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Szerkesztőbizottság:                            Felügyelő tanár: 
Vitálos Zsóka, 1.A                                       Fröhlich Ágota 

Tok Viktória, 1.A 

Molnár Viktória, 1.A 

Lancz Niki, kvartó 

Fehér Bianka, 1.A - külső munkatárs 

Somogyi István, 1.A 



Implom József országos helyesírási verseny 

 

     E fantasztikus esemény megrendezésére (amelynek szerencsére én is részese lehettem) 

2016. január 26-án került sor Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetemen. 

     Reggel 7 órakor indultunk a somorjai buszmegállóból versenytársammal, Takács 

Kornéllal, magyartanárnőmmel, Fröhlich Ágotával. Az utunk tartalmasan telt, ugyanis 

majdnem a végállomásig a helyesírási szabályzatot és a különféle feladatsorokat bújtuk. 

Pontosan, késés nélkül 9 órára érkeztünk meg Nyitrára. Természetesen először 

bejelentkeztünk és felfrissítettük magunkat egy csésze kávéval és pogácsával. Majd 

miután ez megvolt, bementünk a nagyterembe, ahol egy rövid, biztató bevezető szónoklat 

következett, amelyet Szabómihály Gizella tanárnő és Komzsík Attila dékán úr  mondott el 

nekünk. A lelkesítő beszéd után eljött a tollbamondás megírásának pillanata - a szöveg 

értelemszerűen Implom József személyiségéről és munkásságáról szólt. Ezután 

következett a számomra nehezebb része, a feladatlap, amely tartalmazta többek között a 

személyes „kedvencemet“ is, a földrajzi neveket. A versenyszámok után elérkezett az 

ebédidő, ami egy közeli étteremben volt. Ez után az eredményhirdetés következett. Az 

első 10 helyezett mehetett a gyulai, kárpát-medencei fordulóra. Hát, sajnos úgy alakult, 

hogy sem Kornél, sem én nem jutottunk tovább. (Tok Viktória lett a középiskolások 

legjobb tollbamondásírója – a Szerkesztőség megjegyzése. Gratulálunk!) 

     E szomorú hír miatt, hogy éppenhogycsak nem mehettem tovább Gyulára, kissé 

csalódottan tértem haza. Viszont van ennek egy pozitív oldala is, mégpedig egy idézet:  

„ A hibáiból tanul az ember, ezért érdemes tudomásul venni azokat és legközelebb nem 

elkövetni őket!“  

     Hát igen... jómagam is ezzel a gondolattal folytatom tovább a küzdelmet jövőre is, és 

nem fogom feladni addig, amíg ki nem jutok a gyulai, kárpát-medencei fordulóra!   

T.V. 

Tavi Kata: Nyitótánc 

A választásom azért esett Tavi Kata könyvsorozatára, mert a 

története a gimis életről szól. Egy Lilla nevű lány meséli el az átélt 

élményeit és csalódásait a gimiben és a suli falain kívül. Lilla már 

nagyon várja az új sulit a tánccsoporttal, mivel kiskora óta 

szenvedélye a tánc és a mozgás. Az év elején a szomszédukba 

költözik a kosaras Krisztián, akivel nem zajlik zökkenőmentesen 

ismerkedésük annak ellenére, hogy szüleik szerint kiskorukban 

barátok voltak. Az iskolában barátokra lel, viszont irigykedő és 

veszélyes emberek egyaránt akadnak a környezetében. Az egyéni 



karakterek, a pörgős és szórakoztató történet, valamint az írónő stílusa fogott meg 

legjobban ebben a könyvben. A leírt táncjeleneteket és táncversenyeket is bár nem láttam, 

de ugyanúgy át tudtam élni a szereplőkkel együtt. Ezt a könyvet mindenkinek bátran 

ajánlom, aki egy könnyed, szórakoztató és misztikus lényektől mentes könyvet szeretne a 

kezében fogni, és élvezni az olvasás örömeit. 

M.V. 

 

GONDOLATOK RÓLAD 

I. 

 

Egy pillantás, 

Egy villanás, 

Egy szívverés, 

Egy dobbanás, 

Várok rád, 

Csak várok rád. 

 

Rád nézek: egy késszúrás, 

Köszönök: egy mély vágás, 

Odébbállok: egy könnycsepp, 

Ha elmész, ...én is megyek! 

