészőn Holmesra nézett.
– És most mutatok valamit, aminek érdemes lesz egy kis figyelmet szentelni, Mr.
Windibank – folytatta Holmes. – A közeljövőben, azt hiszem, írok egy kis munkát az
írógép és a bűnözés kapcsolatáról. Ezzel a
tárggyal már úgyis foglalkoztam egy keveset. Itt van előttem négy levél, amelyet állí-
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Sherlock Holmes
kalandjai

Kedves Olvasó
Tanulók!
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tólag az eltűnt férfi írt. Mindegyiket géppel
írták. És nemcsak az „e” maszatos és az „r”
hiányos mindegyiken, hanem, ha veszi magának a fáradságot, és megnézi a nagyítóm
alatt, látni fogja, hogy ugyanúgy megtalálható rajtuk az a másik tizennégy jellemző is,
amelyre az imént céloztam.
Mr. Windibank felugrott, és felkapta a
cilinderét. – Nekem nincs időm az ilyen fantazmagóriák végighallgatására, Mr. Holmes!
– mondta. – Ha meg tudja fogni azt az embert, ám fogja meg, és majd értesítsen róla.
– Helyes – mondta Holmes, majd odalépett az ajtóhoz, és elfordította a kulcsot.
– Akkor most rögtön értesítem is önt, hogy
megvan!
– Micsoda? Hol? – kiabált habzó szájjal
Mr. Windibank, és úgy pislogott körbe, mint
egy csapdába esett patkány.
– Ó, semmi értelme, ne is fáradjon – szólt
rá nyájasan Holmes. – Ebből már nem tud
kimászni, Mr. Windibank! Az ügy nagyon
is átlátszó, és igencsak alábecsült engem,
amikor azt mondta, hogy úgysem tudok
egy ilyen egyszerű problémát megoldani.
Úgy, úgy! Üljön csak le, és beszéljünk meg
mindent!
Látogatónk megsemmisülten rogyott a
székre, homlokán veríték csillogott. – Ezért...
ezért nem foghatnak perbe! – hebegte.
– Mély sajnálattal kell ezzel egyetértenem. De köztünk szólva, Mr. Windibank, ez
olyan kegyetlen, önző, szívtelen és kicsinyes
trükk volt, amilyennel még alig találkoztam.
Hadd vegyem sorba az eseményeket, és
maga majd kijavít, ahol tévedek.
A férfi összehúzta magát a székén, és
teljesen összetörve, mélyen a mellére hajtotta a fejét. Holmes leült, feltette a lábát a
kandallópárkányra, hátradőlt, zsebre dugta
a kezét, és látszólag inkább saját magának,
mint nekünk, beszélni kezdett.
– Egy illető feleségül vett egy nála sokkal
idősebb nőt, a pénzéért – kezdte –, és a feleség lányának a pénzét is élvezhette, mindaddig, amíg a lány velük lakik. Az összeg az
ő szintjükön igen tekintélyes summának számított, és az elvesztését komolyan megérezték volna. Megérte hát a próbálkozást, hogy
megtarthassa. A lány jó természetű, szeretetre méltó teremtés volt, gyengéd és melegszívű, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy mindezen
előnyös tulajdonságokkal és a kis jövedelmével együtt nem fog sokáig pártában maradni.
Házassága azonban évi száz font veszteséget
jelentett volna, ezért mit tesz a mostohaapa
a házasság megakadályozására? A legtermészetesebbet, vagyis otthon tartja, eltiltja a

hasonló korú emberek társaságától. Hamarosan rájön azonban, hogy ez a megoldás
nem tartós. A lány nyugtalan lett, követelte
a jogait, végül pedig közölte eltökélt szándékát, hogy elmegy egy bizonyos bálra.
Erre mit tesz a ravasz mostohaapa? Olyan
ötlethez folyamodik, amely az eszének talán
dicséretére válik, de a szívének semmiképp.
Felesége beleegyezésével és segítségével elmaszkírozza magát, fürkésző tekintetét sötét
szemüveggel takarja, bajuszt ragaszt és dús
pofaszakállt, éles hangját behízelgőn suttogóra fogja, és mivel a lány rövidlátása miatt
így kétszeresen is biztonságban lehet, kiadja
magát bizonyos Mr. Hosmer Angelként, és
maga kezd udvarolni neki, hogy az egyéb
udvarlókat távol tartsa.
– Először csak tréfa volt az egész – nyögte a férfi. – Sosem gondoltuk volna, hogy
ennyire elszalad vele a szekér.
– Ezt éppen elhiszem. Bárhogy volt is azonban, a lánnyal a szekér igencsak elszaladt, és
mivel meggyőződése szerint a mostohaapja
Franciaországban volt, a szélhámosság gyanúja föl sem merült benne. Hízelgett neki a
férfi figyelme, és a hatást még csak erősítette
anyjának nem titkolt elragadtatása. Aztán Mr.
Angel elkezdett a házhoz járni, mivel nyilvánvaló volt, hogy ha igazi hatást akarnak elérni,
el kell menni addig, amíg csak lehet. Jöttek a
találkozások, majd az eljegyzés, amely végül
biztosította, hogy a lány nem adja másnak a
szívét. A csalást azonban nem lehetett örökké fenntartani. Az állítólagos franciaországi
utazásokat egyre nehezebben lehetett volna
megmagyarázni. Világos volt, hogy a dolognak véget kell vetni, mégpedig olyan drámaian, hogy az ifjú hölgy azt sose felejtse el, így
aztán egy jó darabig ne is keressen más gavallért. Ezért tétetett vele hűségfogadalmat,
megesketve őt a Bibliára, és ezért célozgatott
az esküvő reggelén arra a lehetőségre, hogy
történhet valami különös. James Windibank
azt akarta, hogy Miss Sutherland maradjon
Hosmer Angelhez kötve, és legyen teljes bizonytalanságban afelől, hogy mi történt vele,
így legalább tíz évig ne nézzen más férfira.
Az orránál fogva vezette egészen a templom
ajtajáig, aztán, mivel innen már tovább nem
mehetett, szép kényelmesen elővette a régi
trükköt: beszállt a zárt hintó egyik oldalán,
kiszállt a másikon, és eltűnt. Azt hiszem, így
zajlottak le az események, Mr. Windibank.
Látogatónk mostanra már valamelyest
visszanyerte megtépázott önbizalmát, felállt
a székéről, és fölényesen elmosolyodott:
– Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem,
Mr. Holmes, de ha maga ilyen nagyokos,

akkor azt is tudnia kell, hogy maga az, aki
törvénysértést követett el, nem én. Én nem
tettem semmi olyat, amiért eljárást lehetne
indítani ellenem, de ha maga zárva tartja
azt az ajtót, följelenthetem tettlegességért
és erőszak alkalmazásáért.
– Úgy van, ahogy mondja, a törvény
sajnos nem nyúlhat magához – mondta
Holmes, miközben kinyitotta az ajtót –, bár
nem volt még ember, aki jobban megérdemelné a büntetést, mint maga. Ha ennek
a fiatal hölgynek volna fivére vagy barátja,
annak ostorral kéne végigvágnia a maga
hátán. Az ördögbe is! – folytatta elvörösödve a férfi csúfondáros vigyora láttán –, az
ügyfelem iránti kötelességeimhez ez éppen nem tartozik, de ha már itt van kéznél
ez a lovaglóostor, miért ne engednék meg
magamnak egy kis élvezetet?... – azzal két
gyors lépéssel az ostornál termett, de mielőtt leakaszthatta volna, már vad dobogás
hallatszott a lépcsőn, aztán csapódott a bejárati ajtó, és az ablakon át láthattuk, hogy
Mr. James Windibank úgy rohan az utcán,
ahogy csak bír.
– Ni, ilyen egy úgynevezett hidegvérű
csirkefogó! – mondta nevetve Holmes, és
ismét elhelyezkedett kényelmesen a székén.
– Ez az alak az egyik gazemberséget a másik
után fogja véghezvinni, amíg egyszer el nem
követ valami igazán súlyosat, és akkor aztán
az akasztófán végzi. Ez az ügy, persze, bizonyos tekintetben nem teljesen érdektelen.
– Nem tudtam tökéletesen követni a
gondolatmenetét – szúrtam közbe.
– Nos! Az természetesen kezdettől fogva
nyilvánvaló volt, hogy Mr. Hosmer Angelnek
igen nyomós oka lehetett erre a különös viselkedésre, és ugyanolyan kézenfekvő volt
az is, hogy az egyedüli, aki igazán hasznot
húzott az esetből, az a mostohaapa. Sokat
sejtető adalék az is, hogy a két férfi sohasem
találkozott, az egyik mindig csak akkor jelent meg, amikor a másik távol volt. Gyanúra
adott okot a sötét szemüveg és a lefojtott
hang, mert mindkettő leplezhet valamit, hasonlóképpen a dús pofaszakáll is. Gyanúmat
Windibanknek az a fura eljárása erősítette
meg igazán, hogy géppel írta alá a leveleit,
mert ez a tény természetesen arra utal, hogy
a kézírását a lány olyan jól ismeri, hogy akár
egy szóból is azonosítani tudná. Ezek az elszigetelt tények, számos aprósággal egyetemben, mind-mind egy irányba mutattak.
– És hogyan szerzett bizonyosságot,
hogy a gyanúja helyes?
(...)
Nikowitz Oszkár fordítása

