
 

 

 

 

2016 ŐSZ 



 

 

Kedves Olvasók! 

 

Beköszöntött a következő tanév. Az ősz alkalmával színesbe öltözik a 

természet, ahogy a Kelet is. Iskolánk diákjai ismét megmutatták írói 

tehetségüket. Ugyancsak csodás versek és novellák várnak benneteket, 

de ezek mellett újabb tanórai kincseket is olvashattok az újságban. 

Az év elején megszervezett Mecseki Túranapról is írtunk egy rövid 

élménybeszámolót. A 10.C és 11.C osztály indulóját is felfedezhetitek 

a lapban. 

A nemrég megrendezett, hagyománnyá vált Verébavatón a 

kilencedikes osztályok fantasztikus osztályhimnuszokkal ajándékoztak 

meg minket, ezért úgy döntöttem, hogy ezeknek mindenképpen 

helyük van a Keletben. 

Egy kis újítást is kitaláltam. A lap végén játékos feladatokat 

találhattok, amiket otthon, vagy akár iskolai szünetekben (ha éppen 

nem kell házi feladatot másolnotok) együtt megoldhattok. 

Nem is húzom tovább az időt. 

Végezetül csak annyit, hogy 

legyetek bátrak, és ha szerettek írni, 

akkor mutassátok meg nekünk a 

tehetségeteket! Küldjétek el 

műveiteket hozzánk akár álnéven, 

akár a rendes nevetekkel. Sok 

szeretettel várjuk!!! 

Kellemes időtöltést kívánok a Kelet világában! 

Galacz Petra 



 

 

Novellák 

 

Az Ősz tavasza  

Kint ülök… csak ülök, szívom a cigarettát, révedek… S nézem, ahogy tátongó 

füstje átszeli az éjszakát. A távolból néha pisszen egy-egy kutya, de a városi 

zajnak itt se híre, se hamva. Jön az Ősz sebesen, viharosan dúlja át a kertet 

erejével, ugyanakkor beborítja piros, sárga, barna pöttyös színnel a messzeséget. 

Rád gondolok, s ahogy ölelsz. Hogy mennyi virágba borul az Ősz veled. S most 

ölelj! Ölelj csak szorosan, én bújok hozzád untalan. Nincs az az ősz, ami 

betakarhatná deres leveleivel ezt a tavaszt, ahogy erős jellemével bánthatná a 

haraszt. Jöjj Ősz! Légy itt mindig, de tudd, legyél észnél, az Ő tavasza erősebb 

bármely pirosas levelednél. 

T.A. 

 

Műanyag világ 

Mindenki kétszínű. Kibeszélik a másikat, hátba szúrják egymást. Álarcot 

vesznek, fel az emberek. Mindenki mást mutat, mint amit érez. Senki se meri 

megmutatni az igazi személyiségét, mert fél a kritikától, attól, hogy kilóg a 

sorból. Nem képesek ma már az emberek megmondani a másik szemébe az 

igazat, amit gondolnak valójában. Egyszerűbb a hátuk mögött pletykálni róluk. 

Sokan észre se veszik, hogy mi történik a hátuk mögött és az a legszomorúbb, 

hogy kevés kívülálló van, aki szóvá meri tenni. Inkább végig nézik a másik 

bántását lelkiismeretlenül és örülnek magukban, hogy őket nem piszkálják. 

Vannak, akik inkább bántják a másikat, az ártatlant, azért, hogy ne ők legyenek 

a prédák. Pedig végig kéne gondolni magukban mindig, mielőtt beszélnek vagy 

cselekednek. Nekik ez fordított esetben miként esne? Sajnos emiatt az emberek 

nem bíznak egymásban, ezért nem alakulnak ki kapcsolatok, vagy tartós 

kontaktusok. Ma már mindenkinek a telefon a barátja. A virtuális világnak ez az 

egyik negatívuma is. Az emberek egyre jobban antiszociálisak lesznek tőle.  Ma 

már a telefon, internet, android-alkalmazások mindenkit beszippantanak. Sokkal 

fontosabb az embereknek a mobiljuk márkája vagy az, hogy hány like-ot kap, 



 

 

mint a barátság, vagy az egymás közti személyes kommunikáció.  Pedig csak 

illúzió az egész. A chaten az emberek sokkal bátrabbak, mert ott sokkal 

függetlenebbek. Ezért is inkább az emberek az interneten kommunikálnak. Ez 

miatt sok felszínes, színlelt kapcsolat alakul ki. Ezek a kötelékek hamisak, a 

legtöbb csak azért van, hogy több legyen az ismerősök száma.  Ezekre a 

viszonyokra nem alapul semmi, nem igazak. Rájuk nem lehet számítani a 

bajban. Össze kéne fogni, megvédeni, kiállni a társakért és nem foglalkozni a 

másik véleményével. Legyen mindenkinek fontosabb a saját lelkiismeretének a 

tisztasága, mint az, hogy ki mit gondol! 

