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Üzenet a szerkesztőtől 
Nem vettük észre, de az elmúlt idő alatt kissé megváltozott a Mikó. A vál-

tozás nem rossz, nem is jó. A Változás azt jelenti, hogy képesek vagyunk 

az akaratunk iránt formálni a helyzetet. 

Nos, eljött az idő, hogy ezt meg is tegyük. A Mikó csak úgy lehet egy új, 

erős egyéniség, ha engedjük a diákokat beszélni. Ha elfogadjuk, kik is ké-

pezik a az iskolát. Mert mitől lenne bármi igazi, ha nem önmaga elismeré-

sétől? 

Úgyhogy megújul a Kavarkád is. Megújul, és figyelembe veszi azt a tömér-

dek csodálatos, tehetséges, kreatív embert, aki ezeken a folyósokon jár 

minden nap (avagy a Meet másik felén ül). És nem csak. 

Eljött az idő megmutatni mit is tudunk, diákok! Mert mindenkiben van va-

lami különleges, valami egyedi erő, mely mozgatja és életképessé teszi 

még egy napra. Tegyük az iskolát a lehetőség és a szabadság otthonává! 

Ne csak panaszkodjunk. Ne csak üljünk karba tett kézzel, hogy majd úgyis 

megoldják. Álljunk fel. Álljunk fel, és hangoztassuk a véleményünk! En-

gedjünk teret az egyéniségnek! 

Erről szól a Mikószellem, mindig is erről szólt, csak valahogy az elmúlt 

években ezt elfelejtettük. A a 

Itt az első lapszám, itt a kezdet. Lesz ebből jobb is! 

Hadd érje el a Kavarkád a fellegeket! 
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VISSZA A JÖVŐBE! 
Az elmúlt egy-két zűrzavaros évben Kavarka szabadságot vett ki a közszereplés terén, hogy most felfrissülve, új 

színben mutathassa meg magát. Sokan hallottatok már róla, lapoztátok ezelőtti formájában, de azt kevesen tudjátok, hogy 

idén októberben töltötte a 11-et. Bizony, 11 éves múltra tekint vissza, ugyanis 2010 októberében vette át a stafétát 

elődjétől, az Apropótól. Gyanítom, hogy ez a név, akárcsak a Mazsola, a Szellem vagy a Mikológia, nem mond sokat nektek, 

úgyhogy inkább ismertetem veletek Kavarka kollégáit.A mikós suliújság első érájának gyümölcseit Gyökerek néven talá-

ljátok meg, leginkább a dokumentációs könyvtár (kissé ijesztő) polcain. Bár az 1966-os formátum sokban különbözött 

maitól, ez volt a kezdetek kezdete. Legelső lapszáma még KÉZZEL íródott, témája pedig különböző irodalmi óriások 

munkássága volt.Haladjunk a korral kb. 26 évet, a Szellem megjelenéséig. A nem túl hosszú életű lap már közvetlenebb 

hangvételben íródott, és kicsit több, mint két évig szórakoztatta a Mikó sorsközösségét. Egy kisebb vakáció után 1997-ben 

visszatért Szellem 2 megnevezéssel, a kihagyás alatt pedig Mikológia nevű ismerőse helyettesítette. Létezett még a Nagys-

zünet és Nagyszünet 2 című folyóirat 1999-ig, őket követte egyből Mazsola, majd Kavarka elődje, az Apropó hirdette az igét 

tanintézményünk falai között.  

 Dobpergés!!! 2010-ben járunk, újraindítva a közel 50 éves hagyományt, Tóth Gödri Iringó vezetésével éppen ekkor 

lépett a köztudatba jelenlegi újságunk, a Kavarkád. Egy régebbi cikkben Iringó beszámolt a kezdeti problémákról (például 

emberhiány a szerkesztőségben), amelyekre valljuk be, az én időmben sem mondanám, hogy megoldást találtak volna. 

