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SDT, IKT azaz a tanár és diák segítsége 
 

 

2007. november 7-én, az ESZI főiskolai nagyelő-
adójában került megrendezésre az információs és 
kommunikációs technikákról szóló előadás, ame-
lyet főként a tanároknak szánták, de a tanulók is 
széleskörű információkat szerezhettek belőle. Az 
előadás három részből állt. Először Nagy Regina, 
aki az Educatio Kht munkatársa, tartott bemutatót 
a Sulinet program keretében készült projektekről, 
amelyek a modern technikára és az Internetre 
épülve egyszerűbbé, izgalmasabbá teszik az okta-
tást. A projekt "főoldala" a www.sulinet.hu we-
boldal, amely nem rég kapott új arculatot, önma-
gában is rengeteg, a diákok számára fontos hírt, 
információt, ajánlást tartalmaz. Ennek egyik 
aloldala a Sulinet Digitális Tudásbázis, a legna-
gyobb magyar nyelvű tananyag adatbázis, ami a 
tanároknak az órákra való felkészülésben, a tanu-
lóknak, pedig a tananyagokkal kapcsolatos infor-
mációszerzésben, a házi dolgozatok elkésztésé-
ben, a tanulásban nyújt segítséget. Tantárgyak, és 
témakörök szerint csoportosítva tartalmaz kísérle-
teket, módszertani ötleteket, animációkat, óraváz-
latokat, feladatokat, teszteket, amelyek teljesen 
hiteles, tanárok által lektorált anyagok. Az oldal 
természetesen mindenki számára elérhető, de 

regisztrációra is lehetőségünk van, amellyel to-
vábbi lehetőségeket kapunk, ilyen például a 
könyvjelzők rész, amivel az általunk érdekesnek 
talált tartalom címét menthetjük el. Az informá-
ciószerzés legegyszerűbb módja a keresés, ezért 
természetesen ez az opció is adott, részletesen 
beállítható feltételek alapj án. A PC-n és az In-
terneten kívül további érdekes eszközöket is 
használhatunk már. Nagyné Lakos Mária például 
egy számítógéphez csatlakoztatható sugárzásmé-
rőt mutatott be, ami sokkal hatékonyabb hagyo-
mányos, csipogós társánál, mivel a környezetünk-
ben található aktív elemeket külön, grafikusan 
ábrázolja. Ezután Krizsán Árpád végzett el egy 
mérést, ami fizikaórákon kerülhet elő. Bebizonyí-
totta, hogy egy PC-hez csatlakoztatható műszerrel 
és az ahhoz tartozó szenzorokkal egyszerűbben és 
pontosabban megállapítható, pl. egy inga sebessé-
ge, mint a stopperórás módszerrel. Az eredmé-
nyek a kivetítőn jelentek meg. Érdekes volt az 
előadás, de az eszközök hátrányait is észre kell 
vennünk. Egyrészt nagyon drágák, másrészt a 
tanároknak többletmunkát jelenthet a használatuk 
elsajátítása. Reméljük, hogy ez nem okoz majd 
problémát és szélesebb körben is elterjedhetnek 
az új megvalósítások. Ha azt vesszük alapul, hogy 
iskolánk már rendelkezik egy egyedülálló sugár-
zásmérővel, bízhatunk benne, hogy további mo-
dern dolgok jelennek majd meg az ESZI-ben. 

Baka Rihárd 

 

Történet egy kamaszfú tollából: Az Örökség trilógia 
 
Christopher Paolini, 23 évesen már 
nagysikerű íróvá vált az Örökség című 
trilógiával, mely egy 15 éves fiúról, 
Eragonról, és egy sárkányról, Saphiráról 
szól. 
Eddig Paolini két részt írt meg, az 
Eragont (2003) és az Elsőszülöttet 
(2005), ám a harmadik és egyben befeje-
ző rész címe illetve megjelenési ideje 
egyelőre még titok maradt. 

Az Örökség trilógia a Gyűrűk urához 
hasonló időben játszódik, ám teljesen 
eltérő helyszínen, Alagaesia földjén, ahol 
a gonosz Galbatorix király uralkodik. 
Eragon és Saphira feladata, hogy letaszít-
sák a trónról. 
A könyv főként tizenéveseknek ajánlott, 
de más korosztály is bátran belekezdhet, 
mert a történet rendkívül izgalmas. 
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Történelmi atmoszférát teremtettek 
 
2007. október 20-án az Energetikai Szakközépis-
kola ünnepi előadás keretében emlékezett az 
1956-os szabadságharcra. 
Rendhagyó módon egy 
dramatizált jelenetet adtak 
elő a műsor résztvevői. A 
’’színdarab’’ az 50-es 
években játszódott. Az 
irodalmi és történelmi do-
kumentumokon alapuló 
megemlékezést Csergő 
Vilmosné tanárnő és az 
általa felkészített 
11.osztályos vállalkozó 
szellemű diákok munkáját 
dicsérte. (A szereplők sok-
szor hajnali órákban tartott 
próbáit a résztvevők egy-
behangzó elégedettségére nem csak dicsérettel, 
hanem irodalom ötössel is jutalmazták.)  
Az akkori erkölcstelen rendszert egy hét évig ok 
nélkül raboskodó, majd szabadon engedett fogoly 

emlékei alapján mutatták be. Az emlékezők be-
számoltak az államvédelmi hatóság kegyetlenke-

déseiről, a 
koncepciós 

perekről, 
kényszermunká-

ról, a megalázta-
tásokról, amelyek 
a forradalom 
legfőbb kiváltó 
okai voltak. A 
szereplők és a 
színpad hátterét 
egy óriás kivetítő 
alkotta, amelyen 
korhű képek 

teremtettek 
történelmi 

atmoszférát. A műsor forgatókönyve Déry Tibor, 
Márai Sándor és Faludy György művein alapult.  

Baka Richárd 

 

Az ESZI legszexibbje 
 
Az ESZI fiútanulóinak legnagyobb örömére isko-
lánk nőnemű diákjaira nem csak 
az intelligencia jellemző – az 
ESZI hírnevét a csinos lányok 
öregbítik. Mi sem jobb példa 
erre, minthogy a Viva Tv idén 
meghirdetett Szexi vagy nem? 
szépségversenyének győztese, 
Prancz Petra harmadik évét tölti 
sulinkban ügyvitel szakon. 
Emellett a Tolna Szépe díjnak is 
Ő büszke tulajdonosa. A verse-
nyekre [...] nevezte be jó 
érzékkel, hiszen a győzelem 
nem csak egy ígéretes karrier 
kezdetét jelenti, hanem a 
félmilliós fődíjat is.  
Tanultál modellkedni, jársz-e 
fotózásra?  
Igen, tavaly végeztem 
Budapesten Jaksity Kata 
modelliskolájában. Fotózásra még ezután kerül 
sor, eddig többnyire divatbemutatókon vettem 
részt modellként.  

Sok idődbe kerülnek a versenyek, modellkedés? 
Ha igen, megéri? 
Igen, elég sok időt és energiát 
vesz igénybe, mivel a bemutatót 
ruhapróba is megelőzi, így 
legalább két napot utaznom kell. 
Ezenkívül anyagi áldozatokat is 
kíván (pl. útiköltség). Egyelőre 
még a ráfordított költségek 
térülnek meg. A VIVA Tv-ben 
nyert összeg volt az első, ami 
nyereséget jelentett.  
Mit csinálsz szívesen a 
szabadidődben? 
Futok, a barátommal töltöm az 
időt, zenét hallgatok. Szeretek a 
barátnőimmel bulizni járni. 
A jövőben szeretnél ilyen pályát 
befutni?  
Igen, örülnék, ha sikerülne nevet 
szerezni a szakmában és 

eredményeket elérni. Bár nagyon sok munkával 
jár, néha fárasztó, de a bemutató napján a kifutón 
már nem gondol erre az ember. 

