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Tavaszodik 
 
... 
Indulok. Értem. 
Jól tudom:értem, 
értem üzenget a 
zsenge határ: 
„Szíved, a bomlott, 
ócska kolompot 
hozd ide, hozd ide, 
hozd ide már!” 
 

Áprily Lajos 



 
INTERJÚ LAPUNK MEGÁLMODÓJÁVAL, ERZSI TANÁRNŐVEL  
 
Beszélgetésünknek egy rövidített változatát olvashatjátok. 
 
- Hol született? 
- Itt Hantoson, pontosabban Telepen.  
- És mikor? 
- 1953. november 5-én. 
- Mesélne valamit a gyerekkoráról? 
- Kint laktunk a falu szélén a Thököly utcában. A közelünkben nemigen voltak gyerekek, a 
játszótársaim az öcséim és az unokaöcséim voltak. Persze fiúkkal csak fiús játékot lehetett 
játszani. Fociztunk, bújócskáztunk, versenyeztünk, hogy ki tud előbb felmászni a fára. 
Körülöttünk megművelt földek voltak. A vetésen télen varjakat kergettünk, előfordult, hogy 
az olvadó földben elsül1yedtünk, egyszer az öcsém csizmája benne is maradt a sárban. Az 
egymásnak támasztott kukoricaszár kévéi között mászkáltunk négykézláb, mint egy 
barlangban. Persze aztán tisztogattuk is a nadrág térdét rendesen. Tavasszal csimbókokat 
fogtunk a tyúkoknak. Gyakran voltak felénk hatalmas szalmakazlak, a nagyszüleim pajtájában 
meg széna is, azokon mindenféle akrobatikus mutatványokat csináltunk. Sosem voltam ügyes 
tornász, de ezt nagyon szerettem. A közelünkben volt egy kis erdő is, ott minden évben 
kunyhót építettünk. Egyik melléképületünk padlásán meg kidobott szőnyegekből, régi 
ágykeretből berendeztünk magunknak egy szobát, és ott eljátszottunk olyan történeteket, 
amikről olvastunk. Télen meg a réteken jó nagy befagyott "tavak" voltak, átlátszott a fű, nem 
kellett félni, hogy beszakad, azokon jókat lehetett csúszkálni. 
A nagymamámnál Telepen sok időt töltöttem, ott laktak a szomszédban kislányok is. Velük 
"főztünk" szederből, papsajtból levest, főzeléket, kukoricacsővel hajasbabáztunk, Akkor még 
sok gyerek volt ott, kint az utcán Gyertek haza, ludaim!-at meg hasonlókat játszottunk. Meg 
rengeteget olvastam, szinte válogatás nélkül. Nagyon bele tudtam élni magam a történetekbe. 
- Szeretett iskolába járni? 
- Igen. Főleg azért, mert itt új barátokat szerezhettem. Meg mindig jó tanuló voltam, és akinek 
van sikeréIménye, annak nincs oka nem szeretni. Ennek ellenére mindig nagyon drukkolós 
voltam, nagyon féltem, hogy nem tanultam meg vagy nem hoztam el valamit, hogy elkések. 
Még ma is előfordul, hogy ilyeneket álmodom. 
- Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 
- A matematika, magyar, rajz, az orosz meg azért, mert könnyen ment, a történelem, csak 
amíg Győző tanár bácsi tanította. Középiskolában már nem, mert ki lehetett számítani, hogy 
mikor felelünk, inkább olvastam órák alatt. És nagyon szerettem énekkara járni. 
- Mióta akar tanár lenni? 
- Amióta az eszemet tudom. Mármint óvodás koromban óvó néni, alsós koromban tanító 
néni, felsőben meg a kettő közül valamelyik. Persze jöttek ilyenek is, hogy boltos, kertész, 
csillagász vagy gyermekorvos leszek, de a lelkem mélyén mindenképpen gyerekekkel 
akartam foglalkozni. Később úgy gondoltam, hogy a legérdekesebb korosztály a tiétek, 
ötödikben még gyerek, nyolcadikban meg már valóságos felnőtt, legalábbis ő azt hiszi. 
- Hány évesen kezdett tanítani? 
- Főiskola után, 22 évesen. Egy évig Sárosdon napköziztem, majd a házasságkötésem után 
hazajöttem. 
- Mit tanított? 
 



