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Május 
 

  Szirom borzong a fán, lehull; 
 fehérlő illatokkal alkonyul. 

  A hegyről hűvös éj csorog, 
 

 
 
lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 
  Radnóti Miklós 



Szabó Gyula színművésszel beszélgettünk 
 

 
Március végén a kommunikációs szakkör tagjaival (mint arról áprilisi számunkban képek-

kel beszámoltunk) Székesfehérvárra látogattunk. Megnéztük a belváros nevezetességeit, majd 
a megyei könyvtár felnőtt-, gyermek-, és olvasótermi részlegét. Végül a Vörösmarty Színház-
ban a „Legyetek jók, ha tudtok” című előadás varázsolt el bennünket a színház világnapján. 
Előadás után a pápa szerepét játszó színésszel, Szabó Gyulával beszélgettünk a színésztársal-
góban. Kedves, közvetlen modorával, a Magyar népmesék sorozatból ismert meleg hangjával 
szinte családiassá tette a hangulatot, pedig a délutáni előadás és az esti próba közötti pihenés-
től fosztottuk meg. 

 
- Honnan indult? 
- Kunszentmárton határában egy tanyán nőttem fel, én voltam a kilencedik gyerek. Édes-

anyám fogta a kezemet és vitt a templomba. Tudtam az összes gregorián éneket kívülről, mire 
iskolás lettem Hét kilométerről jártam gyalog iskolába. 

- Mikor döntötte el, hogy színész szeretne lenni? 
- 5 és fél éves voltam. Édesapám, édesanyám kint dolgoztak a tanyán, bátyám és két nővé-

rem az iparos körbe meg a katolikus legény- és lányegyletbe készültek a karácsonyi műsort 
próbálni. Mondták, hogy „Gyuszika, kapcsold be az ajtót, és majd ha jövünk haza, kopogunk 
és beengedsz”. Jól van. Jöttek haza a próba után, kopogtak, én kinyitottam az ajtót, aztán visz-
szafeküdtem és aludtam tovább. Majd nagy nehezen fölébresztettek megint másfél óra múlva, 
hogy „Ebadta! Mióta várunk kint, engedj be!” A szekrényajtót nyitogattam, hát persze, hogy 
nem tudtak bejönni. Az alvásból felébresztve eltévesztettem. Azt mondták, „Holnap nem ha-
gyunk itt, nem csuksz ki bennünket, jössz velünk!” Attól kezdve minden este ott voltam velük 
egészen az előadásig. Hamar tudtam a verseket, táncokat, dalokat, és lehet, hogy ott kaptam 
kedvet ehhez, és indultam el ezen a pályán. 8 éves voltam, amikor először lptem fel műked-
velő előadáson az iskolában. Verseket is mondtam. Egyszer, tíz éves lehettem, nem tanultam 
meg a feladott verset. Lazult egy kicsit a fegyelem, mert a férfi tanárok a háborúban voltak. 
Fölszólított a tanár néni, hogy „Na, kis Szabó, te játszottál a színházban, biztos tudod a ver-
set.” Én mondtam, hogy nem tudom. A tanító néni: „És te erre büszke vagy?” „Nem vagyok 
büszke, de nem tudom. Mért hazudjak?” „Jól van, akkor én se hazudok, itt megmondom 
mindenki előtt, hogy eljössz szépen hozzám (ott lakott az iskola mellett), bezárlak, és addig 
nem mehetsz haza, míg meg nem tanulod a verset.” Úristen, mit fog szólni édesapám, édes-
anyám! Meg én akkor már olvastam Jókai Mór Szeretve mind a vérpadig című művét foly-
tatásokban a Friss Újságból (nagyon szerettem olvasni), és abban olyanokat, hogy „börtönbe 
zárva, bilincsbe verve, nagy vasgolyókhoz kikötve”, majd „jön a kínzás” stb. Ilyenekről 
fantáziáltam ott a kis sámlin a hokedli mellett ijedt madárként. Jött a tanító néni, letett egy 
csésze kakaót, ami nekünk, falusi gyerekeknek nagy ritkaság volt, és azt mondta: „Ha meg-
tanultad, akkor megihatod”. Megsimogatta a fejemet és elment. Nem vert meg, nem volt 
goromba. Ettől a váratlan gesztustól és szeretettől elpattant bennem a fék, a félelem bilincse, 
háromszor vagy négyszer elolvasta, és kopogtam, hogy „Tanító néni, kérem, tessék jönni, már 
tudom.” „Nem létezik, kisfiam!” „De tudom.” (És mondja nekünk végig ott a színésztársal-
góban Petőfi Hazámban című versét.) A tanító néni kiment, és hozott még egy pohár kakaót. 
Hát én kívánom, hogy legyen nektek is olyan tanárotok és ti is legyetek olyanok, hogy ennyi 
év után, 72 éves vagyok, így emlékezzetek vissza, ilyen szeretettel a tanítóitokra. 
(Meghatódva könnyes szemét törölgeti.) Mert édesapám és édesanyám megtanított arra, hogy 



