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KEDVES 

OLVASÓK! 

 

A Kelet őszi számában 

nagyszerű könyvajánlókkal, 

versekkel, élménybeszámolókkal 

találkozhattok! Mindig öröm a 

diákok fogalmazásait olvasni, 

ugyanis annyira sokszínűek, 

mint az őszi levelek.  Remélem, 

mindenkinek hátborzongatóan 

jó volt az idei HALLOWEENI 

ünnep, a szerencsések részt 

vehettek az iskolai programon 

is, amit a 10./a  osztály 

rendezett. Ötletes játékokkal, 

merész bátorságpróbákkal, 

szuper zenékkel és persze 

rémisz

tő 

jelmez

ekkel 

ijesztg

ették a diákokat. Versenyeket is 

rendeztek, amiért sok-sok 

finomság volt a nyereség. 

Persze ezen kívül is számtalan 

cukor gazdái lehettünk. 

Csodálatos őszi napokat, 

kellemes időtöltést és jó olvasást 

kívánunk! 

Tóth Noémi 11/b 

  



Versek 
Mögöttem a múlt 

 

Mögöttem a múlt, nem is bánom. 

Néha-néha visszatekint. 

A múlt bizony közömbös, 

Ki, hogy éli meg, 

Nálam nem jó, nem is rossz, 

De a múlt mindig visszaköszön. 

 

 

Az álom 

 

Az álom csodaszép. 

Egy rózsaszín felhő. 

Azt látsz benne, amit csak szeretnél, 

Olykor nem te irányítod. 

Álom: egy nagy végtelenség, 

Akár egy mező. 

                                                      

 

 Mädcher Máté 11.b 



Szép szempár vérben úszva 

 

Fehér fényű reggeleken placebó, 

Emlékeimben lassan hull a hó. 

 

Önkívületlenül érzem csak a gyerekkort, 

Halványan látok egy régi vidámparkot. 

 

Hideg éjszakákon ragyogó izzósorok, 

Fából készült asztalokon gőzölögnek a 

forralt borok. 

 

Fagyos levegőben édesen forró illatok 

szállnak, 

Fehér pelyhek s haldokló virágok együtt 

hálnak. 

 

Csendes szobrok s szökőkutak figyelnek, 

Részeg idegenek értem epekednek. 

 

Életem zúzmarában virágzik, s én az 

utcákat járva, 

Úgy érzem magam, mint egy szomorúan 

szépséges árva. 

 

 

 

 

Földi mennyország 

 

 

Recsegő hangfelvételek és régi videók, 

Lelkem tengerét szelik át a bús hajók. 

 

Szerelmed borát egy nap úgyis megiszom, 

Édesen mérgező számat mindig érted 

harapom. 

 

Február fagyos éjszakáin folyton-folyvást 

eszembe jutsz, 

Indián-nyári délutánokon ébredek rá, hogy 

mindent tudsz. 

 

Pillantásodtól orcám piros lángra kap, de 

félek, 

hogy talán látod azt, amit közben belül 

átélek. 

 

Földi mennyországom csak veled 

teljesülhet, 

Vérző szívem máséval nem egyesülhet. 

 

 

 

Mesztegnyei Amadeusz 11/c 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha valaki hazudik 

 

Ha valaki hazudik, nem gondol rám, 

Mondja az ember, de nem gondol rá, 

Hogy ki ezt teszi, talán csak fél attól, 

Ha teljesen őszinte, mindent szétbarmol. 

Tönkreteszi mi élő, léleknek virágát, 

Más tönkreteszi őt, szívének tisztását. 

S hol a tisztás véget ér, erdő jő, 

Mindent, amit érez, elrejt ő. 

De jön valaki, ránéz, azt mondja: 

„Neked szól az összes dalom ma.” 

És ékes szóval ígér boldogságot, szépet, 

Mikor a dal véget ér, eltűnik a széllel. 

Másnap megint várja, de nem jön el a dal, 

Elúszott a vízben, mint kívánsággal a hal. 

S ekkor jön rá ismét, jobb neki az erdő, 

Visszabújik oda, s többé elő sem jön. 

Nem érez már semmit, nincsen több virága, 

Mocskos ez a világ, erdő a tisztása. 

De nincsen benne ősz, forró nyár vagy tavasz, 

Hideg, rideg tél, amit találsz, ha maradsz. 

XY 

 



Általános iskolai emlék 

 

A tanterem előtt állunk,  

A tanár érkezésére várunk.  

A szokásos módon késik,  

Ezt persze naplóba nem vésik.  

Végül a folyosó elején feltűnik,  

Ezzel minden életkedvünk eltűnik.  