                                                           FA 
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Mindenszentek- Halottak napja 
 
Mindenszentek 
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára 
mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért, hogy 
a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után 
szentté avatottakról is 
emlékezzenek meg, 
ezért 732-ben a Szent 
Péter-bazilika egyik 
mellékkápolnáját 
mindenszenteknek, 
vagyis az egyház 
szentjeinek ajánlotta. 
A történtekből 
kiolvasható, hogy a 
mindenszentek nem a 
vértanúk ünnepének új 
értelmezése, hanem 
attól teljesen független 
kezdeményezés.  
Nem ismert, hogy a 
felszentelés az év 
melyik napján történt, a 8. századtól azonban 
november elsejét említik, mint az ünnep dátumát. 
Az sem ismert, hogy miért pont november elsejé-
re esett a választás, talán valamelyik pogány rítus 
átvétele állhat a háttérben (kelta újév vagy hispán-
gall ünnep).  
Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú ünne-
pe idővel vesztített jelentőségéből, a három ünnep 
közül a halottak napjának épült be egyedül a vilá-
gi ünnepek közé. 

Halottak napja 
A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte 
egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a 
halottak napja igen színes hagyományokkal ren-

delkezik. A 
mindenszentekkel 

ellentétben az ünnep 
nemcsak a katolikusoké, 
hanem a reformáció több 
vallása is elfogadja: míg 
az evangélikusok és az 
unitáriusok hivatalosan is 
elismerik, addig a 
reformátusok csak 
szokásjog alapján, a 
templomon kívül 
emlékeznek meg az ese-
ményről.  
A halottak napja szintén 
önálló ünnep, a másik két 
szokástól függetlenül 

alakult ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban ren-
delte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és 
szentmiseáldoztatokkal emlékezzenek meg. A 
szokás Nyugat-Európában a 12-13. században 
mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A 
szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon 
kevés hagyomány közé tartozik, amely életben 
tudott maradni a 21. század elején is. 
 

Illés Norbert
 

A meg sem ismert Palágyi 
 
2007. november 5-én 17 órakor a 
Pákolitz István Városi Könyvtár-
ban került megrendezésre 
Serdültné Benke Éva, iskolánk 
volt irodalomtanárának könyvbe-
mutatója. A könyv címe: „A meg 
sem ismert Palágyi”. Palágyi 
Menyhértet a négydimenziós tér-
idő-fogalom magyar úttörőjeként 
tartják számon. Kevesen tudják 
azonban, hogy ez a kiváló tudós 
Pakson született 1895. december 

16-án. 
A könyvbemutató november 5-én 17 
órakor kezdődött. Szó volt Palágyi 
munkásságáról, időszerűségéről, és 
Palágyiról mint Madách-kutatóról is. 
A könyv leginkább azokat a részleteket 
tárgyalja Palágyiról, amiket kevesen tud-
nak, vagy kevesen vesznek róluk tudo-
mást. Rendkívül érthetően íródott, így 
azoknak is ajánlani tudom, akik nincsenek 
igazán otthon az ilyenfajta tudományban. 

Komáromi Áron 
 

Emlékezzünk elhunyt diákjainkra és tanárainkra. 
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Erdélyből jöttek 
 

Interjú Pásztor Katinka tanárnővel 
Ma délután rovatunk egyik „szereplőjét”, Pásztor 
Katinka tanárnőt interjúvoltuk 
meg. Az egy órás beszélgetés 
alatt nem csak tanárként, hanem 
magánemberként is megismer-
tük és rájöttünk, hogy az ESZI 
egyik legrendesebb tanárával, 
beszélgettünk. Mint tudjuk, ma-
ga Erdélyből jött tanítani. Hol 
lakott Erdélyben? Szeretett ott 
élni? Vissza szokott járni még az 
otthonába? Marosvásárhely 
közelében laktam, és természe-
tesen nagyon szerettem ott élni. 
Amikor tehetem, visszatérek 
Erdélybe. Ön is követte a népi 
szokásokat? Gondolok itt az 
öltözetre, táncra és egyéb népi 
hagyományra. Természetesen 
igen. Általános iskolában 
néptáncra jártam, de sajnos 
abbahagytam. De különböző ünnepeken én is 
felöltöm a népi öltözéket. Ha már itt tartunk. Mi-
lyen volt iskolába járni? Jó volt. Talán egyetlen 

hátrány az volt, hogy román nyelvből kellett érett-
ségizni, illetve a magyar 
történelmet nem tanították, 
hanem mesélték a 
családtagok. Érettségi után 
hova ment továbbtanulni? A 
Nagyváradi Tudo-
mányegyetemre. Ott 

matematika-informatika 
szakon tanultam. Miért jött 
Magyarországra tanítani? 
Sajnos Romániában 
nehezebb a megélhetés. 
Főleg a tanároknak. Hogyan 
jött az ESZI-be tanítani? Az 
egyik nagynénikém figyelt 
fel a hirdetésre, ahol matek-
informatika tanárt kerestek 
az ESZI-be, így vettek végül 
is fel. Hány éve tanít az 
iskolánkban? Illetve milyen 

tantárgyakat? 3 éve tanítok itt, jelenleg 
programozást, matekot és informatikát..  
  Kiss Renátó 

 
Makó András tanár úr kiállítás ajánlata 
Múlt héten elbeszélgettem Makó András tanár 
úrral, mivel megtudtam, hogy Erdélyből érkezett 
az ESZI-be. Elárulta nekem, hogy 1995-ben köl-
tözött Magyarországra 
családjával együtt Szatmár 
megye egyik magyar ajkú 
településéről. A Kolozsvári 
Egyetemen festészetet tanult. 
1989-ben kezdtem tanári 
pályafutásom Székelyföldön és 
immár negyedik éve, tanítok az 
ESZI-ben. Rendszeresen 
szervez kiállításokat, iskolánkba  
is egy tárlat kapcsán került: 
Hideg László tanár úr megkért, 
hogy készítsek egy kiállítást az 
ESZI-ben, és e kiállítás kapcsán 
merült fel, hogy itt dolgozzak.  
A tanár úr most két művészt 
mutat be. 
Gaál András festőművész 
Gyergyóditró, 1936 március 9. 
Tanulmányait a Kolozsvári 
Képzőművéseti Főiskolán 
végezte. Gaál András a vízfestés technikáját ma-

gas szintre emelte, és ebből kiindulva egy racionális, 
mértanias, elvont tájszerkezetet alakított ki. Képein a 
domb - és hegyvonulatok, talajrétegek hullámzó vonal-

rendszerében megjelennek a 
fák, bokrok, házak, boglyák, 
a szántók négyzetei, 
téglalapjai és háromszögei.  
Könyv István János 
grafikusművész 
1955 - ben született 
Nagykanizsán. A tollrajz, 
tusrajz és szitanyomat 
mellett előszeretettel készít 

computergrafikát. 
Computergrafika - sorozata a 
Vitéz Bátor, a magyar 
népmesék és a vele rokon 
belső - ázsiai sztyeppei 
hősénekek alapján készült 
táncmesejáték, amely a 
nomádnépek, törzsek kultú-
rájának virágzó korszakát 
idézi. 

