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Belovainé Bakos Erika versei
A szerelem tüze
Egyik kezed hív, a másik eltaszít.
Szemedben fény, lassan megvakít.
Egyik percben még a szemembe nevetsz,
mosolyogva súgod fülembe, hogy szeretsz.
Másik percben nem szólsz, még csak rám se nézel,
kétségekbe sodorsz, nem tudom, mit érzel.
Egyik percben kérsz, a másikban tagadsz.
Egy napon van nálad az ősz és a tavasz.
Egyik nap még vársz rám, másnap elkerülsz.
Tegnap hozzám bújtál, ma meg menekülsz.
Holnap nevetsz kedvesen, szemedben szerelem tüze ég.
Tetszik ez a lendület. Szeretem a vad tüzet.
Ha lankad, ha felhevít, ha éget, ha melegít,
Nem bánom. Míg élek vigyázom.
Mert nélküle sötét van. Nélküle már fázom.

A távolság
Amikor a megfoghatatlan valósággá válik.
Amikor a valóság, szertehull.
Amikor az emlék, tényleg azzá válik,
s a szívedre, ráborul.

Rád borul az emlék,
s nem hagy, mert még nemrég
nem volt más, mint papírra vetett sorok.
Gondolatok, mik tőle eredtek.
Távol volt tőled, de tudtad, ha megjön
életre kelnek a gondolatok.
S látod arcát, ha rád mosolyog.
Anyád arcát látod.
Elmegy, de visszajön,
S szívedre újból ráköszön
az érzés, mit boldogságnak hívnak.
Mindig elment, s te mindig vártad.
Megjött, vagy mentél s megtaláltad.
Most is elment, de nem jön többé.
Most már tudod, hogy nincs örökké.
Nem jön, mert onnan nincs vissza út.
Lelke mennybe szállt, teste porba hullt.
S a szó, mely megfoghatatlan volt eddig, hogy halál:
Valósággá válik, megüt, szíven talál!
S szinte kibírhatatlan a fájdalom!
Szívedben vérző seb, sírás a torkodon.
Az Ő élete elmúlt, a remény porba hull.
S szívedre, emléke halkan ráborul.
Most már tudod, mit jelent.
Amikor a megfoghatatlan, valósággá válik.
Amikor a valóság szertehull.
Amikor az emlék, tényleg azzá válik,
s a szívedre ráborul.
(Édesanyám emlékére.)

Keresem az embert
Csak jöttünk, s mikor megérkeztünk még nem tudtuk 		
hova.
Csak nőttünk, megizmosodott testünk és agyunk,
s már tudtuk, már értjük, hogy emberből vagyunk.
Csak lettünk, de miféle faj az, mi szeretetből lesz
és könnyeket fakaszt, ha elmegy?
Itt vagyunk. Hogy miért? A választ keressük.
Talán azért, hogy egymást szeressük.
Talán azért, hogy megtaláljunk és legyőzzünk valamit.
A félelmeinket.
Vagy azért, hogy utolérjünk azt, amit kergetünk
A vágyainkat.
A csodát várjuk, de nem találjuk.
Pedig itt van. A félelmeinkben, a vágyainkban.
Bennünk van. Nem bujt el sehova.
Mindenkiben ott rejtőzik egy életnyi csoda.
Keresem az embert, s csak tömeget látok.
Egy nagy rajt, amin megült az átok.
Futnak, rohannak, kutatnak, keresnek, ütnek és győznek.
Hullanak és vesznek. Lopnak és csalnak, de mindenképp
szereznek.
Keresem az embert, s csak tömeget látok,
S a tömegben azt az egy barátot,
Ki segít a bajban.
És mellém állnak csendben, halkan a jó barátok a bajban.
Jönnek, hoznak, adnak, jót tesznek,
Mind ad valamit s e valamiben egyet.
S ebben az egyben, benne van minden.
Együtt vagyunk szeretetben, hitben.
Mert ahol szeretet van, ott az élet.
Ott talán, a koldus is megélhet.
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Kovács Antal: A dózni
János baka algyői legény volt. Köteles katonaidejét már leszolgálta. Lányokkal nem sokat foglalkozott. Legény cimborái
között érezte jól magát. Nádfedeles ősi hajlékukban élt, de időnként önálló család alapításáról álmodott.
Anno 1914. július 26-át mutatta ekkor a családi otthon falára függesztett kalendárium. Algyőn ünnep volt ez a nap. Régen
nem ismertek áthelyezett napokat. Az algyői templomot valamikor Szent Anna tiszteletére szentelték fel. Az algyői búcsút
Anna napján kellett megünnepelni függetlenül attól, hogy a hétnek melyik napjára esett.
A templom előtti téren ünnepelt a falu apraja-nagyja. A forgatagban János baka – mint tartalékos rangnélküli honvéd – is
ott ünnepelt falusi barátaival együtt. Ragyogó napsütés, ünneplő
tömeg, italozó felnőttek, körhintázó gyerekek – vásári hangulat
mindenfelé…
És ekkor váratlan esemény történt.
A forgatag kellős közepén megjelent falunk egyik fontos közéleti szereplője: a kisdobos. Nagybajuszú, megtermett, idősebb
bácsi volt. Nyakába akasztva az elmaradhatatlan kutyabőr dob,
kezében a hirdetésre szánt papírtekercs. Hosszan és erőteljesen
pergette meg a falusi emberek által jól ismert eszközt. Amikor
az ünnepi hangulat lecsillapodott, öblös hangján így olvasta fel
a hirdetésre szánt szöveget:
„Algyő község elöljárósága tudomásul adja mindenkinek,
hogy a 18. évüket betöltött, de az 52. életévüket el nem ért férfiak még a mai napon jelentkezzenek az illetékes katonai parancsnokságon.”
Riadtan súgtak össze az emberek: „Kitört a háború” – ismételték mindenfelé. A férfiak kiürítették poharukat – és egyre józanabbak lettek. János baka – a tartalékos honvéd – is szomorúan
ballagott hazafelé. Útközben sötét gondolatok jártak a fejében.
Talán az utolsó Anna-napi búcsút élte át ezen a ragyogó délutánon…
János honvéd otthon előkereste fűzvesszőből saját kezűleg
megfont katonaládáját. Néhány szükséges holmit helyezett a
láda aljába – és katonakönyvét is gondosan elcsomagolta. Édesanyja pedig az Anna napra sütött ünnepi pogácsát az utolsó szemig a ládába rejtette – azután könnyes szemmel búcsúzott fiától.
Honnan tudták volna, hogy közel négy és fél esztendeig nem
látják majd egymást…
A háborús propaganda gyors befejezést ígért. Kora hajnalban átlépjük a szerb–magyar határt, és „frustuckra” lerohanjuk
Szerbiát. Azután kényelmesen megreggelizünk és indulhatunk
hazafelé. Vége a háborúnak. Így tervezték a „ferencjóskás” hivatalnokok.
A hivatásos altisztek borúlátóbbak voltak. Sejtették, hogy
nemzetközi összefonódás történt Sarajevóban. A trónörökös
házaspár legyilkolását a Habsburg-dinasztia elleni támadásként
fogták fel. A tapasztalt „zupás” őrmester is hosszú háborúra számított. Lelkesítő katonanótákat dirigált a masírozó honvédek
élén:
„…Szemfödelem lesz nekem a
Véres köpönyegem
Valahol egy barna kislány
Majd megsirat engem…”
A hivatalnokok által gerjesztett háborús nosztalgia helyett pedig négy és fél esztendei ádáz küzdelem, és a magyar nemzet
trianoni széthullása lett a végeredmény.
János baka „infantelist” – vagyis rangnélküli honvéd – volt
és maradt az első világháborúban. Pedig közel négy és fél esztendőn át élt vakond módra a földbe ásott futóárokban. E hosszú
időn át egyetlen csont-csillagot sem varrtak fel mundérja gallérjára. János honvéd tiltakozott mindenfajta kitüntetés ellen.
Soha nem kívánt senkinek a parancsnoka lenni. Ismerte és idézte
Gyóni Géza katonaköltő híres versét:

