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Gólyatábor - beszámoló egy segítőtől 
 

Elérkezett a nap, ez a tanév 
is visszavonhatatlanul 
elkezdődött (kinek örömére, 
kinek mélységes bánatára). 
Néhányunknak ez érettségit, 
egy halom képesítő vizsgát, 
néhányunknak új tantárgyakat 
és tanárokat jelent- sőt, iskolát. 

Megérkezett a vérfrissítés a 
kilencedik évfolyamba, a 
jókedvű és (egyelőre) lelkes 
gólyák személyében. Persze, az 
ismerkedési periódus 
kimaradhatatlan, nem kezdődhet el év 
gólyatábor nélkül. Hogy az idei hogyan 
sikerült, ki mondhatná el jobban, mint 
maga egy résztvevő? Geiszt Regina 10. D-s 
segítő beszámolója következik.  
Melyik program tetszett a leginkább? 
A dunai hajókázás és az elsősök kísérése. 
Jó buli volt új arcokat látni, új emberekkel 
megismerkedni. 
A jó hangulat nélkülözhetetlen egy ilyen 

programnál, és ebben nem 
is volt hiány. Hamar 
összeszokott a társaság?  
A gólyák meglepően 
közvetlenek és barátságosak 
voltak. Szerintem a 
koleszosok között alakulnak 
majd ki a legszorosabb 
barátságok, hiszen szinte az 
egész napjukat együtt töltik. 
Mit gondolsz, ha lenne rá 
lehetőség, részt vennél ismét 
a gólyatáborban? 

Szívesen, mindkét alkalommal jól éreztem 
magam, biztos vagyok benne, hogy ez 
jövőre sem változna. 
Néhány diák a határozott tilalom 
ellenére dohányzott a gólyatábor ideje 
alatt, ezért el kellett hagyniuk a tábort. 
Mi a véleményed erről? 
Hát, ha aktívan dohányoznak is, legalább a 
gólyatábor idejére le kellett volna 
mondaniuk róla, vagy minimum 
elmehettek volna az iskola területéről. 
A várthoz képest hogyan sikerült a 
2006-os tábor? Mire számítottál? 
Szerintem jól sikerült. A tábor előtti 
napokon bejöttünk a program 
megszervezésére, így minden a terv szerint 
haladt. F.A

 
 

Gólyabál 2006 
 

Mint minden évben, idén is nagy 
figyelem kísérte a kilencedikesek 
felavatását, a gólyabált. A tanárok és a 
felsőbbéves diákok mellett sok szülő is 
eljött. 

Szeptember 29-én, pénteken este 18 
órakor kezdődött a rendezvény a 
sportcsarnokban. Ronczyk Tibor igazgató 
úr beszédében a gólyákról és a 
középiskolai élet kezdetéről ejtett szót. Ezt 
követte a 10. és 11. D-s lányok nyitótánca, 
majd az elsősök műsora. A 9. A osztály 
előadásában egy, a fiatalok és öregek 
csapata közötti focimeccset láthattunk, 
majd a 9. B-sek egy saját készítésű klippel 

örvendeztették meg a közönséget. A C-sek 
és a D-sek egy-egy nagyon színvonalas 
táncot mutattak be. Az idén a gólyaesküt – 
mely nem volt túl hosszú – fél lábon állva 
kellett elmondaniuk úgy, hogy közben a 
kezükből csőrt kellett formálniuk. A műsor 
zárásaként a 10. D-sek előadtak egy 
fergeteges táncot, majd kezdődött a buli és 
a tombola, értékes nyereményekkel. A 
diszkó egészen este 11 óráig tartott. 

Szerintem az idei gólyabál nagyon jól 
sikerült. Köszönet a humoros műsorokért a 
kilencedikeseknek, a kitűnő szervezésért 
pedig a 10. évfolyamos diákoknak és 
osztályfőnökeiknek! Fekete Zsolt
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Gólyaavató 
 

Elérkezett! Elérkezett, és ezzel a 
sebességgel el is múlt az idei gólyák 
felavatásának várva-várt eseménye. A 
szervező 10. évfolyamosok minden 
energiájukat belefektették a szervezésbe, a 
gólyák pedig a felkészülésbe. Hogy az 
eredmény milyen lett, mindenki döntse el 
maga!  

A gólyabált az igazgató úr beszéde 
nyitotta, majd a tizedikesek egy kis 
üdvözlő műsorral próbálták elhessegetni az 
elsősök lámpalázát (bár, az előadás 
színvonalát tekintve lehetséges, hogy az 
ellenkező hatást érték el). A kultuszként 
számon tartott Hair musical zenéjére 
Horvai Csilla 13.-os diák álmodta meg a 
koreográfiát, és tanította be kilenc 
vállalkozó szellemű másodikosnak.  

Ezt követően a 9.A sportos oldalát 
ismerhettük meg egy barátságosnak ugyan 
nem nevezhető, de mindenképpen izgalmas 
focimeccs keretében. Elmondható, hogy a 
csapatok erőviszonyait a kiegyenlítettség 

jellemezte, az ifi és a nyugdíjasklub 
mérkőzését láthattuk.  

Utánuk a B osztályosok igen egyedi, 
élő zenével kísért videó előadása 
következett, melyből kiderül, mi mindent 
tehetnénk meg –és sajnálatos módon 
mulasztunk el- egy nagyáruház 
zöldségosztályán. 

A C-sek és D-sek táncműsorral 
örvendeztettek meg minket.  

Kimaradhatatlan volt a gólyák 
felesketése. Minden évben emberpróbáló 
feladat ESZIs diákká válni, az ’újak’ sem 
maradhattak ki ebből a megtiszteltetésből. 
Idén gólyalábon állva, gólyacsőrrel kellett 
esküt tenni a felsőbb évesek iránti feltétel 
nélküli tiszteletre. Na de ne csüggedjetek, 
gólyák, lesztek ti még tizedikesek…!  

