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Terebélyes fa 

hajszálgyökérből fejlődik, 

kilencemeletes torony 

kupac földből emelődik, 

ezermérföldes utazás 

egyetlen lépéssel kezdődik. 

Lao-Ce: Tao Te King 

 

Közhelyes, ugye? Attól még igaz, és ha megleljük egy közhely 

eredeti forrását, rájövünk, hogy talán másfél ezer éve nem ta-

láltunk ki jobbat. 

Ha nagy terveket szősz, érdemes így nekifogni. Az első lépés, az 

első szó, az első betű, és az első megtanulandó ismeret mind 

ugyanolyan nehezek. 

Tavaly ilyenkor a kezdet, az új kezdet fontosságáról írtam. Nem 

gondolom ezt másképp most sem. Addig nem öregszünk meg, 

amíg van valami "első". 

Az idén hatodik évfolyamába lépő iskolaújság (nini, iskolaéret-

tek lettünk!) idén is várja gondolataitokat, riportjaitokat, cik-

keiteket.  

Ne kíméljetek. Mi csak lehetőség vagyunk. A tiétek. 

A szerk. 

KÖSZÖNTŐ 
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„Ha én is megyek gólyákat avatni, nem megyek fel semmi-

lyen hegyre/kilátóra.” 

#virsliparty 

 

„Nekem nagyon tetszett a gólyatábor, nagyon jól éreztem 

magam, az osztályom is jó, szeretem őket, és úgy érzem, na-

gyon jó éveim lesznek itt.” 

 

„ A hangulat jó volt. Kaja elment. A hajnali tornák és a kira-

kós keresés nem tetszett. A hegymászás nem tetszett.” (A 

tényszerű…) 
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SZULIK ÁKOS 

A gólyatábor után, hagyva időt a sok minden megemésztésé-
re, megkérdeztük a kilencedikes tanulókat, hogyan érezték 
magukat az első iskolai megpróbáltatáson, milyen volt a há-
rom nap összbenyomása. 
Őszinte válaszokat vártunk tőlük, név nélkül írhatták le, mi 
volt a legjobb, avagy a legrosszabb élményük.  
A legjobb válaszok közül válogattunk! 

„A pólót a végén már nagyon utáltam.” :) 

 

 

„Nem szerettem, amikor hajnali négykor a homokban fe-

küdtem.” (Mondjátok, hogy ez a program része volt!) 

 

„A szobatársak is kedvesek voltak, jól összebarátkoz-

tunk.” 

 
„Nem szívatásnak, hanem élménynek fogtam fel.” (Édes 
lesz a bosszú? Hmm?)  
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A gólyatábor képei 
A Balaton partján töltött három nap archívuma 
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A korláton támaszkodva bámultam le a Dunára. Légzésem képtelen volt lassulni, ujjaim-

mal folyamatosan doboltam. A szél által izgatottá vált hullámok mintha a lelkiállapoto-

mat tükrözték volna. Tekintetem a vízfelszínen cikázott, a körülöttem lévő történéseket 

nem észleltem, csupán a vakító Napot. Egyre csak koncentráltam, hátha újra meg tudom 

csinálni. „Mi volt az a hang? Távolinak és nem mainak tűnt… Ki kell derítenem!” Egy pil-

lanatig még mereven álltam, majd felemeltem a fejem és lágy szellő érintette meg az ar-

com. Megfordultam és minden elkezdett visszafelé forogni. A villamos hátrafelé haladt, 

az emberek, az autók mintha tolatni kezdtek volna, viszont a szavak összemosódtak. 

Minden megváltozott, csak én nem. Igyekeztem lenyugtatni az agyamat, mielőtt sokkot 

kapnék, mert tudni akartam, hogy mi fog kisülni az egészből. 

Már egy ideje voltak ilyesfajta látomásaim, de mindig azt hittem, hogy kezdek megbolon-

dulni, ezért inkább elhallgattam mások elől. Egy nap iskolába menet láttam magamat az 

azelőtti napi öltözékemben bemenni egy könyvesboltba, pontosabban szólva abba, ahol 

egy nappal korábban jártam. Akkor azt hittem napszúrást kaphattam. Homályosabb vol-

tam, mint akármi a valóságban, de ott sétáltam. Csak többnapi töprengés után jöttem rá a 

sokszorozódó „képzelgések” után, hogy a múltat látom újra, és ha jobban koncentrálok, 

nem csak én jelenek meg. Volt, amikor ezzel szórakoztattam magamat magányomban, 

végül pedig valahogyan be is gyakoroltam, hogy hogyan tudom előhívni a történéseket. 

