
ESZIRAT 
2005. november 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata
 

Elmennénk-e még egyszer? 

Az ESZI 12. és 13. évfolyama – az előző évekhez hasonlóan – idén is külföldre utazott szeptemberben egy-

egy hétre. A 12.-esek Olaszországba, a 13.-osok pedig Görögországba. 

 
56. az ESZI-ben 

2005. október 20-án Wittner Mária 

tartott megrázó előadást az 56-os 

forradalomról és utóeseményeiről. 

Ő maga is részt vett a küzdelmekben 

( 15 és fél évesen) és 20 évesen 

börtönbüntetésre ítélték „elkövetett 

bűneiért”. 

„Joe” 
Mi is kampányoltunk! 
Pusztahencsén, 2005. október 25-én 

egy diáktársammal, Németh Sza-

bolcs 12.D osztályos tanulóval 

terjesztettük iskolánk jó hírét. Ez 

abból állt, hogy egy másfél órás 

bemutatást tartottunk a 8. osztályos 

tanulóknak. Tájékoztatást adtunk a 

szakokról, a követelményekről, a 

vizsga lehetőségekről, az 

iskolaújságról és az induló „SÉTA” 

szakkörről, valamint az iskola 

életéről. Az előadás során nagyon 

sok kérdésre adtunk választ. Ők, 

reméljük teljes felkészültséggel, 

vághatnak neki a következő 

tanévnek. 

Kanczler Enikő 
Tehetséges fiatalok az ESZI-ben! 

Több ESZI-s tanuló is elnyerte idén 

Pakson a Paksi Tehetséges Fiatalok 

díjat. Többek között ezzel a díjjal 

büszkélkedhet Bérdi Kata 13. 

osztályos és Wieszberger Judit 11. 

osztályos tanulók is, akik sport és 

tanulmányi sikerükkel vívták ki 

maguknak ezt az elismerést. A Paksi 

Tehetséges Fiatalokért Alapítvány 

minden évben megrendezi a díjátadó 

ünnepséget (október 23.), ahol közel 

100 diák vesz részt. Jutalomban 

viszont csak azok részesülnek, akik 

országos szinten értek el sport vagy 

tanulmányi eredményt. 

Molnár Szabyna 
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Bulidömping az ESZI-ben 

 
2005. szeptember 30-án Gólyabál volt az Energetikai Szakközépiskola sportcsarnokában. Ezt október 13-án 

egy fergeteges KARAOKE - party követte. 

 

A Gólyabál este hat órakor vette kezdetét, a 

belépés 400,- Ft-ba került. A tanulók, a tanárok és 

a vendégek először az új elsős diákok műsorait 

(osztályonként) tekinthették meg. Ezek nagyon 

szórakoztatóak voltak, ugyanakkor néhány esetlen 

„részecske” is szerepelt bennük. 

Körülbelül hét órakor már a Gólyaeskü 

következett, amelynek lényege a felsőbb évesek 

istenítése volt. Reméljük, a megfogadott szavakat be 

is fogják tartani. 

Fél nyolctól pedig már az önfeledt szórakozásé 

volt a főszerep. A zenét két DJ szolgáltatta. A 

tánctér nem volt éppen tele, hiszen az estét sokan a 

100 méterre található vendéglátó-ipari 

egységekben töltötték. Igaz, hogy a „muzsika” 

néha lapos és kevésbé jó volt, azért ha valaki 

jól akarta érezni magát, annak sikerülhetett! 

És már nem volt messze a KARAOKE – 

party ideje sem! 

Az előzőhöz hasonlóan ez az esemény is 

este hat órakor indult. Bár ezt sokan tudják, de 

megjegyzem: a karaoke lényege az, hogy ismert 

előadók zeneszámait hétköznapi emberek adják 

elő egy mikrofon és egy kivetítő segítségével. 

A nyitóéneket a főszervezők és a vendég DJ 

mutatta be. A hangszín néhol különbözött az 

eredetitől, de ez azért elviselhető volt. A híres 

dallamok még este tízig „dübörögtek. A 

szervezők és a szponzorok (Café Bongó, 

Fortuna Rádió, Paksi Hírnök) sok-sok 

ajándékkal(belépők a fent említett szórakozóhelyre, 

cd-csomagok, ajándéktárgyak)  próbálták 

ösztönözni a fiatalokat a dalra fakadásra. 

Ezek után a discóé volt a főszerep. Az ESZI 

aulája megtelt a táncolni vágyókkal. A 

„talpalávalóra” nem volt (nem is lehetet) panasz, 

az idő rövidségére annál inkább. Bizony-bizony, a 

másnap következő iskolai kötelezettségek miatt a 

buli csak 11-ig tartott. 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az „ESZI-

sek” ( azaz MI!!!) nem panaszkodhatnak arra, 

hogy iskolájuk nem nyújt elég lehetőséget a 

szórakozásra. De emellett tanulni is kell! Sokak 

szerint:SAJNOS!!!

 

„JOE” 

SÉTA program az ESZI-ben 
Sajtó és tanulás - SÉTA  néven új kurzus indult a 2005-ös tanévben 

 
Az Axel Springer-Magyarország Kft. által 

kezdeményezett program keretében az ország 

diákjai lehetőséget kapnak az újságírás rejtelmeinek 

a megismerésére. 

A résztvevők heti 2-3 órás oktatáson vehetnek részt, 

amelyet az iskolájukban tartanak részben tanáraik, 

részben pedig hivatásos újságírók. Ezeken az 

előadásokon a tanulók megismerhetik és 

gyakorolhatják az újságírás műfajait, ami segítheti a 

szövegértési és szövegszerkesztési képességeik 

fejlesztését. Ezzel együtt bemutatják a szakértők a 

sajtó társadalmi szerepét, működési módját. 

A kiadó lehetőséget nyújt a jól sikerült írások 

újságban való megjelenítésére is, így a tanulók 

megismertethetik az olvasóval a mindennapi 

életüket, híreiket. 

A program esélyt ad többek között arra is, hogy 

az érdeklődő diákok eljuthassanak a 

szerkesztőségekbe, illetve a nyomdákba is, ahol sok 

érdekes információval szolgálnak a helyi dolgozók. 

A résztvevők ráadásként megkapják a kiadó 

helyi napilapját is, hogy minden nap friss 

információhoz jutva sikeresebbek lehessenek. 

Az ESZI intézményében is akadtak jelentkezők 

mindegyik évfolyamról a tanfolyamra, ezért itt is 

elindult a SÉTA Leimsziederné Tóth Ildikó 

vezetésével egy újságíró szakkör keretében. 

Mostantól ez az újságírói csoport tagjai fogják 

szerkeszteni az iskola lapját, az ESZIRAT-ot, hogy 

minél többet gyakorolhassák az újságszerkesztést, s 

így színvonalasabb lehessen a suli újsága. 
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Ismét a „gólyáké” volt a főszerep 
 

Idén is megtörtént az Energetikai 

Szakközépiskola sportcsarnokában a gólyák 

felavatása. A szeptember 31-én megrendezett 

gólyabálra szeretettel vártak minden kedves 

érdeklődőt. 

A bált Ronczyk Tibor igazgató úr nyitotta meg. 

A 10. D osztály a nyitóműsorhoz egy 

táncprodukcióval járult hozzá. Ezután a gólyáké volt 

a főszerep. A vendégek láthattak táncot, egy foci-

meccshez hasonló dolgot és egy komoly keringőt is. 

Természetesen mindegyik osztály kiérdemelt egy 

vastapsot a közönségtől. 

Az ifjú 9.-esek produkciója után a közönség 

elkalandozhatott az elektric boogie világába. Ezt 

követően a vendégek szem- és fültanúi voltak, 

hogyan tették le esküjüket a gólyák egy lábon, a 

másik társuk lábát fogva. 

A gólyák mellett az újonnan érkezett tanárok sem 

lóghattak meg az eskü elöl. Az esküdözés után a 

támogatók által felajánlott ajándékok találtak gazdára. 

A rendezvény egy nosztalgia bulival zárult, ahol 

este 11 óráig mindenki kitáncolhatta, és jól érezhette 

magát. A bejáratnál biztonsági őrök ügyeltek a rendre 

és a fegyelemre. 

Az egyik szervező elmondta, hogy mióta az 

iskola fennáll, talán még soha nem volt ilyen 

érdeklődés a Gólyabál iránt.  

- Idén magasabbra tettük a mércét és próbáltunk 

több embert beavatni a bál szervezésébe. A 

helyszínen büfét, ruhatárat és biztonsági felügyeletet 

működtettünk. A gyerekek láthatóan élvezték a 

műsorokat és az ezt követő discót. Reméljük jövőre is 

ilyen sikere lesz a megrendezésre kerülő 

hagyományos gólyabálnak.- mondta el nekünk 

Bordácsné Papp Mónika a rendezvény főszervezője.  