A bulihangulat megteremtői a 10. D 
osztályból kerültek ki, és óriási sikert 
aratva adták elő moderntánc-bemutatójukat 
Kenderik Richárd betanításában, táncba 
csábítva a közönséget. Reméljük, láthatjuk 
még őket! Mi ott leszünk jövőre is… 

F.A. 
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Az első napok az ESZI-ben 
 

Az előző tanév végén sokan kiléptek 
iskolánk ajtaján, mert befejezték itteni 
tanulmányaikat. Szeptember 1-je óta 
viszont új arcokat lehet látni a folyosókon, 
tantermekben: ők a kilencedikesek, akik 
számára még új az intézmény, sok 
mindenhez hozzá kell szokniuk. Ennek 
kapcsán beszélgettem Tóth Krisztián 9. A 
osztályos tanulóval. 

Kérlek, 
mondj pár 

szót 
magadról! 

A nevem 
Tóth 

Krisztián, 

Tolnanémediből érkeztem. A 9. A 
osztályba járok, gépész szakra, és 
kollégista vagyok. 

Miért pont az ESZI-t választottad? 
Honnan szereztél tudomást iskolánkról? 

A suli reklámanyagában jó dolgokat 
olvastam, valamint a haverom is ajánlotta 
az ESZI-t. 

Milyen volt a felvételi? Nehéz volt 
idén bekerülni? 

Igen, nehéz volt. Nem is arra a szakra 
vettek fel, ahová menni akartam. 

Intézményünkben régóta hagyomány 
az augusztus végi gólyatábor, melynek 
mindig is fontos szerepe volt abban, 
hogy az elsősök megismerjék az iskolát 
és egymást, valamint összetartó 
osztályközösségek jöjjenek létre. Milyen 
volt az idei? Elérte a célját? Mivel 
töltöttétek a három napot?  

Most is jól sikerült. Sok új barátot 
szereztem már a gólyatáborban is. Az 
osztály viszont nem teljesen összetartó. 

Kisebb haveri körök vannak, akik nagyon 
jól megértik egymást, de nem mindenki 
beszél sokat mindenkivel. Hétfő délelőtt 
érkeztünk meg Paksra, az 
osztálytermünkben ismerkedő játékkal 
kezdődött a tábor. Meg kellett jegyeznünk 
egymás nevét, bemutatkoztunk, 
farkasszemet néztünk és kezet fogtunk 
egymással. Már akkor elkezdtek minket 
szecskáztatni a felsőbbévesek, ez alatt 
értem például a reggeli tornát. Részt 
vettünk még KRESZ-vetélkedőn, az 
akadályverseny során bejártuk az egész 
várost a múzeum környékétől az 
Ürgemezőig, hajóztunk a Dunán – 
elhaladtunk az erőmű mellett is -, az utolsó 
estén pedig buliztunk a koleszban, ahol 
lehetett karaokezni is. Szerda reggel 
megvolt az eredményhirdetés, majd 
átvettük a tankönyveinket és 
hazamehettünk. 

Nehéz volt megszokni az iskolát? 
Hogy tetszik? 

Már megszoktam, most kezd egyre 
jobb lenni. Azt szeretem, hogy az 
épületben könnyen el lehet igazodni, és 
folyamatosan fejlesztik a tantermeket. 

Milyen az első benyomásod a 
tanáraidról és az osztályfőnöködről? 

Az osztályfőnököm, Szabó Sándor 
tanár úr nagyon jófej, és ugyanezt tudnám 
elmondani a legtöbb tanárról is. 

Hogy tetszik a kollégium? Mit 
csináltok – már persze a tanuláson 
kívül? 
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A kolesz nagyon jó, leszámítva a 
szecskáztatást, de annak lassan vége lesz. 
Szabadidőmben sokat beszélgetek 
osztálytársakkal, haverokkal, tévét nézünk, 
zenét hallgatunk, meg hülyéskedünk. 
Nagyon előnyös, hogy közel van az 
élelmiszerbolt, ott bármikor be tudjuk 
szerezni a szükséges kajákat és italokat. De 
az a baj, hogy a suli viszont messze van a 
kollégiumtól, kb. egy kilométerre. 

Hogy ízlik az étel a menzán? 
A kaja elfogadható, de mondjuk nem 

szeretem a sárgarépa-főzeléket. Viszont 
ami a legjobb, hogy a reggelihez két bögre 
italt kapunk. 

Közeleg a gólyabál napja, 
szeptember 29-e, amikor valamilyen 
műsort kell előadnotok a 

sportcsarnokban. Hol tartotok a 
felkészülésben? 

A műsoron még nem gondolkodtunk, 
pedig az osztályfőnök már gólyatáborban 
jelezte a dolgot. Holnap beszéljük meg, 
hogy mit fogunk csinálni. (A riport 
szeptember 12-én készült – a szerk.) 

Mik a terveid a jövőre vonatkozóan? 
Az év végi bizonyítványt illetően 4,3-

as átlagban reménykedem. Még nem 
döntöttem el, hogy mikor kezdek dolgozni, 
de szeretnék főiskolán továbbtanulni. Azt 
hallottam, hogy az atomerőműben 
gépészhiány van, ezért ott szeretnék 
dolgozni. 

Sok sikert a továbbiakhoz! Köszi a 
beszélgetést! 

Fekete Zsolt 
 

 
 
 

Egy elsős naplója 
 
1. nap: 

Megérkeztem a suliba. Az első amit 
észrevettem, az volt, hogy az épület 
tisztább, mint az általános suli volt. Ezt jó 
előjelnek vettem. Egy iskolában, ha 
belegondolunk, elég ritkák a „jó előjelek”, 
szóval ezt meg kell becsülni. A kaja se volt 
rossz. 

 
2. nap: 

Meg kell mondjam, ebben a suliban 
jobban tudom érezni magam, mint tavaly a 
másikban. Ez lehet, hogy azért van, mert itt 
a hatodik órának akkor van vége, amikor 
az általánosban az ötödiknek. Szerintem 
meg fogom szokni ezt az új időbeosztást. 