Ez csak a vihar előtti csend, 

Az arcán vidámság dereng.  

Most minden bűnünkért bűnhődünk,  

Számonkérés lesz a mi ítéletünk.  

Felgyülemlett haragját rajtunk vezeti le,  

Így sok bizonyítványnak nem lesz jövője.  

Kinyitja az ajtót, indulás befelé,  

Mintha odalépnénk a bitófa elé.  

Mosolyogva hirdet ítéletet felettünk,  

Az utasítás: írólapot elővegyünk.  

Remegő kézzel vesszük elő a lapokat,  

Közben fejben összegezzük a tanultakat. 

Felírjuk a nevünket és osztályunkat,  

Pulzusunk e percben százharminchat. 

 Lediktálja az oktató a kérdéseket,  

Szerencsés most, ki influenzában  

Szenvedhet. Fiatal arcaink el is sápadnak,  

De hóhérunk nem dől be a műbajnak.  

 

 

 

A kérdések, mint kannibál veréb,  

Ilyesmiről nem hallottunk mi még,  

Pedig a tankönyveket átnéztük,  

Ilyesféle nem szerepelt bennük.  

De hiába is panaszkodnánk, 

A tanár ilyenben nem hallgat ránk.  

Megírjuk a dolgozatot, ahogy tudjuk,  

Jó jegy nem lesz belőle, jól tudjuk.  

Van, aki már nem is izgul,  

Nem törődik semmivel, s nem tanul,  

Hogy megbukik, azt tudomásul vette,  

Dolgozatra tanulni fog a fene.  

Kicsöngetnek, vége az órának,  

Beadjuk a dolgozatokat a tanárnak. 

Mosolyogva távozik a teremből,  

Ki hányast kap, az majd eldől.  

De túl sokat nem pihenhetünk,  

Hamar elfogy a szünetünk,  

Megyünk a következő órára szomorúan,  

Ott is írhatunk dolgozatot nyugodtan. 

 

Krassói Gergely 9.b 

Wéber Máté 9.c 



Ha feljön a Hold 

 

Ha feljön a Hold,  

Látom. Ott egy holt.  

Vér ömlik hasából,  

A kés kiesik karjából.  

Rávetem magam, 

Megoldja az agyam.  

Számmal tépem szét testét,  

Nézem, hogy igazán él-e még.  

Érzem a vér ízét,  

A fogam testet nem kímél.  

Erő száll belém,  

S egy lélek áll mellém.  

Ő az, akit keresek.  

Ő, akit mindjárt megeszek! 

Nem szilárd, de elég  

S a harag elmegy, mint egy kerék.  

 

 

 

 

Vérmes vagyok rég.  

A szemem ettől kék. 

Ne szeress meg, mert  

Az a nap neked utoljára kelt.  

Ha itt lenne e lány,  

Megszűnik a vágy.  

Miatta eszlek TÉGED,  

Így te is a gyomromban végzed.  

Ő volt az első,  

A vágyat felkeltő.  

Én nem ember vagyok,  

Inkább kannibállá fagyok.  

Kés kerül kezembe,  

Gondolat megy eszembe.  

A szívemet éri hegye,  

Így megszűnik e lázas elme. 

 

Antal Zita 9.b 

                                                        

 



Most tizenhét éves vagyok 

(Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok című versének 

átirata) 

 

Ősz van, és lehet tán, hogy nem erre vártam. 

Itt az iskola, újra tanulhatok az órákra jó sokat, 

És megint magolhatom az új angol szavakat alkonyat. 

Táskámba gyűrött füzet, és abban még kevés iromány, 

De biztos vagyok benne, hogy megtelik az a tanév során. 

Matekórán az iskolapad alatt a telefonom rezeg éppen, 

Kínoz a függőség, és úgy érzem, muszáj most ránéznem. 

 

Egy értesítés jött. 

A mama a Facebookra egy elég régi családi fotót posztolt, 

Nem vagyok rajta, de megjelölt, ez nem volt túl átgondolt. 

Szegény, ezt a számára bonyolult virtuális világot nem érti, 

Megvan ő a szerény kis otthonos életével, és ezzel is beéri. 

 

Ő már nem stresszel különböző dolgozatokon, érettségin, 

Csak szinte újra megélve gondolkodik meseszép emlékein. 

Nincs benne már düh, bosszú és sok más negatív indulat, 

Egy időkapura vár, ami vissza, fiatalkorához mutat utat. 

 

Én viszont sok idézőjeles teher miatt inkább lennék offline, 

És szívesebben néznék filmeket otthon, az ágyikómban, online. 

