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A boldogság vége

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisváros Isten tudja hol. Ezt a várost Bivalyrö-
csögének hívták. Itt az emberek boldogok voltak. Nem volt se pénz, se autó, se semmi olyan 
dolog, amire nem volt szükségük. Nem volt lopás, rongálás, se semmiféle olyan bűn, amit 
manapság mindenütt a világban, akár percenként elkövetnek az emberek. Mindenki boldog 
volt, semmi és senki nem tudta elrontani ezt az örömöt csak egy valaki és egy valami azon a 
napon...

December tájékán egy 
vándor érkezett, nem is érke-
zett, futott be a városba, szo-
rosan  utána  egy  feldühödött 
vaddisznó. Kicsi volt ez a vá-
ros, de az emberek benne erő-
sek  testileg,  lelkileg,  hát 
gyorsan tüzet csiholtak, meg-
gyújtottak vele egy fáklyát és 
elkezdtek a disznó felé rohan-
ni.  A malac elfutott,  és ez a 
fura  idegen  megmenekült. 
Mindenki barátságosan visel-
kedett  vele,  egy család be is 
fogadta.  Másnap  elmondta, 
hogy ő egy bankár és a táská-
jában (amit  akkor is  a hátán 
tartott mikor érkezett) lévő aranyat el kell vinnie személyesen egy férfinak, s megmutatta a 
népnek az aranyat. Sokan elámuldoztak, hisz még a pénzt sem tudják ésszel felfogni, de tet-
szett nekik. Annyira tetszett, hogy ezt a fiatalembert, akit Bivaly Sándornak hívtak megkérték, 
maradjon, ellátják ők mindennel, csak adjon egy kicsit abból az arany micsodából. Sanyi hát 
maradt.

Telt-múlt az idő; június közepe van, s olyan jó módban él az utazó, hogy esze ágában 
sincs elmenni. A város lakói is megváltoztak, ugyebár már kevés arany maradt, mert minden-
ki "elhasználta" mindenféle játékra, csecsebecsék készítésére és nem juthatott mindenkinek. 
Hát bekövetkezett az a pillanat is, amikor az ember szíve megromlik. Az emberek elkövették 
az első bűnt, ami ikerpárja a többinek. Mindenki több vagyont akart és a vándornak már nincs 
több. A nép elkezdett lopni, ami rivalizálást okozott, ami verekedéshez vezetett, ami fájdalmat 
szült, és ami elrontotta azt a gyönyörű örömöt, boldogságot, amijük megvolt. Jómódú volt a 
város, egy ideig...

 Most itt állunk újra december közepén, a vándor elment, kiköltözött a város fele, Isten 
tudja hova. A pénz elfogyott, s a termés, amit nem gondozott senki, megfagyott. Hát kellet ez 
a  városnak?  Hát  kellet  megrontaniuk  a  lelkeket  ezzel  a  valamivel  és  valaki  miatt?!
Így történt Bivalyröcsöge, s a boldogság vége.

Péter Dávid 8.a
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KÖNYVAJÁNLÓ

JUAN MUNOZ MARTÍN: Kullancs, a kalózkapitány   

Kullancsot mindenki ismerte a Zöld Varangy csap-
székben. Legfőképp azért volt ilyen ismert, mert 
látszólag ebben a kocsmában már több lelket sza-
badított meg a testétől. De ne higgyétek, hogy Kul-
lancs ilyen álnok és gonosz lény volt, igazából hű 
barátja, Fókapofa játszotta el mindig a halottat. 
Ám egy nap fura alak jött be a kocsmába, s egye-

nesen Kullancs asztalához ült le. Gönc volt az, az alvilág és a rendőrök főnöke. Rávette Kul-
lancsot, hogy raboljanak el egy hajót, s szálljanak tengerre. Már másnap összeloptak mindent 
(beleértve a legénységet is, ugyanis még nem volt legénységük). Ezt követően tengerre száll-
tak, és egy csomó kalandon mentek keresztül. Ajánlom mindenki figyelmébe a könyvet, mert 
rendkívül szórakoztató.

      Péterffy Orsolya 5.o.

