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A komlói bányászok védőszentje   

 

 

1937. dec. 4-én, éppen 75 évvel ezelőtt szenteltek fel a komlói 
katolikus templomot. Szent Borbálát a III. században élt szép-
séges leányt pogány apja meg akarta ölni, amikor megtudta, 
hogy megkeresztelkedett. A zord apja elől a hegyekbe menekült, 
de üldözői megtalálták és a bíró elé hurcolták. A bíró megfélem-
lítésül keresztényeket kínzott a legkülönfélébb módszerekkel 
Borbála szeme láttára. A bátor lány rendületlenül bízott Krisz-
tusban, aki megerősítette, így nem félt a kínzásoktól és a halál-

tól sem. Végül a bíró fővesztésre ítélte, amit saját apja hajtott 
végre. Amikor kegyetlen tette után hazafelé ment villám sújtot-
ta agyon és nem maradt belőle más, csak egy marék hamu.  
A népszokás úgy tartja, ha a cseresznyefaág ágát Borbála nap-
ján beviszik a szobába, karácsonyra kivirágzik. Ez jelképezi, 
hogy az emberek szívében is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus 
él benne!  



Vers mindenkinek Vers mindenkinek   
Megszólal  sok apró csengő,  
érces hangjuk lágyan zengő. 

Azt zenélik minden ágon:  
karácsony van a világon. 

 
 

Áll a fenyő az erdőben, 
zöld ruhában, ünneplőben. 

Tél van, ága csupa hó, 
ráfújta a télapó. 

 
 

Karácsonyfa , karácsony, 
ezüst dió zöld ágon. 

Csilingelő csengettyű, 
a fenyőfa gyönyörű. 

Karácsony ünnepén 
az a kívánságom:  

legyen boldog mindenki 
ezen a világon. 

 
 

Itt is, ott is mindenütt 
legyen olyan béke 

mint amilyen bent lakik 
az emberek szívében. 

 

PÁLYÁZZ TE IS! 

Érdekes, humoros cikkeket, írásokat és rajzo-

kat várunk tőletek. A legjobbakat díjazzuk. 

Ezen szám legjobb írását, a karácsonyi műso-

ron díjazzuk... 

Az írásokat vagy a doke@doke.hu E-mail 

címre küldjétek, vagy adjátok oda Iván Attila 

tanár úrnak. 

MI LESZ VELED DIÁKIRODA? 

A porta mellett továbbra is kihasználatlanul 

áll a diákiroda. Felmerült, hogy vegyünk 

számítógépet a belső helyiségbe. Ha lenne 

diák közöttetek, aki ezért felelősséget vállal, 

akkor nosza…. Szóljon nekem! 

(főszerkesztő) A suliújság következő szá-

ma január végén jelenik meg! 

Latin: Natale hilare et Annum Faustum!  
Arab: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah  
Cseh: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok 
Brazília: Boas Festas e Feliz Ano Novo  
Japán: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto  
Argentína: Feliz Navidad  
Oroszország: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom  
Törökország: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun  
Lengyel: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie 
Ukrajna: Srozhdestvom Kristovym  
Dánia: Gladelig Jul 
Horvát: Sretan Bozic  
Finn: Hyvaa joulua  
Francia: Joyeux Noel  
Fülöp szigetek: Maligayan Pasko!  
Görög: Kala Christouyenna!  
Hawai: Mele Kalikimaka  
Angol: Merry Christmas 
Indonézia: Selamat Hari Natal  
Izland: Gledileg Jol  
Korea: Sung Tan Chuk Ha  
Német: Fröhliche Weihnachten  
Portugál: Feliz Natal  
Szerbia: Hristos se rodi 
Spanyol: Feliz Navidad  
Thai: Sawadee Pee Mai  
Vietnám: Chung Mung Giang Sinh  

Boldog Karácsonyt a világ 27 nyelvén!!!Boldog Karácsonyt a világ 27 nyelvén!!!  

Mit ajándékozzak Karácsonyra?Mit ajándékozzak Karácsonyra?  