Minél többször csináltam, annál jobban élesedtek ki a történések. Bárhol jártam, ez volt 

az első, hogy megálltam és csak figyeltem. Huszonnégy óra volt a maximum, amit sikerült 

visszanéznem, egyszer leteszteltem. 

Imádtam ősszel a helyi erdőben sétálgatni és néha az állatok tevékenységeit szemlélni, 

amelyre valójában nem lett volna lehetőségem. A sötétedő törzsek, a sárguló levelek… 

Mindig is szerettem ezt az évszakot, így pedig még több lehetőségem nyílt kiélvezni azt. 

Békét és megnyugvást éreztem, amikor visszatekintettem. Most azonban mindennek az 

ellentéte lett úrrá rajtam… 

A környezetem felgyorsult, én pedig csak kapkodni tudtam a fejem, nem értettem, mi tör-

ténik. A járművek, az emberek öltözete ódivatúbb lett, a házak pedig sokkal szebbek. Ám 

hirtelen hangos robajra kaptam fel a fejem és megremegett alattam a beton. Elkezdtem az 

út felé futni, nem tudtam mit teszek, ösztönből cselekedtem. Akkor vettem észre, hogy 

zuhog az eső és egyre harciasabbá válik az időjárás. Pont, mint az utcák. Rémült sikolyok, 

határozott vezényszavak, lövedékek száguldottak a levegőben és annál is hangosabb ro-

bajjal omlottak össze az előbb általam megcsodált épületek. 

 

Idő - 1. rész 

Garbacz Beáta írása 
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SZULIK ÁKOS 

A félelem elvette a hangom, de a körülöttem lévő embereknek mintha éppen ez az érzés 

táplálta volna erejét. Rohantam, ahogyan csak a lábaim bírták, azonban egy kőpillér éppen 

előttem landolt a földön. Hátraugrottam, majd megtorpantam. Egy férfi lábaira zuhant rá, 

akinek keserves kiáltásait talán sosem fogom elfelejteni. Segíteni akartam, hátha legalább 

egy kicsit megmozdíthatom azt a tetemes súlyt, de valami mégsem volt rendben. Amikor 

éppen hozzáértem volna, egyszerűen csak átfolyt a kezeimen. Ijedtemben újra próbálkoz-

tam, többször is, végül pedig konstatálnom kellett magamban, hogy csak úgy, mint más-

kor, most sem voltam ott. Nem, de közben meg mégis. A ruháim szétáztak, a vizet facsar-

ni lehetett volna a felsőmből csaknem annyira, mint a hajamból. Akár egy túlságosan is 

élő látomás. Én pedig képtelen voltam mást csinálni, mint ott állni az égi és földi háború 

közepén, végignézve annak az embernek az utolsó csatáját, amelynek végén már se hang-

ja, sem ereje nem volt. Egy ideig még kapálózott, de hamarosan teste végleg elernyedt. 

Hogy másodpercek vagy hosszú percek teltek-e el? Nem tudom. A fejem tompává vált és a 

környezetem újra elhomályosult. Tömérdek időmbe és erőmbe került észhez térni és meg-

mozdulni, de akkor is csak kapkodni tudtam a fejem. Egy olyan hely után kutattam, ahova 

félre tudnék vonulni és átgondolni, mitévő legyek. Nem látott senki és hozzámérni sem 

tudtak, de valamilyen beidegződés által mégis elkezdtem őket először kerülgetni, majd 

mikor már az ötödik ember rohant át rajtam, úgy gondoltam, csak érjek már oda. Valaho-

va. Akárhova. 