 
3. nap: 

Már többé-kevésbé 
összeismerkedtem 
az osztállyal. 

Kimondottan 
élvezem a 

szünetekben 
lezajló 

„házimozit”, ami 
csak azért nem házimozi, mert 

valós. Legalább nem unatkozom a 
következő óra elejéig. 

 
4. nap: 

Ma volt az első informatikaórám. Mikor 
úgy öten elindultunk a terembe, és már a 
harmadik emeleten jártunk, akkor jutott 
eszünkbe, hogy nem tudjuk, hova kell 
menni. Negyedórát késtünk. Szerencsére a 
tanár elnéző volt. 

 
5. nap: 
El is telt egy hét. Mindent egybevetve úgy 
gondolom, nem is volt olyan rossz hét. 
Szerintem jobban ki fogom bírni, mint az 
általánost. Az egyetlen rossz dolog, ami 
most eszembe jut, hogy tanulni kell, de ez 
sajnos elkerülhetetlen. Azért a kedvenc 
napom továbbra is a szombat lesz. 

K.Á. 
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Szlovákia 
 

Az odafelé úton 
alig lehetett hallani 
valami beszélgetést 
a buszban. 
Gondolom 
izgultunk egy kicsit- 
legalább is én. 
Vajon szimpatikus 
lesz-e a család, 
ahova kerülünk? 
Hogyan értetjük 
meg magunkat, és 
egyáltalán, milyen 
lesz ez az egész? 
Nyújtani akartam 
volna az időt, még 
ne érjünk oda, még 
buszozni akarok. 
Aztán 
megérkeztünk, és 
elkezdődött az ismerkedés, a nyökögés 
idegen nyelven, a kiváncsiság: holnap hova 
megyünk majd, mik lesznek a programok. 
Később belejöttem a kommunikálásba, már 
angolul gondolkoztam, és egyre több 
emberrel beszélgettem.  

Megnéztük a sulit, és beültünk egy 
órára. Éppen fizika volt. A tanárnő 
feleltetett a táblánál, aztán gondoltuk, majd 
belekezd az anyagba, de nem így történt. 
Egyszer csak megszólított minket 
magyarul. Elég jól beszélte a nyelvet. De 
őszintén: erre tényleg nem számítottam. 
Megkérdezte, milyen a mi iskolánk, tetszik 
e Hnusta. Mint kiderült ott elég sokan 
tudtak magyarul, mert a családjuk magyar, 
csak éppen Szlovákiában próbáltak 
szerencsét. 

És még az volt meglepő: egyik este 
beszélgettünk a szlovákokkal, és az egyik 
csak megszólalt: „aztakutyafáját”. 
Mindenki dőlt a nevetéstől.  

A kicsi városban nem lehetett elveszni, 
a hét felénél már mindenki otthonosan 
mozgott Hnustyában. A város kisebb, mint 
Paks, és az ott élők barátságosak. 
Vendéglátóink mindenre odafigyeltek, 

mire van szükségünk, jók e a programok, 
nem unatkozunk-e, stb.  

Zajlott az élet, és sok hasonlóságot 
felfedeztünk fel a paksi és az ottani 
emberek között. Persze voltak eltérések is 
pl. a város nem olyan fejlett, sőt az ország 
sem. Nálunk majdnem minden 
háztartásban van számítógép. Szlovákiában 
csak az iskolában van lehetőség internetre, 
luxusnak számít, ha van a családnak. 
Egyébként megkérdezték tőlem, hogy mit 
tanulok, és amikor azt a választ kapták, 
hogy informatikát, rettenetesen 
meglepődtek. Ők ezt nagyon nehéznek 
találják, és ahogy ők mondták: „nekünk ez 
nem való, mert mi mindent tönkre 
teszünk”. Csodálkoztam a válaszon. 

Az emberek nagyon barátságosak 
voltak. Élvezték a társaságunkat, egyszer 
sem látszott rajtuk, hogy útban lettünk 
volna. Nagyon ritkán fordult elő, hogy a 
jelenlétünkben ne beszéltek volna angolul. 
Szórakoztattak minket, elűzték az unalmat. 
Ha beültünk valahova, egyből összetoltuk 
az asztalokat, és ránk tört a nemzetközi 
hangulat: Egyszerre legalább 6 nyelven 
karattyoló embereket lehetett hallani. 
Figyelni lehetett a többi nyelv 
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sajátosságait, a szlovákok elég gyorsan 
beszélnek, az olaszok pedig pörgősen. És 
ilyenkor eszünkbe juthat, vajon a mi 
nyelvünk hogyan hallatszik kívülállóként.  

Sokszor be kellett ugye mutatkozni, 
annak, akivel még nem beszélgettél. Ha 
meghallották, hogy Magyarországról 
jöttem, egyből megkérdezték, melyik 
város, hátha ismerik, de Paksról eddig még 
egyikük sem hallott. Rögtön eszükbe jutott, 
hogy ők voltak a Tiszánál és fürödtek is 
benne, nagyon tetszett nekik, és még 

szívesen visszamennének oda, sőt még a 
Dunára is kiváncsiak.  

Sok mindent szerveztek nekünk: síelés, 
múzeum, disco, stb. Ezek lefoglaltak 
minket és közben könnyebb volt az 
ismerkedés. Gátlások nélkül 
beszélgethettünk, repdestek a poénok, 
amiket majdnem mindenki értett is. Kisebb 
csoportokon belül megtanultunk pár 
szlovák kifejezést. Szóval a szlovákok 
eszméletlen hangulatot tudnak csapni 
önmagukban is, hát még, ha ott volt rajtuk 
kívül 5 féle nép. 

Végül észre sem vettük, hogy már el is 
telt ez a pár nap. Nagyon rövidnek tűnt. 
Mélyen bennem maradnak az ott töltött 
napok pillanatai, szerintem örökre.  