Illés Norbert 
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Interjú Móricz Judit tanárnővel 
 
Egy szabad órában Móricz Judit tanárnővel be-
szélgettem, aki idén szeptembertől tisztel meg 
minket jelenlétével. Iskolánkban már nem ő az 
első, aki Erdélyből jött hozzánk tanítani, és Ma-
gyarországra letelepedni. Erről faggattam részle-
tesebben. Meséljen kicsit 
magáról! Nagyváradról 
érkeztem, matematika és 
informatika szakos ta-
nárként. Egy Margitta 
nevezetű Pakshoz hasonló 
kisvárosban születtem, de 
az igazi otthonom 
Nagyvárad. Hol tanult a 
tanárnő? Nagyváradon 
tanultam a Nagyváradi 
Tudományegyetemen 
matematika - informatika 
szakon. Az egyetemet a 
Pásztor Katinka 
tanárnővel kézen fogva 
román nyelven végeztük 
el, ahol időnként egy 
lépéssel mindig 
hátrányban éreztük 
magunk, mert az egye-
temig viszont magyarul 
tanultunk. Azonban ez 
egyszerre volt nehézség és 
kihívás is. Meséljen az 
erdélyi életéről, az ottani élet varázsáról! Szá-
momra Erdély egy mesevilágnak tűnik! Bár ez a 
határhoz közel még annyira nem érződik, az eh-
hez hasonló érzéseket a Király-hágó környékén 
érzek, Kolozsvár közelében. Engem ezen a kör-
nyéken egy speciális hatás, egy bizonyos béke tölt 
el. Számomra az igazi Erdély innen kezdődik. 

Szeretek ott élni, színes az élet. Én előnyét látom 
annak, hogy a két nép együtt él. A két gondolko-
dásmód bizonyos módon társul, és az emberek 
tanulnak egymástól. Számomra Erdély varázsa az 
volt, amikor mindennap a kedvenc költőm, Ady 

Endre hőn szeretett kávézója 
előtt sétáltam el, ez az Astoria 
kávéház. Szeret itt élni 
Magyarországon? Egyelőre 
érdekesnek tartom, ismerke-
dek a hellyel és az 
emberekkel. Fél év múlva, 
több tapasztalattal rendelkezve 
többet tudnék nyilatkozni 
erről a kérdésről. Lát valami 
különbséget az erdélyi élet és 
az itteni élet között? Ilyen 
kevés idő elteltével, mióta itt 
élek még nehéz mérleget 
felállítani. Miért a mi 
iskolánkat választotta? Szá-
momra, ez fontos döntés volt, 
hiszen az ember életében adó-
dik olyan, hogy egy fejezet 
lezárul, és ahhoz hogy tovább 
lépjen fejlődésre van szüksége 
úgy szakmailag, mint 
emberileg. Elsősorban em-
berileg, mert az automatikusan 
maga után vonja a többit. 

Abban, hogy éppen Paksot választottam nagy 
szerepe volt a Pásztor Katinka tanárnőnek, akivel 
igen közeli, bensőséges barátság köt össze. Hi-
szen az egyetem elvégzése után útjaink szétváltak.  

Kanczler Enikő 

 

A versenyek megkezdődtek 
 
Október 11-én került megrende-
zésre az ESZI-ben az első „tu-
dáspróba”, amely nem volt más, 
mint az Implom József helyesírási 
verseny. Az iskola nagy 
előadótermében került sor a 
megmérettetésre fél hármas 
kezdettel. A verseny iskolai 
selejtezőjének feladatait 
Gyöngyösi Olga tanárnő készítette. 
Az idei évben 20 személy mérte össze tudását, 

hogy egy közülük képviselhesse iskoláját 
a középdöntőben (és remélhetőleg az 
országos versenyen is). Sajnos a tavalyi 
győztesünk, név szerint Fekete Zsolt 
megbetegedett, és emiatt állhatott rajthoz 
. Pedig igencsak méltó „ellenfele” lehetett 
volna a többi diáknak. A versenyzőknek 
gratulálok teljesítményükhöz! Különösen 
Baranyai Henrietta 12. D osztályos 
tnulónak aki 1. helyzést ért el. 

Káerr
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Szakmacsoportok az ESZI-ben 
2008/2009 

Informatika 
(11-es kódszám) 
Elektrotechnika–
elektronika 
(12-es kódszám) 
Gépészet 
(13-as kódszám) 
Környezetvédelem–
vízgazdálkodás 
(14-es kódszám) 
Közgazdaság 
(15-ös kódszám) 
Ügyvitel 
(16-os kódszám) 

Felvételi vizsga az ESZI-ben 
2008. február 22.-én 

Írásbeli vizsga lesz matematikából és magyar nyelvből (nem 
központi), ezt követi egy rövid elbeszélgetés. A felvételi rang-
sort az általános iskolai eredmények alapján számított, és a 
felvételi napján szerzett pontszámok összege adja. A felvételi 
menetéről minden jelentkezőt írásban értesítünk. 
 

Jelentkezési határidő: 
2008. február 15. 

Iskolánk kódja: 036396 
 

Pótfelvételi: 2008 március 3-án 

 
ELEKTROTECHNIKA –  
ELEKTRONIKA 
szakmacsoport 
 
A szakon tanuló diákok a gyengeáramú elektroni-
ka szinte teljes palettájával megismerkednek. Az 
elektrotechnikai 
alapoktól kezdve az 
egyszerű analóg és 
digitális áramkörö-
kön át a komplex 
berendezések mű-
ködésének megérté-
séig. Számtalan 
villamos áramköri 
ismeretet szereznek, 
mire eljutnak a 
szakmai, technikusi 
vizsgáig. Diákjaink 
nemcsak az elektro-
nikát sajátítják el 
magas színvonalon, 
hanem napjaink 
követelményeinek 
megfelelően magas szintű számítástechnikai kép-
zésben is részesülnek. Tanulóink a 12. év végén 
érettségi vizsgát tesznek, mely után lehetőségük 

van a 13. évfolyamon az elektronikai technikus 
képesítés megszerzé-
sére is. Sikeres techni-
kusi vizsga után, a 
széleskörű szakmai 
ismereteknek köszön-
hetően az ipar szinte 
bármely területén el 
tudnak helyezkedni. 
Végzett tanulóink 
többsége nem elégszik 
meg a középfokú vég-
zettséggel, hanem 
folytatja tanulmányait 
a felsőoktatásban, 
amelyhez jó alapot 
adnak az itt tanult 
ismeretek. 
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INFORMATIKA szakmacsoport 
2 dolog miatt választottam ezt az iskolát. Az első a hírne-
ve és felszereltsége, ami messze felülmúlja a hasonló 
iskolákét, hála az erőmű által nyújtott támogatásnak, és a 
rendkívül magas színvonalú oktatásnak. A második pedig 
egy cikk, melyet egy volt ESZI-s diák írt, egy cikk ami 
miatt én is ezt az 
iskolát választottam. 
Egy olyan cikk, ami-
lyent most Te is a 
kezedben tartasz, és 
amelynek sorait 5 év 
múlva lehet hogy Te 
fogod  újrafogalmaz-
ni. Ha az embernek 
döntenie kell a tovább 
tanulásait illetően, 
általában elsőként azt 
veszi figyelembe, 
milyen képzésben 
részesítik az adott 
helyen, és később 
mihez tud kezdeni az 
ott megszerzett 
tudással. Bátran állíthatom, hogy az iskolában tanító 
minden egyes tanár „specialistája” az általa tanított tan-
tárgyaknak. Ha eddig német nyelvet tanultál, talán úgy 
gondolod gondot okozhat, hogy ezen a szakirányon csak 
angolt tanulhatsz, de jobb ha mindjárt az elején tisztában 
vagy vele, hogy angol nyelvtudás nélkül, nem fogsz bol-
dogulni a számítástechnika terén. Viszont semmi okod 
nincs elkeseredni, 3 év alatt meg lehet tanulni olyan szin-
ten a nyelvet, hogy akár 90%-os nyelvvizsgát is tehess. 
Ugyan ez a helyzet a programozással. Ha eddig nem volt 
semmilyen tapasztalatod benne, rövid idő alatt megérted a 
lényegét, és később komolyabb erőfeszítések nélkül meg 