Az ünnepek közeledtével 
mindenkiben felmerül ez a 
kérdés.  
Manapság az emberek nagy 
része arra „utazik”, hogy mi-
nél nagyobb minél drágább 
ajándékokat vegyen család-
tagjainknak és szeretteink-
nek, ezzel kifejezve az aján-
dékozott számára a hálát és a szeretetet. 
Én úgy gondolom, hogy nem az a szép 
ajándék, ami hatalmas és drága, hanem 
az amelyik szívből jön és amelyikről tu-
dod hogy örülne neki a másik, persze itt 
nem arra gondolok, hogy a barátod a 
legújabb kocsi után vágyódik és megve-
szed neki! 
Az én mottóm most már évről évre az, 
hogy „APRÓSÁGOK!”. Felesleges pénzki-
dobás több ezreket költeni. Én személy 
szerint minden évben készítettem az 

osztálytársaimnak egy kis 
üdvözlőkártyát, nem csak 
azoknak, akiket szeretek, 
mindenkinek, úgy gondol-
tam, amikor csináltam az 
ajándékokat, hogy nekem 
sem esne, jól ha látnám, 
mindenki kap csak én nem! 
Azokat is megajándékoz-

tam, akik még a nevemet se tudták ren-
desen. Tudtam, hogy egy-két ember rög-
tön a kukába hajítja a „papírfecnit” , de 
még is úgy éreztem, hogy nekem ezt 
meg kellett tennem. Az én lelkemnek ez 
jól esett, hogy tudtam adni és volt, aki 
ennek az apróságnak is tudott örülni. 
Nem rég találkoztam az egyik osztálytár-
sammal 4 évvel ez előttről, boldogan 
mesélte, hogy neki még mindig megvan 
a kis lap a rajzzal és a verssel. :) 

TÁJOLÓ!TÁJOLÓ!  
Sok szeretettel meghívunk minden isko-
lai diákot december 21-én 9:30-kor a 
komlói Színházban megtartandó kará-
csonyi ünnepi műsorunkra, melyet isko-
lánk diákjai adnak elő. Megjelenés ün-
neplőben! 
Ez a péntek tanítás nélküli munkanap! 

A Téli szünet decem-
ber 22-től 2013. janu-
ár 2-ig tart. Először 
január 3-án csütörtö-
kön kell jönni iskolá-
ba. 
Az első félév január 11-én zárul. 



    Milyen kamasznak lenni?Milyen kamasznak lenni?  
„Az ember még nem ember,  

Csak zavarosfejű, veszélyes kamasz. 

Az ember akkor lesz ember,  

Ha átvilágítja mélyéig önmagát, 

S a belső világosságból 

A külső világba sugarakat bocsát.” 
(Weöres Sándor) 

Az IDU tagjait megkértem arra, hogy írják le 
azt, hogy éreznek a kamaszok, milyen napi 
nehézségekkel találkozhatnak. A felkért tanu-
lók nagy része név nélkül vállalta, hogy megje-
lenjenek a gondolataik.  

-szerk.- 

„Az élet tinédzserként: jó is meg rossz is. Azért jó, mert semmire nincs gond, élni 
az életet : bulizgatás, szórakozás, barátokkal, haverokkal lenni. A korlátokat nem 
betartani. Azért rossz mert : senkinek semmi kedve : tanulni, figyelni, illedelmes-
nek lenni, amikor lennének sokkal jobb dolgok is ezen kívül.” 
 
„Szerintem a mai fiatalok számos illemszabályt nem tartanak be, valamint több 
szempontból felelőtlennek és nemtörődömnek is mondhatóak, legalábbis néhá-
nyan közülük. Sokan nem tisztelik például az idősebbeket. Némelyeket nem érde-
kel, hogy mi lesz velük a jövőben, ezzel szemben persze vannak olyanok, akik szem 
előtt tartják a jövőjüket és tesznek is érte , többet között tovább tanulnak… Sokkal 
szemtelenebbek, szófogadatlanok, viszont jobb a felfogóképességük, ügyesebben 
alkalmazkodnak, szeretik a kihívásokat. Minden kamasz megszűnik végül kamasz 
lenni… Munkát keres, családot alapít, ezért nem kell félteni őket, hiszen ezen szin-
te minden idősebb átment.” 
 
