
Újságavató

2012  december  21-én  iskolánkban
bemutatkozott  a  diákújság  újságíró  csoportja,
amelynek  célja,  hogy  tájékoztassa  az  iskola
diákjait  az  iskolában  történő  legfrissebb
eseményekről.  Az  újság  főszerkesztői  Csábi
Szabina  és  Vučinić  Filip  lettek,  a  helyettesek
pedig Józó Andrea és Knežević David, továbbá
a csapat többi tagja:  Franko Boglárka, Csuzdi
Gábor, Kozma Lajos, Kalmár Sándor, Nyerges
Ármin,  Sebők  Szabolcs,  Dancsó  Beáta,
Mészáros  Zita,  Gulyás  Réka,  Oláh  Dániel,  

Györe József  és Zapletán Elemér.  Az újság a
School  Times  címet  kapta,  amelyet  Hangya
Dániel  javasolt.  Továbbá  az  újságavató
ünnepségen, a csoport kihirdette a Mr. és Miss
School választás nyerteseit is, akiket a tanulók
maguk  választottak  meg.  Mr.  School  Gulyás
Ákos  lett,  kísérője  pedig  Mátyás  Marin  és
Szalontai  Kornél.  Miss  School  Boros  Gyevi
Katalin, az udvarhölyei pedig Dancsó Beáta és
Kozma Enikő lettek.

„Úgy gondolom, hogy az avatásnak nagy sikere volt és véleményem szerint, az újság előtt hosszú
jövő  áll,  persze  mindehhez,  mint  ahogyan  minden  máshoz,  az  akarat  és  a  szorgalom  is
szükséges.”

Vučinić Filip

 

 



Szent Száva ünnepén

2012. január 25.

Kegyetlen,  szeles  idő  van,  és  csak  most
léptem ki  az  iskolakapun  azzal  a  tudattal,
hogy hétfőig vissza se kell mennem. Vagyis
ma ez máskent lesz! Most komolyan menjek
vissza?  Itt  a  hétvége.  Miért  éri  ez  meg
nekem!?

Hazaértem,  és  utánanéztem  mindannak,
hogy kit  és  mit  is  ünneplünk  ma,  hirtelen
minden fal leomlott előttem. Rájöttem, hogy
Szent  Száva,  az  az  ember,  akitől  nem kell
sajnálni ezt az áldozatot, hisz rengeteget tett
a  népért,  kezdve  a  Hilandar  kolostor
megalapításától,  az  iskolákig.  Abban  a
pillanatban döbbentem rá, hogy,  ha ő nem
lett volna, nem volna ez az iskola sem, ami
nélkül  az  élet,  unalmas  lenne,  ami  nélkül
nem  lennének  barátaim,  ami  nélkül  nem
érnének,  azok  csalódások,  amik
felkészítenek  az  életre.  Tehát  újult  erővel
indulok útnak.

Kemény  5-6  km/órával  Ada-Mohol  között
száguldozok. De a lényeg, hogy zord időnk
ellenére  sem  marad  újságírótól  árván  az
ünnepség.  Megérkeztem.
Leülök  az  előcsarnok  egy  magányos
székére. Kis idegesség érződik a légkörben,
Gabi hangját hallva tudom, (hisz nem ritka
esemény)  most  is  ideges,  de  ez  még  csak

próba. Nemsokára már élesben szólal meg a
Bartók Béla Zeneiskola kórusa, amely Szent
Száva himnuszát énekli. Majd következett a
szertartás, amelyet minden Szent Száva napi
ünnepség  alkalmával  láthatunk.  Ebben  a
moholi  pravoszláv  plébános  volt
segítségünkre.  A  megnyitón,  igazgatónk,
Miklós Nándor szavait is hallhattuk. Ezután
három  szerbtagozatos  srác  olvas  fel
legendákat,  Szent  Száváról.  Később  egy
csodás egyéni  énekes produkció hangzik el
zongoráskísérettel.  A  lány  elképesztő
magasságokba  emelkedik  hangjaival,  talán
ezért  lett  kicsit  libabőrös  a  hátam…
egyszerre fázok is meg nem is. A zene ereje
elképesztő,  és  akár  hosszasan beszélhetnék
még  róla,  de  ezt  nem   teszem  meg,mert
következik  Csuvik  Pamela,  aki  Karinthy
Frigyes prózáját mondja el, de sajnos, nem
jut  a  végére.  Emiatt  láthatóan  csalódott.
Ennyi  ember előtt  én egy sort  sem tudtam
volna  elmondani.  Őt  osztálytársa,  a  már
említett Gabi követi.  És iskolánk pacsirtája
most  is  hatalmasat  robbantott,  Adele-
Someone  like  you  című  slágerével.  

Nem hazudik a mondás: „Minden jó,
ha  a  vége  jó”.Ám,  az  más  kérdés,  hogy a
szél  most  is  szembe fúj,  de valahogy nem
tud  zavarni,  hiszen  tele  van  a  fejem,
dallamokkal, zenével, boldogsággal,hogy ott
lehettem!



