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ESZIRAT 
2007. május 

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 
 

Itt van az érettségi… 
 

Az elmúlt hónapokban, furcsálltuk, hogy 
tanáraink egyre többször emlegetik a 12.-
eseket. Már két hónappal ezelőtt azt fújták, 
hogy mindjárt itt van az érettségi.  
Mi joggal azt gondoltuk, hogy mi közünk 
hozzá!!? Így vélekedtünk, de amint a tavasz a 
végéhez ért végzősöket új oldalukról 
láthattuk. Könyvvel a kezükben haladtak 
mindenfele, minden percet kihasználva a 
végső célért, hogy további életüket jobb 
irányba tereljék. Ekkor már a mi 
véleményünk is változott. Szánakozva 
néztünk minden elhaladó 12.-est, és titokban 
hajráztunk nekik. A kevésbé várt napok 

megpróbáltatásairól csak olyan tud beszélni, aki 
megélte az érettségit, ugyanis az alsóbb 
évfolyamokon tanuló iskolatársaik szabadnapot 
kaptak. Talán délelőtt a papírhalmok között ők is 
visszaemlékeztek azokra a nyugodt napokra? Ezt 
csak ők tudhatják, nem említik senkinek, ugyanis 
van, akik még mindig egy papírkupac mögött 
tengetik életüket. Mi pedig csak azt vesszük észre, 
hogy hirtelen üresebb lett az iskola…  
Reméljük, hogy a kemény tanulás meghozza a 
gyümölcsét, és hogy az iskolánk diákjai minél 
jobban szerepelnek.  
Biztatásképpen még egy mondat: ilyen 
szenvedésben többé már nem lesz részetek:) 

Kiss Renátó
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Közgazdálkodj okosan!!! 
Monetary, a Magyar Nemzeti Bank vetélkedője 

2007. március 30-án rendezték meg a Monetary versenyének országos döntőjét Budapesten a Magyar 
Nemzeti Bank épületében. Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium csapata nem először nevez be 
a versenyre. Idén a harmad-, negyedéves közgazdasági asszisztensekből álló csapat országos első 
helyezést ért el. 

A feladvány nem volt egyszerű, hisz egy 
Képzeletbeli Ország Monetáris Tanácsának 
helyébe kellett képzelnünk magunkat, és végezni 
a feladatukat minden buktatójával és nehézségével 
együtt. Különböző sokkok érték az országunkat, 
ezeket figyelembe véve kellett döntenünk a 
jegybanki alapkamat mértékéről. Majd 
közleményeket adtunk ki, melyben beszámoltunk 
döntésünk okáról. Végül a „kormány” előtt is – 
amelyet a jegybank néhány vezető személyisége 
alkotott - beszámoltunk a papírforma szerinti 
hároméves tevékenységünkről. Egy évvel ezelőtt 
halottam erről a játékról először, mikor Mittlerné 
Kövér Éva tanárnő felajánlotta az osztályunkban 
egy vetélkedő lehetőségét. Már akkor megtetszett 
a dolog, Tavaly az országos döntőig sikerült 
eljutnunk, és kemény munkával a negyedik helyen 
végeztük. Ám, nem hagyott a természetem, úgy 
gondoltam negyedikes, bölcsebb és tapasztaltabb 
fejjel ismét felhúzzuk a kesztyűt, és ringbe 
szállunk a monetáris politikáért. Teamet 
alakítottunk. Sike Barbara, Németh Julianna, 
Kövecses Imre és Kovács Adrienn voltak a 
közgazdasági érdeklődéssel és kitartással 
megáldott/ megvert monetáris csapat tagjai. 
Gőzerővel vetettük bele magunkat a tanulásba. 

Több száz oldalon kellett végigverekednünk 
magunkat, de megérte: a kitartó felkészülésnek 
regionális, majd országos döntő lett az eredménye. 
A verseny jó hangulatban telt, jól éreztük 
magunkat…egészen addig, amíg az 
eredményhirdetésre nem került sor. Akkor 
éreztünk egy hatalmas gombócot a torkunkban és 
elfogott bennünket az izgalom. Főleg amikor 
várakoztunk, várakoztunk, de még mindig nem 
hallottuk csapatunk, az Ecomix nevét. De végül 
kiderült, hogy az örömünk teljes lehet, elnyertük 
az első helyet az országos döntőn. És hogy mivel 
gazdagodtunk? Tudjuk, hogy úgy nagy 
vonalakban hogyan is működik a Magyar Nemzeti 
Bank; találkozhattunk a jegybank elnökével, 
Simor Andrással; jobban értjük miről is szól a 
monetáris politika, na meg a hozzá tartozó híreket 
is tudjuk valahová tenni. És persze az egymillió 
forintos díjat, ami az első helyezéssel jár, még 
nem is említettem. És hogy mire költjük? Egyik 
csapattársam első mondata az volt, hogy megyünk 
a Szigetre bulizni a nyáron. De egy közgazda 
azért a jövőre, is gondol: jól fog jönni az még a 
tovább tanulásnál.  

Kovács Adrienn 
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Az utolsó év a legnehezebb 
 
Vészesen közelgett május 4., amikor a 12.-
esek életének egyik legszebb és legfontosabb 
eseményére, a ballagásra került sor. Ez nem 
nekik, hanem inkább a többi évfolyamnak 
jelentett kemény munkát, hiszen a díszítés és 
a szervezés minden évben rájuk vár.  

A nagy napon csak az első pár órát 
szokás megtartani, hogy a dekorálásra és az 
utolsó simításokra mindenkinek legyen ideje. 

Próbálniuk viszont kell a „főszereplőknek”, 
hogy élesben minden simán menjen.  

Előző nap éppen ezért a búcsúzó 
diákok a bolondballagással próbálják 
feledtetni bánatukat, ám ezzel az egész suli 
életébe jókedvet hoznak. Ez az utolsó 
lehetőségük, hogy egy kicsit kitombolhassák 
magukat, ugyanis az ezt követő hétfőn 
indulnak a további sorsukat meghatározó 
vizsgák. Először magyarból, kedden 
matekból, szerdán pedig történelemből adnak 
számot tudásukról írásban. Ezeket követik az 
idegen nyelvek és a választott tantárgyak, 
nem is beszélve a szóbeliről.  

A sorsdöntő érettségire való 
felkészülést jelentette tulajdonképpen az itt 
eltöltött négy év, és azon belül is az utolsó, a 
legnehezebb. Tizenkettedikben kell legjobban 
ráhasalni a szóban forgó tantárgyakra, át kell  

ismételni a régebben tanultakat az új 
ismeretek mellett. Azonban a többit sem 
szabad teljesen elhanyagolni, legalábbis arra 
kell vigyázni, hogy az ember semmiből se 
bukjon meg. Ezért nem lennék szívesen a 
vizsgázók helyében, pedig nekem is 
érettségiznem kell két év múlva. Viszont a 
tanároknak sem könnyű a dolguk: a 
végzősöktől folyamatosan számonkérik, hogy 

mennyire vágják a tételeket, így persze 
dogajavításra és feleltetésre több időt kell 
szánniuk. (Népszerűségük sem ekkor 
ostromolja az egeket.) Ráadásul felügyelőként 
és értékelőként maguk is a vizsgafolyamat 
részeseivé válnak.  
Bízom benne, hogy idén botrányok nélkül 
túléljük ezt a nehéz időszakot. Emlékezhetünk 
az elmúlt évek eseményeire: valaki 
megszerezte, és a vizsgát megelőzően feltette 
a netre a matekfeladatok egy részét, emiatt 
meg kellett ismételni a matúrát. Ez jó példa 
arra, hogy ha valaki bűnt követ el, sajnos 
gyakran nem ő issza meg a levét.  
Az érettségizőknek kéz- és lábtörést, a 
lebonyolítóknak pedig sikeres munkát 
kívánok! 

