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Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat 
 

Figyelem! Figyelem! Itt a sulirádió! 

 
A Stúdió névre hallgató 209-es terem az ESZI-t behálózó hangfalak birodalmának 

központja. 1995 óta itt serénykednek az iskolarádiós gárda rettenthetetlen, s olykor elvetemült 
tagjai, idén szám szerint 12 talpig úriember (de csak talpig, onnan felfelé nem feltétlenül☺), és a 
női nem egyetlen merész képviselője. Hogy mit is rejt magában a sulirádió tevékenysége?  

-Cikk a 15. oldalon 
 
Az ESZI Híradóban megtudhatsz mindent, ami 
iskolánkban történt az elmúlt hónapban.  
-Cikk az 1-2. oldalakon 
Elsőseink előszeretettel művelődnek, még egy 
színházlátogatást is bevállalt a 9. B osztály. 
-Cikk a 4. oldalon 
Bemutatjuk iskolánk szakmacsoportjait. 
- Cikk a 5-6. oldalakon 
Egy kis betekintés kapunk a negyedikesek 
életébe. - Cikk a 8-9. oldalakon 

Nem könnyű a bejárók és koleszosok élete, 
legalábbis ha az utazásról van szó.  
- Cikk a 10. oldalon 
Újdonság! Folytatásos krimi sorozat indul 
lapunkban. - Cikk 14-15. oldalakon 
Próba vagy csak gyakorlat? Az ESZI-ben csak 
gyakorlat volt, a kollégiumban más volt a 
helyzet. - Cikk a 16. oldalon 
Merre jártak az ESZI diákjai? - Cikk a 18-19. 
oldalakon 



 2

 

ESZI Híradó 
 

Iskolai megemlékezés 
1956 október 23-ai forradalom olyan 

esemény, melyről hazánk minden 
évben megemlékezik. Iskolánkban 
eben az évben október 20-án pénteken 
került sor rá. Az első órában a 
csarnokban a diákok versekkel idézték 
fel e nap eseményeit,előzményeit és 
következményeit. 

Miután minden tanuló átért a 
helyszínre, és elfoglalták helyüket a 
résztvevők, Himnusszal megkezdődött 

a megemlékezés, mely felidézte e napok hősi 
eseményeit.  

Kivetítőről eseményfoszlányokat 
láthattunk a forradalom pillanatairól. 
Még a Szózat előtt a versmondók 
meggyújtottak egy-egy gyertyát, ami 
előttük egy fél kört alkotott, szerintem 
ez nagyon szép látványt nyújtott. 
Befejezésül az igazgató úr mondott pár 
szót, majd ajándékként elengedte az 
utolsó órákat.  

Supi 
 

Mindenszentek
November 1-je Mindenszentek ünnepe. 

Ezen a napon az egyház azokról a szentekről 
emlékezik meg, akiknek nincs külön 
emléknapjuk. A legtöbb ember számára 
azonban azért fontos ez a dátum, mert ekkor 
tartjuk a halottak napját is. Ilyenkor mindenki, 
aki teheti, meglátogatja a temetőben szerettei 
sírját, visz rá koszorút, virágot, mécsest, 
valamint otthon is megemlékezik róluk. 
Néhány éve ezt a dátumot munkaszüneti nappá 
nyilvánították, így sokkal többen tudnak ekkor 
elmenni a sírkertekbe. 

Magyarországon a 
hagyományok szerint ez egy 
csendes, nyugodt ünnep, amikor 
a legtöbben magukba fordulnak, 
visszaemlékeznek az elhunyt 
rokonokkal, barátokkal, 
ismerősökkel közösen eltöltött 
időkre, és szomorúan arra 

gondolnak, hogy milyen jó lenne, ha a szeretett 
személy nem távozott volna el az élők sorából. 
Azonban néhány éve egyre jobban kezd 
hazánkba beszivárogni az amerikai kultúra, az 
ottani szokásokkal, ünnepekkel együtt. Az 
Egyesült Államokban teljesen más hangulatú 
ez az alkalom. Ott Halloween-partikat tartanak 
töklámpásokkal, rémes álarcokkal, zajos 
ünnepségekkel, vidáman. Így nálunk is egyre 
többen ezt az irányt követik. Ez így szerintem 
nem helyes, talán nem túlzás, hogy már-már a 

kegyeletsértés határát 
súrolja. Emlékezzünk 
békében eltávozott 
szeretteinkről, hagyjuk, 
hogy mások is így 
tehessenek, és hagyjuk 
meg ezt az ünnepet 
olyannak, amilyen volt! 

Fekete Zsolt 
 

Sportolj, ha tudsz! 
Ebben az iskolában bizony fogsz tudni, 

mert minden hétfőn sportsáv van, ahol bármit 
kipróbálhatsz. Floorballozhatsz, 
pingpongozhatsz, rúghatod a bőrt és még sok 
mást. Ezenkívül a hét folyamán feliratkozhatsz 
a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda 
edzésekre is. A nagy és a jól felszerelt 

tornacsarnokban biztos 
feltalálod majd magad.  

Mikor már a 
napocska is a mi 
pártunkat fogja a 
kinti pályán 
futkoshatod ki 

magad ( ha az órai 

futás nem elég). De az atlétika sportággal is 
megismerkedhetsz. Lehetőséged nyílik a 
gerelyhajításra, a súlylökésre, a távolugrásra és 
magasugrásra is. A tornatanárok is szívesen 
várják a tehetségeseket és a nem 
tehetségeseket, akikből tehetségest faragnak! A 
gokart is említésre méltó!  

És ha nem a szárazföldi sportok hoznak 
lázba, akkor rendelkezésedre áll az iskolához 
tartozó városi uszoda. De, ha te akarsz lenni 
Arnold Schwarzengger utódja, 
feltuningolhatod magad az uszoda kondi 
termében! Rengeteg lehetőség nyílik a sport 
terén! Gyere, játssz velünk! 

Szabina 
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Iskolánk NAVA pont lett

Mi is az a NAVA? A NAVA (Nemzeti 
Audiovizuális Archívum) a magyar nemzeti 
műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum. 
Gyűjtőkörébe tartoznak az országos 
földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók 
magyar gyártású műsorai. Ilyen kötelespéldány 
archívum eddig Magyarországon nem létezett. 
A NAVA gyűjteményéhez on-line 
hozzáférést biztosít. Célja, hogy 
az elektronikus médiában 
keletkező audiovizuális 
termékeket, melyek a nemzeti 
kulturális és történelmi örökség 
részét képezik, megőrizzék, és 
hozzáférhetővé tegyék. 

A NAVA katalógusa az interneten bárki 
számára szabadon hozzáférhető, azonban a 
médiatartalom megtekintésére csak a NAVA 
zárt hálózatát alkotó NAVA-pontokban van 
lehetőség. NAVA-pontokká válhatnak 
nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, 
iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, 
muzeális intézmények, levéltárak, valamint 
kép- és hangarchívumok. Az engedélyezett 
NAVA hozzáféréssel rendelkező intézmény 
látogatói ingyenesen használhatják a NAVA 
szolgáltatásait.  

Iskolánk NAVA-ponttá válását 
Leimsziederné Tóth Ildikó 
magyar-történelem szakos 
tanárnő kezdeményezte, az 
Igazgató Úr pedig végigjárva 
a hivatalos utat kiharcolta, 
hogy iskolánk NAVA-pont 
lehessen.  

Szöszi

Itt van az ősz, itt van újra. 
Kezdődik a suli újra. 

Kezünkben újra toll, s kréta, 
Elindult újra a SÉTA. 

 
Az idei tanévben is elindította az Axel 

Springer kiadó a SÉTA=Sajtó és Tanulás 
elnevezésű diákprogramját Tolna megyében. A 
program célja, hogy tájékoztassa a diákokat, 
illetve segítséget próbál nyújtani a diákok 
világképének kialakulásában, formálódásában 
azzal, hogy bemutatja a sajtó és az újságok 
fontosságát, szerepét a mai világban. 

Idén is több (4) iskola 
csatlakozott „sétálni”, köztük a 
paksi Energetikai Szakközépiskola 
is. 