„A mai fiatalok a kelleténél gyorsabban érnek. Ez lehet jó is, de leginkább rossz, 
mert akarva- akaratlanul csapdába eshetnek. Például alkohol és drogproblémák . A 
lányoknál komolyabb a helyzet. Manapság egyre több lány esik korán teherbe, 
vagy erőszak áldozata lesz. A mi generációnk rengeteget változott az elődeinkhez 
képest. Egyre több a fiatalok körében a bűnözés, a gyilkosság és az erőszak. Próbálj 
meg te is odafigyelni embertársaidra és barátaidra. Ezzel segíthetsz megelőzni a 
fent említett problémákat.” 
 
„6-14 éves koromig táncoltam és táncoltam. Ez a 8 év volt életem legszebb idősza-
ka. Megtanított arra, hogy fontos dolog figyelni másokra, hogy nem csak én, ha-
nem Mi vagyunk . Amikor az ember olyan dolgot csinál amit szeret, felszabadult, 
boldog lesz. Nem a gondjaira, fájdalmaira  koncentrál . Nekem ez a tánc volt. Ami-
kor  a színpadon vagy, és több 100 ember téged néz , nem félsz, hogy rontasz, csak 
arra gondolsz, hogy azzal amit csinálsz örömet okozol azoknak, akik a nézőtéren 
ülnek, de leginkább önmagadnak. Ha egy verseny után még díjat is nyersz, az csak 
hab a tortán. De igazából sosem ez volt a fontos, hanem egy olyan dologban veszel 
részt, ami nagyon erősen összekovácsol egy közösséget, és amitől rengeteg tudok 
tanulni.” 

Tanárokat kérdeztük...Tanárokat kérdeztük...  

Új rovatot indítunk tanárokat kérdeztünk címmel. Minden számban 3 tanár kap 
kérdéseket. Ezúttal az alábbi kérdéseket tettük fel: 
1. Mi a kedvenc étele? 
2. Mi a hobbija? 
3. Szeret-e tanítani? 
4. Mi a véleménye az itt tanuló diákokról? 

Kovács K. Balázs 

(igazgató): 

1. aranygaluska 

2. akvarisztika 

3. igen, szeretek tanítani 

4. mindenkit nagyon szere-

tek, kivétel akit beküldenek 

hozzám 

 

 

 

 

 

 

Megyeri Rita 

1. rántott sajt 

2. olvasni szeretek 

3. igen, szeretek tanítani, ha 

hagyják a diákok 

4. néha úgy érzem hogy a 

munkámnak nincs semmi 

értelme, viszont pár tanulóért 

érdemes küzdeni 

 

 

 

 

 

Halmai Erika 

1. borsófőzelék 

2. madarászat, kirándulás, 

szappankészítés házilag 

3. vannak napok, amikor 

nagyon szeretek tanítani, 

mert valaki végre megértette 

az anyagot 

4. sok kedves és mosolygós 

diák jár a suliba, de sajnos a 

többsége motiválatlan a tanu-

lás terén és nem ismerik az 

udvariassági szabályzatot. 

 