 

Járok üres utakon, 

Kereslek minden sarkon. 

Nem talállak: csalódom, 

Ha meglátlak: mosolygok. 

 

Ég a szívem mindentől, 

Lehetetlen helyzettől. 

Vágyom közelségedre, 

Egy - két percnyi életre! 

 

II. 

 

Miért van ez így? Miért nem úgy? 

Minden nap csak szíven szúr. 

Ha meglátlak, nem szólok, 

Hogy haladjak az úton? 

 

Mit kezdjek én most veled, 

Magányosan, nélküled? 

Csendben álljak egy helyen? 

Kiáltsam, hogy ÉG VELED? 

 

Hogyan mondjam el neked? 

Milyen, s mennyi nyelveken? 

Érezd át, hogy ki vagyok, 

Pillantásod ellopom! 

 

Ellopom és megőrzöm, 

Éjjel ez lesz az őröm; 

Vad lesz, mint a szenvedély, 

Fáj majd, mint a bús remény. 

 

III. 

 

Jelenléted képzelem, 

Szemben állsz és rám meredsz. 

Majd egy pillanat alatt 

Elpárologsz, mint a hab. 

 

Én egyedül maradok, 

Látom még az árnyékod; 

Pár percig még azt nézem, 

Szemem lecsukom szépen. 

 



Lecsukom és úgy hagyom, 

Szalad velem az álom. 

Oda vándorlunk ketten, 

A legjobb: csak én és te. 

 

IV. 

 

Már vége az egésznek,  

Eljön újra a reggel. 

Eső kopog (az) ablakon, 

Könnycsepp csordul (az) arcomon. 

 

Minden, amit képzeltem, 

Amit veled átéltem, 

Nem volt más, csak délibáb, 

Mosolygok, de nagyon fáj! 

 

V. 

 

Egész nap csak merengek, 

Gondolkodva lépkedek. 

Miért vagy csupán álom? 

Ez az, ami bánt most. 

 

Megyek tovább, s véletlen 

Nekimegyek...épp neked?! 

Ott állok és már te is, 

Szívem mindjárt kiugrik. 

 

Szemem szemedre talál, 

A végtelenségig száll; 

Mosolyom mosolyodra, 

S megyünk tovább az utunkra! 

 

F.B. 

 



Interjú iskolánk „csodagyerekével” 

Kifaggattuk iskolánk egyik jeles diákját, Somogyi Palit (4. oszt.) az eddig 

elért, illetve a további céljaival, sikereivel kapcsolatban: 

-- Mely sikereidre vagy a legbüszkébb gimis éveid alatt? 

-- Gimis sikereim közül a legbüszkébb két Kárpát-medencei versenyre vagyok. Az 

egyik az Implom József helyesírási verseny gyulai döntője, ahol határon túli 

versenyzőként nyertem, a másik pedig a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen 

szerzett bronzérmem harmadikban. Mindkettő rámutatott arra, hogy egy felvidéki 

diák is lehet olyan sikeres, mint a magyarországiak, s ez ösztönzően hatott a 

további munkámra. Emellett a Matematikai Olimpiákat tartom nagy sikernek, ahol 

az előzőekkel ellentétben, szlovák diákok között győztem többször is magyarként.  

-- Hogyan lehet ennyire szeretni a matematikát? 

-- Már óvodás koromban nagyon kedveltem a számokat, és nagyon gyorsan 

megtanultam bánni velük. Később egyre inkább rádöbbentem arra, hogy míg 

majdnem minden más tantárgy kicsit szubjektív, a matematikában nincs 

mellébeszélés, olyan, mint egy „tiszta tudomány". Régebben mindig azt hallottam, 

hogy a matematika milyen nehéz. Aki a matematikát érti, biztosan okos ember. Ez is 

arra ösztönzött, hogy kipróbáljam magam benne, s ez egy igazi kihívássá vált. 

 -- Van példaképed? 

-- Nem mondanám, hogy példaképeket követek, inkább azt, hogy vannak olyanok, 

akiket nagyon tisztelek, mind emberségük, mind munkásságuk tekintetében. Ide 

tartoznak a szüleim, a tanáraim, néhány barát és ismerős.  

-- Van egyáltalán szabadidőd ennyi tanulás és készülés mellett? 