Fekete Zsolt 

 



4 

Solt, az aranykulcsos város 
 
A Duna partján, három főút találkozásánál találjuk meg az Alföld nyugati 
kapuját, Soltot, közel húsz ESZI-s tanuló lakóhelyét. Az elég nagy távolság (kb. 
35-40 km) miatt ők a kollégisták számát gyarapítják. 
A település területén a 
régészeti leletek tanúsága 
szerint már az őskorban is 
éltek, de írásban először a 
XII. században említették 
meg az Árpád legkisebb 

fiáról elnevezett mezővárost. Címerünkben azok 
az aranykulcsok láthatóak, melyeket a legenda 
szerint IV. Béla király a városnak adományozott, 
a tatárok elől való bújtatásáért cserébe. 
Mezővárosi rangunkat a kiegyezéskor 
elveszítettük, azonban 1997 óta újra városról 
beszélhetünk. A hosszú évszázadok során 
túléltünk minden történelmi vihart. Ma a 
könyvtárnak ad helyet Vécsey Károlynak, az aradi 
vértanúk egyikének kastélya. Róla nevezték el 
kulturális intézményeinket és az egyik iskolát is. 
Fontos a város életében a környezetvédelem, talán 
az erdők és vizek szép száma miatt is. Szerencsére 
egyre több 
helyen ültetnek 
fákat, 
virágokat, 
gondozzák a 
parkokat. Régi 
hagyomány a 
Meleg-hegyen 
(az Alföld 
legmagasabb 
pontján) a 
szőlőtermesztés 
és a 
borkészítés. A 
mezőgazdasági 
termelés főleg a 
városkörnyéki 
földeken folyik, 
elsősorban 
gabonát 
termesztenek. Gyorsan fejlődik az infrastruktúra: 
épül a szennyvízcsatorna, mindenhol ott a 
kábeltévé szélessávú internettel és telefonnal, 
tervben van egy újabb internet-hálózat, valamint 
kerékpárút a dunaföldvári hídtól Hartáig. A 
közlekedés szempontjából szerencsés hely Solt: az 
51-es, 52-es és 53-as főutak érintik, a 
buszjáratokkal a forgalmasabb településekre akár 

közvetlenül eljuthatunk, a városon belüli 
közlekedést, pedig helyi járat és kerékpárutak 
segítik. Azonban nemrég el kellett búcsúztatnunk 
a több mint száz éves Kunszentmiklós-Tass-
Dunapataj vasútvonalat. 
Sokszínű kulturális élet jellemzi városunkat. A 
fiatalok a népi-, társas- és moderntánc-oktatástól a 
mazsoretten át a kézműves foglalkozásokig sok 
helyen kamatoztathatják művészi tehetségüket. A 
könyvtárban és a művelődési házban e-
Magyarország-pont működik, emellett sok 
rendezvény közül választhatunk. Március 15-e 
körül a Tavaszi Napok, nyáron fogathajtó verseny 
és Szent István-napi fesztivál várja a látogatókat. 
A nemzeti ünnepekre színvonalas műsorral 
emlékeznek a helyiek. Emellett gyakori helyi és 
országos hírű művészek és csoportok fellépése. 
Az idegenforgalom szempontjából fontos a 
kikötő, a révbérpusztai lovascentrum és a meleg-

hegyi pincefalu. 
Kevesen tudják, 
de egy 150 éves 

alföldi 
parasztház falai 

között 
Helytörténeti 

Múzeum is 
működik. A 
közelben épült 

rádióállomás 
látja el 

középhullámon 
majdnem az 
egész országot a 
Kossuth Rádió 
műsorával. Az 
51-es főúton 
Kalocsa felé 

haladva 
áthajthatunk az ország első vasbeton hídján. 
A sok probléma ellenére itt is lehet élni, mivel 
mindenhová viszonylag könnyen el tudunk jutni. 
A solti ESZI-sek életvidám, sokszínű 
egyéniségek, akik közül jó néhányan aktívan részt 
vesznek a kulturális eseményeken. 

Fekete Zsolt 
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Rém rendes „tavasz” 
 
Az elmúlt hetek paranemnormális jelenségeiről 
szeretnék szólni. Ezen időszaknak tavasz a neve, 
de vajon még meddig? A hűvös, de télinek 
mégsem nevezhető időjárás nem akart leállni 
március elején, amikor elvileg a tavasz kezdi 
közel három hónapos műszakát. Hősünk igencsak 
lusta, igazából alig pár napot dolgozott. Talán 
szabadságot vett ki, addig a nyár helyettesíti, 
csökkentett teljesítménnyel. Nem értem, miért jó 
nekik ez a kavarodás. Nekik köszönhetően lassan 
mediterrán országgá válhatunk éghajlati 
szempontból, tehát akinek rossz itt az élet, 
Szlovákia helyett mehet inkább Olaszországba. 
Ott ugyanazt kapja, mint amit évtizedek múlva 
mi, itthon maradók fogunk valószínűleg. 
Azért valami maradt még a régiben. Aki templom 
közelében lakik, a „téli” reggeleken csak a 
harangszóra ébredhet fel a csipogó vagy csörgő 
berendezés meghibásodása esetén, azonban 
újabban madárcsicsergés készíti fel az ágyban 
aludni próbálót: hamarosan szólni fog a harang. 
Így aludni egyeseknek még csukott 
ablakokkal is nehéz. 
Április elején a húsvét tartotta 
izgalomban vagy éppen 
nyugalomban honfitársainkat. Alig 
hevertük ki az elsejei átveréseket, 
újra izzíthattuk a becsapások ellen 
harcoló fogaskerekeket: hogyan 
vásároljunk úgy, hogy ne a vécén 
töltsük az ünnep hátralévő részét a 
nagyszombati sonka- és tojásfogyasztás 
következtében? Egyes üzletek alkalmazottai 
nagyon rafináltak, tudják, hogyan lehet ügyesen 
ránk sózni a nyakukon maradt őskori 
élelmiszereket. Azt azonban ne higgyük, hogy a 
tyúkokba beleépítették a gépeket, amelyek a tojás 

héjára nyomják a szavatossági időt. Innentől 
kezdve már e számoknak sem hihetünk. Nem is 
beszélve a locsolkodás problémájáról: sok lány a 
rettegett hétfőn Kocsordra utazik, hogy Fogarasi 
Árpád atom- és természetesen kölnibiztos 
bunkerjában védjék elmondásuk szerint frissen 
mosott hajukat. A hagyományt buzgón ápoló 
legények meg hadd nyomogassák a kilincset, 
kiabáljanak a háznál. Az ilyen félénk 
nőszemélyekre egyesek szerint még a 
vizet/szódát/kölnit sem érdemes pazarolni, ami 
ezáltal persze megmarad. Tényleg, ha a 
lánglovagok tűzoltóautóval öntözik szerelmüket, 
bele se merek gondolni, milyen egy 
szippantóskocsi-sofőr barátnőjének helyzete. 
Kiélezett tudományos vita folyik a szódás 
locsolkodás kérdéséről: illetlen-e, aki szifonnal 
állít az áldozat lakásába? Lehet, hogy annak tűnik, 
de igyazából csak jót akar: azt hiszi, hogy a bőrön 
át felszívódnak a szén-dioxid molekulák, majd 
energiával töltik fel a „szenvedő” alanyt. 