SPORTEREDMÉNYEINKSPORTEREDMÉNYEINK  

Okt. 2. (Orfű)  
SZODSE Regionális Diáksportnap 

II. helyezés: fiú foci 
IV. helyezés: röplabda 

Nov. 26. (Mohács) 
Megyei diákolimpia selejtező 

 
IV. helyezés: foci 



„Az életem: kiskoromban nagyon ügyes, okos, figyelmes gyerek voltam. Legin-
kább a szüleimnek köszönhetek mindent. Nagyon sokat játszottam én is, mint 
minden gyerek. Imádtam fogócskázni, bunkit építeni, homokozni, és persze kis-
autózni. Voltak háziállataim, húsvétra nyuszi, táncoló egerek és a legfőbb, egy 
kiskutya, akit Sziszinek hívtak.  
Olyan voltam mint egy átlagos gyerek, aki imád játszani és persze csalafinta. 
Óvodás koromban mindig dicsértek. Általános iskolában is jó gyerek voltam, 
szorgalmas, figyelmes és a legfőbb, a tanároknak megadtam a tiszteletet. Jó ta-
nuló voltam, bár volt sok rossz jegyem is. Most is jól tanulok, ha akarok. Én pe-
dig akarok, mert tanulás nélkül nem érek el semmit az életben!  A szüleim min-
denben támogatnak, hisz azt akarják, hogy nekem jó legyen. Már most felnőtt 
fejjel látom a világot, és tudom, hogy milyen is az élet valójában. Bárkinek bár-
miben kell, segítek, sosem voltam  olyan gyerek, aki elfut a problémái elől. Van 
egy testvérem. Ő is mindenben támogat engem. Most jelenleg szakmát tanulok 
egész jó átlaggal. Szeretném ezt a szakmát sikeresen letenni, aztán pedig egy 
érettségit szerezni. A szakmával amit tanulok,  viszonylag jól el lehet helyezkedni 
és szeretem is csinálni. Közben segítek édesapámnak is néha a munkában. Bár-
milyen kisebb munkalehetőségem van, élek vele. Legalább megdolgozom min-
den egyes forint zsebpénzemért. Szeretném, hogy az életben elérjem amit aka-
rok, hogy legyek valaki aki példát tud mutatni másoknak, és hiszem, hogy ez 
mind lehetséges, csak akarni kell!” 
 
„Általában a kamaszkorban legnehezebb velünk. 
Nem számít más véleménye csak a saját fejünk 
után megyünk. Érzelmileg  eltávolodunk szüleink-
től, de ez normális .Tiltakozunk, hazudozunk ne-
kik, de ez eléggé informális. Ilyenkor érjük el azt a 
szintet, hogy szerelembe esünk, majd csalódunk, 
és  észrevesszük egyre több a sebünk. A legtöbb 
kamasz legalább egyszer kipróbálja  az alkoholt 
vagy a drogot, nagy esély van rá, hogy  rászoknak 
majd úgy néznek ki mint egy robot. Mindenki át-
esik ezen az időszakaszon, kisseb-nagyobb bajok-
kal, szép lassan elfeledjük ezeket, nem foglalko-
zunk a tegnapokkal.” 
 
„Az élet egyik legszebb szakasza, hiszen a szerelem és a barátok által  kitöltött 
napokat, hónapokat, éveket  nem hozza vissza semmi. Mindenki életében, talán 
a leghatározóbb korszak ez. Megtanulunk szeretni, kompromisszumokat kötni, 

Egy hindu szent elment a Gangesz folyóhoz megfürödni, és egy családot látott a 
folyóparton, akik mérgesen kiabáltak egymásra. Odafordult a tanítványaihoz, 
mosolygott és megkérdezte:  
“Miért kiabálnak az emberek, amikor idegesek egymásra?”  
A tanítványok gondolkodtak egy ideig, majd az egyikük ezt mondta:  
“Azért, mert ilyenkor elveszítjük a nyugalmunkat.” 
 
“De miért kiabálunk, amikor a másik személy ott áll mellettünk? Mondhatnánk 
neki sokkal halkabban is” – kérdezte a szent. 
A tanítványok tanakodtak még, de nem találták a megfelelő választ. 
Végül a szent elmagyarázta:  
“Mikor két ember mérges egymásra a lelkük eltávolodik egymástól. Hogy leküzd-
jék ezt a távolságot kiabálniuk kell, hogy meghallják egymást. Minél mérgeseb-
bek, annál hangosabban kiabálnak, hogy leküzdjék a nagy távolságot. 
Mi történik a szerelmeseknél? Ők nem kiabálnak egymásra, hanem halkan be-
szélnek, mert a lelkük nagyon közel van egymáshoz. Köztük lévő távolság nincs is 
vagy nagyon kicsi.” 
A szent folytatta: “Amikor még jobban szeretik egymást mi történik? Nem be-
szélnek, csak suttognak és így még közelebb kerülnek egymáshoz. Végül már sut-
togniuk sem kell, csak egymás tekintetéből megértik egymást. Ez mutatja meg 
milyen közel áll két ember egymáshoz, amikor szeretik egymást.” 
Ránézett a tanítványaira és ezt mondta: “Ezért amikor vitáztok ne hagyjátok, 
hogy lelketek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan dolgokat, amik eltávolítanak 
egymástól, különben egyszer eljön a nap, mikor akkora lesz a távolság köztetek, 
hogy lelketek többé nem talál vissza egymáshoz.” 