-- Nem szabad túlzásokba esni, az állandó tanulás sem visz előbbre. Először egy kis 

szórakozás, pihenés, majd frissen lehet folytatni a megkezdett munkát. Fontos a 

közösségi élet és a jó baráti kapcsolatok. A szabadidőmben szívesen megyek el 

horgászni vagy sportolni (futás, biciklizés, foci). 

-- Mi az életcélod? Hol szeretnél továbbtanulni? 



-- Konkrét életcélom nincs, ezt majd a sors hozza magával. Tanulmányaimat a 

Comenius Egyetem Matematika, Fizika, Informatika Karán szeretném folytatni 

matematika szakon. Mindig ez állt hozzám a legközelebb, és nem szeretném, hogy a 

befektetett munka elveszítse az értékét. Nagyon szívesen foglalkoznék tanítással, 

oktatással is. Meglátjuk, mit hoz a jövő. 

-- Sok sikert kívánunk ehhez! 

T.V. 

 

Az iskolai élet filmcímekben 

Szülői értekezlet – Végső visszaszámlálás 

     Hétvége – Megint 48 óra 

Tanár felgyógyul – Batman visszatér 

     Első nap az iskolában – Szerelem első látásra 

Vizsga - Drágán add az életed 

     Pótvizsga - Még drágább az életed 

Ideges tanár - Godzilla 

     Szóbeli feleltetés – A bárányok hallgatnak                                                                                  

Túljutni a vizsgán – Ölve vagy hallva 

     Diáknak súgnak – Ryan közlegény megmentése 

Közeleg az érettségi – Terminátor 2 Az ítélet napja 

     Érettségi után - Túl a csúcson 

Ügyeletes tanár - Sentinel, az őrszem 

     A magyar tanár félrebeszél – Szerelmes Shakespeare 

A fizika tanár félrebeszél – I.Q. A szerelem relatív 

     Röpdolgozat – Megint dühbe jövünk 

Iskola utáni bunyó – J.A.G. Becsületbeli ügyek 

    Diák ötöst kap – Ember, aki túl keveset tudott 

Tanár ajánlatot tesz – A 22-es csapdája 

     Fiú és lány szakítanak – Tudom, mit tettél tavaly nyáron 

Minden órán doga - Rémálom az Elm utcában 

     Szombat este - Mátrix újratöltve 



Iskolaviccek 

Pistike felel földrajzórán: 

- A földet leginkább egy lúdtojáshoz hasonlíthassuk. 

A tanár közbeszól, hogy "tjuk". 

Erre Pistike: 

- A földet leginkább egy tyúktojáshoz hasonlíthassuk. 

Irodalom órán: 

- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. 

Matematikatanár a gyerekhez: 

- Pistike, mennyi 2000+3650? 

- 6000. 

- Ki tanította ezt neked, ezt a butaságot? 

- Az apukám. 

- És mi a te apád? 

- Pincér. 

- Itt horkol valaki! - mondja a professzor a hallgatóinak az órán. - Ébresszék fel! 

Visszaszól egy szemtelen diák: - Ön altatta el, Ön is keltse fel! 

Anyák napján az a feladat az iskolában, hogy a gyerekek mondjanak egy 

történetet, amiben szerepel, hogy "anya csak egy van!" 

Pistike jelentkezik, mondja, hogy a múltkor költöztek, amikor baleset érte, 

ráborult a szekrény, de anyukája kiszabadította alóla, és egy hétig ápolta. Ez azért 

történhetett így, mert "anya csak egy van!" 

- Nagyon jó, Pistike! - mondja a tanító néni. - Leülhetsz! 

Ekkor Juliska is jelentkezik. 

- A múltkor csónakázás közben beleestem a tóba. Anyukám - függetlenül attól, 

hogy nem tud úszni - utánam vetette magát és kimentett. Ez is mutatja, hogy 

"anya csak egy van!" 

- Nagyszerű Juliska! 

Erre már a Sanyika is nagyon jelentkezik. 

- A múltkor az anyukám beküldött a spájzba és azt kérdezte, mennyi 

szilvalekvárunk van. Mire én mondtam, hogy "anya, csak egy van!" 