„Tiszteld azt, akitől tanulsz, aki megtanít valamire, hogy többet láss, többet tudj a világról”, 
ők pedig megtanítottak arra, hogy „Tiszteld atyádat és anyádat!”. 

- Hogyan lett színész? 
-Édesapám azt mondta, mert hát háború volt, hogy „Tanulj ki, fiam, valamilyen mestersé-

get, azt soha nem vehetik el tőled.” Én kovács szerettem volna lenni, mindig néztem, hogy 
milyen gyönyörűen pattognak a szikrák, mikor patkolnak. Így kerültem Pestre, 1949-ben 
megszereztem a segédlevelet kovácsmesterségből. Mindenféle szerencsén keresztül jutottam 
el a Színművészeti Főiskolára, meg persze tehetség is kellett. A legfontosabb a színészetben, 
hogy amikor kell: felmegy a függöny vagy kigyullad a piros lámpa, tudjon az ember koncent-
rálni. 

- Milyen szerepekbe bújik vagy bújna szívesen? 
- Játszottam 40 évvel ezelőtt a Micimackót és a Dzsungel könyvében Balut, a medvét. 

Nagyon szerettem. Sokféle állatot játszottam, mert közel is álltak hozzám. A tanyán beszél-
getni szoktam velük, miközben legeltettem őket. Kutya is voltam A boldogság kék madará-
ban. De játszottam Jézus Krisztust és Hitlert is. Sok magyar népmesét elmondtam. Amelyiket 
adja a színház. 

 

 
 
- Jó vagy gonosz szerepeket játszik szívesebben? 
- Én mondhatom hogy mindenféle figurát játszottam már. A vizsgaelőadásomban is volt 

egy hősi alkatú szerep, egy banditát is játszottam, és Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akar-
tok című művében Tóbiást, az meg komikus szerep. De ez jobb is, mert aki csak egyfélét 
játszik, az be van skatulyázva, kiszárad hamar. Ha egyféle táplálékot eszik az ember, megun-
ja, beteg lesz tőle. A szerepeket illetően én mindenevő vagyok. Mindegyiket magamévá tet-
tem, hogy ez mivel jár, ahhoz több idő kellene elmondani. Nekem is kakaót kellene hozni 
megkínálni benneteket. 

- Az eddigi szerepei közül melyik volt a kedvence? 



- Sok volt. Hát visszafelé: most ez a pápa, a Dzsungel könyve, a Valahol Európában, 
régebben a Tenkes kapitánya meg a Robog az úthenger szerepei. Annyi minden volt, és 
szakad nap mint nap az ember nyakába, hogy nem tudja megemészteni. Pedig bizonyos 
dolgokat meg kell élni: az örömet, a fájdalmat, a bánatot. Hogy valami megmaradjon az 
emberben, nem elég tudni, érezni is kell. A kettő szintézise az emlék. 

