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Az emberi életben az ünnepi alkalmaknak, szertartásoknak nagy a jelentõsége. S bizonyára az év legnagyobb ünnepe, amelynek a legegyetemesebb,
leggazdagabb tartalma van - a karácsony.
Az életet adó fény és meleg, a Nap, az emberiség mindennapi megélhetését, s ennek megfelelõen
mitológiáját is alapvetõen meghatározta õstörténete
óta. Már a természeti népek megfigyelték, hogy december utolsó harmadáig a nappalok egyre rövidülnek, és
hosszabbodnak az éjszakák, de ezután ez a folyamat
megáll, sõt visz-szájára fordul. A Nap visszatérése, a
világosság gyõzelme a sötétség felett új élet ígéretét
jelentette, ezért kezdték a téli napforduló idõszakától számítani az új évet, amirõl
nagy vidámsággal, egymás meg-ajándékozásával emlékeztek meg.
December 25 eredetileg a perzsák vallási ünnepe volt. Mithrásznak, a világosság
istenének születését köszöntötték ekkor. Mivel a világosság és a Nap szorosan összetartozik, Mithrászt napistenként is imádták, s azt tartották róla, hogy az emberek
testi-lelki gyötrelmeit jött enyhíteni, túlvilági életet ígér nekik, de cserébe jó cselekedeteket, önmegtartóztatást kíván tõlük. Tisztelete gyorsan terjedt Kis-Ázsiában,
majd a Római Birodalomban is a keletrõl behurcolt rabszolgák és az otthonukba visszatérõ szabadságolt
katonák révén. Születésnapja hatására került be a római
naptárba a « Sol invictus » - a Legyõzhetetlen Nap
ünnepe. Igazi humanista tartalommal azonban a
keresztény vallás töltötte meg, amikor az önzetlen, tiszta szeretet és békesség igényével érkezõ kis Jézus
születésnapjának nyilvánította, és « Sol Salutis »-nak,
az Üdvösség Napjának nevezte el.
A karácsony azóta is a béke és a szeretet erkölcsi
parancsát jelenti mindnyájunk számára...

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánunk a 3-as Újság olvasóinak!
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Hozzávalók: 1 nagyobb ponty, 5 dkg vaj, zsemlemorzsa, kis törõn bors, csipetnyi
majoránna, 1 csõkor zöldpetrezselyem, 1 csomó leveszöldség, só.
A halat megtisztítjuk, megmossunk, keserûfogát kivesszük, húsát felszeleteljük.
Besózzuk a szeleteket és állni hagyjuk. A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk,
karikára vágjuk és sós vízben feltesszük fõni. Ha félig megpuhult, hozzáadjuk a
halszeleteket, megfõzzük. Kis vajon közben a zsemlemorzsát megpirítjuk, belekeverjük a borsot, az apróra vágott petrezselymet, a majoránnát és kis hallévet felengedjük.
Sûrûre fõzzük. Ha a hal megfõtt, kivesszük a lébõl, tálra helyezzük és a mártással leöntve tálaljuk.

DIÓS VAGY MÁKOS BEIGLI
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Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg margarin, 5 dkg porcukor, kis só, kevés tej, 4 tojás, 2 dkg élesztõ,
A töltelékhez (diós): 30 dkg dió, 20 dkg cukor, 1 dl víz, kis citromhéj, 2-3 szegfûszeg, kis fahéj;
Az élesztõt kis tejben, meghintve cukorral megfuttatjuk, majd a liszthez adjuk a margarinnal, a
sóval, 3 tojássárgájával, valamint annyi tejjel, hogy közepesen kemény tésztát kapjunk. Egy órát
kelni hagyjuk, majd lisztezett deszkán két cipóra osztjuk, és egyiket kinyújtjuk. Míg kel a tészta,
elkészítjük a következõ tölteléket: a cukorból és a vízbõl szirupot készítünk, beletesszük a diót, a
szegfûszeget, a fahéjat, kis citromhéjat reszelünk bele és megfõzzük. Ha kihûlt, a kinyújtott
tésztára kenjük, majd a tészta oldalait behajtva feltekerjük. Egy tojást elkeverünk, és a tészta tetejét megkenjük. Hagyjuk megszáradni, majd újból megkenjük, villával kicsit megszurkáljuk és
elõmelegített sütõben, közepes lángnál megsütjük. Míg sül, elkészítjük a másik tölteléket: a darált
mákot teflonba feltesszük fõni. Hozzáadjuk a cukrot, a mézet, a lekvárt és a reszelt citromhéjat. Ha
elkészült hagyjuk kihûlni. A továbbiakban ugyanúgy járunk el, mint a diós beiglinél.