tudsz majd tanulni bármilyen programozási nyelvet. Én 
ezt tartottam az egyik leghasznosabb dolognak, hogy nem 
csak pusztán egy programozási nyelv használatára taníta-
nak meg, hanem arra a gondolkodásmódra, hogy átlásd a 
dolgok menetét, ami így utólag a hétköznapi életben is jól 

jön néha :D Az 
iskolában lehetőség 
nyílik az érettségi utáni 
évben elvégezni egy 
technikusi képzést, ami 
hihetetlenül hasznos, 
akár tovább szeretnél 
tanulni, akár nem. Ebben 
az évben sok minden 
olyant tanítanak meg, 
amit egyetemen első 
félévben tanulhatsz 
majd, avval a nagy 
különbséggel, hogy az 
ESZI-ben meg is fogod 
érteni, míg egyetemen 
lehet kevés lesz hozzá a 
fél év. Az iskola 

elvégzése után képes leszel komolyabb honlapok, illetve 
a legkülönfélébb programok elkészítésére, alapvető rend-
szergazdai feladatok ellátására. Amint látod itt a lehető 
legjobb képzésben lesz részed, és mindez olyan felszere-
lések mellett, melyeket más iskolák nem biztos, hogy 
nyújtani tudnak. Ha nem vagy paksi, akkor mindenkép-
pen legyél kollégista, megéri! Garantálom, hogy jobban 
fogod szeretni az ESZI-t, mint azt valaha gondoltad volna 
☺ Ha bármilyen kérdésed lenne, írj bátran, szívesen meg-
válaszolom. E-mail címem: rgergo@freemail.hu U.i: Ha 
informatikus leszel, légy büszke rá, a legjobb szak! ☺ 

Ratting Gergely 
 

GÉPÉSZET szakmacsoport 
 

Az ESZI gépész szakán a jelentkezett tanulók a gépgyár-
tás technológus - 
technikus szakmát vá-
laszthatják. Az új szakok 
az ipar fejlődésével a 
számítástechnika 
beépítését hozták a 
gyártás területén. A 
háztartásokban, a kisüze-
mekben 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 

nyújtott a közismereti tárgyak mellett, amelyek az érett-
ségi megszerzését biztosítják. 
A szakmai tantárgyak a 
műszaki ábrázolás alapjait és 
az iparban használt anyagokat 
és ezek megmunkálási 
módjait valamint a számító-
gép használatát a műszaki 
dokumentumok készítését 
ismertetik a tanulókkal. Az új 
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:  anyag és gyártásismeret, gépelemek, 
gépészeti mérések, számítógéppel géppel tervezett gyár-
tás: CAD, CNC, CAM ismeretek találhatók.  
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KÖZGAZDASÁGI szakmacsoport 
A mindennapi életben szükséges pénzügyi 
alapfogalmakkal ismerkedhettek meg, amik 
segítenek abban, hogy tudatos, megfontolt 
döntéseket legyetek képesek meghozni életetek 
során. Bemutatjuk a bankok, biztosítók, 
nyugdíjpénztárak világát, s a különböző 
befektetési lehetőségeket. Megismeritek 
a vállalkozások pénzügyi működését, az 
adózás világát és a gazdaság mozgató-
rugóit. Otthonosan mozogtok a PR és 
marketing tevékenységben, kreatív szá-
számítógép-felhasználók lesztek, s 

idegen nyelveken beszéltek majd. Képesek 
lesztek személyes pénzügyi döntések megala-
pozására, s közreműködni vállalkozások haté-
kony működtetésében. 

ÜGYVITELI szakmacsoport 

Az üzleti élet megszervezésével, a 
hatékony irodai munkavégzéssel 
ismerkedhettek meg. Képesek lesztek 
hivatalos leveleket írni és hatékony 
üzleti ügyintézésre magyar és idegen 
nyelven. Érteni fogtok a gépíráshoz, a gyors-
íráshoz, az irodatechnikai eszközök professzi-
onális üzemeltetéséhez, s a számítógép haté-
kony és kreatív használatához. Megismeritek a 
protokoll világát, a rendezvények szervezését, 

a hatékony munkaszervezés és időgazdálkodás 
lehetőségeit. Képesek lesztek a mindennapi 
életben időtök beosztására, a személyes pénz-
ügyi döntések megalapozására és határozott 
kommunikációra több nyelven. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM- és VÍZ-
GAZDÁLKODÁSI szakmacsoport 
 

A környezetvédelem és vízgazdálkodási szak-
macsoportban elsajátítható képzéseink időtar-
tama 4+1 év, nappali tagozaton. a képzésünk 5 
éves. Iskolánk 2006 óta a Környezetvédelmi-  

 
 
 

és Vízügyi Minisztérium 
elismert Ökoiskolája. Főbb 
szakmai tárgyaink: 
környezetvédelem,  

természetvédelem, 
vízgazdálkodási ismeretek, 

hulladékgazdálkodás, 
talajvédelem, levegőtisztaság-
védelem, és még sok érdekes 
tantárgy színesíti palettánkat. 
Alapvető célunk, hogy a 
diákokban szemléletmódot 
alakítsunk ki, melynek központi 
része a környezetünk megóvása, 
a környezetkárosító 
tevékenységek csökkentése, az 
Európai Unió 
környezetszemléletével való 
szoros együttműködés. Termé-

szetesen e mellett rávilágítunk a természet 
lenyűgöző szépségeire és megbúvó kincseire. 
Kiemelt tevékenységünk a tanulók felkészítése 
a felsőfokú tanulmányok folytatására, az emelt 
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szintű szakmai érettségire, tanulmányi verse-
nyekre ezért mind a közismereti, mind a szak-
mai tantárgyak keretében feldolgozzuk a to-
vábbtanuláshoz és versenyeztetéshez szüksé-
ges szakismereteket. A szakmához fűződő 
ismeretek kiegészülnék 
a nukleáris energiaipari 
környezetvédelemmel, 
a különböző energia-
termelő tevékenységek 
átfogó megismertetésé-
vel. A 
környezetvédelmi-
vízgazdálkodási szak-
területen két szakmát 
tanulhatnak a diákok. 
Ipari 
környezetvédelmi 
technikus (OKJ 54 
850 01) (nukleáris energetikus leágazás - 
01005204) és a települési környezetvédelmi 
technikus (OKJ 54 85 101) szakképesítések, 
megszerzésére nyílik lehetőség. Az ipari kör-
nyezetvédelmi technikus képzés célja olyan 
szakemberek képzése, akik technikusi ismere-
teik révén a környezetvédelmi hatóságok, tele-
pülési önkormányzatok környezetvédelmi fel-
adatköreit, a mezőgazdaság és az ipar környe-
zetvédelmi technológiai feladatait ellátják, 
speciális ismereteik révén a nukleáris létesít-
mények feladataival is foglalkozhatnak, vagy 
munkatársként dolgoznak a víz-, talaj- és leve-

gőtisztaság-védelemmel kapcsolatos problé-
mák megoldásában. Aktívan közreműködnek a 
társadalmi és környezetvédelmi szemlélet ki-
alakításában. A települési környezetvédelmi 
technikus feladatai többek között önkormány-

zatoknál terület-, 
környezetvédelmi, 

településfejlesztési, 
települési 

vízgazdálkodási 
feladatok ellátása; a 
település fejlesztése, 
épített környezet 

védelme, 
üzemeltetése, műszaki 

irányítása; 
környezetkárosító 

hatások mérése, 
érzékelése. 

