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A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai 
Társaság és a Vajdasági Magyar Mű-

velődési Intézet 2012. június 16-án és 17-
én Bácsfeketehegyen színjátszó találkozót 
szervez, amelyre gyermek- és diákszínjátszó 
csoportokat várnak Vajdaság minden részé-
ről. A rendezvény célja a megmutatkozási 
lehetőség mellett a szakmai visszajelzés 
biztosítása. A találkozó nem versenyjellegű, 
azonban az előadásokat részletes elemzés 

követi. Ebben elismert színjátszó rendezők 
lesznek partnerek: Hajós Zsuzsa budapesti 
drámapedagógus, a Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ és az Országos Diákszín-
játszó Egyesület munkatársa, Ábrahám Irén, 
az Újvidéki Színház színművésze, az újvidéki 
Színes Szilánkok Diákszínpad egyik alapítója 
és Mess Attila színművész, a szabadkai Nép-
színház és a lendvai Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet munkatársa. A rende-

zőkkel, csoportvezetőkkel folytatott szak-
mai beszélgetés idején a fellépő gyerekek 
közös foglalkozáson vesznek részt.

A találkozóra magyar nyelvű gyermek- és 
diákszínjátszó csoportok jelentkezését vár-
juk. Műfaji megkötöttség és időkorlát nincs.

A jelentkezési határidő 2012. május 10. 
A nevezési lap letölthető a www.vmmi.

org, illetve a www.feketics.com/dramaped 
oldalról.

Bővebb információk a dramaped@gmail.
com címen kérhetők, telefonon pedig a 
+381/62/849-6029-es számon (Hajvert Lódi 
Andreánál) és a +381/69/336-6070-es szá-
mon (Raffai Ágnesnél).

Vajdasági Magyar  
Drámapedagógiai Társaság

24323 Bácsfeketehegy, 
JNH. u. 24., 

www.feketics.com/dramaped
dramaped@gmail.com

V. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozó

Felhívás

A Jó Pajtás gyermeklap (a Magyar Szó 
Lapkiadó Kft. részeként) mesepályá-

zatot hirdet magyar nyelven alkotó felnőtt 
íróknak. 5–12 éves gyermekeknek szóló me-
séket várunk szabadon választott témában. 
A pályázat célja, hogy magas színvonalú 
alkotásra ösztönözzük a gyerekek számára 
(is) alkotó írókat, ezek műveit közölhessük, 
alkalmasint könyvként kiadhassuk. 

A pályázat jeligés. 
Egy szerző több mesével is pályázhat, 

mindegyiket azonos jeligével kell aláírni 
(egy szerző csak egy díjat kaphat). Külön 
lezárt borítékban kell a jelige megfejtését 
a meséket tartalmazó nagyobb borítékba 
tenni, ezt nem adjuk át a zsűrinek, és csak 
az elbírálás végeztével bontjuk föl.

A pályázaton Szerbiában élő, valamint 
határon túli szerzők is részt vehetnek koráb-
ban nem publikált mesékkel, a résztvevők 
alsó korhatára 18 év. 

A mesék témája szabad, terjedelmük: mi-
nimum 2000, maximum 5000 karakter. A pá-
lyázathoz nem kell illusztrációt mellékelni. 

A pályázatra való benevezéssel a szerző 
kijelenti, hogy a beküldött mese a saját al-
kotása.

A pályázatra beérkező meséket a Jó Paj-
tás szerkesztősége által kinevezett, szakem-
berekből összeállított bizottság bírálja el.

A pályázatra érkező mesék közül a legjob-
bakat az alábbi pénzösszegekkel díjazzuk:

• 1. díj: 50 000 dinár 
• 2. díj: 25 000 dinár 
• 3. díj: 10 000 dinár 
A pályamunkákat postán várjuk az aláb-

bi címre:
Jó Pajtás szerkesztősége
MESEPÁLYÁZAT
21000 NOVI SAD
Vojvode Mišića 1.
Határidő: 2012. június 15. (a beérkezés 

dátuma).
Eredményhirdetés: 2012. június 30.
A nem díjazott meséket – amennyiben 

a szerkesztőség jónak találja – (tiszteletdíj 
ellenében) a Jó Pajtásban, illetve a Mézes-
kalácsban megjelentetheti.

Pályázat meseíróknak
A Jó Pajtás szerkesztőségének felhívásaOlyan pici, nem is látod,

mégis ontja illatát,
szerényen teremt csodát.
Meghódítja a világot,
száll az illat réten át.

Beöltözik hófehérbe, 
vagy éppen kék ruhát ölt?
A szerénység példaképe,
búvik fűszálak között...
Véle gazdagabb a föld.

Látod? Érzed? Ibolyácska
köszönt, fényes Kikelet!
Körbeburkol napsugárba,
hív a rétre, friss határba,
simogatja lelkedet.

Pataki Edit

Az ibolya
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S
enki sem mondhatja, hogy könnyű a 
nyolcadikosok dolga: pályát kell vá-
lasztaniuk. Elvárják tőlük, hogy kitűnő 

bizonyítványuk legyen, mert csak így van 
esélyük, hogy fölvegyék őket a középisko-
lába. S addig mennyi izgalom, hogy sikerül- 
e?! Megvalósul-e a kitűzött cél? 

Az adai Cseh Károly iskolában is nagy az 
izgalom, készülnek a fölvételire, a kisérett-
ségire. Már szinte mindenki eldöntötte, mi-
lyen pályát választ. Így a  beszélgetőtársaim 
is: Bagi Ansztázia, Nagy Stefánia, Gajdos 
Rita, Fejel Tóth Dániel, Mészáros Gábor, 
Búcsú Ákos, Vajagić Viola és Kőrösi Ágota 
már tudják, melyik középiskolába mennek.

Anasztázia a legszebb hivatást választot-
ta, magyartanárnő lesz.

– Velem a magyartanárnő, Raffai Klára 
szeretette meg az anyanyelvemet olyany- 
nyira – kezd a mesélésbe Sztázi –, hogy ma-
gyartanárnő szeretnék lenni. Szép tantárgy, 
értem is, meg szeretek olvasni, az irodalom-
mal foglalkozni. Én is olyan tanárnő szeret-
nék lenni, mint ő, kedves, s arra törekszem 
majd én is, hogy az órán minnél több min-
denre megtanítsam a tanítványaimat. Én is 
vezetek majd színjátszó csoportot, s megyek 
a diákjaimmal az ÁMV-re. A gimnázium után 
Szegeden folytatom a tanulmányaimat, s az 
a célom, hogy ha befejeztem az egyetemet, 
ott is maradjak.

Fanni egész kis korában a nyelveket ked-
velte meg, s az a célja, hogy nyelvi gimnázi-
umba iratkozzon.

– Már elsőben megszerettem az angol 
nyelvet – folytatja Fanni –, s nem elégedtem 
meg azzal, amit órán tanultunk, hanem kü-
lönórákra is jártam. Nyelvi gimnázumba ira-
tozom majd, s utána egyetemre. Nem biz-
tos, hogy angoltanárnő leszek, lehet, hogy 
fordító. Amellett még különórákat is tartok 
majd, s én is megszerettetem a kis diákokkal 
e szép nyelvet.

Rita még gondolkodik, milyen pályát is 
válasszon, ugyanis kedveli a földrajzot és a 
magyar nyelvet.

– Már döntöttem – mondja határozottan 
Rita –, közgazdasági középiskolába megyek, 
Zentára. Mindennap tudok utazni, magyarul 
tanulhatok. Nekem ez fontos, mert nemigen 
tudok szerbül. A négy év alatt eldönthetem, 
hogy magyar- vagy földrajztanárnő legyek, 
mert mindkettőt szeretem. Az sem mellé-
kes, hogy lesz egy diplomám, amellyel el is 
helyezkedhetek, ha úgy adódik, hogy nem 
tanulhatok tovább.

Viola is szép hivatást választott: segíteni 
szeretne az embereken.

– Zentára, az egészségügyi középiskolá-
ba iratkozom majd – mondja Viola –, ugyan-
is, ha megtanulok szerbül, akkor itt, Újvi-
déken folyatom a tanulmányaimat. Orvos 
szeretnék lenni. Vonz ez a pálya, segíteni 
szeretnék az embereken…

Gábor is már tudja, hogy informatikus 
lesz. Máris segít ott, ahol kell.

– A tanárom, Világos Kornél szerettette 
meg velem az informatikát – jelenti ki Gá-
bor. – Kaptunk az iskolában digitális táblá-
kat, s éppen most segítettem az angolta-
nárnőnek beállítani. Emelt szintű oktatásra 
járok, versenyen is voltam már. A körzetin, 
melyet Nagykikindán tartottak meg, negye-
dik lettem. Itt, Adán folytatom a tanulmá-
nyaimat, programozó szeretnék lenni. Mivel 
nem tudok jól szerbül, ezért Magyarország-
ra megyek majd az egyetemre, utána ott is 
maradok. Ott, mint magánprogramozó sze-
retnék dolgozni…

Ákos is Magyarországra megy a nyelvi 
gimnáziumba, ahova már föl is vették.

– Szegeden fölvételiztem a Dugonics 
András nyelvi gimnáziumban – meséli Ákos 

–, mert kedvelem a nyelveket, különösen az 
angolt. Sok jót hallottam erről az iskoláról, 
meg ismerőseim is járnak oda. Ha befeje-
zem a tanulmányaimat, fordítóként szeret-
nék majd dolgozni.

Danit is a nyelvek érdeklik, ő is nyelvi 
gimnáziumba megy majd.

– Zentára szeretnék menni, a gimnázium-
ba – mondja Dani –. Érdekelnek a nyelvek, 
de hogy még mi leszek, nem tudom. Azért 
megyek a gimnáziumba, hogy ott a négy év 
alatt eldöntsem, milyen pályát válasszak. 

Ágota itt, Adán, a műszaki középiskolá-
ban tanul majd az építészet szakon. Nem 
kell neki utaznia, és már kiskorában meg-
kedvelte a tervezést.

– A műszaki pálya vonz, mégpedig az 
építészet. Anyukám is architektúrát feje-
zett be, s én is tervező szeretnék lenni. Ha-
todikban szerettem meg igazán, amikor a 
műszaki órán építészetet tanultunk. Meg 
magyarul tanulhatok, számomra ez is fon-
tos. A testvérem is ezt a pályát választotta, 
most már egyetemista Újvidéken. Nekem 
is ez a tervem, ugyanis a munkahelyem is 
biztosítva van anyukámék cégénél – fejezi 
be Ágota.

Nagyon is jó, ha mindenki a tehetsé-
géhez mérten választ pályát. Mert nem az 
a lényeg, hogy ki mit tanul, hanem, hogy 
szeresse majd a hivatását. Mert nincs annál 
szebb és jobb, mint mikor azt teszed egész 
életedben, amit szeretsz. „Az élet egyikünk 
számára se könnyű, de hinnünk kell, hogy 
tehetségesek vagyunk valamiben, s hogy 
ezt a valamit bármi áron el kell érnünk” – ol-
vastam valahol.

Titkon mindannyian bízunk benne, hogy 
eléritek!

Koncz Erzsébet

Merre tovább?
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Május elseje, a munka ünnepe. De 
sokaknak csak egy-két szabadnap, 
amikor ismét szusszanhatnak egy 

kicsit, és együtt lehetnek a családdal vagy a 
barátokkal. Ez az a nap, amikor megszálljuk 
a kirándulóhelyeket, és erdőszerte finom 
illatok szállnak, de a szabadkaiak másik 
közkedvelt helye, Palics is megtelik sétál-
gató, beszélgető emberekkel. A vidámpark 
zenéje és az arról jövő sikolyok betöltik a tó 
partját, és újra felfedezzük az Állatkert szép-
ségeit. Ez jó alkalom arra, hogy összejöjjön 
egy nagyobb baráti társaság, a családok 
közös programot szervezhetnek, a fiatalság 
pedig játszik és rohangál egész nap. Hiszen 
ez a nap a kirándulásról, szórakozásról és 
persze a finom falatokról szól.

A szabadkai Sonja Marinković iskola he-
tedikes tanulóival, Jónás Elzával, Lőrinc 
Alexandrával, Perčić Dorisszal és Bicskei 
Áronnal még a május elsejei ünnepek előtt 
arról beszélgettünk, hogy ők hogyan töltik 
ezt a napot, és mit terveztek az idei majá-
lisra.

Elza számára ez a nap szinte ugyanolyan, 
mint a többi, de minden évben tervez vala-
mit május elsejére. Néha az erdőben, néha 
Palicson tölti a napot, de egyszer sátorozni 
is volt, amit nagyon élvezett.

–  Az idén mindenképpen Palicsra me-
gyek. Az is szóba került, hogy az egész osz-

tály együtt lesz, de még nem tudjuk, össze-
jön-e. Ha nem is lesz belőle semmi, akkor 
a barátommal majálisozok Palicson. Gon-
dolom, elmegyünk az Állatkertbe, meg fel 
szeretnék ülni a hullámvasútra, egyébként 
kicsit unom már a palicsi majálist, szíveseb-
ben mennék inkább sátorozni. Azért mindig 
úgy tervezem ezt a napot, hogy legalább 
egy részét a családommal töltsem, és ez az 
idén is így lesz.

– Együtt találtuk ki ezt a közös „májusel-
sejézést”, mert korábban még sosem vol-
tunk együtt ezen a napon. Persze nemcsak 
az osztály, hanem a barátaink is jönnének – 
mondta Alexandra. –  Bár most még semmi 
sem biztos, mert ha a szülőknek más terve 
van, akkor muszáj velük tölteni a napot, de 
szerintem van rá esély, hogy elengednek. 
Különben többnyire a nagynéniméknél 
szoktunk majálisozni, és bográcsost főzünk. 
Az öcsém hároméves, és nagyon csinta-
lan, ezért nem is mehetünk még máshova. 
Pedig érdekes lehet az erdőben, sátorban 
aludni, egyszer szívesen kipróbálnám. Az 
biztos, hogy nem jó otthon, mert úgy na-
gyon unalmas lenne.

Doris a majálist valószínűleg a szüleivel 
tölti Makkhetesen, másodikán pedig Palics-
ra mennek.

– Nagyon szeretném az osztállyal tölteni 
ezt a napot, de nem tudom, elengednek-e 

a szüleim. Egyszer az egyik május elsejét a 
rokonokkal egy farmon töltöttem, eddig az 
volt a legjobb. Biztos vagyok benne, hogy 
lesznek még jó május elsejéim, érdekes él-
ményekkel, meg lesznek unalmasak is, de 
az idén inkább a többiekkel lennék, ahe-
lyett, hogy a szüleimmel rostélyosozom. 
Szerintem a felnőtteknek ez a nap nem is 
a pihenésről meg a szórakozásról szól, sok-
kal inkább teher nekik, mert mindent meg 
kell szervezni, be kell vásárolni. Pedig a kaja 
nem is olyan fontos.

Áron szerint a május elseje önmagában 
nem különlegesebb nap, mint a többi, de 
jólesik, hogy lehet egy kicsit pihenni.

– Általában Majdánra szoktunk menni, de 
egyszer sátorozni is voltunk a szüleimmel, 
meg rostélyosoztunk. Az jó volt, élveztem. 
A barátaimmal még sosem voltam együtt, 
szeretném már egyszer azt is kipróbálni. Az 
erdőbe egyedül biztosan nem engednének 
el a szüleim, de Palicsra igen. Sétálnánk, be-
szélgetnénk, hülyéskednénk. Vidámparkban 
már sokszor voltam, az nem olyan érdekes 
már, de az Állatkertbe elmennék. Szerintem 
a felnőttek is élvezik ezt a napot, legalábbis 
az én szüleim ilyenkor nyugodtak, pihen-
nek, és főznek, mert ehhez a naphoz hozzá-
tartozik a rostélyos meg a bográcsos is. Fura 
lenne enélkül a május elseje.

Sztojánovity Lívia

A mi majálisunk
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Itt a tavasz, s újra megkezdődött az amatőr 
kertészkedők, valamint a földművesek és a 
gyomok versenyfutása. A hobbikertészek 

és a nagyüzemi terméseredményekért felelős 
mezőgazdászok egyaránt ugyanazt szeretnék: 
egyetlen betolakodó, idegen hajtás se bontsa 
meg veteményeseik, új termést nevelő földte-
rületeik ideálisnak mondtató rendjét. Csak az 
sokasodjon, nőjön, fejlődjön a fennhatóságuk 
alatt levő területen, ami megfelel szándékaik-
nak, elképzeléseiknek, igényeiknek.

A búza-, árpa- és zabtáblákon például ka-
lászok ringatózzanak ameddig a szem ellát, a 
gazdának tetsző zöld, majd sárga egyöntetű-
ségben. Megfeledkeznek arról, hogy éppen az 
egyöntetűség a kulcsa a gyomok megtelepe-
désének. A megművelt kert vagy a gabonatáb-
la ugyanis mesterségesen létrehozott, fenn-
tartott rendszer, amely élesen elüt a környező 
rétek, legelők növény- és állatvilágától. Ezt a 
különbözőséget anyag- és energiabevitellel 
(megpróbáltad már fölásni a nagyi kiskertjét?) 
tartjuk fenn, jóllehet ezzel a természet egyik 
alaptörvénye ellen dolgozunk, amely szerint 
minden, ami körülvesz bennünket a rendezet-
lenségre törekszik (a fizikusok azt mondanák: 
maximális entrópiára). Így érhető el ugyanis 
a legalacsonyabb szintű energiaállapot. Na-
gyon tudományosan hangzik, ugye? Pedig 
pofonegyszerű!

A gyomok zavarják szépen felépített rend-
szerünket. Hazai növényeink többsége szá-

mára elérhetetlen volna, hogy betelepüljön 
a búzatövek közé. Vannak azonban olyan fa-
jok, amelyek itt találják meg életfeltételeiket, 
ezért szinte ősidők óta követik a gabonatáb-
lákat, elsősorban a mediterráneumtól északra. 
Eközben olyan tulajdonságokra tettek szert, 
amelyek megnehezítik távoltartásukat, meg-
könnyítik térhódításukat. Egy részük azért vált 
versenyképessé, mert nehezen elválasztható a 
gazdanövénytől. Más gyomok százezres nagy-
ságrendben teremnek magokat, melyek tíz 
évig is csíraképesek, és várják a lehetőséget, 
hogy egy rosszul sikerült vetés után robbanás-
szerűen elárasszák a szántót. 

Ennek leküzdésére a földművesek nagyon 
sok és nagyon ravasz rostálási módszert eszel-
tek ki, amelyek a gyommagok különböző faj-
súlyán és a gazdanövényétől eltérő szőrözött-
ségen alapulnak, nem beszélve a klasszikus 
gyomirtó talajművelési eljárásokról vagy a 
vetésváltóról. A modern agrotechnika újabb 
és egyre modernebb növényvédő szerekkel 
próbálja több-kevesebb sikerrel féken tartani 
a gyomokat, mivel egy részük ellenállóvá vá-
lik, de közben elkerülhetetlenül megmérge-
zünk, elveszítünk olyasmit is, amit nem kelle-
ne. Egyebek között magunkat is.

A legnagyobb múltra visszatekintő gyom-
jaink eltűnőfélben vannak. A konkoly, a nagy 
ördögbocskor, a tinóöröm, a kandilla és a 
lángszínű hérics manapság már ritkább, mint 
a fehér holló. Más, gyomnak kikiáltott növé-
nyeink – mint például a mezei gyújtoványfű és 
a lenvadóc – már ki is pusztultak, mivel gaz-
danövényeik visszaszorulásával megszűnt az 
életterük. A pipacs, a búzavirág vagy a szarka-
láb a gabonatáblák mezsgyéjére szorul vissza, 
miközben Németország bizonyos vidékein a 
gazdák pluszjuttatást kapnak az államtól, ha 
nem permetezik azokat a táblaszéleket, ahol 
még láthatók, mert ezzel megőrzik a biológiai 
sokféleséget.

Érdekes, hogy a gyomok csak a szántóföl-
dön olyan „nagy legények”, ugyanis egy már 

kialakult növényzetű, bolygatatlan réten kicsi 
a versenyképességük. Az „ősgyomok” többsé-
ge valamikor szélsőséges élőhelyeken, például 
csupasz homokon vagy iszapfelszínen kezdte 
„pályafutását”, és az ember tette lehetővé szá-
mukra a nagymérvű terjeszkedést a hasonló 
élőhelyek megteremtésével.