Nagyon örülök, hogy elmehettem. 
Érdekes tapasztalatokat szereztem, újabb 
embereket ismertem meg, és közben a 
nyelvet is gyakoroltam. Tényleg hatalmas 
élményt nyújtott számomra, és még ma is 
jó érzés, ha visszagondolok erre az 
utazásra. 

Borsodi Betta Boglárka 10B 
 

Olaszország 2006. június 5-12. 
 

Rengeteg időt és energiát fektettünk 
bele a projekt elkészítésébe. Minden 
munkánk elkészült időre, és sikeresen 
megoldottuk az elénk állított feladatokat. 
Jutalmul elutazhattunk Olaszországba, egy 
kis vakációra, de lényegében az 
utolsó projekt találkozó ajándékát 
kaptuk meg.  

Ajándék volt ez, de még 
mekkora, hiszen az angol 
nyelvtudásunkat használva 
barátokra tettünk szert, még pedig 
Európa minden részéről: 
Spanyolország, Észtország, 
Lettország, Szlovákia és persze 
Olaszország. Ezekből az 
országokból jöttek el az 
egyeztetésre a külföldi diákok, akik 
az olasz fogadó családoknál 
aludhattak. Az egy hét kevés volt, 
hogy megismerjük őket, de bőven 

elég volt, hogy megszerethessük őket. Az 
egész napos közös programok 
kifárasztottak, de rengeteg lehetőség volt 
ismerkedni, beszélgetni. 

Programjaink között szerepelt egy 
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bútorgyár meglátogatása. Nyomon 
követhettünk, ahogyan elkészítik a 
különféle stílusú és adottságú 
ülőgarnitúrákat.  

A kötelező program után jött a 
kikapcsolódás: új olaszországi 
barátaink kitalálták, hogy menjünk el 
korcsolyázni. Ez persze nem 
mindenkinek ment könnyen, de 
mindenki jól érezte magát.  

Mindenki saját fogadó 
családjával tartott haza a 
korcsolyázás után, ki Materán belül, 
ki kívül. Megkóstolhattuk a 
fantasztikus otthon készített olasz 
ételeket. 

Másnap irány Matera, Azon belül is 
Sassi, a város különlegessége, az óváros, 
amelyet homokkőből építettek. A Passió 
című filmet is itt forgatták. Csodálatos 
képet nyújtott, s érdekes volt, hogy a régi 
épületek közt is laknak emberek.  

Este egy pizzéria felé vettük az irányt. 
Amolyan ismerkedési est volt, itt 
alkalmunk volt elbeszélgetni társainkkal, 
megismerni az igai olasz pizzát és az ottani 
szokásokat.  

Másnap egy közeli cseppkőbarlang 
különlegességeit tekinthettük meg. 
Rengeteget gyalogoltunk, s vigyázni 
kellett, mert csúszósak voltak a kövek, de a 
látvány mindenért kárpótolt. A hatalmas 
cseppkövek mindegyike más és más alakot 
öltött. Volt fejjel lefelé lógó gyertyától 
kezdve tevén keresztül Szűz Máriáig 
minden.  

Végül elérkezett az utolsó nap, a 
búcsúzás. Köszönetet mondtunk fő 
szervezőnknek Antonionak, és minden 
nemzetiség előadta otthoni bemutatóját. 
Persze a magyarok ismét túlteljesítettek, de 
a legnagyobb sikert mi arattuk. Bemutattuk 
városunkat, iskolánkat és persze a projet 
során végzett munkánkat.  

Végül szélnek eresztettek minket, ez 
volt az utolsó napunk, amikor ott lehettünk 
új barátainkkal a csodás Olaszországban. 
Persze az olaszokat most se kellett félteni. 
Elkocsikáztunk egy bevásárló központba, 
és ott keveregtünk kedvünkre. Az egész 
délután a beszélgetésről szólt, a búcsúzó 
beszélgetésről.  

Este még elmentünk egy pubba, hogy 
búcsúestté tegyük ezt a legvégsőt. Jó 
hangulat volt, de lassan szállingóztak el az 
emberek. Mindenki lefeküdt és az utolsó 
reggelre kelt fel másnap.  

Hazautunk ugyanolyan volt, mint az 
odafele utunk. Nápolyban szálltunk 
meg, s egyéni programokat 
szerveztünk magunknak. Odafelé 
Pompei csodáját nézhettük meg, 
vissza fele Capri szigetében 
gyönyörködhettünk.  

A projekt lényege az 
együttműködés volt, a háború 
megállítása és az országok közti 
összetartás erősítése. Megszerettük az 
olasz népet, kultúrát és életfelfogást. 
Reméljük, még lesz lehetőségünk 
utazni. 

Putz Dóra 10. D
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Panaszfal 
 
Túl sok, túl nehéz 

Nagyon szeretem az iskolát, mert jól 
felszerelt az épület, jó a hangulat. Ám 
mostanában nagyon sokat kell tanulni, ami 
elég fárasztó, emiatt kicsit elegem lett 
belőle. Mert bizony a tanárok nem mindig 
mérik fel megfelelően a teherbíró 
képességünket, így túl sok írásbeli 
feladatot és megtanulandó anyagot adnak 
fel. Sőt, az sem ritka, hogy nem egyeztetik 
egymással a tanmenetet, ezért vannak 
nyugisabb időszakok, majd előröl kezdődik 
a nagy hajtás. Mi, diákok pedig 
megszakadunk a tanulásban, mert bár a 
házirend szerint egy napon három 
témazárónál többet nem írathatnak egy 
osztállyal, mi ezt is soknak érezzük. 

Egy túlterhelt diák 
 

Tisztább környezetünkért 
Gyakran hallani embereket 

arról beszélni, hogy jobban kéne 
vigyázni a környezetünkre. Ám 
az is igaz, hogy ezeknek az 
embereknek a többsége, ha 
csak teheti, valószínűleg az 
autóval való közlekedést 
választja a gyaloglás helyett. Máskor meg 
lusták megtenni azt az öt-tíz métert, ami 
elválasztja őket a kukától. Biztos nem 
ilyenek azok az emberek, akik naphosszat 
a városok utcáiról söprik fel a büdös 
szemetet havonta néhány ezer forintért. 