- Volt nagyobb bakija, vagy hogy elfelejtette a szövegét? 
- Volt olyan, még fiatal voltam. Akkor már heteken át fél 4-re jött a kocsi értem, vittek ki 

a filmgyárba, ott próbáltam fél 10-ig, bevittek a színházba próbálni 2-ig, akkor vissza a film-
gyárba, 6-ra a színházba, előadás volt 10-11 óráig, akkor elvittek vagy a rádióba vagy a szink-
ronba, 1 óra, fél 2 felé értem haza, és fél 4-re megint ott volt a kosi értem. A Hamupipőkében 
játszottam a csatlóst, az egy komikus szerep, egy monológot kellett elmondani. Olyan fáradt 
voltam hogy egyszer csak azt tapasztaltam, hogy hallom a hangomat, de nem tudom, hogy mit 
mondok. Mondom-mondom, lenézek a súgóra, mert akkor még ült bent súgó, nyitva volt előt-
te a könyv és kötött. Lenézek rá, ő dobott egy puszit és kötött tovább. Kétségbeesve mondom 
a verset, kb. 8-9 sor után (de közben azt hittem, vége a világnak, ömlött rólam a veríték) látta 
szegény, hogy bajban vagyok, keresni kezdte az oldalt, ahol tartunk, de közben leesett a gom-
bolyag. Aztán szépen kitisztult minden. Komoly baj sosem volt, nem kellett soha súgni. Ha 
mondatokat és szituációkat tanul meg összefüggően az ember és nem szavakat, akkor más 
szóval össze tudja kötni, és el tudja mondani, amit kell. Az értelmét kell tudni, nem pedig 
magolni. 

- Ma van a színház világnapja. Mit jelent ez egy színésznek? 
- A munkát jelenti. Egy anekdota járja: Isten, mikor megteremtette a világot, látta, hogy 

kevés az ünnep, megteremtette hát a színészt és a színházat, hogy amit az ember a 
hétköznapokban nem talál meg, megtalálja a színházban. De most már van film is, tévé is. 
Csak sajnos sokszor rosszra, butításra is használják. Ne üljetek éjjel-nappal a tévé előtt! 
Goethe azt mondja Természet és művészet című versében: „A szabadság, a rend adomány.” 
Ez mit jelent? Hogy be tudom osztani az időmet úgy, hogy az nekem a legjobb és legkelle-
mesebb legyen. Önmagadban teremtesz annyi időt, hogy az iskolában is helyt tudj állni, de 
örülhess az életnek, észrevegyed, ami szép. A rend az élet minden területén nagyon fontos. 

- Fárasztó a színészet? 
- Nagyon fárasztó. Meg kell mondjam nektek, sokszor azt mondom, mikor nagyon elke-

seredek, hogy miért jöttem színésznek? Mindig tanulni kell. Mindig. És olyant is sokszor, 
amit az ember nem szeret. Adódik, hogy dolgokat el kell tűrni. Önfegyelem kell hozzá, a 
szabadsághoz még ez is hozzátartozik. Édesapám azt tanította, hogy ha van egy munka, vé-
gezd el becsülettel minél gyorsabban, és akkor túl vagy rajta. De ha húzod-halasztod, mint 
nyűgöt cipeled. 

- Volt példaképe? 
- Régen? Volt. Ladányi Feri bácsi, Lehotai Árpád, nektek ez nem mond semmit. Lehotai 

Árpád volt az egyik legjobb Ádám az Ember tragédiájában. Ladányi Feri bácsi pedig a Peer 
Gyntben, ő játszotta a címszerepet. Sok volt még, sok más is. Nagyon sokat tanultam a 
szinkronban. Peter Falk a Columboban, vagy 80 filmet szinkronizáltam Utóbb már háttal, nem 
is néztem. Kétszer elolvastam, megnéztem, hogy miről szól, és kényszerítettem magam, hogy 
kívülről mondjam. Eleinte ment is, de utána tréning kellett. Reggel 8-tól este 6-ig fél órás 
ebédszünettel ezt csináltam. Kijön az ember, és tántorog a fáradtságtól, mert egész nap a film 
villogását látja. És meg kell tanulnia 200 oldal szerepet, hogy után elfelejthesse. Nem könnyű 
dolog. 

