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Túrmezei Erzsébet:  Pünkösd után  
  

Pünkösd elıtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd elıtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd elıtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd elıtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd elıtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd elıtt - koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 
Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erıt-vetten, 
pünkösd után - Lélekkel telítetten. 

pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után - régit kárnak ítélni. 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után - adni, adni, adni!  
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Ebben az évben ez az utolsó száma a Garabonciásnak. Jövıre is várjuk értékes 
mőveiteket. Ha hírnévre vágysz, jelentkezz magyartanárodnál! 
Szemezgettünk néhány jól sikerült fogalmazásból. Olvassátok ıket szeretettel!  
 

Kirándulás 
 
Én Tibetbe mennék kirándulni egy hosszú túrára, megmászni a Mount Everestet. A 
Himalája elképesztı hófödte hegycsúcsain barangolni a titokzatos, rejtélyes 
fehérségben. Lefelé nézve látni a megtett utat, a mélységeket, mely körülvesz. A nap 
fakó sugarai átbuknak a csúcsokon, a havas táj úgy csillog, mintha megannyi 
gyémántot szórtak volna el rajta. 
Megvan! Felértünk az utolsó útszakaszhoz. Minden megtett lépés után egyre jobban 
dobog a szívem, mert érzem a nyomást, a kevés a levegıt, de kitartok. Közel a cél. 
Az óriási hegy, amelynek leküzdése oly nehéznek látszott, most egy 
szempillantásnak tőnik. A végsı lépéseket tesszük meg, és egyszer csak vége! Fent 
vagyunk! Megmásztuk a világ legmagasabb csúcsát. Öröm tölti meg szívünket, hogy 
a fáradozásnak eredménye volt.  
Ott állni a világ tetején, abban a percben sehol se lennék máshol, csak ott a csodálatos 
Mount Everesten… 
 
 Harangi Kornél 7.a 

 
 

Részlet Péter naplójából 
(Csendesnapi fogalmazás ismeretlen szerzı tollából) 

 
Szerencsétlen napom volt ma. Már a reggel is úgy kezdıdött, hogy elestem. Volt egy 
olyan érzésem, hogy valami nagyon rossz fog történni velem, mert egy fekete macska 
szaladt át az úton elıttem, méghozzá balról jobbra!  
Felöltöztem, majd elmentem a megbeszélt találkozóra Jézussal. İ azt mondta nekem, 
hogy háromszor fogom ıt megtagadni. De én csak mosolyogva csóváltam a fejem. 
Rosszulesett a feltételezése. Aztán elmentünk a Gecsemáné kertbe… Hirtelen 
katonák léptek Jézushoz, és el akarták vinni, mire én levágtam az egyikük fülét. 
Büszke voltam magamra, Jézus viszont óva intett e gonosz cselekedettıl, és 
meggyógyította a katonát. Jézust mégis elvitték. Egészen a helytartó házáig követtem 
ıket.  A tömegbıl valaki hirtelen faggatni kezdett: Ismered Jézust? Barátja vagy 
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Jézusnak? Nem! Nem! – tört fel belılem a védekezés. Hazugságom csak pár 
másodperc múlva tudatosult bennem. Hiába! Még kétszer megtagadtam ıt. A 
harmadik után megszólalt a kakas, és egybıl eszembe jutottak Jézus szavai. Hát 
mégis? Miért tettem? Félelembıl? Gyávaságból? Ekkor sírni kezdtem, és úgy 
éreztem, egy világ omlott össze bennem. 
Másra sem tudok gondolni azóta. Hogyan tehetném ezt jóvá? Senkinek sem kívánok 
egy ilyen szerencsétlen napot! Ha egy fekete macskát látsz átmenni az úton, az már 
régen rossz! Inkább maradj otthon! 
 
 

Péter fogadkozása 
 
Megfogadtam Jézusomnak, 
Tiszta szívő királyomnak, 
Nem árulom el ıt soha, 
Még ha a halál el is ragad, 
Megfogadtam, nem tagadom, 
Hogy ıt háromszor meg nem tagadom. 

Nem tartottam be ígéretem, 
Ezért kezemet megégettem. 
Jött szolgáló egy és másik, 
Lelkem bőnbe könnyen mászik. 
Nem tartottam be ígéretem, 
Így örök életem elveszejtem. 