Újabb udvarlási lehetőséget 
biztosít a régi május elsejei 
hagyomány. A lány reggel 
fölkel, és nem tudja kitalálni, 
hogy ki aggatta tele hülye 
színes szalagokkal a fát, és így 
kivel kéne az igazságosság 
elve szerint leszedetni. Ha 
nem találja meg a tettest, 
gyakran gondol az illető 

rokonaira, akiknek 5 hét után sem áll el a 
csuklásuk, nem úgy, mint annak az amerikai 
lánynak. A régi szép szokások félreértések 
forrásaivá váltak, ne csodálkozzunk, ha más is 
azzá fog. 

Fekete Zsolt 
 

Repül a káposzta, ki tudja hol áll meg? 
 
Ez a tanítási nap is ugyanolyan volt, mint a többi. 
Vége a tanításinak át az 
ebédlőbe, indulás haza…, 
de most nem ment minden a 
szokásos napirend szerint. 
Derék osztálytáraim eléggé 
hiperaktív állapotban voltak 
és az ebédlőben a 
hangulatot feldobták. 
Bebizonyították, hogy a 
káposztát nem csak 
elfogyasztani lehet, hanem 
hadi célokra is felhasználhatók.  

Ezért egy „akciódús” káposztacsatában vezették le 
fölös energiáikat. Másfél perc alatt 
nem csak azt érték el, hogy 
majdnem az összes ebédlőben 
tartózkodó diák őket figyelje, 
hanem zárásképpen a káposzta egy 
része az egyik tanárnő nyakában 
landolt. Ezzel a bemutatóval az 
osztály hírnevét megint csak 
fokozták. Zárásképpen ez a történet 
úgy végződik, mint az orosz mese: 
aki nem hiszi, annak utánajárunk.  

káerr
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Nem olcsó drágaságaink 
 
„Hozták a számlát, és azt hittem, rosszul látok.” A 
KFT együttes Balatoni nyár című slágeréből vett 
idézet egyre gyakrabban juthat eszünkbe. Próbálj 
meg csak egy dologra gondolni, ami nem drágult 
mostanában! Nehéz, ugye? És keress egy olyat, 
ami olcsóbb lett! Gondolom, ez már szinte 
lehetetlennek tűnik... 
Ami nélkül az ember nem 
sokáig bírja a gyűrődést, 
az az élelmiszer, mégis 
egyre na  gyobb számokat 
láthatunk a hajdanán 
közértnek nevezett 
üzletek árcéduláin. Ez 
nem csak a lassan 
luxuscikkszámba menő 
édességekre vonatkozik, 
hanem a kenyérre és más 
pékárukra is, ami nem 
maradhat (és általában 
nem is marad) ki 
egyikünk étrendjéből sem. A többi alapvető étel és 
ital 30-40 évvel ezelőtti, ma nevetségesen 
alacsonynak számító árára is szívesen gondolnak 
vissza szüleink és nagyszüleink. Családi 
összejövetelekre, házibulikra vásárolva is több 
bankótól kell érzékeny búcsút vennünk a 
pénztárnál. A közelmúltban ünnepelt anyák napja 
előtt azt is megtapasztalhattuk, hogy a 
szeretteinknek szánt különleges bonbonokat, 
desszerteket is drágábban szerezhetjük be. 
Az egészségnél nincs fontosabb érték, amit 
viszont újabban még inkább pénzben vagyunk 
kénytelenek mérni. 18 év feletti honfitársaink 
számára február óta Nagy Csonttörő János üzenete 
(„Ne felejtsd otthon a TAJ-kártyádat!”) a 
következőképpen folytatódik: „...és a 
pénztárcádat!” Azonban a rövidebb, egyszerűbb 
és kényelmesebb megoldásokat előnyben 
részesítőknek júliustól 400 Ft-tal többe kerül, ha 
beutaló nélkül mennek szakorvoshoz vagy 
kórházba (ez 1000, a szabályosabb cselekvés 
kétszer 300 Ft). A fiatalkorúak pedig, ha betartják 
a szabályt, továbbra sem fizetnek vizitdíjat. 
A vidéki tanulók életében fontos szerepet kap az 
utazás, melynek közösségi formája jelentősen 
drágult. Május 1-je óta a vonatokra 17, a buszokra 
pedig 4 %-kal többért szállhat fel mindenki. 
Átlagosan, mert a rövidebb távra szóló jegyek 
nagyobb mértékben drágultak. Az általános- és 
középiskolások diákkedvezmény 67,5-ről 50 %-ra 
csökkent, ez jelentette nekünk a legnagyobb 
érvágást. Az eredmény: az első alkalommal óriási, 
de egyáltalán nem kellemes meglepetés a sofőr 

által kimondott ár hallatán; hosszú turkálás a 
drasztikus fogyókúrát tartó bukszában, szomorú 
arcok. De azért nézzük a jó oldalát: aki többfajta 
tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, annak 
ezentúl nem kell több tarifát a fejében tartani: a 
helyközi járatokon egységesek az árak, 
függetlenül attól, hogy autóbuszról, vonatról vagy 

kompról van szó. Sőt, a 
bejárósoknak jó hír, hogy 
iskolájuk és lakóhelyük 
között érvényes bérletükre a 
középiskola végéig 90 %-os 
kedvezmény jár! 
Ma a munka világában 
gyakran már a diploma sem 
számít sokat. Előnyös, ha 
valaki személyes 
kapcsolattal rendelkezik egy 
megfelelő munkahelyen, de 
erre sokaknak reménye 
sincs. (Nyilván  először a 

protekciósokra számítanak mindenhol, ez akkor 
számít a legjobban, ha kevés a betöltetlen állás.)  
Közben nap mint nap hallunk diplomás 
munkanélküliekről, de szerencsésebb esetben 
felveszik valahova az említett papírral 
rendelkezőt. Ennek megszerzéséhez azonban 
egyetemre, főiskolára kell járni, amiért nemsokára 
mindenkitől keményen követelni fogják a lét, 
legalábbis az első évben. Remélhetőleg a 
„próbaidő” alatt rájönnek arra, hogy akinek jó a 
tanulmányi eredménye, vagy szegény családból 
származik, annak nem az a „segítség”, hogy 
valójában semennyit sem, vagy kevesebbet kell 
fizetnie (mert az ösztöndíj részben vagy egészben 
fedezi a tandíjat), hanem a teljes 
tandíjkedvezmény melletti magas ösztöndíjak. 
Mert ha valaki nem tudja előteremteni a 
hozzájárulás összegét, nem tanulhat tovább, és 
minden bizonnyal továbbra is rossz sorban fog 
tengődni. 
Amit eddig olvastál, az még mindig semmi. Az 
élet többi területén is nagyobb kiadásokra kell 
számítanod. A sok kemény munka és tanulás után 
mindenkinek jól jönne a kikapcsolódás, azonban a 
szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök és 
belépők is többe kerülnek. Nehéz így az élet, amit 
úgysem élt még túl senki, de valahogy majd csak 
kibírjuk. Az ember ilyenkor jól teszi, ha a 
fontosabb, elengedhetetlen dolgokra költ többet. 
Bándi Sanyi, a magyar „rém rendes” családfő 
szavai lebegjenek a szemeid előtt: „Abba még 
nem halt bele senki, hogy nem volt telefonja!” 