Önkéntes önkéntesek

Adán  tevékenykedik  egy  méltán  népszerű
egyesület, az Ifix. Eznnek az egyre növekvő
csoportnak  a  tagjai  azt  gondolták,  hogy  a
tanév  elején  bevonják  iskolánkat  is  egyik
programjukba,  hogy  megtudjuk  mivel  is
foglalkoznak  ők.  Minden  osztályból  az
osztályfőnökök  kiválasztottak  egy-két
embert,  és  elküldték  őket  az  Ifix
főhadiszállásra.  Ott  elmondták,  hogy  ez  a
szervezet azért jött létre, hogy segíthessenek
másoknak.  Az  középiskolások  ezúttal  az
önkéntességet  népszerűsítő  akcióba
kapcsolódhattak  be.  A feladatunk  az  volt,
hogy  előkészítsük  az  általános  iskolás
tanulók  számára  szervezett  játékokat.
Először  több  csoportot  alkottak  a  diákok,
majd rajzok segítségével prezentálták, hogy
miért is jó az energiatakarékosság, és, hogy
miért jó adakozni, illetve segíteni másokon.
Minden  csoport  vicces,  érdekes  alkotással
rukkolt  elő,  melyek  találóan  mutatták  az
önkéntesség  örömeit.  A rajzok  annyira  jól

sikerültek,  hogy  a  Cseh  Károly  Általános
Iskola tornatermében ki is állították őket, így
a  diákok  minden  mesterművet
megtekinthettek.

Az  alkotás  izgalmai  után  a  játékok
előkészülete  várt  a  mi  kis  önkénteseinkre.
Az  akció  vezetői  elmondták,  hogy  mi  a
teendő.  Minden  korosztálynak  más  játék
jutott.  A  legkisebbeket  kígyós,  az
ötödikeseket  ugrálós,  és  teke,  míg  a
legnagyobbakat  öltöztetős  játék  várta.  Az
általános iskola versenyzői nagyon élvezték
a játékokat, csakúgy mint a közönség, akik
hatalmas  hangerővel  buzdították  a  őket.
Minden  játék  végén  kihirdették   és
megajándékozták  a  győztes  csapatot.  Az
esemény végén közös fényképet készítettek,
amelyet több helyen publikáltak, hogy minél
több  diákoz  juttathassák  el  az  akció
üzenetét,  azt,  hogy  Ne  tétlenkedj,
önkénteskedj!

Józó Andrea IV-2



Szemétgyűjtés az Ifixszel

Az  Ifix,  január  25-én  egy  újabb  sikeres
akciót  szervezett  Adán,  aminek  a  célja  a
környezet megtisztítása volt. 

Az ifixes tagokon kívül az iskola tanulói is
részt vettek ebben az akcióban, ugyanis az
iskola  diákjait  mindig  érdekelte  az,  hogy
besegíthessenek a  jobb környezet,  illetve  s
jobb jövő kialakításában. A szemétszedést az
egykori  vasútállomáson  szervezték  meg,
hiszen ott mindig nagyon sok szemét van. A
mintegy  ötven  diák  azonnal  munkához  is
látott.  Mindannyian  kezükbe  kaptak  egy
zsákot.  Ötféle  zacskót  kaptak,  alumínium,
fém,  üveg,  papír  valamint  az  egyéb
hulladékoknak megfelelő szemeteszsákokat.
A sérülések megelőzése érdekében mindenki
kapott  egy-egy  mintás  kesztyűt  is,  ami
nagyon  tetszett  mindenkinek.  Eredetileg
ennek a projektumnak decemberben kellett

volna  megvalósulnia,  de  a  rossz  időjárási
körülmények  miatt  majd  egy  hónapot
csúszott  ez  az  akció.  A  diákokat
segítségükért pólóval, üdítővel, valamint sós
süteménnyel  jutalmazták.  Az  akció  végi
összegzéskor  kiderült,  hogy  80   zsákot
sikerült  megtölteni.  Az  összegyűjtött
szemeteszsákokat  a  Čika  Jova  Zmaj
intézménynek  adták  át  az  Ifixisek  azzal  a
céllal, hogy majd a későbbiekben az óvoda
fel tudja használni.

A programban résztvevő diákok elmondták,
hogy  ilyen  akciókban  ezer  örömmel  részt
vesznek máskor is, mert fontos számukra a
környezet,  amelyben élnek.,  és  hozzátették
még  azt  is,  hogy  az  itt  összegyűjtött
hulladékok  újrahasznosításában  is  szívesen
segédkeznek.

Józó Andrea IV-2



A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
előadása az iskolában

Február  27-én,  szerdán,  iskolánkba  a
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola képviselői
bemutatták  főiskolájukat.  Részletesen
elmesélték az iskolában tanulható szakokat,
bemutatták a nem olyan rég nyitott szakokat
is,  mint  pl.  a  mechatronikát,  s  beszéltek
versenyeikről  is,  főként  a  hídépítéssel
foglalkozó versenyről. A diákok figyelmesen

hallgatták  az  előadást,  s  a  végén
kérdezhettek is. A legtöbb kérdés persze az
ösztöndíjjal  kapcsolatban  volt.  Az  előadó
elmondta, hogy van ösztöndíj, méghozzá az
MNT  részéről,  továbbá  a  főiskola  utolsó
éveiben  meglehet  pályázni  más,  nagyobb
értékű ösztöndíjakat is.

  Vučinić Filip

Elűzték a telet!