 
 Kovács Zsófia és Balázs Petra 6. b 
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Osztálykiránduláson az İrségben 
 
A mi osztályunk az İrségbe ment kirándulni. Ez a vidék Vas megye sarkában, az 
osztrák-szlovén-magyar hármashatár vidékén fekszik. Valamikor járatlan rengeteg 
volt, az országot védelmezı gyepővonal fontos szakasza. Honfoglaló elıdeink 
alakították ki itt a nyugati határszélen. Az egész környéket szemmel tartó ırséget 
telepítettek ide, akik saját költségükön védték a határt, s ezen szolgálatuk fejében 
nemesi kiváltságokat élveztek. A 18 ırségi falu a királyi vármegyék alá nem rendelt, 
attól független határispánsághoz tartozott. Innen a név: İrség. Ma is 18 kisebb- 
nagyobb falu alkotja, melyek enyhén ívelı lankák tetejébe épültek. Ezeket szereknek 
nevezik. A dombok láncolatai között kanyarog a Lugos, a Kerka és a Szala/Zala/ 
patak. Régen bükkerdık borították, ma a könnyen növı erdei fenyı annyira elıretört, 
hogy az İrséget azóta csúfolódva már Gyantásországnak is nevezik.1978 óta 
tájvédelmi körzet, a védett terület 37911 hektár. 
Az İrség fıvárosa İriszentpéter nyolc szerbıl álló település. A Templomszeren álló 
katolikus templomot a XIII. században építették. Gótikus freskótöredékei a 
templombelsıben és külsı részén is fennmaradtak. 
Szalafı hét halmon épült. Mindegyik dombon egy-egy szer húzódik meg. Pityerszer 
nevét valószínőleg attól a pityer nevő madárról kapta, amely itt nagyobb tömegben 
tartózkodott. Itt található a szabadtéri falumúzeum, amely megırizte a régi világot. 
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Nevezetességei az un. „kerített ház” és az emeletes kástú, amely az országban csak itt 
található. A kástú mellett látható az un. tóka, amelyet itatóvíz győjtésére ástak. 
Szalafı a Szala vízérıl kapta a nevét, amely a közeli Fekete-tóból ered. 
Lehetıségünk nyílt korongozni, íjazni, mézeskalácsot sütni. A legizgalmasabb 
számunkra a kerékpártúra volt. Több szert is végigjárva gyönyörködhettünk a csodás 
tájban, és megmérhettük lábizmunk erejét a dombokon felfelé hajtva vagy tolva 
bringánkat. Szállásunk Hegyhátszentjakabon volt. Innen indultunk éjszakai 
gyalogtúránkra a Vadása-tó körül. 
Sok izgalmas dologban volt  részünk. Így például: bokarándulás, hányás, térdfájás, 
rovarcsípés, álmatlanság… 
Reméljük, jövıre is ilyen jól fogjuk magunkat érezni. 
 
 6.a  
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Juhász Eszter és Budavári Glória 5.a osztályos tanulók szárnypróbálgatásaiból 
adunk közre néhányat. 
 
A tengerpart 
A tenger kék, zöld hullámai vidáman szaladgálnak, akár a pajkos kisgyerek. Én a 
matracon fekszem. A távolban egy delfin ugrik ki a tengerbıl. Körülötte szivárvány 
színő víz cseppek esnek alá. Rákok vonulnak a sziklák között. A nap forrón tőz a 
fejemre. Messzebb pálmafák lengedeznek. Néha-néha egy kókuszdió esik a 
homokba. A gyerekek sikoltozva kapkodják fel ıket. Szívesen szednék egy párat én 
is, de a látvány marasztal. 
  
Merülés 
Felhúzom a békatalpat és az úszószemüveget. Merülök. A halak hullámzó 
özöne forog az ezer éves ráncos sziklák között. Úszok. Rápillantok a levegıtartályra. 
Fogytán van az oxigén. Nincs idım mindent megszemlélni. Talán pont ez az 
egészben a csodálatos. 
  