Minek menjek a barátaimmal focizni, mikor ott a Messenger, 

Majd küldök nekik zabálnivaló képeket az ebédről, Snapchattel. 

 

 

 

 

 

 



Lehet, inkább úgy kellene gondolkodnom, mint a mama? 

Meghallgatva szavait, hogy mennyire remek a kamaszkor, 

Próbáljak élni a mában, nehogy visszavágyakozzak, rosszkor. 

Hisz van az a kontraszt, hogy az ember fiatalon felnőtt lenne, 

Viszont idősen meg kisgyerek, és ezért bármit megtenne. 

 

Ismerjem fel azt, amikor csak úgy vagyok, és úszok az árral, 

Tegyek azért, hogy napjaim szebbek legyenek valami által. 

Hisz az élet rövid, és mint most is hallod, tele van közhellyel, 

De valóban igaz, rajtad áll mindig, hogy mikor, miképp cselekszel. 

 

Ezért, ha öreg leszek, erre emlékszem: 

Iskola volt. Ott az osztálytársaimmal nevettünk sokat, 

És újra szórakoztunk a házi feladatokon naphosszat. 

Táskámban csupa jókedv és teli boldogság volt pusztán, 

De mindig, egyre csak gyarapodott és bővült a tanév során. 

Akkoriban matekórán még sokszor a telefonom rezegett éppen, 

A mamára gondoltam, és most már nem kellet ránéznem… 

  

Bogos Csaba 11.b 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novellák 

 

Levél neked és a Holdnak 

 

A képeid mindenhol megtalálnak, és még a legváratlanabb helyzetekben is előtűnik neved. 

Hogy csinálod? Van egy titkod, nem igaz? Vajon egy nap megtudhatom a kis más 

rejtélyeiddel együtt? Lesz arra esélyem, hogy valaha egyszer egy kávé mellett értelmetlen 

beszélgetést folytathassak veled, de mégis szemünk úgy fog csillogni, mintha egy 

felejthetetlen helyen lennénk. 

Olyan számomra, mint egy ember, aki elment mellettem egyszer az utcán. Egy pillanat, és 

tudat alatt kötelék kötődőt köztünk. Ha nem is én, akkor ki? Kire fogjam most már ezt? Nem 

tudok senkit se hibáztatni a kialakult érzéseim miatt. Hold, te voltál azt? Mindig oly csodásan 

ragyogod be az éjszakát. Ezt akartad tenni életemmel is? Hozzákötni, hogy ő majd elűzze a 

körülöttem lévő sötétséget? Mégse vagy te olyan ostoba, mint ahogy mondani szokták. De 

egy gond van ezzel, túl jól végezted el munkádat…sajnálom, de én azóta többre becsülöm 

fényét, mint a tiédet. Lépések, kicsi kis sugarak. Először talán észre se vettem, pedig mindig 

orrom előtt volt. És most már hol tartok? Azóta egyszer is rám néztél, hogy hogy mennek a 

dolgok? Vagy minek is, nem igaz? Hiszen jó kezekben vagyok. Irigyellek azért, mert te 

láthatod igazi formájában az este egész részében, de én csak részleteket látok. Mondd, 

odafigyel magára? Mások figyelnek rá, megadják neki azt a támogatást és szeretetet, amit 

megérdemel? Ha már az én karjaimmal nem tudom összehúzni összetört darabkáit, van más, 

aki meg tudja ezt tenni? Kérlek, mondd, hogy van. Vagy te vagy az? Ha igen, akkor 

köszönöm. És köszönöm, hogy megadtad az esélyt arra, hogy megismerjem. De keserédes a 

valóság. Mindig van egy buktató benne. Minden jó dolognak van egy hátulütője. Neked is 

muszáj volt belerakni valamit. De miért pont ezt? Miért kellett ennyire nehézzé tenni 

szívemet? Megengedted, hogy megismerjem, hogy segítsen nekem, de azt már nem engedted 

meg, hogy ő ismerje nevemet. Én tudok mindent róla. Tudom, hogy esténként küzd saját 

magával, és félelem tölti el, mielőtt elalszik. Te miért nem véded meg, ha már nekem nem 

adtál esélyt? Hogy küzdjek el odáig? Minden lehetséges, azt mondják, de hogyan találom meg 

hozzá az utat? Mindennap keresem a választ, de hiába. Így a végén megint ott találom 

magam, a te fényed alatt, veled beszélek újra, az ő képével a kezemben, azon tűnődve, vajon 

egyszer megismerhetem-e. Hold, te alattomos, megint csőbe húztál. 

