Kortárs alkotók –
Megjelent JÓZSA MELINDA novellája
Talán emlékeznek még többen, hogy a tavalyi tanévben a bajai könyvtár Weöres Sándor
centenáriuma alkalmából meghirdetett egy alkotói pályázatot középiskolások számára. A költő
egyszavas verseinek valamelyikéről lehetett történetet írni. Különböző évfolyamok diákjait
ragadta meg a feladat a mi iskolánkban is. Néhány el is készült határidőre, majd a beküldött
munkák közül egyet beválasztottak abba az antológiába, amely a hetekben jelent meg Kinyílnak
az Egysorosok címmel. A kötet ciklusokba rendezve tartalmaz tehát ugyanahhoz a Weöresvershez néhány munkát. Józsa Melinda neve olvasható az egyik ciklus nyitódarabja fölött.
Nagyon büszkék vagyunk rá! Gratulálunk első publikációjához!

„Nagy fantasy rajongó lévén a „Liliomszörny” azonnal megragadott. El is kezdtem hát egy történetet
írni a pályázatra, egy különleges képességekkel rendelkező lányról.
Mára a beküldött pályaműveket megjelentették egy kötetben. Nagyon jó volt, hogy a többiek pályaművét is
elolvashattam. Érdekes, hogy ugyanaz a szó mennyire mást tud kiváltani az emberekből, mennyire
különböző dolgok jutnak eszünkbe róluk. A legizgalmasabb érzés a saját nevemet látni nyomtatásban.
Azonban az egészben a legjobb maga az írás öröme volt. Ahogy a kezeim között megszülettek a
szereplők, a helyszínek és a cselekmény. Olyannyira élveztem az egészet, hogy a pályázat keretein kívül is
folytattam főhősnőm történetét. Olvasni is imádok (nagy kedvencem J.K. Rowling Harry Potter könyvei,
és minden egyéb, ami a fantázia világában játszódik), de a saját történetemben én irányíthattam, nem
csak sodródtam az árral.”
Józsa Melinda, 12. A

Neumannosok a kötetről
Kortársak első benyomásai

„… nagyon szimpatikus könyv.”
Molnár Dániel, 9. D

„Szívesen elolvasnám az egész kötetet.”
Sáfrány Márk, 9. D

„A pályázat is már egy ötlet volt. A könyv viszont még jobb. […] Azt gondoltam, hogy régebben sokkal
több költőlelkű ifjú volt, mint ma, de ez [a könyv] bizonyítja, hogy sokan szeretnek most is írni, akár
verset, akár egy történetet.”
Szoó Gréta, 11. F

„nekem szimpatikus a könyv, mert jó más középiskolások gondolait olvasni a Weöres-versek
kapcsán…”
Jelencsik Ádám, 11. F

„Érdekes volt beleolvasni egy-két munkába, főleg annak a tudatában, hogy az író körülbelül annyi idős
lehet, mint én. Először azt gondoltam, hogy a címük szerint valószínűleg a témájuk is hasonló lesz, de
meglepett, mikor találtam ugyanolyan című történeteket teljesen más hangulattal, témával… Nagyon
inspiráló volt elolvasni az ÍRÓK munkáját.”
Pállai Brigitta, 11. F

„Leginkább a Szárnysötéthez kapcsolódó rajzok tetszenek.”
Vajvoda Gabriella, 11. F

„Meg lehet venni ezt a könyvet?”
Nagy Virág, 11. F