Szomorú, hogy a kistermetű, „hagyomá-
nyos” gyomok visszaszorulásával az utóbbi 
évtizedekben előretörtek a nehezen irtható, 
nagy termetű és agresszív fajok, amelyeknek 
számottevő része a tengerentúlról származik. 
Ilyenek például a libatopok, a disznóparéjok 
vagy a napjainkra közellenségnek kikiáltott 
parlagfű.

Az irtásuk sokkal nagyobb nehézségek-
kel jár, mivel egy részük majdnem azonos 
anyagcseréjű, mint a gazdanövény, vagy a 
szőrös levelük nem veszi fel a vegyszert, vagy 
a tarackjuk több szinten átszövi a talajt. Emiatt 
olyan gyomirtási megoldások kerülnek előtér-
be, amelyek mind drágábbak és drágábbak, 
és a látóhatáron olyan lehetőségek sejlenek 
fel (mint például a génmódosított haszonnö-
vények), amelyek kiszámíthatatlan kockáza-
tot jelenthetnek. Mindennek ára van tehát, 
és amikor egyre tökéletesebb módszerekkel 
próbáljuk leigázni a természetet, nem szabad 
elfelednünk, hogy ennek a bizonyos termé-
szetnek mi is részei vagyunk...

TB:VG

Amire a gyomok figyelmeztetnek
Pipacs Búzavirág

Konkoly

Lángszínű hérics
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Egy szemtelen fókabébi besurrant egy házba a macskaajtón 
keresztül, és kényelembe helyezte magát a kanapén. 

Az új-zélandi ház tulajdonosa azt hitte, csak hallucinál, amikor 
meglátta a konyhában játszadozni az állatot a macskájával. 

– Az irodámban voltam, és hallottam a rettenetes lármát, azt 
hittem, hogy a macskák elfogtak és behoztak egy nyulat, aztán 
amikor lementem, nagyon meglepődtem – mesélte az asszony. 

A nő próbálta hívni az állatvédőket, akik nem hittek neki, hiá-
ba mondta, hogy nem részeg, nem szórakozik, tényleg betévedt 
egy kisfóka a lakásba. Miután megérkeztek a szakértők, kiderült, 
hogy a csöppség csak nemrég született.

Vannak olyan állatok, melyeket szinte sosem látunk. Ilyen pél-
dául a nagy pele, aki elsősorban a régi, elhagyott gyümöl-

csösöket kedveli, de szívesen tartózkodik az emberekhez közeli 
kertekben is, ha odvas fát, s főleg nyugalmat talál.

Az egyik legritkább emlősünknek gondolhatnánk, de csak 
azért, mert éjjeli állat, napközben csak alkalmanként mutatko-
zik. Viszont annál aktívabb éjjel, de ilyenkor is leginkább csak a 
hangját halljuk. Az udvarló pele gyakran füttyent, máskor pedig 
valami egészen furcsa nyekegő, ziháló hangot hallat.

Mondják éjjeli mókusnak is, mert a testalkata valóban arra 
emlékeztet, de sokkal kisebb, és az alapszíne mindig szürke. Sö-
téten szegett nagy gombszem és bozontos farok jellemzi. A po-
fáján nincs mintázat, hosszú bajuszszálait érzékelőként használja. 
Hasi oldala fehéres, a testhossza és a farka egyaránt 13–18 centi, 
súlya pedig 15–20 deka. Hihetetlenül falánk, tápláléka főként 
mogyoró, tölgy- és bükkmakk, de nem veti meg a diót, a geszte-
nyét, az édes, leves gyümölcsöket sem. Olykor szívesen eszik húst 
is, gyakran kifosztja a fészkeket, megeszi a tojást, a fiókát. Vizet 
keveset iszik, szőlőszezonban például szinte soha.

Ősz felé téli készletet gyűjt össze az üregében. Ezt föld alatti 
lyukakban, sziklahasadékokban, falrepedésben, mély faodvakban 
rendezi be, rendszerint többedmagával. Ekkorra olyan kövér, hogy 
szabályosan feszül rajta a bőr. A szakirodalom szerint október dere-
kán már az igazak álmát alussza. Az egyik legtovább alvó állatkánk: 
április előtt ritkán ébred. Még utána is sokáig álmos, de aztán ha-
marosan párosodik. Szapora ugyan, de sok az ellensége. A menyét, 
a nyuszt, a nyest, a görény, a bagoly előszeretettel vadássza. A Bal-
kánon, Németországban még száz éve is igazi pecsenyének számí-
tott a pelehús, a rómaiak pedig egyenesen tenyésztették.

Példátlan eseményt kapott lencsevégre egy amerikai természet-
fotós a jeges-tengeri szigetcsoport partszakaszánál. Vízimada-

rak költőhelyét fényképezte, amikor megpillantott egy fehér foltot 
egy legalább 100 méteres szikla csúcsán. Jegesmedve volt! A glo-
bális felmelegedés miatt a jegesmedvék élettere egyre szűkül, és 
kétségbeesésükben rendhagyó akciókra is elragadtatják magukat, 
hogy élelemhez jussanak. Ez a 400 kilós jegesmedve az életét koc-
káztatta, amikor szédítő magasságban mászni kezdett lefelé az éles 
sziklákon, hogy több fészket is kifosszon, és csak a szerencsének kö-
szönhette, hogy nem zuhant a mélybe.

A foltos hiénák jellegzetes kacagása a csoporton belüli pozícióra 
utal, állítják a kutatók. A nőstények vezette klánokban élő hié-

náknál különösen fontos szerepe van a hangadásnak a zsákmány-
szerzés során, az agresszív állatok ugyanis hajlamosak összekapni 
egy-egy finom falaton.

A hangadás célja az állatok esetében a kommunikáció, a szándék, 
hogy valamit közöljenek. A foltos hiénák a kacagó hangokat elsőd-
legesen táplálékszerzéskor használják. A kutatók megállapították, 
hogy a nevetés magassága a hangot adó koráról árulkodik, a fiata-
labb állatok ugyanis magasabb hangon kacagnak, míg a frekvencia 
a dominanciára, a csoporton belüli pozícióra utal. Megállapították 
azt is, hogy az egy egyedtől származó kacagások meglehetősen vál-
tozatosak is lehetnek, míg más példányoknál egyértelműen beazo-
nosítható a forrás. A kacagásnak elsősorban vadászatkor, a táplálék 
felosztásakor lehet szerepe, az állatok ugyanis meglehetősen agresz- 
szívak, amikor osztozkodásra kerül sor. A kutatók feltételezik, hogy 
az állatok segítségkérésként is használhatják, az oroszlánok ugyan-
is gyakran ellopják a hiénáktól a zsákmányukat, a magányos álla-
tok viszont esélytelenek az oroszlánokkal szemben. Összeverődve 
azonban már sikeresen visszaszerezhetik a táplálékot, ilyen formán 
a kacagás csapattagok toborzására is alkalmas lehet.

A hiénák természetes körülmények között különleges, nőstények 
által vezetett, 10–90 tagot számláló közösségekben, klánokban él-
nek. Nagyon hatékony vadászok, egy állat egymaga képes elkapni 
egy gnút, de nemcsak egyedül, hanem csapatosan is vadásznak, 
például zebrákra. A nemi szerepek felcserélődtek, s a nőstények 
jóval nagyobbak és agresszívabbak, mint a hímek. Vadászatkor a hi-
énák nagyon jól tudnak kooperálni, ám a táplálék felosztásakor már 
nem, ilyenkor a legerőszakosabb győz.

A szemtelen 
fókabébi kalandja

Ki nyekeg 
az éjszakában?

Lefordították 
a hiénák kacaját

Falra mászott  
a jegesmedve

Amire a gyomok figyelmeztetnek
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A csíkos sügér (Morone saxatilis) a folyótorkolatok félsós, ún. 
brakkvizekben élő termetes hal. Testtömege akár a harminc 

kilót is elérheti, a húszkilósak majdhogynem szokványosaknak 
tekinthetők. Azonkívül, hogy a horgászok körében rendkívül 
népszerű – legyezve és pörgetve szokták zsákmányolni –, húsa is 
rendkívül ízletes. Ezekre halakra gyakran rájár a rúd, mert a kifo-
gott halakat nem engedik vissza. Az ilyen és hasonló esetekben 
a fejlett horgászkultúrával rendelkező országokban halgazda-
ságilag tenyésztett halakkal pótolják a természetes állományt. 
Vagy azokat viszik piacra, a vadon élő halakat pedig legfeljebb 
horgásszák, és visszaengedik. Csakhogy a csíkos sügérrel ez nem 
sikerült. A szilaj, erős, a természetes életfeltételekhez csökönyö-
sen ragaszkodó halat nem sikerült háziasítani. 

Ekkor a szakemberek elővették a fehér sügért (Morone chry-
sops), amely ugyan jóval kisebbre nő, mint csíkos testű rokona, 
de sokkal – mondjuk így – szófogadóbb nála. Ez alatt azt kell ér-
teni, hogy halgazdaságilag könnyen tartható.

A két hal kereszteződéséből létrejött a képen látható neve-
nincs harmadik. Nagyra is nő, meg halastavi nevelésre is alkal-
mas. Immár nem távoli vidékek ismeretlen haláról van szó. Bár a 
keresztezéshez használtak Amerikában őshonosak, és a hibridet 
is ott alakították ki, haltenyésztés céljával a „keverékhalat” Euró-
pában is tenyésztik. A halastavilag tartott halak pedig olykor ke-
reket oldanak. A képen látható nyilván valamelyik magyarországi 
halastóból szabadult. Innen bejutott a csatornarendszerbe, és ott 
került horogra.

Halkovácsok

Képzeljétek, hogy egy húshorgász számára – aki minden 
egyes halat hazavisz, és megeszik – milyen kínokkal jár olyan 

víz partján tartózkodni, amelyben hatalmas szivárványos piszt-
rángok úszkálnak, de tilos horgászni. A képen látható példány a 
horgászok becslése szerint közel háromkilós, és még sokáig fog 
nőni. Amellett, hogy minden vízbe hulló rovarra lecsap, már rá-
szokott azokra a falatokra is, amelyeket a kíváncsiskodók vetnek 
a vízbe. Megeszi a kenyeret, a csipszet, a szmokit... Persze, főleg 
természetes táplálékkal, a szóban forgó vízben tömeges bolhará-
kokkal táplálkozik. És nem egyedül él itt.

A patak, amelyben ezek a halak zavartalanul élnek és nőnek, 
mindössze 365 méter hosszú. Szóval ilyen rövid. A hegy gyom-
rából több sziklarepedésből lövell ki a víz, egységes folyássá áll 
össze, és alig távolabb 12 méter magasról szakad a Drinába. A víz 
kristálytiszta, iható és még nyári hőségben is rendkívül hideg.

Természetes halállománya a pataknak nincs. A most már ha-
talmasra nőtt szivárványos pisztrángok a közeli haltelepről me-
nekültek ki kis(hal)korukban, és maradtak itt.

Ez a patak ideiglenes lakhelye azoknak a dunai galócáknak is, 
amelyeket szaporítás végett fognak be a halszakértők.

Ne bántsd!

Itt fakad a Vrelo...

...így vágtat... ...és szakad a Drinába
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Május 3. 
Tímea, Irma, Fülöp, Viola, Antónia, 

Timót, Sándor, Jakab és Maura napja.
Tímea: Jókai Mór írói névalkotása Az 
arany ember című regényében. Valószí-
nüleg a görög Euthümia névből szárma-
zik, aminek jelentése: jó + tisztelet. 
Irma: Az Irm- kezdetű germán női nevek 
német eredetű rövidülése. Alakváltoza-
taival, az Irma és a német Erma névvel 
együtt Ermin, Irmin germán isten nevé-
ből származik. Jelentése: Irmin istenség. 
Más magyarázat szerint a germán hermi-
on néptörzs nevéből való. 

1270. V. 3. (742 éve) 

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

1968. V. 3. (44 éve) 
Franciaországban diákzavargások kez-
dődtek, ami országos méretű sztrájkká 
növekedett. A diákmegmozdulás a párizsi 
egyetem nanterre-i fakultásának bezárása 
miatt tört ki. A diákzavargások apránként 
a világ minden tájára, még az akkori szoci-
alista Jugoszláviába is átterjedtek.

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

Flórián: Latin eredetű név, a Florianus 
rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. 
Pelágiusz: Görög eredetű, a Pelágia név 
férfi párja. Jelentése: tengerész, tengeri 
utazó. 

1626. V. 4. (386 éve) 
Peter Minnewit, a holland Új-Német-
alföld gyarmat első kormányzója 60 
guldenért megvásárolta Manhattan szi-
getét az indiánoktól, s itt megalapította 
Új-Amszterdam (ma New York) városát.

1980. V. 4. (32 éve) 

Nyolcvannyolc éves korában meghalt 
Josip Broz Tito horvát származású politi-
kus, kommunista partizánvezér, a szocia-
lista Jugoszlávia elnöke.

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

és Piusz napja.
Györgyi: A György férfinév női párja. 
Jelentése: földműves, gazdálkodó. Más 
magyarázat szerint a régi magyar Györ-
gyike név rövidülése. Jelentése: dália, 
gyöngyike. 
Erna: Ófelnémet eredetű név, az Er-
neszta önállósult német becézőjéből 
származik. Jelentése: komoly, határozott, 
különösen a harcban. 

1265. V. 5. (747 éve)
Megszületett Dante Alighieri (eredeti 
nevén: Durante Alighieri) olasz költő, 
filozófiai, politikai, nyelvészeti író (Isteni 
színjáték). A világirodalom klasszikusa, 
a feudális középkor utolsó, az új polgári 
korszak első nagy lírikusa volt. Fő művét, a 
La Commediát, halála évében fejezte be, 
amelyet Boccaccio egészített ki a Divina 
jelzővel, így azóta Isteni színjáték címmel 
a világirodalom egyik legnagyobb alko-
tása. Egy eltévedt lélek fáradtságos útját 
jeleníti meg realista módon a pokolból a 
purgatóriumon (tisztítótűz) át a paradi-
csomba. Dantét Beatrice, a költő ifjúkori 
szerelme – a szépség, erény és bölcsesség 
megtestesítője – kíséri túlvilági vándor-
lásai során, ahol mitológiai és történel-
mi személyek lelkével találkozik. Dante  
összes műve olvasható magyarul.

1904. V. 5. (108 éve) 

Budapesten meghalt Jókai Mór író, me-
semondó, újságíró, szerkesztő. Főbb mű-
vei: Vadon virágai (novellák, 1848.), Erdély 
aranykora (regény, 1852.), Török világ 
Magyarországon (r., 1853.), Egy magyar 
nábob (r., 1853–1854.), Kárpáthy Zoltán 
(r., 1854.), Szegény gazdagok (r., 1860.), 
Szerelem bolondjai (r., 1868–1869.), 
A kőszívű ember fiai (r., 1869.), Fekete 
gyémántok (r., 1870.), Eppur si muove. 
És mégis mozog a föld (r., 1872–1873.), 
Az aranyember (r., 1872.), Rab Ráby (r., 
1879.), A lőcsei fehér asszony (r., 1885.), 
Gazdag szegények (r., 1890.).

Május 6. 
Ivett, Frida, Friderika, János, Tamara, 

Ida, Judit és Ditta napja.
Ivett: Az Ivonn, az Ivó férfinév francia női 
párja, francia kicsinyítő képzős alakjából 
önállósult. Az Ivó jelentése: tiszafa. 
Tamara: Oroszból átvett név, a héber 
eredetű bibliai Támár névből származik. 
Jelentése: (datolya)pálma. 

1635. V. 6. (377 éve) 
Egyetemet alapított Nagyszombaton 
(a török invázió miatt oda települt át a 
magyar katolikus egyház vezetése) Páz-
mány Péter bíboros, esztergomi érsek. 
Az egyetem irányítását a jezsuita rendre 
bízta. Később az egyetem Budára, majd 
onnan Petre költözött, ma Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem néven működik.

1915. V. 6. (97 éve) 
Kenoshában, Wisconsin államban meg-
született Orson Welles amerikai filmren-
dező és színész. 1937-ben megalapította 
a Mercury Theatert, ahol a Világok harca 
című elhíresült rádiójátékát is bemu-
tatták. A botrányt kavaró hangjáték 
hatására amerikaiak százai sereglettek 
az utcára, mert komolyan vették a mars-
lakók Föld elleni invázióját. 1941-ben ké-
szítette az Aranypolgár című klasszikus 
filmjét, amely a teljes anyagi bukás mel-
lett kivívta a szakma elismerését, a világ 
egyik legjobb filmjeként tartják számon. 
Az óra körbejár, A sanghaji asszony és a 
Macbeth is anyagi csődöt jelentett szer-
zőjüknek, de végül tankönyvi anyaggá 
váltak.

Május 7. 
Gizella, Szaniszló, Dalma, Napóleon, 

Bendegúz és Germán napja.
Szaniszló: A szláv Stanislav névből szár-
mazik. Elemeinek jelentése: állhatatos-
ság, szilárdság dicsőség. 
Bendegúz: Hun magyar eredetű név, 
Attila hun uralkodó atyjának nevéből 
származik. 

1776. V. 7. (236 éve) 

Megszületett Berzsenyi Dániel költő, 
táblabíró, „a niklai remete” (A közelítő tél, 
Horatiushoz). Legnépszerűbb verse A 
magyarokhoz című ódája, melyet Kodály 
Zoltán zenésített meg.

1840. V. 7. (172 éve) 
Votkinszkban megszületett Pjotr Iljics 
Csajkovszkij orosz zeneszerző (Hattyúk 
tava, Diótörő). Műveiben egyesítette az 
orosz népzene hagyományait az olasz, 
francia és német romantikus zene ele-
meivel. Balettjeivel a szimfonikus balett 
műfaját teremtette meg. Számos hege-
dű- és zongoraversenyművet is kompo-
nált.

Május 8. 
Mihály, Géza, Győző és Péter napja.

Mihály: Héber eredetű bibliai név, a Mi-
kaél magyar formája. Jelentése: Ki olyan, 
mint az Istennő, Istenhez hasonló. 
Győző: A 19. századi nyelvújító névalko-
tás, a Viktor magyarító lefordítása. 

1860. V. 8. (152 éve) 

A vöröskereszt napja 
1828. május 8-án született Henri Dunant 
svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt 
a solferinói ütközet sebesültjei tragikus 
pusztulásának. Ennek az élménynek a 
következtében 1860-ban elkezdte létre-
hozni a Nemzetközi Vöröskereszt segély-
szervezetét. A Vöröskereszt alapításának 
az 1863-as évet jelölik meg, az ún. Genfi 
Egyezmény egy évvel később hagyta 
jóvá a kezdeményezést.

1794. V. 8. (218 éve) 
Meghalt Antoine Laurent de Lavoisier 
francia kémikus, akadémikus, a modem 
kémiai tudomány egyik megalapozója. 
Lavoisier az elsők között alkalmazott 
mennyiségi módszereket a kémiai re-
akciók tanulmányozására, a mérleget e 
szaktudományban a kutatás nélkülöz-
hetetlen eszközévé tette. Megállapította 
az oxigén szerepét az állati és növényi 
légzésben, bebizonyította e folyamatok 
és az égés azonos voltát. Egyik megala-
pozója volt a metrikus rendszernek.

Május 9. 
Gergely, Karola, Karolina, Kristóf, 
György, Katalin és Sarolta napja.

Gergely: A görög eredetű Grégoriosz 
név latin Gregorius formájának a Gregor 
rövidüléséből származik. Jelentése: ébe-
ren őrködő. 
Sarolta: Török-magyar eredetű, egy má-
sik magyarázat szerint a Charlotte név 
magyarosítása. Jelentése: fehér menyét. 

1950. V. 9. (62 éve) 
Európa-nap – annak emlékére, hogy Schu-
man francia külügyminiszter 1950. május 
9-i nyilatkozatában javaslatot tett az Euró-
pai Szén- és Acélközösség létrehozására.

1945. V. 9. (67 éve) 

A győzelem napja – Egészen pontosan: 
a fasizmus felett aratott győzelem napja. 
1945. május 7-én Jodl tábornok Reims-
ben aláírta az általános megadásról szó-
ló okmányt, május 8-án Keitel tábornok 
megismételte az aláírást a szovjet fő-
hadiszálláson. Május 9-én nulla óra egy 
perckor Európában véget ért a második 
világháború, ennek emlékére ez a nap a 
győzelem napja. A II. világháború valójá-
ban még ekkor nem ért véget.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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A Földközi-tenger keleti partvidéke 
mentén a föníciaiak – egy sémita 
eredetű nép – alapították az első 

független kikötővárosokat, amelyek között 
Akkád, Thirósz, Sidón és Biblosz voltak a leg-
jelentősebbek. A föníciai elnevezés már i. e. 3. 
évezred közepén megtalálható az egyiptomi 
feliratokban. A név az ógörög phionix (’bí-
borfesték’), Phoiniké (’a bíbor országa’) szóból 
ered, amely a terület egyik legfontosabb ter-
mékére, a bíborcsigából készített festékre utal. 
Lehetséges, hogy már i. e. 2000 körül a föníciai 
hajók orrát mosta a Földközi-tenger vize. Thi-
rósz és Sidón, valamikor szigetek voltak, s így 
könnyen védelmezhetők voltak a szárazföldi 
támadások ellen.