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek
… oda az első vonalba, ahol fiatal életek értelmetlenül pusztulnak el azért, hogy mások uralkodjanak fölöttünk.
János baka igaz barátra talált a futóárokban. Andrásnak hívták, de mindenki csak becenéven Bandinak szólította. András
valahol északon, egy Szatmár megyei kis faluba való volt. A két
jóbarátnak sok közös vonás jellemezte múltját. Mindketten idős,
özvegy édesanyjukat hagyták otthon. Huszonévesek voltak, de
még egyiküknek sem volt eljegyzett menyasszonya. Ha egyikük
tarisznyájából elfogyott a komiszkenyér, bizonyosan megosztották a másikkal a maradékot. Az altisztek is példaként emlegették János és Bandi barátságát. Együtt osztották be őket a soron
következő őrszolgálatra. Együtt küldték őket sötét éjszakában a
front mögött beásott bunkerkonyhára, ahonnan a reggelire szánt
kávéskondérokat kellett cipelni az első vonalba.
Szigorú reglamák szerint zajlott a katona-élet az első vonalban. A baka, ha végrehajtotta a rábízott parancsot, visszaérkezvén így jelentett:
„Herr Offizier, Infantelist János [vezetéknév], ich melde
gehorsam...” a többit pedig magyar nyelven adta elő, ha más
nyelvet nem tudott. Az egész magyar honvédség a K.U.K. soraiba tartozott – vagyis az Osztrák–Magyar Közös Hadsereg vezénylete alatt harcolt. A közös hadsereg hivatalos nyelve pedig a
német volt. A magyar baka azonban nem tudott – és nem is akart
németül beszélni.
A felettesek által elrendelt szabályokat a frontvonalban szigorúan be kellett tartani. Mozgás közben a fegyvert és a gyalogsági
ásót magával cipelte a katona. Ha többen vonultak, akkor libasorban, mintegy 50 méteres távközt hagyva követték egymást.
Tüzet gyújtani, elem lámpát használni nem lehetett. A baka a
köpenye bő ujjába rejtette az égő cigarettát, hogy a sötét éjszakában ne legyen célpont az ellenség számára. Rend volt abban is,
hogy havonta egyszer levelet írhattak a honvédek otthon maradt
szeretteiknek. A levelezőlapokat azonban ellenőrizték, így nyilvánvaló, hogy a frontvonalból küldött „hadijelentéseket” sohasem kapták meg a címzettek.
Olaszország az 1916. évben átállt az Antant-hatalmak oldalára. Ekkor János baka alakulatát az olasz frontra vezényelték.
Valahol az Isonzó folyó környékén ásták be magukat a magyar
honvédek. A magyar és az olasz futóárok-rendszer között nem
volt 100 méternél nagyobb távolság. Ha János baka kikandikált
a homokzsákokra állított kémlelő résen, szabad szemmel is látta,
hogy mondjuk szőke bajuszú olasz katona leselkedik az ellenséges futóárok álcázott megfigyelő ablaka mögül.
Keservesen teltek a hetek és hónapok ott az első harcvonalban.
Közlekedni csak éjszaka volt ajánlatos. Ha kilépett egy katona a
földbevájt futóárokból azonnal tüzet nyitott rá az ellenség.
Koratavasz és vasárnap volt azon a végzetes napon. Estefelé a
századparancsnok magához kérette János honvédot.
– János fiam, ezt a levelet el kell vinni a zászlóalj-parancsnokságra.
– Igenis értettem – válaszolta János baka.
– Egyedül nem indulhat el.
– A barátom el fog jönni velem. Andrásnak hívják.
– Jól rejtse el fiam a levelet, mert idegen kézbe nem kerülhet.
– Értettem – válaszolta János baka és a levelet mélyen katonaköpenye belső zsebébe gyömöszölte.
János honvéd jól tudta, hogy a honvédség titkos üzeneteit sifrírozott formában küldik. Azt jelenti ez, hogy elolvasni csak az
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tudja, aki ismeri a leolvasás titkos kódját. A parancshoz fűzött
intelem pedig így hangzott: „Ha a hírvivő ellenséges veszélybe
kerülne, a levelet meg kell semmisíteni. Ilyen esetben a mindig
parázsló cigarettát nyomja a hírvivő a levélre, amely egy pillanat
alatt lángra lobban és megsemmisül.”
Bandi örömmel fogadta a hírt, mely szerint, ha teljesen besötétedik, ketten együtt indulnak útnak. A zászlóalj-parancsnokság
mintegy 3 km távolságra lehetett a frontvonal mögött. Kétszáz
méter magas hegyvonulat választotta el a harcvonalat a parancsnokságtól. Ezen a magaslaton kellett átverekedni magát a két
katonának, a tölgyfákkal és bokrokkal borított hegyoldalon. A
Hold még nem jött fel, így a tájékozódás még nehezebb volt az
ismeretlen terepen.
Lassan és óvatosan haladt a két jóbarát, az előírás szerint tisztes távolságban egymástól. Ilyen helyzetben szinte kötelező az
egyébként tiltott cigarettázás. A szentjánosbogár fényű cigaretta
segített abban, hogy a vaksötét erdőben el ne veszítsék egymást.
Beszélgetni valóban nem érdemes. Számolni kell azzal, hogy állig felfegyverzett ellenséges partizánok figyelhetnek fel az emberi hangra.
Hegynek fel, hegyről le több mint két óra telt el, amíg célba
értek. Szerencséjük is volt, mert nem tévesztették el a térképen
megjelölt irányt. Hamar megtalálták azt a vadász-kastélyt, ahová
a parancsnokság fészkelte be magát.
A jelentéstétel és más kötelező formaságok után a zászlóalj
parancsnoka – őrnagyi rangban – személyesen vette át a levelet
János honvédtól.
János honvéd rangnélküli baka volt ugyan, de hosszú katonai
szolgálata alatt jelentős tapasztalatokat gyűjtött. Jelen megbízatásából arra következtetett, hogy másnap hajnalban támadásba
lendülnek az Isonzó folyó környékén megtorpant magyar katonai alakulatok. Sejtését megerősítette az a tény, mely szerint órákon át kellett várakozni a parancsnokság válaszlevelére. A két
jóbarátnak panasza nem lehetett, hiszen a parancsnoki konyhán
előkelően megvendégelték őket. Természetesen fontos megbízatásuk miatt alkoholos italt nem kaphattak.
