rácváros
a rácvárosi diákok lapja – 2022. január

FELHÍVÁS
a mindenkori rácvárosi általános iskola
3000 egykori diákjához!
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
(korábbi nevein:
Mecsekaljai Állami Általános Iskola, Rácvárosi Általános Iskola,
Rácvárosi és Istenkúti ÁMK, Pázmány Péter Utcai Általános Iskola)
diáklapjának szerkesztői
interjút kérnek
iskolájuk minden egykori tanítványától.
Szeretnének tudni minden korábbi diáktársukról,
kíváncsiak arra,
miképp alakult az életük, hogyan boldogultak,
merre vannak a világban, mivel foglalkoznak,
hogyan emlékeznek egykori iskolájukra, diáktársaikra, tanáraikra?
Ezért arra kérnek minden, az elmúlt 60 évben itt végzett diákot,
válaszoljanak írásban az alábbi kérdéseikre,
mutassák meg a felnőtté válás útját,
meséljenek munkájukról, adjanak mintát a pályaválasztáshoz,
osszák meg velük diákkoruk kedves emlékeit, történeteit.
A kérdésekre adott válaszaikat küldjék el a
sracvaros@gmail.com
email címre.
Határidő és terjedelmi korlát nincs,
de a szerkesztőség fenntartja az interjú szerkesztésének jogát!
Fotókat is szívesen látnak!
A beérkezett szövegeket a Srácváros diákújság
internetes különkiadásában
szeretné közzé tenni,
ezért az interjúalanyok hozzájárulását kérjük válaszaik közléséhez,
természetesen minden esetben velük egyeztetve!
Mindenkire kíváncsiak vagyunk!
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Kérdéseink:

Természetesen nem kell feltétlenül minden kérdésre válaszolni,
és szívesen veszünk kérdésen kívüli élményeket, gondolatokat!
(a tegező forma az egykori gyereknek, diáktársnak szól!)
Mikor jártál ide, ebbe az iskolába?
Ki volt a legjobb barátod az általános iskolában? Miért?
Tartod-e vele ma is a kapcsolatot?
Ki volt az a tanár, aki a legszebb pillanatokat okozta diákkorodban?
Mit szerettél játszani legjobban akkoriban?
Melyik volt a kedvenc olvasmányod?
Melyik volt az a kötelező olvasmány, ami helyett inkább vállaltad volna a büntetést?
Emlékszel arra, hogy melyik tantárgyból szerezted az első egyesedet?
Mi volt a kedvenced a menzán?
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha?
Nem tudod véletlenül, hogyan tört le az orra, ki törte le?
Melyik volt az az évfolyam, ami leginkább kifogott rajtad?
Melyik volt a legszebb téli emléked az iskolában?
Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
Melyik tantárgy robbantott legnagyobb tűzijátékot a szívedben?
Nehéz volt elballagni az iskolából?
Mi volt a leginspirálóbb élmény az életedben, mi hajtott leginkább a célod felé?
Hol folytattad tanulmányaidat? Milyen foglalkozást választottál? Jól döntöttél-e?
Gyerekkorodban is érdeklődtél az iránt a foglalkozás iránt, amit később választottál?
Melyik volt az a mondat, ami megváltoztatta az életedet?
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Mi volt eddig a legszebb pillanat az életedben?
Melyik az a tárgy, amelyik a legfontosabb az életedben?
Hogy vagy mostanában?
Mikor jártál legutóbb az általános iskoládban?
Mit szeretnél még mesélni nekünk?
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Interjú

Zólyomi Rebekával,
a női röplabda Extraligát vezető Swietelsky-Békéscsaba játékosával, iskolánk egykori diákjával