Most pedig átlépünk a nosztalgiakapun, a saját emlékeim következnek! Talán 6.-ba jártam, amikor legelőször úgy fogtam a 

kezembe suliújságot, hogy nem a papírrepülő jutott róla eszembe. Az a helyzet ezzel a derékigérő korosztállyal, hogy csak 

csodálkozni hagyják a bármi közösségépítőn, aktívkodni szökőévben egyszer, ha lehet nekik. Nagyon szerettem volna hoz-

zátenni a Kavarkádhoz, mivel több válligérő ismerősöm is szerepet vállalt ezen a téren, ezért eldöntöttem, hogy az első 

adandó alkalommal én is a szerkesztőséghez fogok tartozni. Hihetelenül menőnek gondoltam  magam, amikor két osztály-

társammal beléptem a Kavarkád otthonába, a bioszlaborba. Bár a két osztálytárs idővel elpártolt a suliújságtól, bennem ez 

az érzés a 4 év alatt inkább fokozódott, mintsem alábbhagyott volna. Volt benne valami beavatottságszerű, ahogyan nem-

csak a kész terméket, hanem a teljes folyamatot ismertem a témaválasztástól a cikkek összegyűjtésén át a szétosztásig. Az 

elmúlt több, mint 55 év során sokat változott a lap úgy külalakra, mint tartalomra, de a küldetése ugyanaz maradt: feldobni 

a nem is olyan szürke hétköznapokat, valami maradandóan érdekeset alkotni. Remélem, hogy minél többet éltek a lehető-

séggel, hogy beálljatok az Újság akár törzsközönségébe, akár alkotói táborába.  Sok sikert kívánok a jelenlegi szerkesztők-

nek!  

Péter Brigitta 
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Földünknek éveken keresztül számos megprobáltatással kellett, és a mai napig is kell 

szembenéznie. Az egyik közülük nem más, mint a környezetszennyezés. Itt külön ki-

térőt tennék a hulladékok befolyására, az emberek által évente nagy mértékben eltá-

volított szemétre. 

A fejlett országokban egy lakos naponta 1 kg hulladékot termel, évente pedig körülbe-

lül 500 kg-ot. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által végzett felmérés alap-

ján, az EU-ban 2016-ban 2,5 milliárd tonna szemét keletkezett, amelyből 275 millió 

tonna csak műanyag. A szeméttelepeken kívül, sajnálatos módon, az óceánok felszíne 

és a tengerfenék is tele van vele, miközben a keletkezett szemét mindössze csak 10%-

át hasznosítjuk újra. A műanyag szatyornak 200-1000 évig tart a lebomlási ideje, ami 

valjuk be, rengeteg idő. 

Azonban, 2016-ban egy japán szeméttelepen rátaláltak egy olyan organizmusra, ami 

képes a műanyag elfogyasztására. Ez a baktérium a műanyaglerakókban levő mű-

anyagokon szeret élősködni. 2018-ban a tudósok ebből a baktériumból kivontak két 

enzimet és összevonták őket, így keletkezett az úgynevezett mhetáz-petáz enzim. 

2020-ban pedig több ilyen enzim kombinálásával sikerült hatszorosára növelni haté-

konyságát. A kutatók abban bíznak, hogy egy-két éven belül megkezdődhet a tényle-

ges használata az újrahasznosító üzemekben, amely egy nagy lépés lenne a műanyag-

szennyezés leküzdésében, vagy legalábbis ennek mérsék-

lésében. 

Ne szemeteljünk, hanem próbáljunk meg 

újrahasznosítani. Tegyünk mi is az ellen, 

hogy a szennyezések száma ne növe-

kedjen!  

Műanyagbontó  

Szuperenzim 

Muscalu Hanna 
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Elkezdődött a tanulás-kávé-tanulás időszaka. Fontos, 

hogy ne csak a jegyeinkre, hanem testünk épségére 

is odafigyeljünk. Egy tinédzser testének egészen más 

szükségletei vannak, mint egy felnőttének. 

Múlthéten a heti alvásidőm átlaga 6 óra alá esett, 

amelyről tudom, hogy nem egészséges, de tanulnom 

kellett. Nem megoldás ilyen helyzetekben elfogyasz-

tani nagyobb mennyiségű kávét, mivel a testnek pi-

henésre van szüksége! Egy 13-18 év között levő fiatal 

optimális alvásideje körülbelül 8-9 óra. Saját egész-

ségünk érdekében, ezt fontos betartani. Állítólag 

később kezd el ráncosodni a bőr, ha az ember 8 órát 

alszik. 