Fekete Zsolt 
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Már nem divat a család??? 
Sajnos hazánkban egyre gyakoribbak a válások, 
melyek - valljuk be őszintén – ránk, gyermekekre 
van a legnagyobb hatással. Hiszen minket 
állítanak az elé a döntés elé, „válasszuk ki”, 
melyik szülőnkkel szeretnénk élni. Vagyis azt, 
hogy anyut, vagy aput szereted jobban. 
Dióhéjban. Tudom, a kérdés nem ilyen egyszerű, 
de a végén úgyis csak erre 
lyukadunk ki. A gyerekek a 
legnagyobb áldozatok a 
válásban, hiszen az eddigi 
életük teljesen megváltozik, 
lehet, hogy új helyre kell 
költözniük, elveszítik a barátait, 
de ami a legnehezebb, hogy egy 
„csonka családban” kell 
leélniük a hátralévő életüke t. 
Azt nem mondom, hogy a válás 
hiba lenne, hiszen bizonyos 
esetekben ez jelentheti az 
egyetlen megoldást a 
problémákra. Az a 
legszerencsésebb, ha a szülők 
botrány nélkül, közös megegyezéssel válnak el, 
mert így a gyerekeknek is könnyebb. Sok 
családról hallottam, akik –mint ahogy 
fogalmazzák- „csakis a gyerekek miatt” maradnak  

együtt, arra viszont nem jönnek rá, ezzel teszik 
velük a legrosszabbat. Az életben a legfontosabb a 
nyugodt családi légkör, ami egy ilyen felszínes és 
átlátszó „színészkedéssel” nem teremthető meg. 
Az óriási probléma, ha a válóper évekig 
elhúzódik. Az örökös huzavona mindenkit 
tönkretehet, kapcsolatokat, életeket egyaránt. 

Ezzel is a gyermekeknek 
ártanak a legjobban, hiszen 
őket kezelik néha a szülők 
úgy, mint egy tárgyat, 
trófeát, akiket minél előbb el 
kell halászni a másik orra 
elől. Vajon miért is dönt úgy 
két ember, hogy életüket 
összekötik és családot 
alapítanak? Lehet, hogy 
megfontolt döntéssel, esetleg 
kis előrelátással a válások 
száma is csökkenhetne. A 
mai világban – nem úgy, 
mint nagyanyánk korában – 
teljesen elfogadott az 

élettársi viszony két fiatal között. Akkor az 
emberek miért nem tartanak egy „főpróbát”, majd 
utána döntenek arról, hogy érdemes-e folytatni? 
Hova is sietünk?    OzZy 

Deutsche Bühne 
 
A szekszárdi német színház és az iskolai német 
nyelvoktatás kapcsolatáról beszélgettünk 
Vécseyné Farkasfalvi Lúcia némettanárnővel. 
 
A Deutsche Bühne nevet viseli a szekszárdi német 
színház, mely annyit 
tesz. Német Színpad. A 
színház meglehetősen 
nagy népszerűségnek 
örvend, olyannyira, 
hogy messziről is 
szoktak nézők érkezni, 
hogy megnézzenek egy-
egy színdarabot. Az 
ESZI-ből mindezidáig 
8-9 alkalommal mentek 
érdeklődő csoportok 
egy-egy idei szezonbéli 
előadásra, és szinte csak 
pozitív véleményük 
volt, mikor visszajöttek. 
A színészgárda 
meglehetősen fiatal. A 
színdarabokat gazdag 

játékterv jellemzi, általában két- órásak vagy 
rövidebbek. 
Leginkább a 
mindennapok 
problémáiról szólnak. 

A színház körülbelül 150-200 főt tud 
egyszerre befogadni. Annak ellenére, 
hogy német színház, nem csak német 
nyelvet tanulóknak ajánlják. Egy 
angolos is elég jól meg tudja érteni a 
színdarabokat. A színházi élmény a 
tanulmányi munkában nagy előnyt 
jelent. A németet tanuló diák nem 
csupán a tanórán hallhatja a nyelvet. 
Másik nagy előnye a színháznak a 
nyelvoktatásban, hogy a színdarabok 
lényegét tanórán el lehet mondani, és 
esetleg el is lehet játszani. A tanárnő 
véleménye szerint a Deutsche Bühne 
kellemes és hasznos kikapcsolódást 
jelenthet, amelyet ezért minden 
iskolatársunknak tudunk ajánlani,mint a 
nyelvgyakorlás élő és eleven formáját. 

Komáromi Áron
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Biztosítás, avagy a hintázásbiztos székek problémája 
 
Az iskolában állandó probléma, hogy a diákok 
szeretik a székeket hintának használni, akár 
szünetben, de még óra közben is. Igaz, ez a 
„probléma” a diákoknak nem probléma, de a 
tanárok sokszor rájuk szólnak, hogy ne 
hintázzanak a székkel, mert eltörik a …Ekkor a 
filozófus kedvű diák felteheti magának a kérdést: 
miért nem gyártanak hintázásbiztos székeket?  

Tanárnak és diáknak egyaránt előnyt 
jelentene, mert a diák végre nyugodtan 
hintázhatna, ezáltal megnövelve 
koncentrálóképességét, és a tanároknak sem kéne 

azon aggódniuk, hogy lyukas lesz a drága 
padlóborítás. 
Ha már itt tartunk, az iskola rengeteg pénzt 
spórolhatna azzal, ha biztosítást kötne a székekre, 
a padokra, a táblákra, az ablakokra és az ajtókra 
diákok ellen, mert ha néha-néha véletlenül 
történne egy-egy baleset, és letörne egy szék 
támlája, vagy szétesne egy pad, vagy leszakadna 
egy tábla, vagy kitörne egy ablak, vagy 
megrepedne egy ajtó, nem kerülne annyiba a 
javítás. (Magyarán a diákoknak nem kéne 
kifizetniük...) 

Komáromi Áron 
 

D mint Dráma 
 
Hiába, mindenhol vannak problémák és 
konfliktusok. A megoldáshoz vezető út jó esetben 
rövid és higgadt –kevésbé jó esetben pedig hosszú 
és rögös. Az 
ingyenmozira 
vágyóknak 
kikapcsolódás, a 
nyugalom kedvelőinek 
hajmeresztő tud lenni a 
gondok D-sekhez illő 
megoldása. Bár akad 
néhány elszánt fiú, a 
legtöbb kávéfőző 
osztályt lányok 
alkotják- nem is kevés 
lány. Ha három közülük 
elkezd marakodni, az 
egy dolog. De ha 
harminc, az már 
fogalom. A műsor 
rendszerint egy 
határozott forgatókönyv szerint zajlik le, mégis 
mindig szolgáltat újdonságot. A mentális síkon 
folytatott harc gyakran torkollik fizikai 

ártalomnak még nem nevezhető ’szemmel verés’ 
kategóriába, a helyzet komolyságát pedig a 
hajszálak erőszakos módon való eltávolítása 

mutatja. Nem ritkák a 
könnyek, de az 
életveszélyes fenyegetések 
sem. Előfordul, hogy olyan 
szavakat is hallani, 
amiknek a létezéséről sem 
tudhatott a kevésbé 
beavatott. A kiváltó 
okoknak elképesztő 
variációja létezik, de közös 
bennük a ’”Ne mondd 
senkinek, de én azt 
hallottam...” kezdet. A 
műsorok gyűjtőneve az 
’Amit viselkedéskultúrán 
nem tanítottak’ lehetne. A 
nézőknek kitartást és 
iróniát, a résztvevőknek 

miharabbi felépülést kíván a szerző. 
Fa 

A tanárok apokalipszise 
 
Közeledik a május: csicseregnek a madarak, 
nyílnak a virágok. Ez az, amiből az érettségizők – 
és tanáraik- kimaradnak. Mi is lehetne szebb, mint 
órákig tételeket tanulni, és örökbe fogadni a 
fénymásolót? Hol van már a hajnalig tartó 
gépezés? Ezt az ugyancsak hajnalig tartó tanulás 
váltja fel. Vagy átismételni, vagy bepótolni kéne a 
négyévi tanulást. A diákok általános 
közsajnálatnak örvendenek, nemúgy a tanárok. 
Pedig mint 4. évvégére kiderül, miattunk 

dolgoznak annyit. Május táján szociális és 
magánéletük romokban hever. A dolgozathalmok 
fölött mélázva azon gondolkoznak: vajon miért 
pont most lepleződik le a fő intrikus a sorozatban? 
Olykor munkájuk hiábavalóságával is 
szembesülniük kell. De a hajnalba nyúló 
munkában erőt ad, hogy vannak olyanok, akikért 
mégis érdemes dolgozni. Gyenge vigasz... 