Miért kiabálunk egymással?Miért kiabálunk egymással?  



és toleranciát tanulunk a másik ember iránt. Ha az ember kamaszkorban nem 
tapasztalja meg, a  felnőttkor mindenkinek nehezebb  lesz, hisz  az életünkben  
nem lesz feltétel nélküli szeretet. Ezért  fontos a kamaszkor minden lehetőséget 
kihasználni a minden percét kiélvezni.” 
 
„Vannak olyan gyerekek, akiknek ki vannak szolgálva az életük, és  mindent 
megkapnak a szüleiktől. Mint például, új telefon. Nem kell azokon  gondolkodni-
uk, hogy mit esznek aznap vagy  másnap. Vagy nem kell könyörögniük , hogy 
kapjanak meg egy ruhadarabot. Vannak olyan gyerekek, akiknek mindez napi 
szinten problémát jelent. Például vannak olyan pillanatok, amikor tudom azt, 
hogy számíthatok valakire, vagy valamire.  A kollégium az, ami nekem sokat szá-
mít, meg a barátok és amit ők adnak nekem. Ez egy törődés az én számomra. 
Sajnos nem tudhatja senki, azt hogy  milyen  lesz  a holnapunk, hogy milyen lesz 
a jövőnk!” 
 
„Általában a kamaszok megnehezítik a szülők dolgát, mivel ebben a korban na-
gyon akaratosak, azt szeretnék, hogy mindig igazuk legyen. Ilyenkor nem hall-
gatnak a szülőkre, mivel csak a saját fejük után mennek.” 
 
„ Kamaszkorom minden perce titok”  

Nov. 16-án 50-en adtak  
vért iskolánkban, ami a 
szándéktól függetlenül tisz-
teletreméltó segítségadás, 
rendkívül nemes cseleke-
det.  
A véradóknak köszönjük az 
önzetlen segítségnyújtást 

másoknak. Ez olyan gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel. Nap-
jainkban a vér a gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél 
bizonyos életmentő kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásánál is nagy szerepet 
játszik. Miért van szükség véradókra? 
- mert a vér semmivel sem pótolható, 
- mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg van, 
- mert a vörösvérsejt – koncentrátum legfeljebb 35 napig tárolható, 
- mert a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátását a véradók biztosítják, 
- mert 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer rendszeres donor van. 

- Wittmerné Tóth Judit védőnő -  

Kipling: A dzsungel könyve című mu-
sical előadására váltottunk jegyet a 
Pécsi Nemzeti Színházba. A mű osz-
tatlan sikert aratott ismét kicsik és 
nagyok körében egyaránt. Iskolánk 
10A, B és 12 NA-s tanulói is helyet 
foglaltak a nézőtéren. 

A Dés László zeneszerző, Geszti Péter 
dalszövegíró és Békés Pál szövegíró mun-
kájából 15 éve született musicalt  kiváló 
pécsi színészek elevenítették fel. Miért 
időszerű a mű? Korosztálytól függetlenül 
sikeres, mert Maugli, Akela, Bagira, Sír 
Kán neve ismerősen cseng a gyerekszo-
bák esti meséje nyomán, és mert a 
műhöz ezerféleképpen lehet közeledni. 
Nekem személy szerint egyik kedvenc 
olvasmányom maradt a mai napig és kol-
léganőm - Megyeri Rita - kíséretében 
remélem, a diákjaim is megszerették a 
mű rejtett üzenetét is. Példaként álljon 
itt két tanuló véleménye az előadásról—
Szabó Szandráé és Tóth Enikőé: 

„ Iskolánkban lehetőség nyílt arra, 
hogy A dzsungel könyve című szuper 
előadást megtekinthessük. Minden 
korosztály számára érdekes és szóra-
koztató volt a mű. A darab sok zenés-
táncos jelenetet tartalmazott. Szá-
munkra nem csak egy jó mese volt, 
hanem elgondolkoztunk azon is, hogy 
az ember milyen idegenül érezheti 
magát a világban. Például Maugli, aki 
sem a dzsungelben, sem az emberek 
világában nem érezhette magát ott-
hon, és csak komoly küzdelmek révén 
tudott magára találni barátai segítsé-
gével.” 