Mikor jártál ide, ebbe az iskolába, hogy alakult utána az pályád?
2002-2010-ig jártam a rácvárosi iskolába, ott kezdtem el a röplabda sporttal való ismerkedést, azt hiszem negyedikes vagy ötödikes lehettem, amikor Gutrai Ági néni hívott a röplabda csapatba. Tőle tanultam a sportág
alapjait. Nyolcadik után a Babits Mihály Gimnáziumba jelentkeztem. Akkoriban még nagyon szerettem volna
orvos lenni, a kémia, a biológia, a matematika érdekelt. Sőt egy időben mentőtiszt is szerettem volna lenni. A
gimnáziumban rövid időre abbahagytam, de aztán folytattam a röplabdázást, játszottam a PEAC-ban. Majd a
középiskola után a Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkeztem, Magyarország egyik legerősebb felsőoktatási
intézményébe, környezetmérnöki szakra.
Budapesten volt egy egyetemi társam, aki röplabdázott, tőle kérdeztem meg, hogy hol folytathatnám a pályafutásomat, és az ő tanácsára igazoltam le a Közgáz csapatába, majd egy év múlva az MTK-ba. Ott játszottam
három évig, majd mivel az edzőm eligazolt Magyarország egyik legjobb csapatába a Békéscsabára a BRSE-be,
követtem őt. Azóta ott játszom.
Az elmúlt szezonban mind a Magyar Bajnokságban, mind a Magyar Kupában a második helyen zártunk.
2019-ben részt vettem az egyetemisták és főiskolások „olimpiáján” az Universiádén Olaszországban, Nápolyban.
Nagyon nagy élmény volt, tényleg olyan, mint az olimpia, hatalmas rendezvény, nyitóünnepséggel, bevonulással, nagyon jó volt.

