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Visszaemlékezés 

Interjú Deák Alexandrával, a suliújság szerkesztőjével 

 

Az egész iskola nevében hálásak vagyunk minden munkádért és erőfeszítésedért, Szandi! 

 
 

1. Hogyan tekintesz vissza arra az időszakra, mikor a Bökényt szerkesztetted? 

 

Az időszak, amikor a Bökényt szerkesztettem, egyaránt volt nehéz, kimerítő, de tartalmas és 

szép is. Nehéz volt, mert egyetlen ember volt, aki mellettem volt jóban, rosszban. Voltak még mások 

is, akik nagy segítségemre voltak, de a dolgom nagyon nehéz volt. Tartalmas volt, mert nagyon sok 

új dolgot is megtanultam, és beleáshattam magam a szerkesztés világába. Nagyon örülök ennek az 

időszaknak. 

 

2. Szerettél ezzel foglalkozni? Miért? 

 

Igen, szerettem ezzel foglalkozni, viszont nem gondolom, hogy a kezem között a legjobb 

helyen volt ez a dolog. Megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni az újság érdekében, de 

sokszor éreztem úgy, hogy mindez nem elég. Sok bátorításra lett volna szükségem, amit sajnos, nem 

mindig kaptam meg. Ezért szeretnélek titeket bátorítani, hogy ha tetszik valami az újságban, akkor 

azt mondjátok meg. Dicsérjétek meg a szerkesztőket. Mutassátok elismerésetek jelét. Ez nagyon 

fontos a „szakmában”.  

 

3. Szerinted jó kezekbe került a szerkesztés? 

 

 A szerkesztés most nagyon jó kezekben van. A főszerkesztőt személyesen ismerem, és ő 

felelősségteljes ember, viszont annak sokkal, de sokkal jobban örülök, hogy nincs egyedül, hanem 

egy egész csapat van mögötte, akik támogatják és előresegítik az újságot. 
 

4. Mit üzennél a megújult szerkesztőségnek? 
 

 Azt üzenem, hogy legyetek kitartóak. Akkor is, hogyha úgy érzitek, hogy semmi értelme 

ennek az egésznek. Nagyon-nagyon jó munkát végeztetek. Az első Bökény nagyon ütős volt. Minden 

elismerésem. Büszke vagyok rátok! 
 

5. Ha már csak egyetlen dologról írhatnál az újságba, mi lenne az? 
 

 Egyetlen dolog, amiről írhatnék? Tulajdonképpen van is egy ilyen. A gyermekbántalmazás. 

Igazából szívemen viselem a gyermekek sorsát, és nem ártana egy ilyen cikk, ami arról szólna, hogy 

hogyan tud valaki segíteni, ha felismer egy ilyen helyzetet. 
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Könyvmolykodjunk! 

Edith Eva Eger: A döntés 

 

Ez a könyv az a lerakhatatlan típusú könyv, izgalmas, emellett nagyon tanulságos is. Egy 

holokauszt-túlélő hölgy írta, aki később pszichológus lett. A történet elmeséli nekünk azt a sok 

szörnyűséget, amit átélt, de ennek a regénynek nem is ez a fő mondanivalója, hanem, hogy a 

borzalmak túlélése után hogyan zárjuk magunkat a saját kínzókamránkba azzal, hogy az elménk 

legmélyebb bugyraiba akarjuk elásni a megélt szörnyűségeinket. A baj ezzel az, hogy csak még 

nagyobb kárt okozunk magunknak. Edith felismerte ezt a folyamatot önmagán, és végül úgy döntött, 

megbocsát mindazoknak, akik oly sok kínt okoztak neki. Ez a könyv rámutat arra, mekkora 

fogságban is tudnak tartani bennünket a gondolataink, de megmutatja azt is, hogy lehet legyőzni 

őket. 

Bonczidai Elizabeth, X. E 
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Pelustól a katedráig Gaudi Ildikóval 

E cikksorozat utolsó meginterjúvolt tagja iskolánk laboránsnője. Figyeljétek érdekes 

gyermekkorát! 