A mai fiatalok számára a megfelelő szórakozási lehetőségek igen csak szűkek. 
Kisvárosunkban talán mégis megtalálható például a Brooklynban, a Lagúnában, 
a Pokol Sörözőben, a Zrínyi Klubban és a Colosseumban. 

 

PROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓ  

A Zrínyi Klub 
Dec. 8-án Mikulás-bál 

Dec. 15-én a Fantamorgana biztosítja a 
hangulatot 

Dec. 22-én Gipsy és barátai 
Dec.31-én Karaoke 

 
A Brooklynban pedig minden pénteken 

discora várnak mindenkit. 
 
 

A Pokol Söröző 
Dec. 7-én Mikulás Party (forraltbor ak-

cióval) 
14-én Csocsó és Darts versenyre várják 

a jelentkezőket 
21-én Winter Holiday Party lesz igazi 

belga, cseh és német sörkülönlegessé-
gekkel, 

25-én Christmas Night 
31-én zártkörű szilveszteri rendezvény. 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túra a Zengőre 
 

Sajnos kevesen vettek részt a nov. 3-ai  

gyalogtúrán, amit a Mecsek legmagasabb 

csúcsára szervezett az IDU.  A 7 komlói 

résztvevő azonban nagyon jól érezte ma-

gát, és az egészség magtartása érdekében 

január 19-én a Szekszárdi-dombságba tú-

rázik a csapat. Már most jelentkezz Iván 

A. tanár úrnál. 

 

*** 

Diákközélet fejlesztése 
 

Nov. 16-án pénteken  11 fő részvételével 

került lebonyolításra a diákönkormányzati 

tagok felkészítésére eltervezett képzésso-

rozat második állomása. Itt a problémafel-

tárás módszerébe nyerhettek bepillantást a 

fiatalokat. A képzésen kiderült, hogy a két 

legnagyobb iskolai probléma a lopás és a 

tanulók Legközelebb december 14-én foly-

tatódik a sorozat. 

 

*** 

Nyílt napok 
 

Nov. 28-án nyílt napot tartott a sulink az 

általános iskolai érdeklődőknek. Az ideér-

kező tanulók az iskola életével, és az itt 

folyó tanműhelyi munkával ismerkedtek. 

Dec. 5-én folytatódott a nyílt nap. 

 

*** 

Szombati tanítás 
 
 

Dec. 15-én szombaton hétfői munkarend 

szerinti tanítás lesz, rövidített órákkal.  

 

- Melyik állatnak van nyomása, ellenállása 

és fázisszöge? 

- ??? 

- A csirkének! 

- Na de miért? 

- Mert „bar-ohm-fi”! 
 
 

*** 
 

- Apu, a nagypapa autószerelő? 

- Nem! 

- Akkor miért fekszik a busz alatt? 
 

*** 
 

Két sárkány beszélget. Mondja az egyik. 

- Pfff! 

- Na ne égessé má!! 
 

*** 
 

- Hogy kapta Benedek Elek a nevét? 

Anyukája reggel beszólt a kisfiának: 

- Benn vagy még az ágyban? 

- Benne, de kelek! 
 

*** 
 

- Doktor úr, a múltkor nekem egy üveg 

erősítőszert írt fel. 

- Igen, és szedi rendesen? 

- Nem tudom lecsavarni a kupakját! 
 

*** 
 

Móriczka szomorúan megy haza az első 

nap az iskolából. Amikor hazaér apukája 

megkérdezi mi történt, azt feleli. 

- Az volt kiírva a teremajtóra, hogy első 

osztály. 