A Libanon-hegység lábánál, ahol a keletről 
jövő karavánutak kiértek a tengerpartra, épül-
tek ki a föníciai kereskedővárosok.

A lakosság főként kertészkedéssel foglalko-
zott: olajfát, fügefát, szőlőt stb. telepített. Nagy 
szerepet játszott a halászat is, nem véletlen, 
hogy a legnagyobb várost Sidónnak (a halfo-
gás helyének nevezték). Fontos kincse volt az 
országnak a hegyeken húzódó erdőrengeteg, 
amely bővelkedett cédrusfában és jó minősé-
gű tölgyekben.

Az i. e. 3. évezred végére itt is kezdtek ki-
alakulni kisebb rabszolgatartó városállamok. 
Mindegyik ilyen államnak egy-egy kikötővá-
ros volt a gazdasági, politikai és közigazgatási 
központja.

A föníciai partvidék központjában állt Bib-
losz városa, amely kapcsolatban állt Egyiptom-
mal. Ez lehetett a legrégibb föníciai városállam, 
ahol elterjedt az egyiptomi hieroglifikus írás.

Fönícia két legdélibb városa Szidon és Thi-
rósz volt, e két szomszédos város állandóan 
hadban állt egymással. Mindkettőt sziklafa-
lak védték a külső ellenségtől. Tirósz városa 
két részből állt: az egyik a szárazföldön épült, 
a másik a szigeten, melyet keskeny öböl vá-
lasztott el. Ellenséges támadás esetén erre a 
szigetre költözött át a város minden lakosa. 
A hajóhad segítségével a szigetet elláthatták 
ivóvízzel. Thirósz, tehát bevehetetlen volt, 
olyan ellenség számára, amely nem rendelke-
zett erős hajóhaddal.

Egyetlen föníciai városállamnak sem volt 
annyi ereje, hogy egységes államban egyesít-
se egész Föníciát. A harc évszázadokon keresz-
tül csak azért folyt, hogy egyik vagy a másik 
föníciai város megszerezze a hegemóniát (a 
döntő hatalmi fölényt).

Miután i. e. 1000 körül, Sidónt feldúlták a 
„tenger népei”, a hegemónia Thirószra szállt, 
amely akkor I. Hirám király idejében (i. e. 950 
körül) élte virágkorát. Hirám mesterséges töl-
tésekkel megnövelte azt a szigetet, amelyen 
Thirósz város legfontosabb része feküdt, ott 
ivókutakat ásatott, s ily módon úgyszólván 
bevehetetlen erőddé tette a várost.

Hirám király uralkodása alatt kezdték gyar-
matosítani a Földközi-tenger észak-afrikai 
partvidékét, utódai pedig ugyanott megala-
pították Karthágó városát, a monda szerint  
i. e. 814-ben.

Fönícia természeti kincsei, amit Egyiptom-
ba szállítottak: a szárított tengeri hal, azután 
a libanoni cédrus- és tölgyfa voltak a legérté-
kesebbek. Ezek kitűnő hajóépítő anyagot és 
épületfát adtak, az egyiptomi múmiákat tar-
talmazó szarkofágokat (díszesen faragott kő- 
vagy fakoporsó) is libanoni fából faragták. Az 
egyiptomi papiruszok szerint gyógynövénye-
ket és balzsamozáshoz szükséges gyantákat 
is szállítottak Egyiptomba. Mivel Föníciában 
kevés volt a termőföld, azért nagyon gondo-
san művelték meg. A kereskedelemben első 
helyen állt a kiváló minőségű föníciai bor, de 
jelentős volt még az olívaolaj kivitele is.

Föníciában nagy szerepet játszott a rab-
szolgakereskedelem. A föníciai városállamok 
rendszerint saját polgáraikkal nem keresked-
tek, a szegény családok is csak ínséges évek-
ben adták el gyermekeiket (!) rabszolgának. 
Biblosz és más városok csak külföldi rabszol-
gákkal kereskedtek. Az akkori világ népei a 
föníciaiakat könyörtelen rabszolgakereske-
dőknek tartották. Egyesek a föníciaiakat nem 

csupán kereskedőknek, hanem emberekre 
vadászó tengeri kalózoknak is tekintették!

A föníciai városok kikötőiben nemcsak ke-
reskedelmi hajók, hanem evezős hadihajók 
is horgonyoztak. Különben a föníciaiak alkal-
maztak először evezős rabszolgákat, i. e. a 3. 
évezredben. A hajó föníciai neve ma is él a gá-
lya szóban, amely minden európai nyelvben 
megtalálható.

Nagy Sándor, a makedónok királya i. e. 333-
ban az isszoszi csatanyerés után nem üldözte 
a legyőzött perzsa sereget, hanem a Földközi-
tenger partján a föníciai városok ellen vonult, 
hogy azokat elfoglalja. Biblosz és Sidón váro-
sok megadták magukat, míg Thirósz kemé-
nyen ellenállt. Ha valahol, hát itt mutatta meg 
Nagy Sándor hadvezéri képességeit, Thirósz 
városa az egyik ostromot a másik után állta ki. 

A föníciaiak elsők voltak abban, hogy ho-
gyan kell az ostromokat eredményesen vissza-
verni. Thirósz erődítménye a parttól fél mér-
földnyire fekvő szigeten épült, és verhetetlen 
flotta horgonyzott a kikötőjében. Karthágó 
nem küldött segítséget a thiróssziaknak!

Nagy Sándor elrendelte, hogy a parttól 
a szigetig – ahol az erődítmény volt – töltést 
építsenek, amely még ma is áll! Ezen a tölté-
sen férkőzött a macedón hadsereg Thirósz 
falai alá, ezen állította fel tornyait és a faltörő 
kosait. Majd hajókat vontatott a falak tövébe, 
amelyekre tornyokat emelt, és faltörő kosokat 
állított. A thirósziak gyújtóhajókat bocsátottak 
Nagy Sándor harci hajóira és ki-kirohantak a 
kikötőjükből. De egy nagy rajtaütés során – a 
macedón hajókra támadtak éppen – csapdá-
ba kerültek, és alapos vereséget szenvedtek, 
számos hajójuk elmerült, és egy ötevezősoros 
nagy gálya, meg egy négyevezősoros kisebb 
hajó az ellenség kezébe került. Végül az ost-
romlók rést ütöttek a falakon, és a makedó-
nok, a hajók romjain a magasba kapaszkodva, 
rohammal bevették Thirósz városát.

Az ostrom hét hónapig tartott. Az elfoglalt 
város házait kirabolták, lakosságát lemészárol-
ták, míg az életben maradottakat – a kor szo-
kásának megfelelően – rabszolgának adták el, 
ahogy a thirosziak is tettek korábban az álta-
luk legyőzöttekkel.

Összeállította: 
Uri Ferenc történész

A föníciai városok felvirágzása

Sidon romjai

Sargon uralkodó
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A föníciai városok felvirágzása

B
öjte Csaba erdélyi ferences ren-
di szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója a minap, mikor 

Óbecsén járt, elmesélte nekünk élmé-
nyeit. Nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, 
mert a nagy színházterem megtelt érdek-
lődővel. Biztosan láttátok már a tévében, 
amikor a gyerekek körülvették, megölel-
ték, mert ő is nagyon szereti a gyerekeket. 
Küzd értük, segít a rászorulókon, árvákon. 
Ezt az alapítványt először is azzal a céllal 
hozta létre, hogy az Erdélyben sanyarú kö-
rülmények közt élő, tengődő gyerekeket 
fölkarolja. Tevékenységét elismerik nem-
csak Erdélyben, hanem Magyarországon 
és Vajdaságban is.

A segítségével Óbecsétől nem messze, 
Dreán, s most Óbecsén is Lurkóházat ala-
kítottak ki, ahol a szegény sorsú gyerekek 
kapnak egész napi ellátást, meg a tanulás-
ban is segítenek nekik…

A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szín-
háztermében vagyunk, s mikor megjelenik, 
minden szem rá irányul. Én is fölismerem, s 
a bemutatkozás után megkérem, hogy me-
séljen nektek munkájáról, hivatásáról. 

– Mikor jött a gondolat, hogy ezt a pá-
lyát válassza? – teszem föl az első kérdést, 
ugyanis sok lelkész isteni sugallatra vá-
lasztja  a papi hivatást.

– Ha az ember körülnéz, és látja maga 
körül a rendetlenséget, három dolgot te-
het: vagy megfutamodik, vagy a fejét a 
homokba dugja, vagy nekiáll, és rendet 
teremt maga körül. A nyolcvanas években 
úgy láttam, hogy nagy a baj. Nem akartam 
megfutamodni, elmenni a szülőföldemről, 
hanem úgy gondoltam, továbbtanulok. 
Meghegyeztem a ceruzámat, s tanulni 
kezdtem. Hat év alatt befejeztem a teológi-
át. Sok mindent megtanultam, többek kö-
zött azt is, hogy a körülöttünk lévő problé-
mák végesek, s ha nekiállunk, összefogunk, 
a végére tudunk járni.

– Árva gyerekek, szegény sorsú gyere-
kek megsegítője. Tehát a gyermekvéde-
lemre kötelezte el magát. Emlékszik-e az 
első védencére?

– Több gyereket fogadtam be, de em-
lékszem, jött egy hetedikes fiú, és mondta, 

hogy adjak neki valamilyen munkát. „Menj 
az iskolába” – mondtam neki mindjárt. 
De mikor elmesélte, milyen helyzetben 
vannak, hogy az édesapja meghalt, any-
ja súlyos beteg, s van még két testvére, 
neki kell eltartania a családot. Elkezdtem 
gondolkodni. Persze nem hagyta abba az 
iskolát, segítettem a családon. Akkor nyá-
ron szerveztünk egy tábort, s mind ilyen 
hasonló sorsú gyerekeket hívtam meg. Mi-
kor vége lett a táborozásnak, az egyik fiú 
azt mondta, éves tábor legyen. S lett. Húsz 
éve „táborozunk”, ma hatvanöt helységben 
2300 gyerekkel.

– Arra tanítja a gyerekeit, hogy jó dolog 
jónak lenni. Jók?

– Mindig elmondom: csúf vénasszonyt 
és rossz gyereket még nem láttam. Minden 
gyerek egy csoda, Isten remekműve!

– A munkája folyamán minek örült a 
legjobban?

– Megszólalt a telefonom: „Csaba test-
vér, sikerült a vizsgám, megvan a diplo-
mám” – mondta egyik pártfogoltam. Vagy 
amikor a napokban éjjel kettőkor hívott 
egy boldog apuka: „Megszületett a gye-
rekünk, apa lettem.”  „Én meg akkor nagy-
papa!” – mondtam… Úgyhogy a húsz év 
alatt 4800 gyerekkel foglalkoztam. Ma is 65 
helységben 2300 intézetünk van.

– Mit üzen a Jó Pajtás kis olvasóinak?
– Egyetlen életünk van, merjék ezt na-

gyon vidáman megélni, nagy fába vágni a 
fejszéjüket. Hegyezzék meg a ceruzájukat, 
tanuljanak! Sok szép, csodálatos dolog van 
ezen a Földön!

Végzetül megköszönöm a beszélgetést, 
Böjte Csaba pedig további jó munkát kíván 
nekem.

K. E. 

Kendőbe zárta ősz haját
Ahogy a régi nagymamák
S ha látta, apánk nem figyel
Esténként súgva kezdte el

Tedd össze így a két kezed
Így teszi minden jó gyerek
S szomorú szemmel végigmért
S nevettünk – Isten tudja, miért

Nézz csak fel, az ég magas
Bár azt mondják, hogy nem igaz
Ott jártak ők, a repülők
És nem látták sehol

Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál

Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el

Felnőtt az ember, s mindent lát
Szobánkban ott a nagyvilág
Melyből egy gyermek mit sem ért
Egy kőre hajtja kis fejét

Az arca szép, nem álmodó
Nem kelti fel már ágyúszó
Csak egy hang szól, halk és fáradt
Mint egy régi altató

Nézz csak fel, az ég magas
Csak hadd mondják, hogy nem igaz
Mit tudnak ők, a repülők
A szívük jég, csak jég

Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál

Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el

Meghegyeztem a ceruzámat, 
és tanulni kezdtem
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egy ország
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Tavasz

Itt a tavasz, jaj, de jó!
Vígan fütyül a rigó,
visszajön a gólyamadár,
és a régi fészkére száll.
Süt a nap, virágzik a rét,
mindenki a szabadban tölti az idejét.

Koleszár Judit, 3. osztály,  
József Attila iskola, Bácskertes

Anyu

Az én anyukámat Skita Melindának hívják. Januárban töltötte be 
harminckilencedik életévét. Szerintem jó pár évet letagadhatna, mert 
fiatalosan néz ki.

Százhatvanegy centi magas, hatvan kiló, barna hajú, zöldeskék sze-
mű, csodálatos anyu. Azért csodálatos, mert bármire megkérem, min-
dig segít. 

– Anya, ugye, ráérsz egy kicsit matekozni?
– Hát persze, kisfiam, csak előbb elmosogatok – mondja anyukám.
– Gyere, csak egy pillanat, ezt nem értem!
– Nos, mit nem értesz?
Ha kell többször is türelemesen elmagyarázza a matekpéldákat. 

Szeretek vele tanulni, főleg matekot. Közel áll a szakmájához ez a tan-
tárgy, így velem is megszerettette. Sok türelemmel és megértéssel van 
irántam. 

Nagyon szeret főzni, és gyakran a kedvenc ételemet készíti el. A 
munkahelyén kívül az itthoni munkákat rendszeresen elvégzi. Szabad 
idejében olvas, kézimunkázik, és hogyha szép az idő, a kertet is ő ren-
dezi. Nagyon sok szép virág díszíti az udvarunkat, ami szintén anyu ér-
deme. Szeretem kikérni a véleményét, mert jó tanácsokat tud adni.

Örülök, hogy ilyen jó anyukám van, nem cserélném el senki másra.
Skita Sámuel, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Pályaválasztási gondolataim

Az utóbbi időben leginkább az foglalkoztat, hogy a nyolcadik osz-
tály befejezése után milyen középiskolát válasszak? Mindennap változ-
tatom az elképzelésemet. Pillanatnyilag két sulin gondolkozom. Nem 
tudok dönteni. Mindkét középsuli Zomborban van, az egyikben, az 
egészségügyiben gyógyszerész-technikusokat képeznek, ami nekem 
tetszik is, csak kissé elrettent a sok latin szöveg. De több oka is van, ami-
ért szívesen iratkoznék oda. Egyrészt tetszik ez a foglalkozás, valamikor 
édesanyám is odajárt, és tavaly beiratkozott a legjobb barátnőm is. Sok 
jót, szépet meséltek már nekem a gyógyszerészetről. Azonban már 
többen is megpróbáltak lebeszélni erről az iskoláról, olyan magyaráza-
tokkal, hogy a környéken már nagyon sok a gyógyszerész-technikus, és 
így majd nem tudok elhelyezkedni. Mindenesetre most ettől nemigen 
tartok, mivel szeretnék még egyetemre is járni. 

A másik választási lehetőség a gimnázium, ahova még szívesen irat-
koznék. Igaz, mindenkitől azt hallom, hogy elég nehéz, nagyon sokat 
kell a széket melegíteni. Sajnos ebben a suliban, a magyar tagozaton 
igen kevés diák van, így egy órán mindenki le tud felelni. Tehát itt ala-
posan kell készülni minden órára, nem lehet lazsálni. Gondolom, ez 
mindenhol így van, mindenütt tanulni kell. A legnagyobb gond a gimi-
vel, hogy a négy év után nem kapunk semmilyen képesítést, amivel el 
lehetne helyezkedni, tehát irány az egyetem!

Most már nincs sok időm, kb. két hónap után bizony döntenem 
kell. Remélem, számomra a legmegfelelőbb továbbtanulást választom 
majd. Írásom lassan véget ér, mivel hamarosan kicsöngetnek.

Lovász Loretta, 8. osztály, József Attila iskola, Bácskertes

Van nekem egy testvérem…

Van nekem egy testvérem,
Úgy hívják, hogy Alen.
Hatéves lesz márciusban,
Várja majd az iskola.

Haja fekete, szeme barna,
Mindig a tévét bámulja.
Télen a hóban játszik,
Nyáron a medencében ázik.

Szeret írni, rajzolni,
És egész nap kompizni.
Most nem mondok róla mást,
Abbahagyom az írást.

Rekecki Martin, 7. osztály, Pacsér

Szombat este

A mi szombatjaink általában egyformák. De a hangulat mindig jó.
A szombat mindig örömteljes és meghitt. Apa úgy intézi a dolgát, 

hogy vacsorára hazaérjen. A vacsora… hát, a vacsora az fenomenális. 
Anya gíroszt, pizzát vagy esetleg hamburgert készít. De arra istöbbször 
volt már példa, hogy egy vendéglőben vacsiztunk. Legtöbbször Zen-
tán, mert ott van a víkendházunk, ahová pihenni járunk. Vacsora után 
jön a szörnyű veszekedés, hogy ki menjen először fürdeni. Általában én 
megyek, mert én vagyok a legkisebb. A pancsolást hatalmas szórako-
zás váltja fel. Annak kell neveznem, mert míg anya a kedvenc sorozatát 
nézné, addig mi apával csérogtatjuk, nyarvogtatjuk egymást. Ezt anya 
utálja, legalábbis azt mondja, de igazából csak féltékeny. Aztán eljátsz- 
szuk azt a játékot, amit még 2-3 éves koromban csináltam. Apának ki 
kell valamiért mennie (teljesen véletlenül a szobából), én addig a pok-
róc alá bújok, és mikor bejön, úgy tesz, mintha nem tudná, hol vagyok. 
Ekkor én hangosan kiszólok, hogy „elmentem a Dulity mamáékhoz”. 
Aztán lehozok valami játékot, pl.: monopolit vagy kártyát, és játszunk. 
Anya verhetetlen a társasokban, ezért mindig meglepődik, mikor én 
viszem el a pálmát. Később nagy „unalmunkban” becsempésszük a te-
lefonokat, ami csak létezik a házban, és hívogatjuk egymást, közben jó 
vicceket, történeteket mondunk figyelemelterelésként.

Később, mikor már a csipa húzza a szemem, megyünk aludni. Fel-
lépcsőzök a szobámba, és az utolsó kép, ami megjelenik álmomban: 
családunk jó hangulata.

Dulity Éva, 6. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Makra Imre óbecsei tanuló rajza
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Együtt a család

Vasárnap az egyedüli nap, amikor a család együtt tölti idejét. A dél-
utáni pihenés után, ha szép az idő, a Tisza-partra megyünk sétálni.

Kerékpárra ülünk, és irány a folyópart. Gyönyörködünk a természet-
ben, hallgatjuk a madarak énekét. Miközben sétálunk, több horgászt 
is megfigyelünk. Míg anyáék egy kicsit pihennek, mi a testvéremmel 
jól szórakozunk. Felszaladunk a lépcsőn, versenyezünk, ki ér le előbb. 
Mikor már kifáradunk, mi is leülünk és pihenünk. Közben a víz szélén 
a madarakat, békákat és halakat figyeljük. Mivel már esteledik, csípnek 
bennünket a szúnyogok. Biciklire ülünk, apa és anya hátul lassacskán 
halad, az öcsém és én versenyzünk, ki ér előbb a töltéshez. Lassan a 
cukrászdához közeledünk. Gondolkozunk, milyen fagylaltot is szeret-
nénk fogyasztani. Végül a vaníliás és a földiepres mellett döntök. A fagyi 
nagyon jólesik. Fagyizás után lassan hazafelé vesszük az irányt. Otthon 
egy kicsit még nézzük a televíziót. Gondolkozunk, hogy holnap miféle 
tennivalónk lesz, hiszen hétfőn újra indul minden. Mi, gyerekek iskolá-
ba megyünk, és tanulunk, a felnőttek pedig a tennivalójukat végzik.

Este, alvás előtt elgondolkozom azon, hogy milyen jó lenne, ha 
mindegyik nap ilyen jól telne.