Egy kisbolt előtti fedett területen álltam meg és igyekeztem összeszedni magam. A köny-

nyeim azonban eleredtek, látásom elhomályosult, térdeim elgyengültek. Lerogytam a be-

járat előtti lépcsőkre és a lábaim köré kulcsoltam karjaimat. Úgy remegtem szipogva, ki 

tudja meddig, majd amint már csillapodott a pánikom, felálltam. 

„Szedd össze magad! Nem hagyhatod éppen most el magad! Maradj itt!”- hajtogattam a 

fejemben, az elmémnek, mert nem engedhettem meg magamnak, hogy ismét szétessek. 

„Gondolkozz! Könyörgöm, gondolkozz már!” Aztán hirtelen beugrott. Eddig mindig vissza 

kellett érnem a kiindulópontomhoz, csak is onnan tudtam újra a jelenbe kerülni. Gyors 

léptekkel nekiiramodtam, miközben igyekeztem felidézni az eddigi útvonalamat. „Jó, egy 

díszes kerítés, egy kidőlt fa… Tovább, tovább, gyerünk már!” Újra minden erőbedobásom-

mal futni kezdtem a hosszú és egyenes utcán. Mnél előbb el akartam onnan tűnni. 

A férfi holtteste mellett azonban megtorpantam. Először a sokkhatástól, mely újra hatal-

mába kerített, majd amikor balra elfordítottam a fejemet, akkor már a felém közelítő tan-

koktól. Szerencsémre eszembe jutott, hogy végül is engem nem bánthatnak, bár mondom, 

emberi és veszélyes helyzetekben gyáva mivoltam által azokat kikerülve folytattam utam 

vissza, a korlátokig. Már csak pár méteren múlott, amikor egy ember mégis belém jött és 

mind a ketten hatalmas csattanással értünk földet, pontosabban szólva vizet, mivel egy 

hatalmas tócsában landoltunk.  

Folytatása következik! 
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Napsütéses nap volt. Imádtam a kert vé-

gében meghúzódó fekete tulipánokat, 

amik épp pár napja kezdtek el kinőni a 

földből. Mivel a levegő koratavaszhoz ké-

pest igen meleg volt, úgy döntöttem, 

hogy kimegyek és rendbe rakom a kis-

kertem. Már hónapok óta motoszkált 

bennem valami. Mintha más lennék, 

mint a többiek. Nem nagyon törődtem 

vele, csak nevelgettem a növényeim. Tel-

tek az évek, de ez a valami nem akart 

szűnni, kezdett elviselhetetlen lenni. 

Senkinél sem láttam a tüneteket, melyek 

rajtam egyre gyakrabban jöttek ki, mint 

egy visszatérő pattanás, szűnni nem aka-

ró fájdalommal. Hogy is lehetne ez bár-

mi, amikor konkrét fizikai tünetekkel 

nem is rendelkezik? Hiszen semmi más 

nem létezhet csak a fizikai érzékelés. Se-

hogy sem tudtam beazonosítani, hogy mi 

is ez. Egyik nap ásás közben rábukkan-

tam egy dobozra, benne egy könyvvel. 

Majdnem 50 évig itt volt, és senki sem 

vette észre? A borítón ez állt: "Olvass el-

!". Befutottam a házba és azonnal neki 

estem a könyvnek. Rövidesen rájöttem, 

hogy egy több évtizeddel ezelőtt itt lakó 

család egyik gyermeke írta a felfedezett 

naplót. Még aznap elolvastam. Olvasd el 

te is, megtaláló! Innentől már majd kezd 

világossá válni a helyzet. 

Kedves olvasó! Ha megtaláltad ezt a nap-

lót, akkor valószínűleg én már nem va-

gyok az élők sorában. Engedd meg, hogy 

segítsek megérteni, hogy miért te vagy 

az, akinek meg kellett találnia ezt. Hiszel 

a sorsban? A kezedben a döntés, hogy 

mit csinálsz vele. Sok választ találsz 

majd, és sok kérdést fog felvetni benned 

ez a kis iromány. Próbáltam rövid lenni 

és tömör, de most csak ülj le és figyelj. 

Remélem sikerül áttörést hoznom, ha 

eddig még nem történt volna meg. 

2030-03-19 

Kedves Naplóm! Valami nincs rendben. 