1. Milyen volt a gyermekkora? 

Ha a gyermekkoromra gondolok, a nagymamáim jutnak eszembe, akik minden óhajomat 

teljesítették, mindent megengedtek, valamint a vakációk, amiket unokatestvéreimmel töltöttem, hol 

itthon, hol Nagyváradon, és nem voltam korlátozva semmiben, nagyon szabad és boldog 

gyermekkorom volt. 

2. Milyen csínytevéseket követett el? 

Hááát… nem vagyok büszke egy-két csínytevésemre, de a két fiú unokatestvérem mellett 

elkerülhetetlen volt. Nem simogatták meg a fejünket, 

mikor (este sötétedés után) az egész lépcsőházban 

kicseréltük a lábtörlőket (reggel mindenki a lábtörlőjét 

kereste), sem mikor ugyancsak este, a lépcsőház karfáját 

összemocskoltuk, eloltottuk a villanyt… tovább a 

fantáziátokra bízom.  Azt sem díjazták, mikor a 

zuhanyrózsát kiirányítottuk a fürdőszoba ablakán. De 

lassan-lassan megkomolyodtam. 

3. Mit játszott a legszívesebben? 

Minden kornak megvoltak a saját játékai. 

Szívesen emlékszem vissza, mikor egész nyáron a 

fáskamra be volt rendezve babaszobának, s oda járt az 

egész utca játszani, de a Magurát is úgy ismertem, mint 

a tenyerem, sokat kirándultunk, bóklásztunk az erdőben. 

4. Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Inkább a reáltantárgyakat kedveltem, de 

kedvencre nem emlékszem. Líceumban megkedveltem a 
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kémiát, és arra fektettem a hangsúlyt. 

5. Volt olyan tantárgy, amit nem 

szeretett? 

Talán a rajzot, mert nem tudok rajzolni. 

6. Volt hobbija? Ma is aktuális? 

Nagy szalvéta- és 

képeslapgyűjteményem volt, de kinőttem 

belőle. Nem tudom, hogy hobbinak lehet-e 

nevezni, de szerettem és szeretek olvasni. A 

kirándulás is egyik kedvenc időtöltésem a mai 

napig is. Volt olyan időszakom, mikor nagyon 

élveztem és kikapcsolt a kötés, de úgy 

döntöttem, hogy majd nyugdíjas koromban 

folytatom. 

7. Milyen szakma volt az álma? 

Szerettem volna mindig is kémiai 

laborokban dolgozni, ez teljesült is, 

kipróbálhattam az ipari termelésben, 

egészségügyben és most itt, a tanügyben is. 

8. Mi a véleménye a mai 

generációról? 

Nem tudom, hogy véleményt szeretnék-

e mondani a mai generációról, inkább 

próbálkozom megérteni őket, hisz az új 

technológiák megjelenése, az átalakuló 

karrierutak és értékrendek, valamint az eltolódó 

társadalmi értékek más gondolkodásmódot, 

életutat, életmódot kívánnak. De nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy egy generáció 

tulajdonságai mellett nagy szerepet játszanak az 

egyén saját jellemvonásai is! 

9. Mit üzenne iskolánk diákjainak? 

Ne feledkezzenek meg a 

felelősségtudatról, és soha ne adják fel 

álmaikat!  
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A legnagyobbak beszámolója 

Interjú egyetemistáinkkal 

Interjút készítettünk iskolánk tavaly elballagott pár diákjával, Bíró Kingával, Somogyi Orsolyával és 

Király Zsolttal. Beszámoltak nekünk az egyetemi élet nehézségeiről és szépségeiről egyaránt. 

 

1. Milyen érzés egyetemistának lenni? 

 

Zs: Személy szerint én kifejezetten szeretem ezt az egyetemista életet. Igaz, haza csak látogatóba 

járok, de ezt már megszoktam. Jó lecke ez, hogy a saját talpadra állj. 

 

O: Én nem egyetemre járok, hanem egy ápolói szakképzésre, de fantasztikus érzés. Vannak 

nehézségei, de amikor a beteg rád mosolyog, látod a szemében, hogy mennyire hálás, abszolút 

elfelejteti veled a nehézségeket. Nagyszerű dolog segíteni az embereken. Örülök, hogy ezt a hivatást 

választottam. 