Tehát idén is kapunk újságot 
reggelente, hogy legyen mit olvasni 
a suliban.☺ De ennél 
hasznosabb, hogy 
feleleveníthetjük a tavaly 
megszerzett technikákat, újságírási 
ismerteteket és újakat szerezhetünk, beleértve a 
csoportunkhoz újonnan csatlakozott gólyáinkat 
is, akik megismerkedhetnek a sajtó 
tulajdonságaival, szakterületeivel, típusaival. 
Majd ezeket alkalmazva szerkeszthetik a 
cikkeket. Ezek az elméleti és gyakorlati 
ismertetek fejlesztik a szövegszerkesztési, és a 

kommunikációs képességeket is, tehát jól 
jöhetnek egyéb területen is (pl: magyarórán☺). 
Szóval elég sok pluszmunkával is jár, de úgy 
gondolom, hasznára válhat mindenkinek, akit 
kicsit is érdekel ez a műfaj. Természetesen 

lehetőség nyílik szórakozásra is. 
Egyrészt a mi csoportunkon belül 

kifejezetten jó kapcsolat alakult 
ki az előző évben, és jó 
társaságban még az idő is 

gyorsabban jár. Emellett a 
kiadónak köszönhetően 

bepillanthattunk a program keretén 
belül a szekszárdi szerkesztőségbe is 

tapasztalatszerzés céljából, illetve 
meglátogattuk a pécsi nyomdát is. Sőt! Olyan 
szerencséje volt az újságíró szakkörnek, hogy 
az ESZI lengyel testvériskolája révén a tanév 
kezdetekor kiutazhatott Krakkóba pár napra. 

Tehát kifejezetten kellemesen és 
hasznosan telt el az előző időszak. Remélem az 
elkövetkezendőkben is legalább olyan jól 
működhet együtt a suli és a kiadó, mint az 
elmúlt évben.  

Kenny 
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Színházlátogatás több szemszögből 
 
Tömeggyilkosság a Nemzetiben 

Október 12-én, csütörtökön a 9.B és még 
pár diák más osztályokból kirándulást tettek 
Budapestre, a Nemzeti Színházba, hogy 
megnézzék William 
Shakespeare III. Richárd című 
királydrámáját. 

Busszal érkeztünk a tett 
színhelyére. Rövid séta után 
megérkeztünk a színházba. Az 
épület a maga díszes 
pompájában várta az érkezőket. 
Miután összetépettük a 
jegyünket a jegyszedővel, 
elfoglaltuk helyünket a 
nézőtéren. Az egyik 
legmagasabb pontján kaptunk 
helyet. A csillár néhány méterre 
volt csak a fejünktől.  

Az előadásból annyit 
értettem meg, hogy III. Richárd 
mindenkit megöletett, hogy 
király lehessen. A darab 
rendezése XXI. századi volt, 
Peugeot-okkal, meg 
motorokkal, pneumatikus 
emelőkkel. A színészek (Kulka 

János, Udvaros Dorottya és még sokan 
mások…) sokak számára ismerősnek tűntek. A 
feltűnő az volt, hogy a kosztümök nem voltak 
színesek, hanem a fekete, a szürke, a fehér 

dominált, mint amilyen a 
hősök jelleme is volt.  

A két felvonás közé 
beiktattak egy szünetet is, 
melyen mindenki 
elvégezhette fontos teendőit: 
sokan kiélték liftezési 
hajlamaikat, és le-fel 
száguldoztak a panorámás 
lifttel a Nemzeti oldalfalán, 
majd mikor megszólalt a 
csengő, mindenki visszatért a 
helyére. Az előadásnak 
körülbelül fél tíz-tíz óra 
között volt vége. Hazafelé 
Leimsziederné Tóth Ildikó, a 
9.B osztály irodalomtanára 
elmagyarázta a színdarab 
lényegét, mert legtöbben egy 
szót sem értettünk az 
egészből. Fél egykor értünk 
haza. 

K.Á. 
 
III. Richárd egy kissé másképp 

Október 12-én az ESZI-ből a 9. B és még 
pár diák elzúzott a Nemzetibe, hogy 
megkukkolják a III.Ricsit. Lehidaltunk mikor 
megláttuk a buszt. Azt hittük, hogy valami 
ősrégi tragaccsal fogjuk végig szenvedni az 
utat, erre meg odaállít egy full 
extrás Merci. Nagyon király volt 
a színház épülete, de legjobban 
a lift tetszett, mert üveges volt, 
Így lehetett látni a Dunát utazás 
közben. A nagyteremben, ahol 
néztük a cuccot egy akkora 
csillár volt, hogy az osztály 
elfért volna benne. Az előadás 
nagyon ott volt. Tele volt 
modern cuccossal, pölö: 
számítógép Mercedes, Peugeot 
és egy motor, ami fiatalnak 
igazán nem mondható. III. Ricsi 
legyilkolászta az egész 
famíliáját, hogy ő lehessen a 
góré. Picit uncsi volt ezért már 

majdnem elaludtam, de egy hatalmas robbanás 
miatt felébredtem és mivel ez már a vége fele 
volt, ezért nagyjából végignéztem. Hazafele 
nem tudtam aludni, mert viccmesélő verseny 
volt a busz hátuljában.  Illés Norbert 
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Szakok az ESZI-ben 
 
INFORMATIKA szakmacsoport  

Azért jelentkeztem az ESZI infó szakára, 
hogy 5. év végén vérbeli programozóként 
tanulhassak tovább. A tanárok hozzáállása 
tovább növelte lelkesedésemet. Szerintük a 
négy év alatt is elég sok tudás ragad ránk, ám 
aki itt marad ötödikben, és sikeresen teljesíti, 
abból biztosan jó programozó válik. Éppen ez 
a technikusi szakképesítés az infó szak 
lényege, emiatt ér többet az ESZI, mint más 
iskolák. Aki ötödik év végen megszerzi a 
végzettséget, az sokkal jobb esélyekkel 

pályázhat egy állásra. A kiemelkedő szintű 
informatika oktatás mellett elég komoly a 
matek és az angol oktatása is, ezeket a 
tantárgyakat heti négy órában tanuljuk. 
Informatikával, számítástechnikával és 
programozással minden nap foglalkozunk. A 
gépfüggő osztálytársak nagy örömére gyakran 
kerülünk PC közelbe. A programozás 
gyakorlat órán, ami számunkra a legfontosabb, 
a programkészítés alapjait tanuljuk a Pascal 
nyelv elsajátításával. Elégedett vagyok a 
szakkal, ezt az osztálytársak is így gondolják. 

 
 

ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRONIKA szakmacsoport  
A szakon tanuló diákok a gyengeáramú 

elektronika szinte teljes palettájával 
megismerkednek. Az elektrotechnikai 
alapoktól kezdve az egyszerű analóg és 
digitális áramkörökön át a komplex 
berendezések működésének megértéséig 
számtalan villamos áramköri ismeretet 
szereznek, mire eljutnak a szakmai, 
technikusi vizsgáig. Diákjaink nemcsak 
az elektronikát sajátítják el magas 
színvonalon, hanem napjaink 
követelményeinek megfelelően magas 
szintű számítástechnikai képzésben is 
részesülnek. Tanulóink a 12. év végén 
érdeklődésüknek megfelelően kétféle 
technikusi végzettség közül 
választhatnak. Lehetőségük van ipari 
elektronikai technikus, illetve műszaki 
számítástechnikai technikus minősítés 
megszerzésére. Kis számú jelentkezés 
esetén csak az egyik szakot indítjuk. A 
sikeres technikusi vizsga után, a 
széleskörű szakmai ismereteknek 

köszönhetően az ipar szinte bármely területén 
el tudnak helyezkedni. Végzett tanulóink 
többsége nem elégszik meg a középfokú 
végzettséggel, hanem folytatja tanulmányait a 
felsőoktatásban, amelyhez jó alapot adnak az 
itt tanult ismeretek. 

Csanádi Zoltán tanár úr 
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GÉPÉSZET szakmacsoport  
Az ESZI gépész szakán a jelentkezett 

tanulók a hagyományos gépésztechnikus 
képzés mellett a gépipari számítástechnikai 
technikus és a gépgyártástechnológus - 
technikus szakmát választhatják. Az új szakok 
az ipar fejlődésével a számítástechnika 
beépítését hozták a gyártás területén. A 
háztartásokban, a kisüzemekben és a nagy 
cégeknél egyaránt megnőtt az igény a 
hagyományos gépészeti munka mellett a 
modern ismeretekkel bíró szakemberek iránt. 
Mi a különbség a régi és az új szakokon 
képzett szakemberek tudása és munkája 
között? 

A hagyományos gépésztechnikus gyakorlat 
orientáltabb képzést ad. Az első két év szakmai 
alapozó ismereteket nyújt a közismereti 
tárgyak mellett, amelyek az érettségi 
megszerzését biztosítják. A szakmai tantárgyak 
a műszaki ábrázolás alapjait és az iparban 
használt anyagokat és ezek megmunkálási 
módjait valamint a számítógép használatát a 
műszaki dokumentumok készítését ismertetik a 

tanulókkal. A másik két szak elmélet 
igényesebb ismereteket nyújt. Az első két 
évben szintén szakmai alapozás folyik. A 11. 
évfolyamtól a képzés szakmai tárgyakkal 
bővül. A gépészet elméletét és gyakorlatát 
ismertető tárgyak: mechanika, anyag és 
gyártásismeret, gépelemek, gépészeti mérések, 
gépi forgácsolási ismeretek, elektrotechnika, 
amelyek mindegyik szakmánál megtalálhatóak, 
csak más – más arányban. 