A hatékony tanuláshoz sok folyadék fogyasztása 

úgyszintén esszenciális. Az agy stimulálásához, a 

vérkeringés beindításához átlagosan 2 liter víz aján-

lott. Ha szeretnéd változatosabban megoldani a víz-

bevitelt, fogyaszthatsz, teát, citromos, vagy akár vita-

minos pezsgőtablettával ízesített vizet. Magas cukor-

tartalmuk miatt, próbáld meg minél inkább kerülni a 

szénsavas üdítőket. 

A napi rendszerességű testmozgás is nagyon fontos. 

Sokat segíthet, ha úgy kezded napodat, hogy elsé-

tálsz az iskolába. Ha nem tartozol azok az emberek 

közé, akik rendszeresen járnak edzőterembe vagy 

délutáni edzésekre, egy gyors 5-10 perces futás 

ugyanúgy beindíthatja a vérkeringésed. Kiszellőzte-

ted az agyad, elfelejted pár percre a felmérőket, és 

újult erővel vágsz neki a tanulásnak. 

Ha nem érzed magad jó kondícióban, egy 15 perces 

séta is megteszi, vagy akár a szobádban is nyújt-

hatsz. Lehet, hogy most jól érzed magad a bőrödben, 

de sohasem árt egy kis mozgás. 

Sokan a „fáradtságra” fogják, hogy nem sportolnak, 

pedig kellő motivációval képes vagy felállni az író-

asztaltól vagy a számítógéptől. Kész energiabombává 

válhatsz egy intenzív edzéstől, hiszen egy akármilyen 

sikerélmény fel tudja dobni a napodat. Új célokat kell 

kitűzz magadnak! Nem kell olimpiai sportoló legyél, 

ám az egészségedre oda kell figyelned. 

Remélem, sikerült meggyőznöm téged, hogy mozdulj 

meg és ÉLJ! 

Mozdulj meg! 

1 ,  2 ,  3 . . .  

Az egyik legismertebb vitamin a C-vitamin. Szinte mindenre használ-

ják az emberek, megfázástól egészen szépségápolásig. Köztudott 

tény, hogy bevitele elősegíti a szervezetünket a vírusok legyőzésé-

ben. A C-vitamin olyan antioxidáns, ami az erek, csontok, izomzat és 

bőr egészségének, valamint épségének fenntartását segíti elő.  

Nobel-díjas, magyar kutatónk, Szent-Györgyi Albert volt az első pro-

fesszor, aki 500 mg C-vitamint vont ki a paprikából, ezzel igazolva, 

hogy szinte minden gyümölcsben és zöldségben megtalálható a C-

vitamin. Ezért ajánlják az orvosok minden esetben a narancs és cit-

rom fogyasztását. 

Más gyümölcsökben is magas a C-vitamin tartalom: kiwi, eper, papri-

ka, brokkoli, stb.  

Ha már a kimerültség első jeleit érzed, próbáld a C-vitamin szinted 

feltornászni. Egy órán belül már sokkal jobban fogod érezni magad. 

A C-vitamin mindennapjaink fontos eleme, egyszerűen nélkülözhetet-

len az egészségünk megtartásához. 

Vitaminbomba  

EGÉSZSÉG!  

Orbán Klára 
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COVID vs Emberiség 1. 

És 

hogy akkor miért is kell  

az a bizonyos oltás? 

Egyre több embert hallani panaszkodni a bo-

lond oltáskötelezettségről. Hogy mán mé ké-

ne az a vakcina? Én mán biztos nem oltatom 

bé magam, úgysem hat semmit! 

Még mielőtt jobban elharapódzna a hely-

zet, itt az ideje szemügyre venni a tudo-

mányos állást! 

Lábjegyzet a mondandóm közepébe: a tu-

domány =/= politika. Hogy a felső hatal-

mak hogyan húzogatják azokat a bizonyos 

bábuzsinorokat, arról nincs szándékom 

beszélni!  

Tehát az oltás egy több évtizedes techno-

lógia. Működési elve baromira egyszerű. Úgy 

kell elképzelni, mint a bemutató UK órát 

nyolcadikban (mármint remélem az emberek 

többségének van ilyen). Van az egyszeri diák, 

aki egy immunsejt metaforája. Az egyszeri 

diák éldegél, nézi a galambokat az udvaron 

miközben a románt kéne írja. Aztán egyszer 

csak az oszi beviszi egy másik osztályterem-

be, ráadásul a nagy épületbe! Nagy a riada-

lom, fejvesztés, a nyugodtabbak a wifijelszó-

ért könyörögnek már. Aztán bejön a tanárnő. 