Iskolánkban lehetőség van önálló laboratóriu-
mi gyakorlatok elvégzésére, természetvédelmi- 
és környezetvédelmi terepgyakorlatok elvégzé-
sére, a szakma teljes körű elméleti és gyakorla-
ti ismereteinek elsajátítására. A diákok a 
szakmai idegen nyelvet angolul és németül 
sajátíthatják el a 13. évfolyamon. Emelt színtű 
képzésben tanulhatják a kémiát, biológiát és a 
szakmai ismereteket egyaránt. A képzés modu-
láris rendszerű, amelynek alapvető előnye, 
hogy az itt megtanult ismeretek más szakmák 
képzéseibe is beszámíthatóak. Az oktatási fel-
adatok ellátására rendelkezésre áll két magas 
szinten felszerelt, modern környezetvédelmi 
vizsgálatok elvégzését lehetővé tevő laborató-
rium, melyekben a multimédiás oktatás bizto-
sítva van. Eredményeink: Az elmúlt években 
diákjaink kiváló helyen szerepelnek az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Versenyen, illetve a 
Szakmai Érettségi Tantárgyak Országos Ver-
senyén, melynek helyezettjei mentességet kap-
tak a szakmai tantárgy érettségi vizsgája alól. 
A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Ver-
senyén évek óta a dobogó legmagasabb fokát 
vívják ki tanulóink, a regionális szakmai ver-
senyeken sem adjuk alább a dobogónál! 
  

 
 
 

 

Felvételidhez segítséget nyújtunk 

felvételi előkészítő tanfolya-
munkkal. 

Kezdési időpontja: 
2007. november 28. 14.30 

A tanfolyami jelentkezési lap beszerezhető a 
www.eszi.hu honlapról, az iskolában, a nyílt 

napokon, a pályaválasztási kiállításokon. 
Figyelmedbe ajánljuk a 

Palágyi Matematika Versenyt 
is! 

Tájékozódj honlapunkon vagy érdeklődj a 
75/519-300-as telefonon. 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. 

Tel.: 75/519-300   Fax: 75/414-282 
www.eszi.hu   eszi@eszi.hu 
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Interjú Adorján tanár úrral 
 
 Péntek délután, két órám közötti szünetben a 
második emeltre sietek, a matek- fizika tanáriba. 
Kezemben egy toll és egy notesz van, zsebemben 
pedig egy telefon, ami hang 
felvételére van előkészítve. 
Adorján tanár úrhoz készülök, 
hogy interjút készíthessek vele 
az ESZIratba. Elérem a tanári 
szobát. Kissé izgulva, de 
kopogok, majd kinyitom az ajtót, 
és belépek. Illedelmesen köszö-
nök, majd közlöm, hogy miért 
jöttem. Szerencsére Adorján 
tanár urat most benn találom, 
tőlem balkéz felé, aki moso-
lyogva vár rám. - Mikor kezdett 
tanítani az ESZI-ben?- újra 
érzem, hogy ezt nem így kellett 
volna mondanom. A tanár úr 
szépen, lassan válaszol, így 
jegyzetelni tudom, hogy mit 
mond. 1987-ben, második éve, az ESZI fennállása 
óta. Először azt hittem, hogy csak egy évszámot 
kapok válaszul, de megkönnyebbülök, amikor 
elhangzik a mondat második fele is. A tanár úr 
megvárja, amíg leírom, majd rögtön felteszem a 
második kérdést is. Milyen tantárgyakat tanít?- 
Matematikát és testnevelést.- Úgy halottam, hogy 
a szombati túrát is ön szervezte.- Igen, ezen kívül 
a DSE elnöke vagyok: túraszervezések, egyéb 
kirándulások szervezése, sítábor, vízi túrák, gya-
logtúrák, rafting.- És gyalogtúrák terén milyen 

tájakra szokta elkalauzolni a diákokat?- Tolna és 
Baranya megyébe, Mecsek, illetve a Dunántúli 
dombság. - Milyen hobbii vannak?A tanár úr röp-

ke gondolkozás után azonnal 
válaszol. - Nagyon sok hobbim 
van: sportolás, horgászat, 
kirándulás, síelés.- Úgy halottam 
Nobel- díjasok könyveit is gyűjti. 
Kissé meglepi a tanárurat, de azért 
megadja nekem a választ.- Igen, 
irodalmi Nobel-díjasok írásait, 
köteteit valóban gyűjtöm, és már 
elég szép könyvtár van belőle. - 
Honnan jött ez az érdeklődés? - 
Szeretem az irodalmat, és 
rájöttem, hogy ilyen sok írót nem 
ismerek, és tudom ajánlani 
mindenkinek, aki a szépirodalmat 
szereti, az kereshet engem, hátha 
tudok segíteni. - Még a hobbihoz 
lehetne írni - folytatja az oktató - 

hogy a zenét is szeretem, a jazzt és az operát. 
Gyorsan lejegyzetelem, majd megköszönöm, 
hogy szakított időt az interjúra, és az ajtó felé 
veszem az irányt. Mielőtt kilépnék, még két in-
formációval gazdagodom: Még megtudtam, hogy 
Adorján tanár úr szervezte az olaszországi kirán-
dulást, illetve ebben a matek- fizika tanáriban Ő 
van a legrégebben. Ezt a két dolgot is beírom a 
noteszombe, majd a tanáriból kilépve visszasietek 
az osztályba, mielőtt becsöngetnének. 

Pataki Balázs
 

„Engedjétek hozzám jönni a szavakat!” 
 
November 12-én az 5. órában rendhagyó előadá-
son vehettek részt a 11. A, B, C, és a 12. A osz-
tály tanulói. Ambrus Ágnes az erdélyi nyelvválto-
zatokról beszélt. A magyar szakos tanárnő Paks 
testvérvárosából, Kézdivásárhelyről érkezett. Az 
előadásra, melynek mottója akár a fenti Sütő And-
rás-idézet is lehetett volna, azért is érdemes volt 
odafigyelni, mert több érettségi tételt érint a ma-
gyar nyelv változatainak, a határokon túl élő ma-
gyarság sorsának, kultúrájának problémaköre. A 
tanárnő minden hallgatóra rábízta, gondolkodjon 
el, valóban a „határon túliak” nyelvhasználatáról 
beszélhetünk-e. A történelemi sorsfordulóink 
tanulsága, hogy országhatárokat lehetett változ-

tatni, nyelvjáráshatárokat nem. A kivetítő képei  
elrepítettek minket a gyönyörű erdők, patakok, 
magas hegyek és székelykapuk földjére. A tanár-
nő pedig bemutatta az ott elterjedt tájszólásokat, 
különleges szavakat, kifejezéseket és nyelvi szo-
kásokat. Sütő András szavaival: „Az ember kiesik 
létének keretéből, ha nyelvéből esik ki.” Különle-
ges hangulatú, távolról ismerős szavak lapító 
(nyújtódeszka), pityóka (krumpli), laska (kifőtt 
tészta) stb. az erdélyi nyelvjárások és az erdélyi 
magyarság ma is életerős létezését és nyelvi gaz-
dagságát mutatják.  