K. Á. 
 
Az idő pénz, amit a büfében is 
elkölthetnék! 

Előfordul, hogy a tanórára tervezett 
anyag nem tölti ki az egész órát, a 
fennmaradó időben mégis az 
osztályteremben kell tartózkodni. Persze, a 
lelkiismeretes tanár betartja –és betartatja- 
a házirend minden egyes pontját, az éhes 
diák azonban a logikus gondolkodás híve. 
Ha a teremben már amúgy sincs tennivaló, 
az időt akár táplálkozásra is fordíthatná, 
aminek következményeként a fizikaórát 

nem az ebédjegy dekorálásával töltené. 
Tehát, tisztelt tanárnők és tanárurak, 
kizárólag egymás iránti szolidaritásból, 
szíveskedjenek az anyag leadása után, az 
ajtón kisurranó diákkal ellentétes irányba 
nézni. 

Köszönettel: Éhes Diák 
 
Aludj el szépen kis Balázs… 
 
…és a kis Balázs alszik. Akár csak mi, 
mikor egy-egy nehéz nap után fáradtan 
ledőlünk az ágyra. Elveszünk a párnák és a 
takarók rengetegében, s elkezdődik szép 
álmunk. Éppen jön felénk a szőke, kék 
szemű milliárdos herceg, fehér 
sportkocsival, és ahelyett hogy lágy 
hangján a bókjait hallanánk valami zajra 
riadunk fel. Álmosan nézünk körül 
szobánkban, majd rá kell ébrednünk a 
szomorú valóságra, csak álom volt az 
egész, mert az őrjítő ricsajt vekkerünk 
okozta. 
Öltözködés, pár falat reggeli stb.  A 
szokásos reggeli teendőink közben 

átgondoljuk mi is vár ránk a mai napon.. 
Majd indulhatunk az iskolába. Útközben 

álmunk emléke keveredik az első óra 
gondolatával, de sebaj, azon is lehet aludni. 
Lehetne, ha a kedves tanárnők és urak nem 
keltenének fel folyton, vagy a kedves 
osztálytársaink nem beszélgetnének olyan 
hangosan. De nagy nehezen ennek az 
órának is vége, és jön a többi. Lassacskán 
csak elmúlnak az órák, és irány haza. 
Délután már szabadok vagyunk, és nem is 
gondolunk a reggeli gonddal. Megint eljön 
az este. Mi már megint alszunk, és jöhet az 
újabb álom, mely hasonlóképp ér véget.  

 
Supi
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Megemlékezések októberben 
 

Október 6. nemzeti gyásznap Magyarországon. Ezen a napon az orosz cár segítségével 
leverték a magyar szabadságharcot  1849-ben és Julius Jakob von Haynau elrendelte a 13 
honvédtábornok kivégzését.  

A 13 tábornok még akkor is kiálltak a magyar szabadságért mikor már katonai helyzetük 
kilátástalanak tűnt és az életüket is önzetlenül feláldozták kitűzött céljukért. 
E napról Magyarországon mindenhol tartanak megemlékezést, ahogy iskolánkban is történt

Az aradi vértanúk 
 
Szabadságharcunk letűnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén, 
Nem pazaroltad sugarad hiába, 
Bár vak sötétbe halt az égi fény, 
Eszméiden nem győzött az enyészet, 
Örökbe hagytad halhatatlan részed’, 
Fényeddel fényt hint késő századokra 
A tizenhárom vértanú alakja. 
S ők élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 
A míg az eszmény ki nem hal e földön, 
Míg magyar szellem még magasba tör, 
Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának, 
Utódtól fogja hü utód tanulni: 
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. 

Palágyi Lajos 

 

. 
 

1956-os forradalom és szabadságharc 
 

Az 1956-os év slágere a Bárhogy lesz, 
úgy lesz volt. Október 23-án azonban az 
egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó 
tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy! 
Elég volt a megalázottságból, a félelemből 
és kiszolgáltatottságból, az éjszakai 
elhurcolásokból és a rögtönítélő 
népbírósági perekből.  

Október 23-a nemzeti ünnep. Egy 
ország ünnepe. 1956. október 23-a távoli 
és közeli is egyben. Érintve vagyunk. A 
nap cselekvő részesei közül sokan itt 
vannak még közöttünk. Apák, anyák, 
nagyapák, nagyanyák. 

A 20. századi magyar történelem 
legelőremutatóbb és leginkább a hősiesség 
pátoszától vezérelt eseménye volt, s ma is 
az, világszintű jelentőséggel, a 
hidegháború világtörténete egyik 
legfontosabb eseményének rangjával. A 
rendszerváltás óta felnövekedett, 
felnövekvő generációk számára 1956 
egyike az elmúlt évszázad számos véres, 
bukott, gyötrelmes, kihagyott 
lehetőségének. 
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Szombat esti láz Krakkóban 
 

Az utolsó estéket töltöttük Krakkóban 
mikor tanárainkat Jazz Clubba invitálták az 
ottani nevelők. Örültünk neki, mert pár 
órára mi is belekóstolhattunk az ottani 
éjszakai életbe. De ez sem ment olyan 
könnyen, mint hittük. 

Tanárainktól elválva többeknek eszébe 
jutott, hogy kellene még pénzt váltani az 
esti szórakozáshoz. Körbe járni szinte az 
egész piacteret - ami leginkább Siófok 
nyári bulizós sétányaira emlékeztetett – 
nem volt semmi. Aztán mégis csak sikerült 
a végén zlotyit (lengyel pénzt) találnunk. 

Majd megkerestük a számunkra 
legideálisabb helyet, ahova beültünk és… 
bambikat iszogattunk. Ettünk pizzát, 
nyaltunk fagyit, fotókat készítettünk és 
röhögcséltünk. De hát mi mást is tehettünk 

volna? Jó gyerekek voltunk a megbeszélt 
időpontra a helyünkre értünk, na és persze 
a diákcsíny se maradhatott el. 