Az a 40-50 perc alatt a diák megismeri a 

helyzetet, megszokja a nyelvlabor illatát meg 

az interaktív táblát. Ha legközelebb ismét UK 

órának lesz kitéve a tanuló, tudni fogja, hogy 

kell viselkedni, milyen modorban kell vála-

szolni, kell e egyenruhát hordani. (JELZEM: 

az UK óra nem volt negatív fénybe helyezve, 

igazából bármely órát felhasználhattam volna 

példának, de gondoltam ez szemléletesebb. 

Sértődés ne essék, az UK az egyik kedvenc 

órám). Az oszi volt az orvos/asszisztens, a 

bemutató UK óra meg maga a vakcina. Most 

nyilván, a vakcina egy mikroszkopikus trutyi, 

amit intramusculáris módon (azaz az izomba) 

befecskendeznek a felső karba. És hogy le-

gyen papírra vetve, az oltás ezen anyagokat 

tartalmazza:  

Tehát a fiolában előforduló 5G-csip mennyi-

ség elhanyagolható, azaz nulla, illetve semmi 

radioaktív, semmi vérfarkaskórt okozó ada-

lékanyag nincs benne. Sőt, az elmúlt időszak 

bebizonyítja, mennyire is működőképes ez az 

oltás. Nincs 100% a biológiában, egyszerűen 

nem is létezik ez a fogalom. Most meg kellett 

guglizzam, hogy mondják hétköznapi nyelven 

a 90%-nak. Már itt megjegyezném, a 90 még 

mindig több a nullánál. De hogy ne csak üres-

ben nyomjam a dumát, íme néhány adat!  

2020 novemberében akár napi 10 000 új be-

teggel is nehezedett az orvosok dolga, vagyis 

heti átlagban úgy 8000 emberről beszélünk, 

melyekből körülbelül 100-an hagyták az élők-

nek a koronát. Ugorjunk a jövőbe! Mármint a 

jelenbe. Szóval 2021 október végére megfor-

dul a két érték, napi 9000 új eset, illetve a 

heti átlag 14 000 fele jár. Halott 300 magas-

ságában.  

 

a víruska mRNS-e, lipidek (szép magyar nyelven 

zsírok, de hogy a kémiafétisesknek kedvük teljen 

pontosabban 4- hydroxybutyl)azanediyl)bis

(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 

[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-

3-phosphocholine, plusz egy kis koleszterol, KCl, 

monobázikus KPO4, Na₂HPO₄, majd az egész 

tetejére díszítésnek szacharóz.) 
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Akkor az újságírónak mégsem volt igaza? A 

vakcina mégis gonosz? Ohó, álljunk meg egy 

szóra! A statisztika remek dolog, de ha nincs 

kellő kontextusban, pánikot kelthet. Az el-

múlt időszakban újranyíltak az iskolák, a 

maszkot az asztalon hagytuk, távolságtartás 

eddig sem volt, egyéb védekezési módszere-

ket hanyagoltuk. Mert miért is? Csak. Mert. 

Meguntuk a vészhelyzetet, ami előrelátható 

pszichológiai jelenség volt. Az emberek 

megbátorodtak, utaztak, az Instára valami 

élhető tengerparti képet ki kellett tenni, 

mert hát vajon mit mondanak a szomszé-

dok, ha csak az erdőben sétálunk egyet? 

Szóval vírusmentes módon éltünk, úgy, 

hogy közben a korona hancúrozva ugrált 

egyik hordozóról a másikra. Az oltás ezt 

meg csak erősítette: ha van oltásom, van 

„ződkártyám”, mehet, amerre akarok! De 

amint mondtam, az oltás nem átszakíthatat-

lan titániumpáncél. Sokan oltás után is el-

kapják a vírust, épp ezért szükséges a 

maszk használata mindenkinek. Mi több, 

hordozók lehetnek, hogy a matekesek is ért-

sék: vektorok. De az extrém lélegeztetőgé-

pes esetek számát keményen megcsapolta a 

vakcina. 

