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Szalagon ment minden… 

 
ESZI. SZALAGAVATÓ.  2006.február 10. Paks. Városi Művelődési Központ. 17 óra… 

 

A műsor 17.00-kor kezdődik, de természetesen már 

mindenki jóval előbb megjelent, főleg a vendégek, mert 

ilyenkor mindig hatalmas a tömeg. Az ESZI egy ünneplőbe 

öltözött hatalmas kaosz-brigádhoz hasonlít. 

Az előadás a palotással kezdődik a harmadikosok 

előadásában, aztán Kovács Adrienn és Kövecses Imre 

köszönti a jelenlevőket, s Vidákovics Sámuel előad egy 

alkalomhoz illő verset. Ronczyk Tibor igazgató úr a 

következő, a tőle megszokott magas színvonalon tartott 

beszédével. „Humorban az igazgató úr sem ismeri a tréfát”. 

Beszéde hangos üdvrivalgást váltott ki a jelenlévő 

hallgatóságból, mégis mindenki átérezte a generációs 

bölcsességet szavai mögött. Aztán elkezdődik a négy végzős 

osztályról összeállított különleges videofelvétel vetítése. 

Sajnos mi, 12.A-sok ezt nem látjuk, mert ekkor készülünk a 

színfalak mögött a műsorunkra. (Itt hozzá kell tennem, hogy 

eléggé vegyes érzelmekkel nézünk attrakciónk elé, ugyanis 

szokás szerint most sem túloztuk el az előkészületeket, 

jobban mondva csak főpróbát tartottunk.) Sok próbára persze 

nem volt szükségünk, mert sok vajúdás után, végül is azt 

adjuk elő, amit naponta a suliban is alakítunk. Elég 

életszerűre sikerült. Miután fellélegzünk egy kicsit, már ott is 

lógunk a szalagokon, a harmadikosok már meg is tűztek 

minket. Valószínű rajtunk melegítenek be: az Évi és a Józsi 

nevet felcserélik, az enyémet fel sem olvassák. De sebaj, 

bakik mindig előfordulnak, hja, minden kezdet nehéz. Azt 

viszont elismerem, jó időt futottak.  

Ezalatt a 12.D-sek felkészülnek, táncszámuk nagy sikert 

hoz. Kozma Győző osztályfőnök a tánckar lelke. Eztán a 

12.B-sek „Megasztár kicsit másképpen” műsora jön soron, 

osztatlan sikert arat. Végül a 12.C-sek énekbetétekkel 

vegyített paródiáját csodálhatta meg a nézőközönség. A 

negyedikesek nevében Németh Szabolcs írt búcsúverset, 

most ezt hallgatjuk meg kissé elérzékenyülten. (lapunk 

utolsó oldalán olvasható, Szerk.) Különszámnak számít a 

főleg elsősök és másodikosok, és végre főleg lányok által 

előadott egzotikus szalagtánc, mivel az első két évfolyam 

nem szokott előadást készíteni ilyenkor. Most ők is nekünk 

kedveskednek ezzel, mély köszönet érte. Zárásnak a 

harmadikosok bécsi keringőjét láthatjuk, amit, hála a sok 

felkészülésnek, nagyon szépen adnak elő. Zárás??! Ááá 

dehogy, elnézést a botlásért. Még csak ekkor kezdődik 

igazán az este! Ugyanis olyan 20.00 óra körül, állófogadásra 

vagyunk invitálva, ahol rengeteg enni- és innivaló vár 

bennünket, „vendégeket”. S végül kezdődjék a BÁL a 

harmadikosok nyitótáncával. Élőzenekar szolgáltatja a zenét, 

mely egészen zárásig, éjfélig, tart. Aki ez után is- vagy akár 

előbb is- még több bulizásra vágyott, az a paksi 

szórakozóhelyek skálájából válogatott. 

Hát ilyenformán sikerült ez a mi szalagavatónk, és mindenki 

jól érezte magát. Köszönet ezért mindenkinek, akinek része 

volt benne, főleg a 11. évfolyamnak és tanáraiknak.  

Szalag…Rózsa…Fejetlenség…talán ezek a legjellemzőbb 

jelképei egy szalagtűzőnek. A szalag az iskolában eltöltött 

négy különleges évet, a rózsa a szeretetet jelképezi. A 

fejetlenség külön ügy, az ünnepségek korántsem szimbolikus 

velejárója, ami ezúttal a mi szalagavatónkon a 

várakozásokkal nem törődve, és a nehéz kezdetet leszámítva, 

ezúttal is elmaradt. „Ember küzdj…” Talán jövőre!!! 

Kenny 



 

Percekért hónapok 
 

A zene elhalkul, a fények felerősödnek, meghajlás, 

a közönség tapsol… Ez az eredménye egy hosszú, 

olykor nehéz és fáradságos 

munkának. Viszonylag későn 

novemberben kezdődött a 

felkészülés a táncra, amit a 

harmadikosok adtak elő a 

Szalagtűzőn. Bár korábban, már 

másodikban is a lányok erről 

beszéltek mikor az akkori 

harmadikosokat látták próbálni, 

hogy milyen jó lenne, ha már 

nekünk kéne táncolnunk. De ez 

nem elég, hogy mi lányok 

szeretnénk táncolni, mert ehhez 

pár is kell! Csakhogy a 

korunkbeli fiúk nincsenek 

túlzottan oda az ilyen dolgokért, 

mint tánc, felhajtás, öltöny meg 

minden. Azért nem kell ám 

minket félteni, elég talpraesettek 

és olykor cselesek vagyunk, 

ahhoz, hogy meggyőzzük, 

odaráncigáljuk vagy észérvekkel rávegyük a 

srácokat, hogy ez valójában milyen jó dolog. 

Bevallom őszintén, én az ebédhez járó csokimat 

adtam oda az egyik fiúnak, hogy táncoljon velem. 