Február  8-án  az  adai  Műszaki  Iskolában
télűző  farsangi  jelmezbálat  tartottak,
amelyen az iskola tanárai és diákjai is részt
vettek.  A  maskarások  számára  Rázzuk  a
rongyot címmel jelmezversenyt is tartottak,
amelyen  a  tanárokból  és  diákokból  álló
bírálóbizottság  véleménye  szerint
legjobbnak  bizonyult  Bárány  Margó
öregasszony  jelmeze,  második  lett  Bazsó
Viktor, mint Manci néni unokája, harmadik
pedig Hangya Dániel és Berta Máté talicskás

paraszt  kisbabával  című  jelmeze  lett.  A
télűző mulatságon táncra perdültek a fiúnak
öltözött  lányok,  és a lánynak öltözött  fiúk,
feltűnt  Harisnyás  Pippi  is,  pogóztak  a
punkok,   énekeltek  a  szörnyek  és  az
autóversenyzők,  de  dúdolt  a  titkárnő,  a
mazsorett,  a  mesterember,   az  arab emír  a
cowboyjal  beszélgetett,  s  az  indián  meg  a
cigányasszony gumicsizmás földművesekkel
fényképezkedett.



Kreatív Valentin-nap

Az  Adai  Műszaki  Iskolában  Szeretve
szeretni  címmel  hirdették  meg  azt  a
Valentin-napi  pályázatot,  amelynek
győzteseit február 14-én tették közzé.

A szerelmesek  napja  alkalmából  a  tanulók
kedvükre  alkothattak,  és  üzenhettek
műveikkel a számukra kedves embereknek.
Ez  egy  nagyon  jó  kezdeményezésnek
bizonyult,  ugyanis  feltárhatták  a  lelkük
mélyén  rejlő  érzéseket.  Rengeteg  vers,
próza, valamint illusztráció érkezett. 

A rajzokat Košik Klára tanárnő értékelte, s
véleménye  szerint  a  legjobbnak  találtatott
Barát  Krisztina  munkája,  második  díjat
kapott Kemény Orsolya és Mura Nikoletta, a
harmadik  helyet  pedig  Nagy  Nikolett
tudhatja a magáénak. Az irodalmi munkákat
Gavrić  Ugarak  Natalija,  Péter  Krisztina  és
Deissinger  Ákos bírálta  el.  A szerb nyelvű
alkotások közül első díjat kapott Jakovljević

 Vesna  Ljubavlju  voleti  című  verséért,
második lett Jakšić Vojislav Rastanak című
munkájával.  A  prózai  művek  közül  a
legjobbnak  bizonyult  Józó  Andrea  Talán
majd  egyszer  című  munkája,  Horvát
Gabriella  pedig  a  második  díjat  kapott.  A
legjobb verset Sebők Szabolcs, Fejes Ervin
és Füstös Dániel írta Egyperces programozó
szerelmesvers  címmel,amely   igazán
elnyerte  a  zsűri  tetszését.  A második  díjat
Jaksa Beáta vehette át Decemberi este című
munkájáért,  a  harmadik  helyen  pedig
Mészáros  Zita  Szeretve  szeretni  valamint
Gábor  Antónia  Te  vagy  az  én  habarcsom
című verse osztozott. A díjak kiosztása után
a  helyezettek  összeálltak  egy  közös  fotó
erejéig.  A  tanulók  elmondták,  hogy  a
következőkben  még  szeretnének  hasonló
műveket alkotni,  mert  úgy érzik végre van
valami,amiben kiélhetik a kreativitásukat.

Józó Andrea IV-2



Egyperces programozó szerelmesvers

Olyan vagy nekem, mint labelnek a text,
Mint buttonnek az esemény, mint részegnek 
a szesz.

Ha rád nézek a programom lefordul,
A változók deklaráltak, de valami mégis 
túlcsordul.

Ha nem vagy itt, errort dob az agyam,
A timer lassan pörög, a szavaim elhalnak.

Annyiszor gondolok rád, integerbe nem fér
A double sem elég, túl nagy ez az érték.

Tőled megtelik a memória, és lelassul a 
rendszer, 
Elég rád gondolnom, hogy elkapjon a 
kényszer.

A programom végén elragad a vágy,
Kíváncsi lennék, hogy gondolsz-e most rám.

Sebők Szabolcs
Fejes Ervin

Füstös Dániel

Decemberi este

Csendes decemberi este, a szél se fúj,
Csak ő és én, a városban bolyongunk.

Mit gondolhat?
Talán nem tetszem neki?!

Nem szólt, csak a szája a számhoz ért,…
S így tette felejthetetlenné ezt a decemberi 
estét!

Jaksa Beáta

II-7



Szeretve szeretni

Ülni csendben
Egymás kezét fogva.
A csendben van
a szeretetünk.

Menni, menni
egymás mellett
néha egy-két szó,
mondattöredékek.

Kimondani nem
lehet a kimondhatatlant.
Ilyenkor dadog a nyelv,
akadozik a szó.

Mégis
Forr közöttünk a levegő
S te értesz engem,
S én értelek téged
Akkor is, ha akad a szó.

Érted gondolatom, amit
még ki sem gondoltam.
Értem gondolatod, amit
még ki sem gondoltál.

Érzed vágyamat,
amit még magam sem ismerek.
Érzem vágyad,
amit még magad sem ismersz.

Menni, menni a csendben,
mert a csendben kell
megérnie a mi szerelmünknek.

S ha megszületik a csendből
Akkor, csakis akkor
adjuk át egymásnak
ne tartsunk meg magunknak semmit

Akkor nem lesz más,
csak egy
nagy-nagy szerelem.

Akkor nem lesz semmi és
minden lesz.
Erre vágyom,
Mert ez igaz
minden más csak hazugság.