A GYÓGYÍTÓ CITROM

vs

Vágjunk fel két citromot és áztassuk 12-15 percre egy lábos forrásban lévõ vízbe, Csészénként egy
evõkanál mézzel ízesítve fogyasszuk. Ehelyett egy nagy citrom levét kinyomhatjuk, és egy kis pohár
meleg vízbe keverhetjük. Lassan kortyolgassuk. A gyógynövényszakértõk szerint a citromlé
összetevõi oxidáló hatásúak, ózon szabadul fel, ami fokozza az immunkompetenciát. Akár így van,
akár nem, a citromsav jótékony módon növeli a toroknyálkahártya savasságát.

MÉZES TEKERCS (1 rúdhoz)

Ilo

Hozzávalók: a tésztához 6 tojás, 15 dkg méz, 10 dkg liszt, fél zacskó sütõpor, 1 evõkanál kakaópor;
a töltelékhez 10-10 dkg vaj, vaníliás porcukor, darált dió, 2-2 evõkanál rum és tej. Elõkészítés: a
tojássárgát a mézzel habosra keverem. A lisztet összekeverem a sütõporral és a kakaóval. Egy
közepes tepsit kivajazok és belisztezek. A tojásfehérjébõl kemény habot verek.
Elkészítése: a mézes tojáshoz apránként hozzákeverem a sütõporos-kakaós lisztet, végül a
tojáshabot is beleforgatom. A kikent tepsire kenem a tésztamasszát, és elõmelegített sütõbe
tárolom. A lángot öt perc múlva takarékra állítom. Közben a töltelékhez a vajat habosra keverem
a cukorral, majd apránként beledolgozom a diót, a rumot és a tejet. Ha a tészta megsült, még a
tepsiben vastagon meghintem porcukorral, és a nyújtódeszkára borítom. Ha kihült, rákenem a
krémet, és óvatosan felcsavarom. Alufóliába szorosan becsomagolom, és közvetlenül tálalás elõtt
felszeletelem.
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A magyar vendéglátáshoz mindig hozzátartozott az a szokás tehát
nem külföldrõl vettük át, mint sokan hiszik -, hogy ebéd, vacsora elõtt
étvágygerjesztõ italokkal kínáljuk vendégeinket, evés után pedig
ugyanezt tesszük-nyomtatókent. Az étvágy-gerjessztõ tulajdonképpen bármiféle ital lehet, akár sör is. Ízlés kérdése! Azonban
leginkább a tömény italok töltik be ezt a szerepet. Ilyen például a
vodka, a whisky, szilva- vagy cseresznyepálinka, gyomorkeserûk.
Evés után leginkább a konyakot fogyasztjuk, de a jó magyar pálinkák
is kitûnõen betöltik a “nyomtató” szerepet. Ne feledjük, mindent csak
mértékkel! Ezekbõl az italokból elegendõ egy pohárkával fogyasztanunk. Ne tartsuk kevésbé elõkelõnek azt a vendégünket, aki az étkezés után a boros- vagy a söröspoharát magával hozza, mert õ a “bornál vagy sörnél marad”.
A jó sör kitûnõ ital nyári melegben a szomjúság hirtelen eloltására, de csak hidegen! Ha
a vendégeink fél-egy órával hamarább érkeznek, mint hogy az ebédet vagy vacsorát tálalnánk, a sós süteményhez sört is kínálhatunk. Ebédre vagy vacsorára az asztalra csak az
elé kerüljön sör, aki ezt határozottan kívánja. Elõételekhez könnyû, száraz fehérbort töltsünk. A halételekhez a száraz és félszáraz fehérbor egyaránt illik. Ha a hal nagyon fûszeres vagy barna húsú, akkor könnyû vörösbort kínáljunk hozzá. (PI. a rácpontyhoz.) Fehér
húsokhoz (sertés, szárnyasok, borjú és bárány) testesebb száraz, félszáraz fehérborok
illenek.
Marhahúshoz, vadakhoz, barna húsú szárnyasokhoz a száraz és félszáraz vörösborok
valók. A desszertekhez édeskés italokat töltsünk. Tésztához fehérbort, fagylalt és parfé
mellé félédes vagy édes pezsgõt, a sajtokhoz testesebb vörösbort. Gyümölcsökhöz a tokaji
édes szamorodni vagy a veretesebb tokaji aszú illik.
Az italok hõfokára is ügyelnünk kell. Az ital jellegzetes aromája csak optimális
hõmérsékleten érvényesül.
Az sört csak annyira hûtsük, hogy még habja legyen. A fehérborok éhõmersekletet kívánnak. A vörösborok szobahõmérsékleten fogyasztandók. Pezsgõ hûtve, ha lehetséges jéggel
körülvéve. A tömény nem hûtendõ. Bár néhánynak, így például a vilmoskörtének a hûtés
kiemeli aromáját. Koktélok jégkockával kínálandók.
Végül, de nem utolsósorban; ne tartsuk alacsonyabb rendûnek azt az asztaltársunkat,
aki csak vizet iszik!