Fekete Zsolt 
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Ericsson díj 
 
Minden ember életében, eljön egy nap, amikor a 
körülötte élők értékelik eddigi munkáját és ehhez 
mérten megfelelően, jutalmaz-
zák. Iskolánk kiváló matemati-
ka-fizika szakos tanára Nagyné 
Lakos Mária sok év odaadó 
munkájáért és a fizika népsze-
rűsítéséért Ericsson-díjjal tün-
tették ki. Az Ericsson Magyar-
ország 1999-ben alapított egy 
díjat, amelyet általános-, vagy 
középiskolásokat tanító fizika- 
és matematika tanárok nyerhet-
nek el. Idén 12 díjat osztottak 
ki két kategóriában 4-4 
matematika és fizika népszerűsítéséért díjat és 2-2 
matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért 
díjat. Az esziben eddig még csak 2-3 tanárt tüntet-

tek ki ezzel a díjjal . A tanárnő elmondása szerint 
hatalmas megtiszteltetésnek érzi, bár amikor megtud-

ta, hogy jelölték a díjra 
nagyon meglepődött és el 
sem akarta hinni. Elmon-
dása szerint a díjkiosztón 
kisfilmeket vetítettek, 
amelyről 1-1 régi tanít-
ványa pillantott vissza rá 
és mondták el róla a véle-
ményüket. A díjazottak 
egy érdekes üveggömböt 
kaptak, amelyik érdekes 
módon nem esik ki kereté-
ből, továbbá oklevelet és 

200.000 forintot. 
Hair 

 

Einstein beájulna! 
 
November 14-én, délután 14 óra előtt egy kisebb 
tömeg gyűlt össze. A gyülekezet célja az volt, 
hogy összemérjék tudásukat nem másból, mint 
matematikából! Maga a verseny 14 órakor kezdő-
dött, ahol aztán mindenki bebizonyíthatta, hogy a 
tudása mögött akár a címben található úriember is 
elbújhatna. A kezdeteknél a 304-es tanterem du-
gig volt és minden évfolyamot képviselt néhány 
ember, de ahogy telt az idő, úgy szállingóztak el 
maguk a diákok is. Magát a feladatsort 17 óráig 
lehetett írni. Persze kellett is az a három óra, mi-

vel a lapon szereplő példák láttán néhányan visszasír-
ták volna a matekóra unalmas példáit. De aki egy ki-
csit is megerőltette azt a bizonyos szürkeállományt az 
bizony az első pár feladaton könnyedén boldogult. A 
többihez meg jobban is meg kellett erőltetnie magát, 
bár ez nem mindenkinek sikerült. Remélem a verseny-
zők sikeresen teljesítették a feladatokat, hogy bebizo-
nyítsák tanárainknak: a matekórák alatt a padon fekvés 
nem az alvás jele, hanem valójában az eddig megoldat-
lan képletek megfejtésén törjük az agyunkat. 

Káerr 

A kávéfőzés nem olyan egyszerű... 
 
Különböző szakok, különböző gúnynevek. Így 
lettek az ügyvitelesek és közgázosok a kávéfőzők. 
Bár ha pontos akarok lenni, akkor így inkább az 
előbbieket nevezik az ESZIs diákok. Ez egy tipi-
kus csajos szak. Közvéleménykutatásom után 
bátran írhatom, hogy a mostani 9.D osztály tanu-
lói nem bánták meg, hogy ezt az iskolát és az 
ügyvitel vagy közgazdaság szakot választották. 
Bár sokat kell tanulni, a közösségi  élet és az órák 
hangulata kárpótol minket mindenért. Ha már az 
óráknál tartunk. Az ügyvitel szakon a hangsúly a 
gépíráson és a nyelveken van, hiszen általában 
titkárnők kerülnek ki közülünk. A közgázosok 
inkább könyvelést, számlázást tanulnak, a gazda-
ság mozgatórugóit ismerik majd nagyon jól pár év 

múlva. Szüleink szerint gépírni egyszerű művelet, 
néhányunk eddigi jegyei és véleményeink viszont nem 
erről árulkodnak. Dehát ezt is meg kell tanulni. De van 
nekünk viselkedéskultúra óránk is, ahol elsajátítjuk 
Nagy Éva tanárnőtől, hogy különböző szituációkban 
hogy viselkedjük talpraesetten. Sok-sok érdekes és 
poénos sztorit mesél, de persze a cikis történetek sem 
maradhatnak ki. No igen, a fekete öltöny fehér zoknis, 
„új ruhás és cipős árcédula rajtamaradásos” esetek, és 
még sorolhatnám. A tanárnő próbál mindenbe beavatni 
minket ami előfordulhat az életben, hogy ne érjen ben-
nünket meglepetés. De mindenre lehetetlen felkészülni 
előre, hiszen jó pap is holtig tanul. 

Kiccsi 
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Görögország helyett Harkány: nem is olyan rossz vásár 
 
Az 13. B osztály 18 diákjai október 11-től 13-ig 
Harkányban és környékén jártak, osztályfőnökük 
Sima Éva és Boczek Katalin iskolatitkár kíséreté-
ben. Ha ez egy hír lenne itt véget érne a történet, 
pedig csak most kezdődik: A kirándulás hetén 
nem lehetett már mit kezdeni velünk, főleg szer-
dán. Egyesek pihenéssel töltötték a délutánt, má-
sok egy kis szórakozással hangolódtak rá a kirán-
dulásra. 
Csütörtök reggel a fél 8-as és fél 9-es menetrend 
szerinti harkányi buszjáraton és az utakon is talál-
kozhattatok a 13. B tagjaival… 11 felé mindenki 
megérkezett a Baranya megyei fürdővárosba és 
elfoglaltuk a szállást. A fiúk délután megmártóz-
tatták öreg csontjaikat a csodás erejű harkányi 
kénes vízben (bár 
rajtuk már ez se 
segíthet ☺), míg 
mi, lányok 
megnéztük a 
piacot és 
felkutattuk a 
város 
szórakozóhelyeit, 
ahova az este 
folyamán az egész 
osztály 
kíséretében térünk 
vissza. 
Csocsóztunk, 
biliárdoztunk, 
pizzáztunk és 
éjfél körül 
hazaszál-
lingóztunk mikor 
a csapolt sör is kifogyott…. (felhívjuk az olvasók 
figyelmét, hogy történetünk minden szereplője 
betöltötte mér 18-dik életévét) 
Gördülékenyen ment a másnapi „ébresztő”, min-
denki időben érkezett, hogy elfogyassza reggeli 
virslijét, friss (értsd: még meleg) kenyér és tea 
kíséretében. 9 órakor begördült tűzpiros „modern” 
kirándulóbuszunk, ami talán a 70-es, 80-as évek-
ből maradt ránk, de legalább megvolt a hangulata. 
Első utunk a siklósi Tesco-ba vezetett, ahonnan 
üdítőkkel (igen, alkoholmentes) és némi harapni-
valóval megrakodva térünk vissza, mi, csajok egy 
csomag ceruzára és rejtvényújságra is lecsaptunk 
(a rejtvény még mindig tart, elnézést, ha fejtegetés 
közben nekimegyek valakinek az ESZI folyosó-

