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A karácsony nem a pénz ünnepe... 
 
… hanem a szereteté. Ezt évtizedekkel ezelőtt 
hazánkban még mindenki tudta. A 60-as, 70-es 
években a gyerekek néhány szem 
narancsnak és banánnak is örülni 
tudtak! Ez ma sokaknak furcsán 
hangozhat, hiszen azóta sok 
minden változott. A mai, 
pénzközpontú világban 
karácsonykor is sokan arra 
törekednek, hogy drága, gyakran 
felesleges ajándékokkal lepjék 
meg szeretteiket. Még a kevésbé 
tehetősek között is akadnak olya-
nok, akik divatból teszik ezt. Pedig a feleslegesen 
kidobott pénzt fordíthatnák jótékonyságra, de ezt 
egy részük önzésből nem teszi. Számukra csak az 

a fontos, hogy alkalmazkodni tudjanak a legújabb 
trendekhez. Közülük nem is kevesen – akár szem-

től szembe – kinevetik azt, aki 
valamiért nem tudja, vagy nem 
akarja követni őket. Hová lettek az 
érzelmek, a törődés, az odafigyelés? 
Legalább így karácsony előtt 
próbáljunk meg ezen elgon-
dolkodni. Nem az ajándék értéke 
tesz minket naggyá, hanem az, hogy 
milyen nagy szeretettel adjuk. Akár 
egy saját készítésű ajándék is 
okozhat óriási örömet, már ha tud 

ilyennek örülni, aki kapja (egyre kevesebb az 
ilyen ember). Szeressük igazán, akit szerethetünk! 

Csak Norrisz 
 

Adventi versláz 
 

Iskolánk idén is megrendezte adventi sza-
valóversenyét, melyet 2007. december 3-ára tű-
zött ki. A helyszín a már adventi hangulatba öltö-
zött iskolakönyvtár volt. Sok dísz tette meghitté a 
termet és ezzel a versenyt is. Az asztalon fekvő 
szaloncukrokra sokan fenték a fogukat. 
A tanulók maguk választhatták ki verseiket, de 
egy kitételnek meg kellett felelniük. A két költe-
ménynek természeti elemeket tartalmazó tájvers-
nek kellett lennie. A tanárok és 
a tanulók hetekkel ezelőtt 
elkezdtek készülni a 
megpróbáltatásra, melynek 
sikere nem maradt el. 
Délután fél háromkor már 
gyülekezett a kíváncsi ifjúság a 
könyvtárnál és a versenyzők is 
buzgón készültek fellépésükre. 
A vetélkedőt Lemsziederné 
Tóth Ildikó tanárnő nyitotta 
meg, majd bemutatta az 
irodalomértő zsűrit, melynek 
tagja Gutai Istvánné, Vajda 
Tiborné Hefner Erika és Süth 
Gabriella voltak. Kezdődhetett 
a vetélkedő… A feszültség tapintható volt, mikor 
a zsűri kihívta az első verselőt. A diákok egymást 
követően mondták el első választott versüket. 
Láthatóan az izgalom vette át az uralmat a hely-
színen, de a szavalás ennek ellenére is prímán 
sikerült. Az első forduló befejeztével a résztve-

vőknek lehetőség adódott a falatozásra, miközben 
a zsűri tanácskozott. A folytatásban a második 
vers is terítékre került. A versenyzőknek töreked-
niük kellett a változatos előadásra és arra, hogy 
minél többet mutassanak meg saját egyéniségük-
ből. A nézők soraiban ülő diákok figyelmesen 
hallgatták társaikat, és tapssal jutalmazták, illetve 
buzdították őket. A verseny végén a zsűri nevében 
Hefner Erika kihirdette a végeredményt. Az első 

helyet Szénási Anita 9. D 
osztályos tanuló tudhatta ma-
gáénak, a második helyet 
Benke Mihály Mátyás 11.A 
szerezte meg. A többi szereplő 
is emléklapot és 
könyvajándékot kapott az 
iskola magyartanáraitól 
bátorításképpen. Ezek után 
még az értékelő testületnek is 
átnyújtottak egy-egy könyvet, 
(az ESZI 20. jubileumi 
évkönyvét), a szép szavakért 
és értékelésekért iskolánk ta-
nárai. 