Vízesés 
A természet nagyjai vesznek körül. Amerre nézek, hatalmas hegyeket látok. És itt 
van elıttem egy szikrázó vízesés! A nap aranysugarai táncolnak fodrain. Egy 
szivárványos pisztráng ugrott ki a vízbıl! Ilyet még sosem láttam! Milyen csodás a 
természet! 
  
Horgászat 
Nagyapa ül a horgászbottal a kezében. Csak vár. Hogy lehet ennyit várni 
türelemmel? Nem nagyon szeretem ezt az elfoglaltságot. Egyhangú és unalmas. 
Inkább elmegyek lepkét fogni! Ott egy sárga! Akár a tündérek egy jelmezbálban! A 
szivárvány minden színében pompáznak a szebbnél szebb lepkék körülöttem. 
Annyira magával ragad a látvány, hogy csak negyed óra múlva veszem észre, 
hogy nagyapa fogott egy harcsát! 
  
A Dunánál 
E kék folyó mellet állva ábrándozom. Sebesen vágtázva szeli ketté Budapestet. E kék 
folyó mellett állva elmélkedem az életen. Az élet gyorsan szalad, akár a Duna vize. 
Megállítani nem lehet. Megy mindig tovább szakadatlanul. Nincs ideje várni. A 
gyengét elhagyja, az erıset sodorja tovább. 
 
A tábortőznél 
Berci bácsival ülünk a tábortőz körül. Sötét van, a hold mát kivitte csemetéit az égre 
játszani. Csak a tőz pattogása hallatszik, és néha-néha megrebben fölöttünk egy ág. 
Berci bácsival a szeretetrıl beszélgetünk. Azt mondja, hogy szeretni kell az 
ellenségeinket is. De ez olyan nehéz! Nekem nem menne. Szeretni Katit, aki tegnap 
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elmondta a titkomat Andinak? Berci bácsinak olyan könnyő. İ biztos mindenkit 
szeret. Szeretnék olyan lenni, mint ı. 
  
Erdıben 
Süt a nap. Igazi kiránduló idı van. Psszt, most maradj csöndben! Elriasztod a 
madarakat! Milyen szépen énekel a pacsirta! Nézz körül a napsütötte lejtıkön, 
pillangók hada táncol! Ott egy régi vár! Az idı vasfoga nyomot hagyott ódon falain. 
Szívesen tölteném itt akár az egész  életem, bárcsak tehetném! 
  
Az őrr ıl 
Úgy öt éves korom körül kezdett el foglalkoztatni az őr és a messzi távol. Őrhajós 
akartam lenni, mint Farkas Bertalan. Sokat álmodoztam arról, hogy majd én találom 
meg azt a bolygót, ahol van élet. Kéknek képzeltem. Meg mindenféle buta lényeket 
rajzolgattam otthon. Persze, már tudom, ez az álmom sosem valósulhat meg...Vagy 
talán, egyszer mégis! 
  
Egy repülırıl 
Felhık között siklunk. A légikísérık büfékocsikkal járnak körbe. Én 
nem vehetek semmit, mert minden nagyon drága anya szerint. 
Ezért inkább bámulom az eget. Most véletlenül az ablakhoz koccan a fejem. És a 
felhıket nézve az ablaküvegnek támaszkodva csendesen elszunnyadok... 
  
Ha madár lehetnék 
Ha madár lehetnék, akkor felrepülnék a fák tetejére. Szép hangom lenne, és elvinném 
Dénes reggelijét, ha kaviccsal dobálna, mint tegnap az egyik verebet az udvaron. Oda 
szállhatnék, ahova csak szeretnék, és senki sem parancsolna nekem. Vitorlázhatnék a 
végtelenbe szabadon, szabadon! 
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Feitscher Zorka 7.a képregénye  Jókai Mór: A nagyenyedi két főzfa c. novellája 
alapján
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Közeleg a vakáció – Jó tanácsok a nyári szünetre 
 
SZÜLİKNEK 

Mielıtt telefont vásárolnak gyermeküknek, mérlegelje, hogy feltétlenül szükséges-e 
drága mobillal iskolába járatnia gyermekét!  Ha mégis szükségesnek tartja a telefont, 
akkor lássa el gyermekét pontos instrukciókkal, hogy hogyan használja azt. 