Azt mondják, holnaptól minden más 

lesz. Az emberek félni fognak, és... Mi 

sem tudjuk. Ma összeült a család. Lehet 

utoljára. Rossz érzés úgy lefeküdni, hogy 

tudom, ez az utolsó normális estém. Pró-

bálok lélegezni, de ez az érzés nem mú-

lik. Mintha befecskendezték volna az 

ereimbe és szétterjedne bennem keve-

redve a véremmel. Már semmit sem ér-

zek normálisnak. Ígérem, drága Naplóm, 

hogy minden nap tájékoztatni foglak ar-

ról, hogy mi zajlik a földön. Jó éjt!  

Történetem a betegségem kutatásáról. Ha olvasod ezt, legyél nagyon fi-

gyelmes és körültekintő. Mindenhonnan figyelnek!  
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Karácsonyi veszélyek 

2030-03-20 

Kedves Naplóm! Az ég sötét. Azt mond-

ják nem lesz világos ameddig vége nem 

lesz. Dehát meddig lesz éjszaka? Már 

több házon láttam hátizsákot. Mind-

egyiken más színű volt a kockás anyag-

darab. Embereket rabolnak el, és min-

denki fejvesztve menekül, de nincs hova. 

Mindenhol ott vannak. 

2030-03-22 

Kedves Naplóm! Kijárási tilalom van. 

Nem mondanak el sok mindent, csak 

azt, hogy ezek a lények. De honnan tud-

ták előre, hogy jönnek? Egyre több az 

eltűnt személy, mi bujkálunk, fogy az 

étel, az emberek őrjöngve rohangálnak 

az utcán, a magas épületek leomlottak, a 

hátizsák egyre több, csak imádkozni tu-

dunk hogy ne vigyenek el tőlünk senkit. 

2030-04-01 

Kedves Naplóm! Azokra a házakra rak-

nak hátitáskát és anyagot, ahonnan 

nincs menekvés. Egyenként viszik majd 

el az ott élőket, szép lassan. Ha mi túl is 

éljük ezt, az éhhalál fog elragadni. Más-

fél napja nem ettünk, alig tudom tartani 

a tollat. Már nincs sok hátra tudom. Ket-

tő betörés is volt éjjel, de nem találtak 

ennivalót. Nekünk sincs. Nem akarom 

így látni a családom. Van talán egy 

müzliszelet az ágyam alatt, ha még meg 

van megeszem, és holnap szerzek még! 

2030-04-02 

Kedves Naplóm! Kimerészkedtem. Tud-

tam szerezni kenyeret és vizet egy ked-

ves nénitől, aki megszánt. Azt rebesge-

tik, hogy emberkísérletet végeznek. 

Nem tudom mit csinálnak, de nagy mér-

tékű változást akarnak létrehozni. Elvi-

leg tenyésztenek egy újfajta embert. Én 

ezt nem értem és amúgy is, lehet hogy 

csak a pánik mondatja velük. 

2030-04-05 

Kedves Naplóm! Az éjszaka folyamán ar-

ra keltünk, hogy óriási fény van. Azt hit-

tem álmodom. Megjelentek azok a vala-

mik, és nagyon kedvesek voltak. Azt 

mondták ne féljek, felesleges. Egy idő 

után azt sem fogjuk majd tudni, hogy mi 

az a félelem. Nem tudtam miért mond-

ják, de ezután elvitték apukámat és az 

öcsémet. Hiába kiabáltam, és futottam 

fel utánuk azon a furcsa fénylő ezüst lép-

csőn, eltűntek. Mennyire érdekes a tény, 

hogy sötétséget hoztak, de ők a fényben 

élnek. Ezért nem félnek ott az emberek? 

Hazudtak? Úgyis megtudom nemsoká-

ra. Kikerült a hátizsák. Napok kérdése és 

én jövök. Szóval búcsút mondok végleg 

Naplóm! Bárcsak többet tudtam volna 

meg, de ha magammal viszlek ennyit 

sem tudok hátra hagyni. Viszlát, és re-

mélem jó kezekbe kerülsz. Esküszöm 

már nem félek. Jöjjön, aminek jönnie 

kell.  

 

Folytatása következik! 
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Emlékszem, ahogy felé tartottam a kést de nem én voltam.. 