(részlet a 111. levélből) 

Jurisics Lili 11.b 

  



Az álmok néha valóra válnak 

 

Egy könyvtárban sétálgattam, mikor megláttam egy könyvet, ami felkeltette érdeklődésemet. 

Akkor még nem sejthettem, hogy mi áll benne... Levettem a polcról és leporoltam a borítóját. 

"Rémálmok könyve" volt a címe. Kinyitottam az első oldalnál. "Figyelem! Ez a könyv valós 

rémálmok alapján íródott! Semmiképp ne olvassa tovább!" -Na persze... - azzal tovább 

lapoztam. A következő oldalán nem volt semmi, így elindultam a kedvenc helyem felé: az 

olvasósarokba. Azért szerettem ennyire, mert tele volt székekkel és párnákkal. Mikor 

odaértem, nem hittem a szememnek! Egy 5-6 éves kislány üldögélt a kedvenc párnámon. Ez 

azért volt fura számomra, mert elég kevés ember szokott erre járni. Amikor meg,akartam 

szólalni, valamilyen csörömpölést hallottam. Hátranéztem, hátha meglátom, hogy mi volt az, 

de nem láttam semmit. Mikor visszafordultam, a lány már az egyik szék mögött állt. -Szia! -

köszöntem neki. A lány nem válaszolt, csupán maga elé nézett. -Szia! Te is szeretsz olvasni? -

kérdeztem. A lány felém fordította az arcát. Gyönyörű kék szeme és vörös haja volt. Mégis, 

az ott lévő félhomály ijesztővé varázsolta az arcát. Szemei mintha feketék lettek volna, haja 

pedig, vérben ázó felmosó pamacsra hasonlított. -Van kedved olvasni velem? - mentem oda 

hozzá. -A tányérok fehérek voltak. - szólalt meg. Letettem a könyvet az asztalra, és értetlenül 

néztem rá. -Csak voltak? Mi történt velük? -A tányérok eltörtek. -Ki törte el őket? Már 

teljesen össze voltam zavarodva. A lány ezt kihasználva elszaladt. -Hé, várj! - eredtem utána. 

-Ha nem vigyázol... -Vigyázol... vigyázol... - visszhangzott a hangja a sorok között. -Téged is 

összetörnek! - majd a lány végleg eltűnt a szemem elől egy sikítás kíséretében. Most már 

kissé félve indultam vissza, hogy végre valahára elkezdhessem olvasni a könyvet. Óráknak 

tűnő percekkel később végre oda is értem. Odamentem az asztalhoz, hogy felvegyem a 

könyvet, amikor közeledtemre kinyílt. Mintha valamilyen láthatatlan erő fújta volna, olyan 

sebességgel pörögtek a lapjai. Egyszer csak megállt. Kezem, lábam remegett a félelemtől. 

Ilyen nem történik minden nap! "A törött tányérok. Minden ember életében eljön az a nap, 

hogy összetör egy tányért. Semmi baj, van még- szokták mondani. De. Azok a tányérok 

kikerülnek a szemetesbe, onnan pedig a szeméttelepre. Ott pedig nem törődnek már velük, 

tovább törik és zúzzák őket. Ezeknek már úgy is mindegy- mondják. Nem. Nem mindegy. 

Ragasztó felhasználásával simán meg lehetne javítani. De senki nem teszi... " 

Továbblapoztam, de már más folytatódott. Kitéptek belőle egy oldalt! Elkezdtem átnézni a 

könyv többi oldalát, de nem találtam róla több infót. Nagy duzzogva visszaraktam a helyére a 

könyvet, és elindultam megkeresni a kedvenc mangám. Mikor megtaláltam, elvánszorogtam a 

sarokba és leültem a párnákra olvasni. ... Csörömpölésre ébredtem. Lassan kinyitottam a 

szemeim, és próbáltam hozzászokni a fényviszonyokhoz. Mikor sikerült, felültem. A 

kezeimmel valami keményet sikerült kitapogatnom. Odanéztem. Egy tányér volt az. 

Megfogtam és az arcomhoz közel húztam. -Mi ez a piros rajta? - néztem meg közelebbről a 

rajta lévő piros foltokat. -E-ez... vér? Igazam volt. Sikítva dobtam el a tányért, ami kisebb 

darabokra tört. Felálltam és elkezdtem a könyvtár kijárata felé menni. Lépések zaja hallatszott 

valamelyik folyosóról. Megszaporáztam lépteimet. Jobbra, balra, egyenesen, jobbra és végül 

balra. -Végre! - futottam az ajtó felé. Megtorpantam. Valaki vagy valami kinyitotta az ajtót és 

figyelt engem. A szemei valahonnan ismerősek voltak... -Megvan, hogy ki vagy! 