- Jó itt Fehérváron színészkedni? 
- Jó volt máshol is, ahol voltam de aztán eltört sok minden. 1987-ben meghalt a felesé-

gem, nekem akkor kezdődött a változás. A tárgyaknak hatalmuk van, harminc évet nem lehet 
kitörölni, a fát, amit együtt ültettünk stb.,stb. De az élet szent okokból élni akar, mondja vers. 



Kilenc éves voltam, iskolába jártam, és mindig ugyanazon az úton mentem. Egyszer láttam, 
hogy az aszfalt megrepedt, egyre jobban repedt, és egy kis zöld kibújt. Minden nap megnéz-
tem, mikor láttam, hogy nagyobb lett, kis köveket raktam köré, nehogy valaki rálépjen. Kinőtt 
egy gyöngyvirág. Megszagoltam. Azóta nekem a gyöngyvirág a csoda. Mikor elmentem, 
gondolom, valaki letépte, de nekem az jut eszembe, ha a „szent okokat” hallom. 

Ha az a csodálatos illató kis virág képes arra, hogy föltörje azt a vastag aszfaltot, akkor  
hogy ne lennék én? És arra tanított édes-

apám, hogy este, mikor lefekszem, gondol-
jam végig a napomat: mit csináltam, mi si-
került, mi nem, miattam nem sikerült-e, és ezt 
annyira megszoktam, hogy mielőtt elalszom, 
tisztázom magamban a napot. És a megoldat-
lan dolgokat megálmodtam sokszor. Később 
újranősültem. Született egy lányom, aki 13 
éves, és egy fiam, ő 10 éves. 

Az embereknek örömet szerezni, lényegé-
ben ez a dolgunk. Pap akartam lenni, de nem 
lettem az, mert közbejött a háború. De pap 
lettem mégis. „Thalia papja”, a színpadról 
hirdetem az igét, pódiumon állok, elmondom 
a verset, ott is az igét hirdetem, hogy vigyáz-
zatok magatokra, és jókedvűek legyetek! A 
tisztesség a legfontosabb, hosszú távon meg-
éri becsületesnek lenni! 

 
Mesélt volna még, de nekünk jönni kellett a buszra. Lekísért bennünket az utcára. 

Reméljük, sok szerepben látjuk még! 
 
Utószó: Azon töprengtem, mi volt az, ami ebben az emberben annyira megfogott, amitől 

úgy éreztem, ma már egyre kevesebb van belőlük. Aztán a szavait a magnóról újra hallva 
rájöttem. Mindig kimondta: édesanyám, édesapám. És ennyi idő után is mindenről eszébe 
jutott, mit tanult tőlük. Nagyon sokat, a legfontosabbakat, pedig egyszerű tanyasi emberek 
volta. (a szerk.) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
MÁJUS Talán tényleg a legszebb hónap. Mennyi ünnep: 1-je a munkáé, az első vasárnap az 
édesanyáké, 8-a a Nemzetközi Vöröskereszté, 10-e a madaraké és a fáké, l5-e a család 
nemzetközi napja, az utolsó szerda a kihívásé, az utolsó vasárnap a gyermekeké. Mind az 
életé. 
 
 
 
 
 
 

„Dolgozni csak pontosan, szépen,  „Aki él, az mind örüljön, 
ahogy a csillag megy az égen,  Mert az élet mindenkinek 
úgy érdemes.”    Kivételes, szent örömül jön”. 
  József Attila     Ady Endre 



 
 

Mit jelent a szó:  
 
Szakkörösök válaszaiból: 
"Ő hozott a világra." "Az életemet köszönhetem neki." 
"Aki szeret, ápol, gondoz." "Nagyon sokat foglalkozik 
velem." "A kérdéseimre választ ad." "Megtanít 
mindenre." "Nagyon szeret." 
 
 
Kell-e ? 
 
Ötödikesek írták: 
 
"Kell a család, mert család nélkül nem ér semmit az élet. Én 
úgy akarok élni, ahogy a szüleim. Ha egyszer lesz gyerekem, 
sok mindent meg fogok érte tenni." 
 