Természetesen 
mindenki remekül szórakozott. A tanárok bizto-
san nagyon élvezték a fiatal tehetségek előadását. 
A versenyzőknek is remekül telt ez a délután, bár 
legfőképp vége, mert megkönnyebbülhettek, hogy 
túl vannak az idei adventi vers- és prózamondó 
versenyen.   Wolf Kitti 
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Iskolánk könyvtárában, december 3-án meg-
rendezett versmondó verseny győztesével, 
Szénási Anitával beszélgetek. 
Nemrég kezdett az ESZI-ben és máris első helye-
zést ért el. Kicsit izgatott lett, amikor mondtam 
neki, hogy iskolaújságba készítek vele riportot, de 
aztán hamar feloldódott. - 
Anita! Számítottál rá hogy 
megnyered a versenyt? - 
Nem igazán, mert úgy érez-
tem, hogy a többi versenyző 
is rendkívül jól szerepelt, és 
mindenki próbált beleadni 
mindent, ami ebben a 
decemberi rohanásban elkép-
zelhető volt. - Őszintén 
bevallom, hogy én nem 
gondoltam volna hogy 9.-es 
lesz az első. Most először 
indultál versenyen? - Nem, 
az előző iskolámban is 
többször szerepeltem és gyakran értem el kiemel-
kedő eredményt. Erre a lehetőségre 
Leimsziederné Tóth Ildikó tanárnő hívta fel a 
figyelmem, és ő segített a verseket kiválasztani. 

Tulajdonképpen neki köszönhetem azt, hogy most 
velem beszélgetsz és nem egy nálam idősebbel. – 
jegyzi meg nevetve. - Milyen témakörben kellett 
verset választanod? - A kikötés az volt, hogy 
tájleíró verseket kell választanunk. Két verset 
kellett elmondanom. Az egyik Petőfi Sándortól a 

Hegyen ülök című, a 
másik Kapcsándy Sán-
dortól a Dal a Ság-
hegyről. - Te hogy érzed, 
jól sikerült? - Igen, 
teljesen beleéltem 
magam a versbe, véle-
ményem szerint ez azért 
is sikerülhetett, mert a 
tanárnővel olyan verset 
választottunk, ami illik 
az egyéniségemhez.- 
Tervezed a továbbiakban 
is az efféle versenyeken 
való részvételt?- 

Mindenképpen, szeretnék még sok jó helyezést 
elérni. - Remélem így lesz, sok sikert kívánok a 
továbbiakban! 

Kiccsi 
 

Darren Shan: Démonvilág 
 
 Izgalmas és félelmetes. Ezzel a két szóval tud-
nám jellemezni Darren Shan új könyvsorozatát, a 
Démonvilágot, mely 2005-ben indult útra Ma-
gyarországon. A tízrészesre tervezett regénysoro-
zatnak eddig öt kötete jelent meg: a 
Démonvilág, a Démontolvaj, a 
Vérfüred, az Áldozat és a Fenevad. 
Általában félévente jelennek meg, a 
hatodik rész címe előreláthatóan 
Démon apokalipszis lesz, ami 2008 
áprilisában jelenik meg.  
 A könyvek története eltérő 
szereplőkkel, helyszínekkel és időben 
játszódik, három könyvet leszámítva: 
A Démonmester, a Vérfüred és a 
Fenevad egy Grubbs Grady nevű 
tinédzserről szól, akinek a szüleit 
démonok ölik meg, így nagybátyjához, 
Dervish Grady-hez kerül. Dervish hisz 
Grubbsnak a démonokkal kapcsolatban, és a má-
giát is jól ismeri. Grubbs az első könyv végén 
megtudja, hogy családjukat átok sújtja már hosszú 
generációk óta. Bár nem mindenkin fog az átok, 
Grubbs az ötödik könyven mégis tapasztalni kezdi 

magán: a fiú vérfarkassá kezd változni. Ám titkolt 
varázsereje szembeszáll a fenevaddal, és megőrzi a 
Grubbsnak emberi formáját. Legalábbis egy ideig… 
 A második illetve a negyedik könyv egy hasonló 

korban lévő fiúról, Kernelről, és egy 
lányról, Bec-ről szól. Kernel testvérét 
démonok rabolják el, és feladata, hogy 
megpróbálja visszaszerezni. Ez a 
történet valamivel régebben játszódik, 
mint Grubbs meséje. Az Áldozat című 
könyven egy fiatal papnőtanítvány, Bec 
küzd a démonok ellen, és megpróbálja 
megakadályozni egy druida segítsé-
gével, hogy a démonok átjárót 
nyissanak a mi világunk és az ő világuk 
közt. 
 A démonvilág sorozat mindenkinek 
ajánlott, aki szereti a jó horror 
történetek, vagy aki nem bír ellenállni 

egy izgalmas regénynek. Mindenesetre nem javaslott 
figyelmen kívül hagyni a borító hátulján lévő fi-
gyelmeztetést, a fekete keretben: Figyelmeztetés: 
NAGYON IJESZTŐ! 

