
Kovács András, 11. G osztály 
Karanténba zárva  
 (elismerő oklevél) 

  

Egy éve már, hogy bezárt  
Magányra ítélt a járvány  

Nincs kapcsolat, csak internet  
Az ember ott üzenget  
Ül a számítógép előtt  

Háta görnyedt, szeme fáj  
A tanulás így nem jó már  

Hiába süt a nap  
A tanítás fél négyig marad  

Csak vége lenne már  
Szabadon telhetne a nyár  

Többé ne legyen bezárva semmi  
Tűnjön el a vírus a csudába  
Hagyjon élni és nem félni  
Azért kell az oltást kérni  
Ha mindenki megkapja  

A vírus a tüskéit behúzza.  
 

Tóth-Könczey Kelemen, 11. G osztály 
Boldog, szomorú dal 
(elismerő oklevél) 
 

Kosztolányi verse után szabadon 
Van mit ennem, mit innom,  
van kit dédelgessek és szeretgessek.  
Minek szomorkodjak, hisz van mindenem. 
Van elég táplálék itthon.  
Van virágos pusztám, s a pusztában hervadó növények,  
halkan csevegnek, és segítenek átkelni a patakon,  
és benn a sok mag és takarmány,  
a nagy súlytól leszakadnak a polcok.  
Van könnyű plédem is,  
készülékem, utazótáskám, mibe belefér a sok holmi,  
van jólelkű és jót teremtőm is,  



s nem kell esedezve kéregetnem.  
Vágyam nem több az egykori ködképnél,  
tele ittam magam, teljesen részeg vagyok, a sós cseppek,  
ha magamnak köszöngetek néha napján,   
soksor köszönnek hamarabb.  
Van világításom, izzik a fénynyaláb,  
pénzem van valódi színezüstből,  
íróeszközeim öröme illan,  
ősi pipa füstölög a számban.  
Mosakodó szoba van, frissíteni testem  
meleg tea a szenvedő idegemnek,  
ha járok a zord Budapesten,  
nem bírnak egész idegennek.  
Mit eléneklek, az a gyötrelem  
sós cseppekkel beborít nem egy arcot, 
és zenés ifjú gyermekének,  
vall engemet az idős Magyarország.  
De néha szünetelek az éjen,  
bánatosan, a végzetbe hanyatlóan  
úgy lelem meg kincsemet a mélyben:  
az aranyat, a régit a talajon,  
mint lázas, ki elmélkedik  
zavarodva álmát hüvelyezi,  
kezemmel kotorászva keresget,  
hogy jaj, valaha mit szerettem.  
Mert nincsen meg az a kincs, mire vágyok,  
a kincs, amiért keresgélek.  
Itthon vagyok itt a földön,  
s mégis nem érzem magam az otthoni édenben.  
 

Tajti Gerda, 11. G osztály 

Covidka Magyarországon 

(Próza kategória – különdíj) 

Covidka és szülei elutaztak Magyarországra 2 napra, persze ennek a kicsi vírus örült a 
legjobban. Nagyon várta már az utazás napját, de sajnos, addig még 5 napot kellett aludni, 
aminek nagyon nem örült. Morcos és hisztis volt egész nap. Szülei megnyugtatták, hogy 
nagyon hamar el fog repülni az idő. Aztán elérkezett a várva várt nap, végre indultak a nagy 
útra.  
A hosszú út alatt Covidka nagyon unta magát, ezért kitalálta, hogy elolvassa a kötelező 
olvasmányát, ami a vírusfertőzésekről szólt. Nagyon elfáradt a nagy olvasásban, letette a 



könyvét és nyomban el is aludt. Amikor felébredt, nagy zöld pusztaságokat látott mindenfele, 
és akárhogy törte a fejét, nem tudott rájönni, hogy hol is vannak. Megkérdezte az anyukájától:   
- Anya, hol vagyunk?  
Az édesanyja így felelt: 
- Magyarországon, drágám. 
 
Covidkának a szája is tátva maradt. Az út hátralévő részében csöndben gyönyörködött a 
mellettük elsuhanó tájban és városokban.  
Végre megérkeztek az Addetur Hotelba, ahol apukája foglalt szállást. Aznap este nem 
csináltak semmi különöset, mert elfáradtak a nagy utazásban. Este tévénézés közben 
megbeszélték, hogy másnap elmennek a sétálni és várost nézni. Miután mindent 
megbeszéltek, el is nyomta őket a buzgóság.  
Másnap megreggeliztek és kirándulni indultak. Megnézték a várat, és túráztak a Budai-
hegyekben is. Hamar eltelt a nap, visszatérve a szállásra, lementek welnessezni egyet, vacsora 
után csendben olvasgattak még egy kicsit, majd szépen álomba merültek.  
Eljött az utolsó nap, a hazamenetel napja. Covidkának semmi kedve nem volt még 
hazamenni, nagyon jól érezte magát, de tudta, hogy muszáj indulniuk.  
Hazafele az autóban mindenki elmesélte, hogy neki mi tetszett a legjobban a 2 napban. Egy 
dologban egyetértettek, hogy ez az utazás felejthetetlen élmény volt. Hazaérve kipakoltak, 
majd társasjátékoztak egész este, és megbeszélték, hogy még biztosan szerveznek ilyen 
utazásokat. Itt a vége, fuss el véle. 
 