Szakálos Fédra 11.C 

 

Helyszín: ANK Gimnázium 2036-ban 

Nem sok minden változott.  A kormányok „jöttmentek”, az oktatással kevésbé 

foglalkoztak az évek alatt. Már minden tanteremben található interaktív tábla, 

bár elavultnak számít, mivel más országokban hologramos kivetítéssel történik 

az oktatás. A tanárok megmaradtak. Kicsit megöregedtek, vagyis 

tapasztaltabbak lettek.  60-70 évesen oktatják a jövőt. 

Húsz év múlva, az idős tanár nem pihen! 

Becsengettek. 

A 10-es teremben a diákok várják az irodalomórát.  

Egyik diák: Jön a tanár! Jön a tanár!  

Másik diák: Mit kiabálsz? Úgyis legalább két perc, mire ide ér a botjával!  

Harmadik diák: Ne legyetek már ilyenek! Jaj, itt van!  

A tanárnő lassú mozdulattal nyúl a kilincs után, hogy becsukja az ajtót és 

elkezdje a tanórát.  

Tanárnő: Jóóóó napot kííívánok!  

Hetes: A tanárnőnek tisztelettel jel… 

Tanárnő: Figyelj – kis szünet – figyelj! Hallgassuk meg a hetest, utána 

leülhettek. Halihó, már lassan ötven éve így csinálom! Tehát, akkor mondd! Ki 

hiányzik?  



 

 

Hetes: Menő Judit és a Dávid.  

Tanárnő: Kérlek, azzal segíts, hogy mondod a vezetéknevét is! Akkor?  

Osztály: Szép Dávid. 

Tanárnő: Oké. Óhaj, sóhaj, panasz, sirám – kicsit gondolkodik, aztán 

megdöbbenve mondja –, a többit elfelejtettem! Hol hagytuk abba a múlt órán? 

Egyik diák: Adynál. 

Tanárnő: Tényleg! Voltam az Aldiban és vettem akciós mosóport, ha esetleg 

kell, a szülőknek még vehetnek, mert akciós. Tehát mit tanultunk az Aldiról?  

Diák: (erőteljesebben szólal meg) Tanárnő! Nem az Aldiról beszéltünk, hanem 

az Adyról, aki költő volt a 20. század elején! 

Tanárnő: Már bocsánat, fiatalok, hogy idős vagyok! Volt-e mára valakinek 

előadása?  

Diák: Igen, nekem volt a mai órára! 

Tanárnő: Miről is kellett kiselőadást készítened?  

Diák: Arról, hogy mi történt a Szulejmán 1877. epizódjában. 

Tanárnő: Hurrá! (a sétabotját az ég felé emeli örömében, majd nagyon izgatottá 

válik) Vegyétek elő a sütit és a teát valamelyik szekrényből! Aki legelőször 

megtalálja, kap egy pluszt!  

(Meglett a süti és a tea. A diák elkezdte a kiselőadást, mikor a hátsó padokban 

beszélgetés indult meg.) 

Tanárnő: Jaj, a derekam!... Ott, a hátsó padban, mindenki előveszi az iskolai 

tabletet, és diktálom a 60 soros fogalmazás címét! Jó?! A cím a következő: 

„Milyen lehet végtagfájdalommal tanítani közel 70 évesen, miközben csak 

szerdán este adják a Szulejmánt?” Érvelj!  

(Az előadásnak vége, szaktanári dicséretet kapott az előadó, persze egy ötös 

kíséretében.) 

Tanárnő: Valaki legyen szíves és írja be a kapott jegyet és a szaktanári 

dicséretet az elektronikus naplóba! Köszönöm! 

Diák: Tanárnő! Mikor folytatjuk Adyt?  



 

 

Tanárnő: Ki az az Ady? 

Diák: Gondolhattam volna! Ma sem tetszett bevenni a Memoril tablettáját! 

Adom rögtön! Tessék! 