Éjfél is elmúlt már amikorra elkészült a sifrírozott válaszlevél.
A zászlóalj-parancsnok kezet rázott a két katonával, és szerencsés utat kívánt nekik.
A hírvivő bakák bíztak abban, hogy a visszaút már könnyebb
lesz majd, hiszen az útirányt nem lehetett eltéveszteni. Ha majd
felérnek a hegytetőre és ereszkednek lefelé a lejtőn, mindenképpen beleütköznek a kiépített futóárok rendszer sok kilométeres
vonalába.
A lejtő középtáján lehettek már, amikor az Adriáról váratlanul
megszólaltak a hajóágyúk. A tapasztalt János honvéd azonnal
tudta, hogy sejtése beigazolódott: olyan parancsot visz köpenye
belső zsebében, amely pontosan meghatározza, hogy mikor és
hogyan kell végrehajtani a „digó” elleni támadást hajnalban.
Az Adriai-tenger körülbelül 12 km távol lehetett a frontvonaltól. A tengerpart közelében lehorgonyzott hadihajóknak az volt
a feladatuk, hogy védjék az olasz katonai alakulatokat a magyar
hadsereg előretörésétől. A „digó” elnevezés pedig gúnyneve volt
az olasz katonáknak.
A hajóágyúk nagy teljesítményű lövegek voltak, amelyek az
akkori technika csúcsteljesítményét produkálták.
Mázsás gránátokat képesek voltak akár 15 km távolságból is
célba juttatni – ha kellett.
János honvéd előtt nyilvánvaló volt, hogy árulás történt. A hajóágyúk azért szólaltak meg, mert az olasz hadvezetés már tudott
a hajnalban készülő magyar támadás tervéről.
A két jóbarát pedig igyekezett lefelé a lejtőn. Biztonságból
mintegy 100 méter távolságot tartottak egymástól. Elöl János
törte az utat a bokrok és fák között a vaksötét erdőben, hátrább
Bandi kapaszkodott a meredek nehéz terepen lefelé. A hajóágyúk tüze pedig egyre erősödött. A lövedékek süvítve húztak
el a fejük felett, megroppantva, letördelve a hatalmas tölgyfák
gallyait.
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Minden mindegy! Megállni nem szabad. A parancsot végre
kell hajtani – a válaszlevelet el kell juttatni a századparancsnok
kezébe. A félelemnek itt és most nincs helye – hiszen csak a véletlen szerencsében bízhat ilyen helyzetben a katona.
A következő pillanatban óriási robbanás rázta meg a levegőt.
János honvédot földhöz vágta a robbanás ereje. Felemelte a fejét – és nem látott semmit. Szeme vérbe borult, de nem érzett
fájdalmat. Föltápászkodott és hátraszólt barátjának:
– Bandi, hol vagy?
– Itt vagyok, János.
– Lett valami bajod?
– Nincs semmi bajom, csak nem tudok kimászni a földből.
János visszakapaszkodott, hogy segítsen barátjának, akit a lejtő magasabb pontján ért a gránát robbanó ereje. Közben már feljött a hold és a vaksötét erdőt halvány fény lepte el. János látta,
hogy barátja derékig beásva áll egy földkupac közepén, amelyet
a mázsás gránát vágott a hegyoldal talajába.
Ismét megkérdezte:
– Lett valami bajod?
– Nincs semmi bajom, de nem tudok kimászni a földből.
János baka elővette az elmaradhatatlan gyalogsági kisásót.
Megfeszített munkával néhány perc alatt kiásta Bandi körül a
földet.
– Add a kezedet, majd kihúzlak – mondta barátjának.
Amikor kihúzta, és talpra segítette, érezte, hogy túlzottan nedves a nadrág rajta. Az első pillanatban úgy vélte, hogy a nedves
föld miatt ez nyilvánvaló. Gyufát gyújtott és gyenge fényénél
észlelte, hogy valami nincs rendben. Húzd le a nadrágot – mondta Bandinak– majd megnézem, hátha megsérültél. Újabb gyufát
gyújtott és rémülten látta, hogy barátjának jobb oldali combja
felett a fél farából ömlik a vér. Ekkor már Bandi is észrevette,
hogy nagy baj van. Valószínű, hogy a felrobbanó gránát egy nagyobb szilánkja szétroncsolta alsó testének hátsó részét. Amíg
a földbe ásva volt, nem érzett fájdalmat, és a vér is lassabban
szivárgott a sebből.
Bandi ekkor már felfogta a történteket. Saját kezével belevágott nyílt sebébe, nagyot káromkodott, összeesett és többé
egyetlen szót sem ejtett. Néhány perc alatt elfolyt a vére és
meghalt. Bandinak olyan nagyfokú sebesülése volt, amellyel
a legkiválóbb szanitécek sem tudtak volna mit kezdeni. János
honvéd pillanatig sem kételkedett abban, hogy legjobb barátja
nincs többé.
János baka ott állt a sűrű erdő kellős közepén, egyedül a vak
éjszakában. Egy vérbefagyott halottat a hegyoldalban elszállítani reménytelen vállalkozás lenne. Idegen földön a halottnak is
teljesen mindegy, hogy hol van eltemetve.
Cselekedni kellett! Lehúzta a halott katona köpenyét, kiszakította a bélésbe varrt „dögcédulát”, a külső zsebéből pedig kivette
a „dóznit”.
A közös hadseregben a magyar katonák nyers őszinteséggel
dögcédulának nevezték azt az igazolványszerű lapot, amelyre
a katona személyi adatait jegyezték fel. A cédulát bevarrták a
köpeny bélésébe, amelyet csak az esetben volt szabad feltépni,
ha a katona elhalálozott. A dózni pedig díszes fémdoboz volt,
amelyben a katona vágott dohányát és a cigarettapapírt tartotta. Amikor János baka magához vette a dóznit – emléktárgynak
szánta.
Azután kemény fizikai munka következett. János baka ismét
megragadta gyalogsági kisásóját. Kimélyítette a mázsás gránát
által kivájt tölcsért. Belefektette Bandi földi maradványait. Köpenyével gondosan betakarta fejét és felső testét. Majd kisásójával és tíz körmével egy dombot kapart a halottra. Végül pedig
egy jókora tölgyfa ágat tűzött a domb tetejére.
János baka nehéz sorsú, az élet által megedzett, kemény falusi fiatalember volt. Soha nem sírt még eddigi életében. A temetés végeztével azonban sírva fakadt. Letérdelt barátjának háborús síremléke mellett, elmormolt egy imádságot, megcsókolt
egy hantot és a sírhalomra dobta. Majd hangosan így búcsúzott:
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„Nyugodjál békében Bandi”.
Azután ismét megkeményedett. A halotti cédulát és a dóznit
köpenyének külső zsebébe rejtette és szédelegve, egyedül folytatta útját mindig csak lefelé, amíg eléri az ismert magyar futóárok vonalát.
A parancsnoki bunkerban jelentést tett, és átadta a századparancsnoknak az őrnagy úr válaszlevelét. Azután töviről-hegyire elmondta legjobb barátja halálának hiteles történetét. A parancsnok pillanatig sem kételkedett a történetben. A futóárokban
veszteglő katonák is észlelték, hogy a front mögötti hegyoldalt
órákon át „verette” a digó. Nyilván azért zúdítottak gránáttüzet a
hegyoldalra, hogy támadás esetén megakadályozzák az utánpótlás és a tartalékhadak bevetését. A hajnali támadás pedig elmaradt, hiszen a legegyszerűbb baka is tudta, hogy az olasz katonai
erők felkészültek a magyar csapatok esetleges támadására. János
baka pedig elmesélte katonatársainak legjobb barátja szomorú
történetét. Azután élték tovább egyhangú életüket vakond-módra
a föld felszíne alatt a futóárokban.
Így telt még néhány hónap. Ekkor szokatlan dolog történt. A
„zupás őrmester” egy ősz eleji délelőttön ollóval a kezében jelent meg katonái között. Ledobta katona zubbonyát, levagdalta
róla a csillagokat és a kitüntetéseket. Azután visszaöltözött és
így szónokolt:
–
Katonatársaim, tudnotok kell, hogy otthon kitört a forradalom.”
Anarchia uralkodott el ekkor magyar honban, amelyet őszirózsás forradalomnak nevezett el a történelem.
Felbomlott a rend a frontvonalakon is. Teljes zűrzavar keletkezett a futóárokban. János baka is eldobta fegyverét és kiugrott
a futóárokból. Senki nem tüzelt rá, hiszen az olasz katonák is
örültek, hogy vége a négy és fél esztendő óta tartó háborúskodásnak.
János baka végig infantelist maradt, így nem kellett ledarabolni mundérjáról a csillagokat. Katonatársaival együtt felkapaszkodott egy tehervonatra, amely feltételezhetően Magyarország
felé tartott. Magával hozta a háború szomorú emlékét, és zsebében szorongatta a dóznit. Már útközben elhatározta, hogy a
dóznit átadja majd Bandi édesanyjának és elmeséli egyetlen fia
halálának borzasztó történetét.
Napok teltek, amíg János baka hazaérkezett Algyőre. Kicsiny
családi hajlékuk a falu főutcáján a „Nagyköröszt” közelében
volt. Édesanyja örömkönnyeket hullatott, hiszen négy és fél esztendő óta nem látta szeretett fiát.
János szétnézett a házban, az udvaron, a kertben. Látta, hogy
itt bizony nagyon sok a tennivaló. Mindenekelőtt azonban as�szony kellene a házhoz. Hétvége volt éppen. János feltisztálkodott, ünneplőbe öltözött és bekopogott a közvetlen szomszédjukba. Édesanyjától tudta, hogy a szomszéd leány még pártában
van. A leány szülei szívesen fogadták a háborúból szerencsésen
hazaérkezett fiatalembert. János pedig elmondta látogatásának
célját. Feleségnek valót keres. Ha a szülők áldásukat adják, nem
kíván távolabbról asszonyt hozni a házhoz.
Templomi esküvő és lakodalom után boldog házasság kárpótolta a hosszú háború szenvedéseit.
Egy napon pedig így szólt János esküdt feleségéhez:
– Asszony én holnap elutazok.
– Hová akar kend elmönni?
– Valahun Szatmár-Beregbe lakik az édesanyja annak a barátomnak, akinek a halálát mán elmeséltem.
– El né felejtse kend magával vinni a dóznit. Biztosan fölismeri majd az a szögény özvegyasszony.
Másnap hajnalban vonatra ült hát János baka, hogy egykori
fogadalmának eleget tegyen. A Nap már lefelé ívelt, amikor elérte a falucskát. Tudta, hogy a falu főutcáján kell megkeresni a
házszámot. Nem sok időbe tellett, amíg megtalálta az alacsony,
régimódi, vályogból épült házat. Lenyomta a kiskapu kilincsét.
Érzékelte, hogy be van zárva. Elengedte a kilincset és tovább
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ballagott végig a főutcán. Senkit nem kérdezett. Őt sem szólította meg senki. Visszafordult és újból elsétált egykori katonabarátja családi házuk előtt. Ekkor meglátott egy idős nénit, aki
rőzsét tördelt az udvaron felállított füstölgő katlan alá. János
bakát e pillanatban valami leírhatatlanul rossz érzés kerítette
halalmába. Néhányszor még végiggyalogolt az aprókövekkel
beszórt főutcán. Valahányszor elment a ház előtt, nem volt bátorsága bezörgetni és lenyomni a kilincset. Nem tudta, hogy mit
kellene mondani, ha megszólítaná azt az idős asszonyt, aki feltételezhetően Bandi édesanyja volt. Talán megszakadna a szíve,
ha elmesélné neki azt a szörnyű éjszakát. Hosszú töprengés után
úgy érezte, hogy akkor cselekszik helyesen, ha nem találkozik
Bandi édesanyjával. Maradjon az idős asszony mindörökre abban a hiedelemben, hogy..
„Él Bandi fiam, csak nem gyühet…” – amint Algyőn is voltak,
akik így enyhítették fájdalmukat.
János baka kitántorgott az állomásra és a legközelebbi vonattal elindult hazafelé. A vonaton rágyújtott és ekkor eszébe jutott,
hogy legalább a dóznit be kellett volna csúsztatni a kerítés lécei
között.
János baka – az egykori infantelist honvéd – hosszú életet élt,
és saját paraszti gazdaságában haláláig dolgozott. Családi körben néhányszor elmesélte ezt a szomorú első világháborús történetet. Ilyenkor a dóznit forgatta kezében és elhomályosodott
a szeme. Élete végéig vívódott a történtek miatt. Bizonyos volt
abban, hogy bátran és helyesen cselekedett, amikor legjobb katonatársát a gránittölcsérbe hantolta. Ha ott hagyja, szerencsétlen pajtása az erdei vadak martaléka lett volna. Bántotta viszont,
hogy nem volt bátorsága, amikor Bandi édesanyja előtt kellett
volna elmondani ezt a borzasztó háborús történetet.

