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Dolgozni nincs kedvem.
Inkább elfekszem a kertben.
Csendben nézlek téged,
Világom ragyogja be fényed.
Bújj hozzám még egy kicsit.
Adj egy csókot! Picit.
Nézzük a felhőket lustán!
Szólj hozzám a szelek hangján.
Nem fog napod beborulni!
Nem fog neked panaszkodni.
Mosolyogva süt le rád.
Meghallgatja problémád.

Nagy Vivien:
Hurrikán
S, ha majd meguntad munkád,
Esetleg fájdalmad megírnád,
Eljövök majd érted szelek szárnyán,
Átnézek a homály fátylán,
Megcsókolom homlokod,
És míg nevemet suttogod,
Átviszlek egy kapun,
Amit becsap a hurrikán.
.

Kihűlt már a teám,
megfájdult a fejem,
bárcsak elmehetnék
aludni – ó, de nem!

Heilig Dóra
Szarkaláb

És majd ha végeztem
s nincs már mit tanulni
és végre lesz időm
csendben meglapulni:

Annyi dolgom van még,
ez így megy pár éve…
Néha úgy érzem, hogy
soha nem lesz vége.

Ez az egy tervem van
ameddig csak élek:
tanulni egyre csak
míg véget nem érek.

nem kérek virágot
se vad üdvrivalgást,
csak a kiérdemelt
pár órányi alvást.

Kihűlt fürdővizem;
elfekszem a kádban,
űrré nő a lélek
a fáradt diákban.

Anya, sajnálom, hogy
nem vagyok hibátlan;
nem leszek a legjobb
se ebben, se másban.

Anya, nem lehetek
tökéletes; kérlek,
ne várj el többet, csak
hagyd kicsit, hogy éljek.

A teám is kihűlt
a filter benne ázik,
három órája csak
bámulom a házit.

Sőt, ha így folytatom,
tán semmi sem leszek:
nem marad belőlem
csak sóhajok és neszek.

Anya, ne aggasd hát
az álmaid reám:
bús leszek és üres,
kihűlök, mint teám.

Az első félév két emlékezetes eseményére - a kutatók
napjára és a pályaorientációs napra - készítette
Donkó Kata, 12.a osztályos tanuló.

Stúdiósok a célkeresztben
Sziget a tudás tengerén
Szeretném veletek megosztani, mit kínál az iskola tanulóinak a stúdiózás világa a
mindennapok forgatagában.
Az egész hetes tanulás és dolgozatok közepette kellemes kikapcsolódás egy-két órát eltölteni
a stúdióban a technika és az informatika világában. Van, aki még csak most kóstolt bele ebbe a
miliőbe, de van olyan is közöttünk, aki már rutinos tagja ennek a kreatív közösségnek.
Nagy élmény számunkra az, hogy a kedvetekre forgathatjuk a zenéket, és jól eső érzés
visszahallani a folyosókon énekelve tőletek.
A munkánk kiterjed még az ünnepélyek megvalósítására is. Nem kevés időt fordítunk az
ünnepi műsorok felvételére és szerkesztésére, hangosítására. Szívesen fordítjuk szabadidőnket
a közösség javára.
A közös feladatok összekovácsoló erejűek, és mégis jelentős önálló munkát követelnek. Bár
mindenkinek más a célja ezzel, mégis az együtt és egy célért végzett munka közösségformáló
és csapatépítő erejű. „Amikor belépek az ajtón, úgy érzem, hogy valami fontosat fogok tanulni,
vagy jobbá tehetem a többiek napját...”, „számomra biztonságot és barátságot jelent. Itt mindig
otthon érzem magam.”.
Izgalmas vállalkozás a tanórákon kívül tanárainkkal egy projekten partnerként együttműködni.
Ez egy olyan önkéntes munka, amivel sokat tanulhatsz, felelősségre nevel és biztosan nagy
hasznodra lesz, akár szakirányú, vagy bármilyen más irányú pályát választasz is magadnak a
későbbiekben.
Balogh Emőke 10.h

Az alternatív stílus

Erre a stílusirányzatra nincs pontos fogalom, csak körülírni lehet. A 80-as években
hallhattunk róla először, majd a 90-es években egészen elterjedt. A stílus lényege a
tömegtől való különbözés, de ez sokkal többet jelent viselőjének, mivel ezáltal
kifejezheti magát, lázadhat. A zenében kezdett megmutatkozni (pl.: Nirvana), majd
később az irodalomban és egyéb művészetekben is feltűnt. Sokan elítélték és nem
értették a mondanivalóját, de mára már elterjedt és valamilyen formában ez is a
tömegkultúra részévé vált. Viszont az ,,alternatívon” belül is több öltözködési irány
van: gótikus, grunge, punk, emo stb. Ezek kinézetükben különböznek, de azért
vannak hasonló vonások. Jellemzi még a sötét smink és ruhák, kiegészítőnek pedig
gyakran használják a csipkét.
Én először zenékben találkoztam ezzel a stílussal, és persze hamar meg is tetszett.
Próbáltam rájönni, hogy az alternatívon belül melyik szubkultúrához tartozom, ami
persze még mindig nem sikerült, de a grunge-ban érzem magam a
legkomfortosabban. Stílusjegyei az oversized ruhadarabok, kockás ing, mom jeans,
banda feliratos pólók, mintás zoknik, kockás/farmer szoknya, az egyberuhák alá
felvett póló, térdzokni. Cipők terén kedvelt márka a Converse. Kedvelt kiegészítői a
kalapok, szemüvegek, övek.
Zenei világa a Seattle Sound, amely ötvözi a rock, hard rock, punk és indie rock
alapokat. Két meghatározó album köthető hozzá: Nirvana Nevermind és Pearl Jam
Tem. Érdemes őket meghallgatni!
Szigeti Boglárka 10.b

