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RIPORT
Béla bácsi
Csalami Béla bácsival készítettünk riportot, akit szinte mindenki ismer a faluban, s a legjobb
példája annak, hogy az öregek sok érdekes dolgot tudnak. Nagyon sok nem is fért bele a beszélgetésbe.
- Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára?
- 1933. október 10-én Jászfényszarun születtem egy egyszobás, konyhás kis épületben. Az ötödik
évemet is alig töltöttem be, mikor megérintett a halál fuvallata. Mindössze egy órán múlott az
életem. A bakancsom feltörte a lábam, és a seb elmérgedt. Sok idő volt ám az, míg az édesapám
eltolt a kis tragacson a kórházba. A bajok még csak ezután kezdődtek, édesapámnál nem volt
szegénységi bizonyítvány. Az orvosokban volt annyi becsület, hogy még aznap megműtöttek, a
papír bemutatására adtak egy nap haladékot. Hála istennek, 5 napra rá haza is mehettem, de
kilenc éves koromig gyötört a köszvény.
- A szüleiről is meséljen!
- A szüleim. Édesanyám egész életében a ponyvaregények rabja volt. Még lisztet is adott értük.
Egész nap olvasott, csak akkor állt neki főzni, mikor édesapám hazajött, aki pedig egész nyáron a
cukorgyárnak aratott, csépelt, télen pedig karkosarakat készített. Tőle tanultam én is a fonást.
- Jó tanuló volt?
- Igen, csak egyeseim, ketteseim és hármasaim voltak. Akkor ezek voltak a jó jegyek.
Elvégeztem öt osztályt, de felsőbb iskolára nem volt pénze a családomnak. Hiába jött le a tanító,
és ajánlotta fel, hogy csak a könyveket kell megvenni, még kenyérre sem volt pénzünk.
- Hogyan került Hantosra?
-Kaptunk itt tíz hold földet, s abban a reményben, hogy anyám leszokik szenvedélyéről,
leköltöztünk. Én egy évvel előbb jöttem a Bódizs családdal. Úgy tizenkét éves voltam, mikor
elszegődtem tehenésznek, mikor a tsz megalakult, kocsis lettem. De voltam én a
telepfelügyelőéknél mindenes is, takarítottam, szántottam, vetettem, az iskola mögötti fügefát is
én ültettem. Bizony akkor nem így éltek a gyerekek.
- Ugye volt katona is?
- Igen, Sztálinvárosban (ma Dunaújváros), de lövészetet Nagyoroszin tanultam. Igazán nagy
csoda volt látni Drégely várát, amiről azért illik annyit tudni, hogy mindössze háromszázan
védték tízezer török ellen. Itt még a török császár is építtetett kriptát, ahol én szintén
személyesen jártam. De amire én igazán büszke vagyok, hogy egy díszszemle alkalmával
Rákosit is láttam.
- És ezután?
- Ezután kitört a forradalom, nekem le kellett volna szerelnem, de berepült az ellenség
repülőgépe, ezért meghosszabbították a szolgálatot. Ennek ellenére aki akarta, elhagyhatta a
laktanyát. Mi ezt nem tettük, hanem csatlakoztunk a civilekhez, és szétosztottuk a fiatalság közt
a fegyvert. Ez sajnos balul sült el, az összeset vissza kellett szerezni, mert riogatták a várost.
- Később KISZ-titkárrá neveztek ki, ahol egy jó barátom, Bokor Edit volt a helyettesem. Voltam
azért fiatal is! Amikor letettük a munkát, rengeteg ember összegyűlt, hoztunk magnót is. A
futballmeccseken pedig énrám hárult a szertárosi feladat.
- Milyen volt a falusi élet?
- Nem volt ám az olyan rossz. Az emberek a nagykertben (a parkot hívták így) játékokat
rendeztek este tízig is akár. Hetente egyszer-kétszer volt mozi, akkor még a Weywara tanító néni

házának

közelében álló művelődési házban.
- Kanyarodjunk vissza a gyermekkorra. Ismerte a gróf családját?
- Igen. A gróf Laci nagyon jó barátom volt. Gyakran politizáltunk együtt. Korához képest
komoly fiú volt. Gyakran mondta, hogy őt úgy bántja a meztelen cselédgyerekek látványa, míg
neki a parkba is öltönyben és nyakkendőben kellett kimennie. Egyszer a temetőben találkoztam
vele meg az anyjával, köszöntöttem őket, ahogy az illem kívánta: "Kezit csókolom, Grófné, Gróf
úr!" Az anyja nem fogadta, de ő hátraintegetett, és másnap bocsánatot kért tőlem.
- Mit üzenne a mai fiatalságnak?
- Először is, hogy becsüljék, ami van. A parkban járva az ember a földön szemetet talál, a pad
megrongálva, ráadásul a támláján ülnek, az ülőkéjét meg besározzák. Mindenhol a csúnya
beszédet, az emberhez nem méltó hangokat hallom. Mindenekelőtt emlékezzenek arra, hogy
mégiscsak emberi lények.
Takács Angelika, Kovács Gerda 6. o.

Béla bácsi munkái 2000-ben a jurta napi kiállításon.

„Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. De mindig későn
szól, mert olyankor már kint van.”
Ez a mottója a Janikovszky-Réber könyveknek. Aki kedvet kapott, keresse és olvassa őket!
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ÖTLETEK
Ügyeskedj!
Levélképek

Jó lehetőséget kínálnak a falevelek, különösen
ősszel, amikor már egy kicsit megszáradtak, egy kicsit elszíneződtek. (Zöld
leveleket is ragaszthatunk, ha már egy kicsit kiszárítottuk őket.)
Sok levélnek már az eredeti formája is emlékeztet valamire: egérre, kutyára stb.
Kiegészítéssel, összeragasztással is formálhatunk a falevelekből állatokat. Szinte
alig kell hozzáadni valamit a lepke, a bogár, a hal ábrázolásához.
Levélragasztást rajzzal is kombinálhatunk, így készülnek a díszes, falevélruhájú
királykisasszonyok, a talpig falevélpáncélba öltözött vitézek. De színes
levelekből, kórókból, száraz fűszálakból csinálhatunk olyan foltképet is, ami
semmit sem ábrázol, csak szép.

Játék
Tiltott betű
A játékosok csoportban ülnek, A játékvezető bejelenti, hogy melyik lesz a tiltott
betű, Pl.: Tiltott betű az "a". Ezután tetszés szerinti kérdést ad fel a játékosoknak
akármilyen sorrendben. Akire rámutat, az válaszol. A válasznak értelmes
mondatnak kell lennie, de a tiltott betű, jelen esetben az él, nem
fordulhat
elő. Pl.:
-Hol vásároltok kenyeret?
-Egy mellettünk levő üzletben.
-Fővárosunk milyen folyó mellett van?
-Egy széles, hömpölygő víz mellett, mely külföldön ered.
Egy-egy tiltott betűvel addig megy a játék, amíg mindenki nem felel. Aki nem
tudott felelni vagy eltévesztette, zálogot ad.

ÉRDEKESSÉGEK, FURCSASÁGOK
Betegségeket okoznak, és mégis nélkülözhetetlenek ?

A Földön élő legegyszerűbb sejtes szerveződésű élőlények a baktériumok. A természetes
vizekben élnek, ahol felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek. Mint lebontó szervezetek, a
vizek öntisztulásában jelentősek. A föld anyagforgalmában nélkülözhetetlenek, azonban
számtalan baktérium okoz súlyos járványokat, betegségeket, pl. pestis, szalmonella, lepra, tbc
stb.

Hova vezet a Tejút?

Tejútrendszer annak a galaxisnak a neve, melynek Napunk az egyik csillaga. Összesen 100000
millió tartozik ide. A tudósok szerint akár 6000 millió galaxis is létezhet.
Miért dobják le a gyíkok a farkukat?
Sok gyíknak meglepően hatásos módszere van a menekülésre: képesek ledobni farkukat. Már eleve
kialakult farkuk tövében egy törési hely ,itt törik le a farok, ha a gyíkot farkánál fogva kapják el. Maga is
le tudja törni a farkát, ha hirtelen visszahajlítja. A letört farok még egy ideig hevesen tekergőzik az
ingerek hatására, s ez az idő elég ahhoz ,hogy az ellenség figyelmét elterelje a menekülő gyíkról, így az
egérutat nyerhet. Farka a következő hónapok alatt kinő, de sohasem lesz olyan hosszú, mint az eredeti.
Mekkora a gepárd kezdősebessége?
A gepárd érdemeinek csökkentése végett említettük, hogy a "bemért" példány nem kijelölt pályán futott
megszabott távolságra. Az egyik cheetah például mindössze 20 másodperces sprintet "vágott ki"; így az
átlagsebesség valóban átlagos. De külön kell írnunk a gepárd fantasztikus gyorsulásáról. Stopperral mérve
kiderült, hogy a pöttyös csodafutó álló helyzetből két másodperc alatt éri el az óránkénti 72 kilométeres
sebességet (ez nála az "egyesbe kapcsolás"), vagyis - autós nyelven folytatva - gyorsabban "lő ki" , mint a
Fonna l-es versenykocsi. Félelmetes, valóban...

HUMOR

- Hogy hívják az olvasó juhászt?
- Nyájas olvasó.
- Mi van a bárány fürdőszobájában?
- Barikád.
- Mi van a cica fején?
- Cirmos cica haj.
- Miért nem kapott a gepárd jogosítvány?
- Mert nem állt meg a zebra előtt.
Már megint otthon felejtetted a tisztasági csomagodat?!

Iskolai dolgozatokból:
Erkel Ferenc 1892-ben született, s 1890-ben meghalt.
Spanyolország fővárosa Portugália.
Észak-Európa legfejlettebb
ipari országa Japán.
A gépkocsigyárban sok
gépcsokit gyártanak.
Az elektromos áram
hatásai: hőhatás, kémiai
hatás, rázóhatás
A gyújtópont neve: fikusz.
Petőfi halála után Szendrey
Júlia megnősült.

APRÓHIRDETÉS
Szívesen cserélek képeslapokat Natalia Oreiro posztereire és képeire. (Pipacs)
Gilányi Kitti és Ossik Anett szalvétát gyűjtőkkel cserélné el felesleges darabjait.