Természetesen belement, nagyon fájt a foga a 

csokimra, aztán nem sokkal később egyik barátja 

kérdezi: „Te is táncolsz? Mert fel vagy írva a 

papírra.”. Nos, igen ekkor ugrott be neki, hogy 

elígérkezett. Természetesen úriember lévén, már 

nem léphetett vissza, mert udvariatlanság lett volna, 

de szerintem, vagyis remélem nem bánta meg, és 

elég jól is sikerült a fellépés. A párszerzés kezdeti 

nehézségei után kezdődtek a próbák, melyeket Iker 

Ibolya tanárnő tartott. Elsőnek a palotást tanultuk 

meg, ami nem ment olyan könnyen. Sok akadályt 

kellett leküzdenünk. Elég sokan megbetegedtek, 

nem tudtak eljönni, és így lemaradtak, az én párom 

eltörte a kezét (korcsolyabaleset), egy másik srác a 

lábfejét törte el, így fellépni se tudott, az egyik 

lánynak meg a bokaszalagja húzódott meg, 

szerencsére a fellépésre már jobban lett. Egy héten 

egyszer volt csak próbánk pénteken, és csak egy 

óra, és az említett akadályok miatt nem nagyon 

tudtunk haladni, már-már úgy volt, hogy a 

keringőre nem marad idő, pedig mi lányok azért 

kezdtük el az egészet, hiszen akkor szép 

mennyasszonyi ruhákat viselhetünk. Szóval nem 

adtuk fel, a téli szünetet követően már kétórás 

próbákat tartottunk és megoldottuk, hogy egy héten 

kétszer is tudjunk gyakorolni. Meg persze az sem 

elhanyagolható, hogy a cipőket is be kellett időben 

szerezni. Kérdés volt, tudunk-e bennük lépni, mert 

nem egyszerű ám, öt centi sarkú cipőben meg 

nagyszoknyás, abroncsos ruhában táncolni… 

A lényeg, hogy megérte, bár egy héttel a 

Szalagtűző előtt, sőt még a főpróbán is, mindenki 

azt hitte, hogy nem fog összejönni. A fellépés 

nagyon jól sikerült, és csak álltunk ott a színpadon, 

és hallgattuk megérdemelt jutalmunkat, a tapsot… 

Szöszi 
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Szalagtűző előkészületek 

 
 

Akik esetleg nem vették volna észre: ebben az 

évben is megvolt a szalagtűző… 

 
Harmadikosként lehet, jobb lett volna nekem is, ha 

nem veszek tudomást a dolog fontosságáról, és fél 

méterrel a föld felett átrepülök az összeroppant 

idegek kupacán. A lelkiismeretemnek nem biztos, 

de az amúgy sem nyugodt mindennapjaimnak 

bónuszpontot jelentett volna. Tipikusan az a helyzet 

állt elő, amikor valamihez húzós, hatékony 

csapatmunka kéne, de az istenért se jön össze…Így 

alakult , hogy páran a meló oroszlánrészét 

magunkra vállalva belefogtunk a szervezésbe. És 

azért nem szabad kihagyni a táncosokat sem, akik 

az esetleges beégés súlya alatt szorgosan 

gyakoroltak – cserébe egy-két ellógott óráért… 

Nagy fába vágtuk a fejszénket…A szalagok, a 

meghívók, a műsorok, sőt egyáltalán a hely meg a 

zenekar...Szóval ezek tettek próbára minket. 

Nagyjából (de tényleg csak nagyjából:-) összejött, 

amit akartunk, megspékelve egy-két bakival. Utólag 

is elnézést értük… 

Szerencsére az ember életében csak egyszer 

harmadikos. Jó munkát jövőre kedves 

másodikosok! 

 

 

A harmadikosok beszéde 
 

Lassan eltelik a négy év. Ennyi időtök volt hogy 

felkészüljetek a közelgő érettségi vizsgáitokra. Ennyi 

ideje volt a tanáraitoknak hogy átadják tudásukat és 

felkészítsenek a nagybetűs Életre. 

De ezalatt a négy év alatt többet is adott az ESZI. 

Az elsős kislányokból és kisfiúkból érett nők és férfiak 

lettetek. Négy év alatt megtapasztaltátok, hogy mi a 

barátság, a szerelem, a szenvedés, és még annyi dolgot, 

amit elmondani nehéz, de ami mégis erős szálakkal köt 

ehhez az iskolához. Mert hiába érezte mindenki az 

éjszakába nyúló virrasztások alatt, hogy vajon miért ide 

jött tanulni, legbelül mindig tudta, hogy ez volt élete 

talán legjobb döntése.  

Most megkaptátok a szalagot, ami jelképezi az itt 

eltöltött négy évet. Innentől kezdve már csak rajtatok 

múlik, mi lesz veletek: felkészültök-e a vizsgákra, 

felvesznek-e titeket főiskolára vagy egyetemre? Talán 

maradtok is még egy évig, de addig is ott lesz az a 

tudat, hogy már nem sokáig mondhatjátok magatokat 

esziseknek. De ne higgyétek ám el, hogy ez így lesz! 

Tablóitok a falainkon megmutatják majd az 

érkezőknek, hogy mennyien tettek azért, hogy ez az 

iskola olyan kedves legyen számunkra, amilyen most. 

Kövecses Imre 11.D 
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Bulizzunk csak mi, csajok! 
Különös szilveszter: Kaja, pihi, pletyka és karaokeparti éjfélig 
 

 
Az év utolsó estéjét együtt töltöttük, csak mi 

lányok. Nem minthogyha nem szoktunk volna 

máskor is együtt bulizni, de tudtuk, hogy ez az 

este más lesz, mint a többi. 

 

Este 8-kor 

volt 

találkozó 

Julcsiéknál 

és a lakás 

csakis a 

miénk 

volt. 

Megkésve 

bár, de én 

is 

megérkezt

em 

pezsgővel 

a kezembe. A csajok vártak és az asztalt is 

megterítették már. Vacsi előtt rendeztünk egy kis 

traccspartit, majd hozzáláttunk a pizzák 

majszolásához.  

   Hét lány! Fel tudjátok fogni, milyen beszélgetés 

volt ez? Szerintem még a szomszéd is hallotta, 

miről folyik köztünk az információcsere. Kajálás 

után egy kis sziesztát (pihenést) tartottunk. És egy 

orbitálisan nagy karaokepartit csaptunk. (A 

szomszéd elég türelmes ember lehet. )  

   Mivel szilveszter volt, eldöntöttük, hogy iszunk 

valamit. A pezsgőket az éjféli koccintásra akartuk 

csak megkezdeni, így a házi bailies-t 

(béliz=csokilikőr) választottuk, mivel csak ez volt a 

pezsgőn kívül. 

   Tudtátok, hogy a bailies meg a gyümölcssaláta 

együtt elég rossz hatást kelt a gyomorban? Hát mi 

megtudtuk! Nem ajánljuk senkinek. Este 10-kor 

megtisztelve orosz anyanyelvű barátnőinket, 

kibontottunk egy pezsgőt és meghallgattuk az 

orosz himnuszt, mivel ott már megkezdődött az 

újév. Majd éjfélig folytattuk a beszélgetést (női 

szótárban: pletykálkodást), nassolgatást, éneklést 

és a zenehallgatást. 

   Megkésve igaz, de fél 11 körül Vivi is betoppant. 

Így együtt volt a banda! Éjfélkor visszaszámlálás, 

koccintás, himnuszhallgatás és… természetesen 

sminkigazítás. Ugyanis 2006 első estéjét már Paks 

egyik közkedvelt szórakozóhelyén, a Café 

Bongóba ünnepeltük. Csilli-villi ruhák, szerpentin 

a nyakba, konfetti a hajba. Körülbelül ez jellemzett 

minket. És átmulattuk az éjszakát hajnali 5-ig. 

Vivi, Barbi, Piroska, Vera, Anita, Szabina, Julcsi és 

jómagam. 

 

 

   2005 nyarán kerültem bele ebbe a brigádba és 

szerintem remek csapat. Először, de remélem, nem 

utoljára szilvesztereztem velük! 