Mit csinál egy környezetmérnök?
Röviden úgy tudnám elmondani, hogy a környezetmérnök fő célja, hogy javítsa a természeti környezetet,
megoldja a víz, a levegő és a talaj tisztán tartását, tisztaságának javítását.
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Amikor befejeződik a sportpályafutásod, mit tervezel, mivel foglalkozol majd?
A röplabda sportban, vagy a környezetmérnökként szeretnél majd dolgozni?
Úgy tervezem, mérnökként helyezkedem majd el, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nézegettem már, milyen
lehetőségek lennének, ha így döntök.
Ki volt a legjobb barátod az általános iskolában? Van-e általános iskolás társaid közül máig tartó barátság?
Kaska Emese volt az általános iskolai legjobb barátom és ma is ő az egyik legjobb barátnőm. Ő ápolónőként
dolgozik Budapesten. Néha találkozunk, olyankor sokat beszélgetünk és volt már meccsemen is.
A többi osztálytársaimról kevesebbet tudok, néhányukat látom, figyelem a közösségi oldalakon és tudom,
hogy mi van velük éppen.
Mit szerettél játszani legjobban iskolás korodban?
A legjobban a testnevelés órán a „tűzharc” játékot szerettem, még délutánonként is jártam játékos sportra,
ahol gyakran ezt a játékot játszottuk. Nagyon szerettem, még akkor is, ha egyszer egy padon valón átugráskor
elestem és eltörtem a csuklómat.
Aztán floorballt játszottam, akkoriban az volt az iskola legnépszerűbb játéka és azt is nagyon szerettem.
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha? Nem tudod véletlenül, hogyan tört le az
orra, ki törte le?
Igen, emlékszem a kőrókára, ott állt az udvaron egy nagy kő vagy szikla mellett. Éppen akkor, amikor én voltam negyedikes, akkor neveztük el Zénónak, emlékszem, lehetett szavazni a névre, és abban az évben adták át
először a Zénó-díjat.
Hogy hogyan tört le az orra, arra nem emlékszem, azt hiszem nem én voltam. :)
Mi volt a kedvenced a menzán?
A menzán nagyon szerettem a gyümölcsmártást hússal, az volt a kedvenc kajám, de máig emlékszem a menzai
tea ízére, azt is nagyon szeretem máig, azt az ízt, a citromos teát, és a kedvenc savanyúságom pedig az uborka
volt, arra emlékszem még.
Melyik volt az az évfolyam, ami leginkább kifogott rajtad?
Nem tudom, hogy melyik évfolyam volt a legnehezebb, nekem jól ment a tanulás végig, ezt nem szabadna
mondanom nektek gyerekeknek, de nekem nem kellett sokat tanulnom, mert ahogy órán figyeltem és amit
hallottam, elég volt, hogy megjegyezzem.
Talán hetedikben, amikor a fizika tantárgyat kezdtük tanulni, az volt egy kicsit nehezebb, de az is jól ment végig.
Azt tudom nektek tanácsolni, ha követed a tananyagot és sikereid lesznek a tanulásban, az hozzásegít majd
benneteket ahhoz, hogy aztán később azt csinálhassátok az életben, amihez kedvetek van. Nekem ez sikerült
és nagyon boldog vagyok ebben.
Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
Nagyon sok emlékezetes kirándulásra emlékszem, Gutrai Ági nénivel nagyon sokat jártunk kirándulni a rácvárosi túrák alkalmával, erdőbe, hegyekre. Egy nagyon emlékezetes alkalom volt, amikor a Jakab-hegyre kirándultunk, mert valahogy elkeveredtünk és jó hosszúra sikeredett, de jó volt.
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Melyik tantárgy robbantott legnagyobb tűzijátékot a szívedben?
Nekem a kémia és a matematika volt a kedvenc tantárgyam és aztán nyilván ezért is tanultam ugyanezeket a
tantárgyakat a gimnáziumban is és nyilván ezért is lettem környezetmérnök, mert ott is fontosak ezek a tantárgyak.
Nehéz volt elballagni az iskolából?
Igen, az nagyon érdekes, mert egyrészt nehéz elválni az általános iskolától, ahol nyolc évig tanultunk, ott tanultuk meg az alapokat, másrészt olyankor már nagyon várja az ember az új iskola kihívásait és azokat a kalandokat, amik a középiskolában várják a diákokat. Kívánom nektek, hogy ti is éljétek át ezt az izgalmat.
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Talán egy nehéz időszakra emlékszem pályafutásom során, de az időben nagyon közel van még. Tavaly én is
elkaptam a koronavírust és azt nagyon megszenvedtem. Nagyon sokáig tartott fölépülni belőle, körülbelül két
hónapot ki kellett hagyjak, és utána nagyon sok munkába került, hogy újra visszanyerjem a kondíciómat.
És most hogy vagy?
Mostanra már teljesen fölépültem, sőt a nagyon sok munka hatására talán most érzem a legerősebbnek magam. Most vagyok a csúcson fizikailag, erősnek érzem magam és most megy a legjobban a játék is.
Mennyit kell edzeni egy élvonalbeli sportolónak, röplabdázónak?
Általában egy-egy edzésünk van délelőtt és délután. Ezek különbözőek, a játékon kívül természetesen erősítünk is és sok labdás edzés is van. Természetesen meccsek után van egy kis pihenő, de a mai nap különleges,
mert tegnap játszottunk és ilyenkor akkor általában van egy kis lazítás, de ma mégis lesz edzés, mert pénteken
egy nagyon fontos meccsünk lesz.
Mi volt eddig a legszebb pillanat az életedben?
Természetesen nagyon sok emlékezetes pillanat van az életben, de talán most az jut eszembe, hogy amikor
megszületett az unokahúgom, akkor az nagyon szép és fontos dolog volt az életemben.
Mikor jártál legutóbb az iskoládban? Jártál-e azóta nálunk?
Már nagyon régen jártam egykori iskolámban, amióta elköltöztem, Budapesten éltem és Békéscsabán élek.
Talán amikor még középiskolás voltam, akkor voltam utoljára a „Pázmányban”.
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…mert a grund mi vagyunk!
Mi a Srácváros szerkesztőségének tagjai közösen olvastuk el Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényét! És ha már elolvastuk, alaposan át is beszéltük, a beszélgetéseinket rögzítettük.
Ha valaki szeretné megtudni, hogyan gondolkodunk e nagyszerű történetről, annak ajánljuk a
„Srácváros” youtube csatornáját, ahol mindenki megtekintheti a videókat!
A regény befejezése után is sokat beszélgettünk a Pál utcaiak sorsáról és elképzeltük, mi lett velük később. Nos az alábbiakban a szerkesztőség tagjainak írásait olvashatjuk.

Epilógus

A Pál utcai fiúk 2.0
Én tíz évvel a csata után találkoztam a vörösingesekkel. 1898-ban már a Pásztorok vezetésével
léteztek. Azt tervezték, hogy a grundra épült házba költöznek, de végül csak a két Pásztor lakott csak
ott. Az idősebbik testvér lett a legjobb barátom. Sokat játszottunk, de az idő mindig…mindig…telik.
Ezt senki sem tudja megállítani…
Felnőttünk és az 1956-os forradalom után mindannyian külföldre költöztünk.
(Vancsa Hunor)