 Két egyenruhás férfi sétál mellettem. Kísérnek egy kanyargós, végeláthatatlannak tűnő folyo-
són. Lépcsőn le-fel,le-fel. Később egy igazán szép folyosóra értünk, ahol a földön lévő szőnyeg ugyan-
olyan királykék színben tündökölt,mint a mellettem lévő urak ruhája. Ez a szép kék szín arra emlé-
keztet, mikor Jamesszel hajókázni mentünk Görögországban.  

Vajon hol van most James? Miért nincs itt velem? 

 - Már megint dünnyög magában. – szólal meg az egyik úr a másiknak. 

 - Ne is figyelj oda. - jön a válasz. Ezek mégis miről beszélnek? Egy árva szót nem szóltam. 

 Hamarosan egy nagy faajtónál megállunk. Az ajtó egy határozott mozdulattal kinyílik előttem. 
A terem ugyanolyan fából készült, mint az ajtó… talán tölgy. A terem szinte teljesen üres, és így még 
több fának tűnik. Szeretem a tölgynek az illatát. Arra emlékeztet, mikor James a garázsban barká-
csolt. Imádott kis szobrokat faragni. A kedvenceim mindig az állatos szobrok voltak, mintha életre 
kelnének. 

 Üres székek között megyek végig, majd leültetnek egy férfi mellé. Meredten bámulom, mert 
olyan ismerősnek tűnik. Mintha már láttam volna, még sem tudom felidézni, hogy honnan. Talán 
már beszéltünk egyszer, de csak homályosan emlékszem. 

 - Amalie Fox – szól egy nő a hatalmas asztal mögül. Fekete köpenyt visel, és aprócska mérete 
miatt éppen hogy kilátszott a pódium mögül… de miért mondta az én nevemet? – Vádja James Ru-
therford meggyilkolása.  

 Engem gyanúsítanak ilyennel? Én nem tettem semmit. Ez képtelenség. James nem lehet halott. 
Én… én nem ölhettem meg őt. Én szeretem őt, nagyon szeretem. 

 - George White vagyok – áll fel a férfi mellettem – Amalie Fox ügyvédje vagyok. Védencem… 

Nem hallom a mondatának a végét. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezzel vádolnak. Ne-
vetséges akár csak a feltevés is, hogy én voltam. Egy ujjal sem tudnám bántani Jamest. 

Emlékszem, ahogy felé tartottam a kést de nem én voltam.. 

 - Kérem ne mondjon semmit, elég ha én beszélek. – hajolt hozzám az ügyvédem. 

 - Nem is mondtam semmit. – néztem fel rá. 

 Mint egy villám csapás úgy jött a felismerés. Ha engem vádolnak James megölésével… akkor… 
akkor James halott. 

 Nem, nem ez elképzelhetetlen. Nem halhatott meg. Nem veszíthettem el Jamest. 

 - Kérem üljön le! – szól rám az alacsony, köpenyes hölgy. Az asztalra támaszkodva állok. Talán 
még az asztalra is csaptam, mert a kezem lüktet a fájdalomtól és erősen pirosak. Visszaülve egy haj-
tincset húzok ki az arcomból, amely a könnyekkel áztatott bőrömhöz ragad. - Megtaláltuk a gyilkos 
fegyvert.  
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Egy fekete kést emel fel, ami zacskóban van. Az a kés pont úgy néz ki, mintha abból a készletből 

lenne, amit anyámtól kaptunk nászajándékként. De nem lehet ugyanaz. 

„ – Amalie – jött oda a konyhába James. 

- Szia, Drágám. Már készül a leves, a kedvencedet csinálom. – vágtam össze a répákat. 

- Elmegyek. 

- Hova? – pillantottam fel, de nem hagytam abba a főzést - Ha bolt felé mész hoznál haza tejet? 

Az előbb vettem észre, hogy elfogyott. 

- Nem, Amalie. – komoly volt a hangja – Elmegyek. 

- Micsoda? – elzsibbadtan néztem fel rá. Ekkor pillantottam meg a hatalmas bőröndöt mellette. 

– Elmész? 

- Igen. Elhagylak. Szerelmes lettem valaki másba. 