NÉVNAPOK
December 24. ÉVA
Eltûnõdik azon Éva:
mért nincs karácsony, csak néha
A család most nem veszekszik,
csak puszit vált és lefekszik.
December 25. KARÁCSONY
Kiskarácsony, nagykarácsony,

kismazsola nagykalácson.
Finom dolog a szeretet,
adj belõle egy szeletet!
December 26. KARÁCSONY
Karácsonyra szép ajándék,
mindig öröm a jó szándék.
Puha, mint a meleg zokni,
itt az idõ, rá kell szokni!
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Most igazán szükséged lesz a türelmedre, hiszen arra kérünk, hogy ezeket a szép, csíkos
háromszögeket mind-mind párosítsd össze. Türelmed és ügyességed most nem rózsát
terem, hanem egy olyan háromszöget, amelynek bizony nincsen párja. Melyik ez?
Elhelyezkedését írd meg címünkre.

KÉZJELEKKEL TITKOSÍTVA

vs

zk

Egy szólást rejtettünk el a kézjelek mögé. Hogy melyik
kézjel melyik betûnek felel meg, azt a repkedõ papírlapokról könnyen leolvashatod. Így gyerekjáték lesz
megfejtened a titkosított szólásmondást! Hogy
hangzik?

VIRÁGOM, VIRÁGOM

Ilo

Az ábrában olyan növénynevek rejtõznek,
amelyek egyben nõi nevek is. Állítsa
helyes sorrendbe az ábécé szerint felsorakoztatott betûket, majd a kapott
neveket írja be az ábrába a számok fölötti mezõbõl kiindulva, az óramutató
járásával megegyezõ irányban! Ha jól
oldja meg a feladatot, a kezdõbetûkbõl egy
lila virágú örökzöld félcserje neve alakul
ki.
A BEÍRANDÓ SZAVAK BETÛI:
1. ACIINN.
2.EFGSÛZ.
3.AAÁELZ.
4. ADEERZ.
5.AAAKNR.
6.ABKOÓR.
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A klipper
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A 19. század második felében a klasszikus klippernek már ideálisan kiképzett hajótörzse
és vitorlázata volt. 1845-tõl a klippereket elméleti számítások alapján építették, s ennek
eredményeként, valamint a gazdag vitorlázat jóvoltából sohasem tapasztalt gyorsaságra
tettek szert. Igaz, a klipperek kapitányai viharban sem csökkentették a vitorlafelületet,
hanem lehetett bármilyen idõ, megállás nélkül ûzték , hajtották hajójukat. Bár a klipperek
idõszakosan a 21 csomó sebességet is elérték, átlagosan csak 6-7 csomóval haladtak, mert
mindig voltak olyan napok, amikor kedvezõtlen széljárás uralkodott.
Az ideálisan megszerkesztett klipperek éppen abban az idõben jelentek meg, amikor a
kaliforniai és az ausztráliai aranyláz, és amikor a kínai tea az angolok nemzeti italává
vált. Európától és Amerika keleti partjairól csak vitorlásokkal tehették meg az utat
Kaliforniába, Ausztráliába és Kínába, mert olyan gõzös még nem volt, amelyik annyi
szenet tudott volna tartalékolni, hogy azzal eljuthasson a célkikötõig. Ezeket az új és távoli
utakat ezért kizárólag a klipperek járták. A 19. század második felében élték legdicsõbb
korszakukat. A klipperek teljes vitorlá-zatú hajók voltak, vagyis legkevesebb három árboccal épültek, s árbocaikon csupán keresztvitorlát hordoztak. Csonka vitorla a hátsó árbocra
kerülhetett, de nem önálló árbocra, mint a barkoknál. A klipper árbocain legalább négynégy keresztvitorla feszült, de gyakran hatot is felhúztak rájuk. Ezek a fedélzettõl fölfelé a
következõk voltak: fõvitorla, derékvitorla, felsõ derékvitorla, sudárvitorla, felsõ sudárvitorla és a royal. Az utolsó azonban lehetett az égbolt vitorla is, ha a király vitorla elmaradt.
Ezeken a vitorlákon kívül a klippereket szárnyvitorlákkal is felszerelték, vagyis a vitorlarudak mindkét végére mellékvitorlák kerültek, és az orrárbocon legalább három orrviBacsa Attila
torla feszült. A klipper így összesen akár 50 vitorlát is használt
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Kerti munkák
Csíz