Tíz év múlva, 1899-ben a fiúk 24 évesek voltak.
Boka és Csónakos újra találkoztak és elmentek a vörösingesekhez. Most már tényleg kibékültek
velük és közösen elmentek a grundra.
Aztán mindenki ment a saját útjára.
Boka rátalált egy lányra, feleségül vette, lett egy gyerekük, akit úgy hívtak, hogy Boka Ernő.
A Pásztorok már nem vettek el senkitől semmit, gyakran jártak a Múzeumkertbe, ahol találkoztak Bokával és Csónakossal is, meg másokkal, de békésen beszélgettek. Beszélgettek arról is, hogy mi
lenne, ha Nemecsek még élne és felnőtt volna.
(Bende Kristóf)
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Tíz év múlva a grundon a fatelep megszűnt. Janó elveszítette a munkáját, a ház felépült. És Janó legnagyobb örömére aztán ott kapott munkát, felvették az új ház kincstárnokának.
Bokának családja lett, feleségével és két fiával a grundra épült ház egy lakását vették meg. Amikor Boka megtudta, hogy Janó abban a házban dolgozik, megajándékozta két csomag szivarral, egy új
pipával és egy új szivartartóval.
Kolnay és Barabás végre kibékültek és kovácsolt dolgokat árultak. Weisz matektanár lett és
geometriát tanított. A mi sulinkban tanít egy leszármazottja. Richter híres orvos lett és egy nagy kórházat vezetett. Leszik nyitott egy könyvtárat. Csele divattervező lett és egy divatszalont nyitott.
Néhány év múlva a fiúk összetalálkoztak egy kávéházban és elhatározták, hogy közösen nyitnak
egy klubot.
Nemecsek egy budapesti temetőben nyugszik.
(Balázs Vajk)

Harminc évvel később Boka a grundra épült házban lakik, övé ott a legnagyobb lakás.
Három gyereke van: Boka Ernő, Boka Ferenc és Boka Erika. Felesége neve Lafrán Mária.
Boka rendőr lett, van egy kutyájuk, akit úgy hívnak, hogy Hektor. A gyerekek közül mindig Ernő játszik a kutyával.
Boka gyakran találkozik Barabással, Kolnayval és Cselével. Kolnay is rendőr, közrendőr és Boka a főnöke. A két mindig veszekedő fiú aztán közös vállalkozásba fogtak, egy pékséget nyitottak.
(Lakatos-Tóth Kolos)