Mészáros Zita 

I-7

Légy az én habarcsom

A betonnak szüksége van a sóderre,
de nekem nagyobb szükségem van rád!

Gondolj csak a falazásra, gondolj a cementre, s 
téglára,
én is eképp szeretlek téged, egy életen át csak 
melletted élek

Szívünk egyről a kettőre dobban,
Olyan ez az érzés, mint cement a betonban.

Veled vagyok együtt örökkön örökké,
Nem válok át egy rozsdamart szöggé!

Szeretlek téged, ennyi a lényeg,
annyit ártok neked, mint szög a lécnek.

Csak egyre kérlek téged,
Szeress, és érts meg!

Gábor Antónia 

I-7



Љубављу волети

Због љубави човек ради свашта,
воли, пати али и прашта.
Због љубави се на велике даљине иде,
нека сви нашу заљубљенсот виде.
Заљубљеност наша лепа и мила,
ничија није таква била.
Заљубљеност чини нас лепим,
а срца наша слепим.
О љубави моја колико ми значиш,
због тебе сва сијам и зрачим.
О љубави моја, очи моје снене, 
зашто си тражио друге жене?
Зар ти, љубави, нисам довољна ја,
већ ти је потребна друга?
Зар ти стварно желиш то,
шта ли те је само навело?
Навела те жена друга,
срце моје обузима туга.
Навела те на чин тај,
па си јој пао у загрљај.
Сада кајеш се и молиш,
а морао си срце, да ми моје сломиш.
Сада клечиш и патиш,
желео би мене да вратиш.
Желео би опет са мном снове снити,
али ти не знаш како је преварен бити.
Желео би опет мене да имаш, 
и срце своје да ми даш.
Не верујем ти на реч,
јер повредио си ме већ.
Не верујем ти јер умеш да слажеш,
опростићу ти, али истину да кажеш.
Опроштај мој, кажеш, теби значи све,
не желиш више да повредиш ме.
Опроштај мој довољан ти је био,
опет си ми се вратио.

Весна Јаковљевић

III-6

Растанак

Заборавити никада нећу моћи,
једно тамно септембарско вече 
„извини али морам поћи“,
нежно и тихо она ми рече.

Хеј птицо што певаш на грани,
реци мени кумим те животом
дал’ћемо поново стајати сами,
очарала ме исконском лепотом!

Реци мени речице мила,
реци мени тако ти тока,
да ли ће твоја учинити сила
да поново видим та два црна ока.

Ти си далеко а зима се спрема
и зато желим ово да знаш,
да теби сличне на свету нема
због тога чекам састанак наш.

Пишем ове нежне речи сада
из дубине душе своје,
само једној лепотици из града
да их читају само црне очи твоје!

Јакшић Војислав

III-3



Egy emlék, mit nekem adtál.

Az ajka meleg és nyirkos volt, az ajkamat érintette. Enyhe vodkaízű csókja, és bódító férfias parfümje
keveredett a levegővel. Forró szoros ölelése tartotta remegő testem. S mikor egy érzés kavargott mélyen
legbelül, érzéki és vad harapással végét vetettem a csókjának. Fájt, hogy nem csókolhatom tovább, de

nem akartam, hogy rájöjjön érzésemre. Mielőtt könnyem csordult volna szememből, gyorsan
továbbsétáltam kézenfogva vele. Vágytam testére és csókoltam volna még órákon keresztül. Az ajkán
csillogó finom vodkacsepp folyt végig egy korty után. Mikor elbúcsúztunk már akkor éreztem létének

hiányát.

Horvát Gabriella II - 7

Egy forró vágy.

Szeretném érezni újra illatát, érinteni selymes bőrét, csókolni érzékien forró ajkait! Szeretném őt érezni,
amint kezével végigsimítja testem minden porcikáját. A nyakamon elindulva, haladna lefelé keze,

végigsimulna a mellemen és elérne a hasamhoz, melyet lágy cirógatással kényeztetne. Érezni akarom
teste melegét, amint csupasz testünk összesimul, és pihegve átölelne, s a hátam közepén végigcsúsztatná
ujjait! A pillantása szinte perzselné bőröm. S csak szeretném fejem megpihentetni pihegő mellkasán, és

ezzel az érzéssel, ami bennem kavarog, lehunyni szemem tudva, hogy felébredésem után is érinthetem őt!
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Talán majd egyszer…

"A szerelem nem más, mint egy módosult tudatállapot, melyben elveszíted az önkontrollodat, a
valóságérzetedet, szebbnek látod az átlagos dolgokat, nevetsz, boldog vagy, úgymond szárnyalsz! Tisztára
mint egy spangli után! Szóval a szerelmet is büntetni kéne, mert ugyanolyan tüneteket produkál, mint a
füves cigi!" 

 De a szerelemet nem lehet szavakba önteni, mert az egy olyan csodálatos és egyben fájdalmas
érzés, amit ott, bent a szívedben élsz meg. 

Ott születik meg, és ott is ér véget. 