- Magyart, éneket és oroszt. Az utóbbit csak egy évig. 
- Mikor kezdett el citerázni, és miért döntött úgy, hogy tanítani is fogja? 
- 1988-ban. Akkor már voltak tánccsoportjaim, és egy beszélgetés alkalmával kiderült, hogy a 
szomszéd falu népművelője, Nagy Laci bácsi szívesen vezetne újra zenekart, de nincs iránta 
érdeklődés. Hantoson kapásból sikerült összeszednem 17 gyereket. Köztük tanulgattam én is, 
de főleg azzal kapcsolódtam be, hogy énekkaron megtanítottam énekelni azokat a dalokat, 
amelyeket citeráztak. Aztán hallottunk a tiszakécskei táborról, először a családdal és néhány 
gyerekkel mentünk el megnézni, később jelentős létszámmal jártunk oda jó pár évig. Az új 
jelentkezőket már én kezdtem tanítani, így lett a Gilice mellé a Prücsök, rá egy évre a Csirip 
zenekar, aztán meg ti. 

- Miért olyan pályákra gondolt, amik gyerekekkel kapcsolatosak? 
- Nem tudom. Amikor gyerek voltam, akkor is vonzottak a nálam kisebbek. Szívesen 
elfoglalkozgattam velük. Mindig úgy terveztem, hogy nekem is több gyerekem lesz, de 
másképp alakult. 
- Nem akart a két gyereke mellé befogadni egyet? 
- Többet is, de az ember felnőtt fejjel már mérlegel, tudja, hogy a gyerek egy életre szóló 
felelősség, és nem is kicsi. Így is mindig lelkiismeret-furdalásom volt, hogy a másokkal töltött 
időt a saját gyerekeimtől veszem el. Az biztos, hogy ha az ember egész nap gyerekekkel van, 
akik néha nagyon próbára teszik a türelmét, otthon már nem marad elég a sajátjaihoz. 
Egyébként volt rá alkalom, hogy kipróbáljuk a több gyereket. Két Erdélyből áttelepült kislány 
rokonoknál lakott, s a keresztszülei megkértek, ajánljak valami jó nevelőintézetet, míg ki nem 
tudnak menni az anyjuk után. Pedagógia szakosként volt szerencsém több nevelőotthont 
közelről megismerni, így tudtam, hogy jó nincs. Nem sokat gondolkodtunk azon, hogy 
magunkhoz vegyük őket, míg a helyzetük tisztázódik. 
- Tartják még a kapcsolatot velük? 
- Egy nyarat még egyszer itt töltöttek. Pár évig írogattunk, eleinte levelet, később csak 
képeslapot. Aztán lassan az is elmaradt, s mi már nem erőltettük. 
- Mit csinál szabad idejében? 
- Sok mindent szeretnék, de nincs rá időm. Legjobban a kertészkedéssel tudok kikapcsolódni. 
Aztán olvasok, varrok, kötök, újabban számítógépes szerkesztőprogramokkal ismerkedem. 
- Sportolt régebben? 
- Úgy kimondottan nem. Itt az iskolában jártam sportkörre, kézilabdáztunk. Főiskolán tagja 
voltam az ottani első női focicsapatnak. Na meg jól tudtam célba lőni. Ez teljesen véletlenül 
derült ki. Egyszer Pálkovács tanár bácsi kivitt bennünket a magtár mellé, ott le kellett hasalni, 
légpuskát nyomott a kezünkbe, elmondta, hogyan kell célozni, aztán lőjünk. Húztam én 