 

Molnár Szabyna 

Kollégiumi rovat 

 

 

Szerintem a kolesz elég jó, legalábbis az én 

szemszögemből. Sokan mondják, hogy nem tudnak 

tanulni, de szerintem ez csak hozzáállás kérdése. 

Kicsit kevés mondjuk a kimenő, el tudnánk viselni 

többet is! De biztatásként, úgy hallottam, hogy a 

többi kóter még inkább úgy fest, mint egy börtön. 

Tehát mi még örülhetünk. Viszonylag jó a 

közösség, nincsenek különösebb balhék, a nevelő 

tanárok fele jó fej, szóval azzal sincs sok gond.  

 

A kolesz jól felszerelt, számos sportolási lehetőség 

van. Az ASE pálya is közel van, és most lett kész 

az új jégpálya. Aki a benti elfoglaltságokat szereti, 

annak is akad számos lehetősége, mint a csocsó 

vagy a biliárd a nagyklubban, sőt akár társas 

játékokkal is lehet játszani. Mostanában egyre 

gyakrabban van filmvetítés a jó filmek kedvelőinek. 

Elek András 

 

Halloween-party 
 

Október 27-én vacsorával és filmvetítéssel tarkított 

party volt az ESZI Kollégiumában. A középpontban 

az amerikai ünnep, a halloween állt. 

 

 

 



 

 4 

Október 23-ai megemlékezés az ESZI-ben 

 
Az ESZI-ben október 21-én reggel 

háromnegyed nyolckor kezdetét vette az 56’os 

hősök tiszteletére és emlékére megtartott 

rendezvény, melyet Bordácsné Papp Mónika 

földrajztanár állított össze, s kb. 20 diák működött 

közre benne. A műsor 45 percben foglalta össze az 

’56-os eseményeket. 

A megemlékezésnek a sportcsarnok adott 

helyet, figyelembe véve a több száz diákot, okos 

döntésnek bizonyult e helyszín kiválasztása. A 

látvány magáért beszélt: a terem közepén a magyar 

zászló kiterítve, mögötte széles kivetítő. A szereplő 

diákok két oldalról indultak, hogy a műsor ideje 

alatt a zászló mögött foglalják el helyüket, mely 

azokban a percekben több volt egy szegélyvarrásos 

szövetnél: a nemzeti öntudatot, a demokráciáért és 

függetlenségért folyó harcot és az - el nem ért – 

szabadságot jelképezte. A tanulók gyertyát és 

virágot tettek a zászló mellé, s ezzel a látvány egy 

sírhaloméhoz hasonlított, kellőképpen érzékeltetve 

a gyászt, amely lassan ötven éve lakozik a 

magyarság szívében. 

A kivetítőn fájdalmas képsorok peregtek 

egymás után, a szemlélő elé tárva a kegyetlen és 

véres megtorlás mozzanatait. Szétbombázott utcák, 

házak (ruszkik haza felirattal az oldalukon), terek, 

halottak és gyászolók, apák, fiúk, férjek, akik mind 

a felkelőket alkották, s akik farkasszemet néztek az 

ÁVH-sokkal, a szovjet tankokkal, majd a halállal. 

Az igazságtalan elnyomás feletti csalódottság 

érzését fokozva a vásznon megjelentek az ország 

gyönyörű tájai, valamint több jelentős városa 

(Budapest, Mosonmagyaróvár, Salgótarján, 

Miskolc, Eger), melyek 1956-ban az óriási 

zűrzavar, káosz és a levert harc színtereivé váltak. 

A vetítés alatt zene szólt, amely „rátett egy lapáttal” 

az amúgy sem tárgyilagos vagy érzelemmentes 

előadás keltette hatásra. A csalódottság és a gyász 

mellett azonban a műsor második fele vidámabb 

színezetet kapott. Egyfajta bizakodást, reményt 

sugalmazott mely az ifjúság oldaláról érkezik. 

Ahhoz, hogy október 23-a ne gyászünnep legyen, 

hanem büszkén vállalt nemzeti ünnepnap, még jó 

pár évnek, évtizednek el kell telnie. 

Elismerés a rendező(k)nek és minden 

közreműködőnek a színvonalas és egyedi műsorért. 

           kg 

 

Egy politikai fogoly emlékei 

 
„Igen, kiengedtek bennünket, de nem amnesztiával. Nem lehetett 1970-ben ‘56-osoknak amnesztiát adni, mert 

mindenki úgy tudta, ‘56-osok már nincsenek benn. 1969 őszén megjelent egy Kádár-interjú, amit egy amerikai 

újságíró készített. Az volt az egyik kérdése, hogy vannak-e még Magyarországon politikai foglyok. Kádár azt 

hazudta, hogy nincsenek, mert ‘63-ban mindenkit kiengedtek. Akik még bent vannak, azok azóta kerültek vissza. 

Élő cáfolatként, bizonyítékként ott voltunk mi hárman!” 

 

Wittner Mária 1937-ben született Budapesten, 11 

éves koráig egy karmelita zárdában nevelkedett. Az  

 

1956-os forradalomban oldalkocsis motorkerék-

párral szállította sebesült társait a kórházba, lőszert 

szállított, tárakat töltött, és benzines palackokkal 

látta el a férfiakat. A harcok során megsebesült, egy 

aknaszilánk megsebesítette a hátát és a lábát. 

Decemberben Ausztriába menekült, de itthon 

hagyott fia miatt nem sokkal később visszatért 

hazájába. 1957 júliusába letartóztatták, 1958-ban 

első fokon halálra, majd 1959-ben másodfokon 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1970-ben, 

13 év után engedték ki a börtönből.  

Wittner Mária a Duna-korzó Polgári Egyesület 

vendégeként tartózkodott Pakson, s október 20-án 

tartott előadást az ESZI érdeklődő diákjai és tanárai 

számára. Elérzékenyülve mesélt vádlott társairól, a 

börtönről és a börtönéveket követő megbélyeg-

zettségükről, emlékhelyeik pusztulásáról.     knzs 
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A hónap tanára 
 

Új rovatunk célja, hogy tanárainkat jobban és 

kicsit más oldalról mutassuk be. Ezért minden 

számban egy tanárunkkal/tanárnőnkkel készítünk 

interjút. Ebben a hónapban Bordácsné Papp 

Mónika tanárnőt kerestük meg, aki iskolánk egyik 

történelem- és földrajzszakos tanára. 

 
Mikor határozta el, hogy erre a pályára lép? 

15 évesen, a tanárom hatására, aki földrajzot és 

történelmet tanított nekem. Ő volt a példaképem, 

miatta választottam ezt a pályát. 

Volt olyan pillanat, amikor megbánta ezt a 

választást? 

Nem, soha. Tanítottam én nagyon nehéz 

körülmények között is, falusi iskolában. Ennek 

ellenére soha nem bántam meg, hogy tanár lettem. 

Három éve tanít iskolánkban, hogy érzi itt magát? 
Jól, nagyon örülök, hogy középiskolában 

taníthatok, főleg mivel egyetemi végzettséggel 

rendelkezem. De az is sokat jelent, hogy ezt a 

korosztályt taníthatom, mivel általános iskolában is 

inkább a 7.-es, 8.-as osztályokkal tudtam bánni. 

Meg van elégedve az oktatással, a diákokkal és az 

iskolával? 
Igen, mindenképp. Az oktatással, de a diákokkal is. 

Úgy gondolom, hogy minden osztályból - legyen az 

mondjuk gépész vagy közgazdasági osztály – ki 

lehet hozni a legjobbat. Van akiből könnyebb, van 

akiből nehezebb, de mindenkiből ki lehet hozni a jó 

gondolatokat. 

Mindenkitől az új érettségiről hallunk, Ön szerint 

félniük kell a diákoknak? 

Középszinten nem, emelt szintű érettségi 

lerakásához viszont négy év kemény munkája kell. 

Aki pedig egy jó nevű egyetemre vagy főiskolára 

szeretne menni, mindenképpen emelt szinten kell 

érettségiznie legalább egy tantárgyból, de inkább 

kettőből. 

Elég sokszor halljuk a tanárnő nevét, ha 

valamilyen rendezvény megszervezéséről van szó. 

Lehet esetleg tudni, hogy mi lesz a következő? 

Igen, a Gyöngyösi Olga tanárnővel szeretnénk egy 

jótékonysági gyűjtést szervezni karácsony 

alkalmával. A gyűjtés december elején indulna. Bár 

ez még nem dőlt el, de vagy az óvodák vagy a 

sérült gyerekek számára szeretnénk játékokat 

gyűjteni, hisz olyan régi játéka mindenkinek van, 

aminek már nem veszi hasznát. Ennek a 

korosztálynak már úgysem kell, akkor miért ne 

segíthetnénk és szerezhetnénk örömet? A gyűjtést a 

téli szünet előtti napig tartjuk majd és még ezen a 

napon szeretnénk átadni az ajándékokat. 