Firsing Karolina, 5. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse

Este az én családomban

Mivel is kezdjem? Igen, tudom már, először hazaérek az iskolából!
Örömmel tölt el, amikor újra a családommal lehetek. A velük töltött 

esték olyanok, mintha ezer millió hullócsillag szállna az égen. Apukám 
legtöbbször viccelődik. Anyukámmal pedig ilyenkor sokat beszélge-
tünk. A bátyámmal, amikor otthon van, jókat nevetünk. Beszélgetünk, 
tévét nézünk, viccelődünk. Ezek soha nem maradhatnak ki. Apu ilyen-
kor tévézik. Anyu meg én megterítünk, és elkészítjük a vacsorát, Ati 
pedig a szobájában tanul vagy éppen számítógépezik. Az ő társaságát 
is kedvelem. Hozzá néha csak bekukkantok, amikor foglalt, nem sze-
retném zavarni. Nekem ennyi is elég, hogy meglássam. Az egész házat 
finom illatok járják be ilyenkor. De nemcsak  anyunak segítek, apuval is 
szoktam malmozni. Nem mindig győzök, de igyekszem.

Nagyon szeretem őket, és remélem mindig így lesz. Én jól érzem 
magam a családommal.

Nagy Anita, 5. osztály, Sever Đurkić iskola, Óbecse

Családi kör

Vasárnap esténként együtt van a család. Ilyenkor a család tagjai a 
ház minden kis zugában megtalálhatóak.

A tesómnak is van külön szobája és nekem is. Ide szoktunk behú-
zódni, ha egyedül akarunk lenni. De nem sokáig, mert anyukám kia-
bál, hogy menjünk az ebédlőbe vacsorázni. Az ebédlőben vár minket 
a megterített asztal. Evés közben beszélgetünk. Mindenki elmeséli, mit 
csinált egész nap. Én a mamámnál voltam, a tesóm meg dolgozott. 
Apukám kint a földeken munkálkodott, anyukám pedig főzött, mosott, 
takarított. Mikor vége van a vacsorának, segítek anyukámnak leszedni 
az asztalt és elmosogatni. Mikor készen vagyunk a mosogatással, kita-
lálunk valami kártyajátékot. Römizünk vagy magyar kártyával játszunk. 
Én még kezdő szinten vagyok a römiben, ezért anyukám néha segít. 
Hát nem én szoktam nyerni, de mindig jól szórakozom. Azután min-
denki megfürdik, és lassan nyugovóra térünk. Én még olvasom egy 
kicsit a Jó Pajtást!

Hát körülbelül ilyenek szoktak nálunk lenni a vasárnap esték.
Tóth Melissza, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Törökfalu

A család

Család? Néha nem tudjuk, mit jelent
Ez a szó. Szeretet? Figyelem? Törődés?
Talán biztonságot nyújtó puha fészek.
A családjához mindig fordulhat az ember.
Akkor is, ha baj éri, és akkor is, ha öröm.
És itt a testvéred is, akivel naponta veszekszel,
De mégis megbízhatsz benne. 
Neki elmondhatsz mindent, nem használja fel ellened.
Nekem a családom a mindenem.

Zöldi Annamária, 8. osztály, Pacsér

Kedves Édesanyám!

Mivel a szomszédunk is jött hozzám, hogy fát vegyen és megkér-
dezte, üzenek-e haza valamit, úgy gondoltam, inkább írok magának 
levelet.

Rendesen ellátom a házi teendőimet, büszke lenne rám, ha látná. 
A házam elég viharvert, lyuk van rajta bőven. Átforgattam benne min-
dent. Igaz, hogy apám már elpakolt, de magam akartam berendezked-
ni. Újra kisöpörtem, betömtem a padon a lyukat, amelyiken keresztül az 
egér hozzáférhetett az ennivalómhoz. Ágyam nincs, az asztal és a szék 
igen rozoga. Az igazgató megígérte, hogy küld jobbat, és egy ágyat is. 
Kicsit szomorú voltam, amikor Hegyes kutyát otthon kellett hagynom, 
de nagy örömömre itt találtunk egy másik kutyát, ezt biztos elmondta 
apám. Bolhának neveztem el. Nagyon roggyant állapotban volt, eléhe-
zetten és szomorúan feküdt a házban, de most már jól van.

A kecskével igen összebarátkoztunk. Kezdetben a fejésnél kicsit 
megkínoztam, de aztán beletanultam a fejésbe, a kecske meg a tejelés-
be. Valaki hagyott itt egy szénaboglyát, így a kecske ennivalójára egy 
ideig nem lesz gondom. A munkám nem nehéz. Ha emberek jönnek 
szekérrel, hogy fát vegyenek, nekem cédulát kell írnom az eladott fáról, 
dupla példányban. Egyik példányt a vásárló kapja, a másik a banké ma-
rad. Rá kell írnom a vásárló nevét, a fa minőségét és árát, aztán alá kell 
írni mind a kettőnknek, és beszedni érte a pénzt. Arra kell még vigyázni, 
hogy ne lopjon senki.

A fizetésemről is szólt az igazgató, ötszáz lejt kapok egy hónapra. 
Azokat a fákat, amiket kidöntött a szél, azt nekem adja, eladhatom. A 
kötelességem betartása és a saját gyarapodásom lesz a célom.

Remélem, a levelem édesanyámat jó egészségben találja.
Ábel

Solymosi Rebeka, 7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Tóth Johanna 
szabadkai tanuló 

rajza
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Aki az év minden napján féltő szeretettel gondoskodik a gyereke-
iről, családjáról, az édesanya megérdemli, hogy az évnek egy nap-
ján, anyák napján mindannyian felé forduljunk, ünnepeljük, hogy 
hatványozottan érezze hálánkat, szeretetünket, ragaszkodásunkat. 
Ha felköszöntitek édesanyátokat, tegyétek a virág mellé a mai Rü-
gyfakadást is! 

Szerintem a magyarcsernyei ötödikesek, hetedikesek, nyol-
cadikosok elhatározták, hogy versenyre kelnek az adai és csantavéri 
társaikkal, s a múlt héten 19 érdekes írással gyarapították a Rügyfaka-
dás kincsestárát. Ezt a következőknek köszönöm: Bicók Ervin, Budai 
Benjamin, Farkas Anasztázia, Fejes Rita, Golity Jagoda, Hódi Ákos, 
Hoffmann Delilla, Kiss Zsanett, Kocsis Tibor, Megyeri Anna, Nagy At-
tila, Nagy Nándor, Oláh Anita, Palatinus Oszkár, Selymesi Laura, Sötét 
Krisztián, Szakál Krisztián, Vince Szabina és Vladuc Gergely;

Szabadkáról, a Jovan Jovanović Zmaj iskolából Katancsity 
Anett rajzot küldött.

Kövessétek a magyarcsernyeiek példáját, adjatok lehetőséget a 
jó írásaitoknak!

Üdvözlettel: 
Tomán Mária

Kedves Pajtások!

Én és a szivacs

Ugyan mi közöm lehet a szivacshoz? Nem vagyok se sárga, se kré-
taporos, sem pedig büdös. De egy valamiben hasonlítunk. Míg a sziva-
csa a vizet szívja magába, én a tudást. És a hülyeséget is.

Valahogy a hülyeség jobban ragad rám, mint az okosság. Pedig az 
iskolában csupa okos, hasznos dolgokat tanítanak, persze csak a ta-
nárok és a szülők szerint. Én egészen kicsi korom óta úgy „működök”, 
mint egy szivacs. Gyorsan megtanultam járni, beszélni. Hála a szüle-
imnek. Őket leginkább a hetesekhez hasonlítanám. Ők ügyelnek a 
szivacs tisztaságára, ugyanúgy, ha én „bepiszkolódom”, valami rossza-
ságot követek el, a szülőktől jó nagy fejmosást kapok. De sok mást is 
megtanultam tőlük, a szüleimtől. Apukámtól, hogy legyek türelmes, 
nyugodt, de határozott. Ez eddigi életem során nagyon sokszor segí-
tett. Még a kutyámtól is tanultam. Ő igazán feltétel nélkül tud szeretni. 
Ez is nagyon fontos az életben.

Örülök, hogy olyan vagyok, mint a szivacs. Felszívom más emberek-
től a jó tudást. De a szivacs is egyszer tönkremegy. Ez az egy dolog van, 
amiben nem akarok hasonlítaná rá.

Kovács Bicskei Réka, 7. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Jövőbeli mesterségem

Ég a tűz, melegszik a bogrács,
fő a paprikás, benne a kolbász.
Az asztal körül sokan vannak,
ebédre örömmel maradnak.
Örül a szakács, mert jóízű a paprikás.

Az ebéd kész, a vendégek is ettek,
örültek, hogy jót ehettek.
Kiürült a bogrács, nincs több paprikás,
már csak a szakácsnak maradt a mosogatás.
Meleg a víz, tiszta a bogrács, 
főzheti a következő finom vacsorát. 

Kocsis Tibor, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Újdonságok a londoni Fashon weekről

Egy újonnan felfedezett ruhaanyag lesz az év divatja.
– Földünk eddig fel nem fedezett részein különleges lények rejtőz-

hetnek – mondta a 2095-ben indult expedíció vezetője, mielőtt útra 
keltek volna. Az idén érkeztek vissza, és rengeteg érdekességet tud-
hattunk meg tőlük. Egyike a legkülönlegesebb felfedezéseknek egy 
növény, melynek a tudósok a kaméleonvirág nevet adták. Ez a név 
azonban ne tévesszen meg senkit. A növény nem színben, hanem mé-
retben alkalmazkodik környezetéhez. A meleg hatására összezsugoro-
dik és elvékonyodik, a hideg levegőtől megnyúlik és megvastagodik a 
szára. Ezeket a változásokat a növény szárában található egyedi rostok 
teszik lehetővé.

A divattervezők és textilgyárak persze rögtön üzletet láttak a felfe-
dezésben. Néhány gyár már el is kezdte gyártani az ún. kaméleonszö-
vetet. Az ebből készült ruhadarabok azért praktikusak, mert hideg idő-
ben pulóverként hordhatjuk őket, míg nyáron összehúzódnak, száluk 
elvékonyodik, és könnyű, nyári póló lesz belőlük.

Egyelőre még csak a hírességek hordják, de hamarosan piacra ke-
rülnek a „kaméleonruhák”, melyekkel szemben nagy elvárások vannak 
mind a gyárak, mind a tervezők részéről. 

Tápai Renáta, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Képzelt riport Matula bácsival

Elalvás előtt a Tüskevár című regényt olvastam. Elszunnyadtam. Ál-
momban én is a berekben jártam.

Egyszer csak Matula bácsi kunyhójában találtam magam.
– Jó napot! – köszöntöttem.
Matula bácsi bólintott.
– Szeretnék néhány napot én is a berekben tölteni, ha nem zava-

rom. 
– Nem bánom.
– Maga nem unatkozik itt a berekben? Se rádió, se tévé, se számí-

tógép.
– Én nem tudom, miről beszélsz. Ilyesmi itt nincs. Itt csak a madarak 

visítoznak, kiabálnak, jelzik az időjárás változását, meg Csikasz kutyám 
morog, ha valami furcsát lát.

– Nem kívánkozik be a faluba?
– Néha elmegyek Nancsihoz, de ott sem vadászni, sem halászni 

nem lehet. Ez a friss levegő mindennél többet ér. Itt Nincs bolt, pénzre 
sincs szüksége az embernek, hogy megéljen. Ha megéhezek, fogok 
egy-két halat, tüzet rakok, és halászlét vagy sült halat készítek belőle. 
A maradékot Csikasz kapja.

– Hogyan fogadta a két vendégfiút, Tutajost és Bütyököt?
– Örültem nekik. Én voltam a pótapjuk. Megtanítottam nekik a ha-

lászat tudományát, de vadászok is. Sok madárfajjal is megismerkedtek 
itt. Többet tanultak nálam, mint az iskolában. Amikor megsérültek, 
Nancsi ápolta őket. De legalább megtanulták, hogy vigyázzanak ma-
gukra. A nyár végére már nagyon megkedveltem őket.

– Engemet is megtanítana halászni?
– Hát, ha nagyon akarod. Lányokkal még nem foglalkoztam. De ké-

szülj fel, nem lesz könnyű.
– Akkor a jövő nyáron jövök. Addig is viszontlátásra! – búcsúztam 

el a jó öregtől.
Rózsa Boglárka, 7. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Krimínruha

Divatimádók, figyelem! Ükanyáink még emlékeznek Lady Gaga 
2010-ben bemutatott húscafat ruháira. Nagy szenzáció volt az akkor. 
Mivel ismét divat a retro, ismét hódít a húscafat ruha. De ne szörnyül-
ködjenek! Nem igazi húsból vannak a ruhaköltemények, hanem egy 
újonnan feltalált anyagból: a krimínből. Hogy ez miből van? Műanyag, 
pamut és ezüst keverékből. Már kapható is az interneten. Siessenek a 
megrendeléssel, mert kevés van belőle!

Javorán Anna, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék
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Nem sokat, mert a stúdiók nagyfőnö-
keit vérig sértette, azt nyilatkozván, 
hogy az álomgyáriakat csak a dollár, 

a gyors meggazdagodásuk érdekli. Mel végül 
beadta a derekát, miután elolvasta A sötétség 
határán című akcióthriller szövegkönyvét, bó-
lintott, és azt mondta a rendezőnek, Martin 
Campbellnek: „Vállalom, lássunk munkához!”

• Sokáig hallgattál.
– Szerintem a sajtó túllihegi a hosszú szü-

net utáni visszatérésemet. Miért olyan nagy 
ügy ez? Megtettem már csomószor. Leléptem, 
és nem csináltam semmit, akár évekig. Ez ter-
mészetes dolog, szükség van rá a megújulás-
hoz. A Jelek után üresnek éreztem magamat, 
abbahagytam a színészkedést, rendeztem és 
írni kezdtem. De aztán Martin Campbell ren-
dező meglepett egy ügyes szövegkönyvvel.

• Mit mondhatsz A sötétség határán 
című filmedről? 

– Ebben a sztoriban egy magányos nyomo-
zót játszom, akinek brutálisan meggyilkolják a 
leányát. Emiatt saját nyomozásba kezdtek, 
amelynek során egy világméretű összeeskü-
vésre bukkanok, de megtudok egyet s mást 
a gyermekem életének a titkairól is. Ha valami 
tipikusan Mel Gibson-szerep, akkor ez az...

• A múltad sikerekben rendkívül gazdag.
– Nézd, én, aki büszke vagyok auszt-

ráltságomra, tulajdonképpen az Egyesült 

Államokban születtem, már tizenkét éves 
voltam, amikor az apám felpakolta a népes 
családot – mind a tizenegy gyereket –, és 
Ausztráliába költöztünk. Meg akarta óvni 
legidősebb gyermekét a vietnami szolgálat-
tól. Én keresztény vallási nevelést kaptam. 
Ennek ellenére sok-sok „bűnt” követtem el... 
Először tizenhat évesen gondoltam arra, 
hogy filmszínész leszek... Szerencsémre ha-
mar felfigyeltek a tehetségemre, majd a Mad 
Max című akciófilmmel berobbantam a világ 
filmes köztudatába, s aztán már nem volt 
megállás...

• Emlékeztetőül: láttunk a Halálos fegy-
ver című sorozatban, A Bountyban, a Mave-
rickben, a Visszavágóban, A hazafiban, Az 
éneklő detektívben stb. Három kiváló filmet 
rendeztél: A rettenhetetlent (Oscar-díjak egy 
zsákkal), A Passiót, az Apocalyptót... Idézünk 
egy magazinból: „Az ifjú, ragyogóan kék sze-
mű és kellemes orgánumú »ausztrál« sztárra 
gyorsan lecsaptak a hollywoodi ügynökök.”

– Így történt. De már a kezdet kezdetén azt 
mondtam: „Hollywood egy gyár, és rá kell jön-
nöd, hogy egy gyárban dolgozol, egy gépezet 
része vagy. Ha eltörsz, kicserélnek.” E gyárban 
dolgozva – gondolom én – a legtöbbet a Ha-
lálos fegyver című sorozatban nyújtottam. 
Tudom, hogy hülyén hangzik, de amennyire 
egyszerűnek látszik kívülről egy ilyen szerep, 
annyira nehéz elérni belülről, hogy minden 
könnyednek és erőfeszítésektől mentesnek 
tűnjön a vásznon. Tudod, szakmailag is  elér-
tem azt, amiről álmodoztam, az Oscar-gálán 
a Legjobb film és a Legjobb rendezés díját is 
hazavihettem A rettenhetetlenért. A Passió – 
ebben a filmben Jézus Krisztus utolsó napjait 
mutattam be – megosztotta a közvéleményt. 
Megpróbáltam a legvalóságszerűbben bemu-
tatni a Megváltó szenvedését. Azt mondják, 
hogy a történet annyira naturalisztikusra sike-
redett, hogy esetenként már-már egy horror-
mozival is felér, de az alkotás „nagyot durrant”.

B. Z.

Mel  
Gibson

Sok évvel ezelőtt láttuk utoljára egy mozifilmben, 
a Jelekben, s aztán – miután „elátkozta”  

a Hollywood-brancsot – visszautasított minden 
szerepajánlatot 
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Kölcsön

– Adj már kölcsön egy ezrest fizetésig.
– Tessék, itt van. És mikor lesz fizetés?
– Hát én tudjam? Te dolgozol...

Panaszkönyv
A főpincér kérdi a pincért:
– Mit írt a vendég a panaszkönyvbe?
– Az égvilágon semmit, csak beleragasz-

totta a bécsi szeletet.

Tériszony
A suliban Pisti odaszól Jancsinak:
– Jancsi! Délután lejössz a térre?
Mire Jancsi:
– Jaj, dehogy megyek! Tériszonyom van!

Sorsjegy
– Vegyen egy sorsjegyet, uram!
– Mit lehet nyerni vele?
– Egy autót!
– De én nem akarok autót!
– Ne aggódjon, nagyon kicsi az esélye!

Tégla
– Képzeld, tegnap a fejemre esett egy 

tégla.
– Tényleg? És semmi bajod?
– Nem, hál’ istennek! semmi. És képzeld, 

tegnap a fejemre esett egy tégla.

Sündisznók a sivatagban
Két sündisznó sétál a mexikói sivatag-

ban. Egyszerre megpillantanak egy hatal-
mas kaktuszt.

– Mi lehet ez, mit gondolsz? – kérdi az 
egyik.

– Szerintem egy akrobatacsoport.

Nagy kert

– Kérem, ön azt mondta, hogy ehhez a 
házhoz kert is tartozik. Hát kert ez? Csak 3 
méter széles és 4 méter hosszú.

– No, igen, de nézze csak, milyen magas!

Úszás
Úszóedző a tanulónak:
– Mindig számold meg, hogy hányszor 

buksz a víz alá, és hányszor jössz fel. Ha az 
eredmény nem osztható kettővel, nehogy 
levegőt végy!

Büntetés
– Megbüntetem! Itt tilos horgászni!
– Ki horgászik itt? Én csak ezt a kukacot 

tanítom úszni.
– Akkor azért büntetem meg, mert nincs 

a kukacon mentőmellény.

A szúnyogok tüzet raknak
A szúnyogok tüzet raknak. A tűzrakás 

vezetését az öreg szúnyogra bízzák. Azt 
mondja az idősebb szúnyog:

– Először csak vékony ágakat tegyetek rá, 
aztán meg olyat is lehet, mint a combom!

Aláírás
Pistike kérdi az apját:
– Apu, tudsz sötétben írni?
– Persze.
– Akkor lekapcsolom a villanyt, és írd alá 

az ellenőrzőmet!

Pistike füle
Az orvos nézegeti Pistike bal fülét. Bele-

néz, hümmög, mire Pistike megszólal:
– Hiába nézi, úgysem lát át rajta, mert a 

másik fülem tele van vattával!

Csavargó

Pistike az út szélén ül és nagyon sír. Oda-
megy hozzá egy férfi:

– Mondd csak kisfiam, miért keseregsz 
itt?

– Hát egész nap csavarogtam, nem akar-
tam iskolába menni. Most meg kiderült, 
hogy vasárnap van.

Egerek
Két egérke beszélget:
– Olyan fáradtnak látszol – mondja az 

egyik –, mi van veled?
– Hagyd el! Feleségül vettem egy zsiráf-

lányt.
– És ettől vagy kimerült?
– Mert telhetetlen. Megcsókolom, aztán 

alig érek a földre, már megszólal: gyere szí-
vem! Puszit!

Áramszünet
Két szőke nő beszélget a tegnapi áram-

szünetről.
– Képzeld 3 órát álltam a liftben az áram-

szünet miatt.
– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgó-

lépcsőn!