Ú

Europeana

tjára indult és már elérhető az Európai Unió támogatásával
létrejött digitális könyvtár, az Europeana, melynek célja, hogy
az európai kulturális örökség tárgyi emlékeit gyűjtse össze
digitális formában, s mindezt mindenki számára elérhetővé tegye.
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Szinte az Europeanaval egyidejűleg elindult a Magyar Digitális
Képkönyvtár szolgáltatása is. Az új képes adatbázissal olyan forráshoz jutottunk, mely nemcsak a különféle érdeklődési köröket szolgálhatja ki, hanem segít a diákoknak is.
A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) egy olyan projekt keretében jött létre, ahol induláskor 48 intézmény mintegy negyven-
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Az Europeana nem egyszerűen könyvek millióinak digitális változatait kínálja majd – természetesen azokat is –, hanem filmeket,
festményeket, fényképeket, hangfelvételeket, térképeket, kéziratokat, újságokat, egyéb dokumentumokat is. Viviane Reding, az EU új
technológiákért felelős biztosa azzal ajánlotta a kezdeményezést a
nagyközönség, a polgárok figyelmébe, hogy a közreműködő hatalmas európai könyvtárak, múzeumok segítségével anélkül lesznek
elérhetőek a kontinens kultúrájának legbecsesebb darabjai, hogy
el kellene utazni az adott városba, ahol ezeket őrzik.
Az egyelőre még szerény költségvetésű Europeana (2,5 millió
euró egy évre) 14 alkalmazottat foglalkoztat, ám tervezik a bővítést
– s emellett az EU kutatási programja keretében 2009-re és 2010-re
69 millió euró áll rendelkezésre a digitális könyvtár továbbfejlesztésére. A valójában még a nyilvános tesztüzem időszakát élő weboldal (a működtetők prototípusnak hívják a most elérhető változatot)
egyelőre kétmillió digitalizált tételt tartalmaz, de 2010-re, amikorra
a próbaidőszak lezárul, már 10 millió tárgy digitalizált változata lesz
elérhető – igaz, ez a szám még hozzámérhetetlen az európai könyvtárak 2,5 milliárdos könyvállományához.
Az EU felmérése szerint jelenleg a nagy nemzeti könyvtárak
anyagainak egy százaléka van digitalizálva; a cél az, hogy 2012-re ez
az arány 4 százalék legyen, s ezek az anyagok mind hozzáférhetőek
legyenek online módon is. A munka méretét jelzi, hogy a Microsoft
a később feladott digitalizálási projektjében 18 hónap alatt 750 ezer
könyvet szkennelt be, a Google pedig, akiknek világméretű kezdeményezése, a Google Book Search nagy lendülettel folyik 2004 óta,
jelenleg körülbelül hétmillió tételről adhat számot.
A most elérhető változat még csak a prototípus, de már kétmillió
digitalizált tételt tartalmaz:
http://itcafe.hu/hir/europeana_prototipus.html

ezer képet (fényképeket, plakátokat, térképeket, okleveleket, kéziratokat) töltött fel az adatbázisba, de a projektgazda, az Országos
Széchenyi Könyvtár (OSZK) folyamatos bővítést ígér. A legnagyobb
anyagot a Szegedi Tudományegyetem könyvtára biztosította az
induláshoz, mintegy 9200 darab fényképet, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár 4000 képet, a Magyar Természettudományi Múzeum pedig 4200 fényképet töltött fel. Az anyag bővítése érdekében az OKM
egy elég szigorú feltételt szabott a jövő összes digitalizációs pályázata számára: „a pályázó szolgáltasson a digitális képkönyvtárnak”.
„Határozott és gyors” digitalizációra van szükség, amihez sok
pénz is kell, mivel a digitalizáció nem egyszerűen „szkennelés”, hiszen a képekhez tartozó metaanyagot, azaz lexikális ismeretanyagot is elő kell állítani. A főigazgató hangsúlyozta: az adatbázis nem
„szabad préda”, tehát kereskedelmi célú felhasználás esetében a
jogtulajdonos könyvtárakhoz kell fordulni. Ugyanakkor a nagyközönség számára kiváló lehetőség: ideális lehet doktori disszertációk, szakdolgozatok képanyagának a megszerzésére, hiszen magáncélra ingyenesen lehet használni az adatbázist.
A weboldalon témakörök, lelőhelyek és kulcsszavak szerint is lehet keresni, de vannak egyéb szolgáltatások is: például a képeket
el lehet küldeni képeslapként is, illetve lehet a gyerekek számára
puzzle-t készíteni. Azt mindenképp fontos megemlíteni, hogy az
adatbázis elindításával a szükséges infrastruktúrával nem rendelkező kisebb intézmények számára is lehetővé válik, így az általuk őrzött értékes dokumentumokat digitális formában a nagyközönség
elé tárják...
http://www.kepkonyvtar.hu/

KOS

MÉRLEG

Mostanában lelkes, vidám és optimista
vagy, ez lelkesítően hat másokra is Érezd át
ennek jelentőségét! Szereted, ha felnéznek
rád, ha tisztelnek, becsülnek, viszont a nemszeretem dolgok közé tartozik, mikor kicsinyes dolgokkal kell foglalkoznod.

Képes vagy a nehéz feldatokra, akár
át is veheted az irányítást, és mindaddig
élvezheted a hatalmadat, amíg tekintettel vagy másokra. A régi kapcsolatokra,
a szövetségekre az új erő a jellemző, sőt
még valaki támogatását is élvezheted.

BIKA

SKORPIÓ

Igen nehéz vitapartner vagy, elképzeléseid mellett képes vagy a végsőkig kitartani.
Érthető módon ez a magatartás nem tesz
túlzottan népszerűvé. Igaz, ami igaz, a helyzettől függ. Ezzel ne is törődj, előbb-utóbb
megbékélnek azok is, akik esetleg neheztelnek rád. Ennél most sokkal fontosabb, hogy
minden téren megvédd az igazadat, érdekeidet, akár kisebb összeütközések árán is.

Mindenképpen kellemes időszak vár
rád. Egy új szerelem, mert ezen a héten
új hódolód akadhat. A hét végére pedig,
igaz, nagy küzdelmek árán, de végül is
eléred azt, amire régóta áhítozol, megvalósítod egyik dédelgetett tervedet.

IKREK
Biztosan észrevetted már, hogy mostanában valahogy kifolyik a kezedből a zsebpénz.
Pedig tőled telhetően mindent megteszel
annak érdekében, hogy ez ne így legyen.
Megfontoltabban kezeld a pénzt, légy óvatos, ha nagyobb összegről van szó.

RÁK
Igencsak hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz. Előbb vagy utóbb rá kell jönnöd,
hogy minden rosszban van valami jó. Szinte
napról napra éppen annak örülsz a legjobban, amitől a legjobban féltél. Éppen ezért
vágj bele a dolgok sűrűjébe ahelyett, hogy
aggodalmaskodva kerülgeted a lehetséges
akadályokat.
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OROSZLÁN
Nem lehetsz mindig a középpontban.
Erőszakosan is képes vagy kiharcolni mások
figyelmét. Erőt sugárzó megjelenésed és
élénk természeted ezt természetesnek veszi,
és mélységes szomorúság vesz erőt rajtad,
ha mellőznek a társaságban. Beláthatod, ez
a viszonyulásod korrigálásra szorul.

SZŰZ
A héten mások szavát csak annyira veheted készpénznek, amennyire megbízhatsz
az illetőben. Nem szabad minden lehetséges
ígéretnek gondolkodás nélkül hitelt adni.
Derűs, jó hangulatban leszel, de nagyobb
esemény vagy sorsfordulat nem várható.

NYILAS
Mostanában mintha feszültebb hangulatban lennél. Tudnod kell, hogy ez a
helyzet jórészt belőled fakad, vagyis belül vagy feszült. Úgy látszik, nehezebben
kommunikálsz a szokottnál, ezért vitákba
keveredsz, melyekből nehezen mászol ki.

BAK
A változások, amelyek kezdetben
talán felemás érzésekkel tölthetnek el,
örömöt okozhatnak, hiszen előnyödre
szolgálhat az új helyzet. Engedj bátran
valaki meggyőző szavainak, de ennek
ellenére próbáld szem előtt tartani saját
érdekeidet is. Egy olyan szerelmet jobb
elfelejteni, ami már semmi örömet nem
nyújt.

VÍZÖNTŐ
Tudod jól, hogy nem most fognak valóra válni álmaid, mégis igen nagy lépést
tehetsz a kitűzött célod felé. Ehhez elsősorban az kell, hogy ne zárkózz el egy
látszólag értelmetlen megbeszélés elől.
A kétértelmű megjegyzéseket lehetőleg
kerüld, mert nagyon erősen elhomályosíthatják szándékaidat, ezzel pedig elbizonytalaníthatják az ellenfelet.

HALAK
Most kimondottan kedvező, szerencsés időszakra számíthatsz. Több területen is jól alakulnak a dolgok. Leküzdesz
minden akadályt. Meglehetősen nehezen éred el a sikert, de végül megérkezik.
Azért gördülnek eléd az akadályok, hogy
a pozitív végkifejlet felé vezessenek.

Mindennapi tippek izzadás ellen
emelésében. Itt van néhány módszer, hogy
megbirkózz a túlzott izzadással az edzőteremben, a suliban, és mindenhol, akárhova
is mész.

Izzadás a suliban
– Cipeld magaddal mindenhová a dezodorodat és izzadásgátlódat. Használd őket
a napközben is, vagy egy stresszes dolgozat
előtt.
– Öltözz rétegesen. A fiúknak egy atléta
viselése segíthet némi izzadság felszívásában. A lányok nedvszívó ujjatlan topot vagy
kis trikót viselhetnek.
– Válassz lazább esésű ruhákat. Ilyenek
a vászonból készültek, a selyem kerülendő
anyag, mert rád simul.
– Tarts a zsebedben zsebkendőt. Letörölheted vele a túl sok izzadságot a homlokodról, kezedről.
– Kerüld a fűszeres ebédeket. Bizonyos
ételek, mint a csípős paprika, befolyásolhatják az izzadság kiválasztását. Más ételek,
mint a hagyma, fokhagyma, kellemetlen illatúvá tehetik izzadságodat.

A ruhákon átütő izzadság
– Olvasd el a címkéket. Keress olyan ruhákat, amelyek nedvszívó anyagból készültek,
vagy olyanokat, amelyek anyagának összetételében nagy a pamut aránya.
– Válaszd a színeket is bölcsen. A fehér
több izzadságot mutat, de nem lesz annyira

látványos más színek esetén, még kevésbé a
nyomott mintás, pólókon.
– Hordj magadnál egy váltás ruhát. Ha
egy plusz pólót vagy inget viszel a suliba,
vagy valamilyen fellépésre, akkor letörölheted az izzadságot, ha szükséges, utána válts
friss ruhára, legalább csípőtől felfelé.

A súlyos izzadás megállítása
– Válts nagyobb intenzitású dezodorra és
izzadsággátlóra.
– Alkalmazd a dezodort a legjobb időben. A legtöbbjük éjszaka használ igazán. Az
aktív összetevőnek le kell jutnia az izzadságmirigyig, hogy elzárhassa. Ha reggel használod, amikor az izzadás mértéke tipikusan
magasabb, elmossa a hatóanyagot.

Izzadás edzés közben
– Válassz könnyű, szellős anyagokat, a
pamutféléket. Az utóbbi években sokat fejlődött a sportruházat, új légáteresztő anyagokkal. Keress olyanokat, amelyek felszívják
a nedvességet.
– Viseld egyszer. Ne vegyél fel olyan pólót
vagy biciklis nadrágot, amelyik már csöpög
az izzadságtól. Szárazon kell kezdened, hogy
száraz is maradhass. A bőröd is meg fogja
köszönni neked. Váltsd gyakran a lábbelidet
is. Ha az izzadós láb különösebb problémát
jelent, cseréld gyakran a cipőidet, zoknijaidat.
– Töröld le az izzadságot! Használj olyan
hintőporokat, amelyek minimálisra csökkentik a lábad nedvességét, izzadását.