 
KÖZGAZDASÁGI és ÜGYVITELI szakmacsoport 

Hogy miért jelentkeztem ide? Mikor 
először gondolkodtam ezen, az ugrott be, hogy 
meggyőzött a nyíltnap… semmi tervem nem 
volt az általános iskola utolsó, „gyötrelmes” 
évében. Aztán a nyíltnapon szembekerültem 
egy olyan iskolával, ahol minden feltétel 
megvan ahhoz, hogy az ember 
érvényesülhessen a számára vonzó területeken: 
legyen az tanulmányi verseny vagy bármilyen 
szakkör. Gondoltam miért ne?! 

A közgazdaságtan egy igen csábító szak 
volt és talán még most is az. Az osztály két 
csoportra oszlik: ügyvitel és közgazdaságtan. 
Hogy kinek mi a testhezállóbb azt elég a 
második tanév végén eldönteni…talán ez is 
sorolható az előnyökhöz: lett még két évem a 
döntésre. Az ember addig megtanulja az 

általános ismereteket ezen a területen: gépírás, 
szövegszerkesztés, általános gazdaságtan, nem 
beszélve a kommunikációról és a 
viselkedéskultúráról, ami elengedhetetlen 
kellék. Bár nemcsak nálunk lenne szükséges… 

És hogy mit ad az iskola a tanulmányok 
befejeztével? Szakmai gyakorlatot, rengeteg 
tapasztalatot, és óriási műveltséget – na persze 
ha az ember bírja a strapát és elég kitartó. 

Összességében – ismét a „gyötrelmes” év 
elején – talán mondhatom, hogy nem bántam 
meg. Remélem sokan lesztek ugyanígy ezzel, 
és azt is, hogy a most idekészülő diákoknak is 
hasonló véleménye lesz.  Kovács Adrienn 
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KÖRNYEZETVÉDELEM- és VÍZGAZDÁLKODÁS szakmacsoport  
 
 

„1993-ban indult ez a szak. Mivel a 
környezetszennyezés sajnos nem ismer 
határokat, szemléletváltozásra van szükség, és 
ezt a szemléletet tanítani kell. 

 Iskolánk bővült a környezetvédelmi 
technikus szakkal. Amely a környezetvédelem 
fontosságát, és szakmaként történő elismerését 
kívánja szolgálni. Szükség van olyan 
szakemberekre, akik foglalkoznak az ipar 
számos területén történő 
környezetkárosítás vizsgálatával és 
azok ártalmainak csökkentésével.” –
említette Nagy János tanár úr 

„A képzés ideje nem ad módot az 
összes környezetet szennyező terület 
teljes megismerésére, de általános technikai 
felkészültséget adunk. Az itt végzetek képesek 
legyenek a környezetvédelemmel kapcsolatos 
általános feladatok megoldására is. Kiemelten 
foglalkozunk: az energetikaiparral, közlekedés 
okozta környezetszennyezéssel, és a 
kommunális környezetvédelemmel. A képzés 
célja: a megelőzés, az elhárítás műszaki 
megoldásainak megismertetése. A képzés 
időtartalma 5 év.”- magyarázta nekem a tanár 
úr  

„A műszaki alapozó tantárgyak a műszaki 
ismeretek adják: környezettechnika, 

környezetanalitika, 
környezeti technológia, 

természetvédelem, 
informatika, műszaki 
hőtan,áramlástan,áramláste
chnikai gépek, energetika. 
Az energetikai vonal 
elsősorban az energetikai 
rendszereken belül az 

atomerőművek 
megismerését jelenti. 
Igény van ugyanis olyan 
szakemberek képzésére, 
akik ismerik a nukleáris 
ipar környezetvédelmét is. 
Megismerik a radioaktív 
sugárzással kapcsolatos 
fogalmakat, a műszaki 
sugárvédelem alapjait, 
végeznek energetikai 

méréseket. A speciális környezetvédelmi 
tantárgyak képezik a technikusminősítő 5. év 
anyagát. Ez év végén technikusi vizsgát 
tesznek a diákok: műszaki tantárgyból, 
biológiából, ökológiából, elméleti 
tantárgyakból és analitikából. Jelenleg mind az 

öt évfolyamon tanulnak 
környezettechnikusként. Ezen a szakon 

évekig volt túljelentkezés.  
A szak elvégzése után a 

diákoknak több lehetőségük is nyílik, 
pl.: ezen vonalon vagy egyéb 

műszaki irányú felsőfokú 
tanulmányok megkezdése, 

egészségügyben is tovább mehetnek. 
De akik nem szeretnének továbbtanulni 

dolgozhatnak a polgármesteri hivatalokban, az 
ipari vállalatoknál, üzemeknél. A tanórákon 
kívül számos más lehetőség adódik a szakkal 
foglalkozni. Különböző szakköreink, 
versenyeink illetve pályázataink vannak, és 
terveink között szerepel ezek bővítése. Tavaly 
a diákok 85%-a nyert felvételt felsőoktatási 
intézményekbe. 

A környezetvédelem területén talán még 
igazabb a mondás: A jövő generáció képzésére 
fordított pénz a legjobb befektetés.”  

Supi 
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Nem könnyű a negyedikesek élete 
 

Harmadikosként irigykedve 
figyeltük a negyedéveseket, jó 
nekik, hisz nem kell tenniük 
semmit, a műsor szervezését 
ugyanis az előbbi évfolyam 
végezte. Mára azonban 
rájöttünk: ez a semmi, valójában 
nem semmi! 

Alig néhány hónap alatt 
rengeteg dolgot elintézni. A 
zakó- és kosztümvarratást, 
amiből nálunk azért adódott 
nehézség, mert a fiúknak egy 
helyen varrják a zakójukat, de a 
lányoknak saját varrónőt kellett 
keresni. Az egyik túl drága, a 
másik nem varr olyan szépen, a 
harmadik nagyon messze lakik. 
De semmi se tökéletes. A 
kezdeti nehézségek ellenére azonban úgy 
tűnik, hogy megoldódik ez a probléma is. Ezen 
kívül ki kellett választani a szalag színét, a 
betűtípusát, össze kellett írni, hogy melyik 
tanárt ki tűzi meg. A diákoknak fejenként 
három vendéget hívhattak, ezek listáját is le 
kellett adni október elején. 

A következő probléma: ki kell találni, 
hogy milyen műsort adjon elő 
az osztály. Elő a kreativitással! 
Özönlenek az ötletek, de egyik 
se az igazi. Akárki, akármit is 
talál ki, mindig akad olyan 
ember, akinek nem jön be az 
ötlet. Végül marad a 
kompromisszumos megoldás. 
De már ideje lenne elkezdeni 
gyakorolni is. 

A harmadik: lányoknak báli 
ruhát szerezni. Ha nem is vallja 
be, azért mindenki kicsit (vagy 
nagyon) hiú és szép szeretne 
lenni egy olyan napon, ami 
(jobb esetben) egyszer fordul 
csak elő az ember életében. 
Van, aki az egyszerűbb 
megoldást választja: elmegy 
egy plázába, vagy egy piacra és 
ott keres magának egy neki 
tetsző darabot, vannak azonban 
olyanok, akik saját 
elképzeléseiket is látni kívánják, 
ők keresnek egy varrónőt és 

lerendezik vele a dolgot. 
Nekünk nehezebb dolgunk van, mint az 

előző osztályoknak. Egyrészt a szalagtűző 
dátuma miatt. Sokkoló volt év elején, mikor 
megtudtuk, hogy az eddigi, a megszokott 
februári időpont helyett, egy majd két 
hónappal előbbivel, december 15-ével kell 
megbarátkoznunk. 

Végül ott van a keringő. 
Tavaly keményen készültünk rá. 
Idén is megtehetjük. Az idő 
hiánya miatt kisebb 
változtatásokkal marad a tavalyi 
koreográfia. A párok is 
megmaradtak. Többnyire. Az 
újak miatt az alaplépések 
felfrissítésével kezdtünk, bár a 
régieknek se árt az ismétlés, hisz 
egy év alatt sokat felejt az 
ember. Igaz, a 12 pár helyett, 
csak 7 és fél jelent meg az első 
alkalommal, de nem baj, 
legfeljebb csak 8 vagy 10 pár fog 
táncolni, ha nem tudják 
megtanulni. A lelkes és kevésbé 
lelkes résztvevők a táncóra 
végével elégedetten indulhatnak 
haza a jól megérdemelt, hétvégi 
pihenésükre. 

Mindent összevetve tényleg 
nem egyszerű egy negyedikes 
élete. És akkor még a tanulásról 
szó se esett… KiNiZSi 
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2003-2007 

Szalagot kapunk, mire tűzzük? 
 