Optimista és pesszimista
Az optimista és a pesszimista találkozik. 

Azt mondja a pesszimista:
– Képzeld, van egy jó hírem.
– Neked??? Na, mondd!
– Képzeld, van egy csomó rossz hírem!

Főzelék
– Pistike, edd meg szépen a főzeléket! 

Más gyerek örülne, ha csak a felét kapná.
– Én is.
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– Sajnálom, hogy pazarolom az idejét, doktor úr, de elfelejtettem, 
hogy miért is jöttem! – Mikor főzöd már a vacsorát? Mindjárt ideje reggelizni!

Milyen állat?

– Na, ez milyen állat? – áll meg az orosz-
lánketrec előtt az apa a kisfiával.

– Nufi! – vágja rá a gyerek.
Mennek tovább, és odaérnek a zsiráfhoz:
– No, ez milyen állat?
– Nufi!
Amikor a vízilóhoz érnek, az apa már biz-

tos benne, hogy fia tudja ennek az állatnak 
a nevét.

– No, milyen állat ez?
– Vízinufi!

Állatbuli
Oroszlán: Csináljunk bulit!
Béka: Igeeen! Lesz buliiii!
Krokodil: Hozok kaját!
Béka: Yesss! Lesz buliii, lesz kajaaa!
Oroszlán: Hozok piát!
Béka: Micsoda party! Lesz kaja, pia!
Krokodil: Hozok nőket!
Béka: Yess! Lesz buli, kaja, pia és nők!
Oroszlán: Ezt a kis zöld bunkót meg itt 

hagyjuk!
Béka: És nem jön a krokodil!!! Yesssss!!!!

Mutasd a nyelved
– Pistike, mutasd a nyelved! – szól az or-

vos.
– Nem mutatom!
– De hát miért nem?
– Mert tegnap a tanító néninek már meg-

mutattam, és megvert érte.

Állatorvosnál
Tábla az állatorvosnál:
„Kérjük, ne zavarja a rendelést! Leül! Úgy 

marad!”

Hajózás

Az utasszállító hajóról egy hosszú szakál-
lú férfit pillantanak meg az egyik szigeten, 
aki vadul kiabál és integet.

– Ki az az ember ott? – kérdi az egyik utas 
a kapitányt.

– Fogalmam sincs. De mindig megbo-
londul, ha erre hajózunk.

Intelligenciakoktél
– Mondja, főpincér úr, milyen koktélt tud 

hozni száz dinár alatt?
– Talán egy intelligenciakoktélt. Mind-

össze ötvenegy dinár.
– Jó, megkóstolom.
A pincér kihozza az italt, a vendég bele-

kóstol, majd azt mondja:
– De hiszen ez víz egy kevés citromlével!
– Na látja uram, máris hat!

Halhatatlan szerelem
– Szeretsz?
– Szeretlek!
– És meghalnál értem?
– Nem, az enyém egy halhatatlan szere-

lem.

Nagyon ügyes
Móricka megy haza és meséli, hogy ma 

a tanító néni olyat kérdezett, amire egyedül 
csak ő tudta a helyes választ az egész osz-
tályban.

– Nagyon ügyes vagy – mondja az anyja.
– Hát igen, nem hiába, az én fiam – mond-

ja büszkén az apja.
– Na és mondd csak kisfiam, mit is kérde-

zett a tanító néni? – kérdi az anyuka.
– Azt, hogy ki dobálta meg őt papírga-

lacsinnal...

Őrangyal

A faluban este kerekezik haza a helyi 
plébános. Megállítja a rendőr, és így szól 
hozzá:

– Atyám, ezer dinárra büntetem, mert 
veszélyeztette a közlekedés biztonságát!

– Ugyan, fiam – legyint a pap –, nem 
történhet nekem semmi bajom, hiszen az 
őrangyalom állandóan velem van.

– Igen? – mondja a rendőr. – Akkor két-
ezer dinárt kell fizetnie, mert ketten nem 
ülhetnek egy kerékpáron.

Ferkó: Mama, a mi falunkban egy 
ember 1800-ban született.

Anya: Lehetetlen.
Ferkó: Jöjj és nézd meg. A temető-

ben az egyik sírkövön olvashatod.

Hittantanár: Mondd csak, hogy ad-
ták el Jákob fiai József testvérüket?

Ivica: Nagyon olcsón!

– Nekünk nem kell az Isten – mondta 
a ficsúr a gazdának. – A tudomány min-
dent pótol, csodálatos dolgokat művel.

– Lehet – válaszol ravaszul moso-
lyogva a gazda. – Valamelyik nap az 
udvaron tényleg szép gépet láttam! Az 
egyik felén ment be a széna, a másikon 
tej jött ki.

– Látja – mondja győzedelmesen a 
ficsúr.

– Csakhogy – jegyezte meg a gazda 
– ezt a gépet nem a tudomány találta 
fel. E gép neve: tehén.

Beküldte:
Sótanyi Zsófia, Szabadka



Jó
 P

aj
tá

s, 
17

. s
zá

m
, 2

01
2.

 m
áj

us
 3

.
1�

Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol 
a sodromból. De mindig későn szól, mert olyankor már kint van. 

Fiamnak, Janónak

Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tudták, hogy 
kire hasonlítok. 

Nagymama azt mondta: Istenem, akárcsak az anyja!
Nagypapa azt mondta: az ördögbe is, szakasztott az apja!
Emil bácsi azt mondta: a megszólalásig szegény Jolán!
Apukám azt mondta: mintha csak magamat látnám!
És anyukám azt mondta: azért talán rám is hasonlít egy kicsit!

Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám 
egy füzetbe írta be, 

hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra,
mikor ültem fel először,
mikor álltam fel a járókában,
mikor ittam először bögréből,
és mi volt az első szó, amit kimondtam.

Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám: 

Anyuka egyetlen boldogsága
Nagymama szeme fénye
Drága csillagom
Kicsi bogaram
Eszem azt az arany kezecskéjét
Hadd pusziljam meg a talpacskáját
Mit hoztam az én kis madaramnak?

Amíg kicsi voltam és bűbájos, apukám albumba ragasztotta a fény-
képeimet, hogy mindenki megnézhesse, milyen voltam háromnapos, 
kéthetes, négy hónapos és egyéves koromban. Ebben az időben ke-
rült az első kinőtt tipegőcipőm anyukám fölé a polcra, ekkor vágott le 
a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű aranyhajamból, s ekkor tette 
apukám a tárcájába, amit neki rajzoltam. 

Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőt-
tem, megint mit mondtam, és nahát, milyen ügyes vagyok. És apukám 
lefényképezett az Állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem fél-
tem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záróünnepélyen, ahol 
nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem is 
látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint 
a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva.

Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, aki csak látott, mind 
azt mondta: 

Micsoda jól sikerült gyerek!
Igazán büszkék lehettek rá!

És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kis-
gyerek egyformán helyes, azért egymás közt mégis belátták, hogy igaz, 
ami igaz, ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves 
és szép. 

Mert ott van például a szegény Ilonkáék fia,
Vagy ott van a szegény Istvánék lánya,
És aztán a nagymamának eszébe jutott, hogy
Na és ott van a Déneske,

És abban mindenki egyetértett, hogy a Déneskéről jobb nem is 
beszélni. Apukám és anyukám ilyenkor szerényen mosolygott, és azt 
mondta, hogy persze, még mindegyik kinőheti magát.

Amióta megnőttem, és butaságokat beszélek, és elviselhetetlen va-
gyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja: 

Ez volna a ti fiatok?
Szinte hihetetlen!
Nem lehet ráismerni!

És a család szégyenkezik, mert arra persze nem számítottak, hogy 
én is kinövöm magam. 

Amióta nagy vagyok és nyegle és idétlen, hogy csak ülnek és sóhajtoz-
nak, hogy kire ütött ez a gyerek. 

Nagymama azt mondja: én nem tudom, kire, de az anyjára biztos nem!
Nagypapa azt mondja: én nem tudom, kire, de az apjára biztos nem!
Emil bácsi azt mondja, hogy szerencse, hogy szegény Jolán már nem 

érte meg!
Apa azt mondja: most láthatja az anyja, hogy nem kellett volna min-

dent ráhagyni!
Anya pedig azt mondja: te vagy az apja, hát mért nem pofozod meg?

És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egy-
más között mégis belátják, hogy ami sok, az sok, az ő türelmüknek is 
van határa, és ez így nem mehet tovább. Csak még azt nem tudják pon-
tosan, hogy akkor hogyan is menjen. 

Nagymama szerint valakinek, ugye, nevelni kellene ezt a gyereket, 
mert csak nő, mint a dudva.

Nagypapám szerint szigorúbban kellene fogni ezt a gyereket, mert 
első a kötelesség.

Aranka néni szerint meg kellene válogatni, hogy kikkel barátkozik 
ez a gyerek, mert aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók.

Anya szerint többet kellene aludnia ennek a gyereknek, mert sosem 
alussza ki magát.

Apa szerint többet kellene tanulnia ennek a gyereknek, mert így 
nem viszi semmire.

Emil bácsi szerint ez szomorú, mert ugye, az ő családjukban min-
denki normális volt, és attól fél, hogy ez, sajnos, a Rezső vére. 

Megkérdeztem, hogy ki a Rezső, abban mindenki egyetértett, hogy 
a Rezső az nem tartozik rám. Abban az időben sokat álmodtam a Re-
zsővel, de aztán a nagymama mondta, hogy ne higgyek Emil bácsinak, 
a Rezső jó gyerek volt, csak megszédült, és megmutatta a fényképét is. 
Azóta nem álmodok vele.

Amióta nagy vagyok és ütődött és nyegle és idétlen, azóta nem 
lehet hozzám szólni. De azért szólnak. Pedig tudják, hogy ha hozzám 
szólnak, az olyan, mintha a falnak beszélnének. Nem tudom, a fal miért 
nem válaszol, én azért nem, mert abból csak baj van. Én ugyanis tisztes-
ségesen válaszolni se tudok. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mondd, édes 

Janikovszky Éva

Kire ütött  
ez a gyerek?

(Részlet)
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Egy nagyon ismert szövegbe, 
Janikovszky Éva (1926–2003) 
Kire ütött ez a gyerek? című 
„gyermekmonológjába” olvas-
hattok bele mai rovatunkban. A 
történet főhőse, egy kamaszfiú 
mondja el „görbe tükör” előtt a 
nemzedéki (szülők és gyerekek 
korosztálya közötti)  nézetel-
térések lényegi mozzanatait; 
minthogy ezek örök érvényű kor-
osztálybeli különállóságok, nem 
igazi konfliktusok, inkább hu-
morosak mintsem komolyságra 
okot adók. Felszabadult, vicces, 
érdekes szövegek. Népszerűek. 
Csak az elemek változnak az 
évek során: ma már egy gyermek 
sem görnyedne pl. magnó felett 
– felváltotta a számítógép.

Ha nagyon őszinte akarok 
lenni hozzátok, ki kell, hogy 
mondjam: épp abból következik 
gyengesége is az ilyen típusú 
gyermekirodalomnak, amiből 

erőteljes hatása.  Csak a kifeje-
zett érzésvilág felszínét ragadja 
meg, humora és könnyedsége 
ebből a felszínből ered – hamar 
időszerűtlenedik és felejtődik 
olvasása.

Majd kutatunk még rova-
tunk keretében e témakör jelen-
ségei után!

Sziveri Móra Ágotának Sza-
badkáról ismét volt mit aján-
lania. Fank Baum Óz, a nagy 
varázslójának meseváltozatát 
ismerte meg egy „mesedoboz”-
ból. Megosztja rovatunk alsós 
olvasóival legszebb élményeit. 
Fontos és szép dolgok ezek. Vi-
lágalkotó dolgok, amit csak az 
ért meg, aki megérezte és be-
lekóstolt az olvasás varázsába. 
Az Óz... ismert történet. Rova-
tunkban is olvashattatok belőle 
részletet. Szóljatok hozzá!

Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!

fiam, mire használod te a fejedet? Én csak úgy magamtól azt válaszol-
nám, hogy azzal szoktam fejelni, azon növesztem a hajamat, és azon 
van a fülem is, amit mozgatni tudok. Ez persze nem tetszene nekik, 
mert már sokszor megmondták, hogy a fejem azért van, hogy gon-
dolkozzam vele. Ha azt kérdezik tőlem, hogy csak tudnám, hogy mit 
csináltál egész délután, hogy késő este fogsz hozzá a leckéhez!

Én ugyan elmondhatnám, hogy délután fölvettem a magnóra három 
számot, aztán visszahallgattam, aztán megpróbáltam leírni a szövegü-
ket, aztán kerestem hozzá szótárt, aztán találtam a szótárban két képes-
lapot, amiről eszembe jutott a képeslapgyűjteményem, ami egy nagy 
borítékban volt, de persze megint eltette valaki, mert mindent elrámol-
nak, de azért csináltam a képeslapgyűjteménynek egy képeslapgyűjte-
mény-tartót, mert nálunk semmi se veszhet el, és majd ha megtalálom, 
akkor abba fogon tenni, igazán nagyon jó kis képeslapgyűjteményt 
csináltam, csak sajnos közben a ragasztó ráfolyt az íróasztalomra, akkor 
kerestem benzint, hogy föloldja, és föl is oldotta, de sajnos a lakkozást 
is a tetején, akkor kerestem lakkot, hogy lelakkozzam, de a csónaklak-
kos dobozban valami más volt, mert mindig mindent összeöntenek, 
és le kellett smirglizni az egészet, erről eszembe jutott, hogy jó volna 
feltalálni egy olyan lakkot, amit nem kell smirglizni, hanem egyszerűen 
le lehet húzni, és alatta van egy másik lakkréteg, ami még egészen új. 
Erről eszembe jutott, hogy kémiából holnapra három példa van feladva, 
csak azt nem tudom, hogy melyik három, és ezért felhívtam a Lazaricsot, 
mert az valami fantasztikusan magjegyzi az ilyesmit, és tényleg tudta, és 
én belejátszottam neki a telefonba a három új számot, amit fölvettem, 
hadd halljon ő is valami normálisat, és akkor hazajöttek. 

Ha én ezt mind elmondom, akkor az egészből csak annyit értenek 
meg, hogy megint tönkretettem az íróasztal lapját. Ezért inkább csak 
a vállamat vonogattam, amire azt kérdezték, hogy csak tudnám, hogy 
kitől tanulod ezt a tempót! Mintha magamtól nem jöhetnék rá vala-
mire. A végén úgyis azt mondják, hogy én nem tudom, hogy milyen 
gyerek vagy te! Pedig ők mindnyájan tudják, hogy milyen gyerek va-
gyok, csak én nem. 

Nagymamám szerint az a baj, hogy ideges ez a gyerek,
Nagypapám szerint az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek,
Aranka néni szerint az a baj, hogy zárkózott ez a gyerek,
Emil bácsi szerint az a baj, hogy nem érdekli ezt a gyereket semmi,
Anya szerint az a baj, hogy túlterhelt ez a gyerek,
Apa szerint az a baj, hogy nem gondolkozik ez a gyerek,

De abban mindnyájan egyetértenek, hogy nincs bennem semmi 
jóérzés. Én nem tudom, pontosan, hogy mi az a jóérzés, de nekem 
mindig kapar a torkom, ha válogatott meccsek előtt eljátsszák a Him-
nuszt, vagy győzünk a versenyen, és felhúzzák a zászlót, még most is 
polcomon tartom az öreg macimat, és mindig sajnálom a halat, amit 
kifogok a vízből.

És az sem igaz, hogy nekem eszembe se jut, hogy segítsek valamit, 
mert a múltkor is elmosogattam a Borinkáéknál a buli után, és a végén 
még a konyhát is felmostam. Mondta is a Borinka nagymamája, hogy a 
Borinka lány létére példát vehetne rólam, amiért persze a Borinka bosz- 
szút állt, és megvárta a nagymamámat az ABC előtt, és elvette tőle a két 
szatyrot, és hazáig cipelte. Azóta én példát vehetek még a Borinkáról is, 
aki ugyan nem egy szépség, de legalább van benne jóérzés. Persze még 
így sem értik, hogy mit eszek én éppen a Borinkán, mikor itt van az Ist-
vánék lánya, aki itt lakik a szomszédban, vagy itt van a Déneske húga, aki 
mégiscsak komoly lány. És mért nem barátkozom a Déneskével, mikor a 
Déneskétől csak jót tanulhatnék? Mert az se normális, hogy folyton csak 
itthon penészedek, a rossz levegőben, és bőgetem a magnót.

Az én koromban se apukám, se anyukám nem heverészett világos 
nappal a rekamién, nem ült a földön görbe háttal a magnó mellett, 
hanem ebéd után azonnal nekifogtak a leckének, aztán ahogy befejez-
ték, szaladtak ki a szabadba, és szívták a jó levegőt. Énszerintem azért, 
mert se apukámnak, se anyukámnak nem volt magnója.

Egy Mesedobozt kaptam 
húsvétra a nagyszüleimtől! Ez 
egy színes kartondoboz, és 
benne hat mesekönyv van. A 
mesekönyvek kisformátúak és 
keményfedelűek. Mindegyik 
mesekönyvben nyolc mese 
található. A fedelük szép tarka. 
Belül is szépek a rajzok, nagyon 
tetszenek, mert aranyosak a kis-
lányok, a kisfiúk és az állatok.

Anyukám azt mondta, hogy 
ezek főleg Grimm- és Ander-
sen-mesék, csak rövidebb és 
kicsit más változatban.

Két hét alatt elolvastam a 
meséket, és közben megta-
nultam magamban olvasni, 
amit eddig nem tudtam, csak 
hangosan, ahogy az iskolában 
tanultam, de anyu azt mond-
ta, hogy próbáljak magamban 
olvasni, hogy ne fáradjon ki a 
szám.

A kedvencem a hatodik kö-
tet. Tarka a fedőlapja, a békaki-
rály van rajta és a hercegnő. 
Ebből a kedvenc mesém az Óz 
varázslója. Egy kislány és egy 
kiskutya játszott az erdőben, 

nagy vihar közeledett, elfújta 
őket. Találkoztak egy madár-
ijesztővel, akinek nincs szíve. 
Találkoztak egy oroszlánnal, 
aki sírt, mert nagyon gyáva, és 
mert kinevetik. Elindultak Óz 
varázslóhoz, hogy segítsen ne-
kik. Végül a kígyóval találkoz-
tak, ő is velük ment, mert nem 
csörgött a farka. Óz varázsló 
teljesítette a kívánságokat. 
Mindezt a kislány álmodta.

Nagyon jó mesék vannak a 
Mesedobozban. Még az első-
sök is el tudják olvasni, ezért 
ajánlom nekik és más gyere-
keknek.

Sziveri Móra Ágota,  
Majsai Úti iskola, 1. d

VAN EGY ÚJ KÖNYVEM 

Mesedoboz
Novum Könyvkiadó, Szeged, 2005
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Amint arról korábban már írtunk, 2011-
ben tömegesen kezdték meg az átté-

rést a Windows XP felhasználók. Úgy tűnik, 
bejött a szakemberek becslése, mely szerint 
a Windows 7 hamarosan a legnagyobb fel-
használói táborral bíró microsoftos operáci-
ós rendszer lesz. A legfrissebb adatok szerint 
a Windows XP az elmúlt tizenkét hónap alatt 
10 százaléknyi részesedést vesztett el, és ha 
ez így folytatódik – noha a lineáris fogyás 
nem valószínű –, akkor 2014. április elejére 
már csak 17,1 százalékos részesedése lesz. 
Vagyis hivatalos kimúlásának időpontjában 
100 asztali számítógép és laptop közül 17 
még mindig ezt a platformot fogja futtatni, 
a mostani becslések szerint.

Ennek kapcsán a Microsoft újabb lépé-
seket tett az operációs rendszer leváltásá-
nak reklámozására. Húsvéthétfőn elindí-
totta a Windows XP haláláig tartó „kétéves 
visszaszámlálást”. Mind a több mint tíz évet 
megélt operációs rendszer, mind az Office 
2003 terméktámogatásának utolsó formái 
is véget érnek április 8-án – 2014-ben. Ezt 
követően már biztonsági frissítéseket sem 
kapnak a szoftverek.