Fa, Káerr 
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Padchat 
 
Te is voltál már úgy, hogy mikor elmentél – 
mondjuk tesiórára -, egy másik csoportnak 
tartottak órát a termedben, és mire visszaértél, 
furcsa, barlangrajzokra emlékeztető 
kézügyességeket találtál felbukkanni a padodon? 
Hát én igen!!! Először – nagy naivan – azt hiszi az 
ember, hogy a sok – 
teljesen legális (míg le 
nem buksz) – doga előtti 
jegyzeteléstől kiütése lett 
a padnak, és válaszolgat. 
Aztán már te is kezded 
kapizsgálni, hogy ennek 
talán még sincs köze a 
valósághoz. De akkor ki? 
Hát természetes, hogy az 
a kedves vendég, aki a 
székedet melegíti, míg te 
távol vagy. Szinte meg 
kell becsülni, ha nemcsak 
értelmetlen 
firkálmányokat találsz 
rajta, amit természetesen 
tollal véstek a padba, 
nehogy le tudd radírozni. Ha jó napja volt az 
illetőnek, talán még megspékeli egy-két szóval is, 
de ez esetben nagyon kiváltságos vagy. Vannak 
viszont akik társkereső programnak vélik. Ha te is 
ilyen „padchat” típus vagy, talán még az Igazit is 

megtalálhatod. El tudom képzelni, ahogy Józsika 
megkérdezi otthon anyut, hogy hol ismerkedtek 
meg az apuval. Mire a válasz: „Az iskolapadon.” 
Szegény Józsikának micsoda rémálmai lehetnek 
ez után. De járhatsz ennél sokkal rosszabbul is. A 
hagyományos chat-et is szokták zaklatási célokra 

használni. Ez alól, 
ez az alfaja sem 

kivétel. 
Iskolatársaink 

között is meg-meg 
lapul egy-egy 
olyan ember, aki 
ezzel tölti el a 
szabadidejét. Ők 
nem merik a 

szemedbe 
mondani, ha nem 
vagy szimpatikus 
nekik. Inkább 
írásba adják. – 
Ugye milyen 
kedvesek? – Kár 
hogy ilyen 

undorító dolgokkal traktálnak. Hiszen ha már 
írnak, és neked kell lepucolni, legalább szépeket. 
Vigyázz az ilyenekkel!!! Lehet, hogy túlságosan 
is komolyan gondolja. (Sziporka) 

Volf Nikolett 
 

Nápolyi és Nightwish 
 
Némi felesleges idővel 
rendelkezve bárki 
elmegy egy angol 
ötösért az 
angolversenyre. Nem 
volt azonban olyan 

láblógázós a szitu, mint 
ahogy azt előtte elképzelte 
a naiv diák . Aki tudja, 
hogy melyik országból 
származik a Nightwish, 
angolul is tud

rímeket faragni, a 
rajzoláshoz is van 
affinitása, sőt, az 
unióval kapcsolatos 
földrajzi és történelmi 
tudása angol n yelven is 
kiterjedt – vagy csak 
szimplán szerencsés, 
nyert ügye van. A nápolyi elfogyott, a 
nyereményekből –kezdőknek szánt angol regény- 
jutott mindenkinek, az ásványvizes üvegekkel 

pedig a fejlett zenei 
érzéküket reprezentálhatták 
a kedves diákok. Aki 
sokrétű képességeit és 
angoltudását szeretné tehát 
megcsillogtatni, vagy túl 
sok szabadidejével 
szemben kevés angol ötöse 

van, annak ajánlott jövőre kipróbálni. 
Fa
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Letöltünk és lopunk 
Te, aki ezrével töltöd le ingyen a zenéket, 
játékokat, programokat, filmeket az Internetről, 
másolod őket vagy másolatot, veszel, gondolsz-e 
arra, hogy ezzel jogszabályt sérthetsz? Hazánk 
szerzői jogi törvényét tíz jogász tízféleképpen 
értelmezi. A legnagyobb vitát kiváltó kérdés: saját 
használatra bármit letölthetünk-e a világhálóról? 
Az azonban biztos, hogy az említett tartalmakat 
másolni, majd akár ingyen, akár pénzért 
továbbadni nem szabad. Aki mégis megteszi, ne 
lepődjön meg, ha megbüntetik, vagy lecsukják. 
Logikus: ha valamiért nem fizetünk, akkor a 
készítői bevételtől esnek el. Tehát tulajdonképpen 
ellopjuk alkotásukat. 
A hazai zenészek, filmesek és szoftverfejlesztők is 
érzik saját bőrükön a hatást. Egyre nehezebben 
tudnak megélni. Talán a zeneipart érinti legjobban 
a dolog. Bódi László (Cipő), a Republic énekese 
egy interjúban nyilatkozta, hogy újabban nem 
kapnak tiszteletpéldányokat a kiadótól, így maguk 
is kénytelenek másolni lemezeiket, hogy meg 
tudják mutatni új dalaikat rokonaiknak, 

barátaiknak. Az elmúlt években az eladások 
csökkenése miatt egy albumból kevesebbnek kell 
elfogynia, hogy arany- vagy platinalemezzé 
váljon. A filmkészítők dolgát a – gyakran már a 
premier előtt – a netre kerülő felvételek, a 
moziban kamerázók, valamint a másolt 
videokazetták, DVD-k nehezítik meg. A 
játékoknál és egyéb felhasználói szoftvereknél, 
pedig a fájlcserélő rendszerek és a másolatok 
okoznak gondot. 
Hiába akármilyen másolásvédelem, úgy tűnik, az 
ügyes felhasználók szinte bármit fel tudnak törni. 
Egy szakértő szerint az internetes letöltéseknek 
csak a hálózat megszüntetése szabhat gátat. Az 
pedig senkinek nem lenne jó. Mindezek egyik 
oka, hogy sok ember nem engedheti magának, 
hogy eredetit vásároljon, vagy moziba menjen. 
Viszont sokan követik őket, pedig tudnának 
fizetni a művekért. 

Frankó Néró 

 

A tökéletes képek 
 
Az előző számban már írtam a negyedik évfolyam 
helyzetéről, most pár pocsék fotó ihletett meg. 
Márciusban az egyik 12.-es osztály fotózáson vett 
részt. A hónap vége felé meg kapták a képeket. 
Bátyám haza is hozta. Amikor megláttam azt 
hittem, hogy kicserélték egyik osztálytársával. Pár 
percig nézegettem a képeket és néhányon észre 
vettem, hogy ő van rajta. Miért is nem ismertem 
fel a képeket, hisz a testvérem van rajta, sokan 
kérdeznék. Erre a válaszom csak annyi lenne,  

hogy a fotós bevetette a digitális géppel dolgozó 
fényképészek egyik legnagyobb segítségét a 
retusálást. Pár retusálás után olyan tökéletes 
embereket lehet készíteni, hogy még a rokonok 
sem ismerik fel. De ez kinek is jó? Hisz tök 
unalmas lenne a világ, ha mindenki úgy nézne ki, 
mint egy porcelánbaba. Tökéletes bőr, tökéletes 
haj. Akkor pár mesterség (pl.: Fodrász, 
Kozmetikus) el is tűnne. 