Pataki Balázs
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Egy harmadik osztályos diáklány panasza 
 
Napi 8-9 óra robotolás, tanulás és leckekészítés 
este 7 óráig. Á, nem vagyok tanulásmániás, nem, 
nem nyelvvizsgára készülök, nem is versenyre. 
Csak harmadik osztályos 
vagyok közeledvén a félév felé. 
A napi reggel 6-kor kelés már 
nem idegesít, megszoktam. Az 
se érdekel, hogy nincs időm 
szórakozni, se barátokkal lenni, 
még könyvet se tudok olvasni, 
annyira fáradt vagyok esténként, 
még hétvégén is. Elhanyagolom 
a sportot, nincs időm semmifajta 
hobbira, bár annyibó l 
szerencsés vagyok, hogy az elméleti gazdaságtant 
is tanulok, így a hobbi rész ’le is van tudva’, két 
légy egy csapásra. Általános probléma, hogy a 
tanárok bepánikoltak attól, hogy valaha képes 
leszek-e letenni az érettségit, ennek következtében 
már én is igencsak kételkedem, hogy valaha sike-
rül. A mai napra már arról is letettem, hogy vala-
ha továbbtanulok, mert már a középiskolában 

annyira stresszes vagyok, hogy lassan kényszer-
zubbonyba csomagolva félig angolul, félig néme-
tül sorolom a számviteli alapelveket. Persze le-

szögezem, hogy nem a tanárok a 
hibásak érte, hanem az óriási 
tudásanyag, amelyet egy ma élő 
diáknak bele kell sajtolnia az 
agyába. Ez olyan, mikor be 
akarod csomagolni a háztömböt 
egy dobozba és feladni postán. 
Ezt nem pár tantárgyból kellene, 
fogalmazzunk így. A tanulság az, 
hogy legközelebb mindenki 
próbáljon maga elé kisebb 

célokat kitűzni, mielőtt eldönti, ő lesz majd egy 
szép napon Magyarország legnagyobb újságának 
főszerkesztője. Ezúton is szeretném megköszönni 
az ESZIRAT szerkesztőségének a lehetőséget, 
hogy ország-világnak kipanaszkodjam magamat. 
Ez az első lépés a teljes lelki béke eléréséhez☺ 

Ozzy 

 
 

Ha az Anyukád grafológus… 
 
Idegesen körmölöm a házi dolgozatot. Anyu, egy-
előre nem figyel, de azért biztos, ami biztos, pró-
bálok így tenni, mintha épp csak brahiból írnék 
tele három lapot ceruzával és írnám át gondosan a 
legszebb tollammal. 
Néha egyenesen falnak tudok menni, amikor úgy, 
mint egy médium belibeg a 
szobába, rápillant a 
papíromra és megkérdezi: 
„Mi a baj, kislányom?”. 
Azt a tanulságot, mi szerint 
mostanában kissé frusztrált 
vagyok, mindössze 5 má-
sodperc alatt vonta le! 
Gondolom, megértitek a 
helyzetemet: senki sem 
szereti, ha nyitott könyv az 
élete. Ha még csak az 
íráson múlna, könnyebb 
helyzetem lenne. Anyunak 
elég egy irka-firka a füzetemből és már is tudja, 
hogy milyen gondolatok fortyognak drága lányká-
jának aprócska fejében. 

Mielőtt azt gondolnátok, hogy Édesanyám vala-
milyen szekta vagy egyéb szervezet tagja, ahol 
gondolatolvasással és mágiával foglalkoznak, 
szólok, hogy itt csak a grafológiáról van szó. A 
grafológia az íráselemzés tudománya, a kézírás és 
a személyiség közti összefüggéseket kutatja, a 

kézírás alapján próbálja 
meg feltárni a személyiség 
jellemzőit. A grafológus 
számára nincs szép vagy 
csúnya írás: az írás egyéni, 
s bárhogyan is igyekszünk 

megváltoztatni, 
elváltoztatni, az alapvető 
jellemvonásainkat nem 
tudjuk láthatatlanná tenni. 
Sajnos. Ezt úgy mondják: 
„íjékártya”, vagyis kapsz 
egy pofás „így jártál” 
kártyát. 