"Nekem kell család, mert ha nem lenne, akkor én nem 
jöhetnék iskolába. Nekem kedvesek a szüleim, és 
amíg meg nem halok, addig minden napomat velük  

szeretném tölteni. Mikor hazamegyek, finom ebéddel várnak, nem cserélném el őket." 
 
"Nekem kell egy család. Egy szép feleséget és két gyönyörű gyereket szeretnék. Akinek nincs 
családja, egész életében bánhatja. Nincs, aki hazavárjon, nincsenek gyerekek, aki miatt ide-
geskedjek, feleségem, aki ha későn jövök haza, veszekedjen velem, és utána az édes 
kibékülés. Jobb, mint egész este csavarogni, egyik napról a másikra élni." 
 
"Hát ... persze, hogy kell család. Szerintem az élet egyik legszebb dolga. A gyerekek az ember 
legszebb álmai. Nekem egy kislány és egy kisfiú kell. De ha az embernek csak egy gyereke 
van, akkor arra, mint a kincsre, úgy vigyáz. Remélem, nekem megadatik az, hogy 
gyermekeim legyenek!" 
 
 
Húsz év múlva 
 
Hatodikosok fogalmazásaiból: 
 
"Én szeretnék családot, mert egyedül élni nem jó. Legalább 2-3 gyereket szeretnék. Őket az 
égvilágon semmiért nem bántanám. Egy gyerekemet sem kényeztetném el. Egy kicsit szigorú 
lennék, de hát minden gyerekhez kell egy kis fegyelmezés, különben visszabeszélnek, és sem-
mihez nem kérnének engedélyt. Úgy szeretném, ha ez a család összetartó, figyelmes, megértő 
és vidám lenne." 
 



"Nekem lesz családom, vagyis szeretnék. Azért, mert a szeretet az fontos. A gyerek a 
legszebb ajándék szerintem. Ezt lehet felnőtten az élettől kapni. A boldogság is nagy szerepet 
játszik az ember életében. Senki ne menjen férjhez szerelem nélkül. Úgy gondolom, annak az 
élete szenvedés lesz. A család a legfontosabb. A férjemet is szeretném, ha tisztességes lenne. 
Nem lenne iszákos, nem durva. Szóval olyannak képzelem el a családom, mint most a 
miénk.” 
 
"Egyszer talán férjhez megyek, mert szeretnék fehér ruhában az oltár elé állni. Egyébként 
nem hiszem, hogy férjhez mennék. Szerintem Úgy is lehet boldogságban élni, ha az ember 
nem köti össze magát senkivel. Ha pl. az illető már későn veszi észre, hogy nem az igazihoz 
ment hozzá, jöhet a válás, ami nem hiszem, hogy olyan rövid folyamat. Filmeken persze: na 
itt a boldog család, semmi gond, de az életben minden más. Azt hiszem, ritka az olyan fiú, aki 
nem hazudik, és komoly szándékai vannak. A lányok többsége pedig naiv és hiszékeny." 
 
"Nekem húsz év múlva lesz egy párom és két gyermekem. A házastársam akkor azért lesz jó, 
mert egyedül nem fogom. tudni felnevelni a két kis lurkót. A gyerekek azért lesznek 
számomra jó dolgok, mert el fogok tudni menni az anyák napi ünnepségre, és nem más 
gyermekét fogom megnézni, hanem a sajátomat. Én Hantoson fogok lakni, ha a férjem 
beleegyezik. Anyuéknál fogunk lakni. A férjem a ház körül fog dolgozni. A padláson fogunk 
élni, persze csak miután meg lesz csinálva. Így anyu és apu mindig tudnak majd rám vigyázni. 
A gyerekeket tiszta szívemből fogom szeretni, és remélem, a férjem is. Mert mindenki tudja, 
hogy a gyerekeket szeretni kell, akkor is, ha rosszak. Azért azt is remélem, hogy a testvérem 
sem akar majd elköltözni otthonról, mert azért még nekik is jut a padláson hely. Ha másként 
nem, szorítunk nekik majd ott lent a földszinten egy kis helyet." 
 