 - Ne tartsa látható, feltőnı helyen a készüléket! 
 - Csak akkor használja, ha szükséges! 
 - Nyilvános helyen, az utcán ne tartsa a kezében, mert elvehetik tıle! 

Soha ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét 
a következıkre: 

 - Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen 
tartsa!(zárható belsızsebben, táska mélyén) 
 - A lakáskulcsot ne hordja feltőnıen a nyakában!  
 - Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél 
olyan irat /pl. ellenırzı/, amelybıl baleset esetén 
azonosítható kiléte és a szülıkkel érhetısége. Természetesen itt is figyelni kell arra, 
hogy „túl sok” információt ne közöljünk, mert illetéktelen kezébe is kerülhetnek 
adataink! 
 - Ha tehetik, ne hagyják felügyelet nélkül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán! 
- Ha gyanús személyre figyel fel akár az iskola, akár a lakás környékén, jelezzék az 
iskolának, vagy a rendırségnek! 
 - Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha bármi baja történne, kihez és hová 
fordulhat segítségért! 
 - Ismertesse meg gyermekével a legfontosabb közlekedési szabályokat; az úttesten 
való átkelés, a kerékpározás, az elsıbbségadás szabályainak betartása életet is 
menthet. 
 
GYEREKEKNEK  

Sajnos a bőnözık nem válogatnak, elıfordul, hogy gyerekek sérelmére követnek el 
bőncselekményt. Számos olyan veszélyhelyzet létezik, melyet te magad kerülhetsz el 
a legegyszerőbben. 

Fogadd meg az alábbi hasznos tanácsainkat:  

 - Jól válaszd meg barátaidat! 
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 - Sötétedés után ne járj egyedül az utcán, inkább kérj meg egy ismerıs felnıttet, 
hogy kísérjen el! 
 - Szüleid tudta nélkül ne menj sehova, mert ha baj van, nem tudnak segítségedre 
sietni. 
 - Lehetıleg olyan helyen közlekedj, ahol sok ember jár! A rövidebb út sokszor 
veszélyesebb. 
 - Ne hordj feltőnı és drága ékszereket, mert megtámadhatnak érte! 
 - Ne vidd márkás mőszaki cikkeidet az iskolába, nem tudhatod, ki figyel fel rá! 
 - Amennyiben nagyobb összeget kell magadnál tartanod, amíg az iskolában vagy, 
add oda a tanárodnak megırzésre! 
 - Lakáskulcsodat ne tartsd feltőnı helyen /nyakadban, öveden, stb./, mert figyelhetik, 
és amikor be szeretnél menni a lakásba, megtámadhatnak. 
 - Lehetıleg ne kelljen pénzt kölcsön kérned (fıleg alkalmi 
ismerısöktıl), mert elıfordulhat, hogy ha nem tudsz idıben 
fizetni, akár a testi épséged is veszélybe kerülhet! 
 - Tömegközlekedési eszközökön figyelj értékeidre! Gyakori 
a zsebtolvaj a piacokon, bevásárló központokban, 
pályaudvarokon.  
 - Ne fogadj el semmit idegenektıl! 
 - Ne kóstolj meg semmi bizonytalan eredető anyagot! Lehet, 
hogy veszélyes kábítószer. 
- Soha ne szállj be idegen autójába! Ne stoppolj! 
 - Ha egyedül vagy otthon, ne engedj be idegent a lakásba! 
 - Ha nem tudsz úszni, óvakodj a szabadvizektıl! Ahol nincs kijelölt strand, a 
folyókban, tavakban még a jó úszóknak is életveszélyes lehet fürödni. 
 - Ha problémád adódik, kérj segítséget az ingyenesen hívható telefonszámokon: 104, 
105, 107, 112. (Csak akkor tárcsázd, ha tényleg szükséges! A szórakozásból lefoglalt 
vonal mások életébe kerülhet!) 
 - A közlekedési szabályok nem csak az autósokra, de a gyalogosokra, 
kerékpárosokra, kis- és nagymotorral közlekedıkre is vonatkoznak. Tartsd be a 
KRESZ-t, a te épségedet is védik a szabályok!  
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Itt a kánikula!Fogyasszatok könnyő, nyári ételeket, italokat!Íme néhány ötlet! 
 