Húsz év múlva szerintem Csele elköltözött New Yorkba és híres divattervező lett. Három gyereke van, két lány és egy fiú. A két lányt Zitának és Csengének hívják, a fiút Jánosnak. A felesége pedig
Edina. Van egy szép házuk a belvárosban.
Csele ott volt mindenhol, ahol volt valami. Bármikor kész új ruhákat tervezni. Egyébként Csele
keresztneve: András.
(Gross Kinga)
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Ha én elképzelem a Pál utcai fiúkat, rengeteg ötletem lenne. De inkább leírom, ami valójában
történt.
Húsz évvel később más lett az életük. Aki legjobban járt, az meglepő módon Leszik. Ugyanis
úgy tudom, hogy ő alapította a Burger Kinget, akkoriban úgy hívták Zsemle Ország. Az éttermet 1907ben alapította Svédországban. Ott szerzett magának feleséget, három gyermekük van és még a mai
napig is élnek és szeretik egymást. Amikor Leszik már nem volt képes folytatni a munkát a gyerekei
folytatták, aztán az ő gyerekeik és így tovább, és ez íígy megy a mai napig is.
A legrosszabbul Csónakos járt, nem meglepő módon. Munkanélküli lett és élete végéig egyedül
élt. Viszont a neve a mai napig fennmaradt, ugyanis a nevét a Pál utca és a Mária utca sarkánál a falba
faragták és egy kis szöveget alá. Idézem:
„Csónakos Kolos nélkül nem létezne iskolánk,
ahol sok híres magyar tudóst tanítottak.
Bátran harcolt e helyért,
és ennek meg lett a jutalma.”
Úgy van, ugyanis nélküle a Pál utcaiak elvesztették volna a csatát és a vörösingeseké lett volna a
grund. Ők pedig nem engedték volna, hogy beépítsék, így nem épült volna föl az iskola, ahol például
akkor nem lett volna híres tudós Neumann János.
A legboldogabb ember közülük Boka. Ugyanis ő tanár lett. Mert ő a szigorúságával és mély
hangjával tökéletes tanár volt. Ráadásul ő egy különleges tanár lett. Minden évben más iskolában tanított. Jelenleg egy tatabányai iskolában tanít, mostanára már nagyon öreg, de még mindig ugyanolyan jól tanít, mint száz évvel ezelőtt.
Húsz évvel ezelőtt házasodott meg, egy gyerekük született, úgy hívják, hogy Boka Nemecsek
Tamás. Boka mostanra már nem tud utazni, ezért marad Tatabányán. Tamást a saját apja tanítja a 6.b
osztályban. Egy osztályba jár János (Ti úgy ismeritek: Csele) unokájával.
Mi? Még nem meséltem Cseléről?
No akkor itt az ideje. Csele, meglepő módon, nem divattervező lett, hanem építész, a világ leghíresebb építésze. Amikor megtudtam, hogy János (Csele) tényleg építész, leesett az állam (tényleg
fájt). Ráadásul még élvezte is a munkáját. A világ leghíresebb építményeit ő maga építtette: a Big
Bent, a Pisai ferde tornyot, az Eiffel tornyot és még sok híres építményt.
No, ki hiányzik még? Aha, Weisz.
Weisz, ha hiszitek, ha nem gépészmérnök lett, ő volt az első olyan gépészmérnök, aki rájött,
hogyan lehet üveggolyót használni, mint alkatrészt. Ez hatalmas áttörés volt a gépek történetében,
enélkül nem tudott volna létrejönni a telefon, a számítógép és hasonló elektronikus eszközök. Ezért a
hatalmas áttörésért Ottó (azaz Weisz) Nobel-díjat kapott.
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No és a két jó barát, Kolnay és Barabás? Mindketten ugyanazt a hivatást, pontosabban sportot
választották. Ugyanis mindketten focisták lettek a Ferencváros csapatánál. Akkoriban ők voltak a legjobbak. 1949-ben együtt vonultak nyugdíjba, majd 1956-ban, a forradalom idején együtt haltak meg a
harcokban. A történetükhöz még annyit fűznék hozzá, hogy kétszer is együtt nyerték meg az aranylabdát és aranycipőt
Gerébnek nem lett különleges munkája, vasúti masiniszta lett. nem szerette ugyan a munkáját,
de boldog életet élt. feleségül vette Marit, aki azóta komorna lett.
Két gyerekük született, egy fiú és egy lány, a fiút úgy nevezték el, hogy Geréb-Molnár Bálint (a
Molnár Mari vezetékneve), a lány neve pedig Geréb-Molnár Írisz lett. Ikrek voltak mind a ketten. Negyedik osztályosok voltak abban az iskolában, ahol Boka tanított. Dezső (azaz Geréb) találkozott is
vele. Amíg Bokának szünete volt, beszélgettek. János (Boka) arról beszélt, hogy merre járt a világban
és mit látott. Dezső arról mesélt, hogyan működik a vonat. Amikor Geréb hazament, megnézte a Négy
lovag a kerekasztalnál című filmet, amit Richter Levente rendezett.
Richter Levente a világ leghíresebb gyerektörténeteit rendezte. A Micimackót, a Kincskereső
kisködmönt, a saját bandájának történetét is, A Pál utcai fiúkat, és még sok hasonló gyerektörténetet.
Ráadásul az összes filmjében szerepelt Szebenics.
Eddig a Pál utcai fiúk epilógusáról írtam, de és ennek a történetnek az előzményét is megírom
majd egy másik könyvben, aminek az lesz a címe: A Mária utcai lányok.
(Dajkó Vilmos)

9

Tíz év múlva felépítették a grundra tervezett építményt és a fiúk gyakran visszatértek oda.
Húsz év múlva Bokából egy világhírű színész lett. Két fia volt, József és Ferenc, akik zeneszerzők lettek és a világ leghíresebb zenéjét ők szerezték.
Harminc év múlva Wendauer elnyerte a világ legkisebb lábú felnőtt embere címet.
Negyven évvel később Kolnay és Barabás kibékültek és aztán egy atomerőműben dolgoztak
együtt.
Ötven év múlva Áts Feri egy hatalmas ország elnöke lett, az országa lakosság 200 millió volt.
(Horváth Péter)

