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A vetélkedő három legjobbja a Kölcsey Ferenc, a Jókai Mór és a Móra Ferenc ál-

talános iskolák egy-egy háromfős csapata lett. De – mint Palla László hangsúlyoz-

ta – e versengésnek vesztesei nem, csak nyertesei voltak, ekképpen valamennyi 

résztvevő tanintézménynek – a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolának, 

valamint a Batthyány Ilona, a Herman Ottó és a Szentgyörgyi általános iskoláknak 

– és diákjainak is őszinte elismerés és nagy-nagy köszönet jár. 

V.É. 

 

Szombati Zsófia II. helyezett pályamunkája 

Drága Édesapám! 

 

Olyan sok levelet írtam neked és egyre sem válaszoltál. Édesanya azt mondta, 

hogy hamarosan haza fogsz jönni, de mikor? Itthon olyan csend van nélküled, mi-

óta elmentél minden megváltozott. Minden este mikor a munka utána hazajöttél 

játszottál velünk és együtt boldogan megvacsoráztunk majd esti mesét mesélve 

álomba ringattál minket. Mindenki olyan boldog volt, Édesanya szeméből is áradt 

a melegség. De most már minden más. Nem vagy itt. Édesanya minden reggel el-

megy, és csak nagyon későn jön haza. Mikor hazajön rettentően fáradt, s kezei 

remegnek a varrástól melyet egész nap végzett. Többé már nem játszik velünk, bár 

próbál mosolyogni, de a szeméből a régi fény eltűnt. Tudom megígértem, hogy 

ameddig nem leszel, én fogok vigyázni rájuk, s én leszek a férfi háznál, de ez több 

feladattal jár ,mint gondoltam. Katika mindig utánad kérdez, hogy mikor jössz már 

haza és ilyenkor Édesanyu csak annyit mond fájó hangon, hogy hamarosan. Hogy 

édesanyát segítsem, Katikát én viszem az óvodába, s én hozom is el. Mikor otthon 

vagyunk, mindig elkezd sírni, hogy hiányzol neki, de egy kis játékkal el tudom 

feledtetni vele legalábbis egy időre. 

 Én is munkát vállaltam, de erről Édesanyának még nem szóltam, mert meg szeret-

ném lepni, hogy ne kelljen annyit dolgoznia. Emlékszel még Laci bácsira a negye-

dikről? Neki segítek a tennivalóiban s napi 10 fillért kapok érte. Tudod mikor vol-

tak a harcok, akkor eltalálták, s le kellett vágni a lábát. Szegény nagyon szomorú, 

de próbálom felvidítani, mivel mindketten szeretjük a verseket így hát azokról be-

szélgetünk s olyankor mindig jobb lesz a kedve. Laci bácsi nagyon sok verset is-

mer, de sok olyan verset is mond, melyet nem szabadna, így hát nagyon halkan 

mondja őket, nehogy valaki meghalljon minket. Van olyan vers, amit ő írt, ez any-

nyira tetszett, hogy meg is tanultam, de megígértette velem, hogy nem szavalom el 

senkinek, mert ez se szabad. 

Sírnak az őszi fák, zokognak a szélben, 

Sárga, piros levelek zizegnek a légben, 

Sok kis zöld levél bátran tör az égbe. 

Szétverve minden akadályt törnek hát előre 

De a tomboló vörös szél megfagyasztja őket 

S a hó alatt tiporva, elfedve 

Fekszenek elárulva, megdermedve. 

 

A házban olyan nagy a csönd, sok lakásban már nem is laknak. Egyik napról a 

másikra elmentek. Azt beszélték Ancsi néniék, hogy a harmadikon a Szabó csa-

lád külföldre ment. Az ő lakásuk volt a legnagyobb a házban. Én úgy szerettem 

Pistiéknél játszani. Az anyukája mindig csinosan volt felöltözve és csinált ne-

künk finom teát és süteményt. Sokszor álmodozok szebbnél szebb játékokról és 

az ottani finomságokról. Régebben Édesanya is nagyon finomakat sütött de mió-

ta reggeltől estig dolgozni a kell  nem marad ideje süteményt sütni és a pénz is 

kevés. Van olyan lakás, mint a miénk ahol csak az édesapa ment el, de ő is biz-

tos haza fog jönni, mint ahogy te. 

Esténként néma a csendben hallani, ahogy a kis utcánkba befordul egy autó ,s 

megáll. Olyankor egy ajtózörgetést, sikolyt majd sírást hallunk s a reménytelen 

beletörődés veszi hatalmát a hátra hagyottakon. Úgy félek, hogy hozzánk is újra 

eljönnek, mint akkor este mikor érted jöttek. Édesanya egész éjjel sírt, s másnap 

is mikor Katika megkérdezte mikor jössz haza sírni kezdett majd mondta, hogy 

hamarosan csak a bácsik kérdeznek tőled valamit. 

Az iskolában is sok minden megváltozott. Az iskolát is találat érte s a második 

emelten a kémia teremnél egy hatalmas romhalmaz jelzi ezt. S az ablakok 

nagyrésze is kitört a robbanások miatt. Mivel az iskolát így nem lehet használni, 

így hát egy másik iskolába kell járnunk. Az új iskolába a tanárok is velünk jöt-

tek. Az osztálytársaim és tanáraim közül is sokan hiányoznak. A tanárok mind 

hallgatnak, nem mondják el hogy, mik történtek és, hogy miért. Az idősebbek 

azt mondták, hogy sok pedagógust elbocsájtottak, sőt volt, akit börtönbe zárat-

tak, mert részt vett az eseményekben. Édesanya azt mondta, hogy amik történtek 

arról nem lehet beszélni, még otthon se mert senkibe se lehet már bízni, ha vala-

ki meghallaná akkor bajba kerülnénk de ezt is már csak suttogva mondja és meg-

nézi, hogy be vannak-e csukva az ablakok. Ilyenkor mi is halkan beszélünk, ne-

hogy meghallja a nagy gonosz, s elvigye anyut is. Mikor még itt voltál emlék-

szem mindig sok felnőtt átjött és beszélgettetek olyan felnőttes dolgokról, de 

most már nincs így. Senki se jön át csak Julcsi néni néha a másodikról, hogy 

mikor Édesanya nagyon későn jönne, akkor csinál nekünk vacsorát. Kedves néni 

és játszik is velünk, de veled, sokkal, de sokkal jobbat játszottunk. 