nagyon valamit, de  
nem sült el. Aztán felvilágosítottak, hogy melyik a ravasz, hát a végén kiderült, hogy a lányok 
közül én lettem az első. Voltam később többször versenyen is. 
- Milyen zenét szeret? 
- Sokfélét. Könnyűzenében a jó ritmusosat. Vannak kedvenceim a 30 évvel ezelőttiek meg a 
maiak között is, csak a nevüket nem tudom ma már. Lehet, hogy szégyen, de nekem 
zenekarként még mindig az Illés, az Omega meg a Metró jut eszembe. Na meg persze a 
Beatles, a Bee Gees meg ilyenek. Természetesen nagyon szeretem a népzenét, minden népét, 
és egyre szívesebben hallgatok komolyzenét, főleg Mozartot. 
- Ha lenne lehetősége, melyik országba utazna el? 
- Én gyerekkorom óta Svájcba szeretnék elmenni. Mindenképpen hegyvidékre mennék, a 
meleg, tengerpartos országoknak csak a látványa vonz. 
- Ült már repülőgépen? 
- Igen, amikor megnyertük a "Hazai esték" -et. Ez egy két évig tartó televíziós 
vetélkedősorozat volt tanárképző főiskolák között. Akkor ismerhettem meg közelről Vitray 
Tamást, ő készített fel bennünket a nyilvános szereplésre. A győztes csapat jutalma egyhetes 
bulgáriai út volt repülővel. 
- Kellett már csalódnia emberekben? 
- Igen. Ha az ember lelkes és bízik, akkor elég gyakran csalódik. 
- Gyerekekben is? 
- Nem. Gyerekekben sohasem. A gyerek még sokat változik. Én hiszek abban, hogy 
szándékosan ti még nem csináltok rosszat, titeket még inkább a külső körülmények 
motiválnak. Bízom abban, 
hogy a jó szó és a jó példa is 
hat, nem csak a rossz. 
- Kíván valamit a jövőre nézve 
az újságnak? 
- Először is sok olyan lelkes 
gyereket, aki hozza a munkáit, 
ötleteit, megtanul szerkeszteni, 
hogy egyre önállóbban 
dolgozzatok, s hogy mindig 
legyen érdeklődés az újság 
iránt. 
 

Közös emlék: A millenniumi műsorból 2000-ben. 



 
Takács Angelika  
Az élet szép... 
 

Azt hiszem, idén is mindenkit rendesen 
megizzasztott a félév. 

Sajnos hiába az az ész, amit a Jóisten olyan 
bőkezűen osztogatott, hiába az a sok szerencsét hozó 
talizmán, amit a nyakunkba aggattunk, a 
tolltartónkban hordtunk, most ez a nap mégis 
nemzetközi gyásznap. S a remény, az a kis remény, 
ami egy hajótöröttben is megfészkel, végleg 
elhagyott, mikor a nagyi agyonpuszilgatott, és 
közölte, hogy már süti a meggyes pitét, délután 
vigyem a bizonyítványom. 

Hát igen. A bizonyítványokat ki is osztották, s a 
tanár egy igazi csodának lehetett tanúja: mindenki 
csöndben ült. Titkon már a magyarázkodást 
gyakoroltuk, néhányban még olyan érzés is támadt, 
hogy haza se kellene menni. Persze ez csak átmeneti 
állapot, azért nem olyan súlyos a helyzet. Már amúgy 
is késő. A nagyit ugyan sikerült elkerülni, de az 
otthoni magyarázkodástól nincs menekvés. 