 
Madaras Dorottya, 9. B osztály 
Sejzevíz titka 
Próza kategória 3. hely 
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember, s annak egy tizenhat éves 
forma fia. Egyik nap az öreg nagyon beteg lett. Hetekig csak az ágyat nyomta, magas láza volt 
és köhögött. Senki sem tudta, mi baja lehet. Pedig nekem elhihetitek, égen földön keresték a 
probléma okát, ám egyetlen orvos vagy kuruzsló sem talált megoldást. A fiú nagyon szomorú 
volt! Szerette az apját, és nem akarta elveszíteni. Úgy döntött, ő maga jár utána a dolognak. 
Hirtelen ötlettől vezérelve felkapta a tarisznyáját, és elindult világgá. 

Hét nap, hét éjjel vándorolt, mire a szomszédos királyságba ért. Minden házba 
becsörgetett, mindenkit megkérdezett, nem hallottak-e egy új, rejtélyes vírusról, de senkitől 
sem kapott választ. Vagyis majd elfelejtettem. Volt egy öreg néne - olyan nyolcvan körüli -, 
aki tudott valamit, amit mások nem! Ezt mondta Lacinak, mert így hívták a legényt: 

 

-Van messze, messze egy hatalmas puszta. Annak a közepén egy hatalmas hegy áll. A hegyet 
pedig egy háromfejű sárkány őrzi. Az ő tüze olyan erős, hogy a ti országotokig is elér. Ebben 
a tűzben különleges vírusok vannak.  



- Köszönöm a segítségét, öreganyám, én biza megküzdök azzal a bestiával! 

- Engedd meg, hogy segítsek! Adok neked egy különleges védőpajzsot, amit a szádra és az 
orrodra kell feltenni. Mivel a tűzben lévő anyagok a levegőben terjednek, ez csökkenti a 
fertőzésveszélyt! 

Laci felhelyezte a pajzsot és elindult. Elindult, de hogy merre, azt maga sem tudta. Két 
hétig bolyongott céltalanul. Nappal embereket és nyomokat keresett, az estéket pedig 
fogadóban vagy idegen házaknál töltötte. Senki sem tudott segíteni, így hát a második hét 
vége felé meggyengült az elhatározása. A tizennegyedik nap hajnalán viszont felcsillant a 
remény. Már éppen indult volna hazafelé, amikor a közeli erdőből nyüszítést hallott. Félt egy 
kicsit attól az idegen, sosem látott erdőtől, de segíteni is szeretett volna. A jó szíve végül 
felülemelkedett a félelmén, és milyen jól tette! Minél beljebb haladt, az erdő annál inkább 
sűrűsödött, s mikor a legsötétebb pontra ért, talált ott egy fájdalommal teli arcot, egy farkas 
arcát. A farkas szemében emberi könny csillogott. Laci jobban szemügyre vette az állatot. 
Mikor szembenézett vele, a szíve kihagyott egy ütemet. A fákon átszűrődő napfényben 
édesapja szemét látta tükröződni. Semmi kétség! Ő volt az! Laci, döbbenete bánatba váltott át, 
mert tudta, apja többé nem várja otthon. Sírt, gyászolta, de végül megnyugodott, mert látta, 
hogy egy erős farkasban született újjá. Laci gondolkodott, hogy most mitévő legyen! Végül 
úgy döntött, tovább küzd a hasonló betegségben szenvedőkért! Segített apjának, és kihúzta a 
lábába befúródó tüskét. A farkas azonnal futásnak eredt. Laci követte. Miután kiértek az 
erdőből, sivatagok és jéghegyek nehezítették útjukat. Tizenegy hónapig vándoroltak így. Mit 
vándoroltak, inkább nyargaltak a szélnél is sebesebben. Lacit az öregasszonytól kapott pajzs 
védelmezte, de a biztonságnál erősebb volt benne az erő, amivel apja közelsége vértezte fel. 
No, de minek szaporítsam a szót? Elérkeztek a pusztához, amiről az öreg néne mesélt. Ott volt 
a hegy is! Pont a közepén. Sejthetitek, volt ott más is. Egy hatalmas, méregzöld, háromfejű 
sárkány, aki folyton tüsszögött. Tüsszögésével pedig kis manók kerültek a levegőbe, akiket ha 
belélegzünk, a nyelvünk alatt megbújva megbetegítenek minket. Laci szemtanúja volt a 
vírusáradásnak, ami a sejzevízi hegyen történt. Az itt élő népek nevezik Sejzevíznek ezt a 
híres-neves hegyet. Legényünk nem is tudott volna épen és egészségesen átjutni a kis kék 
manók tömkelegén, ha nincs ott mellette erős farkas édesapja, aki utat vágott maguknak. Laci 
így végül szemtől szemben állt a félelmetes bestiával. Már éppen azon gondolkozott, 
miképpen támadjon, amikor jobban megfigyelte a sárkány arcát! Szenvedett.  

- Mi a baj? - kérdezte Laci. 

- Senki nem tudja, miért, de megbetegedett az összes sárkány! És ha ez még nem lenne elég, 
minden százezredik tüsszentés után nő egy újabb fejem, amitől csak fokozódik a betegségem.  

-Laci ekkor belátta, ő most nem tud megharcolni a vírusokkal. Viszont készített új pajzsokat, 
amelyeket szétosztott falujában. Lackó folyamatosan küzd, és keresi a megoldást, hogy kis 
falujába visszatérjen a pezsgés és a kis kék manók eltűnjenek.  

 

  
 



Szalay Kornél 
Karanténfilm 
Film kategória – 3. hely 
https://www.addeturiskola.hu/szalay-kornel-karanten-filmje/  
 
 

 

 