Amikor a Windows XP-nél végleg lehúz-
za a rolót a Microsoft, az OS már 12 éves 
és 5 hónapos lesz, ami a számítástechnika 

rohamosan fejlődő világában matuzsálemi 
kornak számít. Gondoljunk csak az okostele-
fonokra, például az Android 2.0-nál régebbi 
változataira – melyik gyártó támogatja még 
az ilyen rendszereket? Visszatérve az XP-re: 
az operációs rendszer népszerűségét jól jel-
zi, hogy az eredetileg tervezett tízéves élet-
ciklus nagyjából a negyedével hosszabbo-
dik meg, megdöntve ezzel minden korábbi 
rekordot (amit egyébként eddig a Windows 
NT tartott, 11 év és 5 hónapnyi támogatási 
idővel).

Szép, szép, de nálunk nyilván még sokáig 
él a Windows XP, két okból is: nagyon jó, ki-
forrott rendszer, újabb (elsősorban Windows 
7) pedig csak az újonnan vásárolt gépekkel 
együtt érhető el a szerbiai pénztárcához 
mért áron, az viszont gyakran a nem sokat 
tudó „Starter” verzió. És még valami: nálunk 
még mindig nem csukja be a hatóság azt a 
boltot, ahol operációs rendszer nélküli szá-
mítógépeket árulnak. Ezekre ugyanis 99%-
ban kalóz Windows, leginkább éppen az XP 
valamelyik változata kerül...

Öt éve ismert a probléma, most közel félmillió dollárt kell fizet-
nie a gyártónak a defektes telepek miatt. Legalább két esetben 

emberi sérülés is történt. Összesen 22 esetet jegyeztek fel hibás 
akkumulátorok túlhevüléséből következően a Hewlett-Packard lap-
topjai kapcsán. Az első 2007 szeptemberében következett be, ám 
hónapokig még csak be sem jelentették a meghibásodást. A hely-
zet csak a napokban rendeződött; a HP azonban kénytelen 425 ezer 
dollárt fizetni az ügy elsimítása érdekében. „Legalább két esetben a 
hibás termék sérülést okozott tulajdonosának; ezek közül legalább 
egy esetben kórházi kezelésre szorult az incidenst elvszenvedő fél” 
– olvasható az esetről szóló hírben. A bűnös az az egyébként álta-
lánosan használt lítiumionos akkumulátor, amit a vállalat egyes új 
noteszgépeiben kiegészítőként vagy alkatrész formájában értékesí-
tett. A telepek hibás kialakításuk miatt ugyan nem szükségszerűen, 
de néhány alkalommal túlhevülhettek, ami égési sérüléssel járó je-
lenséget produkálhatott: több olyan esetet jegyeztek fel, amikor a 
készülékből lángok törtek fel, állította a bizottság.

Nem sokkal a bejelentést követően a HP a nyilvánossághoz 
fordult, melyben a fentieket elismerve bejelentette akkumulátor-
 visszahívási programját. Ez összesen 32 ezer telepet érint, közölte 
az amerikai vállalat. Legalábbis egyelőre, mert a fogyasztóvédelem 
továbbra is várja azok panaszát, akiknek gondot okozott a rakoncát-
lankodó energiatároló. (Apropó: fogyasztóvédelem – mi is az?)

Nincsen egyedül a problémával a Hewlett-Packard, a lítiumionos 

akkumulátorok, dacára annak, hogy gyakorlatilag minden kismére-
tű hordozható elektronikai eszközben megtalálhatók, nem problé-
mamentesek. A Dell és a Toshiba hasonló visszahívási akcióval volt 
kénytelen élni az elmúlt években – utóbbi gyártók a Sony által készí-
tett energiatárolók hibái miatt kényszerült erre a profitot csökkentő 
lépésre.

Túlhevülő akkumulátorok okoztak gondot  
a laptoptulajdonosoknak

A nagy Windows XP visszaszámlálás

Kórházba juttatta lángoló laptopja
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KOS

Bármilyen vitába is keveredsz, töké-
letesen tisztában vagy vele, hogy iga-
zad van. Már csak érvelési készségeiden 
kellene csiszolnod egy kicsit. Ne aggo-
dalmaskodj egy kapcsolatod miatt. Ha 
alaposan átgondolod a jelenlegi hely-
zetedet, rájössz, hogy a jövőben el kell 
kerülnöd az illetőt.

BIKA

Ha valakivel problémád van, szemtől 
szemben kell megbeszélnetek a dolgot. 
Írásban valahogy nem megy a kommu-
nikáció a héten. Mutasd ki a fogad fehér-
jét! Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, 
hiszen az ismerősöd állandóan lejárat, és 
rosszindulatú pletykákat terjeszt rólad.

IKREK

Egész héten a jövőbeli terveidről ál-
modozol. Ám az ábrándozás nem elég, 
gyakorlatias elképzelésekre lesz szük-
séged céljaid eléréséhez. A csillagok a 
szerelmi ügyeknek kedveznek, de szük-
séged van a józan eszedre. Ne csak a 
szívedre hallgas!

RÁK

Próbáld játékosra venni a figurát. Ha 
nehéz feladattal nézel szembe, jutal-
mazd meg magad, miután megoldottad 
azt. Ha még nehezebbel, még nagyobb 
a jutalom. Valami újat tanulhatsz a hé-
ten, s a tudásodat hasznosíthatod is. Ta-
nuld meg kezelni a vészhelyzeteket!

OROSZLÁN

Nem akarsz mindent feladni, de azért 
néha nem árt egy kis pihenő. A környe-
zeted szeretné, ha nemcsak a tanulni-
valóval lennél elfoglalva. A napokban 
elég szomorú vagy. A barátaiddal ne 
veszekedj, s ne csak magadra gondolj! 
Próbáld meg bővíteni a látókörödet!

SZŰZ

Nagyon izgatott vagy az előtted álló 
lehetőségek miatt. Jó úton haladsz, már 
csak rajtad áll, hogy közben milyen ál-
lomásokat érintesz. A türelmetlenség 
rendkívüli módon lelassítja az előme-
neteledet. Tartsd magad szigorúan az 
időbeosztásodhoz.

MÉRLEG

Ha nem értesz valamit, várd meg, amíg 
a társaid megoldják a feladatot. Sokat 
tanulhatsz a tévedéseikből, utána pedig 
brillírozhatsz. Hiába érzed stresszeseknek 
ezeket a napokat, mégis sok tapasztalatot 
szerzel. Egészségügyi problémád adód-
hat.

SKORPIÓ

Frusztráló helyzetekbe kerülsz a héten. 
Néha legszívesebben kifutnál a világból. 
Ne stresszelj, hiszen még így is nagyon 
hasznos tagja vagy a csoportnak. Nyugod-
tan, lazán végezd a feladataidat! Ne hagyd, 
hogy apróságokon felhúzd magadat! A 
társasági életet illetően történhet valami, 
ami miatt egyébként is nagyon felizgatod 
magad.

NYILAS

Kemény időszak lesz a mostani, legin-
kább, ha olyan tantárgyakról van szó, amik 
nem engednek sok személyi szabadságot. 
Fogakat összeszorítani! Valaki hirtelen 
nagy hatással van az érzelmi világodra. 
Nem tudod hova tenni ezt a váratlan él-
ményt. Fogadd el a különös kihívásokat!

BAK

Rengeteget fejlődsz a héten. Nyitott 
vagy, és csak úgy szívod magadba a renge-
teg információt, ami eléd tárul. Társasági 
feladatot vállaltál magadra. Teljesítsd, amit 
elvállaltál! A környezetedben mindenkivel 
legyél barátságos!

VÍZÖNTŐ

Játékos hangulatban telik a hét, úgy-
hogy nagyon jól fogjátok érezni magato-
kat osztálytársaiddal. De néha még így is 
komolyra kell venni a szót. Ne próbáld el-
fojtani a szerelmet, vágyódást, amit érzel. 
Ideje kinyilvánítanod az érzelmeidet. Le-
het, hogy a másik fél is csak bátortalan.

HALAK

Ideje kipróbálnod magad vezetői sze-
repben. Nyugodtan megmondhatod min-
denkinek, hogy mostantól te irányítasz, és 
megteszed az első lépéseket céljaid felé. 
Egy magabiztos, kellemetlenkedő, rosszin-
dulatú személy téged szemelt ki. Végezd a 
dolgodat, és ügyet se vess az áskálódásra!
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Összegyűjtöttük a legfontosabb dolgokat ahhoz, hogy a kitűzött 
céljaidat meg tudd valósítani.

1. A konkrét, valós törekvések a legkönnyebben 
megvalósíthatók

Amikor változtatni szeretnénk valamin, fontos, hogy konkrét fel-
adatokat tűzzünk ki magunk elé. Sokkal hatásosabb az elhatározás, 
ha konkrétan azt mondjuk, hogy „minden műanyag szemetet, pa-
pírhulladékot szelektíven gyűjtök”, mint ha a „mindennap többet te-
szek a környezetért” általános kijelentését hangoztatom. A részletes 
célkitűzés sokkal inkább a megvalósulás felé törekszik.

2. Ne várj egyből csodát!
Valószínű, hogy a „fél órával korábban kelek fel, hogy legyen időm 

edzeni” típusú változtatási törekvések nem válnak rögtön valóra, 
előfordulhat, hogy az átállás néhány hónapot is igénybe fog venni. 
Az agyadnak ugyanis időre van szüksége, hogy a rögzült, rutinszerű 
viselkedési mintákat felülírja, korrigálja.

3. A cél ismételgetése segít rögzíteni 
a kívánt változást

Minden reggel hangosan ismételd el a célodat, hogy ezzel is 
emlékeztesd magad feladataid betartására. (Írásban is működik a 
dolog.) Minden egyes alkalommal, amikor felidézed szándékaidat, 
gondolataidat a kívánságod megvalósítása felé tereled.

4. Ne másoknak akarj megfelelni
A változtatás igényét magadban kell felfedezned – ne azért csin-

áld, mert kell, mert a barátnőd, a barátod, az edződ, a szüleid vagy 
valaki más úgy akarja. Nehéz lesz a saját utadat járni, ha más akarata 
szerint cselekszel.

5. A felmerülő nehézségeket ne kudarcnak tekintsd
Az esetleges tökéletlenség annak a tanulási folyamatnak a részét 

képezi, amely során agyad új gondolkodási sémákra kezd átállni. Le-
het, hogy a cél felé vezető út rögös lesz, és nem fog minden egyből 
sikerülni, de ez teljesen normális – időnként mindannyian összeza-
varodunk, vagy a feladás gondolatát fontolgatjuk. Ne feledd, hogy 
mindenki hibázhat, ne ostorozd hát magad ezért. Fel a fejjel, s tartsd 
a kijelölt útirányt!

Öt tipp céljaid 
megvalósításához

Sok gondod van a hajaddal? Nem mindig 
áll úgy, ahogy szeretnéd? Ezúttal né-

hány profi hajápolási tippet ajánlunk – min-
den hajtípusra!

A tökéletes választás
A sampont a haj mindenkori állapotának 

megfelelően kell kiválasztani. Különleges 
védelem jár a festett hajnak, a vékony szálú 
hajnak, s a sérült hajszálaknak is. Hatékony 
ápolással kell fellépni a korpa ellen, valamint 
az élettelen hajat is fényessé és simává kell 
varázsolni. Mindig nézd meg a boltban, hogy 
milyen típusú hajra vásárolsz sampont!

Nagy haj
Több tartás? Szeretnél buja tincsekkel ér-

kezni a péntek esti buliba? A megfelelő felsze-
reléssel ez nem jelenthet problémát: ha tele a 
markod hajhabbal, dolgozd bele egyenként 
nyirkos tincseidbe. Ezután csavard fel a hajad 
valamilyen csavaróra. Hagyd megszáradni, 
majd szedd ki a csavarokat, és a hullámokat 
igazítsd tetszésed szerint az ujjaiddal, for-
mázd meg a frizurád, és fixáld hajlakkal.

Jóból is megárt a sok
Volumennövelő sampon, puhító hatású 

balzsam, pakolás a töredező tincsek elke-

rülésére? Nem sok ez egy kicsit? Lassíts! Ha 
túl sok kozmetikumot használsz egyszerre, 
pont az ellenkezőjét éred el a kívánt hatás-
nak: a túladagolás nem tesz jót a hajkoroná-
nak, sőt inkább tönkreteheti azt.

Miniadag
Ha hosszú a hajad, sose samponozd be az 

egészet, mert rögtön kiszárad. Inkább csak a 
fejbőrbe dolgozd bele a sampont, hidd el, az 
öblítésnél bőven jut majd a hajvégeidnek is, 
hogy garantáltan tiszták legyenek.

Fejedelmi lazítás
A balzsam, még ha „kondicionálónak” 

hívják is, puhává és könnyen kezelhetővé 
teszi a hajadat. Minden mosás után a ned-
ves haj teljes hosszára vidd fel, egészen a 
hajvégekig, majd alaposan öblítsd le. A haj 
tökéletesen táplált, ápolt és könnyen kifé-
sülhető lesz. A pakolások bőségesen ellátják 
a hajkoronádat energiával, és akár tíz percig 
is maradhatnak a fürtjeiden. Elég havonta 
egyszer megismételni ezt a rituálét.

Habverés
Ha több erőre van szüksége a tincseid-

nek, próbáld ki a speciális volumennöve-
lő habot, amelyet törülközőszáraz hajon 

próbálj ki. Ragadd meg a hajszárítódat, és 
szárítsd meg a behabozott hajat úgy, hogy 
a hab ne laposítsa el a szálakat, és már nyu-
godtan készülhet is a dívafrizura.

Profi
Hogy a hajad egészséges és ápolt-e, 

nemcsak a megfelelő termékek használatán 
múlik, hanem a profi eszközökön is. Hajba-
rát a keféd? Rögtön megtudhatod: simítsd 
végig az ujjbegyeidet vele. Amennyiben 
túlságosan szúr és karcol, kukába vele! A 
sörtéknek puháknak és legömbölyített vé-
gűeknek kell lenniük. Ne felejtsd: a kefét és 
a fésűt hetente egyszer öblítsd át sampon-
nal! Így megszabadulsz a zselé- és habma-
radványoktól, és a korpától, amely elcsúfítja 
a hajadat.

Profi hajápolási tanácsok
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A fenti furcsa szó a nemzetközi kézimunka- és gyűjteménykiál-
lítás szerb elnevezésének mozaikszava.

Most már a bácskossuthfalvi id. Kovács Gyula iskola diákjai 
is megtanulták, mit jelent. Ha éltek a lehetőséggel, egyhetes néze-
lődést, versengést, játékot kaptak.

Az alsósok megalakították a mackókedvelők baráti körét, és a 
képen látható remek közös gyűjteményt állították ki. A bal szélen 
álló két nagy mackólány a szervezők: Bada Johanna és Bada István 
ajándéka.

Az egyhetes kiállítás idején, április 11-én, a költészet napján há-
rom irodalmi rendezvény is volt. 

A Petőfi él! versismereti verseny résztvevői az idén is a várako-
záson felül teljesítettek. Ez látszik a felvételünkön felsorakozó adai, 
zentagunarasi, szabadkai és helybeli diákok mosolygós arcán. Okle-
velet és értékes könyvet kaptak jutalmul.

A másik vetélkedő résztvevőivel, a 7 csapat 21 diákjával és szur-
koló tanáraikkal megtelt a tanári szoba. Nemes Ildikó, Bíró Albert 
Erzsébet, Üveges Gizella, Berec Éva, Crnkovily Gábor tanárok időn-
ként a bölcsek tanácsaként vettek részt a játékban. Jómagam rend-
őrkapitány voltam, a versenyzők pedig nyomozó csapatok. Fontos 
ügy volt napirenden: Gion Nándor Postarablók című regényének 
története. 

Mondhatom, ügyes nyomozókkal volt dolgom, mindjárt a kez-
detén megállapították, hogy a két „kis gazfickó” tisztességtelen 
szándékkal ment be a postára éjnek idején, de később mindent 
jóvá tettek. A kassza sikertelen feltörése után hazafelé indulóban 
felfigyeltek egy villogó lámpára a telefonközpontban.

Ekkor kezdődött az igazi játék, belehallgattak a telefonbeszél-
getésekbe, később maguk kezdeményeztek beszélgetést, örö-
möt, álmot, praktikus tanácsokat adtak. Végül leleplezték a régóta 
körözött Zavarkó Pepit, akit Margith Jani óriási szemétládának 
nevezett. Az utcára csalogatták a húsvét éjszakáján mulatozó fel-

nőtteket, hogy ne válthassák valóra gonosz tervüket. Hajnalban 
megjelent még a fúvós zenekar is, és az Ember, az akarok lenni 
című dalt játszotta az összesereglett embereknek. Eseményekben 
gazdag éjszaka volt. Sok minden történt. Mégis nyomozóinkkal 
azt emeltük ki legfontosabb tényként, ami nem történt meg: a két 
fiú megakadályozta az emberöléssel párosuló gyújtogatást. Meg-
mentették barátjuk nagyapjának életét. Büszkén írhatták a posta 
kasszájára: Margith János és Jász Gábor rendet csinált ezen a sze-
métdombon.

Zavarkó Pepi további sorsának alakulását az író az olvasóra bízta, 
mi bírósági tárgyaláson vitattuk meg bűntettét a sötét képű Laczá-
éval együtt. Ez is „jó mulatság, férfimunka volt” ám.

A verseny győztesei a temerini Kókai Imre iskola tanulói:
Horák László, Petro Éva és Jankovics Bocskovity Éva. Serleget 

szereztek az iskolának és Nemes Ildikó tanárnőnek.
A második helyet az adai Cseh Károly iskola tanulói érték el, Bíró-

Albert Erzsébet tanítványai: Mészáros Zita (aki kiváló szavalóként is 
bemutatkozott), Kovács Krisztina és Burza Ralf.

A harmadik helyen a zentagunarasi Október 18. iskola diákjai vé-
geztek. Üveges Gizella tanárnő tanítványai: Nagy Kinga, Pátyerkó 
Natália és Zabos Aurél.

A nagyszerű szereplésért oklevelet kaptak Berecz Éva tanárnő 
és a bácsföldvári Svetozar Marković iskola tanulói: Székely Zsófia, 
Rózsa Lilla, Varga Henrietta.

A bácskossuthfalviak, Crnkovity Gábor tanítványai is megérdem-
lik szereplésükért a nagyszerű jelzőt: Nagy Emese, Farkas Gabriella, 
Matkovity Alekszandra.

A Széchenyi István iskolából két csapat is részt vett, ők is dicséret-
ben részesültek: Samu Teodóra, Dara Szintia, Lábadi Brigitta, Szenci 
Klaudia, Kunszt Zsaklina, Pálfi Flórián, Patarcsity Edvin.

A vidéki diákok részére az író fiának, Gion Gábornak az anyagi 
támogatása tette lehetővé az élményekben gazdag irodalmi kirán-
dulást, a jutalmakat és a helybeliek konyháját dicsérő finom ebédet. 
Köszönjük.

Hogy igazán kerek legyen a történet, meglepetésjátékkal zárult 
az irodalmi találkozó. Fogalmuk sem volt róla a versenyzőknek, hogy 
még a könyvek könyvéről is teszünk fel kérdést. A bibliaismereti 
vetélkedő mégis ragyogóan sikerült. Képek felismeréséből és rövid 
csattanós válaszokat igénylő kérdésekből állt. Az eredetileg másik 
napra tervezett versenyről a felnőttek le akartak beszélni, mondván 
a gyerekeket ez már nem érdekli. 

Ezer szerencse, hogy nem sikerült nekik.
A Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjteménykiállítás állandó kísé-

rő rendezvénye immár másfél évtizede a képzőművészeti pályázat. 
Ezúttal bibliai témát kaptak a résztvevők Noé bárkája címmel. Ki mi-
lyennek képzeli el a bibliai eseményeket? Illetve mit mentene meg 
a 21. századból a jövőnek. 

Bada Johanna

Gyerekeknek gyerekekről
Élmények a 42. MIRK-en
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Hogyan vitázol?
Engedékeny vagy akaratos vagy, ha vitára kerül a sor?  

Megtudhatod, ha kitöltöd a tesztet. Írd fel a válaszaid betűjeleit,  
és számold össze, melyikből van a legtöbb.

1.  Anyukád nem enged el egy buliba.  
Hogy győzöd meg?
a) Megkérem, hogy most az egyszer tegyen kivételt.
b) Sokáig győzködöm, a végén úgyis elenged.
c)  Kiakadok, bevágom a szobám ajtaját. Azt remélem, 

így majd meggondolja magát.

2. A buliban szándékosan neked vágódik egy lány.
a) Bocsánatot kérek, pedig nem is az én hibám volt.
b) Megkérem, hogy máskor vigyázzon jobban.
c) Én is meglököm.