És mit csinál, ha vége a munkának? 
Két gyermekem van. Egy hét éves lány és egy öt 

éves fiú. A lányom most elsős, így délutánonként 

foglalkozni kell vele. A fiam nemrég kezdett el 

focizni, őt edzésekre kell hordani. És természetesen 

ezenkívül engem is ugyanúgy megvár a házimunka. 

Hétvégén sokat járunk a férjemmel színházba, 

moziba, szívesen megyünk jótékonysági 

koncertekre, bálokra… 

Van esetleg a tanárnőnek valami hobbyja? 

Igen, a kertészkedés. Szívesen vagyok a friss 

levegőn és foglalkozom a virágokkal. Gyönyörű 

rózsakertem van és egy kis kerti tavam. 

 És mikor javítja a  dolgozatokat? 

Éjjel, ilyenkor van csönd körülöttem…máskor nem 

is tudnám. 

Mit üzen a diákságnak az újságon keresztül? 

Élvezzék a diákéveket, ami egyrészt álljon a 

tanulásból, másrészt szóljon a szórakozásról! 

K.A. 

 

A hónap diákja - Bérdi Kata 

 
Az ESZI-ben 5. évfolyamon környezet- és 

vízgazdálkodás szakmacsoportban tanuló Bérdi 

Kata a tanulás és a sport megszállottja egyaránt. 

Jó tanuló és kiemelkedő sportoló révén 

számtalan díjat és elismerést gyűjtött már össze. 

Bebizonyítja, hogy minden lehetséges.  

- Milyen tanuló voltál általános iskolában és 

összehasonlítva milyen vagy most az ESZI-ben? 

- Általános iskolában, mind a 8 évben kitűnő tanuló 

voltam, és középiskolában is törekedtem arra, hogy 

tartsam ezt a szintet. 

- Milyen sportot esetleg sportokat űzöl és mióta? 
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- éve röplabdázom, de emellett más sportágban is 

jeleskedtem, mint például az atlétika. Ezen kívül 

kipróbáltam a kosárlabdát és a judót is. Mivel 

mindenem a röplabda, ezért az ESZI-ben is 

folytatni szerettem volna. Amikor idekerültem az 

iskolába sajnos nem volt röplabdacsapat, de 

testnevelő tanárom Nagy Gábor beleegyezésével és 

segítségével sikerült csapatot „toborozni”. Évről - 

évre egyre jobb lett a társaság, és örömömre 

szolgált, hogy a négy év során én lehettem a csapat 

kapitánya. 

- Milyen díjakkal dicsekedhetsz? 

- Dicsekedni ugyan nem szoktam, de ami azt illeti 

elég sok mindent sikerült elérnem. Általános 

iskolában rengeteg díjat elnyertem. Közel állt a 

szívemhez a nyelvtan azon belül is a helyesírás. 

Mindig indultam ilyesfajta versenyeken, amikben 

általában az élen jártam. Minden évben megyei 

sikerekről számolhattam be. 8. évvégén általános 

iskolámban engem választottak az „év 

reménységének”. Középiskolában is hoztam a 

formám, ahol csak tudtam. Ballagásomon nem várt 

meglepetésben volt részem, Lacza Péter mellett én 

lehettem az, aki megkapta az „ESZI kiválósága” 

díjat. Hihetetlenül örültem neki és ezúton is nagyon 

köszönöm azoknak, akik bíztak bennem és 

támogattak. 5. év elején osztálytársam biztatására 

beadtam a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 

kuratóriumába pályázatomat és ismét mellettem állt 

a szerencse: díjazott lettem!  

- Hogyan sikerült az érettségi vizsgád? 

- Rendkívül stresszes volt az idei érettségi a 

változások miatt, de ettől függetlenül úgy érzem, 

hogy jól sikerült teljesítenem. 

- Mi ösztönöz arra, hogy ilyen kiváló 

eredményeket szerezz, mind a tanulás, mind 

pedig a sport terén? 

- Elvárom magamtól a jó eredményeket! Növeli az 

ember önbizalmát. 

- Van már elképzelésed a jövőddel 

kapcsolatban? 

- Sokra szeretném vinni az életben. Tervezem, hogy 

főiskolára vagy egyetemre jelentkezem. Majd 

elvégzése után reménykedem egy jó állás 

betöltésére. 

 

Molnár Szabyna 

Interjú Pásztor Katalin tanárnővel 

 

 
 

-Ön képviselte iskolánkat 2005.október 14-én, 

Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési 

Házban tartott Pályaválasztási Kiállításon. Mit 

is jelent ez a Pályaválasztási Kiállítás? 

-Tájékoztatást ad a Tolna megyei általános 

iskoláknak a környék középiskoláiról. Minden 

diáknak meg van a saját érdeklődési köre, aszerint, 

hogy milyen irányba szeretne továbbtanulni, és ez a 

börze lehetőséget ad a kérdések megválaszolására, 

mert lényegében ettől függ a diákok élete, a 

jövőjük. 

-Ön szerint mennyire voltunk sikeresek az 

érdeklődők körében? 

-Nagyon sikeresek voltunk, mindig tele volt a mi 

részlegünk,ha nem szülő, akkor gyerek volt az 

érdeklődő. Voltak, akik már valamennyire tudtak az 

iskoláról, ők arra voltak kíváncsiak, hogy milyen 

újdonságokat, új ötleteket tudunk felmutatni. 

Kérdezték, hogy mit lehet tanulni, milyen szakokat 

lehet választani stb. Voltak olyanok, akikkel 

teljesen ismeretlenként elegyedtünk szóba, és 

próbáltuk megismertettük velük az iskolát. Ez is 

egy jó pont nekünk. 

-Mivel sikerült az érdeklődőket odacsábítani? 

Mivel „kampányoltunk”? 

-Elsősorban a számítógépes játékoknak volt a 

legnagyobb sikere, több ok miatt is. Az egyik ok az, 

hogy játék formájában tudták meg az információkat 

az iskoláról, valamint a másik ok, hogy a 

számítógép jelképezte az iskolánk egyik 

szakmacsoportját. Ehhez kapcsolódik a pingpong 

labda-ajándék, amit e játékkal nyerhettek meg a 

diákok. Egy filmecskét is állítottunk össze az 

iskoláról, ami bemutatta a szakokat, a tanirodákat, a 

tantermeket és az iskola mindennapi életét. 

Fényképeket is mutattunk, pl. ballagásról, 

szalagtűzőről és a másik nagy sikert a fotózási 

lehetőségünk mutatta. És nem utolsó sorban kedves 

kis ajándékokat adtunk, pl.: ESZI-s toll, naptárak, 

labda. 

Kanczler Enikő
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Versek 
 

Nagyon fáj* 
József Attila emlékezete 

 
A város peremén élt, hol tehervonatok tolatnak, s 

Ős patkány terjeszt kórt, ahol 

Tudod, hogy nincs bocsánat, és 

Már csak meghalni sikerül. 

Azt hitte: 

A gyémántból jó meleg dalok nőnek, ha elültetjük a szívünk alá, és 

Szóra bírhatjuk a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt. 

Harminchat fokos lázban égett mindig. 

Alkut sohasem kötött. 

Játszva túllépett e mai kocsmán az értelemig és tovább. 

Pedig szíve a semmi ágán ült reménytelenül. 

S tudta, 

E világon 

A költő hasztalan vonít. 

Külön világot alkotott maga. 

Karóval jött, nem virággal. 

S legmélyebb álmaiban megjelent emberi formában a csend. 

A kívül - belől leselkedő halál elől nem menekült. 

Önként ment az odvas televény titokzatos honába. 

S mégis, nagyon fáj, hogy Balatonszárszón elragadta 

Őt a sárgán ugató halál. 

Á.T. 

Miért? 
 

Miért van, hogy mindig csak szenved?      

Miért van, hogy soha nem enged? 

Miért nem lehet végre feledni, 

s mást végre ugyanúgy szeretni? 

 

Miért kell a szívnek mindig fájni? 

Ó! Könnyű mondani: Várni és csak várni! 

 

Miért nem tudok végre ugyanolyan lenni, 

mint akárki más, aki éli életét 

és nem törődik azzal, ki rontja hírnevét 

vagy próbál ellensége lenni? 

 

Lehet, hogy én rontok el mindent? 

Túl sokat várok; magamtól mindent. 

 

Tudom, hogy ez így nem mehet tovább. 