ján).  Siklós vára szép volt. Kívülről is. Személy 
szerényem már kétszer is járt ezen ódon falak 
között, így inkább a várost vettem jobban szem-
ügyre 2 társam kíséretében. Betértünk egy elegáns 
cukrászdába, bár a sütiben sajnos csalódnunk 
kellett . Hegyről hegyre: következő állomásunk 
a nagyharsányi szoborpark volt, amit a 
Szársomlyó hegy régi mészkőbányájában a hely-
színen faragott alkotásokból alakítottak ki. Mi 
tisztes távolságból megcsodáltuk a szobrokat, 
majd belevetettük magunkat a helyi szőlőskertek 
forgatagába (igazából túrázni indultunk). Fél-
háromnegyed óra múlva ugyanoda lyukadtunk ki 
ahonnan elindultunk, a különbség talán csak a 
rajtunk található sár mennyiségében volt (igen, 

sárosak lettünk. 
nagyon.). Fél 
órás sárleverés 
és –lemosás 

után 
visszaindultunk 
a buszhoz, 
Villány felé 
vettük az irányt. 
Megnéztük a 

bormúzeumot, 
aztán szétszé-

ledtünk 
pincékbe 

megismerkedni 
a helyi borok-
kal. A női 
szíveket a 

hagyományos 
villányi helyett 

a desszertborok dobogtatták meg. Bőséges vacso-
ránkat Mattyon költöttük el. Az adagokról és a 
repetáról bővebb tájékoztatást az osztály fiaitól 
kérjetek. Az estét kártyázással és activity-vel töl-
töttük a szálláson, 5-ünk kivételével, akik Pécsen 
néztek szórakozási lehetőség után. 
Szombaton együtt bebuszoztunk Pécsre, bár a 
város látnivalóira a fáradtság miatt nem sokan 
voltak kíváncsiak. Kisebb-nagyobb csoportokban 
elhagytuk kirándulásunk utolsó helyszínét szép 
emlékekkel gazdagodva. Aki nem hiszi járjon 
utána a 13. B osztály tanulóinál! ☺ 
 

knzs 
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Erdei tanóra Sötétvölgyben 
 
A Diák Sport Egyesület (DSE) 2007. október 13.-
ára szervezett egy gyalogtúrát Sötétvölgybe, az 
ESZI diákjai számára, amelyen én is részt vettem. 
A túra reggel nyolc órakor vette kezdetét az ESZI 
hátsó bejáratánál, ahol buszra szálltunk, és meg 
sem álltunk Sötétvölgyig. Körülbelül húszan le-
hettünk, ebből 6 kísérőtanár. Adorján György 
tanár úr nem tartott velünk a sétán, hanem az ebé-
det főzte, amit a séta végén kívánt felszolgálni a 
túlélőknek. Elkezdődött a túra, rengeteg fával és 
cserjével találkozhattunk 15 kilométeres utunk 
során. Sokan, köztük én is, vittünk ma-
gunkkal fényképezőgépet és lefényké-
pezgettük a tájat illetve egymást. Minden 
fát igyekeztem megnevezni pl. bükkfa, 
kocsányos és kocsánytalan tölgy. Ezzel 
kapcsolatban felállítottam egy elméletet, 
amely alapján eldöntöttem, melyik tölgy 
kocsányos vagy épp kocsánytalan. De 
sajnos iskolánk alapos „természettudo-
mányos vizsgálatok” tanára név szerint 
Krizsán Árpád tanár úr a biológusokat 
megszégyenítve elmagyarázta nekem, 

hogy melyik tölgy milyen. Rá kellett döbbennem, 
hogy amit én kocsányosnak néztem az csertölgy, 
és amit kocsánytalannak néztem az pedig kocsá-
nyos tölgy. Ebben az erdőben olyan fákat lehetett 
látni, amelyek az ország egyik részén sem fordul-
nak elő. Én személy szerint nagyon élveztem a 
gyalogtúrát, és úgy éreztem, sokan mások is ezen 
a véleményen voltak. A túra folyamán sajnos a 
hangzavar miatt nem lehetett állatokat látni, eset-
leg néhány madarat és pillangót. A séta végére 
mindenki elfáradt, és nagy étvággyal fogyasztotta 

Adorján tanár úr finom papri-
kás krumpliját. A hazaúton 
néhányan elaludtak, amit én, 
szemfüles paparazzi egyből 
lefényképeztem. Remélem 
nem sokára újra szerveznek 
ilyen gyalogtúrát, amelyen 
nagy valószínűséggel ott 
leszek. 

Hári Viktor 

 

A diákok réme (COOPER) 
 
A stopper. Képes volt megnyomni azt a gombot. 
Rajta hát, fussunk…Hihetetlen… (O_O) Na, kezd 
zsibbadni a lábam…mi az hogy ez még csak más-
fél kör volt?!  Minimum 5! Tanárúr, észrevenné, 
ha én most kirohannék a kapun…? De hát akkor 
is futnék! :D Én nem is…mindegy, már úgysem 
hallja. Ha most legalább hallgathatnám az MP3-
mam, az tompítaná a leszakadni készülő tüdőm 
iszonyatos fájdalmait…(_ _)’’ Ismerős monológ? 
Hát igen, mindegy, hogy hányadik évedet taposod 
az ESZI falai közt, minden évben eljön a Cooper-
futás szezonja. Tudjátok, átöltöztök a szokásos 
’egyenruhába’, kimentek az öltöző elé, amikor 
rátok köszön a testnevelés tanárotok: sziasztok 
cooper-t futó fiúk s lányok! Mindenki bámul ma-
ga elé, nem fogjátok fel ezt a borzalmas szót. 
COOPER. Aztán amikor magatokhoz tértek a 
sokkból, már ott álltok a pályán, és síp hangját 
halljátok. De miért fut mindenki…? Ja, igen, gye-
rünk, ez az, meg tudod csinálni, menni fog! A 
pálya szélén egyre több személy áll, kinek lyukas 
órája van, ki meg csak lóg…Mi az, nem láttatok 
még futó embert? Ennél a résznél gondolkodtok el 
azon, hogy nekirontotok, és elkergetitek őket, 
egyszerűen idegesítők. Aztán amikor már úgy 

érzitek, hogy a lábatok majd leszakad, az oldala-
tok már nem is hasogathatna jobban, a tüdőtöket 
pedig mindjárt kiköpitek, akkor jelenti be tanáro-
tok, hogy még 5 perc van hátra (személy szerint 
itt szoktam a legjobban felhúzni magam…:@). 
Miközben futtok tovább, rengetek kérdés és még 
több kérdőjel rohan veletek együtt az okos kis 
buksitokban körbe-körbe: Miért nem maradtam 
otthon? Miért találta fel a Cooper ezt a tesztet, és 
miért nem verték rögtön agyon?? Este megyünk 
valamerre? Kész a leckém? Melyik szünetben 
tudom leírni és kiről?) Eközben azonban vannak 
olyan emberek, akik megfeledkezve magukról, 
lelassítanak, és már csak sétálnak. Aztán egyszer 
csak hopp! Lejárt a 12 perc! Odamentek a tanerő-
höz- már aki életben maradt- bediktáljátok az 
adatokat, és mentek az öltözőbe. Aki pedig a ’vé-
gén’ már csak sétált, az kénytelen szembesülni a 
következő kemény szavakkal, melyek a testnevelő 
száját hagyják el: jövő órán újra futod. Kicsi lel-
ked darabokban hever. Nem akarod. Te akkor 
beteg leszel. Nem jó, az sem megoldás, akkor is 
újra kell loholnod…nincs menekvés. És de jó: ez 
minden évben így megy! Már alig várod… 