- Nem hagyhatsz itt! – közelebb léptem hozzá. Szinte sokkos állapotba kerültem. 

- Sajnálom Amalie, nem akarok többé hazugságban élni. 

- De én szeretlek! Nem hagyhatsz itt! – a könnyektől szinte nem is láttam. Lassan sétáltam felé. 

- Nincs értelme egy olyan kapcsolatnak, amelyben egyikünk sem boldog. – James csak egyhely-

ben állt és szánakozva nézett rám. 

- Én boldog vagyok, nagyon is boldog vagyok! – üvöltöttem – Nem hagyhatsz itt! 

- Ne kiabálj kérlek. 

- Beszéljük meg. – könyörögtem – Meg tudjuk oldani, mindent meg tudunk oldani. 

- Ezt már nem lehet. – a mondata szomorú volt, de az arcán semmi szomorúság nem látszott és 

ez nagyon felbosszantott. 

- Nem hagyhatsz el! Nem veszíthetlek el! – indulatból meglöktem a mellkasát. A lendülettől ne-

kiment a bőröndnek, így átesve azon a földre érkezett. 

- Kérlek Amalie, nyugodj meg! És tedd azt le! – mutatott a kezemre. 

- Nem fogsz itt hagyni engem! – emeltem fel a jobb kezemet” 

Emlékszem, ahogy felé tartottam a kést, de nem én voltam… 

 Megint állok, két kezemmel a hajamat fogom. A pólóm teljesen átázott. Nem tudom mi történt 

az utóbbi pár percben. A távolból még hallom, hogy az ügyvédem és a bírónő szót vált, de nem 

fogom fel a mondataikat. Két oldalról két kéz húz hátra, ugyanaz a királykék szín. Az ellenállás-

ra nincs erőm, így csak hagyom, hagy vonszoljanak. 

- Emlékszem, ahogy felé tartottam a kést, de nem én voltam. Nem én voltam. – suttogom ma-

gam elé. Ugyanazokat a mondatokat újra és újra. Magam sem tudom miért. Csak ez a két mon-

dat jön a számra megállás nélkül, mint a körhinta. Nagyon szeretem a körhintákat, Jamesszel is 

elmentünk egy vidámparkba pár hónapja. A szavak megállás nélkül jönnek. Az ajtónál állok és a 

lábaimat nem én irányítom. Arra megyek, amerre húznak – Nem én voltam. Nem én voltam. 

Megállás nélkül ugyanaz a mondat. Ugyanazokat a szavakat mondtam miközben a lépcsőn 

mentünk fel-le, fel-le. Ugyanazok a szavak jöttek elő a hideg rácsok között. Ugyanazok a mon-

datok örökkön örökké.  
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Könnyű azt mondani, hogy nincs szüksé-

gem senkire. De ez egy hatalmas hazug-

ság. És mégis életében legalább egyszer 

mindenki kimondja. Próbálunk beillesz-

kedni egy társadalomba. Egy társadalom-

ba, ami nem fogad el önmagunknak. Ami 

átver, sért és darabokra szaggat. Mindezt 

miért? Mert nem akarunk egyedül lenni. 

Mert nem akarunk kilógni a manipulatív 

birkanyájból, ami jellemtelenségre kény-

szerít, és melynek pásztorai mézédes sza-

vakkal hamis biztonságérzetbe ringatva 

hátunk mögött már a kést fenik. Mert 

egyek akarunk lenni a tömegből. Mert fé-

lünk a társadalombeli kirekesztettségtől, 

ami felemészt, sötét és feneketlen. Aki 

még ennek ellenére is azt állítja, nincs 

szüksége senkire, na, ő az, akit kirekesz-

tettek. Hogy miért? Mert nem ugyanarra a 

monoton ütemre bólogat, mint mi. Mert 

nem fekete-fehér. Azért, mert “más”. Mi-

ért baj, ha valakinek vannak önálló gon-

dolatai? Ha színesben látja a világot? Any-

nyira elfoglalnak a saját világunk makulát-

lanul kék egén hébe-hóba átfutó aprócska 

bárányfelhők, hogy már észre sem vesz-

szük a másik érző, emberi lény lelkében 

tomboló hurrikánt. Hagyjuk, hogy, a bir-

kanyáj kivesse magából a másik embert, 

akiben már nincs annyi erő, hogy talpra 

álljon a magány farkasainak elsöprő erejű 

támadása után. Szemet hunyunk afelett, 

hogy az ismerőseink, vagy akár a baráta-

ink roskadnak össze tétlenségünk miatt. 