Káros szenvedély
„Ne a cigi legyen a megoldás mindenre!”
Ebben az egy évben, amióta nem írtam semmit, sokat tapasztaltam, ami motivációt
adott arra, hogy ezt megírjam. Lehet, hogy amiről most olvasni fogtok, pár embernek
nem fog tetszeni, de csak megjegyzem: érdemes elolvasni. Ez a bejegyzés a
véleményemről, tapasztalatomról, és arról szól, mit tanultam eddig az életben ezekről.
15 éves kamasz lány vagyok, nemrég kezdtem el a gimnáziumot. Igen, kamaszkor,
felnőttek szerint a legemlékezetesebb kor, sőt, valaki szerint „nehéz” kor. A kamaszkor
tele van problémákkal, érzésekkel, drámával stb. Véleményem szerint jó is van ebben
a korban, a legtöbb ember ebben a korban ismerheti meg magát a legjobban (már
aki...mert rengeteg olyan felnőttet ismerek, meg látok, akinek fogalma sincs saját
magáról...de ez egy másik bejegyzés). Na mindegy…térjünk a lényegre!
Most a kamaszkori egészségtelen szokásokról írok. Manapság nagyon sokszor látok az
utcán gyereket dohányozni. De komolyan! Amerre nézek, mindig van legalább egy
kamasz, akinek az ujjai között van egy cigaretta… Ez most nem panasz szeretne lenni,
ezzel a cikkel nem tudnék a helyzeten változtatni. A dologgal már békét kötöttem.
Mindazonáltal nagyon remélem, legalább valakinek a szempontját megváltoztatja,
vagy valahogy valakit segít… nem tőlem függ.
Vannak ismerőseim, akik dohányoznak, osztálytársak, barátok, szeretteim… ráadásul
fiatalon. Rossz belegondolni, hallani, látni, ahogy az emberek, akik fontosak
számomra, mérgezik a szervezetüket. Sajnos, el kell fogadnom a dolgot. Nem látszik
rajtam, hogy zavarna, de legbelül fáj a gondolat. Több felnőtt is tudja ezt, most
kamaszoknak is meg szeretném ismételni vagy bárkinek, akkor is, ha már hallották…
A cigaretta nagyon sok egészségtelen anyagot tartalmaz, ami rákkeltő is lehet. Van
benne benzol, ammónia, aceton, bután, nikotin stb. ezek az anyagok lerakódnak a
tüdőben és a cigaretta füstje szén-monoxidot is tartalmaz, ami a tökéletlen égés
terméke, ami szintén káros az egészségre. Nem mondom azt, hogy én még nem
próbáltam a cigit vagy az alkoholt… igen, próbáltam őket, nem jöttek be… Miért?
1. A cigitől nem kezdtem el köhögni, jól bírtam. DE azért nem folytattam, mert tudtam,
nem jó nekem. Persze, nem feltétlenül halunk ebbe bele (bár ki tudja?), de milyen
minőségű felnőtt szervezettel szeretnék én élni már? Mivel szeretek sportolni, ami
szinte az életem, ezért egészségesen szeretnék lélegezni, de ez nem csak a sport
miatt van. A legjobb barátnőm sem cigizik, neki nem a sport az élete, egyszerűen csak
tudja, milyen káros.
2. A cigi nikotint tartalmaz. A nikotin egy olyan anyag, ami igazából függővé tud tenni
egy embert. Egy függőség kinek hiányzik már? Nincs elég bajunk?

3. Nem szeretnék kórházba kerülni ilyen gyengeség miatt, hogy nem tudok nemet
mondani a cigire.
4. Nem szeretném a körülöttem lévőket megmérgezni, mert a cigi füstje árt azoknak is,
akik belélegzik. (És ráadásul büdös, mindenhol érezni!)
Csak megjegyzem: egy dolog, amit nem tudok a mai napig, hogy hogy nem szoktam
hozzá a dohányzáshoz úgy, hogy kipróbáltam egy szálat, ami nikotint is tartalmazott.
Viccelek… pontosan tudom az okát! Akarat kérdése. Hülyeségnek hangzik, de létezik. Én
egészséges akartam maradni, rendesen akartam lélegezni.
Néha-néha kérdezgettem emberektől, miért dohányoznak. Sok választ kaptam már,
most csak az egyik válaszról szeretnék írni, ami már nem tudom, mióta pörög a
fejemben. (Vannak kamaszok, akik a népszerűség végett csinálják.) „Azért, mert csak
ezzel tudom lenyugtatni magam…” - Mikor ezt a választ hallottam, nem tudtam mit
mondani, döbbenetes válasz volt számomra. Csak azzal tudja lenyugtatni magát? Ez nem
lehet igaz! Mit tanult ő a szüleitől?! (Fussál két kört a ház körül, az majd lenyugtat, ja
nem, mert a tüdőd nem bírja). Sok embernek vannak stresszes helyzetei az életben, van,
akinek nagyon nehezek a mindennapjai. Mindig fáradtak, nem alszanak eleget, akár
pihenés nélkül dolgozzák vagy tanulják végig az egész napot, nap végére elegük lesz
mindenből. De ne a cigi legyen a megoldás mindenre! Szerintem az csak rosszabbá teszi
a helyzetet. A másik, hogy ezt a dolgot a gondolkodásunk is befolyásolja, de akár a
környezet is, ahol tartózkodunk.
A tanácsom, hogy egészségtelen szokás helyett egészséges szokással nyugtassad magad.
Pl.: Rágcsálj répát! Semmi nem kifogás arra, hogy mérgezzed a szervezeted!

Orth Athina 9.b
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