2008. decemberi Hírmondó

V

Karácsonyi Melléklet

Miklósné Vincze Rita versei
Volt is lesz szerelem
Volt is lesz szerelem
Nyomokban meglévő s
Elmúló érzelem.
Volt is van értelem
Megmondja Énnekem,
Tűnjél el végre életem,
Menjél el még egyszer,
Volt is lesz szerelem,
Nem kellesz te már
Énnekem.
Vihar volt elég,
Legyen végre béke,
Harmónia, értelem,
Nem kellesz már
Volt is van szerelem.

Szőke Barnabás: A vörös folyó
Egyszer volt, hol nem volt, még mielőtt az emberek megjelentek a
földön, volt egy folyó. Akár hiszitek akár nem ez a folyó vörös volt,
és ahány mellékága volt, az mind vörös volt. Mikor megjelentek az
emberek, mindannyian megkóstolták, ízlett nekik. Azután minden nap
abból ittak. Mikor a szomszéd ország királyának fülébe jutott a vörös
folyó híre, ő is feltétlenül akart egyet. Ezért piros festéket öntött az
országa folyójába, de attól még rosszabb íze lett, mert az eredeti vörös
folyó íze édes volt. Küldött egy csapatot hordókkal a vörös folyó országába, hogy hozzanak neki vizet a folyóból. Vittek a királynak piros
vizet, nagyon ízlett neki, és ezért szövetséget kötött a két ország, mely
szerint a vörös vízért aranyat adnak cserébe. A szomszéd országba csak
úgy vitték a vizet, hogy nézni is fárasztó volt. Egy idő után a folyó
elvesztette vörös színét és lila lett, de az íze ugyanolyan maradt, majd
a lila szín eltűnt és kék lett. Napról napra más színű lett. Kékből zöld,
zöldből sárga, sárgából barna, barnából fekete, feketéből szürke, majd a
legvégén elvesztette minden színét és ízét, majd átlátszó és íztelen lett.
Így már nem tetszett a királynak és felbontotta a szövetséget, mivel az
ő országában is ugyanolyan színű és ízű volt a víz. Azután a katonák
még ott maradtak, abban reménykedve, hogy a folyó visszanyeri vörös
színét. Sokáig vártak, de a folyó nem lett vörös. Elhatározták, hogy
megkeresik honnan ered a folyó. Elindultak a folyásiránnyal szemben,
mígnem egy fenyőerdőbe érkeztek. A folyónak (ott még pataknak) a
partján találtak egy bokrot, amely tele volt szép, fekete színű bogyókkal. A csapat fele elkezdte mohón majszolni a bogyókat. A többiek
mondhatták nekik, ne egyék meg mert mérgező, de ők csak ették, ették,
azután elálmosodtak, és lefeküdtek. Akik ettek a bogyóból másnapra
mind meghaltak. Az életben maradt katonák eltemették társaikat és eljöttek az erdőből. Amerre mentek mindenhol fekete bogyókat láttak,
amik emlékeztették őket társaikra. Mikor kiértek, valahogy el akarták
nevezni az erdőt, amiben bajtársaik meghaltak. Rövid tanakodás után
az erdőt Fekete-erdőnek nevezték el. Felpattantak lovaikra és elindultak lefelé amerre a folyó folyt. Egyszer csak egy nagy vízhez értek. A
víz partján egy öreg halász foltozta a hálóját. Megkérdezték, tőle mi a
neve ennek az irdatlan nagy víznek, aminek nem látni a túlsó partját?
Azt mondta a halász:
Ez biz a Fekete-tenger.
Miért fekete? – kérdé az egyik katona
Mert egy hatalmas tengeri szörny él benne. Úgy hívják a
helybeliek, Fekete szív.
Mikor a halász kimondta a szörny nevét, dörrent egyet az ég. A
katonák kezdtek kicsit félni, de nem hitték el. Gondolták, megnézik
maguknak azt a szörnyet. Találtak egy csónakot, beeveztek a vízen jó
messzire. A halász nem is látta őket soha többé. Mi történt velük senki
sem tudja. A létük feledésbe merült. A folyó, amit a Fekete-erdőtől végig követtek a Fekete tengerig, még mindig ott kanyarog ahol régen, de
már nem Vörös folyó a neve, hanem Duna.