A gyümölcsöskert elcsendesedett, de nem
Ve r é b n é l
hiábavaló ilyenkor sem végigsétálni a fák
kisebb,
között, leszedni egy-egy hernyófészket vagy
egészben
múmiát.
véve zöldessárga
Kezdjük meg a madarak etetését. Ocsút,
színezetû
napraforgókat, kendermagot, kukoricadarát
madárka.
vásároljunk a madarak etetésére. A rózsát,
C s õ r e
pünkösdirózsát, kiültetett virághagymákat,
hegyes,
kétnyáriakat, s a fiatal évelõket is takarjuk
télire. Folytassuk a tavaszi telepítéshez a tala- szélsõ farktollainak tövi része
jforgatást, trágyázást. A termõszõlõbe is hord- élénksárga. A hímnek fekete sapkája és
juk ki az istállótrágyát, mûtrágyát, s forgas- kis fekete torokfoltja van. A csíz
szórványosan költ a hazai fenyveseksuk õket a talajba.
ben, a Bükkben vagy a nyugati végeken,
Most már számolnunk kell komolyabb
de nagy csapatokban csak a vonulás
fagyokkal is. A kerti vízcsapot fedjük le, az
ásott kútról - ha télen nem fogyasztjuk a vizét idején, tavasszal márciusban és április
szereljük le a vödröket, a fúrt kutakról pedig a elején, õsszel október-novemberben
szivattyút. Ne feledkezzünk el a víkendház, a látjuk. Egyes csapatok át is telelnek.
Kedvelik az égerfák és a nyír termését,
présház víztelenítésérõl, mert számos
gyakran ezek ágain láthatók, de
kellemetlenséget okozhat, ha az erõs fagyás
szívesen csipegetik a katáng apró maghatására a vízvezetékcsövek szétfagynak.
Lehetõleg még a tél folyamán vásároljuk meg vait is. Sûrûn hallott hívogatójuk nyújtott “csííz”, innét a madár neve is. A
a növényvédõ szereket, így tavasszal idõben
kezdhetjük a kezeléseket. Fagymentes napokon csíz viszonylag bizalmas madár, könvégezzük el az utak, a vízlevezetõk javítását, nyen megfigyelhetõ.
meredek területen az iszapfogók, támfalak,
csatornák rendbehozatalát. A hobbiházban maradó örökzöld és egyéb dugványok gondozása egész télen feladat. Ugyanúgy a télire berakott növények idõnkénti
ellenõrzése, az esetleges beteg, rothadt gumók, hagymák vagy tövek eltávolítása is
fontos. Szobanövényeinket ismételten gondosan nézzük át. Fontos, hogy a növények
levelein, hajtásain élõ pajzstetveket és atkákat addig pusztítsuk el, amíg el nem szaporodnak.
A kertészet nagyon sokrétû tevékenység. A “Kerti munkák” csak a mit és mikor
kérdésekre ad választ. Sajnos a könyv terjedelme nem tette lehetõvé a kertekben ültethetõ valamennyi növény ismertetését, ezért feltétlenül szükséges több szakkönyvet is
megvásárolni, hogy bõségesebb ismeretet szerezzünk, és az összes részletkérdéseket
tisztázhassuk.
(Ilo.)
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Az Internet története
Az 1950-es évek hidegháborús politikájának hatására az USA
hadügyminisztériuma egy olyan decentralizált információs
hálózat kiépítését tûzte ki célul a 60-as
évek elején, melyben az egyes csomópontok kiesése esetén (pl.: atomcsapás) is eljut az
információ a címzetthez. Ez volt az ARPANET hálózat (az ARPA projectrõl el-nevezve),
mely 1969-ben kezdte meg mûködését. Az információk továbbítására kidolgoztak egy kommunikációs protokollt (szabvány rendszert), mely segítségé-vel az adatokat "csomagokra"
bontva továbbították.
A hadsereg RAND nevû cége a MIT (Massachusetts Institute of Technology), és az UCLA
(University of California Los Angeles) egyetemekkel kezdte el a projektet, melyek szuper
számítógépei jelentették a csomópontokat. Ezeket már programozni is lehetett egymásból,
ami az akkori kevés és drága számítógépnél nagyon fontos volt. Elindult a szöveges alapú
információcsere, az elektronikus levelezés (E-mail) a. fájátvitel (FTP) és lehetõség nyílt a
távoli számítógépekre való bejelentkezés (Telet).