Tanáraink sms-ben kérdezték tőlünk, 
hogy mi a helyzet velünk. Persze mi 
minden rosszat beletömörítettünk abba a 
pár karakterbe. És a reakció? Hát nem volt 
semmi. Persze minket érdekelt, hogy vajon 
pedagógusaink hogyan mulatoznak. 
Fogtuk magunkat és mi is elmentünk abba 
a Jazz Clubba. 

Bemenni nem lehetett, mert zártkörű 
volt a rendezvény, de a bejárat előtt egy 
monitor lógott, amin a bent szórakozó 
felnőtteket mutatták. Kuncogás és 
röhögcsélés fogott el minket. És rájöttünk, 
hogy tanáraink is irtó nagyot tudnak 
szórakozni, ha kell! Szasza 

 
 
 
 

Árva vára 
 

 
 

Krakkói Utunk első napján, október 27-én megálltunk Szlovákiában az Árva-völgyben, 
ahol két órás várnézőbe mentünk. Árva várát másztuk meg, ahonnan remek volt a kilátás, hisz 
ahogy a képen is látszik a vár egy magaslati sziklába épült, és egyre magasabbra tör. A 
látványon kívül a vár belső szerkezetét és szobáit a megmaradt használati és harci 
eszközökkel együtt is alkalmunk nyílt megtekinteni.  Szöszi 
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Mire nem jó egy műanyagpálca? 
 
Lengyelországi utunk során erre az 

érdekes kérdésre kaptam meg a választ. 
Miközben Krakkóban a régi zsidó 
negyedben sétáltunk, megláttunk több 
fiatal csoportot is, akiknél lufik voltak. 
Kíváncsiak lettünk honnan van nekik, és 
mi is akartunk párat, hát igen, tudom mire 
gondoltok, többségünk túl van már a 18-
on, de ki tudja, talán most éljük második 
gyerekkorunkat. Szó mi szó, miközben a 
buszunkhoz tartottunk, ami történetesen 
egy Plaza parkolójában állt, mivel jobb 
helyet nem találtunk, rájöttünk a titok 
nyitjára. Amint a látómezőbe ért a Plaza, 
észrevettük, hogy az épület egyik sarkában, 
egy nagy üvegterembe több száz lufi van 
bezsúfolva. Tudtuk, hogy jó helyen járunk, 
és mivel a különböző folyó ügyek 
elvégzése miatt mindenképp be kellett 
mennünk az épületbe, előre örültünk. 
Ahogy bent megláttuk az első lufit 
osztogató nénit, fejenként kettőt ki is 
sajátítottunk magunknak. Aztán nagy 
vidáman lufikkal a kézbe érkeztünk meg a 
buszhoz. Útközbe a buszon mi sem 
természetesebb, nagy luficsatározás, 
dobálózás, egymás fejének püfölése és a 
hajak elektromossá tétele és felállítása 
folyt. Most már csak az a kérdés, hogy jön 
ide a műanyagpálca? Hát a válasz igen 
egyszerű, tudniillik a luftballonok egy 
műanyagpálcára voltak erősítve. Szóval fel 
is tártam az első rendeltetését, a lufik 
használatának egyik egyszerű és 
hétköznapi módjára használják. Na de ez 
nincs ám túl erősen odarögzítve, szóval jó 
gyerekek lévén kivettük őket, - és miután 
megtiltották, hogy lufikkal játsszunk, mert 
kitudja mi okból kifolyólag, de kidurrant 
egy, és mivel a sofőrt esetleg zavarhatja, 
abba kellett hagynunk a nagyszerű játékot - 
és ettől kezdve a pálcák váltak új 
játékszereinkké. Ami elég mulattatónak 
bizonyult, hiszen lehetett vele kardozni, az 
előtted ülő oldalát bökdösni, vagy mivel ez 

egy üreges cső volt, átküldeni egy kis 
leheletet a másik arcára, ezzel jól 
felidegesítve az illetőt. Tehát a pálca újabb 
rendeltetésére derült fény. De hát minden 
jónak vége szakad egyszer, ahogy ezen 
játszadozásunknak is, mivel ettől is 
eltiltottak minket saját biztonságunk 
érdekében, nehogy beleszúródjon egyikünk 
szemébe, vagy más testrészünket sértse fel 
egy esetleges hirtelen fékezést követően. 
Így, lufi és pálca nélküli unatkozásunk alatt 
már nem tudom kinek a fejéből pattant ki, 
de vagy nekem, vagy a mellett ülő 
barátnőmnek eszébe jutott, hogy ennek a 
pálcának még hasznát lehet venni más 
célokra is. Mégpedig nagyon egyszerűen, 
barátnőm fogta és feltűzte vele a haját. 
Elég mulatságosan nézett ki a fejéből 

kiálló, kicsit lekonyuló pálcával (unatkozás 
közbe kicsit meggörbítettük), és az 
élményt még fokozta, mikor a tetejébe 
szúrtunk egy lufit. Mondhatom feltaláltuk 
magunkat és még egy ilyen egyszerű 
tárggyal, mint egy műanyagpálca, amiről 
mindenki azt hinné semmire sem jó, mi 
nagyon jól elvoltunk. 

Szöszi 
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Szellemes esték 
 

 

November elsejének, Mindenszentek 
ünnepének előestéjén számos 
országban hódolnak ma is egy ősi 
kelta szokásnak, amely 
különösen az angolszász 
világban terjedt el Halloween 
néven, de már más országokban is 
megjelent. 

Az angol Halloween szó szerinti 
fordításban mindenszentek (All Hallows) 
előtti estét jelenti. 

A középkorban arról volt ismert 
október 31-e, hogy a boszorkányok és a 
varázslók ekkor végezték gonosz 
üzelmeiket és ilyenkor haza látogattak a 
szellemek is. 