Apucinak még könnyebb beadni, hiszen a focimeccsnél is a félidő még nem jelent 
semmit, sőt néha, ha vesztésre áll a csapat, a végén annál fényesebb győzelmet arathat. 
Anyuci már nehezebb eset. Őt már hetekkel előtte puhítani kell. De mi ez nekünk. profi 
színészeknek?! Délután, az isko-la végeztével elég, ha halálra gyötörten, kifárasztva megy 
haza anya pici gyereke, s a szobában félóránként nyög egyet, hogy ő milyen rosszat produkált, 
pedig egész délután magolt. Most, hogy a bizonyítványt meglátták, nem is haragszanak 
igazán, de azt előre megmondják, hogy nincs dél-utáni csatangolás, szakkörök, videózás és 
tévézés! A süteményt pedig a pedál öcsike kapja, s jaj, csak a nagyi szeme elé ne kerüljek! 

Mindennek tetejébe holnap Bálint, akarom mondani, Valentin nap, semmi életképes 
dolog nem készülhet el egy este. Sebaj, anya rózsaszín kalapjából még ki lehet valamit hozni, 
meg apucinak is van szép fényes papírja, ki tudja, mi okból rejtette a szekrény aljába. Sikerült 
is összeeszkábálnom valami üdvözlőlapfélét úgy, hogy csak a szőnyeg lett egy kicsit festékes. 

 
Reggel mindenki új erővel, frissen vág neki az iskolának, a tanár nagy "örömére" 

visszatért belénk az élet, megint mindent megteszünk azért, hogy az órák szórakoztatóbbak 
legyenek. A büntetések pedig úgyis lejárnak, hiszen mostanában földre szálIt angyalok 
voltunk. 

A napot sikerült átvészelnünk, az utolsó óra osztályfőnöki. Mi még elemünkben lennénk, 
mikor tanárnő figyelmeztet, hogy már csak három nap van a farsangi bálig. Erre mindenki 
saját csoda-jelmezével kezd el kérkedni, s persze én vagyok az egyetlen, aki még ezzel sehol 
sem áll. Segítséget már nem várhatok, ráadásul valami kis használható anyag sincs otthon. 
Bár ha jobban belegondolok, a padláson hever a tavalyi jelmezem, ha egy kicsit átalakítanám, 
fel se tűnne senkinek, hogy már volt rajtam. Hiszen még van három nap! 

 
Talán az élet mégis szép, és nem azért vagyunk gyerekek. hogy olyan apróságokkal 

foglalkozzunk, mint hogy anya mit szólt a festékes szőnyeghez. 



 
 
 
 
A felsősök leadott válaszai alapján az alábbiak győztek (az utolsó három holtversenyben): 



 
 
 
Rajzszakkör 
 

 
 
 

 



Januári rejtvényünk helyes megfejtése: l. 8 2. Egy sem, mert elrepültek. 3. 777-ben. 
4. Sehol. A füvet kaszálják. 5. Ötven és harmincöt. 6. Tél. 7. Zenészek játszottak. 



 
 
 
 
 
Egy fénykép, amit adtál nékem 
Minden este csak azt nézem 
Életem értelme te vagy 
Örökre velem maradj! 

 
 
 
„Momó” küldi „Pipacs”-nak, 
hogy nagyon szereti, 
és az egész életét vele 
szeretné leélni, 
mert az élet nélküle rossz és hideg. 
 

 
 
 
Hajnali napsugár, életem értelmét benned látom, 
Ezért kérlek, légy a párom! 
Ha te nem lennél nekem, 
életem nem lenne más csak egy üres verem. 
   „Mc Lovely Boy” 
 

 
 
Johanidesz Nikolettnek üzeni DJ: 
Nagyon szeretlek, ezért kérlek, 
hogy látogass meg! 
Te vagy az én csillagom, 
és nélküled nincs értelme az életemnek! 
 
 
 
 
 
 
 

Idézet a szerelemről: 
„Tanuld meg, hogy mi az ember! Add meg magad az örömnek! Tanuld meg végre, hogy 
rettenetesen jó valakihez tartozni! Ismerd meg a feloldódást és a felelősséget! ... 
Azt kérdezed: mi a szerelem? A megtalált világ! Amelyben a csók csak egy morzsa. Az öröm 
is csak morzsa...”  (Illés Endre) 
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