Krecht Hanna Regina 
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 Szellemek léteznek. Én is az vagyok, de csupán csak ennyit tudok. Egy ilyen 

megvetett, viccnek sem jó, bolyongó lélek a hirhedt „Mikó Szellem”. Hogy honnan 

tudják hogy létezek? Talán nem is létezek. Talán csak azért materializálódtam kö-

dösen a semmiből, mert kollektíven egy iskolányi néprengeteg hitt bennem. Így 

sem múltam sem jövőm, még emlékeim sincsenek. Régmúlt pillanatokban sem 

veszhetek el. Sokat gondolkodtam azon, hogy ki lehettem és vajon mi miatt reked-

tem itt, mibe kapaszkodom ilyen keservesen. Szívem nincs, mégis sajog, érzem 

ahogy a mellkasom nyilaldos. Ujjaim hidegek, folyton reszketek. Hiába fészkelőd-

tem a kazán forró lángjaiban. Hiába akartam elégni, a pokolig melegedni. Egyszer 

talán én akartam tovább maradni, ezért nem találhatok nyughalomra soha. 

Mindennek ára van, még a halálnak is. Ujjaim fáznak, mintha egy téli hóviharban 

ragadtam volna. Nincs menekvésem. Egyedül, átkozottan állok a padok között, a 

hosszú, kacskaringós folyosókon. Itt ragadtam, és csupán éjszakánként ébred fel 

létem megmaradt foszlánya. Üresen bolyong a lelkem a néha élettel teli, öreg, de 

büszke iskolában. Ez az üresség lehettett ember valaha? Ember lehettem, szere-

tem ezt hinni. Halványan még mindig érzem ami talán emberré tesz. Örök fájdal-

mam, számvetettségem, vágyam a jobbra, a szebbre, a megismerésre és gyönyörű 

szenvedésem tesz olyanná mind azok akiket csak messziről csodálok néha fagybo-

rított ablalkokból. Hiszem, hogy közöttünk a különbség csupán annyi, hogy én 

nem hús és vér vagyok. Talán az emberek hite tart életben, talán ez a hit maga a 

félelem, amely beborítja létem. De egy biztos,hogy még az sem biztos, hogy én 

magam hihetek saját lehetek létezésemben. Nem ez az igazán legemberibb dolog? 

Vass Anita 
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      1.           

  2.               

      3.           

      4.           

 5.                

6.                 

      7.           

   8.              

      9.           

Halloweeni keresztrejtvény 

1. Az USA legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye. 

2. A legismertebb brazil eredetű tánc. 

3. Mauna … ; Hawaii vulkán. 

4. King James-nek becézett sportoló. 

5. Nyugdíjas régiesen. 

6. DC kalandfilm amazon hősnője.  

7. Belga királynő volt, I. Albert király felesége. 

8. “Oh, áldott … írása.” (Arany János) 

9. Skót teológus, matematikus, természettudós. (John …)  

Megoldás:  
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Kedvet kaptál 

az íráshoz? 

Fejezd ki magad úgy,  

ahogy te akarod! 

Legyen az újságcikk, kriti-

ka, vers, próza, rajz, fotó, 

bármi, ami érdekes, majd 

küldd el a Kavarkádba! 

És nyerj matricát vagy kitű-

zőt, természetesen a ked-

venc szellemeddel rajta! 

Mi több, esélyes lehetsz a 

Mikó-Pulitzer-díjra év vé-

gén! 

Kövesd a suliújságot Instagramon és Facebookon 

kavarkadujsag néven! 

Az alkotásokat várjuk a kavarkadszerkesztoseg@gmail.com címre! 
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Gondolom te is voltál már iskolás. Ezek kere-

tében nem kell elmesélnem azt se, hogy mi-

ről szól az iskolai bullying, hiszen valame-

lyest részed van benne, akár áldozatként, 

akár bullyként (not cool). Az esetben, hogyha 

nem lenne tapasztalatod, megmagyarázom 

neked, hogy körülbelül miről szól. 

Az iskolai bullying az, amikor az iskolán be-

lül valaki hosszabb időn keresztül megszé-

gyenít, bántalmaz (fizikailag vagy mentáli-

san), rágalmaz, vagy csak simán kiközösít, 

elítél, lenéz egy másik egyént, rosszul bánik 

vele. 