A szívből kiölni azt, mely keserűn-édes, 

pedig csak egy érzés, mégis arra képes, 

hogyha rosszul bánsz vele, rútul visszavág. 

 

Kegyetlen érzés, mégis oly kedves. 

Ha a szívverésed oly nagyon heves, 

 

képes sírba vinni magánytól ölelve. 

Csak kár, hogy nem szeretettől telve 

ragad magával mindörökre… 

 

 

A Szerelem…Ó, édes gyötrelem. 

De miért van, hogy mégis kell nekem? 

 

Itt a kérdés újra:…Miért? 

Valaki mondja meg végre, kiért 

tudnék mindent megtenni, amit eddig még soha? 

A szívem mostanában miért ily mostoha? 

 

Nincs válasz. Senki sem tudja miért. 

Csak egy csomó kérdés a nagy semmiért. 

 

Hiszen a válasz belül van, énbennem. 

Nem tőletek kell megtudjam miért lettem 

én ilyen, mint amilyen most. 

Mert a kérdés kulcsa én magam vagyok. 

 

Én. Csak egyedül én. 

Senki más a világ bármely féltekén. 

 

Csak én tudhatom, miért lettem ilyen. 

S a megoldás, ha rossz is, akármilyen 

szörnyű, mézédes-keserű, kibírható. 

És rá fogok jönni, mi is az a jó. 

 

Nem leszek jobb. Soha…Senkiért. 

De akkor már tudni fogom, hogy mégis miért. 

 

 

Baranyai Henrietta 
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Bersaglio Italia! 
 

„Irány Olaszország!” – döntötte el a 12. 

évfolyam a tavalyi évben, ugyanis az ESZI sok 

egyéb más lehetőség mellett alkalmat ad a diákok 

külföldre utazására (pl.: Anglia, Franciaország, 

sítábor Ausztriában, Görögország, Olaszország). 

Ezért lehetőségünk volt rá, hogy kijussunk egy 

hétre Olaszországba. 

A kirándulást Adorján György szervezte a 

12.-es osztályfőnökök segítségével. Ez úton is 

szeretnénk megköszönni nekik, hogy 

megszervezték számunkra ezt az utat. Szükséges 

megemlíteni a DÖK segítségét is, hiszen ha nem 

támogat minket, akkor jóval többe került volna a 

túránk. 

Azt hiszem, nem szükséges részleteznem 

mennyire vártuk az utónyaralásunkat, mert 

reméltük, hogy sok mulatságos, boldog és kellemes 

élményben lesz részünk (ami a többségnek meg is 

valósult), és nem utolsó sorban mindenkinek nagy 

megelégedésére egy hétig nem kellett iskolába 

járnunk. (Bár aki otthonmaradt az nem biztos, hogy 

így vélekedett a dologról.). 

El is érkezett szeptember 10. szombat, 

amikor kora reggel az A+B és a C+D osztályok 

megtámadtak egy-egy buszt a rengeteg csomaggal. 

Végül is mindenki elhelyezkedett és elindulhattunk. 

Szlovénián keresztül utaztunk Olaszországba, azon 

belül is Rosolina Mare városába, ahol a szállásunk 

volt. A hosszú út (12-13 óra) eléggé megviselte a 

csapatot, ezért kb. 4 óránként megálltunk egy-egy 

pihenőre, amikor kinyújthattuk elgémberedett 

tagjainkat, hogy utána visszatérjünk ideiglenes 

lakhelyünkre. Ráadásul az út is tovább tartott a 

kelleténél, mert sajnos eltévedtünk egy kicsit. 

Sebaj, gondoltuk, mikor megérkeztünk 

Rosolina Mare-ba, de sajna csalatkoznunk kellett, 

mert még jó 2-2, 5 órába telt (hála az olaszoknak) 

mire mindenkit sikerült a helyére beosztani. Így 

olyan nyolc és félkilenc táján a megfáradt társaság 

elfoglalhatta a szobáit. 

Bocsánat! Azt mondtam volna, hogy megfáradt 

társaság? Hát való 

igaz, kimerültek 

voltunk, de annyira 

azért nem, hogy ne 

fedeztük volna fel a 

város „nevezetes-

ségeit” (boltok, 

éttermek illetve 

egyéb „szogáltató”- 

és szórakozóhelyek). 

Természetesen 

lenéztünk a házaktól 

pár száz méterre 

levő strandra és 

sokan meg is 

fürödtünk éjjel a 

tengerben. 

Vasárnap várt 

ránk a kirándulás 

talán legizgalmasabb 

programja, az 

Aqualandia 

elnevezésű vízi-

vidámpark 

Jesoloban. Megmondom őszintén, hogy sokan 

közülünk - beleértve engem is-a program előtt 

sokallta a belépő árát, de utólag azt hiszem 

sokszorosan megérte az árát. Az egész napos 

elfoglaltság mindenki igényeit kielégítette 

(legalábbis nem akadt, aki azt mondta, hogy inkább 

maradt volna otthon.). A park területén mindenféle 

felhasználásra alkalmas medencék és szerkezetek 

voltak. Például volt egy nagy medence, amelynek 

egyik vége a pihenésre vágyóknak illetve a 

kisgyermekes családoknak volt kialakítva (a parton 

napozóágyakkal, és ernyőkkel), ezt egy sziget 

választotta el, a másik felétől ahol egy kis mini-

tengert hoztak létre mesterséges hullámokkal. Ezen 

kívül volt olyan terület, ahol egy vadvízi folyót 

elevenítettek meg. A legnagyobb érdeklődést 

azonban a különbözőképpen kialakított 

csőrendszerek vívták ki, amelyeken kettesével vagy 

négyesével lehetett lecsúszni egy gumicsónakban 

ülve. Közülük 3 tetszett igazán a társaságnak. Az 

első egy hosszan kanyargó cső volt, a második egy 

belül feketére festett cső, amely egy hirtelen 

zuhanás után lelassult, majd egy még nagyobb 

eséssel fejeződik be, mindez közel 50 méter 

magasról. A harmadik pedig egy nyitott félcső, 

amely ugyanilyen magasságból vitt le minket 
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egyenesen, ekkor szinte szabadon estünk lefelé, alig 

érintkezett a csónakunk a csővel, talán e különleges 

élmény miatt ez volt a legkedveltebb számunkra. 

Akármilyen jól éreztük magunkat, ennek a napnak 

is vége lett. 

Ááá! Dehogy lett vége, még csak ekkor jött a 

java, ugyanis nem fizettünk a szállással együtt kaját 

is, így egész héten önellátó volt a banda. Ez pedig 

egyeseknek gondot okozott, azok egész héten az 

otthonról hozott félkész ételeket ették (pl.: snack), s 

meg is gyűlölték a hét végére, másoknak viszont 

nem volt probléma a főzőcskézés, és „urasan” ettek 

a hét folyamán (koleszosok előnyben). Páran még a 

francia konyha csodáit is megízlelték a parton 

szedett kagylók formájában. 

Miután mindenki úgy-ahogy csillapította az 

éhségét, elkezdődhetett a folyamatos bulizás is, 

hiszen hétfőn és kedden úgymond szabadnapot 

kaptunk, vagyis nem volt konkrét programunk. Ezt 

a szabadidőt sokféleképpen töltöttük: sokat 

strandoltunk (úsztunk a tengerben; napoztunk; 

kagylót, rákot gyűjtöttünk; elástuk egymást a 

homokban; homokvárat építettünk stb.), 

nézelődtünk a városban és az üzletekben, túráztunk, 

beszélgettünk, kipróbáltuk a helyben bérelhető 

kerékpárokból összetákolt járgányokat. Többek 

között felfedeztük, hogy Olaszországban bizonyos 

italok jóval olcsóbbak, mint otthon, de sajnos 

alkoholtartalmuk miatt csak tudományos-és 

reklámcélból foglalkozhattunk velük, illetve a 

szülők ajándékaként. Az értelmezés miatt voltak 

kisebb nézeteltérések, de szerencsére nem akadt 

súlyosabb probléma, főleg miután egyik nap 

közösen megtárgyaltuk a helyzetet. 

A szerdai napon a költői Velencébe látogattunk el. 

Ide nem busszal utaztunk – nagy örömünkre –, 

hanem a Raffaello nevű hajóval, amelyről valóban 

kivételes élmény volt meglátni Velencét (Ó 

Velence, Velence a tenger, a gondolák és a 

gazdagság városa!). 