3.  A legjobb barátnőd randizik a titkos szerelmeddel. 
Hogyan reagálsz?
a) Szóba se állok vele.
b)  Megkérdézem, mi történt, nem értettem-e félre 

valamit.
c) Válasszon: vagy ő, vagy én.

4.  A pénztáros kevesebbet ad vissza,  
mint amennyit kéne. Mit teszel?
a) Arra gondolok, hogy rosszul számoltam ki.
b) Barátságosan felhívom a figyelmét a hibára.
c) Óriási jelenetet rendezek.

Legtöbb az a válasz:
Engedékeny vagy. Nem káromkodsz, 
nem rendezel jelenetet. Mutatsd ki 
nyugodtan a rosszkedvedet, ezt is el 
kell fogadniuk az embereknek.

Legtöbb a b válasz:
A vitahelyzeteket okosan kezeled. 
Igazságos vagy a döntéseket illető-
en. Elfogadod mások véleményét, de 
kiállsz a sajátod mellett is. Higgadt 
vagy a viták közben. Folytatsd ezt a 
nézőpontot!

Legtöbb a c válasz:
Nehezen fogadod el a másik vélemé-
nyét. Felkapod a vizet, és támadással 
védekezel. Vegyél nagy levegőt, és 
hallgasd meg a másik felet is!

Értékelés
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„Kedves Bizalmas sorok!
Nyolcadik osztályos lány vagyok, és van egy óriási gondom, amit 
sajnos, saját magam okoztam. A problémám az iskolával kap-
csolatos. Az utóbbi időben elég gyakran kimaradozok az órák-
ról. Régebben is megtörtént már, hogy egy-két óráról leléptem, 
ám mindig kihúztam magam. Most azonban bajban vagyok! Az 
anyukám már tud a hiányzásaimról, volt szülőin, meg is haragu-
dott rám. Sikerült meggyőznöm, hogy megváltozok, de nem jött 
össze a dolog. Magam sem tudom miért, de amikor odaérek az 
iskolába, alig várom, hogy lelépjek. Nem tudok ülni az órákon. 
Most már az otthoni helyzet sem fényes, mert a szüleim csak kia-
bálnak velem is és egymással is. Tudom, hogy a szökésekkel csak 
rontok a helyzeten, de nem bírom ki. Kérlek, segíts! Mondd meg, 
mit tegyek, hogy legalább az iskolában javuljon a helyzetem.

Lady G.”
Válasz:
Kedves Lady G.!
Örülök, hogy átgondoltad a problémáidat, és annak is, 
hogy keresed a kiutat az igencsak kátyús helyzetből. 
Egy levélből nehéz kideríteni, hogy mi áll elsődle-
gesen a problémád hátterében, a család vagy az 
iskola. De egy biztos, az iskolából való kimaradásod 
jelzés, segélyhívás a környezeted számára. Így adod 
tuttukra, hogy segítségre van szükséged. Hogy job-
ban rálás az okokra, gondolkozz el, és vedd számba 
mindazt, ami valóban zavar téged, függetlenül attól, 
hogy kivel kapcsolatos, anyuval, apuval, iskolával, 
tanárral, tantárggyal stb. Ily módon ki tudod deríteni, 
hogy honnan erednek a gondjaid. Ha az iskola az elsőd-
leges probléma, akkor jó lenne minél előbb ott az iskolában 
segítséget kérni az iskola pszichológusától, pedagógusától, attól 
a tanártól, akiben bizalmad van. Persze ezzel még nem oldód-
nak meg a gondjaid. Akarni is kell a változást, dolgozni és 
betartani a megbeszélteket. Ami pedig a szüleidet illeti, 
újra meg kell nyerned a bizalmukat. Főleg anyukádét, 
mert a be nem tartott ígéretekkel igencsak alástad 
azt. Ha a szüleid között romlott meg a viszony, azt 
az iskolából való szökéseiddel nem tudod megjaví-
tani. Ezzel csak még nehezebbé teszed a helyzetet, 
arról nem is szólva, hogy csökkented a középisko-
lai iratkozási lehetőségeidet is. Szóval: szedd össze 
a bátorságodat, erődet, akaratodat, kérj segítséget 
a közeledben lévő személytől, és ne add fel, harcolj 
magadért. Hidd el, megéri.

„Kedves Bizalmas sorok!
Járok egy fiúval, de nem vagyok biztos abban, hogy ő az igazi. Az 
egyik pillanatban csak ölelném és csókolnám, a következő pilla-
natban, amikor valami olyat cselekszik, amivel megbánt, legszí-
vesebben kitekerném a nyakát, és látni sem bírom. Ez nekem nem 
tetszik. Szerintem nem ilyen kell, hogy legyen a szerelem. Nem 
tudom, a szakítás jó dolog lenne-e? Kérlek, adj tanácsot!

Ikrek”
Válasz:
Kedves Tanácstalan!
Ha hiszed, ha nem az életben nagyon sokszor megtörténik velünk, 
hogy egy és ugyanaz a személy iránt ellentmondásos érzelmek 
ébrednek bennünk. De a ti esetetekben inkább arról van szó, hogy 

még nagyon sokat kell érnetek érzelmileg, szellemileg, testileg. 
Ha megértetek, és valójában eljön számotokra a megfelelő idő és 
személy, akkor több lesz a szép és örömet nyújtó dolog, mint az 
ellentmondásos és energiát kimerítő esemény és élmény. Biztos, 
hogy mind a ketten szorongtok, nem vagytok biztosak a dolgok-
ban, téves döntéseket hoztok. Jó lenne átgondolnotok, hogy meny- 
nyire vagytok boldogok így együtt. Lehet, hogy jót tenne, ha külön 
úton járnátok, és gyakorolnátok a másik nemmel való kapcsolatot a 
barátkozáson, a barátságokon keresztül. Úgy látom, még nem jött 
el a ti időtök!

„Kedves Bizalmas sorok!
A legjobb barátnőmmel kapcsolatosan jelentkezek! Mi ketten 
teljesen különbözünk egymástól, de azért kicsi korunk óta jóban 
vagyunk. Én jobban kedvelem a farmert, ő viszont szeret lányos 

cuccokban járni és sminkelni. Nemrégiben elkezdett egy szi-
gorú diétát. Most már jó sok kilót leadott, sovány, de ál-

landóan koplal. Mindennap méri magát, este sosem 
vacsorázik. Újabban nem is ebédel. Volt, hogy ha-

zudott nekem az ebéddel kapcsolatosan. Kezdek 
aggódni érte. Félek, hogy anorexiás lesz. Hogyan 
segítsek neki? Kérlek, adj tanácsot!

Tini”
Válasz:
Kedves Tini!

Ha eddig még nem betegedett meg a barátnőd, 
most nagyon jó úton halad. Ilyen esetekben, még 

ha meg is haragszik rád, érdemes szólni a szüleinek 
is, hogy mit vettél észre. Jó lenne, ha a szülei is ugyanazt 

látnák, amit te, hisz valójában csak ők tudnak neki segítséget 
nyújtani a gyógyulásban. Tudnod kell, hogy az étkezési zavarok 

(mert több van belőlük) igen gyakoriak serdülőkorban. A tes-
tetek növekszik, fejlődik és nehezebben tudtok megbir-

kózni a változásokkal, konfliktusokkal. Ha ehhez még 
csatlakozik a médiák által közvetített női és férfiideál 

is, a modellek, manökenek kinézése, a sok reklám, 
hogy milyen ruhát hordjunk, és milyen legyen a ki-
nézésünk, tudattalanul is beépül a serdülő lányok 
és fiúk lelkivilágába. Pedig mindez nem nagyon 
egyezik a valósággal. Emellett a családi gondok 
és a hiányos kommunikáció is közrejátszik a fiata-

lok evési zavarainak megjelenésében. Különböző 
kutatások kimutatták, hogy azoknál, akik étkezési 

zavarokkal küzdenek, a családnak legalább a fele nagy 
hangsúlyt fektet az esztétikus alakra, a külső megjelenés-

re és a diétázásra. 
Azzal, hogy felrójátok neki, hogy nem eszik, sovány, csak még job-
ban növeli az elégedetlenségét önmagával szemben. A szüleinek 
kell meglátni, átgondolni a problémát, leülni és elbeszélgetni vele. 
Ez a beszélgetés nyugodt légkörben támadás, számonkérés nélkül 
kell, hogy folyjon. A tudomására kell hozni, hogy aggódnak érte, és 
hogy segíteni szeretnének neki. Az ilyen eseteket nem lehet csak 
a családon belül kezelni. Szükség van a szakemberek, pszichiáter, 
pszichológus segítségére is. És mivel az evési zavar nem egyik nap-
ról a másikra alakul ki, ezért hosszan tartó terápiát igényel az okok 
feltérképezése, és a zavart okozó konfliktusok, gondok megoldása 
is. Te mint barátnő, legyél mellette, de csak a barátságoddal, együtt-
érzéseddel tudod támogatni őt.
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Egyszer egy király eltévedt az erdőben, 
és éjnek idején egy szegény szénégető 
kunyhójához vetődött.

A házigazda épp az erdőt járta, a felesé-
ge pedig nem ismerte fel, kiféle nagy úr ko-
pogtat az ajtaján. Szívesen fogadta, de nem 
sokat teketóriázott; kereken megmondta az 
úrnak, hogy csak krumplit kaphat vacsorára, 
és a szénaboglyában kell aludnia, mert ágy 
nincs ilyen szegény házban.

De hát a király fáradt és éhes volt; meget-
te volna a vasszöget is. Ízlett neki a krumpli, 
mind a tíz ujját megnyalta utána. A széna 
között pedig jobban aludt, mint otthon a 
selyembársony ágyban. Meg is mondta az 
asszonynak másnap reggel, amikor elindult 
hazafelé. Azután elbúcsúzott, és fizetségül 
egy aranyat adott a szénégetőnének. Azt 
mondta, erről mindig jusson eszébe a lá-
togatása. Az asszony meg azt hitte, valami 
emlékérmet kapott ajándékba. Csak azt saj-

nálta, hogy lyuk nincs rajta; akkor legalább a 
nyakába akaszthatná.

Este hazajött a szénégető, s a felesége 
elmondta, milyen előkelő vendége volt, és 
milyen emlékérmet kapott tőle.

Feltűnt az embernek az értékes ajándék. 
Az érem feliratán is azonnal látta, hogy az 
ország királya járt nála, és módfelett örült, 
hogy az úr még az ujját is megnyalta a jó 
krumplicska után.

– Ami igaz, igaz, nem hiába nő itt a jó, ho-
mokos erdei földben az én krumplim; nincs 
is párja hetedhét országon. De azért még-
iscsak túl nagy ajándékot adott király uram 
azért, hogy egy tál krumplit megevett, és a 
szénakazalban aludt. Most rögtön viszek a 
palotába még egy kosár krumplit, ha már 
úgy ízlett neki.

Fel is kerekedett azonnal, elment a palo-
tához, és bebocsátást kért. A silbakok meg 
cifra lakájok el akarták küldeni, de ő nem 
tágított. Egyre csak azt hajtogatta, hogy je-
lentsék be azonnal. Nem kérni jött ő, hanem 
hoz valamit, s amit hoz, mindenütt szeretik. 
Amikor bejutott a trónterembe, így szólt:

– Nagy jó uram, te nemrégiben egy aranyat 
adtál a feleségemnek egy tál krumpliért és a 
kemény szénaágyért. Tudom, nagy úr vagy, de 
ez a nagy pénz akkor is sok egy kicsit. Ezért azt 
gondoltam, hozok még egy kosárka pótlást 
abból a krumpliból, amelyik után megnyaltad 
a tíz ujjad. Fogyaszd egészséggel, s ha ismét 
arra találnál járni, és betérnél hozzánk, kap-
hatsz még belőle, amennyi jólesik.

Tetszett a királynak az egyszerű ember 
nyíltszívűsége, és mert éppen jó kedvében 
volt, harminc hold földet ajándékozott a 
szénégetőnek egy szép tanyával.

Volt ennek a szénégetőnek egy irigy és 
zsugori bátyja. Mikor ez meghallotta, micso-
da szerencse érte a szénégetőt, így gondol-
kozott: „Talán velem is megeshet ilyesmi. Az 
egyik lovam úgyis régóta tetszik a királynak. 
Megvette volna már, de sokallta az árát: hat-
van aranyat kértem érte. Most elmegyek az 
úrhoz, s a lovat neki ajándékozom. Hogyha 
János öcsémet harminc hold földdel jutal-
mazta egy kosár krumpliért, akkor én ennél 
csak jobban járhatok.”

Azzal elővezette a lovat, és elment vele 
a király istállója elé. Megparancsolta a lo-
vászának, hogy ott várjon, ő pedig áttört a 
lakájok és poroszlók seregén, s beszemte-
lenkedett a trónterembe.

– Királyi felség – mondta –, úgy hallom, 
egyik lovam megnyerte nemes tetszésedet. 
Pénzért nem akartam megválni a paripám-
tól, de ajándékba szívesen odaadom, kérlek, 
fogadd kegyesen. Ott áll kinn a vár alatt; oly 
remek állat, hogy a te istállódban sincs hoz-
zá fogható.

A király mindjárt tudta, honnan fúj a szél, 
és ezt gondolta: „Várj csak, jómadár, amit 
tőlem kapsz, azt megemlegeted!” Aztán így 
szólt:

– Elfogadom az ajándékot, bár nem tu-
dom, hogyan viszonozzam. De megállj csak: 
épp itt van egy kosár krumpli; oly finom, 
hogy megnyalod utána a tíz ujjad. Harminc 
holdért meg egy tanyáért szereztem. Azt 
hiszem, busás jutalom a lovadért, hisz azt 
hatvan aranyért is megkaptam volna.

Azzal átadta a kosár krumplit a ravaszdi-
nak, és isten hírével elbocsátotta. A lovat pe-
dig azonnal bekötötték a király istállójába.

Német mese

A két ajándék
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Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy május 
első vasárnapján van kit felköszöntenünk, 

adjuk hát meg a módját. Édesanyánk reggeli ká-
véja mellé készítsünk egy kis édes meglepetést 
is, nemcsak neki lesz ajándék ez a reggel.

Mogyorós szívecskék

15 dkg lisztet elkeverünk 1 teáskanál sütő-
porral, 1 tasak vaníliás cukorral és 7 dkg kris-
tálycukorral. Hozzáadunk 1 tojást, 7 dkg puha 
vajat és az egészet összedolgozzuk. Kinyújtjuk, 
szivecskéket szaggatunk a tésztából, és vékony 
rétegben baracklekvárral megkenjük a tetejü-
ket. Ezután 10 dkg margarint összeolvasztunk 
10 dkg cukorral, 2 evőkanál vízzel, 7 dkg őrölt és 
12 dkg durvára vágott mogyorót forgatunk bele. 
Miután kissé kihült, a tésztára kenjük és 20-30 
perc alatt 180–200 fokon készre sütjük.

Málnás-citromos muffin

2 tojást 15 dkg kristálycukorral, 1 csomag 
vaníliáscukorral és 3 teáskanál ásványvízzel ha-
bosra keverünk. Hozzáadunk 15 dkg margarint 
és egy pohár joghurtot. 25 dkg lisztet elkeve-
rünk egy sütőporral és az előző keverékünkhöz 
adjuk. 15 dkg málnát megmosunk, lecsöpögtet-
jük, és óvatosan a tésztába forgatjuk egy fél cit-
rom reszelt héjával együtt. A masszát kivajazott 
muffinformákba töltjük, és 20 perc alatt készre 
sütjük. Ha már kihűlt, a tetejét szórjuk meg por-
cukorral!

Anyák napján köszönetün-
ket kifejezhetjük ajándé-

kokkal, amelyek természete-
sen több örömet okoznak, ha 
egyediek vagy mi készítettük 
őket. Íme néhány tipp egysze-
rű, de különleges anyák napi 
ajándékok készítéséhez.
1. Anyák napi üdvözlet

Hozzávalók: képeslap alap 
(hobbiboltból), nyomtatott 
virágfotó, színes karton, olló, 
nyomtatott idézet, ragasztó.

Elkészítés: A nyomtatott 
fotót elhelyezzük a képeslap 
alapon. Az idézetet megfele-

lő méretre vágjuk. Zöld lapra 
leveleket rajzolunk, majd óva-
tosan kivágjuk. Kivágjuk a fotó 
keretét. A fotó alapján felra-
gasztjuk a mintát.

2. Befőttesüveg 
másként

Hozzávalók: üres befőttes-
üveg, szárazvirág, maradék 
textilanyag, spárga, öntapadó 
tapétacsík, kartonlap a csava-
ros tetőre.

Elkészítés: Az üvegtestre 
vastag csíkot helyezünk, rög-
zítjük, spárgával körbecsavar-
juk. A csavaros tetőt kartonlap-
pal leragasztjuk, a tető oldalát 

többször szorosan átcsavarjuk. 
Ezt követi a díszítőelemek fel-
ragasztása.

3. Szív ajtó vagy 
ablakdísz

Hozzávalók: kartonpapír 
(piros, rózsaszín, fehér), ragasz-
tó, fonal (az akasztáshoz).

Elkészítés: A kartonpapí-
rokból kivágjuk az alkotóele-
meket, és felragasztjuk őket. 
A belógó szívből 2-2-t ragasz-
tunk a fonal közé.

Weöres Sándor

Buba éneke
Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen,
fehér holdsütésben
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

Mentovics Éva 

A legdrágább 
anyukának
Ezernyi kis apró jellel
tudattam, hogy létezem.
Számlálgattad a napokat,
vajon mikor érkezem?
Később aztán ágyam mellett
álmot hozott szép dalod.
Hogyha néha nyűgös voltam,
karod lágyan ringatott.

Mint napfény a fellegek közt,
szivárvány a rét felett,
úgy hinted szét éltet adó,
melengető fényedet.

Akárhányszor születnék is,
nem kellene más nekem,
azt kívánnám századszor is,
mindig, mindig légy velem.
Kezemben e kis virággal
tiszta szívből kiáltom:
Te vagy nekem a legdrágább
Anyuka a világon.

Anyukának szeretettel!

Szív küldi szívnek
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Skandináv rejtvény (17.)
Rejtvényünkben azokat a májusi napokat találod, 
amikor rendszeresen erős lehűlés tapasztalható.

Betűrejtvények

OR
A

G
RG   RA

GY         G
GY

Ö           VI

NY
SÁF

1 2 3 4

Keresztrejtvény

2

1

SZ

GOMBA-
NEMZETSÉG

NORD

NULLA

PORTU-
GÁLIA

KIS 
KORNÉLIA

5 OXIGÉN

MÁLTA

NITROGÉN

AZ ELEJÉN 
FÉL

ÓDON

DEHOGY!

BELGA 
FOLYÓ
BANÁN 

PÁROSAI
CETINJE

SKÁLAHANG

ARGON

SÍK IDOM

99

HELYEZ

1001

FORDÍTVA 
RENEGÁT

-…, -KE

TŐLE 
LEJJEBB

MOHAME-
DÁN PAP

FÉL ÖT

KUSZÁLT 
KENDER

PALÓC BETŰI CET

ÁZSIAI 
ORSZÁG

NEM 
SZAKÉRTŐ
FORDÍTVA 
KATONA

NAP ELEJE

… MAIL

501

VESZTESÉG

SPANYOL 
FOLYÓ
NEPÁL 

FŐVÁROSA

RÉGI

NÉMET 
ELÖLJÁRÓ

… NÁNDOR 
VAJDASÁGI 

ÍRÓ
500

KELET
HASZON-

TALAN 
BESZÉD

DÖGEVŐ AFRI-
KAI MADÁR
FRANCIA-
ORSZÁG

A GYOMO-
KAT KISZEDI
PENGETŐS 
HANGSZER

LADIK

ZÉRÓ

IDEGES-
KEDIK

KÉN

ISMERETLEN

TOJÁS 
NÉMETÜL

A FÖLDRE

HANGTALAN 
TINA

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27

SZ
28 29 30

– Tegnap hangversenyen voltam – újságolja az újgaz-
dagné a barátnőjének.

– És milyen volt?
– Borzasztó. Az egyik zenésznek nem jutott hegedű.
– Ezt miből gondolod? 
– …
A választ a rejtvényből tudod meg.

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 7. Meleg, 8. 145 
római számmal, 9. Valaki miatt izgul (ék. h.), 13. Elnevezés, 14. 
Beszél a medve, 15. A földre, 16. Eszék, 17. Vörös-tengeri ki-
kötő, 19. Eltulajdonít, 20. Skálahang, 22. Áradat, 24. O. T., 26. 
Csen, 27. Fűtőanyag, 29. Az USA egyik tagállama.