 

Szasza



5 

A hónap tanára: A legnagyobb tanár… 

avagy, kicsit magasabb szinten valakiről, aki magas..  
 

A történelem az élet tanítómestere, halljuk 

otthon, az iskolában, a tv-ben, mindenhol.  

De vajon ismerjük-e azt az embert, aki nekünk 

oktatja ezt a tantárgyat? 

Azon kívül, hogy az iskolai ünnepségeken a 

tömegből úgy általában egy fejjel magasabban 

látjuk őt. 

Tóth Zoltán, avagy fedőnevén Tocek,  

(állítólag) (én akkor nem voltam ott) 1996 

szeptemberétől tanít az ESZI-ben. Felsőoktatási 

tanulmányaiként először jogot hallgatott, de ez nem 

nagyon nyerte el tetszését, és felvételizett a 

bölcsészkarra, ahol (mivel történelem kutató nem 

akart lenni), a tanári pályát választotta. Előtte, a mi 

iskolánk 

padjait 

koptatta, 

ugyanis, mint 

már biztos 

sokan tudjuk, ő 

maga is ESZI-s 

volt. Amikor 

még 

nyolcadikos 

volt, akkor 

alapult a suli, 

és mivel 

gimibe nem 

akart járni 

(igaza volt) hát 

ide jött, és 

végzett is, mint 

erőműgépész-

technikus. Arra 

a kérdésemre, 

hogy miért 

pont a 

történelmet 

választotta, 

elmondta, hogy 

már általános 

iskolás kora 

óta, amióta 

tanulta e nemes 

tantárgyat, érdekelte is. Sokat olvasott a témában, 

és ez ma is így van, de elmondása szerint nem tartja 

magát „szakbarbárnak”. 

Természetesen megkérdeztem, milyen is volt 

annak idején oda járni, ahol most tanít. 

Pozitívan emlékszik vissza, nagyon jó diákélete 

volt, szeretett ide járni.. Mivel ezt a dolgot 

brilliánsan meg is lehet fordítani, hát megtettem. 

Ezalatt az értendő, hogy milyen érzés ott tanítani, 

ahol egykor ő is tanult, és egykori tanárai 

kollégájává válni. 

„Nagyon hamar beleszoktam, bár eleinte 

nagyon furcsa volt, hogy én ülök a tanári asztalnál, 

és nézek szét a diákokon” - emlékszik vissza 

elrévedt tekintettel. 

A legfontosabb kérdésre, miszerint miért lett a 

köznapi neve Tocek, elárulta, hogy középiskolás 

korában ragadt rá ez a név, ellentétben a hamis 

állítással, miszerint nevelési szokásai ragasztották 

rá a nevet. 

Egy „Tocekos” történelem óra a maga 

nemében különleges is tud lenni. Például hol 

máshol kaphatná meg a diák a Szórendbeli Tanári 

Dicséretek Bronzfokozatát. Egyébként a bronz 

hellyel-közzel gyakori, az ezüstfokozatot (rajtam 

kívül) nem tudom, 

ki kapott még, 

kérdésemre, 

pedig, hogy arany 

volt-e már, azt 

felelte, hogy azt 

rettentő 

különleges estekre 

tartogatja, amire 

még eddig nem 

volt példa.  Az 

elhíresült 

fekvőtámaszokról 

csak annyit 

mondott el, hogy a 

diákok fejét néha 

úgynevezett 

„negatív 

gondolatok” 

szállják meg, és 

ilyenkor a 

fekvőtámasz 

nyomán az agyba 

áramló friss vér 

nagy 

hatékonysággal 

kiűzi azokat. 

De úgy 

általánosságában 

Tóth tanár úrról 

szólva; hobbija az olvasás, a sportolás, (akár heti 

ötször is) a legkülönbözőbb sportokat beleértve. 

Zenei stílusa szerteágazó; meghallgatja a jó disco 

zenétől kezdve kedvenceit, amelyek a Pink Floyd, 

Led Zeppelin, és a Deep Purple. Magánéleti 

ügyekben nem nagyon vájkáltam, de akinek esetleg 

nagyon bejön a tanár úr, annak elárulhatom, hogy 

márciusban lesz egy éve, hogy megnősült. 

Konkrét
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Szív küldi szívnek szívesen 
 

Bár a Valentin nap már elmúlt, mi mégis kedveskedünk nektek egy kis meglepivel. Szerelmes SMS-einket 
mindenkinek ajánljuk! Főleg nektek fiúk! (Ezt vegyétek célzásnak!) Nem csak a szerelmesek napján lehet 
ám kedves SMS-ekkel csábítani álmaink netovábbját! Ha meg akarod ajándékozni barátod vagy barátnőd, 

küldj egy szerelmes üzit, és hidd el, meg lesz a hatása!!   
 

Soha ne feledd nem vagy egyedül, minden gondolatom 
hozzád menekül! Te vagy az álom, te vagy az ébredé- 
sem, te vagy az összes szívverésem!! 
 

Üres az ágy és nem jön az álom, nem szól a zene hiába 
várom. Üvölt a csend és hallgat az élet, rámtör az  
érzés: SZERETLEK TÉGED! 

 
Szeretlek édes, szeretlek téged, szeretni foglak amíg, 
csak élek! Kezem reszket, szívem nehéz,, szeretlek  
téged ennyi az egész!  
 

Szeretlek! Ezt a szót csak annak mondd, kit igazán szeretsz! Boldogtalanná ne tégy senkit, ha boldoggá 
nem tehetsz! 

Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül nincs szeretet. Megszeretni téged egy pillanat is 
elég, de téged elfelejteni egy élet is kevés! 

Ha lemegy a nap és felkel a hold, valaki a távolból rád gondol. Vágyakozva nézi a csillagos eget, és reméli 
egyszer még veled lehet! 
 

Este van, az égen kigyúlnak a csillagok, úgy fáj, hogy te ott én 
itt vagyok. Lefekszem az ágyba, lehunyom a szemem és a 
párnán téged keres a kezem! SZERETLEK 
EGYETLENEM! 
 
Lelked mélyén érzed, hiányzom, a szíved azt súgja, kiállom! A 
próbát, mit elém rendelt a sors, hogy hiányod miatt írjam e pár 
sort! 
 
Tudod lehet, hogy az élet néha unalmas, néha túl izgalmas, 
néha csalóka, néha kegyetlen, de csak veled tökéletes! 
 

Szeresd azt, akinél észreveszed, hogy szeret, mert kimondhatatlan       
Fájdalom, melyet azok éreznek, akik reménytelenül szeretnek!!!!! 
Ezt jól jegyezd meg, mert én Szeretlek! 
 

Ha a csókok esőcseppek, egy tengert küldök, ha 
az ölelések falevelek, egy erdőt küldök, és a 
szeretet örök, akkor az örökkévalóságot küldöm 
NEKED! 

A rózsa csak egyszer nyílik és elhervad azután, 
szeretni csak egyszer lehet tiszta szívből igazán! 
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Az Igazgató Úr és a félévzárás 
Szép csendben ültünk az igazgatói iroda előtt. 