Ha Anyukád előrukkol az ötlettel, hogy márpedig 
Ő grafológus lesz, próbáld meg lebeszélni minél 
előbb. Persze csak akkor, ha kedves az életed. 

Ozzy 
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Így ünnepeltek ti 
 
Ahány ember, annyiféle Karácsony: a gyerekek 
várják, a szülők már kevésbé. Rokoninvázió, 
iszonyatos költekezések, pazarlások, rengeteg étel 
és „én vettem a legklasszabb ajándékot” verseny. 
Napjainkban leginkább ezzel a szavakkal jelle-
mezné egy lexikon, 
amelyet felcsapnánk a 
Karácsony ünnepe 
címszónál. 
Már hónapokkal 
Karácsony előtt 
megrohanják a 
vásárlók a boltokat, s 
közeledve a 
Szentestéhez, 
egymáson áttaposva 
rohannak, hogy az 
összes leértékelt és 
silány minőségű 
áruból ismét gazda-
ságosan legyenek túl 
az ünnepségen. 
Pár száz évvel ezelőtt – nem is olyan régen a Föld 
korához képest – a Karácsony egészen másról: a 
szeretetről szólt. Arról mikor az egyik ember tö-
rődik a másikkal, és békesség száll a Földre. A 

mai kor embere nem tudja milyen is ez. Megbo-
csátható bűn, hiszen olyan érzéketlen és kegyetlen 
lett ez a világ, hogy sajnos az érzelmek súlyos 
hibák, melyeket orvosolni kell, ha jót akarunk 
magunknak. A háborúk, a kegyetlenség, az erő-

szak, a félelem és a 
hiábavaló küzdés 
érzéketlenné, anyagiassá és 
önzővé tett minket. Még 
ebben a szent ünnepben is 
az üzletet, az érdekeket 
látjuk, nem, pedig azt, 
amely szebbé tenné az 
életünket, ha hagynánk. 
Mindenki nézzen mélyen a 
lelkébe: nem azt kell 
követni, amiről 
napjainkban szól a Kará-
csony, hanem boldogabbá 
és jobbá kell tennünk az 
életünket és ezzel a világot 

is. Így talán valami szép is megmarad azokból a 
dolgokból, melyeket már régen elfelejtettük. 
 

Ozzy 

 

Csontváz a Szekrényben 
 
Kevés olyan hely van egy iskolában, ahol az 
oda pakolt dolgok rejtve maradhatnak egy 
tanár számára. A pad alá rejtett puskát például 
majdnem mindig ki lehet szúrni, és még na-
gyon sok példát felsorolhatnék. De azok ked-
véért, akik még nem tudják, elárulom: van 
egy hely ahova egy tanár nem szokott benéz-
ni. Ez pedig a tanári asztal szekrénye. Hiszen 
mit szokott csinálni egy tanár az órán? Fel-alá 
sétálgatva vagy a tábla előtt állva, esetleg az 
asztalnál ülve magyaráz, és dolgozatíráskor is 
többnyire a naplót nézi vagy a füzeteket bújja, 
vagy esetleg puskázókra vadászik a padok 
között. Szünetben meg nagyon ritka, hogy 
egy tanárt egy osztályteremben lehessen látni. 
A tanári asztal szekrénye tehát tökéletes hely 
olyan dolgok elrejtésére, amiket nem szeret-
nénk, hogy egy tanár megtaláljon (kevésbé 

lesz tökéletes, miután ez a cikk megjelenik). 
Múltkor az egyik osztályban épp dolgozatírás 
volt, mikor a tanárnő extra lapok után kutatva 
a dolgozatírók számára, benyitott a Szekrény-
be, és majdnem elájult a látványtól. A bútor-
darab ugyanis a következőknek adott otthont: 
egy köteg újság, számtalan füzet, lapok, pros-
pektusok, festékkészlet, zsírkréta, egy teljes 
tesicucc, egy pár büdös cipő, ivólés kartondo-
bozok, sörösüvegek és néhány ceruza és toll 
is.  
A legtöbb tárgyról az osztálynak fogalma sem 
volt, hogy került oda, és ez azóta sem derült 
ki. Ha a tesicuccról és a rajzkészletről esetleg 
valaki tudja, hogy kié lehet, jelentkezzen ér-
tük. Bár kétlem, hogy bárkinek is kellenének 
azután, hogy tudja, honnan került elő....