A 20 éve végzett közgazdász ellátogat egykori iskolájába, és egykori tanárával 

beszélgetve arra jön rá, hogy a vizsgakérdések ma is teljesen ugyanazok, mint 20 

évvel azelőtt. Mikor megjegyzi a tanárnak, hogy úgy látszik, a tudomány semmit 

sem változik, a tanára így felel: 

- Igen a kérdések teljesen ugyanazok, mint régen, de a válaszok már teljesen 

mások! 

Forrás: internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers:  



NEHÉZ 
 

 

 

Mindenki azt várja tőled, 
hogy tökéletes legyél, 

de az senkit nem érdekel 
hogy hány percet szenvedtél. 

 
 

Egész kicsi korod óta 
a legjobbra törekedsz, 

és még te vagy a rossz akkor, 
ha fáradtan veszekedsz. 

 
 

Senki soha meg nem kérdi, 

bírod-e még erővel, 
mert egy házat látnak benned, 

szilárdat, tetővel. 
 

 
Egy olyan ház vagy nekik, 

melyet nem dönt fel semmi, 
és csak támaszkodnak rád, 

mintha elbírnál bármit. 
 
 

Igyekszel, akár vért izzadsz, 

fejlődsz, amíg csak lehet. 
Akármit megteszel érte, 
amit egy ember tehet. 

 
 
 
 
 

De jönnek, csak jönnek egyre 
a kudarcok, csalódások. 

Úgy érzed, akármit teszel, 

jobbak lesznek mások. 

  
 

Ott vannak a barátaid, 
szerelmed, a családod, 

miattuk újra talpra állsz, 
megteszed és nem bánod. 

 
 

Megint nehéz, fáj is minden, 

de ők ott vannak veled, 

éppen ezért tűröd, értük 

tűzbe teszed a kezed. 
 
 

Tisztában vagy azzal, hogy az 
élet nem tündérmese, 

De folytatod, mert mindennek 

csak egyetlen a győztese. 
 
 

A rögös utat bejárod, 
áldozatok hadával, 

de örülsz, mert szembementél 
egyedül a világgal.  

 
      

  (N. E.)



Pályamunka 

 

A magyar kultúra napja alkalmából a Palóc Társaság által meghirdetett idei pályázaton dicséretben 

részesült pályamunkájával Szitás Éva, a 2. B tanulója. Az ő munkáját közöljük: 

 

Lángot adok, add tovább! 

Mit is jelent a hagyomány szó?  

A hagyomány a legnagyobb értékünk. Van, aki divatból őrzi a hagyományokat, és van, aki teljes szívét, lelkét beleadja, hogy valami 

kicsinyke darabot is, de átadjon a jövő generációnak. Ez a mély érzés főként a nevelésből, az oktatásból fakad. A szülők s a tanáraink segítségével 

lettünk azok, akik vagyunk. Amikor különböző rendezvényeken vettünk részt kiskorunkban, mindenkit másképp érintett a hagyományápolás. Aki 

egyedül, önszántából is elment később az ilyen rendezvényekre, eseményekre, az még most is érdekelt ebben a témában. Mint ahogy én is, amikor 

kicsi voltam, szinte minden rendezvényen felléptem. 

Nem csak a szüleim miatt, hanem élveztem is. Tetszett, hogy van egy kellő fontossággal kiválasztott szöveg, és azt nekem elő kell adnom, 

mert szerettem, ha valami olyat mondhatok, amit más eddig nem tudott. Később ez lett az életem. Mára én szervezem a kulturális előadásokat, és 

buzdítom már a kis óvodásokat is, mindig más műsorral. Egyre jobban belemerültem a hobbimba, a munkámba, az életem egy része a 

hagyományápolás.  

A kislányomat, Annát, megszületése után mindenhová magammal vittem. De ő ezt nem szerette, amint ezt később megtudtam. Én 

folytattam tovább az én kis szenvedélyemet, őt pedig hagytam, hadd találja meg az útját. Mikor kimaradt a gimnáziumból, azt mondta, máshol 

szeretne tanulni, más országban élni. Én pedig beleegyeztem a férjemmel együtt. Elment a kislányunk, és mi évekig rágódtunk azon, miért nem volt 

neki itthon jó. Igaz, minden nap beszéltünk, de egy kissé eltávolodtunk, már csak hetente vagy havonta egyszer hív. Egy nap azonban megszólalt a 

telefonom. Anna volt az!  

 - Szervusz, Kincsem! Mi újság veled? Mesélj, hogy vagy!? 