 

K: Egyetemistának lenni olyan mintha egy kicsit felnőnél, persze nem teljesen, mivel mégiscsak a 

szülők tartanak el, de a kis mindennapi tennivalók, amiket önállóan kell elvégezned (például: 

bevásárlás, ételkészítés, vagy kantinban megvenni készen az ebédet, a bentlakásról nem elfeledkezni, 

kifizetni minden hónapban stb.) ez mind, mind egy kicsit felnőttebbé tesz, legalábbis én így érzem. 

 

2. Miben különbözik a líceumtól? 

 

Zs: A líceumban van egy adott anyag, amit megtanulsz, és tudod, hogy annál tovább nincs semmi. 

Na, itt az egyetemen is megvan az adott tananyag, de az csak az alapja annak, ami valójában kell. 

Saját magad kell, hogy fejleszd. Itt nem fog senki a szádba rágni, hogy mit csinálj. 

 

O: Sok mindenben különbözik. Itthon nem tudom, hogy működik, mivel én Debrecenbe mentem. A 

jegyeket százalékban számolják. Ha a tételsor 51%-át tudod, akkor van meg az átmenő jegyed. Ha a 

kórházi gyakorlatról hiányzol, be kell pótolni. Ezt megteheted úgy, hogy bemész szombaton, vagy 

pár alkalommal 2-3 óránál tovább maradsz. A fontos az, hogy legyen meg a félévben a maximális 

gyakorlati órád. 

 

K: Sok minden meg fog változni. Már maga az, hogy elköltözöl otthonról, és kicsit önállóbbá válsz, 

megváltoztat. A több ezer diák, és egész napos órák, késő esti tanulás, vagy inkább beszélgetések, 

mintha egyszerre minden megváltozna. Biztos, sokszor gondoltál már arra, hogy a suli mennyi erődet 

elszívja, de ne aggódj, ennél még hatásosabb lesz az egyetem. Nagyon le tudja szívni az energiádat, 

de ez ne bátortalanítson el, bár még csak elsőéves vagyok, de már rengeteg új élménnyel 
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gazdagodtam, szóval én nagyon hálás vagyok, hogy továbbtanulhatok, és hogy a családom támogat 

ebben. 

 

3. Mi a legfontosabb dolog, amit mostanáig megtapasztaltál az egyetem kapcsán? 

 

Zs: A tananyaggal soha ne maradj le. Én ezt tanácsolom. Sőt, tanulj előre, és így jobban 

nyomatékosítod a megtanult anyagot. 

 

O: Azt, hogy rengeteg rosszindulatú, lenéző ember van. Lenézik a másikat, mert egy kicsit ducibb az 

átlagnál. Nem is gondolunk bele, hogy talán betegség miatt olyan. Elmegyünk az utcán, a padon 

fekvő ember mellett, mondván, hogy "máskor igyál kevesebbet". Oda se megyünk megnézni, hogy 

rosszul van-e, tudunk-e neki segíteni. Régen, sajnos, én is ilyen voltam. Köszönöm a mostani 

tanáraimnak, hogy felnyitották a szemem. 

 

K: Mióta egyetemen vagyok, nagyon sok új emberrel volt szerencsém találkozni, sok új baráttal 

gazdagodhattam, úgy gondolom, hogy ezt a legfontosabb dolgok közé sorolhatom, ami eddig az 

egyetem ideje alatt történt velem. Ezek a barátságok életre szólnak. És ha elfogadsz egy jó tanácsot, 

akkor önkénteskedj, ha belefér az egyetemi óráid mellé. Itt rengeteg új embert megismerhetsz, akár 

külföldieket is, akik eddigi tapasztalatom alapján nagyon nyitottak és barátságosak. 

 

4. Nehéz volt alkalmazkodni az új helyhez, körülményekhez? 

 

Zs: Nem volt nehéz. Hamar megszoktam az új környezetet. 

 

O: Nagyon féltem és izgultam, mivel senkit nem ismertem az osztályomból. Szerencsére nagyon 

kedves és segítőkész embereket ismertem meg, így elég könnyű volt a beilleszkedés. 