Turpisságok a konyhában
Általában minden gyümölcs hűthető – kivéve a déligyümölcsöket. Banánt egyáltalán ne
tegyünk a hűtőbe, mert nagyon hamar megfonnyad, megfeketedik. (Szeletelve már nem.)
Ha a másnapos kenyeret pár percre nedves konyharuhába csavarod, majd előmelegített
sütőbe teszed 5-10 percre, olyan lesz, mintha friss lenne.
Ha megégetted a kezed, azonnal kend be tejföllel. Nem fog fájni, és nem lesz hólyagos
sem.
A mikróban újramelegíteni kívánt rántott húst húzzuk el folyó csapvíz alatt: nem lesz „cipőtalp”, ha megmelegítjük. Ugyanez igaz bármilyen ételre, amit mikróban melegítünk, víz
vagy tej rácsöpögtetésével nem szárad ki.
Mikróban melegített folyadékban nem mindig egyenletesen oszlik el a hő – ezért miután
kivettük, keverjük fel.
Garantáltan nem ríkat meg a vöröshagyma, ha megmossuk hideg vízben és a kést is bevizezzük, mielőtt vágni kezdjük. A felezett hagymát, amit épp nem vágunk, friss felével lefelé
fordítsuk a vágódeszkára, így kevesebb illóolaj kerül a levegőbe.
Ha megégettük az ujjunkat, és nincs kéznél semmi hideg – mártsuk sóba az égett részt:
nem fog felhólyagosodni.
Ha mézet kell kimérned kanállal, előbb olajozd be a kanalat. Garantáltan lecsusszan róla
a méz.

Tizennyolc
éves kor alatt
tilos lesz
a szolárium?

A

bőrrák kialakulásának kockázatát a
szolárium használata olyan mértékben fokozza, hogy amerikai szakorvosok azt javasolják, sújtsák különadóval
ezt a szépészeti szolgáltatást, a fiatalok
számára pedig – egy európai uniós állásfoglalást követve – tiltsák meg.
A tumoros megbetegedések köré
ben igen nagy arányt tesznek ki a bőr
rákos elfajulásával járó esetek (statisztikai adatokban a 40 százalék körüli arány
szerepel). A bőrgyógyász-onkológusok
tapasztalata szerint az eléjük kerülő rákos betegek közül napjainkban minden
tizedik egyén melanoma miatt szorul
ellátásra. Az érintettek száma, főként a
fehér bőrűek körében, mindenütt a világon egyre nő. Okaként az ózonréteg
elvékonyodása mellett a túlzásba vitt
napozást, illetve szoláriumhasználatot
nevezik meg a szakemberek.
A szoláriumcsövek UV-sugárzása
A napozás után a második legnagyobb UV-terhelést a szoláriumhasználat okozza. Itt is a természetes napsugárzáshoz hasonló UV-sugárzási hatás lép
fel, ám itt még fokozottabb lehet a bőrés a szemkárosodás, mert a szoláriumok
teljesítménye az egyenlítői napsugárzás
erejének többszöröse.
Szakemberek egyértelműen bizonyítottnak látják, hogy szoros összefüggés
van a szoláriumcsövek által kibocsájtott ultraibolya fény és a fiatal korban
kifejlődő bőrrák között. Ennek nyomán
minősítette 2009-ben rákkeltőnek az
úgynevezett napágyak sugárzását a
Nemzetközi Rákkutató Ügynökség.
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gyszerű lépések segíthetnek az izza-
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Edás csökkentésében, kényelmi szinted

A szabadkai Kizúr István iskola 4. d osztályos
tanulói Ježevicára kirándultak. Kismunkatársaink
erről számolnak be.
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Április 4-én indultunk Ježevicára, és ott töltöttük a
tavaszi szünetet.
A 4. d osztályból tizenegy tanuló ment. Mindenki
nagyon várta az utazást. Amikor odaértünk, nagyon
szép táj várt ránk, a hotel és környéke is szép volt.
Sokat sétáltunk, felfedeztük a környéket. Volt fociverseny, amin sajnos 6:5-re kikaptunk, de megvigasztalt
minket, hogy a lányok kötélhúzásban nyertek. Este
különböző programokon szórakozhattunk. Volt frizuraverseny, Ki mit tud?, álarcosbál és táncverseny. A
diszkóesten sokat táncoltunk. Minden nagyon jó volt,
az étel is.
Bármennyire jól is éreztem magam, örültem, amikor megláttam az anyukámat. – Pintér Dániel
A kirándulást nagyon türelmetlenül vártam, mivel
nagyon szeretek utazni, de a legjobban annak örültem,
hogy emeletes busszal utaztunk, és mi fent ültünk.
Sajnos odafelé átaludtam az egész utat, mivel előző
éjszaka alig aludtam, mert féltem, hogy lekésem az
utazást, de a visszaút szép volt, sok mindent láttunk.
Hétfőn délután érkeztünk Ježevicára. Kipakoltuk
a táskáinkat és mentünk játszani az udvarra, ahol a
focipálya meg teniszpálya volt. Este frizuraversenyt
tartottak, ahol sok érdekes frizurát láttunk. Kedden
reggelivel kezdtük a napot, utána mentünk takarítani.
Átnézték a szobáinkat, és jegyeket kaptunk a tisztaságra, mi ötös érdemeltünk. Ezt követően mi pihenés
helyett is játszottunk. Szerdán a fiúknak focimérkőzésük volt, amit, igaz, hogy mindent beleadtunk,
mégis elvesztettünk, és jól ki is fáradtunk. A lányok
kötélhúzásban versenyeztek, ami jól sikerült, ugyanis
nyertek. Délután kirándultunk a hegyekbe, sokat gyalogoltunk, ezért nagyon megéheztünk, és jólesett a
vacsora. Este diszkó volt, amit mindannyian nagyon
élveztünk. Csütörtökön fordítva voltak a versenyek, a
fiúknak volt kötélhúzás, amire mi nem jelentkeztünk,
mivel beláttuk, hogy nincs esélyünk nyerni, és nem
akartunk veszíteni, a lányoknak meg foci volt, de sajnos vesztettek. A versenyek után elmentünk fagyizni,
amitől jobb kedvünk lett. Este diszkó helyett szülinapi
ünnepséget tartottak. Pénteken délelőtt játékok voltak soron, és a mi csapatunk győzött, díjat nem kaptunk, de nagyon örültünk a győzelemnek. Délután
kirándultunk, meglátogattunk egy pravoszláv templomot és egy iskolát is, amelynek csak 57 tanulója van.
Este megint diszkó volt, mint mindennap. Szombaton
sajnos pakolni kellet, meg bevásárolni az útra. Délután kiosztották a diplomákat, utána mentünk pingpongozni és biliárdozni. Szombat este volt az utolsó
diszkó, ahol nagyon jól éreztem magam. Vasárnap
sajnos indulni kellett haza.
A szülők nagyon várták az érkezésünket, és mi is
örültünk a találkozásnak. Nagyon jó volt Ježevicán,
mert sok élménnyel lettem gazdagabb. Szeretnék egy
újabb kirándulásra menni, ami ugyanilyen jó lesz, mint
ez volt. – Takács Péter
Az osztállyal kirándulni mentünk 2010. április 4-én
Ježevicára, mely hét napig tartott. Kora reggel felkeltünk. Anyuék elvittek az iskoláig. Elbúcsúztam a szüleimtől és elindultunk. Mikor odaértünk bementünk
a szállodába és elfoglaltuk a szobáinkat. Nagyon jól
éreztük magunkat. Mindennap sétáltunk, fociztunk,
sőt az idegenvezető érdekes játékokat talált ki, például: kötélhúzást, kincskeresést, melyben mi nyertünk.
Persze diszkó is volt minden este. Mindenki nagyon
kedves volt, sok barátot is találtam magamnak. Nekem a foci és a diszkó tetszett legjobban. Szeretném,
ha még egyszer elmehetnék Ježevicára. – Bojcsity
Dánijel

Húsvéti ajándék
Nagypénteken anyu csodálkozva jött be az udvarról, kezében egy darab papírral,
amit a postaládából vett ki.
– Dóri – szólított.
– Igen! – válaszoltam.
– Értesítés a postáról, csomagod jött.
– Mi?! – kérdeztem meglepődve. – A Családi Körtől vagy a Jó Pajtástól? – kíváncsiskodtam tovább.
– Majd, ha elmész érte, megtudod – mondta anyu.
Siettem a postára. A csomag Újvidékről érkezett, a Családi Kör küldte. Otthon izgatottan bontottam ki. Egy vastag, fűzött könyv tárult fel előttem. Címlapján tarka betűkkel ez állt: Szünidei Maraton 2009, Tóth Teodóra könyve.
Beleolvasgattam, nézegettem a képeket. Minden oldalán gyerekek rajzai, írásai,
fényképei találhatók. Az én nyári időtöltésem emlékei a 20–21. oldalon kaptak helyet.
Érdekes volt olvasgatni. Pl. az egyik lány a barátnőjével egy kóbor kutyust itatott Pepsivel (fényképpel bizonyítva), valaki erre tréfásan megjegyezte, ameddig tartott az üdítő,
szívesen lett volna a kutya helyében. Volt egy csantavéri Teodóra, akinek a nővére, Tímea
gyógyszerésznek tanul. Milyen véletlen egybeesés, az én nevem is Teodóra, a nővéremé
Tímea, és gyógyszerének tanul, de mi nem csantavériek vagyunk. Rengeteg mulatságos
történetet rejt a könyv, gyerekként fontosnak vélt dolgokat ír le. A család többi tagja (a
felnőttek is) kíváncsian olvasgatták. Néhány helyesírási hibán jót nevettünk, pl. valaki őt
kugli fagyit evett öt kugli helyett, az én írásomba pedig Terit írtak Feri helyett.
Örülök, hogy a 2009-es szünidőről egy ilyen szép emlék marad. Ha ezt a könyvet a
kezembe veszem a képeket nézve szinte ismét az élményeim helyszínén járok.
Tóth Teodóra, 5. osztály, Ada