A Halloween szó hallatán leginkább az 
amerikai filmek jutnak eszünkbe, ahol a 
gyerekek jelmezbe és világító 
töklámpásokkal házról-házra járják a sötét 
utcákat, édességet remélve a lakóktól.  

Magyarországon is már 
számtalan hiedelem látott 

napvilágot a mindenszentek estéjével 
kapcsolatba. Bár hazánkban a 

gyerekeknek nem szokásuk 
jelmezbe bújni és nem 
hinném, hogy minden házban 
tömegszámra találnánk az 

édességeket. Maga a Halloween 
pedig csak jelmezbálként ismert.  

Persze van egy kellék, ami 
elengedhetetlen Halloween éjszakáján. Ez, 
pedig a töklámpás. Sokak szerint jól jön 
egy ilyen a háznál, mert távol tartja a 
gonosz lelkeket, ráadásul jól mutat a 
kertben vagy a bejárati ajtó előtt.  

Az országban október utolsó napja 
inkább szomorú, emlékezéssel teli nap. 
Hiszen a temetőket látogatjuk a 
családtagokkal és a rokonokkal, és 
gyertyákat gyújtunk az elhunytak 
emlékére. A sírok újra megtelnek 
krizantémokkal és szebbnél szebb 
koszorúkkal. Az esti órákban, pedig a 
temető már a mécsesek sokaságának 
fényeiben tündöklik.  

 Mindegy, hogy gyertyagyújtással vagy 
különböző hagyományokkal emlékezünk, 
csak az a lényeg, hogy megtiszteljük őket 
azzal, hogy gondolunk rájuk. 

 Akár ki mit mond, ezek az esték a 
szellemeké, ha nem is látjuk őket, de a 
szívünkbe mindig ott lesznek. 

Szasza

 
Viccek 
 

Két rendőr beszélget: 
- Na, milyen volt a film 
tegnap? 
- Jó, csak az a baj, hogy olyan 
szomorú volt a hepiendje. 

A pályaudvaron:  
- Te mit teszel a 
környezetért?  
- Nem dobom el a 
vonatjegyet, hanem többször 
felhasználom. 

Egy asszony a férjéhez: 
- Drágám, mondd meg 
őszintén: megcsaltál? 
- Mikor? 

Hallottad, hogy Kovács 
meghalt és mindenét az 
árvaházra hagyta? 
- És mekkora volt a vagyona? 
- Hat gyerek. 

Két ivócimbora összefut: 
- Haver, mész ma este 

valahová? 
- Á, dehogy! Ki se 
mozdulok a kocsmából! 

Honnan tudod, hogy a 
szőke nő puskázott? 
- ??? 
- Ki van rakva az idézőjel. 

Láttad már az új ötszázast? 
- Nem. Miért, olyan is van? 
- Igen, a tavalyi ezres.
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Éreccségiző? Maj’ foksz! 
 
Magyar: 

- Tételem címe: Középszintű érettségi 
magyar nyelv és irodalom 2006. Elsőként 
megjegyzendő, hogy a közép szó utal az 
aranyközép útra, ami Vörösmarty… 
Sánd..István filozófi-já-ji-já-jából ered, így 
a jó és rossz közti középutat mutatja. Az 
évszámból ítélve a mű friss és aktuális… 

~ A lejjebb lévő címet legyen szíves 
elolvasni, az az irány, amerre a fehér 
zoknija sikít ki fekete nadrágja és cipője 
közül. 

- Ja, igen, elnézést. Tételem címe: Ady 
Endre szerelmi költészete. Felhasználandó 
vers: Őrizem a szemed. Igen. Szóval, a mű 
egy vers, ami jól kitűnik abból, hogy 
rímeket tartalmaz, nem hosszú, bár nem is 
rövid, minden negyedik sor után ütöttek 
két ENTER-t, és ugye a műnemre utal az 
is, hogy nem felhasználandó novella állt az 
utasításban. A vers különböző részekből 
tevődik össze, melyek egymás után 
következnek, s ez a szabályosság csak 
akkor törik meg, mikor nem, mert akkor 
nem. A részek közt határ képződik azáltal, 
hogy az első rész utolsó mondatát a 
második rész első mondata követi, mely 
egységessé és folyamatossá teszi a művet, 
mert ha ez nem így lenne, 
akkor nem lenne az. 
Figyelmet kell fordítani a 
sorok eleji nagy 
kezdőbetűkre, melyek 
tudatosak is lehetnek, de ne 
feledjük el a tényt, hogy új 
sor esetén a Word általában 
nagybetűt használ. Témája 
egyértelmű, tehát az 
elemzésnél a képekre kell 
fektetni a hangsúlyt. A vers 
egyetlen képet sem tartalmaz, 
egy apró piktogramot, de még egy fekete-
fehér foltot sem, sőt az egész kötet sem. 
Ritmusát igazán akkor tudnánk 
megállapítani, ha valamelyik együttes 
feldolgozná. Oláh Ibolya változata lassú 
lenne, a Kozmixé pörgős, a Tankcsapdáé 

pedig zúzós, így ebből a szempontból egy 
igen sokoldalú műről van szó… 

~ Elég lesz, vagyis mondjuk úgy, hogy 
ebből elég volt! Húzzon egy nyelvtantételt, 
legyen szíves, de gyorsan. 