 

K: Az elején elég szokatlan volt ez az új életstílus, de úgy gondolom, ez teljesen normális, elvégre 

egy új, nagyvárosi életbe vágtam bele. A tanév elején, mikor elkezdtem az egyetemi kurzusokat, úgy 

éreztem, mintha a világ legbutább embere lennék. Minél többet tudtam meg, egyre csak avval 

szembesültem, hogy mennyi mindent nem tudok még, de néhány régi diákkal való beszélgetés után 

rájöttem: ezzel az érzéssel nem vagyok egyedül. És elvégre is azért jöttem egyetemre, hogy tanuljak. 

És persze majd jön a sok gondolat, hogy "ez már az egyetem, ezután már munkát kell keresnem, én 

kell majd, hogy megkeressem a mindennapi kenyérre a pénzt", de ne aggódjatok, ezzel is 

megbarátkoztok majd, nekem is sikerült. 

 

 
 

5. Mit üzennél iskolánk tizenkettedikeseinek? 
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Zs: Azt üzenem, hogy hajrá. Ne szalasszák el a lehetőséget a kezük közül. Tanuljanak, és egy sikeres 

érettségi után a már kiválasztott egyetemre felvételizzenek. Nincs, mit veszteniük. Sok sikert 

kívánok, és kitartást! 

 

O: A siker eléréséhez szükség van küzdelemre, 

kitartásra, és a legfontosabb: önbizalomra. Azt 

üzenem nekik, hogy higgyenek magukban. Ne 

hagyják, hogy barátaik, családtagjaik vagy akár a 

tanáraik elbizonytalanítsák. Nekem és más 

osztálytársaimnak is mondta pár tanár, hogy nem 

lesz meg az érettségink. Hittünk magunkban, 

nem adtuk fel, és sikerült. Kívánok mindenkinek 

sok sikert az érettségihez és céljaik eléréséhez. 

 

K: Végül a végzősöknek egy kis bátorítás: talán 

úgy érzitek, hogy a tanulástól aligha maradt 

időtök így, érettségi előtt a barátokra, családra, de 

kitartást, higgyétek el, hogy a sok munka és 

tanulás meghozza majd a gyümölcsét. Megéri 

kitartani és megdolgozni azért, amit igazán 

szeretnél, és ha elbuksz, újra felállni és küzdeni, 

ameddig csak kell. Ha úgy gondoljátok, hogy a 

líceum egy börtön, és alig várjátok már, hogy 

befejezzétek, akkor tévedtek. Legyetek hálásak 

az itt megszerzett tudásért és a tanárok 

fáradozásaiért, mert még csak ezután jönnek 

majd az igazi megpróbáltatások, még csak ezután 

kezdődik a NAGYBETŰS élet, ami valószínű, 

még egy csomó pofoncsapást és akadályt rejteget 

számotokra, de majd mindig álljatok fel, 

menjetek tovább, és legyetek hálásak ezekért, 

mert ezek tesznek mindnyájunkat egy kicsit 

mindig erősebbé és készebbekké, legyetek 

hálásak a líceumos éveitekért, barátságokért.   
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Nosztalgia tizenkettedikes tanulóinkkal 

 

Iskolánk diákjai, Tulkos Teodóra, Gyergyai Anett és Ágoston Andor megosztották velünk érzéseiket, 

gondolataikat, emlékeiket az elmúlt évekre visszatekintve. Ti is így látjátok az elmúlt licis éve(ke)t? 

 

1. Összességében hogy látod az elmúlt éveket? 

 

Á. A: Én ezt a 3 évet (mivel tízediktől iratkoztam ebbe az iskolába) nagyon tartalmasnak, 

emlékekben gazdagnak látom. Sok barátot szereztem és szinte mindenkivel jól kijöttem. 

 

T: Összességében, ez a négy év, bár hatalmas közhely, négy röpke pillanatnak tűnik. A líceumi évek 

megszámlálhatatlan leckét, tanulságot és tapasztalatot adtak nekem. Ezek a legszebb évek. 