- És? - kérdezi apuká-

ja. 

- Csak fapados volt!  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 

A szőke nő elmegy az állásinterjúra és 

megkérdezik tőle, hogy mennyi volt az 

előző munkahelyén az évi jövedelme. 

- Ki az az Évi? 

HÍREK RÖVIDEN…                   Viccek...HÍREK RÖVIDEN…                   Viccek...  

A túra Zobákpusztáról a Vargánya ta-
nyáról indult ahonnan 56, 28, 14,5 illet-
ve 7 km-es túrát lehetett tenni, kinek-
kinek képessége, és kedve szerint. A 
hosszabb ill. legrövidebb túrákra kora-
beli katonai járművekkel vitték a kezdő-
ponthoz a túrázókat, klassz hangulata 
volt a régi Csepel teherautóknak, és 
dzsipeknek. Én az 56 km-es távot vá-
lasztottam, 1823 m szinttel, sajnos a 
rossz idő miatt egy dobozos UAZ-zal  
kényszerültünk megközelíteni a rajt 
helyét mivel mi 56 km választók 
Püspökszentlászlótól  indultunk neki a 
táv teljesítésének. Az első kör a maga 
14,7 km-ével nehezen  volt teljesíthető 
áztunk fáztunk  egyszóval ellenünk volt 
a természet de azért röpke 3óra 30perc 
alatt sikerült visszaérni a Vargánya Ta-
nyára. A tanyán elidőztem volt zsíros 
deszka meg forró tea vagy forralt bor  
kinek mi a kedvence.  
10:50 kor  nekiindultunk a második kör-
nek ami már húzósabb volt a maga 41,7 
km-ével. Kezdett jó idő lenni bár még 
mindig esett de egyre kevésbé volt je-
lentősége már így is dagonyáztunk 
utunk most Köves tetőn át Mánfán ke-
resztül Vágotpusztáig vezettet itt fent 

ellenőrzőpont várt majd megnéztük az 
56-os emléktáblát  emlékeztünk néma 
csendben majd újra nekivágtunk a még 
visszalévő 23km-nek mely jó kis köves 
úton haladt egész a Lapisig. Itt újabb 
pecsét és irány Keresztkunyhói Erdész-
ház ahol is meleg tea rengeteg alma és 
egy újabb pecsét várt. Kicsit beszélget-
tem az Erdész Úrral közben jól rám es-
teledett  kis aszfaltkoptatás majd újra 
fel a hegyoldalba és célba veszem Ár-
pádtetőt  a cél előtti utolsó állomást 
már korom sötétben érem el. Itt pecsét 
újabb kis beszélgetés majd a visszalévő 
10km leküzdése  melynek fel aszfalton 
másik fele terepen történt  az utolsó 
pár méteren elkapott egy jó kis havas-
eső de így is remekül éreztem magam. 
A szervezők komoly hangsúlyt fektettek 
az útvonal kiválasztásába törekedtek rá 
hogy  sok 56-os helyszínt érintsen az 
útvonal ahol 1956-ban harcoltak vagy 
csak gyülekeztek a láthatatlanok. 56-os 
írásokból kiderül hogy 
hasonló időjárás volt 56 
évvel ezelőtt is így 
mindinkább hasonlított 
rá. Végül 12 óra 30 perc 
lett az őszidőm.    - k.s. - 

A Mecseki LáthatatlanokA Mecseki Láthatatlanok  NyomábanNyomában  

Immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre az 56 km hosszú gyalogos 
teljesítménytúra.  A túra alapvető célja az, hogy a résztvevők felkeressék azo-
kat az ismert mecseki helyszíneket, amelyeket az 1956-os forradalom leverése 
után, a történelembe, Mecseki Láthatatlanok néven bevonult szabadságharcos-
ok érintettek. A Mecsekben a forradalom leverése után, majdnem két héten 
keresztül számtalan ponton zajlottak kisebb-nagyobb harci cselekmények. A 
harcosok nagy kockázatot vállalva vonultak fel a Mecsekre, hogy megmentsék 
a forradalmat, és tovább harcoljanak.   