- Ez üres! 
~ Fordítsa meg! 
- Áh, igen, köszönöm! Tételem címe: A 

magyar nyelv története. Köhöm (köhögött 
– írói megjegyzés). Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy szegény magyar, 
annak volt egy nyelve. Társai csak úgy 
csúfolták: „Egynyelvű”! Na nem mintha 
nekik több lett volna. De ez az egy nyelv 
nagyon lepedékes nyelv volt, mintha mész 
száradt volna rá, rajta főtt tojásból 
rápotyogott sárgájával. Egy napon ez a 
nyelv azonban találkozott az új a fel-
leforgó, masszírozó, motoros, 3sebességes, 
szexiflexifejű fogkefével és minden gondja 
megoldódott… 

~ Kérjük, fáradjon a történelem 
tételekhez! 
Történelem:  

- Tételem címe: Mátyás külpolitikája 
Mátyás uralkodásának idejét zárójelben 
szokták feltűntetni, mert a matematika 
szakos egyetemi docensek kételkednek a 

történészek megállapításában, 
miszerint Mátyás mínusz 47 évig 
uralkodott, mert ugye 1443-ból ha 
elveszünk 1490-et, az mindenhol –47-
et ad eredménynek, ezért is teszik 
zárójelbe. Mátyás uralkodása alatt az 
ország feje volt, na persze volt hozzá 
teste is, de azt ritkán ábrázolták, ezért 
az elnevezés. Valószínűleg Cézár 
leszármazottja volt, mert a fején lévő 
koszorút minden bizonnyal még tőle 
örökölte. Mielőtt királlyá ütötték 
bíróként tevékenykedett, és sokan 

szerették, ezért is hívták úgy, „Mátyás az 
igazságos”. De valami nagy titok 
birtokában is lehetett, mert halála után azt 
hangoztatták, „meghalt Mátyás, oda az 
igazság”. Mátyás sokat külpolitizált, főleg 
ha jó idő volt, télen csak a belpolitika volt 
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kivitelezhető zárt helyiségben, ugyanis a 
Duna jegén erős szélben elcsúszott volna a 
trón. Sok háborút vívott, és vívásból több 
aranyérmet is szerzett. Mikor a barbár 
északi nép vikingekben partra szállt a 
Vereckei-felvidéken, olyan súlyos 
vereséget mért rájuk, hogy csak a beérkező 
szovjet csapatok mentették meg őket a 
teljes pusztulástól. Mátyás azonban kiváló 
stratéga volt, így mivel Magyarország 
NATO-tagország lett még karrierje elején, 
bátran kért segítséget, sőt az ENSZ BT elé 
vitette az ügyet, melynek következtében az 
egész szovjet hadsereget egyetlen Volgába 
szorították, mely mivel az utakon már nem 
közlekedhetett a túlterheltség miatt, a 
Lenin-mauzóleumba szállíttatta. Mátyás 
mindig is egy volt a magyarok közül, nem 

akart kitűnni, nem volt fennhéjázó, ezt 
bizonyítja, hogy mint sok emberé, az ő 
élete is csak haláláig tartott. 

Szerzői megjegyzés: ezt az érettségiző 
diákot szellemi terror miatt 
felfüggesztették, azóta is egy póznán lóg 
valahol Szibériában, ezért a többi 
eredményéről nincs adat. 

Készült: Hogyis Hívják: „Ez meg mi?” 
című regénye alapján a másztör pikszár 
stúdióban 

Írta: Németh Szabolcs, magyar hangja 
Szambika. 

Vágó: István 
Opera-tőr: Operákban alkalmazott 

önvédelmi/támadó eszköz, fémből készült 
szúró/vágó/hasító részből és változatos 
markolatból áll. 

 
 
 

Illúziórombolás 
 

Te balga diák, ki jobb vagy rosszabb 
érettségid után azt remélted, rövid nyári 
szüneted után visszatérve szeretett 
intézményedbe már fellélegezhetsz egy 
kevéssé, és nem lesznek oly nehezek 
napjaid, hisz a szakmai év mindig 
mindenkinek könnyedén ment. Sajnos 
ebben is csalódnod kellett! Visszatérve rá 
kellett ébredned a szomorú valóságra, ez az 
év sem lesz könnyebb semmivel, sőt még 
sokkal rosszabb is, mert nem elég a 
folytonos számonkérés, feleltetés (tisztelet 
a kivételnek) még félévkor és év végén is 
szintfelmérő vizsgát kell tenni, mely 

rendszerre az előző évek során nem volt 
példa, ezt is pont a mi korunkban kellett 
bevezetni. 

Felüdülést a külföldi kirándulás 
hozhatott, mely általánosan jól alakult 
mindenkinek, s a jó emlékek maradtak 
meg, melyek elhomályosítják a 
hétköznapok fáradalmait. Bár ezek sajna 
egyre halványulnak a megpróbáltatások 
hatására. 

Tehát nem kell irigyelni senkit, aki túl 
van már az érettségin, mert azután sincs 
megállás és pihenés, minden megy tovább, 
s lehet hogy még nehezebb lesz. Kenny 

 
 
 

Nyílt levél Oláh Barnabás 10. B osztályos diákomhoz 
 

Barnám! 
 

Már az előző tanév végén, a tanévzárón meg kellett volna kapnod azt az 
elismerő oklevelet és jutalomkönyvet, amit mások is megkaptak a nagy 
nyilvánosság előtt eredményes szereplésükért. Az én mulasztásom miatt még 
mindig adós neked ezzel az iskola. Így ezúton, a nagy nyilvánosság előtt kérek 

tőled elnézést mulasztásomért, és remélem, így az újság hasábjain keresztüli, 
nagy nyilvánosság előtti gratulációm neked és felkészítő tanárodnak, Koszó 

Krisztinának az intézmény nevében is szól. Örülök, hogy a 9. osztályosok számára 
meghirdetett 25. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 
Fizikaversenyenyen 8. helyezett lettél. Büszke vagyok arra, hogy ilyen diák osztályfőnöke 
lehetek. (A könyvjutalmat osztályfőnöki órán az osztály előtt adom majd át neked.) 

Gyöngyösi Olga tanárnő 
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Jubileum képekben 
 

 
Nagy kosarasaink: Morgen Frigyes és Gulyás Róbert 
 

 
A szülinapos exdiák: Csanádi Zoltán tanár úr

 

 

A 20. jubileumi évnyitón iskolánk igazgatói: dr. Gálos István, Ronczyk Tibor, Kováts Balázs, Kissné Hegyi 
Ilona, dr. Kiss Mihály (az ESZI Intézményfenntartó Alapítvány elnöke) 
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