Ká 
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Informatika szakmacsoport 
 
Akit a modern tudomány és technika érdekel, 
azon belül is leginkább a számítógépek kezelése 
és működése, annak ajánlom, az ESZI informatika 
szakmacsoportját. Már kezdettől fogva, tehát 21 
éve megtalálható iskolánk képzési kínálatában 
(régebben számítástechnika néven ismerték). Az 
infósok kilencediktől kezdve szakmai tantárgyak 
keretében megismerkednek a komputerek adatfel-
dolgozási és -tárolási elveivel, a hardverek műkö-
désével, a programozással, a Windows-zal, a leg-
fontosabb irodai alkalmazások (Word, Excel, 
PowerPoint) használatával, a későbbiekben, pedig 
a weblapkészítéssel és az adatbázis-kezeléssel is. 
A diákok modern technikai feltételek mellett, 
felkészült szaktanárok segítségével gyarapíthatják 
ismereteiket. A saját számítógéppel nem rendel-
kezők és a kollégisták számára jelent nagy segít-
séget, hogy délutánonként nyitott számítógépte-

remben készíthetik el házi feladatukat és gyűjt-
hetnek anyagot az Internetről. Az első négy tanév 
során felkészítik őket az ECDL vizsgára, a közép- 
és az emelt szintű érettségire. Az érettségit köve-
tően versenyképes tudás birtokában jelentkezhet-
nek az egyetemekre, főiskolákra, vagy az ötödik 
évfolyamon OKJ-s szakképesítést szerezhetnek 
programozó vagy szoftverüzemeltető szakon. A 
modulos képzési rendszer szeptemberi bevezeté-
sét követően – a tervek szerint – a következő 
években már mindkét képesítést meg lehet sze-
rezni. Természetesen a szakmához szorosan kap-
csolódó és az érettségi vizsgához szükséges köz-
ismereti tantárgyak, valamint az angol nyelv okta-
tására is nagy hangsúlyt fektetnek, az egyre fonto-
sabbá váló általános műveltség jegyében is. 

Fekete Zsolt 

 

Al Gore: Kellemetlen igazság 
 
 A Paksi Művelődési Központban december 3-án, 
este hatkor került vetítésre egy amerikai politikus, 
Albert Arnold „Al” Gore Jr. Oscar-díjas doku-
mentumfilmje, a Kellemetlen igazság című alko-
tás, amely felhívja a figyelmet korunk nagy prob-
lémáira, az üvegházhatásra és a globális felmele-
gedésre. 
 Al Gore a 2000-res elnökválasztásokon elnökje-
löltje volt, ám annak ellenére, hogy 500 ezerrel 
több szavazatot kapott, veszített George W. Bush 
ellen. Ez után a csalódás után írta meg Kellemet-
len igazság című könyvét, amiből az imént 
említett film készült. 
 A film nagyszerűen világít rá a 
problémákra, és olyan összefüggéseket tár 
fel, amit sokan nem tudnak, például, a 
globális felmelegedés hatására egyre több 
olyan vírus is megjelenik, amelyek ellen-
állóak az ellenük kifejlesztett 
gyógyszerekre (ezeket röviden rezidens 
vírusoknak nevezzük). A film szerint 
2015-ben fog bekövetkezni a globális 
éghajlati fordulópont, ahonnan az 
emberiség már nem biztos, hogy ki tud 
mászni. A filmben olyan képek is 
feltűnnek, amelyek a nézőket igencsak 
elgondolkodtatják. Ilyen volt az a 
fényképsorozat, amin az Antarktisz látható. 

Ezen a képsorozaton a 38 nap alatt végbemenő 
ijesztően gyors olvadás látható. 
 A film egyetlen hátránya talán, hogy nem készült 
el magyar szinkron hozzá, de még így is minden-
kit ösztönözni tud arra, hogy tegyen valamit a 
probléma megállítására. 
Al Gore: Kellemetlen igazság című filmje 2006-
ban jelent meg, és két Oscar-díjat is kapott, illetve 
kitűntették az év legjobb dokumentumfilmje és a 
legjobb betétdal címmel. Bátran ajánlom minden-
kinek, mert igen tanulságos előadás. 