"Én szeretném élvezni az életet, és nem szeretnék férjhez menni. Akkor már nemcsak a saját 
életemmel kellene foglalkoznom, hanem a családoméval is. Gyereket azért szeretnék, de ha 
nem lesz férjem, ez nem megoldható. Inkább lehet, hogy örökbe fogadok egyet. Már sokan 
mondták, hogy az a legszebb pillanat, amikor először meglátom a saját kisbabámat, de én 
ugyanúgy örülnék egy örökbefogadottnak is. Nem azért nem szeretnék gyereket szülni, mert 
vigyázok az alakomra, hanem azért, mert én félnék. Félnék attól, hogy nem lesz egészséges, 
és minden lépésemet meg kéne fontolnom, hogy el ne essek. Nemcsak saját magamra kéne 
vigyáznom, hanem egy olyan pici emberkére, aki teljesen rám van utalva. Lehet, hogy nem 
így lesz, még biztosan változom, de most így képzelem el az életemet húsz év múlva." 
 
"Húsz év múlva én sok barátot akarok. Egy olyan férfit, aki szimpatikus és szeret, nem 
drogozik, nem alkoholista és nem verekszik. Olyan haverokat, mint most. Őszinték, nem 
pletykálnak. Nem kell gyerek, avval csak baj van állandóan. Nem megyek férjhez, mert ha 
megcsal, akkor mehetünk a bíróságra." 
 
"Engem mindig nagy család vett körül. Nem igazán voltam egyedül az érzelmeimmel, mert a 
nagy családokban, ha valaki sír, mindjárt tízen vigasztalják, ha valaki küzd, ugyanígy 
támogatják, segítik. 
Ha nagy leszek, mindenképp szeretnék megállni a saját lábamon, kibontakozni, és 
megmutatni az életnek, hogy ez vagyok én! Lehet, önző dolog, de mielőtt gyermekeim 
lesznek, és nekik segítek megismerkedni az élettel, először az én világomat kell kialakítanom. 
S itt nem feltétlenül a pénzügyi oldalára gondolok. Lehet, sohasem leszek milliomos, 
mindenki főnöke, de abból élek meg, amit szeretek, és nem végzek tőlem távol eső munkát. 
Persze szükségem van egy társra is, akinek tényleg rám van szüksége, minden jó és rossz 
tulajdonságommal is. Elismer, és nem akar megváltoztatni. Egy ilyen emberrel még egy kis 



falusi házikóban is leélném az életem. Egyszer majd eljön az a pillanat, amikor gyereket is 
szeretnék. Ha nekem nem lehet, hát örökbe fogadok. Nekem nem fontos, hogy az utódaim 
rám hasonlítsanak. Hiszen a szülők is mindig azért nyavalyognak, hogy nem tudják, kire ütött 
ez a gyerek, amikor olyat csinál és szeret, amit ők soha. 
Az a fontos, hogy a szeretet mindig nagy-nagy lánggal égjen a családomban, reggel 
felkeléskor, este lefekvéskor és napközben is." 

 
 
 

Sándor Péter: Akkor is újra? 
 
Ha a fáradtságtól szétesni készül tested, 
akkor is újra? 
Ha az agyadat abroncsként feszítenék a 
gondok, akkor is újra? 
Ha a mindenre azt mondanám: Kevés - 
adj még, akkor is újra? 
Ha a szereteted a sárba tipornám orvul, 
akkor is újra? 
Ha a mindenért, mit adtál - semmit kapnál 
tőlem, akkor is újra? 
Ha törékeny tested két kezemmel kínoznám 
vadul, akkor is újra? 
akkor is újra világra hoznál, Anyám? 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

       
 Felvonulás      Vigyázz! 

       
 Kész!       Rajt! 

       
 A 2. legjobb fogás lesz!    Íme a győztes! 
 
Horgászviccek: 
 
 
A horgász meséli barátjának: 
- Képzeld, fiam van! Ötvenhét centi és 
négy kiló! 
- Óriási! – örvendezik a barát – És hol 
fogtad? 
 

