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7-8. o. FELADATLAP 

Rosie Rushton: Hogy tehetsz velem ilyet anyu? 
4. forduló 

 AZ ERŐSZAKOS FIÚK MEGKAPJÁK A MAGUKÉT 

- Láttam az apukádat bemenni Todd irodájába – mondta Laura Sumithának csütörtök reggel 
az iskolagyűlés előtt. – Csak nincs valami baj? 
- Sumitha az ajkába harapott. – Ne mond el senkinek! Sandeep miatt jött. Két fiú hetekig 
zsarolta, és terrorizálta. 
Laura elborzadt. – Iszonyatos! És mit csináltak vele?  
- Nem mondhatok semmit, míg Todd helyre nem tette a dolgot – mondta Sumitha. – De 
szörnyen szégyellem, hogy semmit nem vettem észre az egészből. Sandeep már egy ideje 
olyan szerencsétlen volt. Én meg csak azt hajtogattam neki, hogy nőj már fel, nőj már fel. 
- Most már ne vádold magad – mondta Laura, és vigasztalólag Sumitha vállára tette a kezét.  
Az apád és Todd majd csak megoldják a dolgot. 
- Hát remélem – mondta Sumitha. – Nagyon remélem. 
Az igazgatói irodában Todd íróasztala előtt lehorgasztott fejjel állt Matthew Barnes és Kevin 
Bott. 
- Ez az úr Radzsiv Banerdzsi, Sandeep édesapja – mondta Todd. 
Kevin idegesen topogott, Matthew a körmét rágta. 
- Üdvözöllek, Matthew, üdvözöllek, Kevin – nyújtott kezet nekik Banerdzsi udvariasan. A 
két fiú vonakodva fogadta el a feléjük nyújtott kezet 
- Banerdzsi úr szeretne pár szót szólni hozzátok – mondta Todd. 
-A fiúk szemmel láthatóan nyugtalankodni kezdtek.  
Hát akkor – kezdte Radzsiv – gondolom, most majd mindjárt elkezdtek engem is gúnyolni, 
és csúfolódtok rajtam, végül pedig pénzt követeltek tőlem, és ha olyan ostoba volnék, hogy 
szembeszállok veletek, akkor még meg is vertek. 
Matthew és Kevin elképedve bámult rá. 
- Nem értitek a dolgot? Tévednék? – kérdezte Banerdzsi. – Hát nem ez a stílusotok? A két fiú 
nem szólt semmit. Matthew a háta mögött a kezeit tördelte, Kevin a száját rágta. 
- Hát nem így viselkedtetek a fiammal? Én ugyanolyan vagyok, mint ő. Indiaiak vagyunk. A 
bőrünk nem fehér, hanem sötét színű. De nyugodt életre vágyunk, és utáljuk az erőszakot. 
Hát akkor miért nem erőszakoskodtok velem is most, itt, azonnal? 
- Nem  
Hát ez szép! – mondta Banerdzsi. – Az öltöző sötét sarkában megverni a kisebbeket, mikor 
senki sem látja, aztán pénzt kicsikarni tőlük; ezt nevezitek ti tréfának. Hát nagyon sajnállak 
mindkettőtöket. 
A két fiú ismét meglepetten nézett rá. 
- Meg vagytok lepve? – kérdezte. – Igen, nagyon sajnállak benneteket. Mert ez a gyáva, 
alantas magatartás arra utal, hogy ti nagyon boldogtalan fiúk lehettek. Remélem, hogy a 
szüleitek és az igazgató úr el fogja rendezni ezt a borzalmas ügyet, mert senkinek, még 
nektek sem kívánom azt az érzést, amin a fiam átment miattatok. Csak ennyit akartam 
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mondani – tette hozzá. Most már Todd igazgató úr kezében vagytok. 
Todd felállt. 
- Az enyémben és a többi hatodikosában – helyesbített Todd. A hatodikosok a jövő héten 
bíróság” elé állítják ezeket a nagyfiúkat. És akkor majd rendeződik ez a kérdés. Köszönöm, 
hogy eljött, és méltányolom a segítségét.  
Sumitha még utolérte az apját a kijárat előtt. 
- Apa, mi van? Minden rendben ment? Radzsiv erőltetetten mosolygott.  
– Hogy rendben-e? Remélhetőleg Kevin és Matthew majd rádöbben a hibájára, de magunk 
közt szólva, a legfontosabb, hogy visszaállítsuk Sandeep elveszett önbizalmát és 
önbecsülését. – Aztán nagyot sóhajtott.  
– De korosztálytól függetlenül, mindannyiunknak feladata, hogy éberen figyeljük, hogy 
ilyen dolgok ne történhessenek meg. És ha észreveszünk ilyesmit, legyünk olyan bátrak, 
mint Victoria, és tegyünk ellene. A fő gond az, hogy Sandeep félt elmondani a dolgot. 
Azonnal oda kellett volna jönnie hozzám, vagy az anyádhoz, vagy éppen hozzád, és akkor 
egy csomó szenvedéstől megkímélte volna magát. Sumitha bólintott. – És ha én is jobban 
odafigyeltem volna rá, ahelyett hogy folyton csak elutasítottam, talán nekem mindent 
elmondott volna – mondta Sumitha, majdnem sírva. 
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1. Írd a nevek mellé a részlet alapján, hogy ki kicsoda? 

Todd: ………………………….          Sumitha: …………………………………… 

Laura: …………………………           Sandeep: ………………………………….. 

Matthew Barnes: ……………………………………………. 

Kevin Bott           : …………………………………………… 

Radzsiv Banerdzsi :………………………………………… 

2.Adj találó címet a részletnek! 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Nevezd meg az olvasmány szerkezeti egységeit, majd készítsd el a vázlatát a 
megadott módon! 

a; …………………………… :          
………………………………………………………………… 

b; …………………………..   : 

1 ………………………………………………………             

2 ……………………………………………………… 

c; ……………………………. :   

4. Csoportosítsd a következő mondatokat! Előzmény 1-es, következmény 2-es. 

Sandeep félt elmondani a vele történteket. ….. 

Kevin és Matthew megfenyegették Sandeepet. ….. 

Sandeep apja felkereste az igazgatót.    ….. 

Sandeepet két nagyobb fiú kínozta.      ….. 

 

Radzsiv Banerdzsi megleckéztette a fiúkat.  …... 

 Sandeep sokat szenvedett a nagyobb fiúk „tréfái” miatt.  ….. 

A „bíróság után rendeződik a helyzet. ….. 

Az igazgató átadja az ügyet.                …….  
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5. Ha tagja lennél a „bíróságnak”, milyen büntetést adnál Sandeep kínzóinak? 
Fogalmazd meg 2-3 mondatban! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. A szövegből vett mondatot írd a megfelelő helyre, majd alakítsd a táblázatnak 
megfelelően! 

Laura elborzadt. 

Összetett mondat  

Hiányos mondat.  

Tőmondat  

Bővített mondat  

 

7. A következő igéket alakítsd át úgy, hogy feltételes, majd felszólító módban 
legyenek! / idő, szám személy nem változik/ 

IGE FELTÉTELES MÓD FELSZÓLÍTÓ MÓD 

elmondott   

figyeljük   

gondolom   

nyújtottak   

sajnáltatok   

 

Határidő: február 20. 

 