Nos, most, hogy ezt letisztáztuk, gondoljunk 

bele, hogy hova vezethet az, hogyha valakivel 

ilyen módon bánunk. Mennyire lehet fájdal-

mas, hogyan hathat ki valakire, esetleg mi-

lyen következményei lesznek a bánásmó-

dunknak és viselkedésformánknak, amennyi-

ben mi vagyunk a szekálók, (STILL NOT 

COOL), vagy akár csak nézők vagyunk? 

Először is, amennyiben valakit mindennap 

megszégyenítenek a kinézete miatt vagy az 

öltözködési stílusa miatt, annak a személy-

nek az önbizalma csökkeni fog, stressz-

szintje pedig növekedni. Rosszabb esetben, 

szorongani kezd, nem fogja 

elfogadni önmagát úgy, 

ahogy van. 

Ha valakit fizikailag és mentálisan, akár lel-

kileg bántalmaznak, az az illető egy idő után 

egyre jobban magát fogja okolni, hogy nem 

elég jó. Hogyha megverik, akkor nem elég 

erős. Feltételezzük, hogy nem tud fizetni az 

ellen, hogy ne verjék meg.  

 

Ez azt jelenti, hogy szegény családba szüle-

tett, és emiatt egész életére el van ítélve 

(beszélek itt a középiskolás életről), majd 

végül depresszióba eshet, ahonnan nagyon 

nehéz kijutni, mivel amint szorong valaki, és 

negatív gondolatok járják át a fejét, tele van 

negativitással, egyre jobban magába zárkó-

zik, a külvilágról hallani sem akar, netalán 

saját magában okoz kárt (AKA „Self-Harm”). 

Addig fajulhat az eset, hogy a bizonyos ille-

tőnk öngyilkosságot követ el. 

Példának, nézzük meg Amerika -a szabad or-

szág- helyzetét, ahol hetente (ha nem havon-

ta) iskolai lövöldözések történnek. Több szá-

zan lesznek áldozatai, ugyanúgy gyermekek, 

mint felnőttek. 

Mi vezet iskolai lövöldözéshez? Az iskolai 

bullying, az ha valaki úgy érzi, hogy már 

nem tud együttélni a fájdalommal, meg sze-

retne szabadulni tőle, és a fogvatartóitól. Ho-

gyan? Elhatározza, hogy egy egész iskolát 

lelő, majd magával is végez, hogy felszaba-

dítsa saját magát az alól a fájdalom alól, 

amelyben éveken keresztül szenvednie kel-

lett: végre kitárhatja  szárnyait és szabad le-

het, szabaddá válhat. 

 

Akárhányszor szemlélőivé válunk annak, 

hogy valaki szekálásban, lenéző bánásmód-

ban, esetleg fizikai bántalmazásban részesül, 

lépjünk közbe. Próbáljunk meg ne kiközösíte-

ni senkit. Hogyha valakinek nehezen megy a 

barátkozás, beilleszkedés, segítsünk neki! 

 

Hogyan előzzük meg az iskolai bullyinget? 

Kurucz Botond 

Az iskolai szekálásról 



13  

“Semminek sincs értelme. 

Ezt régóta tudom. 

Ezért semmit sem érdemes csinálni. 

Erre most jöttem rá.” 

 

Így kezdődik Teller nem éppen hétköznapi regénye, ami az egész világban botrányt keltett. A meg-

jelenését követően Dániában betiltották az iskolákban, majd nem sokkal később mégis kötelező ol-

vasmánnyá tették.   

A történet egy dán városban játszódik, Tæringben, ahol a fiatal szereplők elbizonytalanodva keresik 

az élet értelmét, ezért olyan dolgokat hordanak egy helyre, amik személyesek, értékesek, amik 

számítanak nekik. Ezekbe a kacatokba képzelik bele a valóságot: ha ez fontos nekünk, akkor ez nem a 

semmi. Így születik meg a Fontos Dolgok Halma. Játékuk azonban kontrollálhatatlanná válik: a kupac 

növekedésében nincs megállás.. 

Sok kérdést hagy maga után a könyv, hirtelen lesz vége, az utolsó pár oldalon váratlan fordulatot 

vesz a cselekmény, mi, olvasók,pedig felháborodva követeljük a happy endet. Kijózanít, elgon-

dolkodtat, átformál. “Miért ne valljuk be rögtön, hogy nincs semmi, aminek lenne értelme, és akkor 

legalább élvezhetjük azt a semmit, ami van?” Furcsa értelmezéssel mondható, hogy az a “semmi”, az 

mégis “valami”, az a szép az életben, a kapaszkodó, aminek lehet örülni. 