Magány
Porlepte sarokban
Ül csak a magány,
Suttogva, bújva les
Csak terád vár.
Ha sarokhoz közel jársz
Meg sose állj,
Mert meglephet,
Rád szállhat – váratlan
A hangtalan magány.
Ha már rád találva,
Lelkeden rág,
El soha nem enged,
Napfény már hiába
Száll terád,
El soha sem enged,
Mert napnak fényét is
Követi néma árny,
Mely tovább élteti a
Hallgatag, sötét
Néma magányt.
Szél hiába tépi,
Zúzza szerte szét,
Magját csak egyre,
Másra szórja szét,
Melyek árnyra érve újra,
És újra életre keltik,
A porlepte sarokban ülő,
Csendes, sötét, vak magányt!
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Molnár Dóra: Lovasverseny
Kihirdették a múlt héten,
lovasverseny lesz pénteken.
Sok ember be is nevezett,
de győzni csak egynek lehet.
Én is beneveztem rája,
testvéremmel, jó baráttal.
Na meg persze a két lóval,
Aramisszal és Rolóval.
Felpattantunk a nyeregbe,
hogy gyakoroljunk a versenyre.
Éppen indultunk volna,
de ekkor ügetett felénk Nóra.
Nóra ügetett felénk lovával,
nem is mással, mint Áfonyával.
Áfonya kedves ló volt, de néha-néha harapott.
Ám mi ezzel nem foglalkoztunk,
csak vágtattunk és ugrattunk.
Egy nap múlva lesz a verseny,
a Central Parkban fél négy fele.
Vajon hányan versenyeznek?
Vajon ki nyeri majd meg?
Reggel üdén, frissen keltünk,
reggeliztünk, énekeltünk.
Aztán gyorsan sorba állunk,
jegyet váltunk, rajthoz állunk.
Rajtnál hű, de csodálkozunk,
itt van Barbi, Timmel bámul.
Végre eldörren a puska,
szalad a sok ló csoportban.
Ott van Dzsén is Csillám hátán,
Csillám szőre csillog barnán.
Sok ló fut és ugrik gyorsan,
ám sok lovas le is huppan.
Mindjárt ott leszek a célnál!
Álom ez, vagy tény, s valóság?
Mégis megelőz valaki,
nem más, mint tesóm, s Aramisz.
Megyünk, megyünk egymás mellett,
lehet, együtt nyerünk versenyt.
Együtt érünk be a célba!
Nyertünk! Nyertünk! Hurrá! Hű ha!
Megnyertük az első helyet,
kaptunk egy aranyserleget.
Hazavittük, megdicsértek,
megpusziltak, megöleltek.

Mit üzen?
Mit üzen a falevél?
Zizeg, mozog, fújja a szél.
Megtépdesi, megpergeti,
fölkapja és messze viszi.
Figyeljetek gyerekek,
meleg ruhát vegyetek!
Reggel köd van, jön a dér,
nemsokára itt a tél!

Hogyan tűnt el egy szem?
Elmesélem Nektek, de csakis Nektek,
hogyan tűnt el egy szem az én életemben.
Egyszer suli után otthon a szobámban,
beraktam a műhörit a terráriumba.
Persze az élő kis hörcsög rögtön fel is ébredt,
s egy szempillantás alatt nekiesett szegénynek.
Én nem figyeltem oda, s így történt ez eset,
hogy a műhörinek lekerült a szeme.
Furcsának tartottam, hogy a höri csöndben,
rágcsálta a műszemet a forgácsban ülve.
Egyből nekiestem, nehogy elpusztuljon tőle,
de ő erre gyorsan a pofijába tömte.
Azóta se láttam sehol a műszemet,
de a hörikémnek eddig semmi baja sem lett.
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Szilágyi-Perjési Katalin : Strandon
Ébredése első tudatos gondolataival arra próbált rájönni,
mitől is különleges nap ez a mai. Félálomban szendergett és
csukott szemhéján át is érzékelte, mint festenek a lehúzott
redőny lécei között átszivárgó napsugarak vidám csíkokat a
falra és az ágyára.
Jólesően nyújtózkodott és élvezte, amint könnyű nyári takarója puhán átöleli. A konyhában anya motozott és behallatszott a rádió időjárás jelentése, aznapra is kánikulát ígért a
kellemes női hang. Hát persze, mosolygott bele a párnájába,
ma strandra megyünk, apa tegnap megígérte.
A hatévesek önfeledt vidámságával állt hunyorogva az ablaknál és nézett ki a nyári reggelbe. Odakinn hétágra sütött a
nap, gerlék incselkedtek az ágakon és a járdán már majdnem
felszáradtak a vizes nyolcasok, amiket Szeredi bácsi szokott
kilocsolni minden reggel, mielőtt sepregetni kezd. Lehunyt
szemmel szimatolta a vizes por és gyep szagát, mely maga
volt a nyár ígérete, anélkül, hogy ez így megfogalmazódott
volna benne. Olyan szép reggel volt, amikor bármi megtörténhet.
Később apa és anya között lépkedve kedves ismerősként
simogatta meg szemével anyja horgolt strandtáskáját, benne
egy strandolós nyári nap minden elmaradhatatlan kellékével,
a puha kockás pléd hengerén ott hevert az uzsonnás zacskó,
mellette a Bronzolos flakon narancssárga kupakja villogott.
Ahogy a strandhoz vezető hosszú sétány elejére értek, szétáradt benne az öröm. Szerette és csodálta az öreg platánokat,
melyek, mint kivénhedt katonák sorakoztak kétoldalt az út
mentén, és árnyat adtak a strand felé igyekvőknek.
És ott, igen ott, a platánsor végén, ahol az út elkanyarodott,
ott állt az öreg épület, a strand. Fából épült és ezért minden
lépés olyan különösen kongott benne, mint egy szívdobbanás. Az öltözőfülkék farekeszei magukba szívták régmúlt
nyarak és emberek szagát, veríték, napolaj és szappan szaga
keveredett az áporodott félhomályban. Olyan jólesett végre kilépni a napfénybe, az áldott meleg homokba, mezítláb.
Ahogy ballagott anyjáék mellett, meztelen talpát kellemesen
hűsítették a medence körüli kék-fehér csempék vizes kockái.
Ez volt a kedvence, ez a kék medence, melynek partján mesebeli békák és krokodilok guggoltak az örökkévalóságban,
neki úgy tűnt, talán elátkozottak, ezért mindig megsimogatta
őket és csalódottan látta, hogy kőtestük mozdulatlan.
Aztán helyet kerestek, jó helyet, ami fontos volt. Nem túl
forgalmasat, kicsit árnyékosat, közel a medencékhez és apa,
mint győztes hadvezér csata után, diadalmasan leterítette a
kockás plédet a közeli bokrok mellett. Ez itt jó lesz. Ő már
ment volna, de még nem lehetett. Tudta mi következik. Anya
kis varkocsba fonta a haját, majd hullámcsattal a búbjára tűzte. Juj, hogy fájt. Aztán előkerült a Bronzol, mellyel fényesre
simogatta a csenevész vállakat. Apa addig az úszógumit fújta
feszesre, még egy kis pakolás, cipők a plédsarka alá, aztán a
megváltó mondat, " Mehetünk fürdeni!".
Végre! Az úszógumi enyhe kis szorítása a derekán, aztán a
fém létra síkossága forró talpa alatt, majd a víz, sima, kék, kicsit hűvös, elakad a lélegzete, ahogy belecsusszan apa ölelő
két karjába. Utána a mindent feledtető boldogító ringás, az a
finom lüktetés, ami már előre tudja, az esti elalvásig elkíséri
.Megváltozott világ körülötte, szőrös, mázsás bácsik lubickoltak önfeledten , kontyos nénik nejlon kis sapkával védték
a frizurájukat, és ki tudja miért, csúnyán néztek a fröcskölő
bácsikra.