- Szia, Anya! Nagy dolgot kell mesélnem! Képzeld, pár hónapja megismerkedtem egy fiúval, aki most kérte meg a kezemet!  

- Gratulálok, és mesélj, milyen? 

- Most meg fogsz lepődni, de olyan, mint te! Imád a kis településünkön szervezkedni, és képzeld el, néptáncra is jár. Ebben a kis községben nagy 

szeretettel ápolják ám a hagyományokat. Állandóan azzal nyaggatott, hogy én is csatlakozzak hozzá, így hát Gábor mellett én vagyok a felügyelő és az 

egyik főszervező. Oh, anya, én annyira sajnálom, hogy kiskoromban nem értékeltem azt, hogy ti szinte minden ilyen rendezvényre elvittetek.  

- Ugyan, semmi baj. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívan töltöd az idődet, és hogy közben jól is érzed magad. Ugye, mikor kicsi voltál, akkor hányszor 

elmondtam, hogy milyen jó folytatni őseink megkezdett útját.  Hányszor elmondtam, hogy mikor milyen hagyományt őrzünk, hogy a Luca-járás 

milyen érdekes népi hiedelem. 



- Tudom, anya, tudom, tudom. Emlékszem, fehér ruhában jártuk a várost, és mindenkinek a házában széjjelszórtuk a lisztet, emlékszem még a 

legkisebb sarkakba is bemásztunk azért, hogy jól végezzük a dolgunkat. És én meg mindig felfaltam az összes édességet, amit a házlakók adtak. Lehet, 

kiskoromban csak azért jártam, hogy majszolhassam a finomságokat. De legalább ezt is megismertem. 

- Igen, te kis édesszájú! Jaj, mikor azt mondtad, hogy majd te ülsz rá a Luca-székre... Ezt mindig felemlegetjük. Tudod, ám a karácsony is ilyen! Igaz, 

akkor nem csokoládét kaptál, hanem ajándékokat, amiket nem lehetett megenni. Mennyit játszottunk együtt! 

- Ha lesznek gyerekeim, én is úgy fogok karácsonyozni otthon, mint régen veletek. Szépen feldíszítjük a házat s a fát, aztán csilingelünk egyet a 

csengővel, és beengedjük a gyerekeket a szomszéd szobából. Megtalálnák a fa alatt az ajándékokat, és az ünnepi asztal mellett azzal szórakoznának, 

mint én, mikor kicsi voltam, emlékszem, egy kirakót kaptam és megfogadtam, hogy addig nem eszek veletek, míg azt össze nem rakom. 

- Még szerencse, hogy apáddal nekiláttunk a kirakónak, mert azt hiszem, te Szilveszterig is ott ültél volna felette.  

 - Nem igaz, én rég aludtam volna. Tudod, mindig elaludtam, sosem bírtam kivárni az éjfélt, és ti meg felébresztettetek, hogy milyen szép a város, 

milyen gyönyörűek a tűzijátékok, s emlékszem mondtátok, hogy fogadjak meg magamnak valamit, amit majd betarthatok az új évkor. 

- Na, látod, ez nem jött össze, mert azt hiszem, akkor kiabáltál az utcán: „megfogadom, hogy átalszom az egész januárt!"  

- Sajnos nem sikerült betartanom, de a monoton durrogtatás mellett legalább volt más zaj is, amit az emberek hallgathattak. És az egy hónapos alvás 

úgysem ment volna, mert hátra volt még a három király ünnepe, és akkor kötelességemnek éreztem leenni a fáról az összes finomságot. Aztán pedig 

jött a „farsang farka". Tudod, ez a kedvencem, ebben a három napban minden volt. Maszkok készítése az iskola folyosóján, a felvonulás a bál a végén, 

valami nagyon jó volt. Tudod, azért hiányzik, hogy veled mehessek ilyenekre, bánom már, hogy mindig cserbenhagytalak, hogy nem szerettem veled 

ilyen helyekre menni, de mára már látom, hogy jót akartál, hogy meg akartad mutatni, mit mikor és miért csinálunk.  

- Nem te voltál egyedül ebben a hibás, nagyon sok mindent rád erőltettem. Mint a húsvét idején az összes felolvasást a templomban rád hagytam, de 

azt nem sajnálom, hogy nem mentünk kirándulni, mint a barátnőid, én nem vittelek volna el semmilyen luxusszigetre csak azért, mert a barátnőid 

félnek a hősvéti locsolkodástól, a víztől. Én azért is akartam, hogy legyenek maradandó élményeid az efféle ünnepekről. 