 A kislány, aki a tányérokról beszélt! A lány bólintott, majd kitárta az ajtót és bejött rajta. Az 

arcának az egyik oldala repedésekkel volt teli. Ugyanez volt a nyakával is. A füle úgy nézett 

ki, mintha letörte volna valaki. -Olyan letörtnek tűnsz... Van valami baj? A lány nem 

válaszolt. Felemelte a kezét és mögém mutatott. -Zúzzátok össze! - kiabálta. Ijedtemben 

megfordultam , és elkezdtem hátrálni. Hatalmas tálszerű lények közeledtek felém. 

Valamelyiknek csak egy keze volt, másiknak repedés szelte át az arcát, harmadiknak nem 

voltak lábai... Nagyon megrémisztettek. És akkor eszembe jutott a kis 'versike' amit a lány 

mondott: "A tányérok fehérek voltak. A tányérok eltörtek. Ha nem vigyázol... Téged is 

összetörnek!" Gyorsan körbenéztem, hátha találok menekülő utat. Sajnos nem találtam, így 

csak egy út volt: a tálak. Nekirugaszkodtam és ráugrottam a legelöl lévőre. A többiek felém 

kaptak, de én gyorsabb voltam. Átugrottam a következőre, majd így tovább. Az utolsónál 

leugrottam, de két dologra nem számítottam: a magasságra és a lábatlanokra. Mikor leértem, a 

bokám kibicsaklott. Ezt kihasználva a lábatlanok odakúsztak hozzám és lefogtak, hogy ne 

tudjak menekülni. -Mit lábatlankodtok itt?! Engedjetek el! Ütni, vágni, harapni próbáltam, de 

nem tudtam. Vártam a halálomra, mikor egyszer csak felébredtem. A könyvtárban voltam, 

kezemben a Rémálmok könyvével. -Ez nem lehet... hisz visszaraktam a polcra! A könyv a 

tányéros résznél volt nyitva. -Ez csak véletlen egybeesés... Nyugodj meg Ana... Felálltam és 

odamentem az asztalhoz, majd rátettem a könyvet. Éppen elindultam a kijárat felé, mikor 

eszembe jutott az álmom. -A hátsó kijárat biztonságosabb lesz. - indultam el a másik irányba. 

Pár lépés után valami pirosas-fehéres tárgyat vettem észre a földön. Egy tál volt az. -Ne! Csak 

tálakat ne! A tál törött volt. A törésvonalnál pár csepp vér volt, mintha egy hegy szeretett 

volna képződni. ... Telt az idő, én pedig nem mozdultam onnan. -Ha nem mozdulok, nem 

jelenhetnek meg. Nem volt igazam. Hamarosan lépések zaja és vele együtt egy árnyék jelent 

meg. Először még alaktalan volt, utána pedig egy lány körvonala rajzolódott ki. -Menj innen! 

- kiabáltam az árnyéknak Nem hallgatott rám. A hozzátartozó lány kilépett a polc mögül. 

Ismerős volt, de mégsem. Egyik szemének a helye fekete volt, a másik szeme meg kék. Vörös 

haja össze volt kócolva. Az ajka, a nyaka és a bőre tele volt repedésekkel. -Tűnjél innen! Nem 

akarooom!!! A félelemtől, ami átjárta testemet, reszketni kezdtem. Vártam a halálomat, hisz 

megálmodtam azt. De nem jött. Egy tányér sem jelent meg. Helyette a lány kezdett közelíteni 

felém. Mikor ideért, leguggolt mellém. Már azt hittem, hogy megnyugtatni akar, de nem így 

lett. Felvette az egyik tál töredéket, majd lenyalta róla a vért. -Hm... érdekes. Tudod, hogy 

kinek a vére van rajta? -Nem. -A tied!! - majd belém szúrta azt. Hatalmas sikítás hagyta el a 

számat. ... Hirtelen felültem az ágyamban és ledobtam magamról a takaróm. A hátam csupa 

víz volt az izzadságomtól. Mikor megnyugodtam, kimentem a mosdóba megmosakodni. A 

mosdókagylón egy üzenet volt. Figyellek... Figyellek téged! Üdv.: a tányéros lány, Norana 

Sidney Keana-nak Az üzenet láttán kirohantam onnan, egyenesen a konyhába. Zokogva 

rogytam össze, a szüleim értetlen és aggódó tekintetének kíséretében. 