 

Gy. A: Az elmúlt négy év rendkívül csodálatos volt, s egyben nagyon gyorsan elrepült, szinte 

felfoghatatlan, hogy már csak pár nap, és vége szakad a líceumi éveknek. Egy remek 

osztályközösség részese lehettem, kiváló tanároktól tanulhattam, s rengeteg elképesztő barátot 

kaptam. 

 

2. Melyik volt a legszebb líceumi pillanatod? 

 

Á. A: A legszebb pillanat az volt, amikor az osztállyal elmentünk kirándulni Kolozsvárra, ahol 

mindenki jól érezte magát. Mindig szívesen fogok visszagondolni ezekre az évekre. 

 

T: A legszebb pillanatom talán az első nap volt. Akkor azt éreztem, hogy egy új ajtó kinyílt előttem, 

temérdek lehetőséggel. De nagyon sok szép pillanatot éltem meg, mint például a gólyabálokon való 

részvétel, az előadások és még rengeteg minden. 

 

Gy. A: A legszebb pillanat talán az volt, amikor biológiából megkaptam az első tízesemet. Úgy 

éreztem, hogy végre megérte a sok munka és tanulás, hiszen Kovács Zoltán tanár úrnál nem a 

legegyszerűbb tízest kapni. 

 

3. Melyik volt a legviccesebb átélt pillanatod? 

 

Á. A: A legviccesebb helyzetek közé tartozott, amikor egy nap utolsó óránk torna lett volna, és a 

tanárnak el kellett mennie. Ő mondta, hogy menjünk el a sportcsarnokba, de mi leléptünk óráról. 

Nagy baj lett belőle, mert így kaptunk egy-egy igazolatlan hiányzást. 
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T: Legviccesebb pillanatot nem tudnék kiemelni, mivel minden napban volt valami vicces. Talán, 

mikor április elsején osztályt cseréltünk, hogy összezavarjuk a tanárainkat. 

 

Gy. A: A legviccesebb pillanatot nem tudnám kiemelni, mivel annyi vicces dolog esett meg velünk 

négy év alatt, szinte minden nap történt valami olyan, ami még a könnyet is kicsalta a szemünkből, 

annyira nevettünk. 

 

4. Mi a legfontosabb dolog, amit megtanultál? 

 

Á. A: Az évek során sokkal magabiztosabb lettem, és szerintem sokat fejlődtem. És azt is 

megtanultam, hogy mindent el lehet érni csak, akarni kell. 

 

T: A legnagyobb lecke, amit úgy az iskola, mint az élet tanított nekem, hogy a változás örök. Időről 

időre minden megváltozik. Ezen túl pedig az, hogy éljük meg a pillanatokat, használjuk ki a ma 

lehetőségeit, mert az idő senkinek sem kedvez. 

 

Gy. A: A legfontosabb dolog, amit tanultam, hogy semmi sincs ingyen, s semmi sem pattan csak úgy 

az ember ölébe, mindenért keményen meg kell dolgozni, minden kudarc után föl kell állni, s újra és 

újra törekedni kell arra, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból s abból a helyzetből, amelybe 

kerültünk. 

 

5. Mi fog a legjobban hiányozni? 

 

Á. A: A legjobban maga az osztály fog hiányozni. A licis élet, a , akikkel most már nem fogok tudni 

minden nap találkozni. Mindig szívesen fogok visszagondolni ezekre az évekre, és remélem, hogy az 

itt szerzett tudásomat fogom tudni kamatoztatni a továbbiakban. 

 

T: Természetesen az osztálytársaim fognak legjobban hiányozni. Szép és tartalmas négy évet 

hagyunk magunk után. 

 

Gy. A: A legjobban maga az osztályközösség fog hiányozni, rendkívül összetartó kis társaság 

vagyunk/voltunk. Nem mindig értettünk egyet, s voltak kisebb-nagyobb nézeteltéréseink, viszont 

soha nem tudtam volna jobb osztályt elképzelni magamnak, minden osztálytársam magában hordoz 

valami csodálatos dolgot, amitől ragyogni tud, s így vagyunk képesek egy fénylő gyémántot alkotni 

együttes erővel. Ez az, ami elképesztően fog hiányozni. 
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Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz! 