Ilo

vs

Csomagkapcsolt hálózat
A katonai fejlesztések célja egy olyan nagy kiterjedésû információs hálózat kiépítése volt,
melyben két gép közötti információcseréhez nem kell közvetlen
kapcsolat. Az üzenetek kis adategységekre (datagram), "csomagokra" bontva egy háló fõbb
csomópontjait érintõ - akár eltérõ - útvonalon automatikusan (központ nélkül, címzés
alapján) jussanak el a rendeltetési helyükre (közben átmehet több útvonalválasztón router; "hídon" - bridge, ami két hálózatot köt össze, stb...). A csomópontokon a csomagok
addig várakoznak, amíg a vonal terheltsége megengedi, hogy továbbmehessenek. A cél
állomásnál a csomagok újra az eredeti információtartalommá kapcsolódnak. Így sokkal
kevesebb vonalra van szükség, mintha
minden gépet összekötnénk; a hálózat egyes elemeinek kiesésekor is fennmarad rendszer
mûködése és csak a megsérült adatokat kell újraküldeni (az ellenõrzés a csomópontokban
történik). Ezt az eljárást hívják csomagkapcsolt átviteli módnak. Az összes funkciót (a
kapcsolat felépítése, a csomagokra bontás, a küldés, az ellenõrzés és az információ tartalom újbóli felépítése) a TCP/IP protokoll felügyeli.
A hadsereg a rendszer egyre nyitottabbá válása után elhagyta ezt a hálózatot. A katonai
részt ezután MILNET-nek nevezték. A megmaradt publikus részbõl fejlõdött ki a mai
Internet hálózat.
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LEGGYAKRABBAN ELÕFORDULÓ KÁBÍTÓSZEREK
Marihuána:
Megjelenési forma:
dohányhoz hasonló növényi törmelékek. Szaga édes, émelyítõ.
Fogyasztási tünetek:
tág pupillák, szájszag.

Á

PROBLÉMÁD VAN ÉS NEM TUDOD, HOGYAN OLDD MEG?
ÍRJ NEKÜNK! 3-AS ÚJSÁG

y

Metamfetamin (extazi):
Megjelenési forma:
szürkés-fehér tabletta
Fogyasztási tünetek:
gyors beszéd, izgatottság,
mozgékonyság, alacsony alvásigény,
fáradság hiánya.

rp

Amfetamin (speed):
Megjelenési forma:
fehér por, tabletta.
Fogyasztási tünetek:
gyors beszéd, izgatottság, mozgékonyság, ala-csony alvásigény, fáradság hiánya.

Ilo

vs

zk

LSD (trip, bélyeg):
Megjelenési forma:
tabletta, impregnált bélyeg.
Fogyasztási tünetek:
hallucináció, esetenként halálfélelem, természetfeletti képességek érzése (pl. repülni
tudás, stb.).
Heroin (hernyó):
Megjelenési forma:
fehér vagy világosbarna por.
Fogyasztási tünetek:
eufória, álmatlanság, hányinger, izzadás, hasmenés, görcsök,
összeszûkülõ szembogár, fulladás.

Miért „anyagoznak” a fiatalok?
Kalandvágy: az emberi természet sajátja a kalandvágy - ez ellen nem használ a kényszer,
a fenyegetés - kivédési lehetõség, ha a gyermek tudja mi az a kábítószer és milyen problémákat okozhat.
Ilo.
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3-a
Új ág
ARANYBAJSZÚ ÜRGEHERCEG I. RÉSZ
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y
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ád