Antal Zita 9.b 

 

 

 



Megemlékezés az 1956-os forradalomról iskolánkban 
 

  Ebben az évben osztályunk, a 9.b kapta a megtisztelő feladatot, hogy megrendezze és 

előadja az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepére szánt műsort a színpadon. Hála 

drága osztályfőnökünknek, Éliás Ági néninek, aki magára vállalta a nagy harci feladatot, hogy 

megrendezze és levezényelje a produkciót, minden simán ment. A szerepek kiosztása 

gyorsan, sikeresen zajlott, szinte mindenki vállalt valamiféle szerepet. A történet, amit 

eljátszottunk az rövid, viszont annál tartalmasabb és lényegre törőbb volt. 1956-ban 

játszódott, a Mecsek fái között. Az események középpontjában egy hazafias, bátor, 

érzelmekkel teli, gyönyörű fiatal lány áll (Scheffer Panna), aki egyszer úgy határoz, hogy 

követi, ha kell még a halálba is szabadságharcosnak állt szerelmét (Antalovics Ábel). Érthető 

okokból ezt családja, legfőképpen pedig Édesapja (Krassói Gergely) ellenzi, ám gyönyörű, 

értelmes és kitartó felesége (Szilágyi Krisztina) unszolására lányuk mégis fegyvert fog, és 

csatlakozik szerelme, annak barátja (Szűcs Dani) és barátnője (Péter Virág) oldalán a 

felkelőkhöz. Otthon fagyos a hangulat, a szülők aggódnak leányuk miatt, (ki inkább az 

anyjára ütött mind belső tulajdonságait, mind pedig a gyönyörű külsejét illetően), és aggódnak 

fiúk épségéért is (ki tiszta apja Adonisz külsejét illetően, és kicsit mogorva természetű), hisz 

mégis csak forradalom van. Egy szó mint száz, a lány összecsomagol és elmegy. Néhány perc 

múlva a város népe káromkodásra lesz figyelmes a főtéren. Egy részeg diák (Bedecs Máté) 

szitkozódik, gúnyolódik a szovjeteken, és köztudott volt, hogy aki a szovjeteken gúnyolódik, 

az magán Sztálinon gúnyolódik. Nem kellett sok, és két egyenruhás, fess szovjet katona 

(Sinkó Márió, Barát Marcell) jelent meg a főtéren. Ruszkik haza!!!!- majd puskaropogás. A 

részeg diák a földre rogyott, majd a szovjet katonák néhány perc járőrözés után szedték a 

sátorfájukat és odébbálltak. A véres harcok közben folytatódtak a Mecsekben. A lány 

(Scheffer Panna) meghalt, miközben szerelmét mentette. Ismét két szovjet jött, vörös 

csillaggal tarkított kabátjukról könnyen felismerhetőek voltak. Harc bontakozott ki néhány 

felkelő és a két szovjet között. A harcoló felkelők között volt a lány barátja. Látta, hogy a két 

szovjet fegyvert szegez rá. Gyorsan odarohant, ez egyiket sikerült is ellökni, ám a másik egy 

szovjettől szokatlan gyorsasággal reagálva célba vette a lányt. A fegyver elsült. A lány a 

földre zuhant. A fiú fájdalmában a földre rogyott, szerelme fejét megtámasztva elhangzottak 

az utolsó mondatok, mialatt a lány szemei könnybe lábadva végleg lecsukódtak. A fiú több 

óráig ott maradt mellette, talán fel sem fogta, hogy mi történt. A lány halálhíre gyorsan 

eljutott a családjához, kik egy szép, szerény temetést szerveztek neki. Látszott az 

egybegyűltek arcán, hogy egy kedves, önzetlen, őszinte hazafit temetnek. Röviden ennyi 

lenne ez a szomorú, ám annál tartalmasabb történet.  

  Külön köszönet a statisztáknak: Keim Tominak, Csikós Bélának, Antal Zitának, Molnár 

Biankának, Németh Blankának és Turcsi Roderiknek, és persze Bosnyák Nárcisznak, ki 

tökéletesen alakította a súgó szerepét, mindenkit ellátott tanáccsal. Ugyanakkor ez a műsor 

nem lett volna igazi zenei aláfestés nélkül, ennek zászlóvivője Ignácz Péter, kinek hangjához 

a környéken nincs hasonló. Természetesen ugyanez igaz Éliás Ági nénire, és a rendkívül jófej, 

iskolánk talán egyik legjobb tanárára, Wesley Painesre, ki a gitárkíséretet adta az előadáshoz. 

Külön köszönet Kovács Rékának, 12. c-s iskolatársunknak a jól megírt, nagyszerű szövegért! 

Krassói Gergely 9/b 

 



Könyvajánlók 
Jay Asher: 13 okom volt 

 A könyvre egy internetes platformon, az Instagramon akadtam rá videó 

formájában. Részleteket láttam csak a könyv alapján készült sorozatból. 