Alapjáraton ifjúsági regény, viszont a felnőttek világában is megállja a helyét: mindenki alól 

kiránthatja a talajt, de főleg a kamaszok alól, hiszen most gondolkodunk el azon, hogy a gyermekkor 

védő és óvó burka után mi vár ránk odakint. Vajon megmaradnak a szabályok? Könnyű lesz ér-

vényesülni? Ismerni fognak, hagyok magam után nyomot? Mi értelme a népszerűségnek, ha az idő 

múltával elfelejtenek? “Ahogy megszülettünk, már haldoklunk is.” És valóban: a fiatalok kérdezik 

önmaguktól: ezt az utat kell követnem? ez az én sorsom? Ideálisabb, ha egyedül keres és önállósodik. 

A nagyok világa úgyis csak egy színdarab, célok és értelmek nélkül dolgozunk. Könnyebb csak úgy 

tenni, mintha. 

Janne Teller hősei 14 évesen csöppennek át a felnőtt közegbe, ahol a szóbeli sértegetés gyakran 

fizikaiba megy át. Az élet értelmét kutatva a szereplőkkel együtt fejlődünk mi is. “..sírtunk, mert 

elvesztettünk valamit, és kaptunk valamit cserébe. És azért, mert elveszíteni és kapni valamit, 

egyformán fájdalmas. És mert tudtuk, mit vesztettünk el, de még nem tudtuk szavakba önteni, mi az, 

amit kaptunk.” Igazat adnak a tanításoknak: az élet értelme nem játék. 

Érdemes egy esélyt adni neki, mert fontos önismereti kérdéseket dob fel, amelyek egy tizenéves 

fejében mocorognak. Esős délutánonként egy tökéletes bekuckózós könyv, nyersen és kegyetlenül 

nyitja fel a szemed: súlyos filozófiai és erkölcsi problémákat tárgyal, és meg nem szabott határokat 

feszeget. 

Janne Teller: Semmi-Könyvajánló 

(avagy, te mit tennél a Fontos Dolgok Halmába?) 

Bálint Gyopár  
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 Különbségek árnyalata 

 

Minden erdő ugyanolyan, 

Mondtam elmélyülve a távolba. 

Sokszor láttam halat patakokban, 

S fát, ami az utakat elgátolja. 

 

Hétvégén felmentünk a hegyekbe, 

Nem mentünk messze, csak keletre. 

Még reggel elindultunk, hogy 

Érjünk oda mielőtt a Nap elfogy. 

 

Láttam kerek s lágy dombot, 

Milliónyi fajta falombot. 

Rigók ültek a fák tetején, 

Osztozkodtak a Nap melegén. 

 

A fák között táncolt a szellő, 

S leesett ezáltal egy-két vessző. 

Meg kell szokni az erdők zaját, 

S megismerni ezek igazi dalát. 

 

Már kezdett a Nap fogyatkozni, 

Előjöttek az árnyékok is játszadozni.  

Minden, ami eddig biztosnak tűnt, 

Az alkonyat színeiben megszűnt. 

 

 Megzavarva a korom sötétséget, 

Lángot gyújtottam, nőjön a hőmérséklet. 

A mézga a tölgyről lassan csorgott le, 

Szőke Timea 

Give op on ”running”! 

 

Giving up is a choice you make  

As you get shattered by negati-

vity.  

And sometimes running away seems 

the only solution... 

But why are you running?  

When you can fight! 

Fight for your dreams, 

So they have the chance to become 

true. 

Give up on running instead 

And find your way through your dim 

toughts! 

 

Elfogyott 

 

Mindig volt az életemben 

Nem is olyan nagyon régen 

Alúl-felül tele voltam 

Kikellett hogy jöjjön a stressz 

 

Kártyával már nem fizetek 

Nincs mit enni így azt eszek 

Casht adok a boldogságért 

Vagy egy két aprót maradékért.  

 

Attól függ majd mire marad 

Ebből lesz a finom falat.  

Fehér liszttel kenem arcom 

Elfogyott az alapozóm. 

Imreh Zsanett 
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 Hétköznapok pár pixelben 
Máté Bence 