Tíz év után még mindig élt Hektor és sokat játszott a gyerekekkel.
Húsz év múlva Boka János még mindig Pesten élt. A Pál utcában lakott, a foglalkozása polgármester volt. Három gyermeke volt, a legidősebb tizennyolc éves, a második tizenkettő, a legkisebb tíz.
Tíz évvel még később mindhárom gyerek pék lett, nyitottak egy boltot, azt hallottam, hogy ott
nagyon friss és finom a kenyér (ennék ott egyet).
Huszonöt év múlva Csele Angliában élt. Ő találta ki a Minecraft-ot. Egy fia van, ő futballista
lett, szerzett VB kupát (nagyon híres).
Huszonhét év múlva Janó gazdag lett.
Ötven év múlva Kende és Boka még mindig tartják a kapcsolatot. Kendének öt fia van, mindegyik futballista, Csele fiával egy csapatban játszanak.
A grund még mindig játszóhely, Csónakos fiai ott játszanak.
A mostani gyerekek az iskolában még mindig leveleznek.
Rácz tanár úr még mindig tanár, már elég öreg.
A zongoraverkli még mindig nagyon szépen szól.
A törökmézes ember még mindig nem ment el az iskola elől, most már ötven forintért adja a
törökmézet.
A Mari postás lett, nagyon szorgalmas.
Az orvos nyitott egy kórházat, ahol már Nemecsek is túlélte volna a betegségét.
Geréb apja nyitott egy könyvtárat, ahol ott van a Lángban álló sziget-tenger is.
A Muziban még mindig üveggolyóznak a gyerekek.
A gőzfűrész még mindig nagyon jól működik.
(Csiszár Boldizsár)
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Ma Boka híres főszakács. Nagyon szereti a munkáját. Tíz gyereke van: Zsuzsi, Zoli, Attila, Laura, Zselyke, Janka, Monalisa, János, Boldi, Ákos. Már az Aldiban is dolgozott. Jelenleg Peruban lakik.
Nagyon szereti nézni a Konyhafőnök VIP-t. Szeret olvasni és takarítani.
Csele most Hawai-on lakik és a Pepco-ban dolgozik. Ruhákat készít ott. Van egy kínai felesége
és öt gyereke. A feleségét úgy hívják, hogy Chen. A gyerekeket úgy, hogy Xin Xin, Cho Chang, Jacob
Chin, Cho Chin, Chin Chin.
Lesziknek tizenkét unokája van: Jucika, Zsoltika, Márta, Rudolf, Gerda, Gedeon, Helén, Lulu,
Tibor, Petike, Zília és Károly. Ma már Hollywood-ban lakik és a Foodpandánál dolgozik. Mert a Netpincér megszűnt. Régen ő volt a legjobb Emagos, de mivel már van Emag easy boksz, kirúgták. Most
bepróbálkozott a Mekinél meg az Extremdigital-nál.
Barabásnak öt gyereke van. Mexicóban lakott. Most az Alzánál dolgozik, mert a dm-ből eljött.
Nem szeret ott dolgozni, ezért felhívta Lesziket, hogy dolgozzanak együtt. Így most ő is Hollywoodban
él és híres takarítóként emlegetik.
(Antalovics Elena)

Húsz év múlva Bokának lett egy szőke fia, akiből később szabó lett.
Úgy tudom, hogy az összes Pál utcai fiú beköltözött a grund helyére épült házba.
A gittegyletbe Nemecsek helyére belépett Boka, a Pál utcai csapatnak ugyanis végleg vége lett, a
gittegylet mindig vitt pénzt Nemecsek anyukájának, így támogatták a családot.
Csónakos a Titanicon szolgált, szerencsére pont megúszta a balesetet.
Kolnay és Barabás a legnagyobb haverok lettek.
Szebenics a világ legnagyobb tudósa lett.
A Pál utcát és a Mária utcát megnagyobbították és építettek egy új grundot. Amikor eljutott
ennek a híre a Pál utcaiakhoz, újra létrejött a csapat.
Hahó hó! Hahó hó!
A vörösingesek megalapítottak egy szigetet, a vörös szigetet, kitiltották onnan a Pál utcaiakat,
azok meg a vörösingeseket az új grundról.
Az üveggolyók kiállításra kerültek a Nemzeti Múzeumban.
(Jakab Marót)
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Geréb börtönbe került és amikor kijött a börtönből, ékszerárus lett, és nem lett felesége. Áts
Feri kovács lett és egy vendége se volt. Boka órákkal foglalkozik, Kolnay pedig a leghíresebb evőversenyekre jár, Barabás viszont a legsoványabb ember.
Úgy tudom, hogy Csónakos lett a leghíresebb, mert 102 évig élt. Csele is híres, mert a világon a
legjobb ruhákat gyártja.
A Pásztorok újságírók lettek, Weisz Új-Zélandon él és ő gyártja a KitKat-ot. Wendauer mindig
is kicsi növésű maradt, 54 éves korában 126 cm volt és a grund helyére épült házba költözött.
(Gulácsi Máté)