- Maradt is jó sok emlékem azokról a vizes napokról, mikor kivittek a napra, leöntöttek a szomszéd fiúk és mondták, hogy száradjak meg, addig be 

sem mehettem, míg vizes volt a hajam.  

- Jaj, ne verd ezt olyan nagy dobra, egyből befutottál! És örülj, hogy nem Medárd napján, esőben vittek ki a fiúk, mert akkor meg is fáztál volna, 

aztán pedig szipogva fogadtad volna a locsolókat. 

- Ez nem történt volna meg, anya, hisz tudod, hogy nem vagyok beteges, Medárd napja meg úgyis mindig nyáron van, húsvét pedig tavasszal. És 

képzeld, mióta meséltél nekem a negyvennapos esőről, azóta én is figyelem és számolom a napokat, hogy mikor hány napot esik és ugyanennyire 

hiszek még abban, hogy Lőrinc után nem nő tovább a fa, és megsavanyodik a dinnye is, hogy Lőrinc lepisilta a dinnyét és azért savanyú lesz. Nem 

volt vicces, anya, ez a magyarázat, én máig nem eszem meg Lőrinc után a dinnyét, vagyis nem merem megenni a hagyomány miatt. 

- Jó, azt elismerem, nem teljesen igaz ez az állítás, de én így hallottam. Tudod, mit nem bántam meg? Minek örülök, hogy megmutattam, átadtam 

neked? 

- Minek anya? Csak nem a Márton-napi szokásokat, mikor mindenki libát vásárol? 

- Nem, nem kislányom, de nagyon örülök, hogy emlékszel erre. Amit én akartam mondani, az a kukoricanap. Tudod, mikor kukoricafosztás volt az 

egész kultúrház területén, mikor minden gyereket meghívtunk és minden szülőt, nagyszülőt. Az volt az az ünnep, mikor megjelentek az óvónők a 

kis ovisokkal együtt, és hoztak magukkal kukoricából készült babákat, bábukat, és azzal díszített rajzokat mutattak be. És tudom, hogy ez volt a 

legkedvesebb hagyomány, amit átadtam neked, mert mikor be lehetett nevezni a kuktaversenyre, akkor te hazamentél, és megsütötted a mennyei 

kukoricás süteményt. Aztán az a mosoly, mikor kimondták , hogy megnyerted a közönségdíjat, akkor már tudtam, hogy ez maradandó lesz számodra. 

S mikor jó idő volt, akkor kivittek egy kukoricadarálót, és a nagy és erős fiúk megtekerték. 



- Igen, erre emlékszem, csak az volt a vicces, hogy odament a hatéves kis Ábel, és meg sem kottyant neki, megtekerte, aztán kiderült, hogy a „nagy és 

erős fiúk“ csak eljátszották, hogy erősek. Ó, anya, ezek a kis hagyományok már akkor hiányoztak, mikor elmentem otthonról. Aztán úgy tűnik, 

téged kerestelek mindenben és mindenkiben, lehet, így akadtam rá az én Gáboromra. Azóta én lettem az itteni anyu.  

- Ha tényleg férjhez mész, akkor így igaz, hogy te leszel az ottani anyu. Boldogság tölti el a szívemet, mikor arra gondolok, hogy én fogom szervezni 

az esküvőtöket. 

- Semmi olyan! Ne aggódj, lesz ott tányértörés és humoros játékok, minden a hagyomány szerint. A te dolgod viszont már csak a pityergés és a 

lakodalmi torta megkóstolása lesz. De most már mennem kell, kezdődik a foglalkozás a közösségi házban. Megígérem, többször foglak keresni és 

mindent elmesélek. Szia, anya! 

- Remélem, tényleg hívsz majd gyakrabban. Szia, Anna! 

Amikor letettük a telefont, tudtam, hogy nem haragszik, sőt örül neki, hogy így neveltük, és már biztos vagyok benne, hogy ő is tovább 

adja majd a gyerekeinek, amit tőlünk kapott, és így tovább őrizzük a hagyományt. Boldogság töltötte el a szívem. Meglett az én elveszettnek hitt 

báránykám! 

         Szitás Éva 