Kisorosz
A Gligorije Popov iskola citerazenekara április 17-én Újvidéken részt vett a Szólj, síp,
szólj! vetélkedőn. A zenekar három tagú: Mészáros Karolina, Szili Kornélia, Tápai Rita
alkotják, mindannyian nyolcadikosok. Csapatban sajnos nem értek el helyezést, amit
nagyon sajnálunk mi is, meg ők is. Rita viszont egyéni versenyzőként első helyezést ért
el. Örülünk a sikerének és további jó eredményeket kívánunk nekik. – Cirok Arnold,
Csíkos Nándor, 8. osztály
A Gligorije Popov iskolában a víz napjára március 22-én kiállítás készült. A felsősök
verseket, fogalmazásokat, rajzokat készítettek, az alsósok inkább kézimunkával foglalkoztak. A kiállítás azért készült, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a víz fontosságára
és óvására. A Szitakötő gyermeklap ötlete alapján készült ez a kiállítás. Ezért a fogalmazásokat és verseket elküldték a magyarországi újságnak is. Reméljük, továbbra is küldik
majd számunkra e szép újságot. – Talpai Dorottya, Szili Krisztina, Barna Floresztina,
Nyári Evelin, 6. osztály
Iskolánkban egy nagy közös munkára készülünk. Egy projektumot szeretnénk elkészíteni a második félév folyamán, aminek az a címe: Az energia mindenütt körülöttünk van.
A Tartományi Oktatásügyi Titkárság jelentette meg a pályázatot. Iskolánk tanárai, tanulói
együtt dolgoznak: makettet készítünk, képzőművészeti alkotásokat, verseket, fogalmazásokat, amelyeket a médiákban is bemutatunk. – Talpai Dorottya, 6. osztály

Továbbképzés
Iskolánkban továbbképző tanfolyamot tartottak a tanítók, tanárok számára 2010.
március 26-án, 27-én és 28-án. Mivel ilyen nem mindennap történik, érdekelt, mi zajlott
ott. Anyukámat faggattam, aki tanítónő iskolánkban.
• Ki szervezte a tanfolyamot, és hogyan került rá sor?
– Az igazgató szervezésével iskolánk megpályázta a magyarországi Szülőföld Alap
által kiírt pályázatot. A pályázat sikerrel járt, így pénzt utaltak ki 30 tanár továbbképzésére. A tanfolyam három napig tartott.
• Mi volt a téma?
– A téma a korszerű iskola osztályfőnöke volt. Tehát segítséget kaptunk a tanulókkal,
szülőkkel és kollégákkal való sikeres együttműködés létrehozásában. Tapasztalataikat
megosztották velünk az előadók, ami által segítettek felismerni a problémákat, hibákat.
• Hogyan éreztétek magatokat a tanfolyamon?
– Nagyon mozgalmas és érdekes volt. Csoportokra voltunk osztva, és különböző
feladatokat oldottunk meg. Rajzoltunk, írtunk, beszélgettünk és viccelődtünk. A jó
hangulat hozzájárult, hogy gond nélkül rájöjjünk a megoldásokra. Sok hasznos ötletet
kaptunk, és remélem sikerül is megvalósítani!
Anyu beszámolóját jó volt hallgatni. Ha a tanárok igazán alkalmazzák a tanfolyamon
szerzett tudást, az osztályfőnöki órák is változatosabbak lesznek a jövőben. – Berta
Márta, 5. osztály, Kisorosz

Mennyire függsz
a legjobb barátodtól?
1. Inkább azt szereted, ha a barátod dönt még olyan apró kérdésekben is, mint
hogy melyik szórakozóhelyre menjetek? Kapásból rávágod : Ahogy te sze-

Nem tudsz döntést hozni
nélküle, vagy nem adsz a
véleményére? Megtudod,
ha őszintén válaszolsz
az alábbi kérdésekre.

retnéd !
Igen

Nem

2. Folyton folyvást úgy érzed, te jobban figyelsz őrá, mint viszont. Nem létezik elég bizonyíték a barátságra, és rettegsz attól, hogy elfordul tőled...
Igen
Nem

5. Képes vagy mindenben engedelmeskedni, még ha ez szemben is áll a te
értékrendeddel? Olyan szórakozóhelyre menni, ami nem tetszik neked,
elhanyagolni saját barátaid, mert ő nem szereti őket?
Igen
Nem
6. Sokszor ugyanolyan típusú szimpátiát választasz? Olyanokat, akik befolyásolnak és csalódást okoznak?
Igen
Nem
7. Ritkán kezdeményezel beszélgetést, általában észrevétlen maradsz? Úgy
érzed, ha véleményt alkotnál valamiről, úgyis elutasítanák? Jobban szeretsz olyan témákat említeni, amélyeknél nincs meg a vitatkozás esélye?
Igen
Nem
8. A szimpátáddal való találkozás után vagy rózsaszínben látod a világot,
vagy teljesen lehangolt vagy?
Igen
Nem

PONTOZÁS
Számold meg az igen és a nem válaszaidat.

7 VAGY TÖBB IGEN VÁLASZ
Vigyázat! Az érzelmi életedben könnyedén
előfordulhatnak súlyos zavarok! Semmi
kétség, neked fogalmad sincs arról, mit is
szeretnél valójában.
4–7 IGEN FELELETED VAN
Úgy tűnik, nagyon szenvedélyes vagy. Vigyázz, nehogy feláldozd magad, és közben
elveszítsd önmagad!
0–4 IGEN FELELET
A barátoknak fontos szerepe van az életedben, de nem tulajdonítasz nagy jelentőséget nekik.
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4. Rosszul érzed magad, ha a barátod nélkül kell menned a buliba, mert ő
éppen beteg?
Igen
Nem

Értékelés

24

3. Nem vagy képes egyedül lenni, rögtön keresel valakit, aki pótolhatja az
előző barátot?
Igen
Nem
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„Kedves Bizalmas sorok!
Egy 14 éves tinilány vagyok, aki szerelmes egy nála 19 évvel idősebb
»fiúba«! A fiú szerintem, kezdi sejteni, hogy tetszik nekem, amit nem
is vesz annyira rossz néven! Nagyon aranyos és sármos! Voltaképpen
a tanáromról van szó, aki nem az iskolai tanárom, és nagyon haveri
viszonyban vagyunk, persze nem csak velem van jó viszonyban! Nagyon felszabadult velünk, és néha úgy érezzük, hogy nem számít a
korkülönbség. Olykor elég pajzánul viselkedik, de mi ezen csak nevetni szoktunk. És egyébként is elég bevállalós, és valószínű, hogy
amilyen dilis, kikezdene velünk, mivel nemcsak nekem tetszik, hanem a csoportból más lányoknak is! Kérlek, segíts!!!
Sünike”
Válasz:
Kedves Sünike!
Megtörténik, hogy serdülő lányok vonzódnak az érettebb férfiak iránt, aki gyakorlatilag az apukájuk is
lehetne. És az sem ritka dolog, hogy ezeknek a
férfiaknak tetszik a tini-, a fiatal lányok rajongása,
érdeklődése, mint ahogyan ez a ti esetetekben
is megtörtént. A probléma abban van, hogy
az a „fiú”, nem is fiú már, hanem felnőtt férfi.
Ha jól számolok, 14+19=33 éves. Bármennyire
is szeretném számodra pozitívan szemlélni a
dolgot, tudnod kell, hogy ti tinik még kiskorúak
vagytok, a tanárotok meg már régen elmúlt 18,
és kihangsúlyozom a TANÁROTOK. Ha udvarlásra
és szexuális közeledésre használja ki a köztetek lévő
tanár-diák, oktatói-nevelői viszonyt, törvényt sért, mert
ti kiskorúak vagytok, és emellett még visszaél hivatali, részben hatalmi helyzetével is, még akkor is, ha ti akarva-akaratlanul viselkedésetekkel, női szárnypróbálgatásaitokkal próbára teszitek az érzelmeit. Azon is el kell gondolkodni, hogy milyen felnőtt férfiember az,
aki kiskorú, serdülő lányokkal viselkedik „felszabadultan” (bármit is rejt
a kifejezés), haverkodik, pajzánkodik, és nem a vele egykorúak társaságában teszi ugyanezt. Tehát, bármennyire is tetszik neked a tanárod, ne
engedd meg, hogy éljen és visszaéljen a helyzettel, amit a
tanár-diák kapcsolat jelent.
„Kedves Bizalmas sorok!
Nagyon nagy az én problémám! Egyszer eljött az
egyik osztálytársam, egy fiú. A fiú neve most legyen X. Az anyukám beszélhetett X anyukájával.
Állítólag X anyukája azt mondta, hogy X-nek én
tetszem. Anyukám ezt elmondta nekem, én nem
hittem el. Egyszer véletlenül elszóltam erről magam az egyik barátnőmnek. Ő úgy értette, hogy
nekem is tetszik a fiú. De nem így van. A barátnőm
ezt el is mondta X-nek. Közölte velem, hogy megmondta neki, de ezt nemcsak én, az osztály legpletykásabb lánya is hallotta. Ő elmondta mindenkinek. Én
tisztáztam a fiúval a dolgokat (hogy nem szeretem). Állítólag nekem hisz, nem a pletykás lánynak, de az osztályom nem akarja
elhinni, hogy ez nem úgy van, ahogy ők gondolják. Most nagyon piszkálnak. Mit tegyek, hogy elhiggyék, hogy nem szeretem X-et.
Kellemetlen”
Válasz:
Kedves Kellemetlen!
Akaratod ellenére igen kellemetlen helyzetbe kerültél. Jó hogy tisztáztad a dolgot a fiúval. Te megtettél mindent, hogy tiszta vizet önts vele
kapcsolatosan a pohárba. Az osztálytársak piszkálódása pedig gyorsan