Nyáron egészségesebben étkezünk, mint télen, hiszen a friss zöldségek és gyümölcsök 
könnyen beszerezhetık, és a melegben nem is igazán kívánjuk a zsíros, kiadós ételeket. 
Továbbá kinek van kedve és energiája a hıségben a konyhai sütés-fızéshez? Inkább a 
szabadban grillezünk vagy gyorsan elkészíthetı, hideg ételeket 
fogyasztunk.  

 

Gyors joghurtosGyors joghurtosGyors joghurtosGyors joghurtos----meggyes süteménymeggyes süteménymeggyes süteménymeggyes sütemény    receptreceptreceptrecept    
 
Hozzávalók 4 fıre  

� 4 tojás 
� 1 pohár gyümölcsös joghurt 
� 1 joghurtos pohár olaj 
� 2 joghurtos pohár kristálycukor 
� 3 joghurtos pohár finomliszt 
� 1 cs sütıpor 
� magozott meggy (ízlés szerint) 

Elkészítés  

1. A sütıt elımelegítjük 200 fokra. 
2. A tepsit (kb. 20x25-öset) kivajazzuk, kilisztezzük. 
3. A meggy kivételével az összes hozzávalót jól elkeverjük. 
4. A tepsibe öntjük a masszát. 
5. A tetejét bıven megszórjuk a magozott meggyel. 
6. Forró sütıben (200 fok) tőpróbáig sütjük. (kb. 40 perc) 
7. Porcukorral meghintve tálaljuk. 

Sopszka salátaSopszka salátaSopszka salátaSopszka saláta    receptreceptreceptrecept    

    
Hozzávalók 4 fıre  

� 50 dkg kígyóuborka 
� 6 db paradicsom 
� 2 db tv paprika 
� 1 fej vöröshagyma/ lilahagyma 
� 15 dkg juhsajt 
� 3 ek extra szőz olívaolaj 
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� 1 ek borecet 

Elkészítés  

1. A zöldségeket felkockázzuk, egy tálba rendezzük. 
2. Megöntözzük olívával és borecettel, ízesítjük kis sóval. 
3. Tetejét megszórjuk kockára vágott juhsajttal. 
4. Behőtve kínáljuk. 

Jeges finomságok 

Raffaello koktélRaffaello koktélRaffaello koktélRaffaello koktél    

1 dl tej, 1 cl kókuszszörp, 1 cl mandulaszirup, 1 bárkanálnyi vaniliás cukor.  
A felsorolt hozzávalókat összekeverem, majd a poharat ananász szelettel, 
koktélcseresznyével és kókuszreszelékkel díszítem. 

MálnaMálnaMálnaMálna----tejszín fagylalttejszín fagylalttejszín fagylalttejszín fagylalt    

1 csomag fagyasztott málna (cukrozatlan), 3 ek porcukor, vagy 1 
ek méz, 3 dl tejszín.  A fagyasztott málnát mixerrel szétveretem. 
Hozzáadom a porcukrot, vagy a mézet. Maximumon mintegy 1 
percig keverem, miközben hozzáadom a tejszínt. Hőtıben hagyva 
tárolható. 

    

        ☺☺☺☺Ne feledkezzetek el nevetni, semmit tenni és lustálkodni semNe feledkezzetek el nevetni, semmit tenni és lustálkodni semNe feledkezzetek el nevetni, semmit tenni és lustálkodni semNe feledkezzetek el nevetni, semmit tenni és lustálkodni sem!!!!    ☺☺☺☺    

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

 

Tanár kérdezi:  
- Hol található boróka?  
- A borókásban!  

 

Pistike Arkhimédeszrıl felel a fizikaórán.:  
- Arkhimédesz kiugrott a vízbıl, és ezt kiabálta: Heuréka!Heuréka!  
- Igen, helyes!-mondja a tanár.- És mit jelent az, hogy heuréka!  
- Megtaláltam...  
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- Remek...És vajon mit talált meg Arkhimédesz?  
- A szappant...  

 

A tanár megkérdezi a kislány anyjától:  
- Mondja, honnan örökölte a kislánya ezt a hatalmas tudásszomjat?  
Mire a válasz:  
- A tudást tılem, a szomjat az apjától... 