Érdekesnek találtam a tartalmát, a mély érzelmeket, amiket sugároz, és kíváncsi 

lettem. 

  Egy nap a könyvtárban jártam, és arra gondoltam, hogy keresek valami jó 

könyvet. Általában csak romantikus ifjúsági regényeket olvasok, más téma felé 

nem is hajlok szívesen. Rátaláltam erre a könyvre, amiről addig azt hittem, hogy 

nem is létezik, de nagyon megörültem, amikor láttam, hogy mégis. Jobban 

szeretem magam elképzelni a történetet, mint más képzelete által megalkotott 

képet nézni, szeretem én megkreálni a történet szereplőit és helyszíneit.  Ez nem 

teljesen valósulhatott meg ebben az esetben, mivel már korábban láttam 

részleteket a sorozatból. Előny volt, hogy a regényben egy nap alatt játszódik a 

történet, amíg a sorozat tizenhárom részes, a tizenhárom okot tizenhárom 

részben mutatja be. Miről is szól ez a könyv? Mi az a tizenhárom ok? 

Elmesélem. 

  A történet egy tinédzser lányról szól, akit Hannah Bakernek hívtak.  Miért csak 

hívták? Azért, mert öngyilkos lett. A story elején Clay egy csomagot kap. 

Feladó nem szerepel a csomagon, a csomag egy doboz, tele kazettákkal, 

pontosan tizenhárom kazettával. Mindegyik kazetta egy-egy emberhez szól, egy-

egy olyan emberhez, akiknek köze volt az öngyilkosságához, akik a halálba 

vezették. Tizenhárom személy, tizenhárom ok volt arra, hogy ezt tegye. De 

kik/mik voltak azok? A könyvből megtudhatod. 

  Amire a történet felhívja a figyelmünket az az, hogy mennyire figyelmen kívül 

tudjuk hagyni azt, hogy a cselekedeteink milyen hatással vannak másokra. Egy 

szó elegendő ahhoz, hogy valakit padlóra küldjünk. Belegondoltatok már abba, 

hogy egy mondattal valakit el tudunk indítani a leejtőn? Vegyük tudomásul, 

hogy minden, amit teszünk, vagy kimondunk, hatással van másokra! Gondoljuk 

át a tetteinket, mielőtt még cselekszünk! Vegyük észre, ha valami nincs rendben 

azzal, amit tettünk, és próbáljunk meg változtatni rajta, próbáljuk meg jóvátenni! 

Sudár Tímea 11.b



A Párkapcsolatok Iskolája 

 

   Ha megkérdeznék tőlem, melyik volt az a könyv, amit nem tudtam lerakni, 

egyértelműen ezt választanám. A Párkapcsolatok Iskoláját tíz pszichológus írta 

közösen, köztük Dr. Csernus Imre, Popper Péter, Lux Elvira, Szendi Gábor és 

Kánya Kata. 

   Egy meleg nyári délután találtam rá erre a könyvre a nővérem könyvespolcán. 

Már a címében megfogott az „Iskola” kifejezés, és miután elolvastam a hátsó 

borítóját, tudtam, hogy ezt kölcsön kell kérjem! Mindig is nyomon követtem az 

alábbi pszichológusok előadásait, pályafutását, de ezzel a könyvvel még nem 

találkoztam. 

   Olvasása közben már meg sem lepett Dr. Csernus Imre trágár szóhasználata, 

kemény megfogalmazásai, Lux Elvira saját életéből merített példái és Popper 

Péter bölcs gondolatai, meglátásai. 

   A könyv valójában egy előadássorozat kibővített anyagát foglalja össze. Szó 

van benne szerelemről, házasságról, féltékenységről, hűtlenségről, 

alkalmazkodásról, hazugságról, szexről. Fő kérdése az volt, hogy vajon miért 

olyan nehéz az embernek megtalálnia valódi társát, mi a baj manapság a 

párkapcsolatokkal, és miként lehetséges ebben a korban, mikor minden a 

kommunikációról szól, hogy egyre nehezebben értjük meg egymást? 

   Nekem nagyon tetszett ez a könyv, sok érdekes és új dolgot olvastam, és 

másként tekintek az emberi kapcsolatokra. Ha valakit érdekel ez a téma, akkor 

nyugodt szívvel ajánlom neki ezt a könyvet, és szinte garantálom, hogy tetszeni 

fog neki.  