Decemberben ismét megrendezésre kerül a 
hagyományos szalagavató ünnepség. A 4. 
évfolyam lázasan készül a műsorokkal, ahol 
mindenki kiélheti kreativitását és 
megmutathatja tehetségét. A harmadikosok 
már tűkön ülve várják, hogy az eseményhez 
méltó ruhába öltöztethessék a VMK épületét. 
De a legnagyobb feladatnak az bizonyult, hogy 
mi milyen ruhát öltsünk magunkra. 

18 éves korára mindenkinek kialakult az 
egyéni ízlése (jobb esetben… ☺), ezért a már 
gyakorlott osztályfőnököknek is fejtörést 
okozott, hogy minden igényt 
kielégítő megoldást találjanak. 
Ilyenkor az osztályfőnöki óra 
átalakul egy parlamentális 
rendszert mutató gyűléssé, ami a 
bekiabálásoktól sem mentes, sőt, 
szinte csak az van. Meg kellett egyezni az 
anyagban: milyen színű legyen, azon belül 
milyen árnyalat, csíkos vagy sima, és az sem 
utolsó szempont, hogy a szalaghoz is menjen. 
Apropó szalag! Ki gondolta volna, hogy ennyi 
féle-fajta szalag van! Nagyjából az osztály 
minden tagja másikra adta le a voksát…  

Miután ezeken a kérdéseken átrágtuk 
magunkat, a fiúk már próbálhatták is a 
különböző méretű öltönyöket. Volt, aki egyből 
rábukkant a neki megfelelőre, de nem 
mindenki ilyen szerencsés. Ha a tanóra rendjét 
egy-egy hangos hahotázás törte meg, az ezért 
volt, elnézést kérünk! De nem lehet kibírni, 

amikor látjuk, hogy jól ismert testépítő 
barátaink olyan jelmezeket öltenek magukra, 
amiből kivillan fehér zoknijuk és szőrös lábuk, 
a kezükről nem is beszélve. A másik véglet is 
mulattató: az öltönytömegben elvesző apró 
tudósaink. Azt mondhatom mind az 
osztálytársaink, mind az öltönyös urak jól 
vették ezt az akadály. 

De nálunk, lányoknál nem ilyen egyszerű a 
helyzet. Ha az anyag megvan, az még nem 
elég. Jó varrónőt nehéz találni manapság, főleg 
ha addig keresgélünk, amíg az összeset 

elhappolják előlünk. Vagy túl 
drága, vagy nem tehetséges, 

vagy már nem tud vállalni. 
Szerencsére ofőnk kihúzott a 

csávából, és jelenthetem, lesz 
ruhánk! A fazon kiválsztása 

csak rajtunk állt. Öt hölgy, 12 féle minta. A 
szoknya hossza, a dekoltázs, a gomb 
mennyisége és milyensége, de még a zseb is 
nagy dilemmákat okozott. Szerintem a D 
osztályban biztos vér folyt! ☺  

Remélem, ahogy nálunk is, mindenki 
elégedett lesz a végeredménnyel. És hogy mi a 
végeredmény? Kedves anyukák, apukák, ne 
aggódjanak, fiúk/lányuk korához és 
iskolájához méltó pompában fog megjelenni. 
De ezek a ruhaköltemények mégis csak az 
ünnepség végére válnak teljessé és tökéletessé, 
amikor egy szalagocska díszíti őket. Pirey x

 

Trendi a jogsi?! 
 

Mindenkinek megvan a saját korosztálya, 
akivel felnő, és akiknek nyomon követi életét. 
Legyen az barátnő, egy lakótárs vagy egy 
ellenszenves régi osztálytárs. Bárki lehet. 
Szokás szerint mindenki hallgatja az 
egymásról szóló pletykákat, szóbeszédeket 
vagy egyszerűen csak egy hírt hall felőle.  

Emlékszem mindig volt valami trend, ami 
a velem egykorúaknál hódított. Egyszer lett 
valakinek valamije, pár héttel rá lett a fél 
osztálynak. Ilyen volt például a 
színes kijelzős telefon, az MP3 
lejátszó vagy a térdig érő csizma. 

De az évek során mi is 
felcseperedtünk, színes mobilja meg 
szinte minden 17 évesnek van már. 
A régi haverokat és a régi 

ismerősöket már nem is az utcán sétáló 
személyek között kell keresnem, hanem az 
utakon. Szinte minden régi arc egy autó vezető 
üléséről néz rám. Akik tehetik, azok 
mihamarabb leteszik a vezetői vizsgát, de jó is 
ez így. Jó érzés néha beülni a család autójába 
és kocsikázni a városba a baráti társasággal. 
Zene a maxon, a hangulat a toppon de persze, 
„normális” tempóban. Fontos, hogy a szülők 
megbízzanak bennünk, különben búcsút 

mondhatunk egy darabig a 
magán kocsikázásnak. És a kocsi 
elkérése se egy könnyű dolog, de 
erre van egy remek megoldás: 
fiatalok hízelgésre fel! (A szülők 
imádják!) 

Szabina
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Tele van mint a déli busz… 
 

Tanítási napokon reggelente és 
délutánonként rengeteg embert látni a 
buszokon. Megesik, hogy még éppen 
elférnek a dolgozók és a tanulók a 
járatokon, sőt nem ritka, hogy néhányan 
kénytelenek megvárni a következő 
autóbuszt. A helyzet azonban a hetek első 
tanítási napján reggel, illetve az azt 
megelőző délután, este, valamint a hetek 
utolsó tanítási napján, a kora délutáni 
órákban a legkatasztrofálisabb, mert 
ilyenkor utaznak a kollégisták az 
iskolájukba, illetve haza. Amikor nem jár a 
komp - jég vagy műszaki hiba esetén -, 
akkor a Kalocsán és környékén élő ESZI-s 
diákok is – ha más megoldás nincs – 
kénytelenek igénybe venni ezt a rendkívül 
népszerű tömegközlekedési formát. A 
helyzet tehát tarthatatlan. 
Ezt egy igaz történettel 
szeretném bizonyítani. 

Egy pénteki napon 
délután fél kettőre jár az 
idő. A konzervgyári 
buszmegállónál várunk 
vagy húszan, mind ESZI-
s diákok. Közülünk szinte mindenki 
kollégista. Negyed óra múlva végre 
megérkezik a várva várt tömegközlekedési 
eszköz, amely Szekszárdról Budapestre 
tart. Mi azonban csak Dunaföldvárig 
szeretnénk utazni. Mindenki minél 
hamarabb fel szeretne szállni, hiszen az 
utas sok, az ülőhely pedig már kevés. 
Mindenki veszi a jegyet, majd megpróbál 
valahova leülni. Nekem ez még sikerül, de 
az utolsó jó néhány tanuló kénytelen állni. 
Elindulunk, a négykerekű megáll még az 
autóbusz-állomáson és a Szent István téren 
is. Ott is felszállnak páran, még nincs tele 
teljesen a jármű, de így sincs minden 
rendben. Ugyanis mielőtt Földvárra 
érnénk, a mellettem állót meg kell kérnem, 
hogy kicsit húzódjon előrébb, mert le 
fogok szállni. Csakhogy megcsörren a 
mobilja, és beszélni kezd a hívóval. 
Felállok, de ebből megérti szándékomat, és 

arrébb húzza csomagjait. Sikerül a hátsó 
ajtóhoz férkőznöm, és leszállni az 
állomáson, amikor megérkezünk. Innen 
néhányan gyalog hazafelé veszik az irányt, 
azonban a legtöbben maradunk, a 8-as 
kocsiálláshoz megyünk, várjuk a 14 óra 53 
perckor érkező, Dunaújvárosból Újsoltra 
közlekedő járatot. Mindenkinek Solt lesz a 
végső állomás. Eljön az idő, begördül 
elénk a nagy, fehér jármű. Már most sokan 
ülnek rajta, hiszen Dunaújvárosból sok 
diák és felnőtt utazik Soltra. A 
legszerencsésebbek le tudnak ülni, a 
többieknek viszont marad az álldogálás és 
a tömegnyomor. Végül már alig marad 
köztünk üres hely, egymáshoz tapadunk, 
mint a szardíniák a dobozban. Még 
szerencse, hogy légkondicionált a busz, 

máskülönben ugyanis 
nehezen kapnánk 
levegőt. Az utolsó 
felszálló embernek már 
csak az alsó lépcső jut. 
Átgurulunk a hídon, 
azután sorban jönnek a 
megállók az 52-es 

mentén. Szinte alig tudjuk kiengedni a 
leszállni szándékozó, már régebben fent 
lévő utasokat. Megérkezünk az Aranykulcs 
térre (ez a központi, legforgalmasabb 
megálló Solton), kinyílik az ajtó, és a 
velünk szemben állóknak lefelé özönlő 
embertömeg látványa tárul a szeme elé. 
Nagy levegőt veszünk: vége a 
szenvedésnek. 