Tanárnő: Köszönöm!  

Pár perc múlva 

Tanárnő: Akkor Ady Endrével folytatjuk! Ugye, az előbbi előadásban is 

szerepelt, mivel az epizód száma pont Ady Endre születési éve! Mit tudunk Ady 

Endréről? A Léda-versekkel kapcsolatban? Mikorra ígértem én dolgozatot? 

Mára, igaz? 

Diák: Mért szóltál neki a gyógyszer miatt??? Írhatjuk a dolgozatot!  

Másik diák: Legalább le tudunk majd érettségizni!  

Tanárnő: (csodálkozva) Érettségi? Az micsoda?  

vége 

 

A délelőtti teapercek 

A tanárok számára a tanórák közti szünetek két részből állnak: az egyikben 

felérnek a tanáriba, ami több percbe is telhet. Ha már „befutottak”, akkor lesz 

aktuális ez a történet. Valaki kötöget, míg mások a teát és a reggel hozott 

süteményt keresik. 

E.tanárnő: Halihó! Nem tudja senki, hova lettek elrakva a reggel hozott sütik?  

– közben keresi – 

Á.tanárnő: Valahol láttam! Egyébként jó, hogy mondod, mert jönnek az 

unokák, és nekem is sütnöm kell! Tudom, hogy hol láttam! A Pitagorasz-tétel és 

a logaritmus között! 

E.tanárnő: Szuper! Kérlek, tedd az asztalra! Köszönöm, és beírtam a pluszt! 

Az asztal megtelik mindenféle süteménnyel: zserbóval, krémessel, pitékkel, 

pogácsákkal és még sok minden mással is.  



 

 

H.tanárnő: Gyerekek, nagyon finomak ezek a sütik! Ezt a csokis tetejűt ki 

sütötte? Isteni! Kérem a receptet! 

E.tanárnő: Átküldöm mailben! 

Egyik tanárnő: Képzeljétek el, drágáim, át kellett mennem az angoltanáriba! 

Többiek: És? 

Egyik tanárnő: Bekopogtam, egy fiatalember ajtót nyitott, és a következőt 

mondta: „Csókolom! A titkártól tessék megkérdezni, hogy melyik teremben 

találja meg az unokáját! Csókolom!” 

Mit szóltok hozzá? 

Többiek: Ez a mai fiatalság! De szemtelen! Ez annyira szemtelenség, hogy 

kiesik a szívem! 

Kopognak 

I. tanárnő: Valaki kopogott! Tessék! Gyere, arany bogárka, vegyél sütit, fogj 

egy poharat és igyál velünk, persze csak tea van, „hahaha”!  

Diák: Ámmm, köszönöm, de csak azért jöttem szólni, hogy tessék órára jönni, 

mert igazolatlan órát tetszenek kapni! Három igazolatlan után nem kapnak 

kupont az Aldiba! Plusz van két jegyem a Szulejmánra, amit a moziban 

játszanak!  

 

Az egész tanári kar otthagyta a teákat és sütiket, majd a „futóbot”-tartóhoz 

siettek, ahonnét mindenki kivette a maga botját, és indultak tanítani. 

Molnár Ferenc 12.C 

 

 

 

 

 



 

 

Kovács Mercédesz: Mr. Ideges Lépt és én 

Hazafelé sétáltam, átvágva a sötét, szűk utcákon. Nem volt túl késő, nyolc múlt 

pár perce. Még nem kellett félni a péntek esti részegektől, majd kicsit később. 

Mélyen beszívtam a hideg levegőt mely átjárta a tüdőmet. Éreztem, ahogyan 

összekoccannak a fogaim a hűvöstől. Úgy döntöttem a rövidebb úton megyek 

haza, így átvágtam a kitaposott leveles ösvénykén, mely távol van a nagy kertes 

házaktól. Körülnéztem, csak néhány lámpa világított halványan, és a köd 

leszállni készült. A felhők eltakarták a holdat, és nem volt mi beragyogja az 

eget, még a csillagok is eltűntek. Hiába kerestem a szekereket az égen, nem 

találtam. A sáros kis sétányon csúszkálva meghallottam valami zajt a hátam 

mögül. Hirtelen hátra fordultam, de semmit nem láttam. Tovább ballagtam az 

ösvényen, halkan fütyörészve, azon gondolkodva, mi volt a matek házi. 