 

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

 

A tanító megkérdezi Pistikétıl:  
- Mondd meg, fiam, hány vége van a botnak?  
- Kettı.  
- Jól van. És ha kettétöröm?  
- Akkor öt.  
- Ejnye, fiam, talán négy?  
- Nem, mert ha kettétöröm, akkor a botnak is vége van. 

 

Tanuló magyarázkodik: 

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

 

Végezetül néhány jó tanács annak, aki „véletlenül” mégis bajba került.  

KARINTHY FRIGYES: MAGYARÁZOM A 
BIZONYÍTVÁNYOM 

Hát kérem szépen, elıször is: ez még nem végleges 
bizonyítvány - ez csak afféle lenyomat, amit ideiglenesen 
kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítvány-
nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a 
bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a 
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minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgısen orvosolni kell. Igen. Különben a 
bizonyítvány-ellenırzı és kiegészítı konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelıi 
középülésen. Az osztályfınök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit 
zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta,  légy szíves, közöld 
szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. 
A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell adni a bizonyítványt, de 
kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülıvel, miszerint ez csak olyan okirat, aminek az 
adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, 
az igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk - egyelıre kéretem ıket, hogy írják alá ezt, mert az 
összes iratokat átküldtük a rendırségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra; 
de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak formaság. A fıkapitány személyesen átírt a fiumei 
tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelembıl ez 
a... ez a... szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem 
történelembıl - de esetleges félreértésekre ad alkalmat. 

Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is 
osztályozhat, mert elıbb vizsgáznia kell osztályzástanból a fıegyetemen. İ csak helyettes 
osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni - egyes helyett kettest, kettes helyett négyest -, 
majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi 
osztályzatokra. Most egyelıre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelıre, és üzeni, hogy én 
négyszer feleltem történelembıl, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer 
háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, számtani középarányost venni, kijön a 
háromnegyed egyes, aláhúzva. Elıször a második Józsefbıl feleltem, de akkor csengettek; 
másodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam schmalkaldeni szövetség, láttam, mikor 
beírta az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt. 

Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a Föld mozgását, s én mondtam, 
hogy a Nap körül és ellipszis-alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a 
Newton érdeme. De akkor a mellettem ülı fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van a 
fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, 
hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert 
ebbıl neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot 
most egyelıre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végére kijavítja 
jelesre, és nem is kell felelni a következı félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési 
bizonyítványomba, fıigazgatói aláírással. 

Frıhlichnek pikkje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett 
megoldani az egyenletet és akkor mikor kihívott, és  akkor mikor megmondtam, hogy akkor 
beszorzok lambdával,  erre kiesik a  második egyenlet, persze, azért nem esett ki, mert iksszel 
is be kellett volna szorozni, csakhogy ezt Frıhlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy 
hogy kellett volna, akkor mikor észre vette, hogy ı nem tudta, szégyellte magát, és azt mondta, 
hogy menjek helyre,  és azóta pikkje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart 
kihívni javítani, pedig a  törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, 
mert  másképpen nem érvényes az osztályzat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy 
föl lehet jelenteni Frıhlicht, de nem akartam, mert úgyis pikkje van rám, pedig a dolgozatba 
nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannak. 
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Magaviseletbıl azért van kettes, mert ha van három hármas, 
akkor nem lehet a magaviseletbıl se egyes, hanem akkor 
külön bizonyítványt adnak magaviseletbıl, amit postán 
küldenek el a szülıknek. 

Ezt!?... Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfınök 
úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felül írja a végét a 
kettesnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni... de 
mostanában ne tessék bemenni az iskolába... a kaput 
kiemelték... most átalakítják... nincs kapu... nem lehet 
bemenni... majd egy-két hét múlva... 

 

Ha unatkoznál, itt egy kis agytorna! 
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Egy kis angol rejtvény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SzSzSzSzolgálati közlemények :olgálati közlemények :olgálati közlemények :olgálati közlemények :    
Ballagás: június 11. szombat 10 óra  

(5-6-7. osztály elıtte díszít) 
Tanévzáró: június 17. péntek 17 óra sportcsarnok 

Találkozunk a tanévnyitón! 
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