Mert a saját egyszerű, semmitmondó 

problémáinkkal foglalkozunk. Mert nem 

voltunk képesek odaállni mellé, és annyit 

mondani, hogy nincs egyedül. Hogy itt 

vagyok melletted. Nem vagy egyedül. Pe-

dig sokszor elég lenne egy szó, egy segítő 

szándékú mozdulat azért, hogy ne essen 

bele a szakadékba. A többi magányos, ki-

rekesztett, Életét megunt ember közé. 

Azok közé, akik elfáradtak. Akik belefá-

radtak abba, hogy megfeleljenek. Abba, 

hogy nem lehetnek önmaguk. Hogy a sa-

rokba húzódva, rettegve a kirekesztettség-

től, lassan elfelejtik önmagukat. Saját ma-

guk ellen harcolnak nap, mint nap. Mint-

ha egy emberekkel zsúfolt terem közepén 

állva halnának kínhalált. A robotikus tár-

sadalom által tönkretett emberek sora 

napról napra növekszik. Mert ők azok, 

akik fáradtak. Fizikailag, lelkileg, mentáli-

san. Akik belefáradtak az életbe. Akik 

nem akarnak semmi mást, csak aludni. 

Örökké. Mert álmában mindenki önmaga 

lehet. Álmában senki nincs kirekesztve. 

Álmában mindenki kipihent, elfogadott, 

és boldog. Álmában senki nincs egyedül.  
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Karácsonyi veszélyek 
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Szép Európa-bajnoki szereplés 
Endrész Klaudia, akinek távolugró eredményei-
ről korábban is büszkén számolhattunk be, ez-
úttal az U18-as Európa-bajnokságon bizonyítot-
ta, hogy sportágának igazán nagy tehetsége!  
A Győrben megrendezett kontinens-viadalon 
615 cm-es ugrásával az 5. helyet szerezte 
meg távolugrásban, amivel pedig kvalifikálta 
magát a Buenos Aires-i Ifjúsági Olimpiára. 
Klaudiának és edzőjének, Házi Évának ezúton 
is gratulálunk az újabb szenzációs eredmény-
hez!  

Jó tanuló, jó sportoló díj 
Iskolánk tanulója, Ecsődi Sára kajakozó osz-
tályfőnöke, Pomázi Petra tanárnő jelölését kö-
vetően, kiemelkedő sporteredményeinek és 4.8-
as tanulmányi átlagának köszönhető-
en, kiérdemelte a "Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója" címet. 
Nagy-nagy büszkeséggel gratulálunk Sárának!  

Erős mezőnyben szép helyezés 
Nagy büszkeséggel számolhatunk be arról, 
hogy Zorics Regina, a Spartan Cheerleading 
Sportegyesület tagjaként részt vett a cheer-
sportág Európa-bajnokságán Helsinkiben, ahol 
a csapat az elmúlt időszak egyik legerősebb és 
legszínvonalasabb Coed Elite mezőnyé-
ben hatodik helyezést ért el. 
Ezúton gratulálunk Reginának, és a Spartan tel-
jes csapatának!  

Pannonos sportsikerek 

Rövid sarok 

Pannon Oktatási Központ 
Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Általános Iskola 

Amennyiben fel szeretné venni a 
kapcsolatot intézményünkkel, az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén 
megteheti, akár közvetlenül a 

kollégánkkal is. 

Levelezési cím:  

2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. 

E-mail cím: info@pok.suli.hu 

Telefon: +36 25 431 890 

Fax: +36 25 434 175 

Pann-ON, a Pannon Ok-
tatási Központ iskolaújsága 

Főszerkesztő: Pomázi Petra 

Szerkesztő: Cser Ádám 

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán  

Írták: 

Garbacz Beáta 

Kakas Noémi 

Vári Rózsa Kitti 

Gerendás Lili 