Nyikorgásra lettem figyelmes, egy öreg cipő halk sikolyára. Lassú, megfontolt 

léptek, olyan „mindenre készen állok, bármi jöhet” járást. Nem mertem hátra 

nézni, csak mentem és mentem. A nyikorgás nem hagyott alább, éreztem, 

ahogyan a föld megremeg a durvább léptektől. Szinte már az erőszakosság rítt le 

róla. A kezeimet zsebre dugtam, és végre embereket láttam az út másik oldalán. 

Lépéseim futásra váltottak, de mire elértem volna őket, köddé váltak a 

homályban. Ketten maradtunk, mr.ideges lépt és én. Egy meredek domb 

választott el a háztól, azt már fél lábbal is kibírom, gondoltam. Lombos fák és 

egy kopasz játszótér van körülöttem. Az egyik hinta nyikorog, odanézek, de 

senki sem ül benne, és mégis előre és hátra lökődik. Újra és újra. Furcsa, nem 

érzem, hogy fújna szél. A hinták sikítását egy köhögés zavarta meg. Nem olyan 

mezei krehácsolás, inkább egy TBC-ben szenvedő hangos jajveszékelése. Mély 

levegőt vettem, majd az ajkamba haraptam. Éreztem, ahogyan a vér fémes íze 

kiterjed a számban, és a sajgó érzés eluralkodott rajtam. A lépéseket már egész 

közelről hallottam, mellőlem. Felsandítottam és a szívverésem kihagyott kettőt. 

Mint aki a vörös halálból lépett ki. Hosszú, fekte kabátot viselt, kezeit zsebre 

vágva. Szájából egy füstölgő cigaretta lógott ki. Francia sapkája jól ráhúzva 

fejére, és amikor lejjebb néztem, ott volt az öreg sikoltozó bakancs. Arca 

meghökkentő, szinte már hátborzongató volt. Szemei résnyire kinyitva, és alatta 

nagy, tágas szürke karikák. Orra akár egy kapa, már szinte földet lehetett volna 

művelni vele. Száján apró sebek voltak, mintha nem lenne más, amit 

rágcsálhatna. Talán nincs is. Bőrét hegek borították. Egy üres hely nem volt 

rajta. Éreztem, ahogyan a félelem belém költözik és tombolni készül. 

Szívverésem fokozódott, gyorsabban vettem a levegőt, lábaim szinte remegtek. 

Távolról megláttam a fényt az éjszakában: a házunkat, végre már nincs sok 



 

 

hátra. Gyors és nagy léptekkel a kapuhoz értem. A zsebembe nyúltam, és 

reszkető kézzel beillesztettem a kulcsot a zárba és elforgattam. Nagy reccsenés 

után kinyílt, mikor belépni készültem, a rekedt és ijesztő hang utoljára 

megkísértett. 

– Jó éjszakát szép kisasszony, legyen áldott estéje!– mondta mély és 

fáradt hangon.  

– Önnek is – bólintottam, mikor megakadt a tekintetem a szemén.  

A tengerkék szempáron egy szörnybe zárva. Olyan árulkodóak és őszinték 

voltak. Ahogyan beléjük néztem, átéreztem a fájdalmat és a szomorúságot, egy 

másodpercre tudtam, mit érez. Megijedtem, majd gyorsan elindultam befelé. 

Mikor felértem a verandára, óriási huppanást hallottam. Nem csuktam be a 

kaput, jutott szembe, és ha férfi bejött utánam? Felkaptam a söprűt, ami az 

ajtónak volt támasztva, és a kapu felé vettem az irányt. Láttam, hogy a kukák 

feldőltek. A bokorban mozgott valami, vagy valaki. Hiába hajtogattam 

magamnak, hogy ő egy áldozat, attól még nem hagyom, hogy megtámadjon. 

Odaléptem, hirtelen széthúztam az ágakat, és nem hittem a szememnek. Blacky 

volt, a kis macskám, aki egy kis labdával játszott. Hónom alá kaptam, és a 

kapuhoz mentem, hogy becsukjam, de a kulcsom nem volt a zárba. Biztos 

kiesett a zsebemből. Bementem a cicával a házba, és nyugovóra tértünk.  

Meleg és napos reggelre ébredtünk. A madarak víg éneket daloltak az ablakom 

alatt, és Blacky már az ágyamat karmolászta. Felhúztam a pulcsimat, és 

levágtáztam a lépcsőkőn.  

– Köszönjük szépen, megmondom neki. Viszontlátásra! – mondta a nagyim 

kedves hangján, amit ritkán használ.  