Ozsváth Nóri és a Cambridge nyelvvizsga 

 

Márciusban iskolánk néhány tanulója megszerezte a Cambridge nyelvvizsgát! Ezúttal Ozsváth Nórit 

kérdeztük meg, kíváncsiak voltunk egy pár dologra vele és a vizsgával kapcsolatban. Ezúton is 

gratulálunk mindannyiuknak! 

 

 Mióta készülsz konkrétan a nyelvvizsgára? 

Körülbelül egy éve készülök rá, intenzívebben pedig Január óta. 

 Melyik volt a legnehezebb része? 

Számomra a beszéd része volt a legnehezebb, mivel azelőtt nem sok tapasztalatom volt a beszédben. 

 A kezedben a B2-es nyelvvizsgával, mire fordítod az így felszabadult kevés időt, így, 

érettségi előtt? 

A felszabadult időt arra fordítom, hogy tanuljak a fontosabb érettségi tantárgyakra. 

 Miért akartad megszerezni a B2-es nyelvvizsgát? 

A nyelvvizsgát azért szerettem volna megszerezni, hogy segítségül legyen a későbbiekben a munkám 

során. 
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Művészi vénáink 

Sokan alkotnak iskolánkban. Gyönyörű rajzokat, prózákat, verseket. Lehet, pont a padtársad az, vagy 

az osztályod legcsendesebb tagjáról van szó! 

 

A 9. B osztály verse 

Előző lapszámunk Bestiáinak munkáján felbuzdulva újabb bemutatkozó vers született, fogadjátok 

szeretettel! 

 

Klau kedves és szelíd, 

Mosolya mindenkit jókedvre derít. 

Edit, alias Zsófi Perecseny gyöngye, 

A matek tételeket megoldja rendre. 

Padtársa Niki, aki mindig nagyon cuki, 

Szervezésben pedig profi. 

Roli a sarokban csücsül, 

Kémia órákra magasról fütyül. 

Zsani és Roni az osztály szerelmespárja, 

Szerelmüknek semmi akadálya. 

Pati vagány, szöszi és okos, 

Tornaórán nagyon szorgos. 

Napsi egy igazi filós csaj, 

Az angollal nála sosincs baj. 

Zoltán egy magas szőke pali, 

Aki a Zoli nevet nem kedveli. 

Aliz jófej és nagyon cuki, 

Szeresd, etesd, úgy lesz tuti. 

Márk a bagosiak feje, 

Ebben az osztályban mindig lesz helye. 

Szilvi az osztály Madonnája, 

Beszólásainak sosincs párja. 

Viki a zene megszállottja, 

De még nincsen választottja. 

Ádám általában csendes, 

Ha feldühítik, nem lesz rendes! 

Angi csendes, de nem ártatlan, 

Kreativitása páratlan. 

Vicuska kedves és vicces, 

Mindenkivel mindig rendes. 

Barni gyakran favicceket mond, 

Amikkel mindig nagy a gond. 

Henrik okos, az osztály szervezője, 

És a Bökény szerkesztője. 

Bukfenc, gyertya, híd, spárga, 

Ezeket Ivett egytől-egyig vágja. 

Zsoltika egy kemény gyerek, 

Órák közben gyakran fecseg. 

Andinál mindig van rágó és zsepi, 

Napjainkat szebbé teszi. 

Máté jófej, vicces és sportos, 

Hándbálba’ mindig pontos. 

Adri az unikornisok szerelmese, 

Kedvence a gyerekmese. 

Bia jófej, vicces, vagány, 

Hosszú hajú, kedves leány. 

Niki a nagyfalusi zsivány, 

Aki látszólag nem is harsány. 

Tábi a jóság mintaképe, 

Nagyon fontos jelenléte. 

Tomi egy belevaló focista, 

Ha nem lő gólt, az nagyon ritka. 

Zsófi zenemániás, 

Szíve pedig óriás. 

Ezek volnánk mi, a 9. B-sek, 

Ahol mindig lesznek ellentétek 

És meghatározó emlékek. 

 

Ordas Adrienn, IX. B 

 

Írjátok meg ti is osztályotok bemutatkozó versét, kíváncsian várjuk! 
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Kovács Janka rajzai, IX. D 

 

Te teszel azzá! 