De kit érdekel mindez, mikor kéken mosolyog az ég, a
jegenyék őrt állnak a nyárnak és a levegőben forrón keveredik a közeli gyár maláta szaga a pattogatott kukorica
és lángos illatával. Úgy tűnik, mintha minden fájdalom és
szomorúság kinn rekedt volna, egy kapukon kívüli másik
világban.
Aztán elfáradtak és megéheztek a fürdésben. Milyen
vicces, kuncogott magában, anya kis katonákat szel a rántott húsból, úgy eteti apát is, mint őt, falatonként. Mint egy
jóllakott kis állat, heveredett el a pléden, álmodozva nézte
a jegenyéket, és észrevétlen elringatta a zsongás.
Mire az álomtól kótyagosan felült, a nap már a fák mögé
került és pontosan megvilágította a bokrot, ahol a madár
hevert.
Egy gerle volt, nyilván napok óta halott lehetett, a hasán
feküdt, két árva szárnya kitárva, mintha egy irgalmatlan
ököl röptében terítette volna le. Feje oldalt, csőre nyitva és
a nagy takarító gépezet már beindult, szemében hangyák
sürögtek, csőre tövén apró fehér pondrók araszoltak.
Meredten nézte. A szánalom és az undor hullámai csaptak össze benne, az izgalomtól kiszáradt a torka.
A Körös felöl hűvös szellő kerekedett, és szellemujjaival
megcirógatta könnyáztatta arcát.
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„Úgy szaporázd a lábad, szél se
járjon utánad!”
A Mikulásvárás etikettje

Kedves Olvasó, Felnőttek és Gyerekek! Egész évben szigorú protokolláris szabályokkal bombáztam Önöket – most eljött a vidámság
hónapja! December népi ünnepkörök színes kavalkádja, számos népszokással és vendégvárással. Mivel december 6-a Szent Miklós püspök
napja, év végi rovatunk témája vidám Mikulásváró illemgyűjtemény
lesz. Ha listánkból kifelejtettük az Ön jól bevált ötletét, kérjük Kedves
Olvasó, bátran egészítse ki rovatunkat!
Mikulásváró etikett – gyermekszemmel és –szájjal:
A Mikulás bácsinak címzett kívánságlevelet egész évben kell bővíteni és év végén időben fel kell adni! Csak olyan kívánságokat írjunk
bele, ami a nagy rohanásban könnyen teljesíthető. Készítsük el időben
az ajtódíszeket, a karácsonyi girlandokat, kérjük el a nagyi jól bevált
receptjét, és ne vigyük anyut az őrületbe, miszerint bezárt a bolt és nincs
kenyér, elfogyott a szaloncukor akasztó és kimaradt a sütiből a csokoládé. Este takarítsuk ki a csizmákat, cipőket, bokszoljuk ki az orrát is és
fújjunk bele szagtalanítót. Időben próbáljunk lefeküdni, ha nem megy,
úgy leskelődjünk, hogy a szüleink ne vegyenek észre! Ne gyújtsunk be
a kandallóba, hagyjuk résnyire nyitva az ablakot, teremtsünk biztonságos feltételeket az érkező kúszó-mászó Mikulás bácsinak. Legalább
két napig legyünk jók! Másnap látványosan örüljünk az ajándékoknak,
köszönjük meg anyuéknak, és ne áruljuk el nekik, hogy nem is létezik
a Mikulás.
Sok szaloncukrot, kevés virgácsot és elégedett Mikulást kívánok!
A gyermekek világhálón található írásai alapján összeállította:
Bereczné Lázár Nóra
Karácsonyi mellékletünkben az Algyői Hírmondó által hirdetett
idei irodalmi pályázatra benyújtott, a zsűri szerint legjobb műveket
adjuk át olvasóinknak ünnepi ajándékul.
A melléklet szerzői:
Belovainé Bakos Erika fodrász, aki 1968. július 21-én Cegléden
született. A fodrász szakmában több versenyen részt vett, s ezek között
egy megyei II. helyezést is magáénak tud. A két gyermekes édesanya
hobbijaira, az olvasásra és a versírásra is időt szakít. 2005 óta tagja az
Algyői Tollforgatók Körének. Versei az Algyői Hírmondóban jelentek
meg és helyi irodalmi rendezvényeken hangzottak el.
Kovács Antal nyugdíjas pedagógus, aki Szegeden született 1928.
szeptember 12-én. Előbb népiskolai tanító volt, azután matematikafizika szakos tanári diplomát szerzett. Pedagógusként 45 esztendőn
át tevékenykedett: volt tanfelügyelő a minisztériumban, iskolaigazgató Orosházán, osztályfőnöki tanfelügyelő Csongrád megyében, s 35
éven át matematikát tanított az Algyői Általános Iskolában. Szakmai
dolgozatai jelentek meg pedagógiai folyóiratokban. 70. születésnapjára Aranydiplomát kapott, 2008-ban pedig Gyémántdiplomát. Algyő
Nagyközség Önkormányzata Algyő Községért kitüntetéssel ismerte el
munkásságát. Művei: Szülőfalum Algyő, Egy kis matematika; szépirodalmi jellegű írásai: Születésem története; A dózni.
Miklósné Vincze Rita virágszedőként dolgozik a Marosfleur Kftnél, 1968. december 15-én, Szegeden született. Édesanyja szeretette
meg vele az olvasást. Házassága révén került Tápéról Algyőre a négy
gyermekes édesanya. Az írásra már általános iskolai tanárnője is buzdította, de eddig csak családjának mutatta meg műveit. Viszont ismét
iskolába jár, s a többiek példáján felbuzdulva a nyilvánosság elé állt
verseivel.
Molnár Dóra,12 éves diák. Az Algyői Általános Iskola 7./a osztályos tanulójának kedvenc időtöltése az olvasás, a rajzolás, a versírás.
Már óvodás korában hallgatott megzenésített verseket, gyűjtötte a rímes szavakat. Másodikosként kezdett verset írni. Ezek közül néhány
megjelent már az Algyői Hírmondóban is.
Szilágyi Perjési Katalin családi vállalkozásban ékszerbecsüs. A három gyermekes édesanya Nagyváradon született, s családjával Algyőn
letelepedve a Parlandó Énekegyüttes egyik alapító tagja, ott 2004. év
közepéig énekelt. Az Algyõi Tollforgatók Körének is alapító tagja.
Több irodalmi pályázaton is részt vett, előkelő helyezéseket megszerezve. 2006-ban és 2007-ben az algyői Móra Ferenc Népszínház
– Kátó Sándor rendezésében, Mihály Helga előadásával – bemutatta
A tündér keresztgyereke című írását. Ebben az évben a Magyar Író
Akadémia és a Nők Lapja közös pályázatán Kornis Mihály díjazottja
lett Aranykalitka című írásával.
Szőke Barnabás tanuló 1995. október 19-én született. Az algyői
diák a szegedi Tarján III-as általános iskola 7. osztályába jár. Kedvenc
időtöltése az angol tanulás, a rajz és az írás. Szívesen olvas, elsősorban
kalandos, fantasztikus témájú könyveket. Négy-öt éve mutatta meg
első „szösszeneteit” édesanyjának. Családja biztatására azóta is ír, de
csak most, az algyői könyvtár pályázati fölhívására lépett a nyilvánosság elé.
Az Algyői Hírmondó Karácsonyi mellékletét Kovács Miklós, az
algyői Gyeviép Nonprofit Kft. dolgozójának rajzai illusztrálják.