Mindenki ismeri ezt a folyosót. A többség valamilyen 

kérés, esetleg valamilyen megrovás miatt vetődik 

errefelé. Nekünk nem volt félnivalónk… Hárman 

voltunk, mint a gráciák. Lehet, hogy nem vagyunk a 

szépség, a kedvesség és a hála istennői, de egy 10 

perces interjú erejéig mi is elviselhetőek vagyunk.  

Kettőt ütött az óra, mi már izgatottan, utazási 

magazinok nézegetése mellett vártuk az első emelet 

jobb oldali folyosójának végében. Tengerparti 

álmainkat félbeszakítva kinyílt az ajtó megjelent 

benne az ESZI (majdnem) mindig mosolygós 

igazgatója, és beinvitált minket szerény hajlékába. 

Tudtátok, hogy az igazgatói irodából nyílik egy 

ajtó a tanácskozó terembe? Most már én is tudom. A 

hosszú asztalt megkerülve középen, az igazgató úrral 

szemben foglaltunk helyet. Minden elő volt készítve 

számunkra: az asztalon a laptop, a projektor a 

vetítővászonra beállítva. 

Egy tanári értekezletre készült diavetítést tekintettünk meg.  A tanárok száma 64, a diákoké megközelíti a 

hatszázat.  Az iskola tanulmányi eredménye 3,6, ami elszomorító, mert a tavalyihoz képest romlott. De ad némi 

reményt a 9-dik évfolyam, ahol javulás tapasztalható. A legaggasztóbb azonban a 12. évfolyam átlaga, ami 

jelentősen csökkent. Vajon, hogyan és hányan fogják a 98 emberből teljesíteni az érettségi vizsgákat?. 

Az iskola egyre népszerűbb és népszerűbb lesz, 2001 óta körülbelül 180 tanulóval növekedett a létszám. 

Félévkor általában csökken a tanulók létszáma, a bukások és a viselkedési problémák miatt. Ezen a téren 

kiemelkedő eredményt ért el a 13.C. osztály, a 9.B. és D., illetve a 12.B. osztály egyik tagja sem bukott meg. A 

9-dik évfolyamon 2 kiemelkedően jó osztály is volt, de egy nagyon rossz is. Ha már most ennyien megbuktak, 

mi lesz később? 

A problámák okaiként felmerült: a pontos órakezdés és befejezés, a tanítási módszerek, a tanárok szabadsága, 

a helyettesítések szakszerűsége. 

A hiányzások aránya és az osztály átlaga általában összefügg. Kivétel talán  a 11.D, a hiányzások között a 

csúcson áll, de ennek ellenére az átlaguk nem olyan rossz, 3,7 körüli. 

Az osztályok rangsorának megtekintése közben egy dongó keltett zavar kis létszámú csoportunkban, de 

amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Miután 

békét hagytunk neki, nem kívánta tovább élvezni a 

társaságunkat. 

A 2004/05-ös tanév II. félévének legfontosabb 

feladatai: a szalagtűző, az érettségire való jelentkezés, a 

9.-esek beiratkozása, a szóbeli tételek összeállítása, 

ECDL vizsgák, és a szülői értekezletek. Fontosak még a 

rongálások, főként a kollégiumban, az osztályok 

külalakja, a takarékoskodás és a beteg és továbbtanuló 

tanárok helyettesítésének megoldása. 

„Remélem, munkánk nem lesz „szélmalomharc”!” 

jelent meg az utolsó előtti dia, zárásként pedig egy esős 

mecseki kirándulás jelent meg. 

Egy másik vetítésből megtudtuk, hogy azért érhet el az 

informatika és gazdasági osztály jobb átlagot, mert 

többen jelentkeztek ezekre a szakokra. 

Kifelé menet az igazgató úr nyomtatott nekünk, egy 

kivonatot a diavetítésből, ezalatt egy műszer segítségével 

meggyőzött minket, hogy az ESZI-ben nincs 

sugárfertőzés. 

Egy a három közül 
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Mentünk, láttunk, jöttünk, avagy egy színházlátogatás története 
2006. január 31-én a kecskeméti Katona József Színházba látogatott az ESZI néhány tanulója 

köztük a 12. C (!) minden tagja. Az előadás, melyet megnéztünk Schiller Don Carlos című 16. 

században játszódó romantikus drámája volt.  

 
A délután 3 órai indulást nagy várakozás előzte 

meg, nem is annyira a színház iránti rajongás, 

sokkal inkább a buszozás nyújtotta élmények miatt. 

Indulás előtt jókedvűen viccelődtünk azon, milyen 

poénos lenne, ha rózsaszín busszal utaznánk. Ám 

amikor feltűnt a horizonton „álmaink” rózsaszín 

busza, lefagyott arcunkról a mosoly. Miután 

magunkhoz térünk, gyors beszállás, kis kitérő a 

VMK-hoz, és máris Kecskemét felé vettük az 

irányt. Röpke másfél órás út után elgémberedve 

„szálltuk” meg a színház épületét. Miközben 

elfoglaltuk helyeinket, megcsodáltuk a színház 

pazar belső terét. Az előadás közben előtűnő 

fedetlen idomok is gondoskodtak a lankadatlan 

figyelemről. A két és fél órás előadás után hosszú 

vastapssal búcsúztattuk a színészeket. Ezután 

visszatértünk rózsaszín járgányunkhoz és 

elindultunk hazafelé. Az út alatt hangos és vidám – 

mások szerint szörnyű és kibírhatatlan – énekléssel 

múlattuk az időt.  

A kis kirándulást – mely mindenki tetszését 

megnyerte – ezúton köszönjük a szervező 

tanároknak. 

 

Fábián Attila & Kerekes Zoltán 

 

Se veled, se nélküled 
   Köztudott, hogy a Valentin-nap a szerelmeseké. A párok 

magajándékozzák egymást, és boldogan élnek, míg meg nem 

halnak. Persze ez csak a mesékben igaz. Bár mindennek megvan a 

maga jó oldala. Jó, ha van valakid, akivel ezt a napot eltöltheted. 

Gondolj bele, van kihez odabújnod, van, akivel megoszthatod 

élményeidet. Ráadásul még ajándékot is kapsz. Na de mi van 

azokkal, akiknek nincs kedvesük? Nos, azok se búsuljanak. Mert 

mindennek megvan a maga jó oldala. Amellett, hogy egyedül 

érzed magad, és ezen a napon rájössz, hogy mennyire szereted 

önmagad, elgondolkodhatnál talán, hogy mi abban a ráció, amikor 

éppen nincs párod! Hogy miért jobb? Nyugodtan lehetsz 

átmenetileg kicsit sóher. Nem kell törnöd a fejed a szerelmesek 

napja előtt 3 héttel, hogy mégis milyen ajándékot vegyél, a pénzt 

magadra is költheted, és gondoljatok bele csajok, virággal 

magatokat is meg tudjátok ajándékozni. 