Illés Norbert 
 

Légy az egészség rabja! 
 
Iskolánk a 
Jövő Drogok 

Nélkül 
Alapítvánnyal 
és a Városi 

Egészségneveléssel karöltve megrendezte a 
megyei egészségfejlesztési, drogprevenciós 
vetélkedőt. 
„Légy az egészség rabja” címmel. 
A versenyen megyénk középiskoláiból érkező 9, 
négyfős csapat vett részt. A versenyzők 10 

üzenettel érkeztek, melyek hasznos tanácsokat 
rejtettek az egészséges életmód körében. Az 
ügyességi feladatok után rajztehetségüket és 
szituációmegoldó képességüket pontozta a 
háromtagú zsűri. A feladatok között volt még egy 
bemutatott filmrészlet utáni kérdőív kitöltése, 
illetve egy TOTÓ. A legjobbnak az ESZI-s Dream 
Team nevezetű csapat mutatkozott. Szoros 
versenyben követte őket a No Comment alakulat, 
akik szintén iskolánk diákjai. Harmadik helyen a 
simontornyai Cannabis végzett. Ezúton is 
gratulálunk minden résztvevőnek! 

Az ESZI kortárssegítői 
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Pénteken hétfő, szombaton péntek 
Április végén ritka munkanap-áthelyezés 
zavarta meg az ország életritmusát. Idén 
ugyanis május 1-je keddre esik, így egy hétfőt 
inkább 21-én, szombaton kellett ledolgozniuk a 
hazánkban élőknek. Viszont így egy 
négynapos hétvége követi az egy szem szabad 
vasárnapot. 
Nekünk, ESZI-seknek talán kicsivel 
szerencsésebben alakult a helyzetünk, annak 
köszönhetően, hogy pénteken tanultunk hétfői, 
és szombaton pénteki órarend szerint. Ezáltal a 
bejárósok és kollégisták hazautazása talán nem 
bizonyult problémásabbnak, mint egy normális 

pénteki napon. A menetrendeket tekintve 
minden változatlan maradt, sőt, tapasztalataim 
szerint a megszokottnál jóval kevesebb utassal 
találkozhattunk. Ez talán annak tudható be, 
hogy a többi iskolában aznap hétfő szerint 
tanítottak. 
Üröm az örömben, hogy azt az egy napot sem 
szentelhette teljesen a pihenésnek és a 
szórakozásnak az, aki az érdemjegyek terén 
nem akart rosszat magának. Sőt, már most 
tudom, mivel kell töltenem a hosszú 
hétvégét… 

Fekete Zsolt 
 

A 9.A legelső irodalom témazárója 
Dolgozatcímek voltak: 
Ha én az ókori görögök közt éltem volna… 
A Biblia lapozgatása közben… 
Ha én Kreón helyében lettem volna… 
 
„A Biblia olvasgatása közben 
azon is töprenghetünk, 
hogy milyen lenne az 
életünk, ha mi is a Biblia 
szerint élnénk, nem lenne 
ilyen a világ, ilyen 
elhamarkodott, gyors, 
szaladó, mindenki békésebb 
lenne és nyugodtabb. Én 
például, ha egyszer-kétszer 
olvastam a Bibliát, könnyen 
azt vettem észre, hogy 
alszom.” 
„Jobb lenne egy olyan világban 
élni, ahol mindenki egyenlő, ahol 
senki se több a másiknál, és senkinek sincs 
több semmiből, mint a másiknak, mert aki 
irigy, az bármire képes, hogy felülmúlja a 
másikat. Szerintem abban a korban a görögök 
sokkal felvilágosultabbak voltak, mint a többi 
nép. Ha köztük éltem volna, biztosan kevesebb 
gondom lett volna az életben. Stressz mentes 
lett volna az életem. Nem kellett volna sehova 
se sietnem. Jó lett volna köztük élni, de én 
szeretem ezt az életet is. Lehet, hogy minden 
nap ideges vagyok, hogy másnap milyen 
dolgozatot írunk, de ha megírtam, és jól 
sikerült, este nyugodtan fekszem le és 
gondolom: ezen is túl vagyok.” 
„Nagyon gondtalan volt minden. Ezért is 
vágyakozom az ő életükre néha. A napjaimat 

nem a tanulással, az idegeskedéssel kéne 
töltenem, hanem azon kéne aggódnom, hogy 
milyen jobbnál-jobb dolgokat csináljunk 
aznap. Élvezném az életemet, nem kéne annyi 

elvárásnak megfelelnem, a 
véleményemet szabadon 
kinyilváníthatnám. Most 
így, hogy sajnos nem abban 
a korban élek, rengeteg 
törvénynek, elvárásnak és 
szabálynak kell 
megfelelnem, mert ha 
ezeknek nem felelek meg, 

akkor nagyon rossz ember 
válna belőlem, és az nem lenne 

jó dolog.” 
„A mai felgyorsult világ 

példát vehetne róluk, mert 
akkor nem volt állandó fizetőeszköz, 

amin bármit megkaphattak volna, mégis 
boldogok voltak. Mi most pénzért vesszük a 
boldogságunkat. Nem voltak gyors közlekedési 
eszközeik, de mégis eljutottak oda, ahova 
akartak. Szinte a fél világot felfedezték. Ma a 
felettünk álló ember rabjai vagyunk. Az 
ókorban hittek abban, hogy a túlvilágon is van 
élet, hittek az istenekben, mi pedig csak a 
pénzben hiszünk.” „A Biblia arra tanít, hogy 
amiben hiszünk, azt ne adjuk fel holmi 
gazdagság végett, sokkal fontosabb az, hogy 
mindig segítsünk a barátainknak, és ne csak 
nekik, hanem azoknak is, akik minket esetleg 
nem kedvelnek, vagy nem ismerjük őket. 
Fontos, hogy igazságosak legyünk, és ne 
akarjunk rosszat a többi embernek 

Illés Norbert
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Halak az iskolában? 
IGEN 

 
Az ESZI történetében, találunk rá példát, hogy egy osztály állatot vagy állatokat tartott. És milyen 
szakos tanulókról volt szó? Természetesen környezetvédősökről! Gondolok itt Nagy János tanár úr 
előző osztályára. 
2007 márciusában osztályunk (11/a) megpróbált 
létrehozni egy halak számára alkalmas élőközeget, 
amit sikerült sikeresen megalkotnunk. Az ötlet 
onnan származik, hogy osztályunkban több diák 
rendelkezik saját akváriummal. Mivel ők gyakran 
cserélgetik tapasztalataikat, aminek mi is fültanúi 
vagyunk általában, kedvet kaptunk hozzá, hogy 
nekünk is 
legyen miben 
gyönyörköd  ni. 
Ezen kívül 
számtalanszor 
megtörtént, 
hogy egymás 
között 
cserélgették a 
kis díszhalakat. 
Persze 
osztályunknak 
azon része örült 
a legjobban, 
akinek otthon 
nem engedték meg szülei az ilyesfajta állattartást. 
Az akvárium üvegét a 2. emeleti női mosdóból 
vettük kölcsön és reméljük, nem hiányzik 
senkinek! Az alapos kitisztítás után jöhettek bele, 
az előre kifőzött és megtisztított kavicsok és 
díszkövek. A növények fontos szerepet játszanak 
az akvárium flórájának kialakításában. Ezért 
növényeket is találhattok az akváriumban. Az 
általános közeg kialakítása után jöhettek a halak. 