 

Nem ez lennék, aki, ha nem lennél. 

Te teszel hihetetlenné! 

Mindezt te váltod ki belőlem. 

Mindig mindenki elfutott előlem, 

De te itt maradtál, 

És megragadtál, 

És nem engedsz el... 

Ezt mond még egyszer: 

„Szeretlek!" 

Oly jó mikor szeretnek! 

Ez tesz naggyá! 

Hatalmassá! 

Te formálsz engem a hősöddé, 

És az maradok, hiszem: „Örökké!” 

 

Megu Róbert, XI. D 

Emblémakészítő kerestetik! 

Eredmények 

Kedves diákok! Nagy kedvvel szemléltük 

műveiteket! Örültünk rajzaitoknak, most pedig 

itt vannak a helyezések! Gratulálunk 

mindenkinek! 

 

Első helyezés: Adlevák Dóra, X. D 

 

Második helyezés: Ghile Angéla, IX. B 

 

Harmadik helyezés: Kulcsár Márk, XI. B 
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Vadidegen 

  

Felkelek. Ahogy kiténfergek a szobámból, egy fiút pillantok meg magam előtt. Ismeretlen. 

Jelenléte csaknem a szívbajt hozza rám. Haja zsíros, szemei vérben fürödnek. 

 – Ki vagy te? – kérdem, ő azonban csak bambán mered rám. Képes vagyok belelátni a 

lényébe. A múltja kirajzolódik előttem. Meggyötörte az élet. Mindenki sokat vár el tőle. Mindenből a 

maximumot kell nyújtania. Mindenkinek meg akar felelni. A kisülés szélén áll, pedig még csak nem 

is tűnik többnek tizenhatnál. Néha megrándul a jobb szemhéja. Tökéletes úton halad afelé, hogy 

teljesen tönkretegye magát. 

 – Mit keresel itt? – kétségbe vagyok esve. Úgy ismerem, mint a tenyeremet, de az lehetetlen. 

Idegen! Karikás szemhéja már-már beszél arról a sok keserűségről, melyet átélt. Kihasználják, bárhol 

is legyen: „baráti” társaságokban, az iskolában, szerelmi viszonyokban. Hazudnék, ha azt 

mondanám, van egy mákszemnyi önbizalma. Vagy egy barátja, akiben megbízzon. 

 Félig halott. 

 – Tűnj el a lakásomból! – ordítok, de ő csak görnyedten áll. Rengetegen kritizálják, a barátai 

elhagyják. Antiszociális, mondhatni, autista. Semmiben nem leli az örömet, pesszimista módon látja 

a kék-zöld golyóbist. Hádésszal jól kijönne, pláne azok után, amiket Aphrodité leművelt vele. Csúfot 

űzött belőle. Könny gördül le az arcán. Elhagyta a személy, akiért mindent megtett. Cserbenhagyta a 

barátja, aki idő közben beleszeretett a lányba. Nem maradt senkije. Most pedig idejött hozzám. Talán 

tanácsot vár? Hiszen én magam is híjával vagyok. Ráadásul öt perce vagyok ébren. 

 – Miben segíthetnék? – hallgatása válasz a kérdésemre: „már lényegtelen, káosz az életem”. 

Nem lát értéket magában. Nem képes felszabadulni az Előkelőbbek között. Minden nyomasztja. A 

különbség, a magány, a tanácstalanság. Nem találja a helyét. Sehol. A kézfejei remegnek. Idegzete 

felett győzedelmeskedtek az elvárások. A nyomások. Nem volt képes átváltozni gyémánttá. Lénye 

összemorzsolódott szén. 

 – Kérlek, menj el! – szólok remegő hangon. Jelenlétében halálra rémülve érzem magam. 

Félek tőle. Látom, ahogy ökölbe szorítja a kezét, és ütni készül. Összeszorítja a fogait, szemeit rám 

mereszti. Gyorsabban kell cselekednem, mint ő. Behúzok az arcába egyet. Bőre kőkemény. Szíve 

szikla. Az élete pedig por és hamu. Tanácstalanságban, megfelelési kényszerben és 

önbecsüléshiányban halt meg. Ezt diagnosztizáltam nála. Választ azonban semmire sem kapott. 