Hát ha én nektek azt mondom, hogy hajdan annyi volt az ürge Böszörményben, mint égen
a csillag, nem is mondtam semmit. Mert a böszörményi síkon annyi teméntelen sok ürge
lakott, hogyha a csillagokat kiosztották volna közöttük, hét ürgére ha jutott volna egy-egy
pirinyócska csillagocska.
Persze annyi rengeteg ürge közt kellett egy ürgepróféta is, mert milyen ország az a
böszörményi ürgeország, ahol még egy megveszekedett ürgepróféta sincs? Most pesze azt
kérditek, ugye, hogy miként lett ürgeországnak prófétája?
Jó, elmondom.
Élt ott egy nagyon-nagyon szegény ürge, de olyan szegény, hogy keservesen megbánta a
napot, amikor a világra jött. Azért volt olyan rettentõen szegény, mert valahogy nem volt
meg benne az a híres ürgetempó, hogy gyûjtögetni a szemet, hordozni egy csomóba, be a
lyukba. Hanem csak lustálkodni, sütkérezni naphosszat, azt igen ! . . .
Mégis utolérte a szerencse ezt a szerencsétlen ürgét, mert egyszer, ahogy az üres gyomra
korgó muzsikáját hallgatva hasmánt kifeküdt a nyári verõre, szép nagy dárdabajsza
elkezdett aranyosan csillogni a tüzes déli napsugárban.
- Né, az Aranybajszú Ürgeherceg! - álmélkodott egy tanyaszájú ürgeasszonyság.
S már hordta is hírét a csodának.
És jöttek hozzá hódolni, és halmozták ajándékokkal a csodálatos ürgét.
Attól a naptól kezdve pedig mást sem csinált az Aranybajszú Ürgeherceg, csak kifeküdt a
napra, hogy mindenki kedvére bámulhassa az aranyból való bajszát.
Csak alkonyatkor vonult vissza föld alatti palotájába, mert jól tudta, hogy addig van
aranyból a bajsza, míg a nap rásüt. Azt meg kiváltképpen jól érezte, hogy az aranyból
való bajusz nélkül annyit ér az õ prófétasága, mint bolha fülén a pattanás.
De dicsõsége nõtt magától, mint a dudva, míg végül az ürgék vezérükké választották a
híres böszörményi tarlón, ezen fennkölt szavakkal
- Hõs vezérünk, ürgeherceg,
oly lángész, hogy szinte serceg.
Jóba, rosszba, lyukba, csûrbe
Követi õt minden ürge.
Csakhogy, ha valakit sokáig dicsérnek, beleszédül az elébb-utóbb, még ha ember is, nemhogy ürge. Aranybajszú Ürgeherceg lassan elhitte, hogy õt a böszörményi ürgebirodalom
felkent uralkodójául jelölte meg a sors. Gõgös lett és fennhéjázó. Föld alatti palotájában
pedig annyi volt az összeharácsolt búza, hogy abból talán a világ valamennyi ürgenemzetsége jóllakhatott volna.
Hát történt egyszer, hogy egy kurta-furcsa szürke kisegér vándorlásai közepette
elvetõdött az Aranybajszú Ürgeherceg palotájához. Nagyon éhes volt a kisegér, és egy kis
alamizsnáért kuncsorgott az ürgehercegnél, aki egy nagy vánkoson terpeszkedve kecses
ürgehölgyek táncában gyönyörködött.
(folytatjuk)
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Új ág

Egy asszony élete (II. rész)
(Vadvirág)
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- Hisz még azt sem tudjuk, hogy fiú-e, vagy lány?
- Szerintem lány!
Valóban lány volt.
- Legyen a neve Klaudia! Mert az elõkelõ névnek hangzik, és biztos gazdag
lehet, mert olyan tiszta, és hófehér bõrû.
A másik azt mondta, hogy Kamilla.
- Az ne legyen, nem elég elõkelõ! Klaudia legyen.
Félórán át azon vitatkoztak, hogy mi legyen a lánykának a neve.
- Klaudia!
- Kamilla!
- Klaudia!
- Állj! Nem mindegy, hogy mi a neve? Mit ér vele, hogy most elõkelõ a neve
vagy sem. És mit Szólnátok hozzá, ha Lindának neveznénk el? És kérlek, most
maradjatok csöndben, mert a kicsi nem tud aludni. A két asszony összenézett
és egyszerre megkérdezték egymástól:
- Linda?
- Igen. Nekem az tetszik. Nektek nem?
- Jó rendben legyen Linda.
A kislány nõt, s nõtt és a sok nevelés után szépen felcseperedett. Sok mindenre
megtanították, például fõzni és sütni Lili néni, aki már 40 év körüljárt.
Mosogatni és mosni Rózsa néni, aki 50 éves bizony elmúlt már. Még egy pap, akit
úgy hívott Linda, hogy Pap bácsi megtanította írni és olvasni. De, kedves
olvasóm ne hidd azt, hogy, hogy is lehet egy papnak az a neve, hogy Pap bácsi?
Ha tudni szeretnéd, Péter atyának hívták, csak Linda nevezte így. És ott volt
egy 3 évvel idõsebb lány is, kit Katinak hívtak. És persze egy 29 éves nõ is,
aki a lányának tekintette Lindát és Katit.
De egyszer - mint már említettem - ez a lány felcseperedett, sok mindent
megtanult az életrõl és másról is. Betöltötte a tizenhatodik életévét is, de még
mindig nem tudta a teljes igazságot. Ez a lány gyönyörû volt, annak ellenére,
hogy egy kopott ruhában kellet lennie. És a hosszú szõke haja lebegett, mikor
enyhén fújt a szél, mikor futott az erdõbe, a mezõre, s mikor megállt az égre
nézve kitárt karokkal pörgött, boldogan, s azzal a tudattal, hogy nincs a háta
mögött hazugság s az élet szép és jó, boldogsággal teli. És az égkék csillogó
szeme oly szelíd tekintésre méltatott, hogy bárki belenézett, látta, hogy
végtelen, szelíd s boldogsággal teli. Jó, s szófogadó, ámbár minden
kisgyermekben van egy kisördög, és éppen ezért néha kicsit csintalan. Ajkai
repedezettek kicsit, mert ott a száraz, és a sok sültek kiszárították a száját.
Vékony volt. És tisztán csengõ hangja, õszinte nevetése, és bájos tekintete
örömet árasztott maga körül mindenki szívében.
De egyszer gazdag és fontos üzleti emberek jöttek az ebédlõbe. Tudni illik,
hogy nagyon gazdag emberek jöttek és ez a konyhások számára igen megtisztelõ
volt. Leültek az asztalhoz és odament Kati és megkérdezte az uraktól:
(folytatjuk)
- Mit parancsolnak?
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Zsikó Péter

zk

y

Á

„Renáta”