Először 2 db guppi, majd 3 db guppi ezután 3 db 
leopárd és színjátszó dánió díszhal elhelyezésére 
került sor. Ezen kívül az algásodás megelőzése 
végett egy csiga és egy tapadós szájú algaevő hal 
is fellelhető a vízben. A halak összeszoktak, és 
vidáman élik életüket. Egy levegőztető biztosítja 
számukra a megfelelő O2 mennyiséget. A halak 

etetéséről felváltva 
gondoskodunk. A 
halaink mindeddig bírják 
a strapát és csak 1 db 
guppink pusztult el 
sajnálatos módon 
egészségügyi problémái 
miatt. Az akvárium kicsit 
felpezsdíti az életet a 
szünetekben, valamint 
néhány emberkének 
leköti a figyelmét az őt 
nem igazán érdeklő, 
unalmasnak vélt órákon. 
(kinek melyik órát 

takarja) Örömmel vettük tudomásul, hogy 
tanárainknak és diáktársainknak, sőt még Ronczyk 
Tibor igazgató úrnak is tetszett a látvány és 
megcsodálták a mi kis csodánkat! 
Reméljük, még sokáig gyönyörködhetünk benne, 
és még tovább fogja színesíteni az iskola életét! 
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki 
valamiképpen hozzájárult a megvalósításhoz! 

Kiszli Alexandra 
 

 Iskolai Büfé  
 
Hova is vezet egy átlagos ESZI-s kora reggeli 
útja? Naná, hogy a Büfébe! Ott van minden, ami 
szem-szájnak ingere. 
Fogyasztás persze napszakfüggő. Reggel inkább a 
kávé, cappucino és társaik fogynak a leginkább, 
hogy mindenki a magából legtöbbet kihozva essen 
neki a napnak vagy a tanításnak. Ezen meg se 
lepődök, hiszen minden „normális” ember első 
mondata reggel: „Kávééééééét!” 
Az köztudott, hogy „tízórai” idején be se lehet 
jutni a Büfébe. Ilyenkor a gyakorlott vásárló keres 
egy ismerőst a sor elején és leadja neki a 

rendelését, majd 2 perc múlva angolosan távozik a 
helyszínről. 
Azt sem szabad kifelejteni, hogy az Iskolai Büfé 
kicsit sem pénztárcafüggő. Így a „csóróbb” diákok 
vagy éheznek, vagy hozzák otthonról a sokat látott 
uzsidobozt ☺ és kényelmesen, elfogyasztják 
önkéntesen kreált szendvicsüket. Ha pedig az 
ebéd még messze jár, és éhen akar veszni az illető, 
akkor hamar koldulásra adja a fejét. 
Tehát ajánlom mindenkinek, ha spórolni szeretne 
a Büfé árai mellett, akkor inkább be se menjen! 

☺
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A százharmincegyes szoba 6. rész  
A leszámolás 

 
Az árny közelebb jött, így a lámpák fényében 
láthatóvá vált egy tagbaszakadt, nagydarab férfi. 
Szürke öltönyt és kalapot viselt. Valójában 
minden ruhadarabja szürke volt. Szájából félig 
elnyűtt szivar lógott ki, belső zsebében, pedig 
vészesen dudorodott egy erősen pisztolyra 
hasonlító tárgy. 
- Örülök, hogy találkoztunk - mondta, mikor 
odaért Steve elé, kezet rázott vele - A nevem 
Sonny de Partue. Maffiavezér. De szólítson csak a 
végzetének - elvigyorodott, majd a másik 
pasashoz fordult - Tíz perc múlva hozd a 
folyópartra - azzal kisietett a szobából. 
Steve magatehetetlenül nézte, ahogy a beton 
lassan megkeményedik a kádban. Úgy öt perc 
elteltével már teljesen kemény volt, 
belefagyasztva Steve lábát is. A fickó ekkor 
eloldozta, és a kádat felemelve kivitte a teremből. 
Nagyon erős pasas volt, ugyanis egy szusszanás 
nélkül elbírta vinni őt kádastul, betonostul a folyó 
partjára. Ott ledobta a földre, aminek 
következtében Steve majdnem hasra esett, bár 
helyzeténél fogva elég nehéz lett volna. 
A maffiafőnök a közelben várt rájuk. Mikor 
megérkeztek, 
közelebb jött. 
- Steve Harvey - 
kezdte - Maga az 
első ember évek 
óta, aki komoly 
fejfájást okoz 
nekem és a 
maffiának. 
Kihallgat egy 
beszélgetést, elüti a 
fiamat, - ezt minden érzelem nélkül mondta - 
tönkreteszi a rejtekhelyeinket... 
- „Valószínűleg a raktárépületre gondol ez alatt” - 
gondolta Steve. 
- ...és bepofátlankodik a területünkre - fejezte be a 
felsorolást Sonny. Odament a folyóhoz - Tudja mi 
történt a legutóbbi emberrel, aki ennyi gondot 
okozott? 
Steve jobbnak látta megrázni a fejét, bár sejtette a 
választ. Sonny gonoszul elvigyorodott, majd a 
folyóba dobta elhasznált szivarját. 
- Mondjuk úgy, nemsokára találkozhat vele. 
Intett, mire az addig Steve mögött álldogáló férfi 
felkapta őt, és elindult vele a folyó felé... 
Ekkor halk, majd egyre hangosodó búgás és 
berregés hangzott fel. A pasas ijedtében elejtette a 
kádat, majd az égre nézett. 

Nem egy, nem két, de három helikopter kezdett 
körözni a fejük felett. A parkolóba sorra érkeztek 
a rendőrautók. Az egyik helikopterből megafon 
hangja hallatszott: 
- Körül vannak véve! Adják meg magukat. 
Válaszul a kádcipelő fickó előkapott egy 
géppisztolyt, és a helikopterek felé lőtt vele. A 
válasz nem maradt el: három helikopter beépített 
géppuskája terítette le a szerencsétlen rosszéletűt. 
Sonny arcán ijedelem tükröződött. Elkezdett 
rohanni a folyó mentén, bár ez márkás cipőjében 
és nadrágjában elég nehéz dolog volt. Egy alak 
futott ki a rendőrautók közül a maffiavezér után. 
Meglehetősen könnyen utolérte, majd egy 
ugrással leterítette, és az arcához nyomott egy 
pisztolycsövet, pisztollyal együtt. 
További négy rendőr futott oda hozzájuk, és 
megkötözték, majd a biztonság kedvéért 
megbilincselték Sonny-t. Az alak, aki elkapta, 
Stevehez futott. John volt az. 
- Jól vagy, haver? - kérdezte, majd a kádat kezdte 
vizsgálni. 
- Persze, jól vagyok - felelte Steve - De ha tíz 
másodperccel később érkezel, már a folyó fenekén 

aludnék a halakkal - a 
sok rendőrautóra, majd 
a helikopterekre nézett 
- Honnan szereztél 
ennyi utánpótlást? 
- Hát, elvégre a 
maffiáról van szó - 
mondta John 
mosolyogva, majd 
megkopogtatta a 
kádban lévő betont - 

Ezt csak a rendőrségen tudjuk majd feltörni. 
Steve lenézett a betonra. A lábai továbbra is benne 
voltak, lassan már nem is érezte őket. 
- Jut eszembe - folytatta John - Beszéltem a 
rendőrfőnökkel a dolgaidról. Mindent elmondtam, 
és... hát, szeretne kitüntetni - Steve-re nézett, és 
elégedetten nyugtázta annak meghökkent arcát. 
- Engem? Miért? Nem csináltam semmit! 
- Segítettél lebuktatni a maffiát - magyarázta John 
- Évek óta nem tudjuk elkapni őket. Ja, és lehet, 
hogy az akadémiára is meg fognak hívni. Persze, 
csak ha akarod. 
Steve ebben a pillanatban arra gondolt, hogy ha 
nem lenne a lába egy kád betonba ragasztva, 
valószínűleg kislányként ugrálna az örömtől... 