Huszonöt év múlva Boka 39 éves. Űrhajós lett, az USA-ban dolgozik, egyszer egy marsi úton
majdnem fölrobbant az űrhajó, ő mentette meg, nem robbant ugyan föl, de egy társuk ott ragadt a
Marson. Egy másik marsi úton megtalálták és sikerült visszahozni.
Kolnay és Barabás újra és újra összevesztek, most éppen azon, hogy ki hogy neveli a gyerekeit.
(Selényi Ákos)
Harminc év múlva Csele 44 éves. 1935-ben kiköltözött Hollywoodba, nagyon híres divattervező
lett. Két lánya és egy fia van és egy bájos hölgy a felesége.
Gyerekeinek nagyon sokszor mesélte a grund történetét, a harcot, a barátokat, Kolnay és Barabás veszekedését és még sok más történetet. Az üveggolyózást már az első pillanatban megszerették.
(Kiss-Szabó Ádám)
Wendauernek ma már 33-as lába van. A szomszédomban lakik és szoktam vele beszélgetni.
Elmesélte, hogy három gyereke van, Pisti, Károly és Béla. Tíz évesek és egy pécsi általános iskolába
járnak, negyedikesek. Őket tanítja golyózni.
(Deák Laura)
Kolnay nyitott egy éttermet, nagyon finom csirkecombot csinál, Barabás pedig ugyanott egy
cukrászdát, nála a legjobb a palacsinta meg a csokifagyi. Kolnaynak tíz, Barabásnak tizenöt unokája
van.
(Berecz Hanga)
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Húsz év múlva Boka a honvédségnél tábornokként szolgál. Minden hónapban csak egyszer
mehet haza, három gyereke van, egy 3 éves, egy 6 éves és egy 8 éves.
Csónakos a magyar fociválogatott legjobbja. A Real Madridban játszik és a védősor legjobbja.
Van két gyereke és ők is a Real Madrid gyerekcsapatában játszanak és már három aranyérmük van. A
felesége a Múzeumban dolgozik és aa család minden meccs után a Muziba megy golyózni.
Geréb egy utcalakó lett és nincs semmije csak egy nagy bírsága.
(Gál Zoltán)

Húsz év múlva Boka egy nagyon jó és bölcs ember lett. Boka ma is hazamegy a jómódú családjához. az ő és a Csónakos gyerekei a legjobb barátok. Boka egy olyan katona lett, akinek naponta, hazafelé menet mindig le kell ráznia a sajtót.
Egyébként, ha már szóba jött Csónakos, mi lehet vele? Húsz év alatt sok mindenre jutott. Ő a
világ legjobb birkózója és minden nap büszkén megy haza a családjához.
Szerintem Nemecsek mára nagyon jó barátságban van a Pásztorokkal. Én azt gondolom, hogy
Nemecsek él, és a grundra épített házba költözött. Szabó lett ő is, és minden nap délután kiviszi a gyerekeit a Muziba és golyóznak egy jót.
Huja hopp, szerintem Áts Feri még mindig tiszteleg Nemecseknek. Én azt gondolom, hogy Áts
Feri már lemondott a vörösingesekről, de Szebenicsre még mindig haragszik.
Hektor egy nagyon híres katonakutya lett, akit Janó nevelt és képzett ki. Egy hatalmas szobrot
állítottak neki a grundra épített ház mellett így Boka is minden nap találkozik Hektorral.
Apropó Janó! Ő egy híres építészmérnök lett. De nagyon sajnálja, hogy a grundot beépítették,
mert annak idején a gyerekek mindig vittek neki szivart.
(Deák Bendegúz)
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