Emlékszem..., egyszer engem is magával ragadott e törvényszerűség. Jó pár évvel ezelőtt történt,
de én még most is tisztán emlékszem rá. Akkor még nem tudtam,hogy milyen dolog ez a fajta szeretet.
Egyszerűen csak az  idő múlásával  jöttem rá  a  dolgokra.  Ha  valaki  azt  kérdezné,  történt-e  valami,  a
válaszom  egyértelműen  NEM  lenne.  Hiszen  semmi  sem  történt  egy  bizonyos  dolgon  kívül.  Nem
beszélgettünk,  nem  mosolyogtunk,  nem  érintkeztünk,  még  csak  nem  is  köszöntünk  egymásnak.
Mindennek  ellenére  kialakult  egy  olyan  dolog,  amit  más,  külsős  emberek  nem  hiszem,  hogy
megértenének. Ez egy olyan rejtély, amit csak MI érthetünk meg. Csak mi..., hiszen amíg csak lehetett, a
szemünk minden nap a másikén ragadt. Gyakran megpihent egyikünk tekintete a másikén. Nem számított
az idő. Minden órát, percet, másodpercet ez a megnyilvánulás töltött ki. Gyakran fontolgatják az emberek,
hogy mit jelenthet egy tekintet, egy pillantás. Ha engem kérdeznének, azt mondanám, hogy SEMMIT. De
mégis...ez  egy  olyan  megmagyarázhatatlan  dolog,  ami  még  számomra  is  egy  örök  titok,  egy
örökkévalóság lenne, ha ezt megfejteném. Pár héttel ezelőtt azonban történt valami, ami miatt úgy érzem
ez a történet nem hétköznapi. Fagyos, hideg, mégis esős reggelre ébredtem. Mint minden kedd, ez is egy
egyszerű, álmos napnak indult. Mindenki melankolikus állapotát az időjárásnak tulajdonítottam. Engem is
majd elnyomott az álom. Nem tudtam koncentrálni az órákra. Egyik elméleti órán úgy gondoltam, jobb
lesz,ha kitámasztom a fejem, és úgy próbálok figyelni. 

Az  iskolaidő  gyorsan  elmúlt.  Fogalmam sincs,  hogy miért,  de  aznap nem biciklivel  mentem
iskolába.  Díszes esernyőmmel megindultam haza.  Olyan tíz perce gyalogolhattam, amikor a távolban
megláttam ŐT. Eleinte csak azt hittem, csupán a 

képzeletem szüleménye,  de nem így volt.  A semmiből  bukkant  fel  az a  valaki,  akivel  sok éven át  a
tekinteteink  egymásra  találását  gyakoroltuk.  Közeledett  felém.  A  szívem  dobogása  felgyorsult.
Zavaromban csak a járdát néztem. Nem tudtam felnézni. Nem tudtam RÁnézni. Elhaladt mellettem. Úgy
gondoltam, már bizonyára rég elfelejtett,vagy meg sem 

ismert, hiszen úgy be voltam bugyolálva a sálammal. A továbbhaladásom megkezdése nem úgy alakult,
ahogy én  azt  hittem.  Valaki  megragadta  a  könyökömnél  a  kabátom egy kis  darabját.  Visszarántott.
Gyengécske testemnek köszönhetően vissza is  ugrottam, majd VELE szemben kötöttem ki.  Szemeim
tágra nyíltak, nem jutottam szóhoz. Csak álltam ott, mint egy idióta. Csak néztem, egyre csak néztem
végtelen mélységet sejtető szemeibe. A kezei megmozdultak, majd szép lassan a sálamhoz vándoroltak.
Kibugyolált belőle. A sál két végét az arcához tette. 

Elmosolyodott. Én továbbra is mozdulatlan voltam. A fejemben a Steps to success zongoradarab
játszódott le újra és újra. Mindkettőnk lehelete körbefonta a másik nyakát. De még ez sem volt képes
megtörni a szemünk erőteljes koncentrálását. Azonban egy pillanat leforgása alatt olyasvalami történt,ami
másoknak jelentéktelen,számomra  ésszel  felfoghatatlan  volt.  Egy "Ne haragudj!"  mondat  kíséretében
hirtelen megölelt. Csak szorított. Nem akart elengedni. A szorítása oly erőteljes volt, hogy nem tudtam
megmozdulni. Apró kis kezeimmel csak a könyökét tudtam megérinteni. 

Nem tudtam miért ezt a mondatot mondta, de ennek is megvolt a maga miértje. A könnyeim az
esőével  megegyező  zuhogásával  kezdek  egybeolvadni.  Az  ernyőm valahol  egy  fánál  hevert.  Biztos



elejthettem. Nem fáztam,de nem is volt  melegem. Lassan ám,de biztosan a két hatalmas kezét, az én
piciny, pirospozsgás arcomra helyezte. Felemelte a fejem, és közelebb hajolt. Most valósággal suttogott.
Újra,és újra azt hajtogatta. "Ne haragudj, ne haragudj, ne 

haragudj..." Nem tudtam válaszolni. Hiába mozogtak az ajkaim, nem jött ki egy hang sem, egyetlen kis
árva nyikkanás sem.

Egy hangot halottam. Valaki a nevemen szólított. Feleszméltem, és rájöttem, hogy még mindig
elmélet órán vagyok. 

Mindez, csak álom volt. Álom. Vele. De miért? Miért pont akkor? És miért épp vele? Hiszen már
évek óta eszembe sem 

jutott. 

Az  álom  annyira  felzaklatott,  hogy  ügyetlenségemben  még  a  vizes  palackot  is  elejtettem.
Ráadásul még a tanár is leszidott. Pár perc múlva szerencsére csöngettek, és nem kellett a tanár úr, a
magatartásról  szóló  előadását  végighallgatnom.  Gyorsan  lépkedtem,  hogy  mielőbb  hazaérjek,  és
kialudjam ezt az álmot. Még mindig szakadt az eső. 