– Kivel beszéltél? – kérdeztem. 

– Visszahozták a kulcsod. Inkább köszönnéd meg, és vigyáznál rá jobban! – az 

állam leesett. A kertben ejtettem el. Ki találhatta meg?! 

– Ki hozta vissza? – vontam kérdőre a mamát. 

– Egy kedves fiatalember, igen jóképű, vakító kék szemekkel.   

Mikor meghallottam, nem hittem a fülemnek. 

 

Kirontottam a szúnyoghálón, és a kapu felé mentem. Távol volt már, de 

megfordult és intett egyet, teljesen más volt, mint aki tegnap kísértett. Csak 

hideg kék szemeit figyeltem, majd megakadt a szemem makulátlan sima bőrén 

és szép mosolyán. Talán ő a szépség és a szörnyeteg személyesen. 



 

 

Jövő? 
  

Kinek mi jut eszébe erről a szóról, hogy jövő? Vagy éppen arról, hogy jelen? 

Kisgyermekként sokszor hallgattam nagyapám történeteit a múltjáról. Ilyenkor 

mindig az a gondolat futott végig a fejemben, hogy akkor neki nincs jövője? 

Kissé furcsán hangzik és nem kézzel fogható. Miért beszélünk ennyit a 

múltról,ha az már rég elmúlt? Nem inkább a jövőre kéne koncentrálni? Pont 

ezért tartottam érdekesnek a meséket, mert egy szó sem volt a jövőről. Éppen 

ezért foglalkoztatott ez engem egyre jobban. 

 

Itt élünk a 21. században, és azt veszem észre, hogy butulnak az emberek. 

Hatalmasat fordult a kocka. A gépek, amiket egykor az emberek irányítottak, 

azok mára már úgymond saját életet élnek. Az utcán már nem az őszi tájban 

gyönyörködő arcokat látom, hanem azt, hogy minden ember vagy bambulja és 

nyomkodja az okostelefont vagy éppen búskomor arccal, maga elé révedve a 

problémáira gondol. Egyszerűen minden fény elveszett a szemekből. Berögzülve 

követnek egy divatot, egy stílust és lassan az egyéniség fogalma megszűnik. 

Minden ember szürke, melankolikus robottá fog válni. Kínos lesz másnak lenni, 

sőt már most is az. A technika elveszi az emberek lelkét, a családok nem 

családok többé, a személyiség elvész és a legszomorúbb az, hogy ezt senki sem 

veszi észre, habár aki látja is ezt, az nem foglalkozik vele, mert elítélik. Nem 

mernek küzdeni a jobbért, mert száz bábu erősebb lesz, mint egy egyéniséggel 

rendelkező, saját gondolatait kimondó ember. Szóval kimondom, amit 

gondolok: a mai ember pusztítja saját magát! 

 

A fiatalok problémája is ezekkel függ össze. Szinte telefonnal a kezükben 

születnek. Bántani kell azt, aki más, ki kell nevetni, ha megbotlik és elesik, nem 

mindjárt felsegíteni. Az idősebbekkel való beszédről már nem is mondok 

semmit. Tehát viselkedni képtelenek illetve felmérni sok esetben a szavak 

súlyát. Ez a jövő? Semmi felelősségtudattal rendelkező felnőttek? A jövő 

dolgozó emberei? Belegondolni is szörnyű számomra. Már így is tönkreteszik 

egymást és önmagukat. Mennyi fiatal szenved így is lelki betegségben? Egy 

ilyen világban ne is csodálkozzunk ezen. Az elvárások, a folyamatos megfelelési 

kényszer… Szóval ebből a szempontból nehéz. Talán ezért is menekül rengeteg 

fiatal a technika világába. Ott nem érdekel senkit, hogy ki hogyan néz ki… Ez 

lett a saját kis életterük. Elég szomorú nem? Egyre gyengébb a lelkük, mert 

nagyon kevés az az ember, aki megérti őket. Leszívja a külvilág az erejüket. 

Nem vágyom olyan jövőre ahol a gépek okosabbak, mint az emberek. Kik 

lesznek a jövő Albert Einsteinjei? Talán a számítógép? A telefon? Ugye, hogy 

viccesen hangzik? Tudom… de most nem elgondolkodtató? Elbutulunk, 

ellustulunk. Az autó fogja önmagát vezetni helyettünk, a ceruza ír majd magától 

és még sorolhatnám. Szerintem borzasztó. Semmit sem kéne tennünk és minden 



 

 

az  ölünkbe hullana? Abba mi az izgalmas? Mi a próbatétel és küzdés? Semmi. 