Minderről azért írok, mert ez nem 
egyedi eset. Sokan tapasztalhatják, hogy 
hasonló, néhol még rosszabb a helyzet a 
többi településen is. Ilyenkor 
elgondolkodunk azon, hogy szerintünk mi 
lenne a megoldás. A Volán 
elgondolkodhatna mentesítő és kisegítő 
járatok indításán, illetve a járatok sűrítésén. 
Azt sem mindig a legésszerűbben döntik 
el, hogy hova mekkora autóbuszt 
küldjenek. 

Fekete Zsolt 
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Cooper-teszt 
 

Sokunk számára rémálmokat 
okoz, ha a tesi tanár bejelenti, 
hogy jövő órán Cooper tesztet 
futunk. A futás napján pár diák 
megbetegszik, páran lesérülnek. 
Sok helyen hallottam már, hogy 
ha megismerjük a félelmünket, 
akkor elszáll. Most én is ebben 
szeretnék segíteni nektek.  

A szervezet 
állóképességének és fizikai 
kondíciójának felmérésére 
Kenneth H. Cooper (USA) orvos 
és sport-fiziológus elkészítette 
12 perces tesztrendszerét, amely 
idő alatt az egyénnek a lehető legnagyobb 
távolságot kell megtennie futva, gyalogolva, 
úszva vagy kerékpározva. Ezen 12 perc alatt 
sík terepen megtett távolság alapján ötféle 
edzettségi kategóriában sorolja az embereket: 
Nagyon jó, jó, kielégítő, rossz és nagyon rossz. 
Az öt kategória korosztályra és nemre bontott 
táblázatát több tízezer amerikai állampolgár 
vizsgálata és felmérése alapján készítette el. A 
legegyszerűbb az atlétikai körpályán futni a 12 
percet. Ahány a lefutott körök száma, 
annyiszor 400 méter, és még a megtett 
méterek. Alapos bemelegítésre van szükség a 
12 perc lefutása előtt. Amerikában van egy 

Cooperről elnevezett intézet, ahol 
a tesztekkel foglalkoznak. 1990-
ben volt Magyarországon előadást 
tartani. Megkértem Adorján 
György testnevelés szakos tanár 
urat mondjon néhány szót a 
Cooperről.  
Miért utálják a diákok a Cooper-
tesztet? 
A Cooper-tesztet nem mindenki 
utálja az ESZI-ben, vannak páran, 
akik tudomásul veszik, hogy ez 
egy kötelező felmérés, amelyet 
minden évben meg kell csinálni év 
elején, illetve év végén, hogy 

mennyit tud egyes tanuló javítani belőle. 
Persze nem népszerű, mert elég hosszú ez a 12 
perc, de Cooper ennyit talált felmérésre 
méltónak, tudni kell, hogy ő erről egy 
táblázatot készített, amelybe ezeket a 
teljesítményeket nekünk be kell illeszteni. 
Jól futnak az ESZI-sek? 
Az ESZI-sek változó eredménnyel futják. 
Meglátszik, hogy kik sportolnak rendszeresen, 
illetve hogy kik azok, akik a számítógép előtt 
sportolnak csak. Hatalmas különbségek 
vannak, a tehát fiúknál 1600 és 3400 méter 
közötti eredmények vannak. 
Mi a véleménye a Cooper-tesztről? 

A Cooper-teszt nagyon 
szépen kihozza az 

állóképességbeli 
különbségeket, tehát 
valóban kell ez a 12 
perc, még ha a diákok 
nem is kedvelik. 
A tanár úr középiskolás 
korában milyen 
eredménnyel futotta a 
tesztet?  
Mivel atléta voltam, 
tehát ott voltam a jobb 
sportolók között, olyan 
3200 és 3400 méter 
között teljesítettem a 
felmérést. 

Illés Norbert
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Koncert- és filmajánló 
 

NOVEMBER 
4. szombat: 20.30 Ossián - 20 éves születésnapi 
koncert vendég: Obstruction, Morpheus Petőfi 
Csarnok 3000 Ft 
5. vasárnap: 16.00 Rockzenészek egy 
rockzenészért fellépnek: Nagy Feró és a 
Beatrice, Dek Bill Blues Band, Omen, Hard, 
Bikini, Tankcsapda, Lord, Zorall, Varga Miklós, 

Sipos F. Tamás, Szabó Leslie, Takáts Tamás 
DBB, új Tunyogi Band, Petőfi Csarnok 3800 Ft 
7. péntek: 20.00 Depresszió Petőfi Csarnok 
30. csütörtök: 19.00 Cradle of Filth, Deathstars 
Petőfi Csarnok elővételben 5000 Ft, aznap 6000 
Ft 

 
A tégla - The Departed  
Az ír maffia 
legtehetségesebb 
fiatal tagja felvételizik 
a massachusettsi 
rendőrakadémiára. De 
nem azért, mert jó 
útra akar térni: azt a 
feladatot kapta, hogy 
legyen tökéletes 
rendőr, szerezzen 
magának egyre 
magasabb rangot a 
testületben, és jelentsen mindent igazi 
megbízóinak. Ám egy másik fiatal rendőrtiszt 
hasonló feladatot kap: neki Boston 
nagyhatalmú bűnszövetkezetébe kell 
jelentkeznie, hogy ott lehetőleg a keresztapa 
közelébe kerüljön. A két beépített ember jól 
végzi a munkáját. Túl jól. Mindketten új 
társakra, új szövetségesekre találnak munkájuk 
közben, de nem felejtik, ki adta ki az eredeti 
parancsot. És mindketten sejteni kezdik, hogy 
az ellenfélnek is van egy kéme a közelükben: 
amelyikük hamarabb leleplezi a másik kémet, 
az talán életben maradhat végül. 
 
Hullámtörők - The Guardian 

Ben Randall, a 
vízimentő egy 

szerencsétlen 
bevetés során 
elveszíti egész 
csapatát, ezért 
bedugják egy elit 
szakiskolába, hogy 
ott az ország 
legjobb parti 

vízimentőit 
oktassa az 

életmentés 

fortélyaira. Nem jön neki rosszul az idegtépő 
feladat, hiszen így elterelheti figyelmét a 
gyötrő emlékektől. Beleveti tehát magát a 
tanításba, de szabadelvű oktatási módszereivel 
rövid időn belül felborítja a program gondosan 
kidolgozott tantervét. A csoport egyik tagja a 
fiatal úszóbajnok, Jake Fischer, akinek eltökélt 
szándéka, hogy ő legyen a legjobb a 
vízimentők között. Fischer nem könnyű eset, 
de Randallnek kitartó munkával sikerül elérnie, 
hogy a fiú valóban elhivatottá váljon. 
 
Távkapcs - Click 
Van, aki irányítja az életét, és van, akit az élete 
irányít – tartja a közmondás. Az igazság egy 
kicsit más: mindenkit az élete irányít, kivéve 
egyetlen egy embert. Michael Newman 
ugyanis egy ideje pont azt kapja, pont olyan 
gyorsan és pont akkora hangerővel, ahogy 
szeretné. Egy titokzatos feltaláló ugyanis 
megajándékozza 
az univerzális 
távkapcsolóval: 
A távkapcs 
tulajdonosa előre-
hátra járkálhat az 
időben, 
lelassíthatja a 
szembejövő 
nőket, és ha 
túlságosan 
zajosnak tűnnek, 
átmenetileg 
kikapcsolhatja a 
gyerekeit. Többé nem függ senkitől. A siker és 
elégedettség minden formája csak egy 
gombnyomásra van tőle. Elbizakodottságra 
azonban semmi oka: nem volt még távkapcsoló 
a világon, mely egy idő után át ne vette volna 
az irányítást. És attól kezdve Michael 
kiszolgáltatottabb, mint valaha.  
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Vers 
 

Ámor szőnyegbombázása után 
 

 
Elhagyott viskóként állok a völgyben, 
A vakolat omlik, a cserepem csörren,  
A falam is inog, imitt-amott reped, 
Didergő kandallóm egy szikráért eped. 

 
 
Üveges tekintetem törött zsaluk rejtik, 
Oda oson a szél, lécek között selypít, 
És recseg a padlóm, ha belém taposnak, 
Több hazugság nem kell a leszakadt plafonnak. 
 

A szegeken madzag, nincs kép, emlékek, 
Csak egy patkány rágcsál, ő is csak eltévedt, 
Doh és penész az úr, nincs már friss levegő, 
Az ajtón nincs kilincs, kastélyból temető 
Lettem. 
 
 

A derűlátás vazelinje 
 

A vakságtól lihegő levegőlopók! 
A napfény újrahasznosított hasztalan 
használóitól tömött csecsemőkohók 
régen eltűnt boldogságának arca van 
az agy-utcák körözési tapétáin. 