   Üzenet mindenkinek: aki megtalálta párját, az becsülje meg, aki 

nem, annak fel a fejjel! Mindennek eljön a maga ideje. 

Szasza 
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Angol verseny 
 

„Special Days „English Competition 

Aki eljött, nem bánta meg 
Február 14.-én (Valentin napján) rendhagyó angol versenyt tartottak iskolánk könyvtárában. 

Az angol nyelvi munkaközösség hagyományos iskolai vetélkedőjét immár hatodik alkalommal február 14-

én rendezte meg az  idei tanévben. A játékos, vidám , kötetlen hangulatú vetélkedőn a három legnagyobb 

angol nyelvű ország ( Egyesült 

Államok, Egyesült Királyság és 

Ausztrália ) jeles napjait jártuk 

körbe tréfás és nem tréfás, komoly 

és kevésbé komoly feladatok 

segítségével. A dátum nem 

véletlen, hiszen a Valentin napi 

szokások angol nyelvterületről 

érkeztek hozzánk az utóbbi 

években. A vetélkedő szervezője 

Pólyáné Tóth Judit tanárnő volt. 

  

  

A verseny „címe”: ’Special Days’, Azaz 

’különleges napok’. A középpontban jeles ünnepek 

álltak, mint például: Valentin nap, karácsony, 

halloween... A főszervezője Pólyáné Tóth Judit 

volt. 

Első feladatként a méltán híres dalt, a Jingle bells, 

kellett előadunk valamilyen általunk kiválasztott 

módon. Igazán nevettető produkciók születtek. 

A második és harmadik próba egy kvíz kérdés 

erőpróba volt. Ehhez már némileg több tudással 

kellett rendelkeznünk 

.  

 

 Majd képkirakás és események 

összepárosítása következett, amely több csapat 

eszén is túljárt. 

Ezek után már az angol tudás háttérbe került. Jött a 

száj és a láb próbája. Almát, illetve hot-dogot 

kellett bekebeleznünk, minél rövidebb idő alatt. 

Mondhatjátok, hogy ez így könnyű! Azonban az 

almát egy spárgán lógatta csapattársunk, szájba 

vétele pedig nem ígérkezett túl könnyűnek. Poénos 

perceket is szereztek vele a szervezők. Aztán 

jöhetett a hot-dog, ami szerény véleményem szerint 

túl száraz volt, épp ezért nem is csúszott le valami 

könnyen. Nem is jeleskedtem az eltüntetésében... 

 Végül, de nem 

utolsósorban egy kisorsolt 

zeneszámra kellett táncot 

lejtenünk. A jelenlevő tanárok 

felkérésével plusz pontokat 

lehetett szerezni. Ezzel a 

lehetőséggel mi éltünk is, ám így 

sem az én csapatom győzelmet. A 

babérokat ugyanis a ’Penny Lane’ 

nevezetű (épp a verseny előtt 

összeverbuválódott)  csapat aratta 

le.  

De a többieknek sem volt okuk az 

elkeseredésre, hiszen végül 

mindenki egy könyvajándékkal 

gazdagodott. De ne felejtsük el a 

vidámságot és a játék élményét 

sem… 

Köszönjük a szervezőknek!!!  

ErdeiZS 
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Fő a sportos külső! 
 

Mindig is tudtam, hogy a suliban különösen 

sokat foglalkoznak az egészségünkkel, mivel „ép 

testben ép a lélek”, s így többre mennek velünk a 

tanárok. 

Az is köztudott, hogy az ESZI szereti az új 

találmányokat, fejlesztéseket, technológiát stb. 

használni illetve alkalmazni, melyek hatására igen 

jól működik és fejlődik az iskola. 

Főleg a menzán van lehetőség az egészséges 

életmód kifejlesztésére és alkalmazására. Például 

azért kell annyi zsírnak lenni az ételeken, mert az új 

kutatások szerint nem a zsír hizlal elsősorban, 

hanem a fehérje, a zsírtól meg csak energiánk lesz a 

tesiórára. Vagy, hivatkozva egy korábbi 

témakifejtésre, azért nem szabad gumikesztyűben 

adagolni az ételt, mert a műanyagok nem 

természetes eredetűek, így káros lehet a használatuk 

az ételekkel kapcsolatban. 

De mindez semmi. A minap olyan újhullámos 

technológiát fedeztem fel, ami tudomásom szerint 

példátlan. Egy szép esős napon a savanyúság 

megkóstolása közben a fogam olyan anyagra talált, 

melyet nem volt képes elrágni. Hát kiderült, hogy 

kis aranyos méretű, valószínűleg akác fadarabra 

leltem. Először értetlenül néztem társaimra, akik 

nem tudták merjenek-e nevetni, ezért inkább 

csendben figyeltük egymást pár pillanatig. De 

hamarost villant a szikra, és kiokoskodtuk, hogy 

lelepleztünk egy új gasztronómiai technológiát, 

amellyel testünk sportosabbá, erősebbé és 

szálkásabbá válhat.  

Nem csalódtunk…Titokban mindig is tudtuk, 

hogy a diákétkeztetés a tanuló testi-lelki épülését 

szolgálja. 

Kenny 

Ép testben ép lélek 
 

Juvenalis római költő és szatirikus megjósolta, 

hogy Róma bukását polgárainak erkölcsi hanyatlása 

fogja okozni. Neki tulajdonítható az általában 

pontatlanul idézett mondás: Ép testben ép lélek. 

Juvenalis így fogalmazott: Orandum est ut sit mens 

sana in corpore sano! = Imádkozzunk azért, hogy 

ép lélek legyen ép testben. A költő tehát 

aggódását fejezte ki a rómaiak 

életvitelének romlása, 

természetellenessé válása miatt. 

Egy újkori természettudós pedig 

így jellemezte az embert. “Gondolkodó 

nádszál”. Törékeny, ki van szolgáltatva 

a természet megannyi szeszélyének, de 

- gondolkodik. Olyan “nádszál”, akit 

érdekel tulajdon sorsa, elmereng 

mibenléte felett, szeretné “megfejteni” 

önmagát.  

Humboldt szerint az embert a 

világon legjobban az ember érdekli. “Ki 

vagyok én?” Valóban csak egy gyenge 

nádszál, akit ide-oda hajlít a szél, 

megtép, elsodor a vihar? Csak test? 

Betegségek, halál martaléka? Honnan 

az ismeretlen, titokzatos ragyogás? A 

nyugtalanító képesség, melyet így 

nevezünk: gondolkodás. 

Test, lélek és szellem egysége az 

ember. A test ereje és egészsége a lélek 

erejétől és egészségétől függ. Egyetlen 

testrészünk, egyetlen szervünk sem 

életképes önmagában, elkülönítve, 

kiemelve ebből az egységből. A 

“gondolkodó nádszál” titka: test, lélek és szellem 

egymástól elkülöníthetetlen, szét nem választható 

harmóniája.  

“A dolgos test s az alkotó szellem,  

mondd, hogy törhetne egymás ellen?  