GERALD DURREL: Szamártolvajok   

Amanda és David minden nyáron egy szigetre, 
Melisszára mennek nyaralni. A szigeten belül 
pedig egy faluba, Kalanevoba, ahol egy barátjuk, 
Yani él. A fiú apja már meghalt, de halála előtt 
egyszer pénzt kért kölcsön a polgármestertől, 
amit sajnos nem tudott visszafizetni. A fiúnak 
nem maradt mása, csak apja nagyon kevés va-

gyona, a ház, amit ráhagyott, egy kicsike szőlőskert és egy kis föld, amit szin-
tén örökölt. A polgármester – ha Yani nem fizeti vissza apja adósságát – elve-
szi ezt a kis vagyont is. Ezért a két testvér azt találta ki barátjuk megmentésére, 
hogy megzsarolják a polgármestert. Ezt úgy valósítják meg, hogy ellopják a falu összes sza-
marát. Ennek következtében Kalanevo lakóinak élete teljesen megváltozik. Én azért ajánlom 
ezt a könyvet mindenkinek, mert amellett, hogy nem túl vastag, igazán izgalmas és mókás 
könyv, és azt is megmutatja, hogy a gyerekek, ha valamit akarnak, mi mindenre képesek!

Merzay Csenge 5. o.

___________________________________________________________________________
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Nagy Kata nénit, a felső tagozat vezetőjét kérdezték 
a 8. b osztály tanulói

Mikor döntötte el, hogy tanító lesz?
    Már egészen kicsi koromban. Édesanyám gazdasági vezető 
volt a felsőnyéki általános iskolában, és nagy fájdalmamra az is-
kolai szünetekben is dolgoznia kellett, ilyenkor gyakran magá-
val vitt  az iskolába,  és megengedte,  hogy az osztályteremben 
rajzolhassak a táblára. Imádtam a szerepjátékokat, ezért mindig 
azt játszottam, hogy tanító néni vagyok, néha magyarórát tartot-
tam, néha pedig matekot. Ez a két tantárgy volt a sláger. A pe-

dagógus pálya iránti vonzalmam aztán a későbbi idők során is megmaradt, ezért döntöttem 
úgy, hogy a gimnázium elvégzése után a tanítóképző főiskolán szeretném folytatni a tanulmá-
nyaimat.

Miért pont magyartanár lett?
    A gyökerek nagyon messzire nyúlnak 
vissza.  Gyerekkoromban  az  anyukám na-
gyon sok mesét, verset olvasott és tanított 
nekem. Emlékszem, hogy az óvodába, mi-
vel gyalog elég messze volt, úgy mentünk, 
hogy  közben  mindig  valamilyen  verset 
vagy  mesét  mondtunk.  A  kedvencem  az 
Öreg néne őzikéje volt. A vers és az iroda-
lom iránti szeretetet édesanyám ültette be-
lém. Később, amikor megtanultam olvasni, 
faltam  a  könyveket.  Mivel  a  családban 
köztudott volt, hogy szeretek olvasni, a ro-
konoktól,  barátoktól  mindig  könyvet  kap-
tam ajándékba,  így aztán  gyakran  előfor-
dult,  hogy néhány könyvből  dupla példá-
nyom  lett.  Iskolai  tanulmányaim  során  a 
magyar,  elsősorban  az  irodalom  tantárgy 
iránti  lelkesedésem  mindvégig  töretlen 
volt.  Mindezt tetézte,  hogy a gimnázium-
ban rendkívül jó magyartanárt kaptam, aki 
az irodalmi műveket nemcsak tanította, ha-
nem nevelt is velük. A nevelés pedig rend-
kívül  fontos  részét  képezi  a  tanári  pályá-
nak, fantasztikus érzés megtapasztalni azt, 
hogy  valakinek  olyan  ismeretet  adtál  át, 
amelynek eddig nem volt a birtokában, de 
emellett ugyanolyan fontos, sőt lehet, 

hogy még fontosabb, hogy akit kiengedsz a 
kezeid közül,  az erkölcsileg is megállja a 
helyét.

Hol kapott diplomát?
    A győri Apáczai Csere János Tanítókép-
ző  Főiskolán  kaptam  tanítói  diplomát.  A 
győri  főiskolás  évekre,  mint  diákéletem 
legszebb  időszakára  emlékszem  vissza. 
Rengeteg szép élményben volt részem, és 
ezt  diáktársaimnak  és  az  ottani  tanáraim-
nak köszönhetem. A tanítóképző elvégzése 
után tovább tanultam, így szereztem egye-
temi  diplomát  a  Pécsi  Tudományegyetem 
Bölcsészkarának kommunikáció, majd ké-
sőbb magyar szakán.

A  Szent  Margit  hányadik  munkahelye? 
Hol tanított ezelőtt?
    Ez az iskola a második munkahelyem, 
nyolc  éve dolgozom itt.  Pályám kezdetén 
két évig egy Fejér megyei faluban, Mező-
komáromban tanítottam. A munka mellett 
a pécsi egyetemre jártam, és mivel emiatt 
gyakran  kellett  utaznom,  úgy  döntöttem, 
hogy Pécsen keresek új munkahelyet. Na-
gyon boldog voltam, amikor ez sikerült.
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