Karácsonyi gondolatok
„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle...
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész
világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg,
senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem
adsz, legyen az arany, iszappá válik; legyen szent fény, átokká válik; legyen gyönyör, halállá válik...
(Hamvas Béla)
*
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az
ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben...
(Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök)
*
„Nyissátok meg szíveteknek ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet
nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve lesz veletek az
Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra fordításának ez az egyetlen lehetősége.
Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt és szeretetben gazdag
újesztendőt mindnyájotoknak!”
(Wass Albert)
*
Ezek a gondolatok sűrűn eszembe jutnak, de ilyenkor – karácsony közeledtén – még inkább. S leemelem a polcról Dr. Sarkadi Nagy Pál: A szeretet himnusza című könyvét. A vékony kis könyvecskét olvasva, szinten
minden gondolatát magaménak érzem:
„...A szeretet... út. ... a szeretet nem érzés, vagy gondolat csupán, hanem
élet. Aki a szeretet útján jár, az éli a szeretetet.
... a szeretetben teljesedik ki az ember élete. Nincs a világon semmi, ami
az ember életét annyira meggazdagítaná, mint a szeretet.
Ha szeretünk úgy, hogy a szeretetet éljük, hiányozhat életünkben sok
minden. Ha nem szeretünk, szegények vagyunk akkor is, ha mindennel
rendelkezünk.
De a legjobb út a szeretet azért is, mert ezen az úton lehet elérni Istenhez és a másik emberhez... Aki szeret, jó úton van, aki nem szeret, letér
az útról...”
A szeretet himnusza világirodalmi remekmű. Irodalmi művekben idézik, műsoros rendezvényeken olvassák. A Biblia legtöbbet idézett része,
milliók szívéhez szól. A szeretetről ennél többet nem lehet mondani!
N. J.

Tollat ragadtunk …
Iskolásaink közül négyen (Pintér Felícia és Zerza Péter a 6.a, Kiss
Evelyn és Molnár Dóra a 7.a osztályból) jelentkeztek a „Ragadj tollat!”
Kárpát-medencei Versíró Pályázatra. A kiírás témája a felnőttek gyerekszemmel történő bemutatása. Az elküldött versek közül Pintér Felícia
verse hívja fel a figyelmet talán a leginkább arra, hogy milyenek NE LEGYÜNK mi, felnőttek!
Köszönetet szeretnénk mondani az Algyői Általános Iskola Alapítványának, hogy a pályázati díjat, 1.500,-Ft-ot befizették a gyereknek.
Vargáné Kiss Erika
magyartanár
*

Pintér Felícia (6.a osztályos tanuló):

Ilyenek a felnőttek

Főznek mosnak takarítanak,
És állandóan parancsolgatnak.
Füvet nyírnak, fát ültetnek.
Gyümölcséből lekvárt főznek.
Noszogatnak, hogy tanuljak,
Soha meg nem hajolnak!
Azt mondják, ha nem tanulok,
Nem lesz pénzem, koldulhatok.
Nehéz ez a felnőtt élet,
A gyerekek nevetgélnek …
*

Szitakötő verspályázat
2008/3-as őszi számában versíró pályázatot hirdetett meg a Szitakötő,
a kíváncsi gyerekek folyóirata. A felhívásra számos negyedikes diákunk
ragadott tollat, akik közül Molnár Szabolcs 4.b osztályos tanuló III. helyezést ért el versével.
Torma Tiborné
Osztályfőnök