Velencében 3-4 órát töltöttünk, ezalatt megnéztük a 

hírességek egy részét: a Sóhajok hídját, a Rialto 

hídját és boltokkal, üzletekkel teli utcáját, a 

halpiacot és a San Marco teret, ahol a templomba 

sajnos nem lehetett bejutni a hatalmas tömeg miatt 

(hát még a galambok!). Ottlétünk alatt bejártuk a 

város egy jelentős részét, mert igaz, hogy jól ki van 

táblázva, de nekünk valahogy nagyon gyorsan 

sikerült eltévedni. Szerencsére a rengeteg csatorna 

miatt nem mehettünk arra, amerre az orrunk vitt 

volna, és így mindig visszataláltunk a megfelelő 

útra. A városnézés közben mindenki 

bevásárolhatott ajándékokból a családtagjainak, 

barátainak. 

A San Marco térre kellett visszamennünk, 

mert onnan mentünk vissza a hajóra. Őszintén 

szólva, visszafelé nem volt olyan érdekes az út, 

mert eléggé elfáradtunk, ezért házigazdáink 

izgalmasabbá tették azzal, hogy néhányunkat a 

hajókormányhoz engedtek. 

Visszatérve Rosolina Mare-ba egy kis pihenés után 

ugyanott folytattuk a szórakozást, ahol 

abbahagytuk, hiszen a következő 2 nap 

szabadfoglalkozásra volt szánva. Ez alatt elég sok 

minden megtörtént, sok lököttséget tettünk (pl.: 

kajaügyben), de talán az alvási esetek voltak a 

legérdekesebbek, ugyanis nem sokat aludtunk, és 

így előfordult, hogy egyesek az ágyuk helyett az 

étkező kanapéját, a széket vagy az asztal alatti 

területet részesíttették előnyben. 

A maradék két nap ugyanolyan gyorsan 

eltelt, mint a többi. Tehát eljött a „fekete betűs 

Szombat”, amikor nagy sajnálatunkra a szobák 

rendbe szedése és a szobák átadása után elindultunk 

haza. Visszafelé nem Szlovénián keresztül jöttünk, 

hanem Ausztrián. Ekkor már érdekes módon nem 

történt semmi különösebb említésre méltó esemény, 

talán mert ki voltunk fáradva? Nem lehetetlen. 

Estére meg is érkeztünk Paksra, szüleink nem kis 

örömére. 

Úgy gondolom, az egész társaság nevében 

mondhatom, hogy kivételes élményekkel 

gazdagodtunk ezen a kiránduláson, és alig várjuk a 

jövő évet, amikor a tervek szerint Görögországba 

utazunk hasonló módon. 

 

Kenny 
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Görög ősz az ötödéven 
 

Nos, kezdem azzal, hogy holnap lesz két hete, 

hogy felszálltunk az óriási, kényelmesnek nem 

éppen mondható autóbuszra az ESZI tornatermének 

parkolójából. Rossz volt a búcsú a 

szülőegységektől, meg azoktól akik még fontos 

szerepet töltenek be az életemben; viszont arra 

gondoltam: 9 napig nem tömöm a fejem tömény 

elmélettel és nem cikázik a fejemben a hatalmas, 

sárga épület gondolata. Ez megnyugvással töltött el, 

így könnycseppmentes búcsúm (ami tőlem 

meglehetősen szokatlan) hamar véget ért. 

Az út odafelé? Inkább ne firtassuk. Mivel a 

buszon ülő hátsószekció alvásra volt 

berendezkedve, igazán felháborodva tapasztaltuk, 

hogy a tervünk lassan, de biztosan meghiúsul. A 

discman-em hatszor játszotta le ugyanazt a cd-t, 

mire álomba merültem. Összefoglalva az oda 

vezető út nem nevezhető zökkenőmentesnek. 

Mikor megpillantottam a tengert… 

leírhatatlan érzés fogott el. No nem az a 

tipikus „szaladgálok a parton a szőke 

herceggel” hanem konstatáltam, hogy: 

Végre megérkeztünk. A következő, elég 

necces dolog a szállás téma. Itthon 

beharangozták, hogy örüljünk, újonnan 

épített apartmanok várnak ránk, ha nem is 

tárt karokkal,  de legalább kényelemmel, 

ami már veszettül hiányzott. 

Paff! Iszonyatos bűz, meleg, kosz 

fogadott minket belépéskor. Mosatlan 

tányérok, koszos edények nem beszélve a 

retyó minőségi állapotáról, ami nem volt 

szívmelengető látvány. Hanyagoljuk. 

Persze szépen lassan „beleszoktunk” 

(nem tehettünk mást) és elkönyveltük: 

tűrhető). 

Mivel ez idáig nem igazán taglaltam 

pozitív élményeket, folytatnám egy olyan 

dologgal, ami kárpótolt engem az 

eddigi csalódásokért. Ez pedig nem 

más, mint a tenger! 

Csodaszép, homokos part és 

kristálytiszta (na jó, vihar után nem) 

víz… hmmm, mennyei élmény volt! 

Majdnem minden nap (kivéve 

szerdán) a parton henyéltünk, volt 

hogy 35 fokban. Egyesek 

paprikavörösre sültek, mások egész 

látható módon lebarnultak. 

A szerdai napunk nagyon fárasztó 

volt. A csodálatos kősziklák tetejére 

épült kolostorokat néztük meg, melyek 

Meteora néven váltak a világ egyik 

legcsodálatosabb látnivalójává. 

Páratlan szépségeket láttunk, viszont 

az utazás elvette minden energiánkat. 

Szerencsére lazulni mindig volt 

időnk, különösen este, mikor kitomboltuk 

magunkból a felgyülemlett feszültséget.  

Esténként az apartman szomszédos teraszán 

kezdtünk ráhangolódni az éjszakára, majd 

csoportosan célba vettük a szórakozóhelyet, ahol 

általában hajnalig roptuk. 

Fergeteges hangulat volt! (Erről árulkodnak a néhol 

nem éppen előnyösre sikerült fényképek) 

A hetet úgy tudnám jellemezni, ha néhány 

zavaró tényező feledésbe menne, hogy őrületes és 

csodálatos volt! Nem kellene kétszer kérdezni, 

hogy elmennék-e még egyszer. 

Talán ennyi volna a nem éppen részletes Anettféle 

élménybeszámoló. 

Lezárásképpen: azért a görögök sem tudják 

átvenni a magyarok trónját!!!                             F.A.
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Szabadulj meg a fölös kilóktól! 
Manapság, ha valahol 

ezt a címet olvassuk, az első 

gondolatunk a fogyókúra. 

Azonban nem kell 

feltétlenül lemondanunk a 

kedvenc ételeinkről és az 

édességről a kívánt hatás 

érdekében. Szerintem a 

legtutibb recept: Paks, 

Rákóczi utca 5-6. Pitbull 

Gym konditerem, Szabó 

József. Persze tudom, hogy 

sokan inkább a fogyókúra 

mellett döntenek, mintsem 

hogy órák hosszat kelljen 

nehéz fizikai munkát végez-

niük izzadt izomkolosszusok 

társaságában. Mint az 

edzőterem rendszeres 

látogatója, elismerem, hogy 

nagyon izmos férfiak is 

járnak oda, de azért a lelkes 

női tábor sem 

elhanyagolható. Arról meg 

nem is beszélve, hogy a jó 

társaságban Józsi bácsi remek edzői tanácsai mellett 

az idő is hamar elrepül. Pozitívum továbbá, hogy a 

kondi terem nagyon közel van az ESZI-hez, edzés 

közben a legjobb slágerek szólnak, ami a hosszú, 

fárasztó nap után újult erővel 

tölt fel, és még nagyobb 

kedvvel látunk neki a 

munkának. A terem jól fel-

szerelt, súlyzók, erősítőpadok 

és -gépek állnak 

rendelkezésünkre, melyekkel 

a főbb izomcsoportokat 

maradéktalanul tudjuk 

fejleszteni, de eközben 

természetesen a 

mellékizmaink is fejlődnek. 

Olyan eszközök is vannak, 

melyek az izomzatot 

kiszolgáló rendszert, a szív- 

és érrendszert erősítik. A 

fárasztó, ám eredményes 

edzés után lehetőségünk van 

zuhanyzásra is. A 

megközelítéssel kapcsolatba 

el kell hogy áruljak még egy 

fontos információt. Bár 

hivatalosan a Pitbull Gym a 

Rákóczi utcában van, ám 

megközelíteni hátulról, a 

Hajnal utca felől lehet. Remélem sikerült 

felkeltenem az érdeklődéseteket. Szerintem 

próbáljátok ki, megéri! 