Függőleges sorok: 2. Öntelt, 3. Bánatos, 4. Több a kelleté-
nél, 5. Fordítva férfinév, 6. Üdvözlégy latinul (ék. f.), 7. A válasz 
befejező része, 10. Görögország, 11. Döcögni kezd, 12. Bizo-
nyító (ék. h.), 15. Újság, 18. Csattanós történet, 21. Drágakő 
(ék. h.), 23. Mező, 25. Tétel, 26. Oroszlán szerbül, 28. Hangtalan 
nóta, 29. A. V., 30. B. Ó.
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Berakós rejtvény
– Nehogy matt legyen.

Betűrejtvények
1. Arany János, 2. Családi kör, 
3. Móra Ferenc, 4. Rab ember 

fiai
Keresztszavak

Vízszintesen: eredményes, 
enni enged, lefetyelő.

Függőlegesen: földieper, 
permetező, kemény dió.

Ölelkező szavak
1. fa, 2. Tisza, 3. mester, 4. vár

Összetett szavak
fény

Körszámtan
19 – Az első számból 

kivonunk 1-et,  
majd a kapott számot 
megszorozzuk 3-mal,  

és így folytatjuk.
Kitöltőcske
piros tojás

A 15. skandináv rejtvény 
megfejtése:

HOL NAPFÉNY VAN,  
VAN ÁRNYÉK IS

Könyvjutalmat kap
Kovács Róbert  

Kispiac, Első düllő 3.

Kicsi sarok

A 16. szám megfejtései

Betűpótló

R I Ó L E B A

P R Z O N O N

Á O S N K LY Y

D S A A E A I
Pótold a hiányzó betűket úgy, hogy hét nevet kapj 

eredményül. A kiemelt sorban egyik hónap nevének kell 
kialakulnia.

P  S
 

ZS
 

K
 

R
 Ü D A

 
Ő

 
Ó

 

N
 I

A körben levő betűket egy bizonyos sorrendben kell összeolvasnod, 
s ha ez sikerül, már meg is fejtetted a keresett virág nevét.

Virágos kerék

K A P R Á S

SZ É L O B B

E L V L O G

Keresztszavak
M V L

Á E A

J S K

E S S

S É A

Ő G N

Pótold a hiányzó betűket mind függőlegesen, mind vízszintesen, 
csak vigyázz, hogy értelmes szavakat kapj. 

Keress olyan szavakat, amelyekkel mind a felső, mind az alsó 
szóval értelmes szót alkothatsz.

Ölelkező szavak
2

KÁLYHA

LÁTÁS

ÁLLAT

TÁRGY

4

DARU

CSŐR

SZÓDA

PART

1

3

30

28

14 12

2

4

6

Körszámtan

Egy kis logikával te is rájössz, hogy melyik szám következik.
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Attila, a hunok csillaga Írta: Kiss Ferenc 
Rajzolta: Fazekas Attila

(Folytatjuk)
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Nem valószínű, hogy valaha eljutok Indiába, de ha mégis, akkor 
Agrába és Jaipurba okvetlenül el szeretnék menni. Miért? Mert 
ott van a kontinensnyi, egymilliárd lakosú ország néhány fő lát-

ványossága...
Taj Mahal, Agra: A legtöbbet és legszebben fotózott épületek egyike 

– mégis minden látogatót lenyűgöz, amikor teljes valójában megpil-
lantja. Az igaz szerelem szimbóluma, szokták mondani, egy káprázatos 
síremlék, amivel egy megtört szívű férfi adózott halott felesége emlé-
kének… a Taj Mahal legendáriuma azonban sokkal színesebb a szoká-
sos romantikus klisénél. 

A fehér márvány mauzóleumot Jahan sah építtette kedvenc és 
egyetlen szeretett felesége emlékére, aki tizennegyedik gyermeke 
születésébe halt bele. Az asszonyt Mumtaz Mahalnak, vagyis ’a palota 
ékkövének’ nevezte Jahan sah, ’a világ ura’, mert megjelenésében és 
természetében is kitűnt a többi asszony közül. Bár két másik felesége 
is volt, velük csupán utódnemzési kötelezettségeit teljesítette az ural-
kodó. 

Hogy ezt szerelme elfogadta vagy megtűrte, azt nem tudni, minden-
esetre árulkodó az asszony utolsó kívánsága: halálos ágyán arra kérte 
az uralkodót, új asszonyt már ne hozzon a házhoz, és olyan sírt állítson 
neki, amely örökre emlékezetessé teszi a nevét. Kívánsága teljesült.

Jahan sah ugyan nem nősült meg többet, történetírók feljegyzései 
alapján azonban továbbra is nagy rajongója volt a szebbik nemnek. 
Számtalan ágyassal és táncosnővel vette körül magát, és olyan vásáro-
kat rendezett, amelyeken kizárólag szép nők vehettek részt. 

Élete utolsó éveit az agrai erődben bezárva töltötte. Egyik lázadó fia 
juttatta ide, aki megtiltotta, hogy magával vigye a háremét, kárpótlás-
ként az ablakból rálátása nyílt a Taj Mahalra… 

Halála után felesége mellett helyezték nyugovóra. De ma is él a mí-
tosz arról, hogy a sah egy szénfekete márványból épített mauzóleumot 
szánt saját nyughelyéül, amelyet a Taj Mahallal szemben építettek vol-
na fel, de tervét keresztbehúzta a házi őrizetbe vétel.

A Taj Mahal egy hatalmas, falakkal körülvett kertben fekszik, két mini-
taj mellett, melyek közül az egyik mecset. Előtte az ikonikus, hosszú, tük-
röződő tó. Az épület belülről is olyan látványos, mint kívülről: finoman 
formált betűkkel a Korán versei és féldrágakövek díszítik a termeket. 

És amire érdemes figyelni, az a látogatás időzítése: a legjobb a nap-
felkelte vagy a naplemente, az épület ugyanis elképesztő színváltozást 
mutat a különböző napszakokban – a sápadt rózsaszíntől kezdve az ele-
fántcsontszínen át a halványkékig. Ráadásként, teliholdkor, illetve előtte 

és utána két nappal a látogatók a holdfényben is megcsodálhatják a Taj 
Mahalt, de a jegyet legalább 24 órával korábban meg kell vásárolni.

Amber Palota, Jaipur: Ez az a hely, ahol az ember igazi maharadzsá-
nak érezheti magát (Jaipurtól 11 kilométerre). Festett elefánt hátán 
kapaszkodhat fel a töltésen, és léphet be az óriási kapun az Amber 
Palota romjaihoz. Majd megnézheti az egykor itt élők felségterületét, 
középen a maharadzsa hálóterme, körülötte számos feleségének és 
ágyasának hálói – mindegyik titkos lépcsőkkel és átjárókkal egyenesen 
a maharadzsa szobájába vezetett, a féltékenységet elkerülendő. Bár a 
komplexum nagy része zárva van a látogatók előtt, mégis nagy terüle-
tet járhatnak be. Lehetőség van idegenvezetőt is fogadni, aki mindent 
elmond a palota történetéről és építészetéről.

Szelek Palotája, Jaipur: A város üzleti központjában, az egyik leg-
nyüzsgőbb utcában emelkedik a Hawa Mahal, vagyis a Szelek Palotája. 
A vörös és rózsaszín homokkőből készült építmény a hárem lakhelyéül 
szolgált, nevét 953 pici ablakáról kapta, amelyekből kilesve a nők, ha 
részeseivé nem is, de szemlélőivé válhattak az utcai életnek – de úgy, 
hogy közben ők rejtve maradtak a tekintetek elől. És nem mellékesen 
a házat átjáró szellő remek klímát biztosított lakóinak, amelyet a ter-
mek közepére emelt szökőkutak is felerősítettek. Az ötemeletes épület 
alakja Krisna koronáját formázza. A csodásan díszített épület kívülről 
is lenyűgöző látványt nyújt, de a látogatók bemehetnek az épületbe, 
és közelről is megcsodálhatják a tekervényesen, méhkasszerűen min-
tázott paravánokat, a különféle színű márvánnyal bevont szobákat és 
a szökőkutakat.

Taj Mahal

Szelek Palotája Amber Palota

Indiát járva
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SZTÁRVILÁG

Utánanéztünk, mi zajlik a rockvilágban. 
Különböző rockműfajok előadói kö-
zül kutattuk fel azokat, akiknek eszük 

ágába sem jut lenyugodni.   
Oldschool-legendák 

Ronnie Wood, a legendás Rolling Stones 
gitárosa bejelentette, hogy az együttes stú-
dióba vonul új albumot készíteni, amit ősszel 
jelentetnének meg. A „gördülő kövek” ötven-
éves működését ünnepli, és habár eredetileg 
először turnéztak volna, úgy gondolták, mégis 
előbb elkészítik az albumot. A gitáros azt is el-

árulta, hogy itt sem állnának le, és 2013-ban 
terveznek még egy albumot felvenni. Ronnie 
szerint úgy készülnek, mint a sportolók az 
olimpiára. Megtörténhet viszont, hogy csúszik 
majd az album készítése, mivel ugyanerre az 
évre tervezik az idei elmaradt turnét is. Keith 
Richards ezt kommentálta: 

– Egészen egyszerűen nem vagyunk még 
felkészülve a turnézásra, hiszen nem vagyunk 
már fiatalok – mondta lezseren a legendás gi-
táros.

Punk-rock a javából 

Ha valaki azt hitte, hogy a Green Day a ba-
bérokon üldögél, az tévedett. Billie-Joe Armst-
rong és csapata bejelentették, hogy hamaro-
san nem egy, és nem is kettő, hanem rögtön 
három albumot adnak ki. A kreativitásra utaló 
‘¡Uno!‘, ‘¡Dos!‘ és ‘¡Tré!‘ címre hallgató lemezek 
a tervek szerint szeptember 24-én, november 

12-én és január 14-én kerülnek majd a boltok 
polcaira: 

– Még soha nem voltunk ennyire formá-
ban, mint mostanában. Bármit csinálunk, min-
denről eszünkbe jut írni egy dalt. Méghozzá 
egy jó dalt! – lelkendezett Billie.

Az alternatív-rock banda jövője 

Amikor Damon Albarnt a Blur jövőjéről 
kérdezték és arról, hogy újra színpadra áll-
nak-e együtt, az énekes nemleges választ 
adott. Hozzátette: habár nyáron az együttes 
új számmal jelenik meg a londoni közönség 
előtt, mégsem hiszi, hogy ennek lenne foly-
tatása. Albarn elmesélte, hogy a – minden bi-
zonnyal – utolsó dal, a This is Under The West-
way más, mint a többi. Elmondása szerint 
korábban soha nem fejezte be a szöveget, 
mielőtt felvették volna, most viszont sikerült 
neki. A frontember a véglegesnek tűnő sza-
kítás okairól is beszámolt. Azt mondta, hogy 
Graham Coxon-al könnyű együtt dolgozni, 
de Alex Jamesnek és Dave Rowntree-nek ne-
hezebb követni a tempót: 

– Igazán varázslatos, amikor élőben ját-
szunk, de nehezünkre esik új számokat felven-
ni, és zeneileg hatni egymásra – mondta. 

A rajongók viszont nem veszik készpénz-
nek Albarn kijelentését, hiszen a Blur egyszer 
már feloszlott 2003-ban, de öt évvel később 
újra összeálltak, és számos fesztiválon játszot-
tak. Albarn jelenleg debütáló szólóalbumának 
népszerűsítésével foglalkozik, valamint Dr 
Dee-vel közös ún. folkopera projektjén dolgo-
zik, de virtuális csapatát, a Gorillazt sem osz-
latta még fel. 

Rockműfajok kavalkádja 
Harakiri címmel jelenteti meg harmadik 

szólóalbumát az énekes, dalszerző, multi-
hangszeres, költő, politikai aktivista: a Sys-
tem of a Down frontemberének, Serj Tanki-
annak új stúdióalbuma július 10-én jelenik 
meg. 

Az új albumot teljes egészében Serj írta, 
és remélhetőleg méltó utódja lesz a 2010-es 
Imperfect Harmoniesnak. A lemezen köz-
reműködik Serj turnézenekara, a The F.C.C. 
is. A számok java tavaly íródott, amely igen 
zűrös év volt a sokszínű zenész számára, sőt 

saját elmondása szerint a legsűrűbb, legter-
mékenyebb év volt egész eddigi életében. 
Nem csoda, hogy így gondolja, hiszen tavaly 
mutatták be az általa szerzett Prometheus 
Bound című rockmusicalt a bostoni Oberon 
Theaterben; megjelent második versesköte-
te, a Glaring Through Oblivion; világturnéra 
ment a System of a Downnal; fellépett a je-
reváni Opera Orchestrával; ugyanitt politikai 
megbeszéléseken vett részt; először koncer-
tezett abban az országban, ahol született, 
vagyis Libanonban; miután visszatért az 
Egyesült Államokba, négy lemezt készített 
el: egy jazzt, egy elektronikusat a barátjával, 
a Mindless Self Indulgence frontemberével, 
Jimmy Urine-nel, egy teljes klasszikus szim-
fóniát Orca címmel, és az új szólóalbumot, a 
már említett Harakirit. 

Nem árt, ha kitérünk, hogy vajon mi ihlette 
meg a dalokat. Serj erről ezeket mondta: 

– A 2011-es évem azzal indult, hogy a 
szilveszteri petárdázás közben kigyulladt a 
szomszédom udvara. Rögtön tudtam, hogy 
pokoli évem lesz. Öt nap múlva a hírekben 
láttam egy összeállítást tömeges öngyilkos-

ságot, mondhatni harakirit elkövető mada-
rakról és halakról. Elgondolkodtam: talán ők 
tudnak valamit a jövőről, amit mi nem? En-
nek hatására kezdtem el írni ezt az albumot, 
amely egészen más, mint az eddigi szólóle-
mezeim. A dalszerzés módja más volt, mivel 
iPadet használtam néhány dal vázlatának 
elkészítéséhez. Nem árt néha új módszere-
ket, eszközöket kipróbálnunk, mert váratlan 
eredményeket hozhatnak. Ez az album sok-
kal punkosabb, gótabb és elektronikusabb, 
a 80-as évek hatásaival, heavy rock és epikus 
dalokkal egyaránt. A szövegek néhol szemé-
lyesek, de politikai és filozofikus témákat is 
érintek, sok humorral és szeretettel – ajánlja 
Serj. 

Összeállította: L. M. 

Mi történik a világ rockszínpadán?

Rolling Stones

Green Day

Blur

Serj Tankian
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Mi történik a világ rockszínpadán?

Nelly Furtado rajongói hónapok óta figyelemmel kísérik az 
új lemezének munkálatairól szóló híreket. Az énekesnő 

végre hivatalosan is bejelentette az album címét és megjele-
nési időpontját. A tervek szerint június 19-én megjelenő The 
Spirit Indestructible az első teljesen angol nyelvű lemez lesz a 
2006-os Loose óta. A kanadai születésű énekesnő pályafutása 
során több mint 16 millió lemezt és 18 millió kislemezt adott 
el világszerte. Úgy tudni, hogy az új albumról nem marad le a 
K’Naan-al közös Is Anybody Out There, míg a bemutató dal, a 
Big Hoops (Bigger is Better) nemrég debütált, és már készítik 
hozzá a videót is. 

Paul McCartney, két népszerű színész, emberségesség és 
fülbemászó dallam: röviden így lehetne jellemezni az ex-

Beatles tag legújabb klipjét. Habár minimalista klipről van szó, 
mégsem hiányzik belőle semmi. A hárompercnyi érzelmes 
dal videójában megjelenik az elképesztően gyönyörű Natalie 
Portman és a még mindig jóképű Johnny Depp, amint hal-
lássérülteknek tolmácsolják a dal szövegét. A számban ere-
detileg Eric Clapton gitározott, de ebben a verzióban Depp 
pengeti a húrokat. A My Valentine egy kedves kis dal, amely 
még azok tetszését is elnyerheti, akik egyébként nem hívei az 
ilyen számoknak. Az pedig külön tapsot érdemel, hogy alko-
tói gondoltak a hallássérültekre. Igazán szép gesztus, nagyvo-
nalúságra és emberségességre vall.  

Selena Gomez nemrég bejelentette, hogy egy időre felhagy 
az énekléssel, és inkább színészi pályájára összpontosít. 

Eddig bírta, hiszen az utóbbi időben gyakran kérdezték tőle, 
nem gondolta-e meg magát, nem szeretne-e mégis inkább az 
éneklésre koncentrálni a filmkarrier helyett. Ha másért nem, 
azért, mert Justin Bieberrel jár, és egy duett szépen szólna. 
A rajongók nyomására úgy látszik a jég végre megtört, mert 
Selena bejelentette, hogy visszalép a mikrofon mögé, és aktí-
vabb lesz, mint valaha. Állítólag már stúdióba is vonult, hogy 
felvegye új albumát, amely remélhetőleg 2012 őszére a bol-
tokban is lesz. Valóban kár lett volna abbahagynia az éneklést, 
hiszen a The Scenevel készített legutóbbi albuma, a When The 
Sun Goes Down hatalmas sikert aratott. 

1. Gotye feat. Kimbra: Somebody That I Used To Know 
2. Fun. feat. Janelle Monae: We Are Young 
3. Justin Bieber: Boyfriend 
4. Carly Rae Jepsen: Call Me Maybe 
5. One Direction: What Makes You Beautiful 
6. Flo Rida feat. Sia: Wild Ones 
7. Train: Drive By 
8. Katy Perry: Part Of Me 
9. Jennifer Lopez feat. Pitbull: Dance Again 

10. Wanted: Glad You Came 

Angol lemezt készít

Mégis énekel

Nem okozott 
csalódást

TOP 10
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A nyugat-bácskai körzeti anyanyelvi ve-
télkedőt az idei tanévben Bácskertesen 

tartották meg 2012. április 20-án, pénteken.
A 27 versenyző közül 7 ötödik, 9 hatodik, 

5 hetedik és 6 nyolcadik osztályos volt. A diá-
kokat Csíkos Sándor iskolaigazgató és Szenn 
Lídia tanítónő harmadikosai köszöntötték.

A rendelkezésre álló kilencven percet 
igencsak jól kihasználták a nyelvtant ked-
velő tanulók, mivel minden korcsoportban 
igen magas pontszámot teljesítettek. Az 
eredmény a következőképpen alakult.

Ötödik osztály: 1. hely: Brindza Mátyás, 
Doroszló (17,60 pont); 2. hely: Sulc Dorcka, 
Bácskertes (17,20 pont); Galac Zsófia, Zom-
bor (17,20 pont); 3. hely: Csíkos Gergő, Bács-
kertes (16 pont). 

Hatodik osztály: 1. hely: Hencsár Doroty- 
tya, Doroszló (15,90 pont); Úri László, Zom-
bor (15,90 pont); 2. hely: Haszánovity Erik, 
Bezdán (15,60 pont); 3. hely: Szremkó Áron, 
Kúla (13,90 pont). 

Hetedik osztály: 1. hely: Bagi Brigitta, 
Nemesmilitics (18,80 pont); 2. hely: Major 
József, Bezdán (18,00 pont); 3. hely: Nagy 
Violetta Kúla (16,70 pont). 

Nyolcadik osztály: 1. hely: Makai Beáta, 
Nemesmilitics (19,00 pont); 2. hely: Antalo-
vics Krisztián, Szilágyi (18,70 pont); Mészá-
ros Mónika, Zombor (18,70 pont); 3. hely: 
Ujlakos Stefánia, Bácskertes (18,30 pont), 
Huszár Anikó, Doroszló (18,30 pont). 

A helyezést elért tanulók dicsérő oklevél-
lel és ajándékcsomaggal tértek haza, amit a 
vendéglátó iskola biztosított számukra.

A következő megmérettetésre, a köztár-
sasági anyanyelvi vetélkedőre május 18-án 
kerül sor a szabadkai Széchenyi István Álta-
lános Iskolában.
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Anyanyelvi 
vetélkedő

A dijazott doroszlói gyerekek:  
Hencsár Dorottya, Brindza Mátyás  

és Huszár Anikó

A dijazottak

Így látom  a családomat

                          Stela és Milica                                Edina        Dorina

A magyarországi TILMA a 
Gyermekművészetért Ala-

pítvány tavaly a családok éve 
tiszteletére ,,Így látom a családo-
mat” címmel nemzetközi rajzpá-
lyázatot hirdetett. A szabadkai 
EmArt Műhely négy növendéke, 
név szerint Patarcsity Edina, Jenei 
Dorina, Stela Milanović és Milica 
Stojilković emléklapot, könyvet, 
illetve rajzfelszerelést kapott 
ajándékba alkotásáért.

EMI