Nem lesz önbizalom, nem lehet mondani, hogy:  

– Igen, megcsináltam, sikerült!!! 

Elveszik az öröm és versenyszellem. Szóval akkor teszünk a szép és hasznos 

jövő érdekében valamit vagy maradunk két lábon járó bábuk? 

Állj fel, porold le magad, mert határ a csillagos ég!!! 

DarkFox 

 

 

Versek 
 

Őszi Deres Délután 

Felnéztem az égre, mert más dolgom alig ha volt, 

Mindig azt tanácsoltad, 

nézzek föl, és a választ megkapom. 

Az a felhő, eső felhő, 

pont olyan egyedül volt, mint amilyennek én éreztem magam, 

tudod, így elég nehéz, ha a válasz elmarad. 

Gondoltam, így, hogy szinte  tükörképem látom, 

átfutott az agyamon,hogy talán 

nem így kéne hálnom. 

Össze gyűjtöm erőmet, és keresek még felhőket, 

hogy ne legyen az ég üres, legyen egy kis lendület. 

Nevem Nincs 

 

 



 

 

Gyásztánc 

 

Gyászol az ősz.                                                                                                                                                                  

A fák siratják zöld lombjaikat.                                                                                                                                      

S várják újra friss rügyező ágaikat.                                                                                                                            

De hiába, nem jön, s lehet már nem is lesz többé tavasz. 

Színekben tündökölnek a levelek.                                                                                                              

Versengnek a címért.                                                                                                                                                  

S szellő hátán párbajt vívnak.                                                                                                                               

De lassan elszáradnak, összetörnek, lábunkkal tiporjuk őket.                                                                                 

S már csak a levegőben víg táncuk marad. 

De elmúlik,s mintha nem is lettek volna soha. 

Szakálos Fédra 11.C 

 

Sok érzés van bennem... 

Sok érzés van bennem.  

Hol is kezdjem?  

Régebben sokat nevettem, de semmit nem feledtem.  

A szerelmet is kerestem, csak sajnos ezzel is siettem.  

Mint mindenben, most is TÉVEDTEM! 

Az érzéseim ugyan azok, itt kezdődnek a bajok.  

Őrá tapadnak a csajok, és számára láthatatlan vagyok.  

Az érzéseim nagyok, így telnek a minden napok. 

Becsukom a szemem, és elképzelem.  

Ahogy suttogod a nevem, az arcodra teszed a kezem.  

Minden kérésedet lesem, csak hogy mi ketten legyünk a jelen. 

Cs.D. 



 

 

Sárban Holttest 
 

Egy téli hűvös éjszakán 

Sétáltam éppen az utcán, 

Elmerengve néztem a fák kopasz lombját, 

A város csendes, mindenki most alussza álmát. 

Egy hideg szellő járja át testem, 

Bajt érzek, mintha nem lenne minden rendben, 

Felhők közül holdfény világítja meg, 

Valaki van odalent! 

Az út kövei között nagy a sár, 

Egyszer csak a fák homályából egy szempár, 

Majd-e szempárhoz tartozó test, mely már 

Nem mozog, és e szempár nem tekint vissza rám. 

Üresség a tekintete, tagjai nem mozdulnak, 

"Halál és homály"- hangzanak, 

"Te tetted vele! Gyilkos vagy!" - mondják. 

De én nem felelek, szám befogták. 

Elsötétült a világ, nem látok mást, 

Csak a sárban fekvő lányt, 

Mosolyog, és szól: "Köszönöm, hogy csatlakoztál!" 

Bognár Adrián 9.B 

 



 

 

Alkohol és más illúziók 

Mai fiatalság, persze csak bolondság, mi oly mámorító, 

Mikor lemegy a nap, az alkohol elkap, nagyon bátorító. 

Összefolyó képek, hatott is a méreg, repülni már tudok, 

Ez nem csupán pia, jó kis utópia illúzióburok. 

 

A búskomorságba, drogok fogságába sokan belehalnak, 

Szédítő szenvedély, nincsen rá engedély, szemek helyén hamvak. 

Térjenek már észhez, ne nyúljanak késhez, lelkület szétszedik, 

Nem számít a család, mellyel csak saját fejüket vétetik. 