Az elme, ha megért, megbékül,  

de nem nyughatik a szív nélkül.”-írta az emberi 

lét titkáról József Attila  

Tehát nagyon fontos 

hogy harmóniában 

legyen a testünk és a 

lelkünk. Ezt a sport 

segítségével érhetjük 

el, a sportolás fitten 

tartja testünket, 

mindenki megtalálhatja 

a magának valót, hisz a 

sport világa rendkívül 

sokszínű. Növeli a 

koncentrációnkat, így 

órákon is jobban 

tudunk figyelni. Ezt az 

is bizonyítja, hogy 

általános iskolába 

balett tagozatos 

osztályba jártam és 

nekünk volt a legjobb 

átlagunk. A balett 

megtanított a 

fegyelemre és rendszert 

vitt az életünkbe. 

Szerintem a rendszeres 

sport az egészséges élet 

titka.                  Szöszi 
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Teaidő 
 

 

A természet sok olyan kinccsel szolgál, mely a 

mindenki számára elérhető, mégis kevesen élnek 

vele. Ezek körébe tartoznak a gyógynövények 

(gyökerek, füvek, magok, levelek és bogyók). 

Télen hazaérve a suliból, teljesen átfagyva 

csodákat tesz az emberrel egy bögre meleg, finom 

tea. És még jobb, ha nem a sok cukor-sok citromlé, szóval a „mindent bele” változatot 

fogyasztjuk, mert hát akkor jogos a kérdés: és a tea íze hol marad? 

Szinte az összes betegségre és panaszra létezik orvosság, amit nem pirula 

formájában erőszakolnak a kedves betegbe. 

A legtöbben, ha a gyógynövény szót hallják, a 

csipkebogyóra, a kamillára és a csalánra 

gondolnak, de több tucat növény létezik, ami 

sokféle betegségre (és tünetre) alkalmazható. 

A gyógyteákhoz szükséges teák gyógynövény-

szaküzletekben és gyógyszertárakban kaphatók. Az 

elkészítést és a fogyasztás módját feltüntetik, de 

nem szabad bármit-bárhogyan meginni. Érdemes a 

háziorvossal is konzultálni. 

Néhány tipp a vállalkozó kedvűeknek: 

-meghűlésre: bodzavirág, borsmenta, 

hársfavirág, kamilla, legyezőfű, nyárfarügy, 

akácvirág, kőrisfalevél, kakukkfű, édesköménymag, köhögésre, rekedtségre: Akácvirág, ánizsmag, bodzavirág, 

cickafarkfű, csillagánizs, édesgyökér, fehérmályva-levél, árvacsalánfű, hársfavirág, ibolyagyökér, izlandi zuzmó, 

kakukkfű, kankalingyökér, pemetefű, porcikafű, tisztesfű, szappanfű, tüdőlevél, útifűlevél, veronikafű, 

zsályalevél. 

 

Mi kell még? Kolbász, kenyér… 
 

   Egy jó csapat, ami az ESZI-ben meg is van. Biztos sokan ismerik a 12. C osztályt. 17 fiú, akik benne vannak 

minden jóban, „rosszban”. Az életrevaló srácok „szeretnek” a kecskeméti színházba járni, szeretnek hócsatázni a 

10. D-sekkel, és mint minden férfi szeretik a hasukat. Az elmúlt hetekben a suli büfét választották a piknikeik 

helyének. Úgy látszik a fiúk élvezik, ha mások csorgatják a nyálukat, míg ők vígan eszegetik a friss kenyeret, 

házi kolbásszal. De hát ők a 12. C! Szóval, ha a fiúk újabb nyilvános nagy kajálásra szánják rá magukat, akkor jó 

étvágyat kívánunk nekik! 

 

 

 
 

Szasza 
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A teremtés gonoszsága 
 

A minap felvetődött a kérdés egyik szakköri beszélgetés alkalmával: vajon kinek 

rosszabb/jobb? A férfiaknak vagy a nőknek? A válasz egyértelmű volt. Egy srác 

kapcsolódott be félig-meddig a beszélgetésbe és ő sem volt hímsoviniszta 

(szerencséjére szolgált…), így eléggé eluralkodott a feminista, önsajnáltató 

hangulat. Lássuk be: ennek azért van alapja…Amellett, hogy a természet 

csodálatos, a természet igazságtalan is. Elég lenne csupán a havonta gyakorlatozó 

vörös hadsereget emlegetni. Már hozzászoktunk, nem lehet felszabadultan 

szórakozni, mert „odalent háború dúl”. Összegörnyedve, szenvedő képünkbe 

vágják, hogy hisztisek és kibírhatatlanok vagyunk. Hát kell-e ennél több egy 

alapos összezuhanáshoz? Na jó, lehet nem is olyan vészes az egész. Ott van 

például a szülés… Összehozni jó dolog, mindkét félnek, azonban 9 hónapon 

keresztül kiesni a normális kerékvágásból, mindenféle zűrös dolgok és 

vizsgálatok szenvedő alanyaként, ez csupán egy nőnek adatik meg. Szóval ismét egy sérelem. Persze életet adni 

csodálatos dolog, talán a legnagyobb értelme a létezésnek, de amikor 5-10 év múlva a drága férj közli, hogy: 

’nagy a …tetszőlegesen behelyettesíthető…’ meg ’régebben jobban néztél ki’ és ott van a gyerkőc, aki mindenért 

kész kicsapni a hisztit, verekedik az oviban/suliban, nem tanul és még lehetne folytatni, hát akkor ez a csodálat is 

képes néha-néha nyűggé válni. És itt vannak a közhelyek: főzni, mosni, takarítani, nevelni a gyerek(ek)et, 

dolgozni, és emellett még nőnek lenni. Ez kemény dolog.  

Lássátok be fiúk: nektek könnyebb és jobb. Mivel ez a középsuli, ezek közül jó néhány nem gyötör 

bennünket (én valahogy azon vagyok, hogy később se gyötörjön- a szerz.), de azért tessék udvariasnak, meg 

odaadónak, meg megértőnek lenni. Következő hónapban a ti panaszaitok is nagyító alá kerülnek…Ha vannak!

 

 

 

És itt van még ráadásnak egy-két idézet, csak, hogy az önbizalmatok megcsappanjon egy kicsit 

 

 

 

„A tizenéves fiúk, akik a lányok után fütyülnek, épp életüknek abba korszakába lépnek, mely átlagban jó ötven 

évig tart.” 

 

 

 

„Sosem látsz olyat, hogy egy férfi végigmegy az utcán olyan nővel, akinek sörhasa van és félig kopasz.” 

 /Elayne Boosler/ 

 

 

 

„Ha egy fickót már sikerült feljuttatnunk a Holdra, miért ne juttathatnánk fel valamennyit?” 

 /Chocolate Waters/ 

 

 

 

„Egy férfi, aki jól saccolja meg egy nő életkorát, lehet eszes, de nem valami bölcs.” 

 

 

 

„Három dolog van, amit a férfiak szeretnek, de nem értenek: a lányok, a nők és az asszonyok.” 