elmúlik, ha látják, hogy te nem hergelődsz fel, amikor szóba hozzák a
dolgot. Gondolj arra, hogy nem hiába született az ismert mondat: Minden csoda három napig tart!
Ugyanakkor beszélgetned kell anyukáddal is arról, hogy te magad
szeretnéd intézni az ügyeidet, és ha szükséged lesz a segítségére, feltétlenül szólsz neki. Meg kell értened az anyukákat is, hisz valamilyen
módon rajtatok keresztül újra átélik a serdülőkori szimpátiákkal, szerelmekkel kapcsolatos érzelmeket, közvetett módon ők is újra szerelmesek. Arról nem is szólva, hogy romantikus terveket is szövögethetnek
arról, hogy a jó barátnők gyermekei is összekötik az életüket.
A történtekből levonhatsz még egy következtetést. Meg kell válogatnod, hogy hol és mikor tárgyalod meg a barátnőddel a dolgaidat. Arról
is gondolkodj el, hogy miért értette félre a barátnőd azt, amit mondtál
neki. A barátnők és az anyukák, sokszor sokkal előbb meglátják azt,
amit mi magunk még nem is tudunk.
„Tisztelt Bori Mária!
Egy 14 éves fiú vagyok. Van egy lány, aki 2 évvel fiatalabb
nálam. Szerelmes lettem beléje. Az a baj, hogy ennek a
lánynak van már fiúja. Nem messze lakik tőlem, s együtt
szoktunk menni a suliba. Szerintem nem is érdeklem a
lányt, pedig szoktunk bolondozni. Az év végén sajnos máshol fogok iskolába járni, így csak ritkán láthatjuk egymást.
Az is baj, hogy tapasztalatlan vagyok, mert még sosem sikerült járnom valakivel. Kérlek, segíts, hogy boldog lehessek,
mert már a jegyek is rémesek. Pont most, mikor mindegyikre
szükség van. Lassan kiakadok. Kérlek, segíts!!!
Bajban lévő
Válasz:
Kedves Bajban lévő!
Először is vegyél mély lélegzetet, és ne gondolj rögtön a legrosszabbra!
Ha hiszed, ha nem, nem is vagy olyan bajban, ami a szerelmi dolgokat illeti, mint ahogyan te gondolod, hisz nap mint nap együtt jöttök-mentek,
iskola után együtt bolondozhattok, és előttetek van még az egész nyár.
Az iskola csak őszre esedékes. Sajnos türelmesnek és taktikusnak kell lenned, vigyáznod kell, hogy ne kapkod el a dolgokat. Tudnod kell, hogy tinikorban a szerelmek nem életfogytiglaniak, gyorsan megszületnek
és el is múlnak. A „járás” sem azt jelenti mindig, mint a 20 éveseknél. Azért, hogy pillanatnyilag egy lánynak van fiúja, nem
tiltja meg neki senki, és a fiúnak sem, hogy nyitott szemmel
járjon a világban, hogy máshoz is vonzódjon, amit sokszor
„bolondozás”-ként fogalmazhatunk meg. Mit tegyél? Továbbra is tréfálkozz vele, legyél vele kedves és segítőkész,
amikor találkoztok, mosolyogj rá, mutasd meg neki, hogy
tetszik neked. Ha a lány is szívesen tölti veled a szabad idejét, tovább bolondozik veled és visszamosolyog rád, többről
is szó lehet. Ha viszont nem válaszol a közeledési kísérleteidre,
akkor sajnos, pontot kell tenned erre a történetre, elsiratni ezt a
szerelmedet. Hogy levezesd a feszültséget, ami benned van, amikor csak megteheted fuss, szaladj, focizz, kosarazz, mozogj. Próbálj
meg rendet teremteni a mindennapi életedben, fejleszteni a munkaszokásaidat, mert ha megszokod, hogy mindennap tanulnod, dolgoznod kell
(kb. ugyanabban az időben és helyen), akkor könnyebben átvészeled a krízises helyzeteket, mint amilyen az, amikor boldogtalanul szerelmes vagy.
Készítsd el a napi beosztásodat egész hétre (mikor kelsz fel, mettől meddig
vagy iskolában, mikor tanulsz, és mikor van a szabad időd, amikor barátkozol, szórakozol, és persze mikor fekszel le aludni, hogy reggel pihenten
kezdjed a napot.) Most próbálj meg elsősorban a tanulásra összpontosítani, bármennyire is nehéz számodra. A szerelem pedig majd jön, ilyen vagy
olyan alakot öltve.

ta őket. De jaj! Amikor éppen lecsapott volna rájuk, egyenesen felrepültek az égbe...
No, most mit tegyen? Hogyan is menjen
utánuk? Egyszer csak a rozstábla kellős
közepén megpillantott egy szép tarka virágot. Olyan hosszú szár nőtt ki a közepéből,
hogy felnyúlt az égig. A méhész gondolkodás nélkül felmászott rajta. Csak akkor vette
észre, hogy a szár rövid, amikor már elérte
a tetejét. Gyorsan levette a derékszíját, odakötötte a végéhez. Így aztán szerencsésen
feljutott az égbe. Megfogta a méheket. Mikor már a zsebében zümmögött mind a hét
szökevény, megfordult, hogy visszatérjen a
földre. Csakhogy közben odalenn a földön
learatták a rozsot és vele együtt azt a szép
tarka virágot is.
Kétségbeesésében keserves sírásra fakadt, nem tudta mitévő legyen. Egyszer csak
arra sétált az öreg Szent Péter. Megesett a
szíve a méhészen. Odakölcsönözte neki
görcsös botját, hogy azon másszon vissza
a földre. A méhész megköszönte, és meg
is indult lefelé. De bizony a bot rövid volt.

Nem ért le a földig. Elővette a bicskáját, felül
levágott egy darabot, és alul megtoldotta
vele. Így szerencsésen leért a földre.
– Elhiszem – mondta a gróf. – Ebben igazán nincs semmi lehetetlen.
A pásztor egy búcsúpillantást vetett a
csillogó aranyra, és már azt gondolta: „No,
te se leszel az enyém!”
– Még egyet – kérdezte hirtelen a gróf
–, hogy a méhész odafenn volt az égben,
nem tudod, találkozott-e a bátyámmal, aki
tavaly meghalt?
– Hogyne találkozott volna, nagyságos
uram – felelte a pásztor.
– No, és mit csinál a bátyám odafenn?
– Disznókat őriz, uram!
A gróf elsápadt mérgében.
– Az lehetetlen! – kiáltotta.
– Micsoda, lehetetlen? – lelkendezett a
pásztor. – Akkor az enyém az arany!
Azzal a halom pénzt gyorsan besöpörte
a tarisznyájába, és elégedetten hazament.
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Ami lehetetlen

Lengyel népmese
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lt egyszer egy gazdag öreg gróf. Se
felesége, se gyereke. Elhatározta hát,
hogy rézpénzét a szegényeknek adja,
ezüstpénzét szolgáinak. Aranypénzét pedig
annak, aki mesét mond neki, ami soha meg
nem történhetett.
Jöttek is sokan hozzá. De akármilyen
hihetetlen mesét is mondtak, az öreg gróf
egyre csak azt ismételte:
– Ebben igazán nincs semmi különös,
igazán megtörténhetett.
Volt a grófnak egy igen jó eszű pásztora. Gondolta a pásztor, hátha szerencsével
jár. Felment a kastélyba. A gróf szívesen
is fogadta. Bevitte abba a szobába, ahol a
pénz három nagy halomban állt az asztalon. Külön a réz, külön az ezüst és külön az
arany.
Leült a pásztor, és elkezdte:
Valamikor, réges-régen, egy hatalmas
uraságnál szolgáltam. A méhészkedés volt
egyetlen szenvedélye ennek az uraságnak.
Méhesgazdát is fogadott. Annak az volt a
dolga, hogy minden este átvizsgálja a méhkasokat, és számba vegye, nem hiányzik-e
egy is közülük.
– Ez ugyan könnyen lehetséges – mondta a gróf nevetve. A pásztor így folytatta:
– Egyik este kiderült, hogy a méhkasból
hét méh hiányzik. Egy széles folyón repült
keresztül a méhraj, és ezek valahogy lemaradtak. Az uraság megparancsolta a méhésznek, hogy tüstént keresse meg a szökevényeket.
El is indult a méhész szó nélkül, nem
mert ellentmondani a gazdájának. A folyó
partjára érve látta, hogy olyan széles, hogy
nem lehet rajta száraz lábbal átkelni. Körülnézett. Se csónakot, s révészt nem látott a
közelben. Mit volt mit tennie? A tarisznyájába nyúlt, és elővette a tízóraiját, egy kerek
cipót meg két darab sajtot. A cipó héját felül
levágta, és kivájta a belét. Valóságos csónakot készített belőle. Aztán vízre bocsátotta,
beleült, és – a két darab sajtot evezőnek
használva – szerencsésen átevezett a túlsó
partra. Megtalálta az elveszett méheket, és
ugyanúgy vissza is evezett.
– Ez is könnyen meglehet – dörmögte a
gróf.
– No de ez még nem minden! – folytatta
a pásztor. – Egy hétre rá ismét elveszett ez a
hét csavargó méh. Az uraság nagyon megharagudott. Ismét utánok hajszolta a méhészt. Az megkereste a nyomukat, és úgy
ment tovább. Egyre messzebb ment, míg
végre, hosszas gyaloglás után megpillantot-

Tarts otthon
boldog
aranyhalat!

M
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ár az ókori Kínából időszámításunk
előtt 1000 körülről származik feljegyzés, amelyben az aranyhal tartása szerepel.
Számunkra sem lenne kellemes csak úgy
körbe-körbe úszkálni egész nap egyedül, így
lehetnek ezzel az aranyhalak is, tehát célszerűbb eleve többet beszerezni. A közönséges
aranyhal, az oroszlánfejű, az oranda, a shubunkin, a fekete mór – mind ugyanannak a
kínai pontynak az alfajai, így jól megvannak
egymással ugyanabban az akváriumban.
Mekkora az ideális akvárium?
Ha eldöntöttük, hány halat szeretnénk
tartani, el kell döntenünk, mekkora legyen
az akvárium, hogy kényelmesen elférjenek
benne. Általánosságban azt mondhatjuk,
hogy a 20 cm-es akvárium csak egy aranyhalnak jó, a 30 centiméteresben kettő is elél,
a 60 cm-esben már három is. De ne feledjük:
halacskáink megnőnek, ezt is vegyük idejében számításba.
Hogyan tehetjük otthonossá az akváriumot?
Semmi ördöngösség: homok, kövek,
műanyag növények, játékos díszek, amiket
körülúszhatnak, mind elősegítik, hogy jól
érezzék magukat.
A betelepítés
Legalább egy nappal azelőtt, hogy hazavinnénk az aranyhalat, töltsük meg az akváriumot vízzel, és hagyjuk szobahőmérsékletre
felmelegedni. Ez egyben arra is jó, hogy

közben elszivárogjon belőle a klór. Engedjük
azután halacskánkat gyengéden a vízbe, adjunk neki néhány órát, hogy megismerje új
környezetét. Szórjunk később a vízfelszínre
száraz eledelt, hogy segítsünk neki új környezetének megszokásában.
A hosszú élet titka
Az egészséges hal – boldog hal. A halak
tiszta vízben szeretnek élni, ezért részleges
vízcserét legalább hetente egyszer javaslunk
(a teljes vízcsere sokkot okozna az állatnak).
Ez nagyon egyszerű: merjük ki egy edénnyel
a víz egynegyedét, majd a csapból langyos
vízzel töltsük fel. Érdemes az akváriumba
egy szűrőt is helyezni, hogy levegőztesse, és
tisztán tartsa a vizet.
Táplálás
Adjunk halacskáinknak naponta 2-3 alkalommal állateledel szaküzletekben kapható
speciális haleleséget. A legkönnyebb módja, hogy meghatározzuk, mennyi élelmet
adjunk halainknak, ha megfigyeljük táplálkozásukat. Ha néhány perc múlva nincs a
felszínen maradék, akkor adjunk még egy
kicsit, amíg abba nem hagyják az evést. Az
otthagyott élelmet viszont halásszuk le.
Az aranyhalat egy-két napra ott lehet
hagyni élelem nélkül is, még jobb is, ha egy
kicsit nélkülöz, mintha túletetik. Tulajdonképpen élelem nélkül két hétig is kibírják
– addig, az akváriumban levő algákon, mikroorganizmusokon is elvannak.