© Cherry 
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Szótár a felnőtteknek avagy a diákszleng 
"... a slang a költészet egyik 
szüntelenül ömlő forrása. Minden 
slang metafora, minden metafora költészet." 
 Chesteron 

Az ifjúság nyelvezetében elsősorban a szlengek 
jelennek meg. Ezt a felnőtt nemzedék annyira 
nem tudja elfogadni, elsősorban azért, mert nem 
érti a kifejezéseket amiket haszná-
lunk.  Ha egy felnőtt ember bele-
csöppen egy fiatalokból álló társa-
ságba, kívülállónak érzi magát. Nem 
csak azért, mert korosztálybeli kü-
lönbség van, hanem mert a diákok 
különböző szavakat használnak, ami 
nem olyan pontos, olykor nem sza-
lonképes, mint általában a felnőtteké. 
Ha például órán valamin a diáktársa-
inkkal összeveszünk, önkéntelenül is 
olyan szavakat használunk, ami nem 
biztos hogy érthető minden jelenlévő 
számára. Ekkor oktatónk megáll egy 
pillanatra, furcsán néz, majd a követ-
kező kérdésbe kezd bele: Mit jelent 
az a...? És mi a tudás fölényével, 
csillogó szemekkel avatjuk be őt. Végülis, ha mi 
is tanárok közé keverednék, nem biztos, hogy 

értenénk, amit beszélnek. 1:1? Na de legyünk reáli-
sak, épeszű „kisdiák” önszántából( ha csak nem mu-
száj) nemigen megy tanárok közelébe. Na per-
sze…mondhatjuk ezt, egy kis túlzással. A diákszleng 
általában egy összeszokott társaságban jön létre. Mi-
nél szorosabb a kötelék a tagok között, annál több új 
szó alakul ki. Ez a korosztályhoz tartozó sajátos 
nyelvhasználat elkerülhetetlen. Manapság mindennek 
van szlengben megfelelője. Mi, azaz a fiatalok azért 
is találunk ki szlengeket, mert ezek ötletesebbek, 
színesebbek és vagányabbak, mint a felnőttek által 
használt szavak. 
Diáktársaink! Ti is találkoztatok már olyan „szótá-
rakkal” vagy internetes oldalakkal, ahol a „nyelvün-
ket” akarják lefordítani a felnőttek? Ezek elég vicce-
sek, mert olykor olyan szavak találhatóak bennük, 
amiket életünkben nem hallottunk, ilyenkor jókat 

mosolygunk.  Másrészt 
ezeknek a szótáraknak nem 
igazán örülünk, hiszen vég-
re van valami, ami csak a 
miénk. Nem csak szavakról 
beszélünk, amit délután 
unalmunkban vagy akár 
tanulás helyett találunk ki, 
ezekkel néha elég mély 
érzéseinket fejezzük ki és e 
szavak által közvetítjük. 
Ezért kitalálunk dolgokat, 
amik nem hangzanak olyan 
érzelmesen, mint az „erede-
ti.” Azért, mert nem aka-
runk túl sebezhetővé válni, 
nehogy mások kihasználják 

ezt. „Így válik a szleng önkifejezéssé és eszközzé: a 
védelem és fennmaradás eszközévé.” 

 

Az Adventi vers- és prózamondó verseny 
 

A latin eredetű szó (adventus) megérke-
zést jelent. A Jézus születésére várakozás, a re-
ménykedés időszaka. Az adventi koszorú hagyo-
mánya az ősi időkbe nyúlik vissza, kapcsolatban 
van a téli napforduló szokásaival. A régi időkben 
éjfélkor harangszó hirdette advent, valamint az 
egyházi év kezdetét. Eredete 5-6. századra nyúlik 
vissza, ebben az időben az emberek szigorú böjtöt 
tartottak. Napkelte előtt hajnali miséket tartottak, 
amelyeket ’’angyali misének’’, ’’aranyos misé-
nek’’ is neveztek. András napjához legközelebb 
eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes 
’’szent idő’’ a karácsonyra való lelki felkészülés 
ideje. 

Az ESZI is ünnepi készülődésként, tartja számon 
adventet, s nem véletlen, hogy ebben az időszakban 
tartja most már hagyománnyá váló Adventi vers- és 
prózamondó versenyt. Idén is az ESZI könyvtára ad 
otthont a versenynek, mely külön felkészülést igé-
nyel, valódi feladatot jelent, hiszen minden évben 
más témájú verset illetve pózrészletet mondanak sza-
valókedvű diáktársaink. Idén a kikötés, hogy az előa-
dandó két mű a természetről szóló tájvers legyen. A 
verseny 2007. december 03.-án 14: 30-kor lesz a 
könyvtárban. Nevezzetek magyartanáraitoknál! Kér-
jetek tőlük ajánlásokat, segítséget a versek kiválasz-
tásához! 

Illés Norbert 

Szleng Jelentése 
diktátor,inkvizítor tanár 
merénylet dolgozat 
kihallgatás, vér-
fürdő,némaság 
percei 

felelés 

szoszter, 
szoszi,szasz 

köszönés 

IQ-betyár,GYP-
harcos 

buta ember 

vetítőgép hazudós ember 
tolongó a kajá-
ért,büf 

büfé 

súlyzó iskolatáska 
súlyfelesleg ellenőrő 
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Itt van a tél itt van újra  
 
Itt van a tél, itt van újra, 
Sok gyerek már a sáljáért nyúl-
na. 
Tudja bárki is, hogy mi okból 
Utálom? De utálom. 
 
Kiállok a havas rétre, 
de a hóvihartól nem látok szerte-
széjjel, 
S hallgatom a fákról lehulló 
havat 
Sok fagyott falevél, összekop-
pan.  
 
Mosolyogva hull a földre, 
A borús ég jégesője, 
Mint elalvó gyermekét 
Úgy takarja be a földet a jég.  

 
És valóban télen a föld, 
Csak megfagy, nem hal meg, 
De szeméből nem látszik.  
Mert fölötte két méter hó tanyá-
zik. 
 
Felvette szép ruháit, 
Hogy agyon ne fázzon februárig; 
Majd leveszi, ha megizzad, 
És hideg sörét megissza.  
 
Aludj természet, aludj, csak 
míg tavasszal a vekker fel nem 
riaszt, 
S álmodj olyat, ami tetszik 
Mert a hó alatt három hónap elég 
uncsi..  

 
Fagyott ujjam hegyével 
húzom fel a kesztyűmet,, 
Altató dalodat nem hallom 
A több méteres hó alól. –  
 
Kedvesem, ne ülj le mellém, 
mert a hidegen ülés vége arany-
ér, 
Addig állj itt mereven 
Míg a viharos szél el, nem megy.  
 
Ha csókot nyomsz ajkamra 
Hozzám, fagysz azonnal, 
Fogaidat ne kocogtasd  
A természetet, ne zavargasd. 
 

Hári Viktor  
 

Megkezdődtek a szalagavató próbák 
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A harmadik évfolyamos diáktársaink már 
lelkesen szervezik a 2007.-évi  szalagavató 
ünnepélyt. A képen a felsőbb évfolyamok 
legjobb táncosait láthatjuk gyakorlás 
közben.Terveik között szerepel a az ünnepély 
után a következő Megatánc versenyre való 
benevezés.