Molnár Dóra 

„Itt van az ősz, itt van újra”… 
 

…mondta Petőfi. És milyen igaza volt! A melengető 

napsugarak már csak órácskákra tűnnek fel az 

égbolton délutánonként, ezzel mintegy hirdetve azt, 

hogy ők már ősziek. Elő a vízálló lábbelikkel, a 

hosszúszárú nadrággal, kötött pulcsikkal meg a 

többivel, mert beköszöntött az esőzések, fagyos 

reggelek, szeles délutánok időszaka. A szervezetnek 

sok vitaminra van szüksége ahhoz, hogy a 

betegségeket (náthát, fertőzéseket) elkerülje - vagy ha 

már benne vagyunk a ’jóban’ – legyőzze. Itt a szőlő 

(na meg a bor…), az alma és a savanyú káposzta 

szezonja. Utóbbi kettőről tudni illik, hogy gazdag C 

vitaminforrások, a szőlő a legfinomabb gyümölcsök közé tartozik, a bor pedig jókedvre derít! Tehát be kell 

látnunk, nincs itt a világvége, csupán a jó idő búcsúzik. 

Kovács Gabi 

 

 



 

 12 

 

Napfogyatkozás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napfogyatkozás akkor jön létre, mikor Holdunk a Föld és a Nap közé kerül, és a Hold árnyéka Földünkre vetül. 

A jelenség a Föld felszínén állva csak az árnyékterületéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen 

látható mérete közel egyforma, mivel a Hold a Napnál négyszázszor kisebb és négyszázszor közelebb is van, 

ezért kedvező helyzetben a Hold az egész napkorongot eltakarja.  

A napfogyatkozások alkalmával a Föld felszínének egy adott területéről nézve a Hold részben vagy egészben 

eltakarja a Napot.  

A teljes napfogyatkozás az egyik leglátványosabb – sajnos igen ritka – természeti jelenség. Bizonyára sokan 

emlékeznek és sokak számára jelentett egyedülálló élményt hazánkban 1999. augusztus 11-én a teljes 

napfogyatkozás. Legközelebb 2081. szeptember 3-án lesz megfigyelhető. Több mint egy emberöltő telik el tehát 

a két teljes napfogyatkozás között, így sokan fognak kimaradni ebből a kivételes élményből. Ahhoz, hogy a 

napfogyatkozás jelenségét tanulmányozhassuk, szemlélhessük, szép élményt és alkalmat jelenthetnek a részleges 

napfogyatkozások.  

 

Legközelebb 2005. október 3-án volt ún. gyűrűs napfogyatkozás, amely jelenség sehonnan sem látható teljes 

napfogyatkozásként, mivel a Hold a Földtől távol jár, ezért látszó mérete valamivel kisebb mint a Napé, s így az 

egész napkorongot nem tudja kitakarni, annak pereme egy keskeny és fényes gyűrű formájában látható marad. 

Nem is sötétedik be annyira, mint teljes napfogyatkozás idején, de így is kivételes élményű, látványos égi 

jelenség.  

Ez a fogyatkozás hazánkból csak részleges fogyatkozásként figyelhető meg, amikor a Hold a napkorongnak csak 

kisebb részét takarja el. A Hold hazánk különböző pontjairól nézve a nyári időszámítás szerint 10:02 és 10:09 

óra között lép be a napkorong elé. A fogyatkozás maximális fázisa 11:21 óra körül lesz, ekkor kísérőnk a 

napkorongnak 49-57 %-át takarja majd el. A legnagyobb fázis idején is majdnem olyan világos marad, mint 

nélküle lenne, és nem is látszanak a teljes napfogyatkozások alkalmával megfigyelhető rendkívüli jelenségek, 

mint pl. a napkorona eltűnése, a lángnyelvek (protuberanciák) láthatósága, az éppen fenn lévő bolygók, a 

legfényesebb csillagok feltűnése. Érdemes azonban megfigyelni a levegő hőmérséklet-változását, fuvallatok 

keletkezését, a növények és az állatok viselkedését, a fák és egyéb tárgyak árnyékában keletkező kis sarló 

alakú napképeket, vagy egyéb más jelenségeket.  
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Könyvajánló 

 
 

William Golding A legyek ura 
Hogy mi történik egy csapat fiúval, ha gépük egy 

lakatlan szigetre zuhan? Milyen lélektani, testi és 

fizikai változáson mennek keresztül? Mi történhet 

a kamaszokkal, ha tudják, senki nem figyeli őket és 

nem szólhatnak bele az életükbe? Megtudhatod, ha 

elolvasod ezt a kalandos és érdekes regényt, 

melynek fő témája a pszichológia. 

 

Agatha Christie Öt kismalac 
Aki szereti a krimiket, annak szerintem be sem kell 

mutatnom a szerzőt…aki nem az is biztos hallott 

már Hercule Poirotról, a híres, angol detektívről, 

aki minden ügyet meg tud oldani. Ebben a 

regényben egy tizenhat évvel ezelőtti bűntény okoz 

fejtörést a nyomozónak. Mindenki bűnösnek 

látszik és egyben ártatlannak és persze a végén 

kiderül, hogy a gyilkos az, akire egyáltalán nem 

számítottunk… 

 

Pierre Magnan Végy egy pint embervért! 
A regény az Alpok egy kis falujában játszódik, 

ahol látszólag minden a legnagyobb rendben. Ám 

ez mégsem így van…egy idő óta hippik vertek 

tanyát a falu közelében, akik közül jó néhányan 

nyomtalanul eltűntek. Egyszerűen csak elmentek? 

Vagy meggyilkolták őket? Hamarosan 

kiderül…előkerülnek a hullák, amiknek egyetlen 

közös jellemzője, hogy a gyilkos az utolsó cseppig 

kifolyatta a vérüket. A hátborzongató rejtélyt  

Laviolette felügyelőnek kell megoldani, aki egyre 

furcsább kérdésekkel találja szembe magát. 

 

Douglas Preston Dzseni 
Hogyan kerül egy elárvult csimpánzkölyök 

Kamerunból egy amerikai tudós családjába? 

Hogyan tanul meg kommunikálni a süketnémák 

jelbeszédével, illeszkedik be a családba, az 

emberek közé olyannyira, hogy már magát is 

embernek hiszi? Nevettető, elgondolkodtató és 

egyben szívszorító történet egy állatról, aki egyre 

emberibb (?) érzésekről tesz tanúbizonyságot, de a 

végén mégis szembesülnie kell a ténnyel: a világ 

nem olyan, mint amilyennek látszik! Ezzel az 

érzéssel azonban nekünk, embereknek is 

szembesülnünk kell… 

 

 

Dan Brown Angyalok és démonok 

Robert Langdont, a híres szimbólumkutatót a svájci 

CERN-be hívják, hogy segítsen megfejteni egy 

rejtélyes jelet, amelyet egy meggyilkolt fizikus 

mellkasába égettek. A jel egy több száz éves 

földalatti szervezeté - az Illuminátusoké - akik 

bosszúhadjáratra készülnek a katolikus egyház 

ellen. A meggyilkolt tudós lányűval, Vittoria 

Vetrával szövetségben Rómába megy, hogy 

megmentse a Vatikánt a puszulástól. 

 

 

Szabó Magda Az ajtó 
Szeredás Emerenc egy lakóközösség házfelügyelője 

és a regénybeli írónőnél bejárónő, házvezetőnő. 

Több mint húsz évig gondoskodik róla, mindent 

elvégez körülötte. Viselkedése roppant tartózkodó, 

semmi bizalmaskodás, s az írónő mégis azon kapja 

magát, hogy fölébe nőtt, hogy a házvezetőnő 

érzelmileg uralkodik rajta, hogy valamiféle anya-

lánya szeretet szövődött közte és a bejárónő között, 

s amikor Emerenc megbetegedvén, gőgjében 

magára zárta lakása ajtaját, az elkésett orvosi 

beavatkozás nem tudott már halála útjába állni. 
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Filmajánló 
 

Hazárd megye 

lordjai 
Bo és unokatestvére, 

Luke, az isten háta 

mögött él, ritkán 

választják a törvényes 

megoldásokat, s mivel 

alkoholcsempészettel 

is foglalkoznak, a rendőrség gyakran 

próbálja utolérni őket inkáb kevesebb, mint 

több sikerrel. De egy korrupt rendőrfőnök 

be akar tenni nekik, ezért a srácok nem 

haboznak, tövig nyomják a gázpedált és 

felvESZIk a harcot vele. 

 

 

 

A rettegés háza 
Egy hétköznapi 

család beköltözik egy 

házba, olyan hitben, 

hogy megtalálták a 

tökéletes otthont. Ám 

hamarosan 

megmagyarázhatatlan 

dolgok történnek, a 

családapa egyre furcsábban viselkedik, 

majd megtalálja az alagsorban a Vörös 

Szobába vezető átjárót.Ezután a ház szinte 

életre kel és megtörtének azok a szörnyű 

történések, amelyeket azóta is csak az 

Amityville-i Horrornak hívnak. 