Turistalátványosság lett
a kék gólya
Ejelent meg az egyik fészekben. Az egyegy német városkában kék színű gólya

di madárnak máris a csodájára járnak, már
emléktárgyakon és képeslapokon is megjelent.
Biegenbe, más európai településekhez
hasonlóan, tavasszal visszatérnek a gólyák
és elfoglalják megszokott fészkeiket. Az
idén azonban különös jelenség keltette fel
a helyiek és a hírre egyre nagyobb számban
érkező érdeklődők figyelmét. Egy hím gólya
élénkkék tollazattal. Úgy tudni, ő a világon
az egyetlen kék gólya. Pár nappal érkezése
után megérkezett a párja is, és a biegeniek

nagy megkönnyebbülésére, nem zavartatta
magát a hím színpompája miatt. A nász-

Szélforgó
otthonra

Vba, teraszra, kertbe... Egy szép színes
alami kis színt kellene vinni a szobá-

szélforgóval érdekesebbé teheted a szobád, ha a lámpára teszed fel, így az állandó légmozgástól folyton pörög-forog. A
kertben akaszd egy ágra, ha a teraszra
rakod, kérj segítséget valakitől, hogy oda
erősítse, ahol szabadon pöröghet.
Szükséges anyagok:
vastag papír vagy áttetsző, műanyag
dosszié; a színezéshez/díszítéshez tetszőleges eszközök; olló; vékony zsinór a
felakasztáshoz
Elkészítés:
Rajzold meg a csigavonalat. Színezheted, díszítheted tetszőlegesen a papír
mind a két oldalát. Ha csak vékonyabb
papírod van, érdemes kettőt összeragasztani, hogy legyen tartása. Amikor
kifestetted, vágd ki a csigavonalat. A
közepét lyukaszd ki, és fűzd bele az
akasztáshoz használt zsinórt.

tánc a szokásos módon zajlott, bár ezúttal
látványosabb volt a megszokottnál.
Egyelőre csak találgatják az ornitológusok, mi lehet a különös jelenség oka. Felvetődött, hogy a fészekből szereznek egy kék
tollat kémiai elemzésre, de ezt a madárvédők megakadályozták, mert megzavarhatta
volna a gólyapár nászát.
A német sajtóban számos találgatás olvasható a „bekékülés” okaként, a mutációtól
kezdve a hagyományos marokkói kékfestés
hatásáig (a gólya ugyanis vándorlás közben
Marokkón is áthaladt). Esetleg evett valamit,
vagy beleeset egy festékes kondérba?

Berakós rejtvény

P

Két elfogult apa vetélkedik.
– Az én lányom hatéves és hegedül.
– Az én lányom hároméves sincs, és már játszik.
– Mit?

O
L
C

A választ a rejtvényben találod, ha berakod a szavakat, betűhalmazokat a rácsba.

GY

Kétbetűsek: ÁT, BÖ, EZ, ÉT, KÍ, LO NT, NY, SN, TE, TS, TV, ZÁ.
Hárombetűsek: ÁZÓ, ITI, KSI, MEZ, OND.
Négybetűsek: ÉLVE, POLC.
Ötbetűsek: BENTI, LOIRE, NEMTE, MAMÉG, MIRIGY,
OROSZ, ZELEN.
Hatbetűsek: FIZETÖ, KETRIN, KRÍZIS, ŐGYELEG.
Hétbetűs: LEKŐRŐZ.
Tizenegy betűsek: GÖRÖGDINNYE, KELKÁPOSZTA,
SZERTORÁNSZ.

Betűrejtvények
1

2

N
A

N CS

3

4

B
B
A
CK
A
Á
Skandináv rejtvény (17.)

M GY

Rejtvényünkben egy jelentős egyházi és történelmi személyiség
nevét és címét rejtettük el.
A KUTYA
IS EZ
PORTUGÁLIA

IDOM
BETŰI
ABLAK
SÖTÉTÍTŐ

ELEMEZ
A GÉMESKÚT
RÉSZE

GAZDASÁGI
ÁG

NŐI NÉV

ZENEI
HÁRMAS

ITTRIUM

KLÍMA

EZ

VIRÍT
EGYNEMŰI
HÍM
ÁLLAT

TÖRÖK TISZT
RÉGEN

KÜZDELEM

RHESUSFAKTOR

VERSENYSZÁNKÓ
PATÁS
ÁLLAT

RÉGISÉG
KÍNAI NÉV

ZENEDRÁMA

501

MÁSIK
ÁLLAM MEGHÓDÍTOTTA
TERÜLET

HAMIS

MAGYAR
FOLYÓ

MÓL BETŰI

KÉN

SARK

ZALATNAY
SAROLTA

ÉPPEN
IDŐBEN

ADNAK NEKI

SUGÁR

50

SZÜKSÉG
VAN RÁ

TANTÁL

Y. A.

TETSZÉSNYILVÁNÍTÁS

KIS OSZKÁR

KERTI
SZERZSÁM
(ÉK. H.)
A TETEJÉRE

MEG
TUDTAD
GYŐZNI

FOSZFOR

ZÉRÓ

TÖRÖK
NÉV

LENNERT
GÉZA

ARGON

KÉN

EGY
OLASZ
ORSZÁG

AZ ABC
UTOLSÓ
BETŰJE
LUXEMBURG
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Minirejtvény
1

2

SSZ

5

3

4

6

7

8

Kicsi sarok

Szókihúzó

9

10

11

12

13

14

Vízszintes sorok: 1. Erszényes emlős, 5. Rátonyi Róbert, 6. Mutató szócska, 7. Kolumbia fővárosa, 10. Olasz folyó, 11. Németh Mátyás, 13. Anti egyneműi, 14. Patkányféle rágcsáló.
Függőleges sorok: 1. Férfinév, 2. ... és kontra, 3. Elege volt belőle, 4. Őérte, 12. Munkában van, 13. Mini fele.

Anagramma
DRÁMA
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E
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S

Z

E

D

E

R

S

E

S

C

E

K

EDE
ESZ

KAS
KECSES

KERES
RÓKA

MÁSOL

A fenti szavakat húzd ki az ábrából jobbról balra, balról
jobbra, fentről le, lentről fel és az átlók irányában. A kimaradt
betűkből egy déli gyümölcs nevét olvashatod ki.

JÓNÁS

Betűpótlás

SUGÁR
KOROS
PÜFÖL

M.J.S.

.S.
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PAKOL
A szavak betűiből alkoss új értelmes szavakat.
A kiemelt oszlopban egy májusi népszokáshoz kapcsolódó
fogalom nevének kell kialakulnia.

Lóugrásban
Ü
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GY
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– Most pedig el fogjuk
altatni – közli az operáció előtt a beteggel az
orvos.
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A 16. szám megfejtései
Erkel Ferenc, Himnusz,
Hunyadi László, Bánk bán
Betűrejtvények
1. kabaré, 2. különös,
3. valóban, 4. dől a pénz
Keresztszavak
Vízszintesen: mondabeli,
palimadár, el ne áruld
Függőlegesen: földieper,
kalamáris, őszibarack
Anagramma
Teherán

A választ megtudod, ha a
lóugrás szabályai szerint
megfejted a rejtvényt.

. R . N Y. T

Pótold a hiányzó magánhangzókat, egy közmondást kapsz
eredményül.

Keresztrejtvény

K

SÜTÉS SZEKFŰ
SZEDER
ZSÍR

Városépítés
1. Újvidék, 2. Csóka, 3.
Szabadka, 4. Törökkanizsa,
5. Becskerek, 6. Torda

Betűdominó
1. matematika
2. történelem
Közmondások, szólások
1. Eső után köpönyeg.
2. Egy fecske nem csinál
nyarat.
3. A kákán is csomót keres.
4. Kicsi a bors, de erős.
5. Könnyű Katát táncba
vinni.
A 15. skandináv rejtvény
megfejtése:
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ,
ARANYSÁRKÁNY, ÉDES
ANNA
Könyvjutalmat kap:
Torma Teréz, Szabadka
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A karvalyos zászló

Földes Péter munkája nyomán
írta és rajzolta Fazekas Attila

Magyar szemmel Kvarnerón át
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inden indulásra kész. A kabint elfoglaltuk, a fürdőruhát kikészítettük, a kapitánnyal összeismerkedtünk. A fedélzeten ácsorgunk, és csak arra várunk, hogy végre
nekivágjunk az Adriának.
Első nap, 8 óra 30 perc. Lassan elhagyjuk az
opatijai öblöt, már nem látni a hatalmas palotákat, Ferenc József villáját, a Grand Hotelt, a babérfákat, eltűnnek a körvonalak, csak a tenger
marad. Körbefonja a hajót, körülölel minket.
9 óra 40 perc. A tenger csendes. Szigetek
előttünk, mögöttünk, mellettünk, némelyiken
a kopár sziklákon kívül nem látni semmit sem.
A korláthoz cövekelve bámuljuk a vidéket. Nem
tudunk elszakadni.
11 óra 15 perc. Kikötünk Cres szigetén. Az idegenvezető, körbevezet a városon. Cres Krk mellett
a legnagyobb horvát sziget. A terület már a neolit
korban lakott volt, erről tanúskodnak a Punta Kriza barlangjai. Később az illír liburn törzs települt
meg a szigeten, ők építették az első kőházakat, és
ők alapították meg a két legnagyobb várost: Osort
és Crest. A történelem során a sziget tartozott Bizánchoz, a velencei dózséhoz, horvátokhoz, Könyves Kálmánhoz, Ausztriához, Napóleonhoz. 1920ban Crest Olaszország részévé nyilvánították, csak
1945-ben csatolták vissza az anyaországhoz. A sziget legnagyobb városa Cres, melyet a középkorban városfal vette körül. A megmaradt városkapu
egyben óratorony is, melyen áthaladva a Havas
Mária-plébániatemplomhoz jutunk.
Busszal megyünk tovább Valunba. Kis tengerparti település, csábító stranddal, kellemes
kávéházakkal. Csupán egyetlen nevezetessége
van: a Valuni tábla, amely a legrégebbi glagolita
nyelven íródott emlék. A 11. századból származó
táblát a Szt. Márk-templom homlokzatának falában találták meg. Már megyünk is tovább, fel
a hegynek a kövesúton. Csöppnyi települések
követik egymást, közülük az egyik csupán négy
lakost számlál. Egy háromfős család és egy nő él
egymás mellett, és ami a legérdekesebb, évek
óta szóba sem állnak egymással...
Végre felérünk a csúcsra, Lubenicébe. A negyvenfős falu különös hangulatot áraszt. Mindenhol ősi romok, a megmaradt városkapu egy 15.
századból származó templom. A kis helység legmagasabb pontjáról páratlan panoráma nyílik
a tengerrel, a falu homokos strandjára. A sziget
különlegessége még a Vranai-tó, az egyik legtisztább édesvizű tó Európában.
17.40 perc. Visszaérünk a hajóhoz. A meleg
víz gyorsan elfogy, a vacsora még gyorsabban,
még egy utolsó fagylaltkehely a kikötőben, és
máris álomba ringat a tenger.
Második nap, 8 óra 40 perc. A nap vakítóan
süt, a kapitány mégis aggódva figyeli az eget.
Érez valamit. Nemsokára mi is, a hajó először csak
kicsit, majd valami eszeveszett módon dobálni
kezd. Hanyatt vágódunk a padlón, szemünket
az égre meresztjük, és valami szépre próbálunk
gondolni. A következő pillanatban farkasszemet
nézek a tenger haragoszöldjével.