Ilo
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Pataki Bence

Pataki Bence

Koós Bence

Várjuk rajzaitokat az
ünnepekrõl, szüneti
élményeitekrõl!
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Bozó Mónika

y

Á

rp

Dobos Orsolya

„Kalózhajó”
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Bán Erika

Horváth Ferenc

Kis Hableány

Kiss Renáta
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JONATHAN SWIFT
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Ma már inkább gyerekeknek szóló kalandos történetnek érezzük a háromszázhuszonöt
éve,1667. november 30-án született Jonathan Swift mûvét, a Gulliver utazásait, amelynek
hõse elvetõdik az óriások és a törpék országába, a õ lovak hazájába és más különös
vidékekre, ahol furcsábbnál furcsább esetek esnek meg vele. E mû azonban valójában nem
más, mint éles szatíra, amely kora társadalmának visszásságairól rántotta le a leplet.
Swift többi írása - például a Hordómese, A könyvek csatája és a Szerény javaslat - úgyszintén a gúny fegyverével harcolt a szerzõ igazságáért. Ennek azonban csak az az oka, hogy
az író rájött: komoly hangú, a logikus meggyõzés eszközét alkalmazó értekezései nemhogy
leperegnek az emberekrõl: voltaképpen a kezükbe sem veszik õket. Így nem maradt más
lehetõsége, mint a nevetést és a szórakoztatást használni fel céljai érdekén.
Az is jellemzõ Swift világára, hogy melyik az a magyar író, aki õt olyannyira saját elõdjének tekintettek hogy nemcsak lefordította a Gullivert - persze, kiválóan-, hanem beleélve
magát a mû világába, ötödik és hatodik könyvet is írt hozzá. Ki volt ez?
Ha én felnõtt lennék...
EMLÉKEZTETÕ TEENDÕINKRÕL
- Feladtuk az üdvözlõlapokat?
- Megvettük vagy kitaláltuk milyen ajándékot
vásárolunk, készítünk?
- Átnéztük a fenyõdíszeket?
- Megvan a tavalyi fenyõfatalp?
- Megbeszéltük, hogy az ünnepek alatt ki kihez
és mikor megy látogatóba?
- Összeállítottuk az étrendet, és megterveztük a
bevásárlás, sütés fõzés sorrendjét?
- Nem hiányzik otthon: fogkrém, szappan, vécépapír, hajlakk, gyufa, csomagolófólia, alufólia,
mosogatószer? Kávé, tej, tejkrém, gyümölcslevek, ásványví? Film a fényképezõgépbe?
Gyógyszerek: lázcsillapító, fájdalomcsillapító,
köhögés elleni szerek? Melyik napon melyik
orvos és kórház tart ügyeletet!
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Ha én felnõtt lennék ...
Ha én felnõtt lennék,
sebészként dolgoznék,
embereket mentenék,
és mentés közben vér
folynék,
ilyen lennék felnõttként.
Ha én felnõtt lennék,
családommal élnék,
amíg csak lehetnék,
ilyen lennék én felnõttként.
Ha én felnõtt lennék,
nagyvárosban laknék,
kertes házam udvarán,
kutyákat nevelnék,
ilyen lennék én felnõttként. Csík Szilárd 4.a