Pataki Balázs 



-7- 

Modellező kiállítás az Energetikai Szakközépiskolában! 
 
2007. november 20-án 2 órakor az ESZI sport-
csarnokában került megrendezésre a modell autók 
és repülők kiállítása. A kiállítás 
Dunaszentgyörgyről érkezett, modellépítők szer-
vezték. A modellbemutató sokat köszönhet Birkás 
Józsefnénak, az ESZI könyvtárosának, aki szár-
nyai, alá vette a rendezvényt. Ezt a bemutatót 
most rendezték meg első alkalommal. Megtudtuk, 
hogy a lelkes amatőrök néha versenyeket is szok-
tak tartani. Az összes autó- és repülőmodell mind 
saját termék, saját készítésű. A tulajdonosok csak 

hobbi szinten foglalkoznak az autókkal. Az autók 
mindössze 1-2 kg nehézsédűek, de ennek ellenére 
rendkívüli gyorsaságra képesek. Valamelyik mo-
dell akár elérheti a 40 km/h sebességet is. A repü-
lőknél is ez a helyzet. Azok 100 km/h sebességgel 
is képesek suhanni. A színük az építőnek az ízlé-
sétől változik csak. A kiállításra hozott tárgyakat 
be is mutatták a közönségnek működés közben. A 
bemutató végén az érdeklődő tanulók kipróbálhat-
ták kisebb-nagyobb sikerrel.  

Hodován Viktor 
 

A smiley megközelítése tudományosan ☺ 
 
 :), :D, :(… Ki ne ismerné fel ezeket a jeleket a 
tizenévesek köréből? Mára ezek a szimbólumso-
rozatok és még sok más társuk az internetkultúra 
alapjaivá váltak. Röviden egy ilyen jelsorozatot 
emotikonnak (semmi köze sincs az emo nevű 
zenei stílushoz), vagy újabban az egyre jobban 
elterjedő smiley-nak nevezzük (magyarul ejtve: 
szmájli). Nap, mint nap használjuk őket chatelés 

közben, az MSN-ezés alatt, vagy egyéb 
helyeken, ahol éppen érzelmeinket, 
gondolatainkat szeretnénk kifejezni. De 
vajon hogy is kezdődött a smiley 
története? 
 A klasszikus smiley kettő vagy há-
rom elemből épül fel: kettőspont, 
kötőjel (manapság már gyakran el-
hagyják), és egy zárójel vagy betű. 
Ilyen emotikont először 1982-ben 
Scott E. Fahlman használt, Carnegie 
Mellon Egyetem professzora. Először 
főként komolytalan dolgok jelölésére alkal-

mazta, ami később a számítástechnikusok körében 
majd az egész világon elterjedt. A smiley az 
1990-es évek elején a dance és az underground 
zene és kultúra jelképévé váltak. Csak azután 
kezdtek terjedni a világhálón, mint érzelemkifeje-
ző ikon. 
 Népszerűségüket főleg annak köszönhetik, hogy 
úgy tudnak kifejezni érzelmet vagy hangulatot, 
hogy közben csak ritkán esik félreértés, illetve 
egy internetes beszélgetés során pótolják az arcki-
fejezéseket. 
 Mára a legtöbb internetes beszélgetés során, ha 
beütünk egy smiley-t, egy kis fejecske jelenik 
meg az írásjelek helyett. Ez főként az MSN hasz-
nálatánál történik így. A leggyakrabban használt 
emotikon egy sárga fej, két pontszemmel és egy 
mosolygó szájjal. Ennek a billentyűparancsa a 
következő: :) vagy :-). Ezen kívül még rengeteg-
féle fordul elő. A legtöbb smiley (kivéve a japánt) 
fekvő helyzetben ábrázolnak arcot, ily módon 
lehet az egymást követő írásjelekből felépíteni, 

illetve a testrészek hozzáadásával és 
elvételével változtatni rajta. 

 Egyre népszerűbb az olyan 
animáció készítése, ahol a 

smiley nem érzelmet, hanem egy 
cselekvést ábrázol. Erre jó példa 
a DeviantArt nevű világoldalon 
előforduló alkotások többsége 
(www.deviantart.com). 