 

 

A szállító 2 
Egy hallgatag férfi, 

néhány áthághatatlan 

szabály és egy kíváló 

autó. Ez a szállító, a 

kiváló profi, segítség 

minden bűnözőnek. 

Éppen Miamiban él, 

és az előző évek pörgése után egy kisfiút 

fuvaroz az iskolába. Egyszerű feladat, csak 

van egy kis probléma, a fiú egy hatalmas 

összeesküvés vezetőjének a gyereke. 

 

 

 

Egy szoknya, 

egy nadrág 
Két férfi beleszeret 

ugyanabba a nőbe, s az 

egyik, hogy átejtse 

ellenfelét nőnek 

öltözik. De Dulcinea, akit ejlátszik a 

szerelmes férfi rájön, hogy visszaéltek a 

nevével és utánajár ki a bűnös. Amikor 

megismerik egymást, egymásbaszeretnek. 

 

 

 

 

 

Góóól! 
Annyi más ifjúhoz 

hasonlóan Santiago 

vágya is az, hogy profi 

focista lehessen, 

azonban nincs sok 

esélye rá. Egy meccsen azonban egy régi 

profi felfigyel rá és segíti a fiút álma 

megvalósításában. Így Santiago Angliába 

kerül, ahol be kell bizonyítania, hogy 

megállja a helyét. 

 

 Ünneprontók 

ünnepe 
Jeremy és John nem 

törekednek az igazi 

megtalálására, 

munkaidőben válóperre 

készülő házastársakat 

békítenek, 

szabadidejükben pedig eskvőkre járnak nőt 

fogni, az sem baj ha épp a menyasszony 

az. Csak John beleesik a pácba, illetve csak 

Claire-be aki az esküvőjére készül. Nincs 

más lehetőség, tönkre kell tenni a lagzit! 
 

Kenny 
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Gamma Ray koncert Magyarországon 
 

(Ha a cikk olvasása közben elfogultságot, enyhe 

szenvedélyességet, és fanatizmust vél felfedezni, az nem 

véletlen. Nem fogom visszavonni az alábbi 

kijelentéseimet.) 

 

2005. szept. 29. csütörtök. A gamma-nap. Már 

akkor készültem rá, mikor még nem is tudtam, hogy 

lesz. 

Amint lehetett jegyet rendelni a koncetre, 

megtettem, és nem is bántam meg. 

Kezdem hát az elejétől. Csütörtökön suli után 

egyből rajt a Pesti buszhoz, és meg nem álltunka 

Népligetig. A koncerthez a Petőfi Csarnokig kellett 

villamosozni, ugyanis ott rendezték meg. 

Megérkeztünk, sajnos épp esett az eső, de ez nem 

nagyon érdekelte a PeCsa előtt álló embereket, akik 

közül néhányan már eső nélkül is el voltak ázva. Vártuk 

a 7 órai kapunyitást. Bár talán a "vártuk" nem a legjobb 

kifejezés arra a mindenkiben kiteljesedett érzésekre, 

amik csak a koncert alatt szakitották szét az 

emberikultúra börtönét. 

 

 

Flaskár Dániel 

 

Hansen és gitárja 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ: 

 

KIÁLLÍTÁSOK Pakson, a Művelődési Központban: 

 

A nagykiállítóban Újhelyi Zoltán /1976-2004/ tárlata az általa készített fotókból. A megnyitó: 13-án (vasárnap) 

16 órakor. Megtekinthető december 12-ig. A nagykiállító külső falán: a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 

2005. évi felhívására beérkezett pályamunkák. (16-áig)A kiskiállítóban iskolánk egyik tehetséges tanárának, 

Makó András festőművésznek kiállítása látható december 14-ig. Megnyitó: november 11-én /péntek/ 17 órakor. 

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA Pakson, a Művelődési Központban: 

 

Előadás a leggyakoribb szemészeti betegségekről , újdonságok a szemészeti terápiában. 

Az előadás ideje: 3-án /csütörtökön/ 17 órakor. 

A részvétel díjtalan. 

Katus Claudia 

KUTATÓSZAKKÖR 

 

A paksi Városi Múzeum szeretettel várja a történelem iránt érdeklődő középiskolásokat. Az első szakkör 

időpontja 2005. november 15. (kedd, 15 óra). A foglalkozások témája: Paks és környéke a második 

világháborúban. Helye: Városi Múzeum Paks, Kőtár. 

MI 
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Viccek 

 
Matekórán a tanárnő feltesz az osztálynak egy 

kérdést:  

- Gyerekek, mi történik, ha ül 3 galamb a fán és 

lelövünk onnan egyet?  

Móricka majd kiesik a padból úgy jelentkezik, 

tanárnő fel is szólítja:  

- Természetesen egy sem - mondja Mórcika.  

- Hogy-hogy egy sem?  

- Mert lelövünk egyet és a többi megijed a 

durranástól, és elszáll.  

- Nagyon tetszik a gondolatmeneted Móricka, de én 

nem erre gondoltam, mert matematikailag 

szerintem 2 marad ott.  

Megy tovább az óra, a vége felé Móricka ismét 

jelentkezik:  

- Tanárnő én is kérdezhetnék valamit?  

- Persze, kérdezz nyugodtan.  

- Megy 3 nő az utcán, mind a három fagyit ESZIk, 

az egyik nyalja, a másik harapja, a harmadik 

szopja. Tanárnő szerint melyik a férjezett?  

Tanárnő irul-pirul, de mégis válaszol:  

- Szerintem amelyik szopja.  

- Szerintem meg az, amelyiken jegygyűrű van, de 

nagyon tetszik a tanárnő gondolkodásmódja! 

 

- Mi az? A nyelveden van és indexel? 

- ??? 

- Az Orbit megelőzte a fogszuvasodást! 

 

A rendőr az aluljáróban lelkesen dobálja a 

húszasokat a szendvicses automatába. Potyognak a 

sonkás zsemlék, gurulnak szanaszét. A rendőr 

mögött már hosszú sor áll. A tömegből egy 

fiatalember nem bírja tovább, odaszól a rendőrnek:  

- Mit csinál maga jó ember?  

- Kuss! Amíg nyerek, játszom. 

A tanító néni kérdezi Mórickát: 

- Móricka jól telt a nyarad? 

- Igen a mamám új barátja minden nap kivitt 50 

méterre a parttól, én meg kiúsztam. 

- És nem volt nehéz annyit úszni? 

- Nem, a zsákból kimászni nehezebb volt. 

 

Megy egy férfi az utcán, és látja, hogy három 

gyerek egy kutyát rángat ide-oda. Odaszól nekik:  

- Gyerekek, miért bántjátok azt a szegény kutyát?  

- Most találtuk, és nem tudtuk eldönteni, ki vigye 

haza. Aztán rendeztünk egy versenyt, ki tud 

nagyobbat hazudni, de mindenki azt gondolja, ő 

mondta a legnagyobbat! - mondja az egyik gyerek.  

- Ez butaság gyerekek! Hazudni bűn! Amikor én 

gyerek voltam, akkor sosem hazudtam!  

A három gyerek elgondolkodik, majd a legkisebb 

megszólal:  

- Oké, fiúk! Ő nyert, adjuk neki a kutyát. 

 

- Mit bámulsz rajtam, Petike? 

- Mondd, néni, te is a szebbik nemhez tartozol? 

 

- 25 hülye van ebben az osztályban! - üvölt a tanár 

a gyerekekkel. 

- 26! - üvölti be Móricka, a tanár Úr is itt van. 

- Mars ki azonnal! - bömböl a tanár. Móricka még 

visszaszól az ajtóból: 

- Így persze, hogy a tanár úrnak lesz igaza! 

 

- Apu, ha adsz egy ötszázast, elárulom mit mond a 

postás minden reggel az anyunak! 

- Tessék, itt a pénz. Mondd gyorsan!!! 

- Jó reggelt! Meghoztam az újságot! 

 

- Hmm, meg kell mondanom, ez a bizonyítvány hagy 

némi kívánnivalót maga után. 

- Csodálatos, apu! Akkor én egy biciklit kívánok 

magamnak. 

 

Anyu, a tanító néni nem ismeri az állatokat - 

újságolja Jóska az iskolából hazatérve.  

- Miből gondolod?  

- Ma lovakat rajzoltunk, és amikor a tanító néni 

belenézett a füzetembe, megkérdezte: "Mi ez?" 

 

Hogy tetszik az iskola? - kérdi anyuka a kisfiát az 

első tanítási nap után.  

- Disznóság az egész! - fakad ki a gyerek.  

- Mi csináljuk meg a feladatokat, és a tanító néni 

kap érte fizetést! 

 

16 „művészi” hasonlat 
 

1) Annyit ér, mint golyó ellen az integetés. 

2) Belekeveredett, mint sün a rágóba. 