13.20 perc. Sápadtan, meggyötörve, elcsigázva, de megérkezünk. Mali Lošinj igazi luxusüdülőhely: nem véletlenül számított a múlt században Abbázia mellett az egyik legfelkapottabb
nyaralónegyednek. A kikötőben szinte minden
pillanatban más hajó fordul meg, a parton hajóskapitányok beszélgetnek. Ha jól hallom, Poszeidónt emlegetik. Elég mérgesen.
Harmadik nap, 9 óra. Tegnap mindenki megedződött, ma már fújhat a szél, inoghat a hajó,
bírjuk a hullámzást. Még azon a délelőttön Rab
szigetére érünk. A legnagyobb város – ahogy a
többi szigetnél is – Rab város. Varázslatos kis hely,
tele látnivalóval, zegzugos utcákkal, éttermekkel.
Idegenvezetőnk is nagyon lelkes. Rohamléptekkel vezet végig minket a városon. Megjegyezni is
alig tudjuk a rengeteg műemléket: a reneszánsz
Dominis-palota, a barokk Szt. Antal-templom,
Nimira-palota, Udorin-palota, az egykori Tengeri kapu, Kaldanac-liget. A Szt. Antal ferences női
kolostor bejáratánál kézzel készített képeslap
vásárolható, hosszasan elbámészkodunk a Nagy
Szűz Mária-székesegyházban.
A szigeten az egyik legjobb étteremben
ebédelünk. Szinte minden fogáshoz kötelező
a fokhagymás olívaöntet, a citrom és a könnyű
fehérbor. Délután végre megmártózhatunk a
tengerben. Kicsit kavicsos, kicsit sünös, de azért
kellemes.
Negyedik nap, 8 óra 15 perc. Irány: Pag szigete. Kő és szikla mindenhol, a forróság szinte

elviselhetetlen. Tikkadtan hallgatjuk a sziget
történetét. Pag legősibb elnevezése, Cissa (Kisa),
Plinius idejére, az 1. századra tehető. Pagon talált
menedéket IV. Béla királyunk is, mikor az ellenséges tatár seregek elől menekült. Hálájának jeléül
Pag városa 1244-ben megkapta a szabad királyi
város címet. 1941-ben az olaszok, majd a németek szállták meg, 1945-től Jugoszlávia, 1991-től
Horvátország része. Pagon híres a csipke, melyet
már a középkorban is gyártottak a csipkeverő
asszonyok. Mind a mai napig láthatunk csipkét
készítő és áruló asszonyokat az utcán.
Ebéd után buszba ülünk, és ellátogatunk két
helyi kis magánüzembe. A hűvös borospincében
itallal melegítünk, a sajtüzemben vég nélkül kóstolgatunk. Ízlésünk nem téved, a szigeten készült
juhsajt Európa legkiválóbbjai közé tartozik.
Ötödik nap, 9 óra 10 perc. Az utolsó indulás,
hiszen Zadar a végállomás. Utoljára nézzük meg,
hogy szedik fel a horgonyt, hogyan ráncolja a
homlokát kihajózásnál a kapitány.
Zadar hatalmas város. Egy nap csak arra elég,
hogy csak beszippantsunk valamit különös atmoszférájából, történelméből.
A város többször is került magyar kézre, először 1105-ben, amikor Könyves Kálmán be is
vonult Zárában (ez volt a város magyar neve).
II. Endre 1217-ben hadjáratot vezetett a Szentföld visszaszerzésére, ekkor lemondott Záráról
Velence javára. A várost Nagy Lajos kapta vissza
1358-ban, és ő maga diktálta a békefeltételeket
a Szt. Ferenc-templomban. Magyarország Zárát
akkor veszítette el végleg, amikor Nápolyi László,
a Zsigmonddal szemben fellépő ellenkirály, aki
1403-ban itt koronáztatta meg magát, 1409-ben
eladta Zárát 80 ezer dukátért Velencének.
A város őrzi a különböző történelmi korok
emlékeit. A Forum a római időket idézi, még akkor is, ha az építészeket nem érdekelte, hogy egy
panel került az ősi romok mellé. Híres a római
oszlop és a diadalív maradványai. Ellátogatunk a
legszebb templomokba (Szt. Lőrinc, Szt. Simon,
Szt. Anasztázia, Szűz Mária...), és a sok vegyes ház
mellett itt-ott kitűnik egy-egy pazar palota, villa.
És eljön a búcsúzás ideje. A kapitány ezegyszer végre nem ráncolja a homlokát, a hajóslegények nekilátnak a pakolásnak. Felülünk a buszra,
és lassan elindulunk. Már alig látni a kapitányt, a
hajót, a tengert, Horvátországot. A hajónapló is
becsukódik.
V. N. E. hajónaplója

SZTÁRVILÁG
Dollhouse – A felejtés ára
Eliza Dushku kiváló választás a főszereplő, Echo figurájához, rutinosan mozog
az ilyen szerepekben: a Tru Calling (Az őrangyal) idősíkok közt ugráló hullaházi üdvöskéje, a Buffyban alakított, önmagával
is viaskodó vámpírvadász, de még a Hajrá,
csajok! bőrnadrágos, dark pomponlánya
is ugyanezt az egyszerre érdekes és idegesítő vibrálást hozta. Most sincs másképp,
sőt minden korábbinál nagyobb színészi
feladat hárul rá, amikor minden epizódban
egyszerre kell eljátszania egy teljesen új,
„beprogramozott” személyiséget, az abból
kikandikáló, állandó bizonytalanságot és
kételyt, a megváltoztathatatlan, ösztönös
reakciókat – majd az aktuális memóriatörlés
után a „maradékot”, az üresnek hitt szemé-

lyiségben megkapaszkodó jellemvonásokat
és érzéseket. Kiválóan oldja meg a feladatot,
az egyes epizódokban mindig az egyik legerősebb jelenet az, amikor megjelenik az új
személyiségével.
Ez a sorozat sem mentes persze a manapság kötelező kliséktől: muszáj, hogy az
Aktívok „programozását” végző szakértő egy

fiatal, idétlen, hülye ruhába öltöztetett senki
legyen, tényleg, sokadszorra látni ugyanezt
a figurát a tévében a Helyszínelőktől a Rémvadászokig. Miért nem lehet legalább csak
néha ez a karakter férfias, elegáns, középkorú? Külön cikket érne mindeme kliséket felsorolni, folytatva azzal, hogy például miért
szükségszerű, hogy egy rendőrfőnök csak
egy nagydarab, üvöltő, fekete fickó lehet?
És persze lehetne még kötözködni logikátlan vagy csak fölösleges elemek miatt
(az például egyáltalán nem derül ki, mi az
oka annak, hogy csillag alakban, a padló
alatt kell aludniuk az Aktívoknak) eltekintve
attól, hogy roppant látványos, amikor rájuk
csukják a tetőt? De teljesen fölösleges lenne, ugyanis a sorozatot jegyző Joss Whedon
még mindig tudja mindazt, amit legnagyobb tévés sikerei, az Angel, illetve a Buffy
idején: ez a széria is egy látványos, helyenként elgondolkodtató, a misztikumot, a fantasyt, az akciót és humort ügyesen vegyítő,
szórakoztató produkció...

EURO TOP 10

Iyaz
Scouting For Girls

Stromae

1. Lady GaGa ft. Beyoncé Telephone
2. Stromae: Alors On Danse
3. David Guetta ft. Kid Cudi: Memories
4. Iyaz: Replay
5. Justin Bieber ft. Ludacris: Baby

6. Black Eyed Peas: Rock That Body
7. S couting For Girls: This Ain’t A Love
Song
8. Ke$ha: TiK ToK
9. Usher ft. will.i.am: OMG
10. Owl City: Fireflies
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tévében nemrég bemutatott Dollhouse
(A felejtés ára) mint a jó sorozatok általában, legalább két réteggel körülcsavart
alkotás. Az alapsztori: egy futurisztikus vállalkozás a legkülönbözőbb célokra ad bérbe
„szakembereket”, úgynevezett Aktívokat.
Túsztárgyaló, extrém sportokban járatos
barátnő, pótanyuka – minden szerepben
ők a legjobbak, ugyanis a cég az ehhez
szükséges tudást és emlékeket táplálta beléjük. Látványos akciók, csavaros fordulatok,
különösebb szellemi erőfeszítés nélkül is
élvezhető cselekmény – aki csak idáig jut a
sorozattal, az is egy tisztes iparosmunkában
gyönyörködhet; meggyőző ügyek, kellő izgalom a vállalkozás ellen brutális eszközökkel nyomozó FBI-ügynök és a főszereplőt
vigyázó exzsaru működése nyomán.
A sorozat másik dimenzióján, mélyebb
értelmén meg leginkább akkor gondolkodik el az ember, amikor a két akció között a
„Babaházban” bolyongó, kiüresített elméjű,
személyiség és emlékek nélküli Aktívokkal
találkozik. Aki akar, meglehetősen mélyre
tud ásni, egészen olyan kérdésekig eljutva,
hogy mitől vagyok én én, milyen emlékek,
milyen tudás és tapasztalat tesz egyedivé,
hol vannak a korlátaim, ha a hit és tudás
tényleg bármire képessé tehet. Annyit elárulhatunk, hogy a sorozat maga is komolyan veszi ezeket a kérdéseket, és a maga
indirekt eszközeivel próbál valamiféle válasz
felé terelni minket. Odáig biztos el is jutunk,
hogy senki nem bújhat ki a bőréből, hoszszabb távon senki nem hazudhatja magát
másnak, mint ami.
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SZTÁRVILÁG
A legforróbb sztárszerelmek
A pletykasztár és a csalogány
– Zac Efron és Vanessa Hudgens
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Bár a High School Musical ifjú sztárjáról sok
mindent pletykálnak, ő fittyet hány a mendemondákra, három leforgatott film után is nagy
szerelemben él filmbeli partnerével, Vanessával. A legutóbbi hírek a tinisztárok esküvői
terveiről szóltak.
A 21 éves Zac Kaliforniában született, szülei nem művészemberek, egy erőműben dolgoznak. A fiút apja terelgette a színészet felé,
gyerekként is több filmben, így pl. Vészhelyzet-epizódokban szerepelt. 2006-ban kapta
meg a High School Musical első darabjának,
a Szerelmes hangjegyek című filmnek a főszerepét, ekkor találkozott Vanessával. A találkozás mindkettejük számára szerencsét hozott,
nemcsak a világsikert, de egy igazi romantikus szerelmet is. Aki nézi a filmet, sőt az azóta
elkészült második, illetve harmadik részt is,
tanúsíthatja: igazi romantikus kapcsolat köti
össze a két fiatalt.
Egy évvel ezelőtt egy magazin röppentette
fel a hírt a tinisztárok eljegyzéséről, amelyre
Japánban került sor, amikor a High School
Musical harmadik részét reklámozták. Akkor
úgy tervezték, egy év múlva, azaz 2010 elején
házasodnak össze, teljes titoktartással. Zac
tavaly vásárolt egy több millió dolláros luxusvillát Los Angelesben, ezzel Vanessa közelébe
költözött, így minden idejét kedvesével tölti.