 Vágják a talpamat a tükörszilánkok. Behegednek majd. A tanácstalanság okozta sebekkel 

ellentétben. 

 

Kabai Henrik, IX. B  
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Beszólások, aranyköpések 

 

Összegyűjtöttük az osztályunk szemtelen, vagy egyszerűen csak buta megjegyzéseit. Olvassátok, 

nevessetek, esetleg verjétek a fejeteket a falba butaságainktól. 

 

Tanár: „Lássam a wordokat!” 

Diák_1: „Nekem valaki letörölte a gépről.” 

Diák_2: „Nekem eltűnt a gépem!” 

Tanár: „Nem vagyok tökéletes. Most képzeljétek el, milyen lenne, ha az lennék… itt lebegnék az 

osztályban!” 

Diák: „Na, majd akkor keltsetek fel, mikor a tanárnő lebeg!” 

Diák: „Én húsvétkor locsolni megyek, utána sört meg bort iszom.” 

Tanár: „Micsoda? Ne beszélj hülyeségeket! A vakációban házi olvasmányt olvasunk!” 

Diák: „Vakációban olvasni? És még hogy mi mondunk hülyeségeket!” 

Diák: „Fényesebb a highlighterem, mint a ti jövőitek mind együttvéve!” 

Tanár: „Mi határozza meg a tengerek és óceánok sűrűségét?” 

Diák: „A sok kosz!” 

Diák_1: „Ülsz mellettem matek felmérőn?” 

Diák_2: „Nem, már megígértem valakinek, hogy vele ülök.” 

Diák_1: „Ó, ülj már mellettem! Veszek neked egy nyalókát!” 

Diák_2: „Engem nem lehet lefizetni… várj, olyan 50 banisra gondoltál?” 

 

Tanár: „Lehet, hogy érted jön egy sárkány, és azt mondja: ’Cosinus tétel, vagy meghalsz!’ – tehát 

ilyen helyzetben érdemes tudni.” 
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Nyári bakancslista 

A IX. B és D osztály tanulói összedobták terveiket a nyárra nézve. Íme, néhány nagyszerű és egy pár 

őrült tevékenység, melytől tuti meghökkentek, avagy ihletet szerezhettek nyári szabadidőtök 

eltöltéséhez.

 

NORMÁLIS GONDOLKODÁSMÓD 

„Hullámvasutazni.” 

„Búvárkodni.” 

„Hőlégballonnal körberepülni a világot.” 

„Bungee-jumping.” 

„Sziklát mászni.” 

„Enni, inni, aludni.” 

„Jet-skivel száguldani a tenger vizén.” 

„Kapálni.” 

„Helikopterben utazni.” 

 „200 km-t futni.” 

„Elmenni a fodrászhoz.” 

„Egészségesen étkezni.” 

„Megtanulni sütni és főzni.” 

„Szórakozni, tengerparton napfelkeltét nézni.” 

„Meglátogatni a nagycsaládot” 

„Csillagpontra menni Debrecenbe.” 

„Fesztiválokon részt venni.” 

„Változtatni rossz szokásaimon.” 

„Kiűzni minden rossz gondolatot a fejemből.” 

„Sokat bulizni.” 

„Ejtőernyőzni.” 

 

ÉS A TÖBBI… 

„Minden sorozatot megnézni a Netflixen.” 

„A traktorra vegyek négy új gumit.” 

„Lehetőleg nem megfulladni a strandon.” 

„Felmennék a Holdra sajtot enni és káposztát 

termeszteni.” 

„Meglovagolni egy zebrát.” 

„Japán eredetű harcművészetet elsajátítani” 

„Fagyis palacsintát enni.” 

„Végigaludni a vakációt.” 

„Terrorizálni a tesómat.” 

„Úszni az Amazonasban.” 

 „Egy éjszaka belopódzni egy vidámparkba a 

barátaimmal, és ingyen szórakozni, a büntetést 

pedig megúszni.” 

„Lerészegedni, hogy majd haza kelljen vinniük 

a barátaimnak.” 
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