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a 3-as Újság címû havilapot …… példányban
Megrendelõ neve: ............................................................................................
Pontos címe: ....................................................................................................
..........................................................................................................................
Az elõfizetés díja:
egy hónapra .............................25 Ft
..................................................
aláírás
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III. osztályos leány csapat
III. osztályos fiúk
12. Polónyi Csaba
22. Szilágyi István
23. Diószegi László
34. Prochászka Ábel
37. Lázár János
38. Kovács Gábor
39. Góber Dávid
40. Molnár Lajos
42. Sándor Otmár
46. Oravecz Tamás
III. osztályos fiú csapat
IV. osztályos leányok
18. Debreczeni Hajnalka
22. Kátai Edina
29. Kovács Nóra
31. Máté Emese
36. Volencsik Réka
38. Hollósi Hajnalka
40. Tokovics Fanni
50. Nagy Anita
53. Tóth Georgina
59. Bogdán Szandra
IV. osztályos leány csapat
IV. osztályos fiúk
2. Varsandán Milán
4. Csernus Dávid
5. Vági Zoltán
15. Csík Szilárd
18. Kóti Ferenc
19. Kárai Dávid
39. Héjjas Dávid
40. Marton Bogát
47. Verasztó Ervin
IV. osztályos fiú csapat
V. osztályos leányok
1 Szél Friderika
3. Zámbó Ildikó
6. Károlyi Csilla
18. Pribela Lilla
22. Karasz Anabella
29. Gajdán Orsolya
43. Tóth Barbara
44. Koncsek Noémi
61. Szabolcsi Petra
V. osztályos leány csapat
V. osztályos fiúk
16. Németh Szabolcs
29. Gajdán Tamás
35. Pál Tamás
45. Tóth János
47. Balogh Máté
V. osztályos fiú csapat 6.
VI. osztályos leányok
(folytatás a 16. oldalon)
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ÕSZI MEZEI FUTÓNAP
EREDMÉNYEI
I. osztályos leányok: 55 induló
5. Romhányi Barbara
8. Volencsik Anna
10. Mogyorósi Kitti
22. Horváth Andrea
23. Szilágyi Éva
38. Bárfi Vivien
43. Szabó Dóra
50. Kabódi Nikolett
I. osztályos leány csapat
2.
I. osztályos fiúk
3. Balló Balázs
7. Tószeczki Attila
10. Vidákovics Máté
28. Kovács Ádám
34. Kovács Dániel
38. Molnár Attila
42. Mazán Norbert
43. Polónyi Zsolt
58. Kovács Balázs
I. osztályos fiú csapat 2.
II. kcs. leány
14. Horváth Alexandra
27. Jankó Tímea
35. Für Melinda
47. Tátrai Kitti
49. Németh Klára
54. Komjáti Lilla
56. Bozó Mónika
63. Bogdán Petra
II. osztályos leány csapat
8.
II. kcs. Fiúk
1. Varsandán Áron
17. Jova Levente
18. Nagy István
33. Betkó Tamás
35. Szemenyei Attila
45. Mrena Ádám
66. Rácz Oszkár
II. osztályos fiú csapat 4.
III. kcs. Leány
14. Fehér Olívia
29. Szabó Flóra
31. Kiss Ágota
37. Nagy Klaudia
38. Zsilák Zsanett
42. Nagy Mónika
43. Tóth Erika
49. Kunstár Dalma
50. Szabó Nikolett
53. Gyevi-Nagy Tímea
54. Éliás Tímea
56. Szabolcsi Bettina
59. Albert Szandra
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4.
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2.

56. Szatmári Tamás
61. Hegedûs Mátyás
66. Tompa Máté
71. Haraszti Róbert
82. Pribelszki Dávid
83. Domján Róbert
84. Albert Dávid
VII. osztályos fiú csapat
VIII. osztályos leányok
1. Nagy Ildikó
17. Berecz Anita
22. Bicsánszky Panna
23. Pribela Gyöngyi
27. Albel Klára
28. Juhász Anita
34. Csányi Krisztina
43. Ilyés Ildikó
44. Szadlis Judit
50. Rácz Renáta
52. Rédei Mariann
56. Bartók Tünde
VIII. osztályos leány csapat
VIII. osztályos fiúk
31. Fodor Zoltán
36. Szilágyi János
37. Kocsis Máté
38. Szemenyei Zoltán
45. Németh László
46. Demján János
56. Maginyecz Tamás
57. Tompa Csaba
59. Sándor Tamás
60. Molnár Imre
VIII. osztályos fiú csapat

zk

(folytatás a 15. oldalról)
3. Kiss Zsanett
7. Benkõ Krisztina
12. Jellinek Henrietta
27. Hajdú Ildikó
35. Koós Dóra
36. Orovecz Petra
39. Szabó Szilvia
40. Gyõrfi Emese
60. Marton Lilla
VI. osztályos leány csapat
VI. osztályos fiúk
5. Bárány János
6. Szilágyi Csaba
20. Börcsök László
21. Kádár Tamás
25. Tóth Norbert
33. Sárközi Tamás
47. Kiss Zoltán
50. Prozlik Máté
VI. osztályos fiú csapat
VII. osztályos leányok
7. Fodor Judit
15. Szabó Éva
30. Szemenyei Dominika
54. Kiss Renáta
VII. osztályos leány csapat
VII. osztályos fiúk
12. Balla Norbert
29. Kovács Zoltán
32. Csepregi Ferenc
39. Hollósi Zoltán
43. Ambrus László
52. Molnár Gábor
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AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

®

Gombkötõ Zoltán

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY

Q1- ES
GYORSSZERVÍZ

TAKARMÁNY ÉS GABONAKERESKEDÕ
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