 

Ez a mai világ, hatástalan imák végtelen rablánca, 

Ezer csontváz dobol, elindul a pokol feletti tűztánca. 

Jött a halál szele, sohasem győzik le a rossz démonokat, 

Csak az alkoholban és illúziókban látnak angyalokat. 

DarkFox 

 

Tanórai kincsek 
 

#1                                         Ősz 
 

Ősz fejemet fújja a szél, 

Az asszony romlott pörköltet rak elém, 

Megettem, gyomrom rendesen felkavarta, 

Monoton csak ülök a WC-n, Istenhez fohászkodva. 

Beteg lettem, romlott pörkölt, kinek szakácsa Emese, 

Érzem lassan meghalok, ennek fele se mese. 

 

 

 

#2                             Rím van a vers sorai között, 

Szónoklat hallatszik a tömeg közül. 

Ékes zenét hallat a népnek. 

Művészet az irodalom, győzedelmi ének. 

 

 



 

 

 

 

#3                                 Egy őszi napon 
 

Egy zord őszi napon, 

Minden olyan monoton, 

Beteg fát fújt a szél felém, 

Mindez felkavart, majd kidőlt elém. 

 

 

 

#4                          Rím nélkül a vers sem lim-lom, 

Hanem mindössze csak irodalom. 

Színes ének illatos zenét zeng, 

Csarnokban szónoklat hangja teng. 

 

 

 

#5                              Amióta az eszemet tudom 

lágy mosollyal karba zár. 

Ő az igazi nő kinek a test 

és a melle hatalommal nő. 

A nézése meg a járása melle lágy 

ringása. 

Bőre illatát soha nem adnám. 

 

 

 

#6                             A túlfűtött erotika 
 

annyira tetszik, úgy elkapnám 

az a test csak rám vár 

feltétel nélkül szeretni 

lágymosollyal a semmibe merengni 

mert a nézése meg a járása 

meg a bőre illata 

olyan mint a túlfűtött erotika 

Hogyan legyek igazán gyengéd 

ha a melle az én igazi gyengém 

 

 



 

 

Mecseki Túranap 

Túranap 

Mint minden évben, idén is sor került a túranap megrendezésére, amit 

szeptember 14-én tartottunk. Reméljük, mindenki megvan, senki se maradt ott a 

kirándulás során. Miután mindenki leszállt a buszról, már aki leszállt, azok az 

első állomás felé siettek. A csapatkiáltás elmondása után, némi biztatással és egy 

térkép segítségével továbbindultunk a következő állomásra. A feladatok 

teljesítése jó hangulatban, sok nevetéssel telt. Köszönjük a 11.B-seknek, hogy 

ilyen jó játékokat találtak ki nekünk. Minden csoport kreatívan megírta a 

csapatkiáltásokat. Itt van néhány ötletes írás: 

Szakálos Fédra 11. C     

Induló 11/C (László Eszter) 

Kulacsunk már tele, 

Indulhatunk felfele, 

Ürüléken taposunk, 

Csikóhalat majszolunk, 

Pelikán száll a magasba, 

Odaérünk tavaszra, 

Kedvencünk a sütőtök, 

Szerda van, nem csütörtök. 

 

Induló 10/C  „AGYONcsapat” 

Violinkulccsal indul az ének, 

Tapsolok kettőt, amikor lépek, 



 

 

Tökgyalu minden kézben, 

Most megyünk főzni éppen. 

A túrához kell a kaja, 

Mert kiürült az éléskamra, 

Percenként állunk meg enni, 

Enélkül nem lehet továbbmenni. 

Gyere velünk túrázni, 

Jobb, mint otthon gyurmázni, 

Ne szemetelj az erdőbe’, 

Inkább a hulladékgyűjtőbe. 

Aki nem énekli ezt a dalt, 

„Féllábonálljon”, amíg a túra tart, 

És a fejére nagybetűvel írhatja, 

Hogy egy nagy papucsállatka. 

 



 

 

Verébavató 

 

Örömének a 9.B-ről 

Királykisasszonyok és daliák, 

Hallgassátok mi osztályunk himnuszát. 

Hisz szolgalelkűek mi vagyunk, 

Eme ódát néktek daloljuk. 

 

Íme, ezt a táncot a fehérnépnek szánjuk, 

S reakciótokat izgatottan várjuk. 

Oly csodálatosan táncolunk, 

Hogy majd leesik az állatok. 

 

Ma kopjáinkkal értetek harcolunk, 

Lemezvértjeinket magunkra aggatjuk. 