Átmentem az út másik oldalára, hogy ne legyen annyira vizes a cipőm. Apró, ám sebes tempóban
vágtam neki a hazavezető útnak. Már kezdtem lenyugodni, amikor a buszállomásnál megpillantottam két
fiatalt. A fiú a lány sálját szorongatta. A lány csak pislogott. A fiú átölelte. A lány pedig meglepetten állt,
kiguvadt szemekkel. A fiú csak egy 

mondatott  hajtogatott:"Ne  haragudj!"  Nem  tudom,  hogy  miért,  de  önkénytelenül  elmosolyodtam.  A
szemem csillogott, az arcom piros volt. Abban a pillanatban jöttem rá, mit is jelentett ez "Ne haragudj!"
kijelentés. Megértettem, hogy bocsánatért esedezett, amiért oly annyira gyáva volt, ahhoz, hogy lépjen. 

Ahogy néztem a két turbékoló párt, nem tudtam szomorú lenni. Csak minden egyes emlékkép
beugrott, amik már ellaposodni véltek az én kis elmémben. Megragadtam a sálam, majd kibontottam. A
kezecskéimet az arcomhoz tartottam, és az égre néztem. Az eső színészi pontossággal varázsolt könnyeket
az  arcomra.  A leheletem  pedig  pont  úgy  fonta  körbe  a  nyakam,  mint  az  édesdeden  megálmodott
képzeletemben.  Lehunytam  a  szemem  egy  pillanatra,majd  mielőtt  elindultam  volna,  csak  annyit
mondtam:"Talán...Talán majd egyszer..."
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A legjobb barát

Valljuk be, hogy kivétel nélkül mind egy, esetleg
több személyre gondolunk, ugye!?

Bele sem gondol senki,  hogy talán nem éppen
egy ember, az ember legjobb barátja. Akinek van
otthon  kutyája,  talán,   már  tudja,  hogy  miről
szeretnék beszélni. Akik viszont macskapártiak,
vagy  éppen  nincs  kutyusuk,  azoknak  ajánlom
elsősorban ezt a kis történetet.   

Az  a  nap  is  úgy  kezdődött,  mint  bármelyik
másik.  Felkelt  az  édesanya,  megcsinálta  a
reggelit,  majd  felrakta  a  teát  forrni.
Felébresztette  a  kislányát,  akit  szépen
kinoszogatott  a  fürdőszobába,  majd  tálalta  az
aznapi energiabombát. A kislány megreggelizett,
és  barátnőjével  elindultak  az  iskolába.  Az
anyuka  vidáman  integetett  a  két  kis  lurkónak,
ahogyan mindig is szokott. De aznap valami más
volt. Mielőtt az anya visszament volna a házba,
észrevette,  hogy  a  sarokban  kuporog  valami.
Közelebbről  megnézte,  és  látta,  hogy  egy
majdnem halálra vert kutya remeg ott, reszketve,
könnyes  szemekkel.  Nem  gondolkodott.
Felvette, majd bevitte a házba. Mivel még fiatal
volt, ezért tejbe áztatott kenyérrel etette meg. A
kis  állatka  az  evés  után  elaludt.  Az  anyuka
meglátogatta a környék lakóit, és megkérdezte,
hogy tudnak-e  valamit  erről  a  kutyáról.  Senki
sem tudott semmit. Eközben a kislány hazaért az
iskolából.  Természetesen  azonnal  észrevette  a
jövevényt. A lány nyomban letelepedett  a kutya
mellé,  óvatosan  simogatni  kezdte.  A  kutyus
felállt, és az ölébe ült. A fejét a térdére hajtotta, s
valósággal úgy dorombolt, mint egy macska. Az
édesanya  érkezésekor  a  kislány  csak  annyit
kérdezett:  „Megtarthatjuk?”.  Az  édesanya
elmosolyodott,  csak  annyit  mondott  :  „Hát
persze, kislányom!”. 

Így történt, hogy elkezdődött Süti kutyának való
élete.  Hetekkel  később  már  sebei  is
begyógyultak, de a hegek egy része mindörökre
megmaradt.

Amikor  a  gazdi  közelében  volt,  mindig  nagy
hévvel  kezdte  csóválni  törött  farkát.  Azt,  hogy
mikor, és hogyan tört el, senki sem tudta.

Pár  hónap  múlva  Süti  megbetegedett.  Gazdái
tehetetlenek voltak. Az állatorvos sem mondott
semmi jót. Az anyuka minden nap mellette volt,
és  főtt  krumplival  kínálgatta,  de  Süti  rá  sem
nézett  az  ételre.  A  kislány  sírva  fakadt,  s
szobájába húzódott, hogy kisírhassa magát. De a
kutya,  egyszercsak  enni  kezdett,  s  állapota
javulni  látszott.  A kislány etette,  segíteni  akart
rajta.  Alig egy hét múlva Süti újra a régi volt.
Újra játszott, ugatott, rosszalkodott, boldog volt.

Telt-múlt  az  idő.  A kedves  gazdák  Sütije  egy
kutyakölyöknek  adott  életet.  Csak  egy  kutyus
született, de anyafarkasként vigyázott rá. Mindig
mellette  volt,  az  első  lépéseknél,  az  első
ugatásnál,  az  első  játéknál.  A  kislánnyal
játszottak, s már nem csak ketten, hanem hárman
voltak. 