Csutora Csilla 12.c 

  



Haenim Sunim: 

Azok a dolgok, amiket csak akkor látsz, ha lelassítasz 

 

  Bűnömet bevallom, én nem sokat olvastam a nyáron. Azzal a tervvel hagytam 

el az iskola kapuit, hogy a nyár folyamán több időt fektettek a saját írásaimba, 

mint másokéba. És így is lett. De, mivel augusztus egyik csodálatos, túlfűtött 

napján rájöttem, hogy valamivel elő kell állnom irodalom órán, elkezdtem 

keresgélni. Így került kezembe ez a fajta könyv, aminek címe sokak számára 

talán megfogó. Azok a dolgok, amiket csak akkor látsz, ha lelassítasz. Felkelti 

az ember figyelmét. Bármire gondolhatsz először, mielőtt kezedbe nem fogod az 

apró kis színes borítású könyvet. De mikor belemélyedsz, talán még felül is 

múlja elvárásaidat. 

  Haenim Sunim, több millió példányban eladott bestseller könyve, számomra 

egy kincs lett. Egy spontán bölcsességekkel teleírt, nyolc témakörű idézetes 

könyv. A nyolc témakört most nem fogom felfedni, mert akkor elmúlna egy 

kicsit a varázsa. Az író rámutat arra, hogy néha érdemes kicsit lelassítani, és egy 

lépést hátrább lépni, mert igazán értékes dolgok mellett suhanhatunk el a mai 

rohanó világunkban. Rávezet a magunkkal szembeni könyörületességre és a 

megbocsátás fontosságára. 

  Azért is érdemes belenézni és megkeresni ezt a kis ’ elveszett ’ könyvet, mert 

minden témakört először egy érdekes kis történettel nyit, és egy szép, 

sokatmondó rajzzal zár. Azzal a biztató üzenettel vezet végig minket, hogy ha 

képesek vagyunk lelassítani, akkor a világ is lelassul körülöttünk. 

Azért is ajánlom ezt a kis ’ tankönyvet ’, mert néhány dologra tényleg rávezeti 

az embert, habár aztán lehetséges, hogy csak én voltam naiv.  

 

Jurisics Lili 11.b  



Elena Favilli és Francesca Cavallo: 

Esti mesék lázadó lányoknak 

 Az én nyári olvasmányom az Esti mesék lázadó lányoknak című könyv, Elena 

Favillitől ès Francesco Cavallotól. Ez a történet kicsit eltér a hagyományos 

meséktől. Az írónők kicsit szokatlanná tették ezeket a meséket, mert itt a nők 

sose a szőke herceget választják, hanem éppen az autóversenyzést vagy az 

űrkutatást. Hol van megírva az, hogy lányként csak az a fontos, hogy férjhez 

menjél? Ez a könyv 100 nő inspiráló sztoriját meséli el. A japán harcos nőktől 

elkezdve, híres női tudósokon át, egészen a mai modern politikusnőkig. A 

hölgyek történeteihez egy-egy illusztráció is tartozik, amely ki van egészítve egy 

idézettel az adott nőtől. Az én kedvenc történetem Frida Khalo festőművésznőé 

volt. Az ő története azért volt különleges, mert igaz, hogy szegény családból 

származott és azt akarták, hogy boldogtalan házasságban éljen, ő ellenkezett, és 

festett tovább. Frida Khalo volt az, aki azt mondta: "minek nekem láb, ha 

szárnyaim vannak és repülhetek?" Végül az egyik festőtanárával élt boldogan. 

Azért tetszett ez a könyv, mert rájöttem olvasás közben, hogy attól még, hogy 

lánynak születtél, igenis "megválthatod" a világot, nem kell, hogy a családod, 

vagy egy férfi, esetleg az anyagi helyzeted befolyásoljon. Igazán azoknak a 

lányoknak ajánlom, akik bizonytalanok magukban, és az álmaikat keresik. 

Salamon Krisztina 11.b 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frida Khalo 



Egysorosok 

 

1.“A szív billentyűin játszó zongorista.”  

 

2.“Gondolataimnak zűrzavarában elveszett asztronautának érzem magam.”  

 

3.“Internetes képek milliói mutatnak görbe tükröt társadalmunkról.” 

 

4.“Az élet mindenkinek a saját cigarettája; meggyújtod, majd elszívod. Saját 

magunktól függ, hogy milyen gyorsan ég el.” 

 

5.“Város: a panelkatonák tornasora.”  

 

6.“El(p)illant emlékek mélyéből egy szempár.”  

 

7.“Az élet egy olyan drog, aminek a rehabilitációja a halál.” 

 

8.“Lehet, hogy az élet kemény, de rajtam nem fog ki, mert van kondibérletem.”  

 

  9. “A szavak mögé látván: A szer-etet és a gyűl-ölet.” 
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