 
 
A gondolatmaffia éles eszével 
felvágta a meszes költői vénákat, 
hogy hadakozzanak a vénhedt reménnyel. 
Tollukból tinta folyt, abból meg vér áradt, 
De az enyém nullás, jó lehet bárkinek!  
 

A messzi Tejút is belesavanyodott 
az ördögi kör minden sarkán lógó 
kihányt búba, melybe belehabarodott 
a nyomorult. Mutass hát mintát a jóból! 
Légy a derűlátás vidám vazelinje! 

Németh Szabolcs 
Felnőtt 

 Úgy néz a Holdra, hogy a Holdat nézi, a Napot látja, mint Napot 
 Mindent felismer, felnéz, bólint a csillagokra: csillagok 
 Úgy dolgozik, hogy dolgozik, magához ölel, úgy ölel meg, 
 Csupán álmában álmodik, felsír, nyöszörög, mint a gyermek. 
       B.T. 
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A százharmincegyes szoba folytatásos regény 
1.fejezet: A tanú……………… 

- Steve, van egy rendelésed! 
Steve épp a pultnál állt, és könyökével támasztotta magát. A hozzá intézett szavak hallatára ásított 

egyet, majd elindult a garázsba. Nem is csoda, hogy álmos volt: korán kellet beérnie a munkahelyére. 
Ez volt Steve első munkanapja a Cheese&Bacon pizzázóban. Kiszállítófiú volt. 

Lassan odasétált a pizzák kiszállításához használt robogóját. A motor hátsó 
részéhez erősített csomagtartóba már belekészítették a kiszállítani való pizzát. 
Lassan felült a járgányra, majd elindult. 

Steve mindössze egy hete költözött a városba, a munkája miatt. Régen 
mentőautó-sofőr volt, de kirúgták, mert egyszer egy karambol helyszínére 
igyekezve elütötte az úton heverő pácienst. Így kénytelen volt új állás után 
nézni. 

Mikor elindult, megállapította, hogy a város még elég kihalt. Senki sem kelt fel ilyen 
korán. 

Steve megnézte a címzést a cetlin, amire felírta, hogy hova kell mennie: Starcloud hotel, 
százharminckettes szoba. Rögtön a főtéren. 

Mikor odaért, betolta a motort a biciklitárolóba, lelakatolta, hogy még véletlenül se lopja el senki, 
majd bement. Megtudakolta, hol találja a százharminckettes szobát. Mint kiderült, az első emeleten 
jobbra a második ajtó volt az. 

Mivel Steve nem szeretett lépcsőzni, lifttel ment fel. Mikor elhaladt a szobák mellett, egyszer csak 
egy beszélgetésfoszlány ütötte meg a fülét: 

- Túl régóta halogatod már a fizetést... 
Steve megtorpant. A hang a százharmincegyes szobából jött. Az ajtaja félig nyitva volt. Pár 

másodperc múlva egy másik, rémülettel teli hang válaszolt: 
- Ne... Ígérem, holnapra már... 
- Eleget ígérgettél. A második esélyedet is elpocsékoltad már. Számolnod kell a 

következményekkel... 
Steve-nek megfordult a fejében, hogy esetleg továbbsétálhatna, mintha nem is hallott volna 

semmit, de a kíváncsiság erősebb volt bármilyen ésszerű ötletnél. Közelebb ment hát az ajtóhoz, és 
belesett rajta. 

Az első amit meglátott, egy térdelő férfi volt, kék ingben és farmerban. Aztán egy fekete kabátos 
alak sétált be a képbe, majd el is tűnt. Úgy nézett ki, mintha fel-alá járkálna a szobában. Majd egy, 
valószínűleg egy másik fekete kabátos alaktól származó hang is megszólalt: 

- Elég a műsorból, George, hadd lőjem le... 
A beszélő besétált a képbe, odaállt a térdelő férfi mögé. Maga a férfi rémülettől eltorzult arccal, 

némán meredt a másik kettőre. Majd megszólalt: 
- Ne... Ígérem, ha elengednek... holnap fizetek... 
- Sajnálom – szólt a mögötte álló. Hangjában nem volt semmi sajnálat -, 

de te már nem fogsz tudni fizetni, akárhogy is akarnál. 
A beszélő elvigyorodott, majd elővett kabátja belső zsebéből egy 

pisztolyt, hangtompítóval, és a férfi fejéhez tartotta. 
- George, csak add meg a jelet, és szétloccsantom a fejét. 
A George-nak nevezett alak bólintott. Steve elkapta a fejét az ajtótól. 

Nem akarta látni, mi történik. A hangokat viszont nagyon is hallotta. Tompa durranás, aztán egy 
puffanás a padlón. 

Csak egyetlen dolgot akart abban a pillanatba: eltűnni, szólni a rendőröknek, vagy bármit, csak ne 
kelljen most itt lennie. 

Lassú léptek hangzottak fel a szobából. A két fickó mindjárt kijön... Meg fogják látni... 
Steve, mintha csak erre várt volna, futni kezdett, de próbált hangtalan léptekkel menni. A 

szerencse viszont nem volt vele. 
Már éppen elérte a lépcsőt (nem akart lifttel menni, túl hangos lett volna), mikor hirtelen 

megbotlott a szőnyeg egy kiálló rojtjában. Elesett, kiesett a kezéből a pizzás doboz, ami nagy hanggal 
kiborult. 
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Ekkor a fekete kabátosok kiértek a folyosóra. Mikor meglátták Steve-t, egy 
pillanatig farkasszemet néztek vele. Aztán George elővett egy pisztolyt. 

Steve-be mintha villám ütött volna, felpattant, és hármasával szedve a 
lépcsőfokokat lerohant a földszintre. El akarta érni a robogóját, hogy megléphessen. 
Mikor kiért, kapkodva leszedte a zárat a motorról. Ekkor kiértek üldözői is. 

Meglátták, mire készül, és szétlőtték a motor kerekeit. 
Ennyi, gondolta Steve, itt a vég. Ekkor azonban megpillantott egy nyitott ajtajú fekete autót a 

hotel előtt parkolni. Nem késlekedett, és bár tudta, hogy nagy bajba kerülhet emiatt, jelen helyzetben 
ez cseppet sem érdekelte. Beugrott a kocsiba. A kulcs ott volt a kesztyűtartón. Gyorsan beindította a 
kocsit, majd beletaposott a gázba. Visszanézve látta, hogy a két férfi bepattan egy másik fekete 
kocsiba, és utána hajtanak. 

Steve olyan gyorsan ment, amennyire csak tudott. 80km/h, 90, 100, 110... már nem is nézte, merre 
megy, csak az érdekelte, hogy lerázza üldözőit. A visszapillantó tükörben látta, hogy, üldözői lassan 
lemaradnak. De mikor visszanézett az útra... 

Egy 16 éves forma fiú rohant át az úton. Valószínűleg nem nézett körül, különben észrevette volna 
a százhússzal felé száguldó autót. De nem vette észre. Fékezni már túl késő volt... 

Nagy csattanás hallatszott, aztán már csak egy piros folt a szélvédőn emlékeztette rá Steve-t, hogy 
elütött egy embert. Mikor hátranézett, látta, hogy üldözői lefékeznek a fiú mellett. 

Ennyi éppen elég is volt Steve-nek. Hazafelé irányította a kocsit, majd mikor hazaért, rögtön 
felhívta barátját, John-t: 

- Halló, John? Szeretném, ha most rögtön feljönnél hozzám. Nagyon sürgős! (Folytatjuk) 
 

„elsősorban táplálékkal gyógyíts és csak 
másodsorban gyógyszerrel” - Hippokratész 

 

• Megfelelő diéta alapját a teljes, tiszta, természetes ételek adják. A kalóriák mennyisége magában 
mit sem számít, ha nem jól kiegyensúlyozott étrendből származik. Ha nem megfelelő a vitamin 
és ásványi anyag tartalom, vagy a fehérjebevitellel vannak problémák, betegségek alakulnak ki. 
Kis mennyiségű, jó forrásból származó zsírra is szükség van az egészséges anyagcseréhez. 
Megfelelő egyensúly nélkül lehetetlen a jó egészséget folyamatosan fenntartani 

• Család szerepe nagy, a gyermekkori ösztönös 
táplálékválogatás szerepe (pl. nyers zöldségek, gyümölcsök, 
tészta) 

• Kevésbé feldolgozott élelmiszerek és élelmi anyagok 
fogyasztása 

• Fehér kenyér helyett a magas kiőrlésű kenyerek és 
péksütemények, tészták fogyasztása-rostfogyasztás 

• Zsírbevitel csökkentése, az állati zsírok redukálása (de: 
tejzsír!) 