Minden szépnek, tökéletesnek tűnt, s azt, hitték,
ilyen is marad. Nem így történt. Mint mindig, a
lány délelőtt  iskolában volt.  Süti  pedig valami
miatt aznap nem ugrott fel a szoba egyik ágyára.
Nemsokára a kert hátsó részébe, egy kis zugba
vonult  el.  Nem  akarta,  hogy  lássák,  amint
elmegy.  A  lány  boldogan  érkezett,  mert  azt
gondolta, hogy kedvenceivel játszhat lecke után.
Az  ebédlőben  a  mindig  mosolygós  édesanya
most  szomorúan  várta.  Leültette,  s  közölte  a
rosszhírt. Elmondta, hogy Süti meghalt. A lány
zokogott,  nem  akarta  elhinni.  Majd  mikor
megnyugodott,  eltemették  Sütit.  Végig  a
kezében  tartotta  Süti  fiát,  Kávét,  akinek
megfogadta,  hogy  ezután  több  időt  töltenek
együtt.  Attól  kezdve  minden  szabadidejét
Kávéval töltötte. 

A lánynak  sok  barátja  volt,  de  szíve  mélyén
mindig Süti maradt a legjobb barátja. A sírjához
gyakran  megy,  s  ilyenkor  elmondja,  hogy
mindig  ő  marad  a  legjobb barátja,  mert  tudja,
hogy ő soha sem verte át.
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Szeretem és szívesen csinálom
Beszélgetés Kőrösi Ágotával, az adai Műszaki Iskola elsős diákjával

  

Kőrösi  Ágota,  az  adai  Műszaki  Iskola  elsős
építészszakos diákja  második helyezést ért el a
nemrég  megrendezett  Zrínyi  Ilona-Gordiusz
versenyen,  a  Fekete  Mihály  emlékversenyen
pedig  első  helyezett  lett,  ezzel  továbbjutott
Győrbe,  ahol  pár  hét  múlva  rendezik  meg  a
nemzetközi  matematika  versenyt.  A  községi
matematikaversenyen  szintén  a  legjobbnak
bizonyult,  a  körzetin  pedig  a  dobogó második
helyére állhatott.

Egyik  szünetben  vele  beszélgettem
matematikáról, versenyekről, tervekről.

Mikor barátkoztál meg a matematikával?
- Mindig  is  jóban  voltunk,-  nevetgél-  bár,  ha

visszaemlékszem, alsós koromban nem igazán
nyertem egy versenyen sem, de attól még ott
voltam,  és  én  mindig  azt  vallom,  hogy  a
részvétel a fontos.

Hogyan készülsz  fel  egy  versenyre,  mennyit
gyakorolsz?
- Nem  sokat  gyakorolok,  de  azért  szoktam,

mivel  nem  szeretnék  utolsó  helyen  végezni

sem.  Általában  átnézem  az  előző  évi
versenyfeladatokat,  azokat  gyakorolom  át,
vagy néha olvasgatok, könyvből példákat. Ha
valamit  nem értek,  a bátyám Balázs szívesen
segít, ő elmagyarázza.

Izgulsz-e versenyek előtt? Álmodban kísért-e
a matematika? Esetleg álmodtad-e már, hogy
nem tudsz megoldani egy feladatot?
- Nem különösebben szoktam izgulni, verseny

előtti estén szoktam ráébredni, hogy másnap
verseny,  és  én  semmit  sem  tudok.  Néha
szoktam álmodni a matekkal,  de abból  elég
nagy hülyeségek szoktak kisülni,  és az nem
csak álmomban  fordult  már  elő,  hogy nem
tudtam megoldani egy-egy példát.

Esetleg  vannak-e  terveid  a  matematikával
kapcsolatban?Mit  szeretnél  elérni?  Talán
matematikai pályára készülsz?

- Különösebb terveim nincsenek vele.  Én ezt
nagyon  szeretem,  szívesen  csinálom,  és
továbbra  is  csinálni  fogom,  de  kizártnak
tartom,  hogy  én  ezzel  foglalkozzak,  nem
tudom magam elképzelni matektanárnőnek.

Sok sikert kívánunk!

Mészáros Zita I-7

Kőrösi Ágota tanárnőjével, Konjević Klárával



Az építészeket a végén mindig megölik,
avagy a Minótaurusz legendája az adai Műszaki Iskolában

 Változatok egy témára:

- Ez az a labirintus, amit megépített és beküldte a lányát egy fonált húzott maga után, hogy kitaláljon.
- Minósz király fia. Félig bika, félig ember. Egy akkoriban híres építészt kért fel a király, hogy építtessen 
egy labirintust, ahová bezárták. Ebbe a labirintusba évente küldtek szüzeket, hogy lecsillapítsák a 
Minótauruszt.
- A görög király fia egy félig ember, félig Minótaurusz volt. A király úgy döntött, hogy bezárja egy 
labirintusba. A király lánya és annak barátja bement a Minótauruszhoz. A barátnője féltette, és adott egy 
madzagot, hogy kitaláljon. Mondta, hogy ha fekete zászlóval jön haza vagy az lesz a hajón, akkor 
elveszett. Elfelejtette lecserélni, ezért az apja öngyilkos lett.
- A Minótaurusz egy embertestű bikafejű teremtmény volt, ami két istentől lett. Az apja egy építésszel és a
fiával épített egy labirintust, és a lényt bezárta oda. A mestert és a fiát, aki építette, megette a lény. 
Áldozatokkal etették a szörnyet. Egy király fia feláldozta magát egy lányért, így ő lett az áldozat. Kapott 
az apjától egy csomag fonalat, és azzal kitalált a labirintusból. Megbeszélték, hogy, ha a fia hajóval jön 
haza, ha él felhúzzak a másik zászlót.
- A Minótaurusz egy bikafejű ember, aki a katakombákban élt.
- A Minótaurusz egy torzszülött lény volt, egy király gyereke, akinek egy szigeten építettek egy óriási 
labirintust, amibe csak, aki építette, csak ő tudott bemenni, de miután kész lett, megölték. És minden 
évben 3 fiút és 3 lányt áldoztak fel neki.
-  A Minótaurusz egy király torzszülött fia volt. A Minótaurusz egy szigeten élt.
- Egy királynak született egy fia, a teste emberi volt, a feje pedig bika volt. Azért a király épített egy 
labirintust, és bezáratta oda a fiát. Senki nem tudta a kivezető és a bevezető utat, csakis az, aki építette a 
labirintust, de őt pedig a király kivégeztette.
- Volt egy király, akinek egy bikafejű fia volt, akit labirintusba zártak. De volt egy legény, aki szerelmes 
volt a királylányba, és a királylány adott neki egy aranyfonalat, ami segítségével majd kitalál a 
labirintusból. És ki is jött a Minótaurusz fejével.
- Azért, hogy ki tudjon jönni a labirintusból kapott egy varázsfonalat valamelyik istentől
- Minósz király fia, félig embernek és félig bikának született.
- Az építészeket megölik és senki sem tudja a kiutat és a beutat. A Minótauruszt emberhússal etették….. 
apja a tengerbe veti magát, az lett a neve ÉGI, mert az öregember neve ÉGI.
- Akik építették a labirintust, azokat megölte a király, hogy titokban maradjon a dolog.
- Posszeidon fia Minotaurusz volt. A knosszoszi király egy hatalmas labirintusba zárta. Ezt a labirintust a 
görögök építették.
- Ez a labirintus olyan, hogy aki bement, az nem talált ki.
- … volt egy ember, aki kapott egy különleges fonalat, amellyel ki tudott volna jutni a labirintusból.
- A Minótaurusz legendája arról szól, hogy volt egy király, akit Minósznak hívtak.
- Volt egy lánya, akit a kastélya alá bezárt. A lány párja ki akarta szabadítani, ám ehhez meg kellett 
küzdenie a Minótaurusszal.
- A király elküldte a fiát, hogy ölje meg a szörnyet. Mikor elment apja azt mondta, hogy, ha visszatér, 
akkor a hajóján húzza fel a zászlót.
- Volt egy király Minósz. A felesége sokszor félrelépett. Egyszer teherbe esett, és amikor megszületett, 
egy csúnya vadállatra hasonlított, ez volt a Minótaurusz. A lénynek embereket adtak, hogy táplálkozzon 
(gyerekeket stb.). Két építész meg akart szökni, de a napra megolvadt a viasz, így meghaltak ők is.
- Született egy fiú, aki el volt átkozva, ezért bika feje, és ember teste volt. Minotaurusznak hívták. Ez a 
történet a Kréta szigetén játszódott, és hívattak egy tudó feltalálót, aki épített egy útvesztőt, ami labirintus 
volt. Havonta feláldoztak egy szűz lányt, hogy a szörny dühöngjön, míg nem jött egy fiú, aki legyőzte a 
Minótaurusz.

Rákos Judit gyűjtése



Viccek

A szórakozott tanárnő köszön a villamoson 
az egyik utasnak, de rájön, hogy nem is 
ismeri, ezért pirulva mentegetőzni kezd:
- Jaj, bocsásson meg, azt hittem, az egyik 
gyerekem apja!

- Miért az ablakon keresztül jársz be a 
házba? 
- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet 
kapok, át ne lépjem a küszöböt.

A tanár kiszólítja Pistikét a táblához. A 
gyerek így kommentálja:
- A francba, mekkora szívás!
A tanár feldühödik, és berendeli Pistike 
anyját, hogy megbeszélje vele a gyerek 
stílusát.
- Asszonyom, a fia nagyon csúnyán beszélt 
az órán!
- A francba, mekkora szívás! Mit mondott az
a kurva kölök? - kérdi az anyuka.

Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy 
szenvedő? - kérdezi a tanár úr Pistikétől.
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig 
szenvedő...

Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a hasam 
is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma 
dolgozatot?

Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat.
- De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
- De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont?
- Mert két egyes után még volt kedved 
énekelni.

Földrajzórán feleltetés folyik Európa főbb 
folyóiról, térképen meg is kell ezeket 
mutatni. Dél-Európával kezdik, Pistinek jut 
a Kárpát-medence. Kezével követi a Dunát, 
és közben alig hallhatóan suttogja:
- Ez itt a Duna.
- Jó válasz, de miért suttogsz?
- Mert ami ebben az országban folyik, arról 
csak suttogva lehet beszélni.

-Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az 
oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés 
oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, 
iskola! Lassítson!"

-Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a
térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-óceán!

-Pistike, addig nem állhatsz fel az asztaltól, 
amíg meg nem eszed a vacsorát! - mondja 
haragosan az anyuka.
- Jaj, de jó, akkor holnap nem mehetek 
iskolába!
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