A szépfiú és a szőke – Ryan Reynolds
és Scarlett Johansson
Elhitették a világgal, hogy mégsem házasodnak, a paparazzók tehát szabira mentek a
tervezett esküvő napján, Scarlett és Ryan pedig egy igazán jól sikerült esküvőn kötötték
össze az életüket.
Ők amúgy is a gyors döntések emberei. A
nász előtt másfél évvel a vőlegény még Alanis
Morissette énekesnővel járt. De nem csodáljuk, hogy Scarlettet biztonságban akarta tudni maga mellett, hiszen Woody Allen legújabb
kedvence nagyon is kapós a férfiemberek
körében. Ryan előtt nem sokkal Jared Letóhoz
fűzték gyöngéd szálak, olyannyira gyöngédek,

Összejönnek, szakítanak, veszekednek, megcsalnak.
A bulvárvilág hangos a sztárszerelmektől, de leginkább csak
a botrányok idején. Összeállításunkban az évek óta tartó
boldog sztárszerelmekből mutatunk be néhányat.
hogy az ifjú asszony házassági papírján még
meg sem száradt a tinta, a bulvársajtó már
arról cikkezett, hogy félrelép korábbi kedvesével.
A 23 éves Scarlett és a 31 éves Ryan eközben gőzerővel dolgoznak a babaprojekten.
Bár szóba jött az örökbefogadás is, egyesek
tudni vélik, hogy a férjnek kevés a spermája,
hiába gyönyörű a teste, hiába bomlanak érte
nők ezrei a világban, a gyereknemzés nem
megy neki. Ryan viszont azzal magyarázta az
örökbefogadás hírét, hogy az ő családjukban a
bátyját szintén örökbe fogadták a szülei, náluk
ez nem különösebben meglepő fordulat.

A tudatos és a szende – Tom Cruise
és Katie Holmes
Tom még javában az ausztrál szépség,
Nicole Kidman oldalán pózolt a vörös szőnyegen, amikor a cseperedő Katie áhítattal
bámulta őt. Mint egy tündérmese, olyan a történet: a nős világsztár elvált gyönyörű hitvesétől, és a felcseperedő sztárocskába botlott.
Szerelmük felkavarta a hollywoodi állóvizet.
Főleg akkor, amikor 2005 őszén kiderült, hogy
a szép Katie babát vár. Az akkor 26 éves színésznő korábban szüzességi fogadalmat tett:
csak a nászéjszakán adja magát Tomnak, ám
nász még sehol, a menyasszony pedig terhes!
A gyermekáldás miatt el is halasztották a decemberre kitűzött esküvőt, amit aztán később
persze pótoltak. Felhajtásában és pompájában
majdnem Károly herceg és Diana évtizedekkel
korábbi esküvőjét idézte.
A kezdeti érdeklődés a pár iránt alábbhagyott, néha ugyan felröppennek hírek Tom
autokrata magatartásáról, Katie vékonyságáról, de igazából már nem is rájuk figyel a
bulvársajtó. A főszereplő most kislányuk, Suri.
Bármilyen ál- vagy valós hírek keringenek a
szcientológus családfőről és ifjú párjáról, szerelmük – úgy tűnik – kikezdhetetlen.

A macsó és a problémás – Antonio
Banderas és Melanie Griffith
Az egykor jobb napokat látott szőkeségnek a Miami Vice enyhén nyálas zsaruja, Don
Johnson volt az első és a harmadik férje. A két
házasság között volt egy elhanyagolható harmadik is. De hiába próbálta meg újra Donnal,
mégsem ment a dolog.
Melanie a második és immár végleges válása évében, 1995-ben, a Hárman párban című
film forgatásán belebotlott egy igazi latin szeretőbe, aki azonnal rabul ejtette a szívét. Egy
évvel később már a nála három évvel fiatalabb, egyre népszerűbbé váló spanyol színésznek, Antonio Banderasnak mondta ki a boldogító igent. Még abban az évben megszületett
a kislányuk, Stella.
Bár az elmúlt években a bulvársajtó szívesen csámcsogott az egyre ráncosodó, öregedő színésznő és a még mindig sármos latin
macsó összeegyeztethetetlen kapcsolatán,
úgy tűnik, házasságuk mindent átvészel. Antonio példás férj és csodálatos apa, de ami
még ennél is több: kitart súlyos alkohol- és
gyógyszerfüggőségben szenvedő felesége
mellett. Melanie tavaly vonult be egy Utah
állambeli klinikára, hogy harmadszor is elvonókúrán vegyen részt. Egy közös ismerősük
ennek kapcsán kijelentette: Melanie Banderas nélkül már rég halott lenne.
Tavaly karácsony előtt újabb rossz hírről számoltak be az amerikai lapok Melanie
Griffithszel kapcsolatban. Az 52 éves színésznő bőrrákkal küzd. Szóvivője elmondta, hogy
szerencsére a betegséget korai stádiumban
diagnosztizálták, a színésznőt azonnal meg
is műtötték, van remény a teljes gyógyulásra.
Banderas továbbra is a legfőbb támasza feleségének.
NLC

Doroszló

Aa Hét Nap szerkesztőségében jártak.

4. c osztály kistudósítói április 27-én

Ott a főszerkesztő, Dudás Károly és még
három újságíró fogadott bennünket.
Kaláccsal és szörppel vendégeltek meg
minket. Minden irodába benéztünk. Megtudtuk, hogyan készül a hetilap. Szalai
Attila karikaturistával is találkoztunk. Nekem minden karikatúrája nagyon tetszett.
Ajándékcsomagot is kaptunk. Jól éreztem
magam. – Vukov Johanna, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

szelektív hulladékgyűjtő akciót szerveztünk, a tanulók plakátokat rajzoltak és
hulladékból különféle munkákat kreáltak.

2010. IV. 17-én a szajáni Móra Károly
Általános Iskolában kreatív műhely foglalkozást tartottunk az iskola tanulóinak,
melyen a szülők és tanárok is részt vettek.
A közös munka eredményeként ismét szemet gyönyörködtető alkotások készültek.
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Április 22-én szerte a világban különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Így történt
ez nálunk is. A héten (április 20-tól 23-áig)
a Föld-napja alkalmából szorgoskodtunk:

Örömteli hírünk, hogy Juhász Katinka 8.
osztályos, Kőműves Valentina és Palatinus
Klaudia 7. osztályos tanulók, Kürti Dékány
Zsuzsanna tanárnő vezetésével 2010. IV.
23-án Szolnokra utaztak a Curie környezetvédelmi verseny országos döntőjére.
Szurkoljunk nekik!

A doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolában jártak a múlt héten az újvidéki S. O. S.-csoport tagjai (két egyetemi hallgató a Bölcsészeti
Kar Pszichológia Tanszékéről), akik műhelyfoglalkozást tartottak a gyerekeknek az erőszakmentes iskoláról, az erőszak megelőzéséről.
A tanulókkal két csoportban foglalkoztak. Az
első foglalkozáson az ötödikesek és hatodikosok, a második foglalkozáson a hetedik és
nyolcadik tagozatosok vettek részt. A foglalkozások szerb nyelven folytak.
Iskolánkban vendégszerepelt a múlt héten
Kálló Béla és Körmöci Petronella, a Szabadkai
Népszínház két színésze. Wass Albert Erdők
meséi című művét mutatták be. Az iskola tornatermében az óvodások, az alsó tagozatos
tanulók és néhány felsős vett rész. A műsor
közös tánccal ért véget.
2010. április 17-én került sor a XXV. Szólj,
síp, szólj! elnevezésű népzenei vetélkedőre
az Újvidéki Rádió M Stúdiójában. A rendezvényen 300 gyerek vett részt a Vajdaság 28
településéről. Doroszlót Brindza Beatrix képviselte, énekszólóban 3. helyezést ért el.
A doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola
adott helyet a Szerb mint környezetnyelv című
körzeti versenynek 2010. április 18-án, vasárnap 10 órai kezdettel. A versenyen hetedikes
és nyolcadikos tanulók vehettek részt, 19 versenyző jelent meg a következő településekről:
Doroszló, Zombor, Keresztúr, Liliomos és Kúla.
Iskolánkat Brindza Beatrix 7. osztályos tanuló képviselte a versenyen. Felkészítő tanára
Csefely Lídia tanárnő volt. Ezúttal helyezést
nem értünk el. A gyerekek feladatlapot töltöttek ki, amelyen húsz feladatot kellett megoldaniuk szerb nyelvtanból. Mindkét korcsoportból
az első legmagasabb pontszámot elért tanuló
mehet a köztársasági versenyre.
2010. április 19-én és 20-án iskolánkban
járt a Drámafutár a feketicsi Fekete Ágnes
drámapedagógus személyében. A műhelyfoglalkozások három csoportban zajlottak: 3.
és 4. osztály, 5. és 6. osztály, valamint 7. és 8.
osztály.
2010. április 20-án az adai EnAn együttes
vendégszerepelt iskolánkban. A rendezvényen
az óvodások, alsósok és a felsősök vettek részt.
B. B.
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Jó Pajtás, 17. szám, 2010. május 6.

prilis 23-án a Képzőművészeti
találkozóban Vasarely műveinek kiállításán voltunk. Vasarely Viktor
(eredeti nevén Vásárhelyi Győző) alkotásait néztük meg. Ahogy nézegettük, rájöttünk, hogy a legtöbb munkája térbeli. Fantasztikusan játszott a
színekkel és formákkal. Mindenkinek
nagyon tetszettek a munkái. – Tóth
Johanna
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