 

 

 

„Kevés férfi hajlandó kimondani: „Nem tudom!”. A legtöbben inkább így fogalmaznak: „Itt most nem ez a 

lényeg!”. 

 

KG 

 



13 

 

A homeopátia 
 

E havi egészség-rovatunkban a homeopátiáról, egy terápiás módszerről olvashattok. Akinek esetleg 

felkelti az érdeklődését, az nézzen utána, nagyon hasznos és érdekes téma…Most, hogy beköszönt a tavasz, 

megindul az influenza-  és megfázás-áradat, úgyhogy elég aktuális téma. 

 

A homeopátia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza. Már Hippokrates felismerte, 

hogy ami nagy mennyiségben betegséget okoz, nagyon kis mennyiségben betegség 

esetén gyógyulást képes eredményezni. A gyógyszer hatása megegyező irányú a 

szervezet öngyógyító folyamataival. A betegség miatt legyengült szervezeti 

reakciókat erősíti fel. Tulajdonképpen a szervezet meggyógyítja önmagát. 

A homeopátia elve soha nem tűnt el az orvoslásból, egyes gyógyítók 

esetenként alkalmazták, de egy egységes terápiás módszerré történő fejlesztése Dr. 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann nevéhez fűződik. Ő írta le a legfontosabb 

irányelveket, melyek kétszáz évvel ezelőtt, s napjainkban is időtállóak. Lényegük, 

hogy az orvoslás soha nem épülhet egy dogmára, teóriára. A gyógyítás alapja csak a 

gondos megfigyelésen alapuló tapasztalat (empíria) lehet. 

A módszer alapelve a hasonlósági, simile elv: „Similia similibus curentur” - 

annyit tesz: hasonló a hasonló által gyógyíttatik. 

A homeopátia a XX. században jelentős fejlődésen ment keresztül. Az ún. 

klasszikus homeopátia mellett (nem azon belül) több irányzat alakult ki, de a Hahnemann-féle klasszikus 

homeopátia gyakorlatilag változatlan formában fennmaradt. 

Magyarországon (egyedül a világon) 1946-1990 között jogszabály rögzítette (ideológiai megfontolásból) 

a homeopátia alkalmazásának tilalmát. 1990 óta, az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak köszönhetően a 

módszer engedélyezett. Ennek ellenére azonban rengeteg mítosz kering körülötte, pedig rendkívül logikus, a 

gyógymód szabályainak pontos betartása mellett hatékony és veszélytelen. 

Hazánk jó néhány nemzetközileg elismert homeopatát „adott” a nagyvilágnak: Bakondy József, Forgó 

György, Almássy Balogh Pál, Argenti Döme és még számos kiváló személy. 

A homeopátiás gyógyszerek nem csodaszerek, de megfelelő szaktudás birtokában hatékonyan 

alkalmazhatók. Jelentős részük vény nélkül kiadható. Természetes eredetű alapanyagokból készülnek speciális 

eljárásokkal, rendkívül szigorú előírások betartása mellett. Nincsenek mellékhatások, allergiás reakciók, a 

gyógyszer-túladagolás fogalma gyakorlatilag ismeretlen e területen. 

Egy gyakorlati példa: A vöröshagyma tisztításakor fellépő tünetek (égő, csípő érzés a szemben, 

könnyezés, esetenként orrfolyás) megegyeznek a náthás vagy az allergiás betegek reakcióival. Ebből következik, 

hogy allergiás panaszok esetén a vöröshagymából készült homeopátiás gyógyszer enyhíti a beteg tüneteit. Ez 

azért érdekes ugye? 

KG 

 

Hárem 
 

 

Ez lett a produkciónk neve, amit szalagtűzőn adtunk 

elő. Még év elején találták ki, azt hogy a 9. és 10. osztályosok is 

elbúcsúzhatnának a végzős diákoktól. Piros kendő, fekete 

öltözet. Ez jellemzett minket a színpadon.  

Amilyen könnyűnek tűnt a tánc, olyan nehezen tanultuk 

meg. Nem is a betanulással voltak problémák, hanem a próbák 

időpontjával. Eleinte hetente 3-szor próbáltunk, majd az 

ünnepség közeledtével már szinte naponta. Csütörtökként a 0. 

órában gyakoroltunk. Mit is mondhatnék, „felpezsdítő” volt. 

Több tesi óránk is elmaradt, amit sokak nem is sajnáltak. De 

megérte a lázas készülődés, mert a szalagavatón vastapsot 

kaptunk, aminek nagyon örültünk. 

 

Szasza 
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Versek 
 

Valóság 
 

Egy óriás. A világ. Hisz ez vagy te. 

Ez vagyok én. Ez a fehér, ez a fekete. 

Ez a mocskos hazugság, ez az igaz szó. 

Benne él a komoly tudós, benne az álmodozó. 

 

Valóság. Bolond, ki tényleg hisz benne. 

Mert alakítja, az egyén gondolkodó szelleme. 

Mindenkinek más színű a lét világa. 

Van ki a vért, van ki a pénzt látja. 

 

Tegnapból holnap, életből élet. 

Csókból pofon, ahogy te kéred. 

Elhamvadt szavak a fehér falon pattogva. 

Igaz gondolatok agyadban álomban alkotva. 

 

Valóság. Itt vagyok én, itt voltam. 

Képzeletben pusztítottam, alkottam. 

De bizony ez nem a képzelet, 

Amikor először félsz, csak akkor érzed létedet. 

 
Konkrét 

 

 

Az Egy 
 

Időtlen idők óta keresed mindenhol a Szót, 

Mely leírja mit érzel belül, 

De nem leled sehol, bárhogy szeretnéd is. 

Nem is voltál sosem szavak embere, 

Mindig tetteid beszéltek helyetted: 

Mik céljaid, s féltett álmaid. 

Sokan szerettek, szeretnek 

ezért, 

 

Talán, mert tudják, nem 

beszélsz félre, 

Bízhatnak benned, s 

nem okozol csalódást. 

Viszont sokan, sokkal 

többen nem értenek meg. 

 

Talán nem akarnak vagy inkább nem tudnak, 

Mert nem vagy képes úgy szólni hozzájuk, 

Hogy megértsék, mire gondolsz. 

Ezért vágyakozol a Szóra, mit mindenki ért, 

Hogy ne Egy legyél, 

Hanem egy a Sok közül. 

 

Kenny 

 
 

 

 

 

 

 

 

Te is változol 
 

Te, ki a sötétség erdejében születsz, 

Majd keresztülgázolsz egy kontinensen, 

Néhol óriás robajjal törve, zúzva mindent, 

Mi megállíthatatlan, újra és újraszülető 

Lábaid nyomát keresztezi. 

Máshol mint gyermekéről gondoskodó szülő, 

Építesz, majd selymes kezeiddel simogatod, óvod. 

Mindezt miért is? 

Hogy hazatérhess szülőanyádhoz, a sötétséghez. 