• Növényi fehérjék bevitelének növelése az állati fehérjék 
rovására 

• Sok zöldség, gyümölcs fogyasztása (víz, vitaminok, ásv, 
anyagok, rost, kevés kalória, ph) 

• Rágás szerepe, testmeleg ételek 
• Mértékletesség, sokszor keveset—napi ötszöri étkezés 

(arányok)  
• Mértékletes fűszerezés, dohányzás, kávé, alkohol 

elhagyása! 
• Légzés szerepe és méregtelenítés 
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Na, ki a legnépszerűbb a suliban? 
 

Minden álszerénykedést mellőzve 
állíthatom, az iskolák igen közkedvelt 
látogatója vagyok. Bár –és ezért töredelmesen 
bocsánatot kérek- legtöbbször váratlanul, 
előzetes bejelentés nélkül érkezem, de 
mentségemre legyen szólva, legtöbbször én 
magam sem tudok róla előre. De legalább 
annál nagyobb a meglepetés (na meg az öröm), 
mikor betoppanok! Persze, én sem vagyok 
töretlenül népszerű. Vannak, aki nem 
kedvelnek engem, sőt! A falra tudnának 
mászni, csak ha a hangomat meghallják. A 
legtöbben viszont a dolgozat fölött ülve, a 
másodpercmutató csigalassú kattanásaiban el-
elmondanak egy fohászt hozzám. Ez 
alkalommal egy roppant stílusos időpontot 
választottam imáik valóra váltásához. 
Méghozzá péntek 13-át! A harmadik óra vége 

felé nagy zsibongás fogadta jöttömet. 
Remélem dereng már, ki vagyok!?  

Hát persze, a híres-neves, nagy becsben 
tartott Tűzriadó! 

FA
 

Téves tűzriasztás a kollégiumban 
 

Szeptember 18-án este szokatlan esemény 
zavarta meg a kolesz életét. Éppen javában 
vacsoráztam, mikor fél nyolc körül furcsa, 
számomra eddig ismeretlen hang ütötte meg a 
fülünket. A tűzjelző sziréna szólalt meg. Az 
ügyeletes Vida Károly tanár úr utasítására 
mindenki levonult az épület bejárata elé, majd 
a földszinti nagyklubba kellett mennünk. 
Néhány telefon után a tanár úr belépett, és 
elmondta, hogy a technikusok hamarosan 
megérkeznek, hogy kiderítsék a riasztás okát. 
Várakozás közben túlestünk a 
névsorolvasáson, végül mindenki felmehetett a 
szobájába. Utólag kiderült, hogy nem füstölt és 
nem is égett semmi, hanem meghibásodott a 

riasztó. Aznap éjjel még kétszer: fél 12-kor és 
nem sokkal utána, valamint szerdán este 10-
kor szólalt meg a hangjelzés, de akkor már 
nem volt semmi teendőnk. 

Az első alkalommal is az elvárható 
nyugalom és fegyelmezettség volt 
tapasztalható. Remélem, hogy legközelebb is 
ezt tudom elmondani, hiszen a tűzriadót 
mindig komolyan kell venni, akár előre 
bejelentett gyakorlatról van szó, akár váratlan 
jelzésről. Ugyanis sosem tudni, mikor gyullad 
ki valami az épületben, és ilyenkor a tragédia 
megelőzése a legfontosabb, melynek alapelve a 
szabályok betartása mind a nevelőtanárok, 
mind a bentlakó diákok részéről. A tűzzel 

játszani pedig nem 
érdemes, mert ha 
valakiről kiderül, 
hogy miatta 
keletkezett füst vagy 
tűz, ki kell fizetnie a 

tűzoltóság 
kivonulásának árát – 
amely több mint 100 
ezer forint is lehet -, 
emellett ki is rúgják 
a kollégiumból. 

Fekete Zsolt
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Itt a sulirádió! 
 

Hogy mit is rejt magában a sulirádió 
tevékenysége? Íme: 

Első és legfontosabb feladata, hogy 
tájékoztasson titeket: menj ide, hozd el, vidd 
vissza, megtalálták ezt+azt, vedd fel, add le, 
stb. Ezek ugye ismerős szavak egy ismerős 
hangtól, név szerint Csapó Jánostól, a stúdió 
birodalmának állandó urától. Az ő 
szárnysegédje a mindenkori főszerkesztő (idén 
jómagam), aki a műsorért felelős. S hogy a 
2006-2007-es tanévben mire számíthatsz? 
Nézzük szépen sorban:  

Szerencsére a zenei szerkesztők igen 
különböző stílusokat képviselnek, így a 
szünetekben hallható dalok összetétele 
meglehetősen színes, szinte már cifra. Páros 
hetek hétfőjén hard techno és drum and 
bass árad a hangszórókból a 
hallójáratokon keresztül 
idegvégződéseiden át az 
agyadba. Páratlan hétfőkön 
Kovács Róbert és Ferencz 
Győző szolgáltat zenét is, 
bonát is, főként azt, amit 
éppen találnak, kirekesztett 
stílus talán nincs is. Keddenként 
Hum László és Illés Roland hol a 
fémzene egyes ágait, tördeli a 
legvégén lévő apróbb gallyakat is 
beleértve, hol bediszkósítja a folyosókat 
és a tantermeket. Szerdán a csapat egyetlen női 
tagjáé, Kovács Fanni Eszteré és cinkosáé, 
Németh Szabolcsé (ez volnék én) a stúdió. 
Alaphelyzetben az első szünetekben a ska-tól a 
retron keresztül a metálig bármi megeshet, 
ezek után a kollegina punkoskodik. A 
csütörtök Simon Balázs, Vida Richárd és 
Kövecses Imre napja, ez ismét zenei 

vegyesfelvágottal 
kecsegtet, mindenki 

füle ízlése szerint 
kihasíthatja belőle a neki 
tetsző falatot. S végül péntek. 

Nem szórakozunk, 

kemények 
vagyunk és 

kihányjuk a 

mérgünket, Tar Sándor, 
Kovács Roland és Szőts 
Dávid ugyanis a rock, 
punk, s főleg a metál 
ércesebb arcát 
préseli bele a 
hangfalakba. 

De nincs 
elnyomás, nem 
vagyunk mi 
diktátorok! 
Dalkérési/küldési lehetőség egész tanévben 
folyamatosan él. Ehhez nem kell mást tenned, 
mint eljönni a stúdióba (ha lehet audio CD-t is 
hozz magaddal, de ha nagyon nincs más, jöhet 
mp3 is), megmondani melyik dalt szeretnéd 
hallani, illetve küldeni, amihez persze üzenetet 

is csatolhatsz (ha nem mered, majd mi 
bemondjuk). Ez különösen érvényes 

lesz Valentin-napra. Vannak persze 
megkötések is, no nem sok: a 

szöveg nem lehet trágár, illetve 
közerkölcsbe ütköző.  

Nyereményjáték is várható, 
amikor is dalfelismerésért, 
vagy mikrofonba való 
éneklésért csokit, őszinte 

gratulációt vagy szabad utat 
adunk. Ez még csak terv, de 

amint meghallod, hogy dalrejtvény 
tényállása forog fenn, bátran gyere, s ha 

félszeg gyermek lennél, hát nem kell a 
mikrofonhoz lépned, csak a megfejtést, neved 
és osztályod közölni velünk, s az ajándék máris 
a tiéd.  

„Büszkén” elmondhatom, hogy az 
egyhangúság sem jellemző. Hogy miért az 
idézőjel. Remélem elég, ha visszautalok arra a 
bizonyos szerdára, mikor Pákó, Lajcsi, Uhrin 
Benedek, Vuk és a bambimániás pancsoló 
kislány váratlanul betoppant szürke 
hétköznapotok kellős közepébe. Nehogy már 
csak április 1-jén lehessen bolondok napját 
tartani! Várhatók még meglepetések, kicsik, 
nagyok, sokkolók és pszichiátriai utókezelést 
igénylők, de hogy mikor… hm… mikor a 
legkevésbé várnád! És hogy mi? Nem titok, 
hogy még mi sem tudjuk igazán, de érlelődik. 
Egyet megígérhetek: pantomim-játékot nem 
adunk le, rádióban furcsán venné ki magát… 
bár… ma már semmi sem lehetetlen. 