3) Beáll, mint Dobó Kata a Pepsi reklámban. 

4) Beállunk, mint a klinikai halál. 

5) Elvitte, mint bálnaszart a monszun. 

6) Hátulról jön, mint a partizánok. 

7) Kell, mint kígyónak a lábszárvédõ. 

8) Lefejelte, mint gyalogbéka a földiepret. 

9) Lefejelte, mint hableány a korallzátonyt. 

10) Lenyomta, mint Süsü a cölöpöt. 

11) Pezseg, mint aranyhal a királyvízben 

12) Szétkapta, mint Blöki a lábtörlõt. 

13) Szétkapta, mint Pistike a kisvasutat. 

14) Szétszórt, mint Indira Ghandi. 

15) Visszadumál, mint öregasszony a TV-nek. 

16) Leverlek, mint paraszt a mezsgyekarót. 
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ESZIs fizikaórák legszebb percei 
 

 

 becsukódunk 

 írunk egy röppennyűt 

 hol van ez itt felkolbászolódva 

 Az órának akkor van vége, amikor az én 

órám mutassa! 

 Árokszállási=Szálteleki 

 automatice 

 zongorázunk 

 itt a piros hol a piros 

 elhányták 

 tessék elmélkedni/meditálni rajta 

 baja lesz hónap 

 így változik a játék 

 csiga-biga 

 Parlamentális legális módon fölkötheted a 

gatyamadzagod 

 fő kő vinni 

 nem szólított senki 

 vevé=w 

 aszondi nekem 

 beírkálni mint a falusi bíróságon 

 hol vagy mi a túró 

 bokájához írd 

 teljes piros nem tud gyorsítani me' 

megESZI mind 

 akkor igyekezzünk mert az  

  

 

 

 

 

 

 

 

 utókornak 'meghaggyuk' 

 lehet tovább élvezkedni 

 nagy szőrös, öreg, csinbókos szívemnek 

köszönhetően 

 ezen áll vagy bukik a játék 

 nehogy aztán a szent este is itt érjen 

bennőnket 

 gumó van rajta polírozni, az a legfinomabb 

 kap kis lendit 

 ó kissebbe elvtársam 

 ugyanúgy a bokájához irj egy s-t 

 lendiből megy a nyakánál fogva 

 szólj a néger rabszolgádnak hogy vegye 

elő (már mint a fizika könyvet) 

 kics-koccsi 

 elvtárs 

 m*=műszőr 

 nem szabja senki az irányt csak én 

 mindenki egy mércével 

 így lehet a 30°-os szöget kipukkasztani 

 neked ez magas mint tyúknak a zongora 

 olyan lassúk vagyunk, mint a reumás csiga 

˙ 

 (Mészáros P. halk válasza: - A csiga nem 

is lehet reumás...) 

 ...itt nem babra megy a játék... 

ismeretlen 
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Az osztályok tanulmányi rangsora

3,8112.C (elektr./környv.)8.

3,8110.D (közg./ügyv.)7.

3,9011.B (informatika)6.

3,9110.B (informatika)5.

4,0413.G (környezetv.)4.

4,1512.D (közg./ügyv.)3.

4,3112.B (informatika)2.

4,5413.F (menedzsera.)1.

Tanulmányi átl.:Osztály, szakHelyezés

 

2,9111.C (elektronika)20.

3,1711.A (körny./gép.)19.

3,1810.C (elekt./gépész)18.

3,259.C (elekt./gépész)17.

3,2713.B (informatika)16.

3,419.D (közg./ügyv.)15.

3,449.A (környezetv.)14.

3,469.B (informatika)13.

3,5810.A (környezetv.)12.

3,6011.D (közg./ügyv.)11.

3,6612.A (inf./elektronik)10.

3,7413.C (ip. elektronik)9.

 

Az osztálylétszámok és a tanulmányi átlag kapcsolata
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ESZI – NAPTÁR a 2005/2006-as tanévre 
Szeptember 

Időpont Esemény 

szeptember 1. (Cs) 900 Tanévnyitó ünnepély 

szeptember 1. (Cs) Első tanítási nap 

szeptember 30.  (P)   1630 9. évfolyam szülői értekezlete 

                                   1800-2300-ig Gólyabál 

Október 

október 28. (P) 9-13. évfolyamon szülői értekezlet, ESZI SZMK ülés 

október 31- november 5. Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. 

(P) 

November 

november  11. (P) 1400-1700 Nyílt nap az ESZI-ben 

December 

december 6. Egészségnevelési Nap 

december 13. Adventi szavalóverseny 

december 21. (Sze) 5. óra Karácsonyi műsor 

december 22. - 2006. január 2.(Cs-Sze) Téli szünet 

Január 

január 13. (P) Nyílt nap . az ESZI-ben 

január 12-17. (Cs-K) Sítúra I. turnus 

január 17-22.  (K-V) Sítúra II. turnus 

január 27. (P) Az első félévi utolsó tanítási napja 

Február 

február 10. (P) 17:00 Szalagavató ünnepély 

február 24. (P) Felvételi vizsga az ESZI-ben 

Március 

március 3.(SZE) Felvételi pótnap 

március 30.- április 3.(Cs-H) Középiskolai Fizikatanári Ankét az ESZI-ben 

március 31. (P) Rendkívüli tanítási szünet 

Április 

április 3. (H) ESZI DÖK nap 

április 13-18. Tavaszi szünet 

Május 

május 5. (P) 16:00 Ballagás a 12. évfolyamosoknak 

május 8-10. (H-Sze) Tanítási szünet a 9-11. évfolyamnak, Írásbeli érettségi 

vizsgák a 12. évfolyamon 

 9-10-11. évfolyam osztálykirándulásai 

május 8-19. (H-P) Emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja 

május 22-26. Szakmai írásbeli és gyakorlati vizsga  időpontja

  

Június 

június 2. (P) Pedagógus Nap 

június 15. (Cs) Utolsó tanítási nap a 9-11. évfolyamnak 

                 11.00-tól Tanévzáró ünnepély 

június 8-14.(Cs-Sze) Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák  

június 19-30.(H-P) Középszintű érettségi szóbeli vizsgák  

 

június 20. (K) 8-12,13-17 óráig Leendő 9. osztályosok beiratkozása 

Augusztus 

augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély 
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A hónap körkérdése Tuti-e a suli? 
 

Hogy érzed magad az ESZI-ben?  

Válaszol: Kocsis Máté Csaba 13./B 

 

Mivel kollégista vagyok és mivel a kollégium is az 

ESZI része, ezért nem túl jól. 

Mi a jó az ESZI-ben? 

Talán a színvonal és az igazgató. 

Mi a rossz az ESZI-ben?  

Kollégistának lenni a 13. évfolyamban. 

Mennyire vagy megelégedve a tanáraiddal? 

Az iskolai tanáraimmal maximálisan, a kollégiumi 

nevelőtanárok egy részével abszolút nem vagyok 

megelégedve.  

Mennyiben találtad meg a számításaidat? 

Lehető legnagyobb mértékben, amit egy 

szakközépiskola adhatott. 

Milyen terveid vannak? 

Továbbtanulni egyetemen.  

 

Hogy érzed magad az ESZI-ben?  

Válaszol: Gyenes Linda 13/G 

 

Mivel nekem van összehasonlítási alapom más 

középiskolával, ezért nyugodtan mondhatom, hogy 

jól érzem magam itt. 

Mi a jó az ESZI-ben? 

Az én meglátásom és tapasztalatom szerint az 

iskolánk a legtöbbször a diákok érdekeit tartja szem 

előtt. 

Mi a rossz az ESZI-ben? 

Azt szokták mondani, hogy vagy jót, vagy 

semmit.(Mivel az ember nem tökéletes és a hibázás 

lehetősége fennáll, ebből következik, hogy semmi 

sem tökéletes.) 

Mennyire vagy megelégedve a tanáraiddal? 

Az előző válaszomra hivatkozva mondhatom, hogy 

mindenkinek vannak hibái, de tanáraink mindig 

próbálják a tőlük telhető legjobbat nyújtani, tehát 

meg vagyok elégedve. 

 

Mennyire vagy megelégedve a diáktársaiddal? 

Különbözőek vagyunk, de különbek nem és ez 

tESZI az egész életet, beleértve a diákságot is 

színessé. 

Mennyiben találtad meg a számításaidat? 

Eleinte nem igazán ”rajongtam” azért, amit tanulok, 

de az évek során, talán a gondolkodásom 

változásának köszönhetően nagyon a szívemhez 

nőtt a környezetvédelem. 

Milyen terveid vannak? 

 „Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, 

hogy mit mondjon a nyelv.” – terveim persze 

vannak, de a tényleges megvalósítások néha 

váratnak magukra. 
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