A fekete tengerbe érve bevégezted ősi célod, 

Visszatértél eredetedhez, biztosítva ezzel örök 

körforgásod, 

S hamarosan újult erővel, akarattal születsz újjá. 

De mégis, sosem maradsz ugyanaz. 

Örökké változol. Mint minden más a világon. 

 

Kenny 

 

 

Arany János 
 

ELÉGIÁK 

 

1 

 

Ó nátha, nátha! Grippe! 

Katarhusz! Influensz! 

Vagy bármi cifra névvel 

S alakban megjelensz. 

…………………….......... 

…...................................... 

Ugyan miért nem pihensz? 

 

2 

 

Tegnap mint ma 

Hurut, flegma, 

Gyilkos aszthma, 

Emphysema, 

Meg rheuma, 

Örök téma. 

 

3 

 

Oh rút 

Hurut! 

Azember addig hurú’t, (ige) 

Míg egyszer megmurút (oláh szó). 

 



15 

Terjed a madárinfluenza?! 
  

Európában 

már érezhető a 

félelem a járványtól. 

Magyarországon 

már nyilvánossága 

hozták a védekezési 

terv nem titkosított 

módszereit. 

Eközben Szerbiában 

védőmaszkot 

vásárolnak az 

emberek. Egyre több 

európai országban 

bukkant fel a 

madárinfluenza 

emberre is veszélyes 

H5N1 típusú 

kórokozója. 

Szlovéniában az 

osztrák határtól 10 

kilométerre talált 

influenzagyanús 

madár miatt az ország egész területén elrendelték, hogy a háziszárnyasokat zárt helyen kell etetni-itatni, 

minimálisra csökkentve a vadmadarakkal való találkozás lehetőségét. Romániában, Bulgáriában és Dél-

Olaszországban több helyen is felbukkantak fertőzött vadmadarak. 

Ausztriában Graz közelében talált madártetemek közül két hattyúról 70százalékban valószínűsítik a 

szakemberek, hogy H5n1-vírussal fertőződtek. A fertőzés három kilométeres körzetben megtiltották a 

kereskedést élő szárnyassal, szárnyas hússal, tojással, tíz kilométeren belül a forgalmazás csak engedéllyel 

történhet, és azonnali hatállyal kötelező a baromfifélék ólba zárása. Tilos a vadmadarakra vadászni a védelmi- és 

a megfigyelési övezetben. 

 Nap, mint nap hallani lehet a magyar híradóban, hogy az európai országokban újabb megbetegedések 

tapasztalhatók. Ezek után, ha például átkapcsolunk a svéd híradóra és egy szót se hallunk a járványról, egy kicsit 

megnyugtató, hogy nem mindenhol csak ezzel foglalkoznak. Tehát a cenzúra kizárva. 

Számos kérdés támad fel bennünk a hírek hallatára, például mi állhat ennek a hátterében? Miért is 

foglalkoznak ilyen sokat a madárinfluenzával? A baromfi ipart vagy éppen a turizmust akarja valaki tönkre 

tenni? Vajon nekünk is maszkokat kéne vásárolni mint a szerbiai embereknek hogy teljesen biztonságba érezzük 

magunkat? Ha esetleg kitörne a mi kis hazánkban a járvány lenne mindenkinek elég oltóanyag?  

Dehát ezekre a kérdésekre a választ csak később tudjuk meg, vagy éppen soha. 

          Tóth Kinga  

Az OBI és a készpénz 
(Ez itt nem a reklám helye.) 

A minap vásárolni indultunk a családdal. Mivel kertészeti dolgokat szerettünk volna vásárolni, ezért a 

dunaújvárosi OBI-t választottuk. A vásárló központban nem voltak sokan, így a pénztáraknál sem állt az a 

megszokott hosszú sor. Örültünk is neki. Vásárlás végén hitelkártyával szerettünk volna fizetni, de kiderült, hogy 

a kártyalehúzó, valami oknál fogva nem működik. 10 percvárakozás után az aranyosan mosolygó pénztáros 

közölte, hogy nem tud mit tenni, ezért megkért minket, hogy készpénzben fizessük ki a megvásárolt árukat. 

Szerencsénk volt, mert volt nálunk annyi „ropogós”, viszont felháborítónak tartom, hogy egy ekkora, ráadásul 

ismert vásárlóközpontban nem lehet zökkenő mentesen hitelkártyával fizetni. Szerencsére nem állt mögöttünk 

senki, így nem volt annyira kínos.  

 De mi lett volna, ha nincs nálunk készpénz? Ilyenkor látszik, hogy a boltok mennyire nem megbízhatók, 

éppen ezért javaslom, hogy vásárlásnál mindig legyen nálad készpénz, nehogy hoppon maradj. 

Szasza
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Az ünnepély pillanatai 
 

 
 

 
 

 
 

Tisztelt Vendégeink, Kedves Megjelentek, 

Büszke gazdái a már-már könnyes szemeknek! 

Három esztendőt magunkénak tudhatunk, 

Immár a negyediknek végén tart utunk, 

Így elékezett a fennkölt búcsú napja, 

S keressük a szót, mit zeng négy osztály ajka. 

De mi lehet az a szó, amit mondhatnánk 

Azoknak, akik szívük és lelkük adták? 

Drága szüleinknek, kik mellettünk álltak, 

S tanárainknak, kik családunkká váltak. 

Iskolánknak, mely második otthonunkká lett, 

Társainknak, fogadott testvéreinknek. 

Mi légyen a szó, melynek jötte búcsút int? 

Igen. Talán már sejtjük, lehet, tudjuk is. 

 

Ám kimondani nehéz, hisz szívünk búja 

Remegteti ajkunk, s könnyként szemünk szúrja. 

Kik láthatták, ahogy cseperedtünk, nőttünk, 

Kiknek nyugalmán csintalan csomót szőttünk, 

Mely iskola létébe mi is beépültünk, 

Kikkel összevesztünk, s újra kibékültünk,  
Nekik szóljon a végén a tiszta hangsor, 

Mely lágyan vonul a sok bánatos arctól. 

Nélkülük nem állnánk itt harcra készülten, 

A vizsgák seregétől kissé rémülten. 

Egészséges félsz jócskán bennünk csordogál, 

De összeborulunk a megszerzett csodán. 

S most azt mondjuk Önöknek, Nektek köröttünk: 

Az Isten áldjon mindenkit, és KÖSZÖNJÜK! 

    

Impresszum/ a 2006. február havi számban közreműködtek: 
Felelős kiadó: Ronczyk Tibor 

Szerkesztők: Diákok: Erdei Zsolt, Keresztes Nagy Zsófia, Molnár Dóra; Tanár: Leimsziederné Tóth Ildikó 

Lektor: Leimsziederné Tóth Ildikó Szerzők Arany János, Erdei Zsolt, Fábián Attila,Flaskár Dániel, Fotyék Péter, 
Kerekes Zoltán,Keresztes Nagy Zsófia, Kovács Gabriella,Kövecses Imre, Molnár Dóra, Molnár Szabina, Németh 
Szabolcs, Tóth Kinga 
 

 