Németh Szabolcs
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Irány Krakkó 
 

Az iskola újságírói szakkörével indultunk 
útnak. Az utazást már tavaly elterveztük. A 
támogatásokból és a tavalyi eladott 
iskolaújságok bevételéből sikerült is annyit 
összegyűjtenünk, hogy úti terveinket véghez 
vigyünk. Valamilyen szinten könnyű 
helyzetben voltunk, mert iskolánknak van egy 
testvériskolája Krakkóban, ahol szívesen 
kaptunk szállást és az étkeztetésünket is 
megoldották. Hozzáteszem pazar 
kiszolgálásban volt részünk. Szeptember 27-én 
indultunk útnak hajnali 5-kor. Az utazás 
fárasztó volt, de megérte, és ha 
már Szlovákia is útba esett 
benéztünk Árva várára. Bő 9 óra 
utazás után mindenki fellélegzett, 
mikor a Krakow táblát meglátta. 
Mit nekünk térkép 2 óra 
kóválygás Krakkó utcái között 
meghozta a gyümölcsöt. Egy 
kedves lengyel úr segítségével 
sikerült megtalálnunk 
szálláshelyünket. Este 
megismerkedtünk a lengyel 
fogadó tanárainkkal és jóllakottan 
lefeküdtünk aludni. A hét 
folyamán nagyon sok helyre 
eljutottunk. Voltunka a wielickai 
sóbányába, megnéztük a Wawelt, 
sétálgattunk Krakkó és Európa  
egyik legnagyobb piacterén és az 
ausschwitzi koncentrációs táborba is látogatást 

tettünk. Megnéztünk mindent, amit lehetett. De 
mégis a szombat este vitte a pálmát. Ugyanis 
szabadteret kaptunk! Az utolsó esténket 
töltöttük Krakkóban mikor tanárainkat Jazz 
Clubba invitálták az ottani nevelők. Örültünk 
neki, mert pár órára mi is belekóstolhattunk az 
ottani éjszakai életbe 

Barátságokat nem nagyon kötöttünk, mert 
nem volt rá alkalmunk, de reméljük jövőre is 
sikerül eljutni valami szuper helyre az 
újságírósokkal! 

 

 
 

Svájc, a csoda országa 
 

A rövid nyári szünetben június 13-18 
között sikerült ellátogatnunk Európa 
egyik kiemelkedő turistaközpontjába, 
Svájcba. Hat napos utunk során rengeteg 
érdekességgel és különlegességgel 
ismerkedhettünk meg. 

Egy éjszakát töltöttünk el a buszon 
utazva. Kissé kimerülten érkeztünk meg 
első úticélunkhoz, St. Gallen-be. A 
városnézés mellett, kipróbálhattuk Svájc 
egyik különlegességét, amely hatalmas 
méretéről és sokszínű ízvilágáról vált 
híressé. Választhattunk kolbászos, sajtos, 
húsos vagy akár camembert sajtos 
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perecet is. Megtekinthettük a helyi templomot 
és egy különleges könyvtárt is, amely több ezer 
ősi írást tartalmaz.  

Majd tovább álltunk, megcsodálni a 
schaffhauseni Rajna-vízesést. A töménytelen 
víz hatalmas erővel hömpölygött, néha 
nekicsapódva a sziklafalakhoz. Csodálatos 
látványt nyújtott, az ember úgy érezte, újjá 
születik a frissítő, párás levegőtől.  

Következő állomásunk Zürich volt, 
élveztük a szűk utcák és az elegáns éttermek 
nyújtotta előkelő érzést. Gazdag és hatalmas 
város, tele bankokkal (ahogy a filmekből már 
láthattuk). Zürich külön érdekessége, hogy a 

városháza a vízre épült. Este elfoglaltuk Zürich 
külvárosában szállásunkat.  

Korán reggel indultunk tovább Luzernbe 
városnézésre. Megcsodálhattuk a jellegzetes 
svájci falfestést és a különleges sajtok 
vásárából is ízelítőt kaptunk.  

Hatalmas hegyeken és különleges tájakon 
kellett átkelnünk, hogy elérkezhessünk az 
egyik legszebb svájci városba, Interlakenbe. A 
város két tó között terül el, a síelők és a 
sárkányrepülőzők fellegvára. Városnézésre itt 
is volt lehetőség, megfigyelhető a város 
tisztasága, az emberek kedvessége és 
figyelmessége.  

Este elfoglaltuk Genfi szállásunkat. A 
másnap csak a fővárosról szólt, egész napos 
városi körúton vettünk részt. Fantasztikus 
látványt nyújtott a 150 méteres vízoszlop, azaz 
a Jet d'eau, amely kimagaslott a Genfi-tó 
víztükréből. Láthattuk Sissi királynő 
emlékművét és a Reformáció emlékművét is, 
továbbá a Mont Blanc híres hegycsúcsát 

megcsodálhattuk egy hatalmas katedrális egyik 
tornyából. Nagy élményt jelentett kipróbálni a 
„fondü”-t amely szintén svájci különlegesség. 
Kis kenyérdarabokat mártunk bele olvasztott 
nemes sajtba, s azt fogyasztjuk. Érdekes, új 
ízeket ismertünk meg. 

Végül utolsó napunkon meglátogattuk a 
chilloni vízi várat. A hatalmas kőépítményben, 
térkép segítségével közlekedtünk, s 
megismerkedtünk a középkori szokásokkal és 
bútorok, szobaberendezések sokszínűségével. 
Utolsó állomásként meglátogattuk Bern 
városát. A katedrális mellett Svájc 
szimbólumát, élő medvéket is láttunk.  

Csodálatos és tanulságos volt ez a hat nap, 
rengeteg élménnyel gazdagodtunk és mesés 
dolgokat láttunk. Remélem még máskor is lesz 
lehetőségem eljutni ebbe a csodás országba. 

Putz Dóra 
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Vicc 
 

Egy kis gólya 
 

Minden évben a születésnapodon a szüleid 
elmennek az állatkertbe hogy kővel 
megdobálják a gólyát! 
 

A gólya és a gém 
versenyeznek. Épp 
vadászat van, a vadász a 
gémet lelövi. A gólya 
hátrafordul és azt mondja: 
- Game over. 
 

Két gólya beszélget: 
-Mit eszel? 
-Csak. 
-Ez milyen válasz? 
-Tömör. Nézd, ha te megkérdeznéd, mit eszem, 
én azt válaszolnám, békát. Erre megkérded, 
finom-e. Erre én azt mondom: igen. Erre te 
megkérdeznéd, adok-e. Mondanám, hogy nem. 
Te kérdeznéd, hogy miért nem, és erre én azt 
válaszolnám, hogy csak. 
 

Ki az abszolút naiv kismama? 
- Aki a szülőszobában kinyittatja az ablakot, 
hogy be tudjon repülni a gólya. 

 Az Isten és Szent Péter golfoznak. 
Elsőnek Szent Péter üti el a labdát, ami átrepül 
egy dombon, legurul egy lejtőn, és megáll a 
lyuk mellett. Ezután Isten üt. A golflabda 
átrepül a dombon, aztán bekapja egy béka. A 
béka tovább üget. Egyszercsak arra repül egy 
gólya, meglátja a békát, és bekapja. Repül 
tovább a gólya. Éppen arra jár egy turulmadár, 
észreveszi a gólyát, és bekapja. Repdes tovább 
a turulmadár. Nemsokára érzi, hogy a gyomrát 
nagyon nyomja valami. Ledugja az ujját, és 
kihányja a gólyát. A gólyánál sincs minden 
rendben és kiokádja a békát. A béka meg ugrál 
tovább, és megáll pont a lyuk mellett. 
Megszólal Szent Péter: 
- Na most hülyéskedünk, vagy golfozunk? 
 

Kohnnak megszületik a a harmadik gyereke. 
Az ötéves kisfiát megkérdezi a hároméves 
kishúga: 
- Hova megy a gólya azután, hogy meghozta a 
gyereket? 
- Visszabújik a papa nadrágjába. 

 

ESZI-s eseménynaptár 
 

• Az iskola egyik szépségét fejen találta egy tekercs WC papír a női WC-ben. A tettes nem került 
elő! Ez gáz! 

• A lány házi focibajnokság remekül befejeződött: részleges bokaszalag szakadás, törött lábujj. 
Fájhatott! A meccset lefújták. 

• Egy szerencsésnek sikerült megvennie az egyetlen félig nyers pogácsát az iskola büfében. Van ez 
így! 

• Sor került a védőnői vizsgálatokra is. Mindenki normális! Reménykedjünk! ☺ 
• Szalagtűzőlázban ég a 11. és a 12. évfolyam: szendvics vagy hidegtál, maffiózó csíkos vagy sima 

csíkos öltöny? December 15.-ére majd csak eldől! 
• OKTV felmérések a suliban! Hajrá minden résztvevőnek! 
• Megvolt a tanév első ESZI bulija! Többen is lehettek volna! ☺ 
• Megtartották a szülői értekezleteket is! Úúúú! Mindenki túlélte otthon? ☺ 
 

Minden csütörtöki Tolnai Népújságban ESZI-sek írásait olvashatjátok az ún. SÉTA-
oldalon. Ha van olyan írásod, versed, fotód, amit szívesen publikálnál, juttasd el az 
ESZIRAT szerkesztőihez saját kezűleg vagy küldd el az eszirat@gmail.com címre.   LTI 
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