Komáromi Áron
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A varjak gyermeke 
 
Az iskolánkban megrendezett versíró verseny győztese Bukros Adrián 10. B osztályos tanuló. Itt 
olvashatod a nyertes versenyművet. 
 
Látod! ott nyugszik a nap domb mögött  
Az a hely ahol szívembe magány költözött 
Ültem és csak vártam valakire, valamire 
De nem jött értem oda, senkise 
Ismét, ismét mint oly sokszor egyedül voltam 
S nem bíztam másban csak az alkonyban 
 

Némán, lopva jött, nem késett el 
A nappal nem váratta meg az éjjelt 
Elhagyta az eget mert ez volt a sorsa, 
Mint az én szerelmemé, lehullott a porba 
Lehanyatlottak elgyengült sugári 
S befeketültek tüzes virágai. 

 
Gyászolóként terített gyászleplet az égre 
Holdat és csillagokat takarta el véle 
Lassú monoton zajjal mosta az eső arcomat  
S fülembe a szél hozott ismeretlen zajokat 
Szárnyak verdesése...Ó igen! ezt halottam 
Egy sereg varjú repült felém rajokban. 
 

Egy leszállt rám s én csak ültem 
Mint lelketlen madárijesztő tűrtem 
Néma villám tört ki a pillanatból 
S tette világossá mi eddig sötét volt 
Nyugodt halk világomból felocsúdtam 
S rádöbbentem hogy eddig halott voltam 

 
A fényár vakított, de megláttalak téged 
Azt a jól ismert kecses sziluetted 
Oly közel voltál, hogy szinte éreztelek  
De mégis oly távol hogy el nem érhettelek 
Hiába gázoltam a fekete virágok közé 
Nem láthattam hogy ki is vagy többé 
 

Már úgy érzem nem te, hanem én távolodtam 
Én, ki csak változni próbáltam  
Ruhám megszaggatták a tövises virágok 
És észre vettem hogy térden állok 
Sok száznyi vágott szúrt seb, 
Ezer és egy vérző gondolat 

 
Ordítani próbáltam de hang nem jött torkomon 
Felállni akartam de rózsabilincs lábamon 
Lángolni felgyújtani az egész átkozott rétet 
Utánad rohanni s kiáltani: Szeretlek!  
Együtt újra és újra égni, szeretni akarok. 
de nem megy, mert a varjak gyermeke vagyok. 
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Sorfal és virágok 
A ballagás napja kicsit más volt, mint a többi iskolanapok. Először is nem mindennap megy egy diák 
ünneplőben iskolába (vagy nem kell hazamennie érte). Másodszor nincs mindennap „folyosó- és 
teremdíszítő” órája. Ennek ellenére a kilencedik, tizedik és tizenegyedik osztályok aznap, 2007. május 
4-én délelőtt feldíszítették a folyosókat és a kijelölt termeket, úgyhogy virágillat terjengett az iskola 
termeiben, a folyosókon. Minden készen állt, az idei ballagáshoz. Aznap délután az iskola előtt 
elsétáló emberek azt láthatták, hogy miként gyülekeznek a sorfalat állók, vagyis a kilencedik, tizedik 
és tizenegyedik osztályosok. A korán érkezőknek még volt idejük beszélgetni, de mikor eljött az idő, 

mindenki elfoglalta helyét a sorfalban, amely a főbejárattól az udvar „főútján” keresztül a hátsó 
bejáratig kígyózott, hogy a ballagóknak legyen elég helyük „ballagni”. A tizenkettedikesek aztán 
lassan végigmentek a fekete-fehér ünnepi díszben  pompázó hajdani iskolatársaik sorai között, majd az 
ESZI-csarnokon keresztül elfoglalták helyüket az iskola udvarán. A többi osztály is felsorakozott, 
majd kezdetüket vették a beszédek. A negyedikesek és a ballagtató harmadik évfolyam egyaránt 
mondott beszédet. Előbbiek főleg búcsúzó, utóbbiak inkább búcsúztatóakat. Sike Barbara 11. D 
osztályos diáktársunk az alábbi beszéddel búcsúzott a végzősöktől: 

Köszöntöm a ballagó diákokat, tanárainkat, diáktársainkat, a szülőket és vendégeket! 
Drága Ballagó Diáktársaim! 

Négy hosszú, sokszor unalmas, de ugyanakkor vidám év telt el. Öröm végignézni ezen a diákseregen, 
amely boldogan, kicsit rémülten áll most itt. Eljött a Ti nagy pillanatotok. 
Leginkább a gyümölcsökhöz tudnálak hasonlítani titeket. Négy éve, mikor itt kezdtetek tanulni még 
éretlenek, zöldek voltatok. Azonban az elmúlt évek megedzettek, megérleltek titeket. Ahogy a 
gyümölcsöket a napfény, az eső, a gondozás érleli, úgy titeket szüleitek, tanáraitok, és az évek során 
szerzett tapasztalatok és élmények. A tanárok ellen elkövetett csínytevések, füllentések a házi 
feladatokról, nyári élmények, és az évekig vára várt olaszországi utazás. Az utolsó nagy, szabad utazás 
az érettségi előtt. 
Igen, az érettségi! Valószínűleg erre a szóra többetek összerezzent. Valljuk be, ez az esemény az, amire 
mindenki csak félve gondol. Milyen komolyan hangzik! Érettségi: vagyis ezek után már a felnőtt lét 
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„Virágozzatok s mit kis élet 
Nagy álmoknak meg tudhat adni, 

Adja meg nektek olyan bőven, 
Alig bírjátok elfogadni.” 

következik? Vége a fiatalkornak? Korántsem. Csak valami új és izgalmas veszi kezdetét az életetekben. 
A gyümölcs, ha megérett, akkor tündököl igazi pompájában. Így ti is. Most mutatkozik majd meg az a 
munka, amit tanáraitok, szüleitek és persze ti magatok végeztetek eddigi életetek során. 
Tavaly még egyikőtök állt a helyemen, jövőre mi állunk majd ott, ahol ti. Egy évfolyam búcsúzik, egy 
új jön. De mégsem szabad ezt a napot búcsúnak tekinteni. Hiszen, bár e szakasz most lezárult, 
elkezdődik önálló életetek, egy új szakasz, egy új utazás veszi kezdetét. Így én azt mondom, ez egy 
boldog pillanat. Most, hogy itt álltok, szüleitek és tanáraitok bizonyára büszkén tekintenek rátok. A 
tőlük telhetőt megtették, átadták tapasztalataikat és tudásukat. Most rajtatok a sor, hogy 
megmutassátok, mit tudtok. Ez a négy év életre szóló volt: volt benne jó és rossz, szép és nehéz 
egyaránt. Tehát nincs mitől félnetek, ne szomorkodjatok, legyetek vidámak és bátrak továbbra is! 
Ady Endre szavaival köszönök el tőletek: 

 
A beszédek után 

minden 
tizenkettedikes 

kapott egy-egy 
héliummal töltött 
léggömböt, amiket 
később, az 
ünnepség végén 

szélnek eresztettek. Magasba emelkedésük reményeink szerint szimbolizálta végzőseink ESZI-ből 
induló további pályafutását. A szülők, ismerősök sokáig nézték, ahogy a színes gömbök eltűnnek a 
messzeségben. 
Az ünnepség után leszedtük a díszeket, holnapra nyoma sem marad a virágoknak, legfeljebb pár 
szirom, levél, szép emlék és fénykép. A ballagás amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment. Sok 
tizenegyedikes a távoli jövőbe tekint, míg sok tizenkettedikes már a közelibe, mert jönnek az 
érettségik...  Komáromi Áron 
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