 
 
Két horgász dicsekszik: 
- Akkora csukát fogtam, hogy kénytelen 
voltam előhozni a motorcsónakot, csak 
azzal tudtam kihúzni. 
- Az semmi! – mondja a másik. – Egyszer 
egy olyan harcsát fogtam, hogy csak a 
fényképe öt kilót nyomott! 



 
 

 
ÜGYESKEDJ! 

 
 

 
Részlet Pataki Mária Ötvenkét vasárnap című családi barkácskönyvéből. 

 
Májustól szinte elárasztanak bennünket a nyíló virágok. Szívesen díszítjük 
velük a lakást is, derűt, illatot varázsolva körénk. 
Akár magunk szedjük, akár ajándékba kapjuk, mindig megfontoljuk, 
milyen tartóban volna a legszebb. Az elegáns rózsa, szegfű, a többi drága 
virág üvegben, porcelánban szép. Margarétát, mezei virágot cserépvázába 
teszünk.  
Minden virágcsokrot megszabadítunk a kötözőanyagától, a felesleges 
levelektől, hogy tovább éljen. Van egyszerű üvegvázánk, amibe feléig, 
harmadáig kavicsokat teszünk. Ezek közé szúrva szilárdan állnak a 
virágszálak, és a kavicsok maguk is szépek. 
A virágüzletekben kaphatók az úgynevezett ikebana tűpárnák és a 
lyukacsos tartóbetétek is, amelyek virágvázákhoz használhatók. Mi 
összegyűrt alumíniumdrótból készítettünk laza csomót. Formája bármikor 
könnyen változtatható, a tálhoz vagy a vázához idomítható, magasabbra 

vagy alacsonyabbra húzható, aszerint, 
hogy milyen virágokat, növényeket 
akarunk beletűzni. Olcsó és praktikus 
megoldás. Széles szájú vázába 
ágakból szerkesztett kis rácsot 
tehetünk a nagyobb fejű virágok 
megtámasztására. 
Ha egy csokor nálunk hervadni 
kezd, nem szoktuk azonnal 
kidobni. Szétszedjük, 
kiválogatjuk, ami elvirágzott, 
ami már nem szép, a többit 
visszatesszük a vázába vagy egy 
kisebb tartóba. Ha a csokor már 
úgy elfogyott, hogy csupán 
néhány virágfej él még belőle, 
azok szárát a fej alatt levágjuk és 

tányérba tesszük. Így még egy vagy két napig díszlenek. 



  A KIRÁLYKIDOBÓ ÁPRILISI  
EREDMÉNYEI 

 
 
  1. – 2. o. leány 0 : 3 
  1. – 2. o. fiú  1 : 3 
  3. – 4. o. leány 3 : 1 
  3. – 4. o. fiú  3 : 2 
  5. – 6. o. leány 2 : 3 
  5. – 6. o. fiú  3 : 1 
  7. – 8. o. leány 3 : 0 
  7. – 8. o. fiú  3 : 0 
 
 

GYERMEKNAPRA  HANTOSI  GYEREKSZÁJ 
 
Új kutyánk van. A 3 éves Gabi figyelmeztet: 
- Csak a farkát szabad megsimogatni, mert a feje harapós! 
 
Influenzajárvány van. Gabi nem akar 
óvodába menni: 
- Mert csak én vagyok ott egyedül meg a 
többiek. 
 
Kiskacsákat vettünk, már az első etetésnél 
ázottra fürdik magukat. Gabi örömmel 
mondja: 
- Odanézz, hajat mostak! 
 
Gyomlálok a kertben, ő is segít. Este 
büszkén újságolja az apjának: 
- Én is szedtem gazdákat! 

Lehorzsolta a lábát, jön és mutatja: 
- Látod? Nincsen rajta héja. 
 
Már 9 éves, a megyeneveket és székhelyüket 
gyakorolja. Megkérdezem, melyik megyében 
van Eger. Apja segít: 
- Hogyan tiltakozol, ha az öcséd azt mondja, 
hülye vagy? 
- Vagy te! 
 
Mindent eldobál, egyszer rászólok: 
- Vedd fel, mert kikapsz! 

   Rám néz és válaszol:- Bizony! 
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