Megnyerjük e avató szertartást, 

És a mi oldalunkon áll a becsületbíróság. 

 

Vezérünk Lovász Ágnes tanárnő, 

Büszke lesz ránk nagyon ő. 

Mulatság után menetoszlopba’ távozunk, 

És ma este az ispotályba’ találkozunk. 



 

 

 

9.A osztályhimnusz 

 

A verebek csicseregnek, 

Ti fetrengtek, 

Hisz nem biztos jól mondjuk-e 

Ezt az éneket. 

Mindenki csöndben várja 

Mit mondunk erre a párra. 

Krumplikáspaprit akartok enni, 

Vagy csak minket megviccelni? 

Velünk ne kötözködjetek, 

Mert a 19-es villáskulccsal összezúzunk titeket. 

Lehet, most álltunk össze 2 hónapja, 

De szívünkben erősen forr a szeretet nagyapja. 



 

 

Mindenki tervez, lép előre, 

Mert fölsegítjük egymást a tetőre. 

Nem hagyjuk az álmainkat inkubátorba fagyva, 

Hisz nem követjük SzászkétKonohát hátrahagyva. 

Kisgyerekként mindenki a gimit várta, 

De sokan csalódtak, mert a Holland Tanganyika volt az álma. 

Összetörve punnyogtunk hazafelé büszkén, 

Gyorsan reagáltunk a bajra, mint a vasra a kén. 

A mágnesezett zetor, mint az idő, 

Eltűnt a homályba, üsse kő. 

Ha akarjuk, visszahozhatjuk a divatba, 

Hogy ne csak a farmer újságba legyen kirakva. 

A jelmondatunk elég nagyszerű, 

Mert ha nem vagy elég népszerű, 

Csak szerezz be egy nagy hadronütköztetőt, mert az oly egyszerű, 

Ezzel bizonyítjuk, hogy az életünk nem filmszerű. 

 



 

 

9.C Osztályhimnusz 

Ez itt a 9.C osztály, ahol mindenki fényesebben ragyog a Napnál! 

Lángra lobbantunk mindent, mint egy casanova, mi vagyunk a suli aranya! 

Nem nagy kérés, nem nagy ár... de bizony nekünk is járna már egy szarkofág! 

A mi kezünkbe nem illik porszívó vagy wc kefe; ilyesmiket ne adj ide! 

Nem csípünk, mint egy skorpió, de ajándékod legyen hozzánk méltó! 

Egy szfinx vagy egy piramis elmegy; azért már kaphatsz kegyelmet. De ha 

szkarabeuszt adsz ide, a Nílusba már bukhatsz is le! 

Már láthatjátok, milyen szeretnivaló osztály vagyunk! 

Támogatásotokra minden helyzetben számítunk. De azért ne feledjétek, a 

despoták mi vagyunk! 

 

 

 

 



 

 

Játékos feladatok 

1.  Az összekevert betűkből találd ki a költők és írók nevét! 

RNAYA NSJÁSO:    ………………………………………… 

ZFJSÓE TLAITA:    ………………………………………… 

NJSUA INOPAUNSN:   ………………………………………… 

YAVJSNZIKO VAÉ:  ………………………………………… 

LSIASBA NÁLTIB:   ………………………………………… 

FIPTŐE NRÁOSD:    ………………………………………… 

 

2.  Íme, néhány műcím. Találd ki, hogy ki a szerző! 

(Segítségül fel vannak sorolva a lehetséges nevek. Egy név 

egy címhez illik!) 

Móricz Zsigmond, Ady Endre, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, 

Weöres Sándor, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Radnóti Miklós, Babits 

Mihály, Fekete István 

EGY MAGYAR NÁBOB:  ………………………………….……… 

SZERETNÉM,HA SZERETNÉNEK: ………………………….…… 

HIMNUSZ IRISHEZ: ……………………………………………….. 

NÉGY FAL KÖZÖTT: ………………………………………………. 

HÉT KRAJCÁR: ……………………………………………………... 

VUK: ………………………………………………………………….. 

BÓBITA: ……………………………………………………………… 



 

 

LÁTHATATLAN EMBER: ………………………………………… 

ERŐLTETETT MENET: …………………………………………… 

MILYEN VOLT...: ………………………………………………….. 

 

3.  Végül egy kis színezés! Pörgessétek fel a fantáziátokat!   

 

Rajz: Galacz Petra 
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