 
Pataki Balázs 

 
 

Emotikon Jelentése 
:) Mosoly 
:D Széles vigyor, nevetés 
:( Szomorúság, esetleg együttér-

zés 
:’( Könnycsepp 
:O Meglepettség 
:/ Felemás érzésekkel küszködő 
:I Semleges vagy bizonytalan 
;) Kacsintás 

xD Nevetés, erősebben kifejezve 
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Mikulásra matekverseny, azaz 
Arany Dániel ajándékba 

 
December 7-én az ESZI önjelölt mikulásai 
nem csak vidámságot hoztak ajándékba, ha-
nem néhány személynek pár fejtörővel tele-
tűzdelt matekversenyt is. A szerencsés kivá-
lasztottak egy remekbe szabott utazást kaptak 
a 304-es terembe. Maga a verseny 2 órakor 
kezdődött, de annak befejezésének ideje az 
egyéntől függött. (Egy bizonyos határidő volt, 

de nem hiszem, hogy bárki is végéig maradt.) 
Állítólag a versenyfeladatok nagyon nehezek 
voltak, de biztos vagyok abban, hogy ennek 
ellenére néhány embernek mégis sikerült si-
kerrel zárni a megmérettetést. Viszont, ha 
valakinek nem sikerült, akkor ő se búsuljon: 
fogja bátran a piros ruhásokra, mert biztosan 
ők hozták a bajt is☺ 

Káerr 

Fejezetek a 11.-esek  titkos aktáiból 
 
Paranemnormális jelenségeket élnek át mostanság 
az ESZI 11. évfolyamos tanulói. A tananyag 
mennyisége a tanároknak köszönhetően jelentő-
sen megnövekedett. Amikor kérdőre vonják őket 
ezzel kapcsolatban, mindig a közelgő érettségire 
hivatkoznak, melynek időpontja 2008. május-
június. A nebulók fáradtabbak, álmosabbak és 
elfoglaltabbak, mint eddig bármikor. Szabadidős 
tevékenységeikre és pihenésre egyre kevesebb 

időt tudnak fordítani, ha eredményeiken nem sze-
retnének túl sokat rontani. Amennyiben ezt az 
áldozatot nem hajlandóak vállalni, az a jegyeiken 
minden eddiginél jobban meglátszik (de ha igen, 
az is, mert kimerülten felelni, dolgozatot írni nem 
az igazi). Hogy mindez miért történik? Az igazság 
odaát van... 

Fekete Zsolt 

Versek a tárgyalóteremben, jogok az iskolában 
 
Az irodalmi műveltségünk rettenthetetlen bástyá-
ját, a mi Csergő tanárnőnket kaptuk el néhány 
szóra. Iskolánkban 6 éve találkozhatunk vele, de 
már 17 éve van a pályán. Nem csak ezen a pá-

lyán! 
Jogi 

végzett-
ségét is 

gyako-
rolja. 

Emellett 
ének- és 

német-
szakos 
tanári 
diplo-

mája is 
van. Bár családi tradíció az oktatás, de mégsem 
ezért lett tanár. A kérdésre, miszerint szeret-e a 
Tanárnő tanítani, mosoly a válasz. A nehézségek 
ellenére természetesen szeret. Örömét leli abban, 
ha egy-egy alkotásra felhívhatja a figyelmet, fel-
keltheti az érdeklődést azzal kapcsolatban. Né-
hány diák persze nem könnyíti meg a tanárok 
életét; mivel a szakközépiskolai tanulmányaik 

során nem tekintik szükségszerűnek az irodalmi 
tanulmányokat. Erre igen egyszerű a válasza: ő 
tolerálja, ha valaki nem tartja fontosnak, de mivel 
az irodalom hozzátartozik az alapkövetelményhez 
–és a szakiskolai 
vizsgák anyagához 
– ezért mindenki 
kénytelen megtanul-
ni.  
Mikor épp nem 
tanít, akkor –
rendkívül meglepő 
módon – szívesen 
olvas, és zongorázik 
is (vagy a család 
kölyök magyar vizs-
láját próbálja meg-
nevelni, szerény 
sikerrel).  
Reméljük, még 
sokáig oktatja a 
magyar költészet 
remekeit iskolánk 
falai között.  
              FA

Név:  
Csergő Vilmosné Farkasfalvi Ágnes 
Lakhely: Paks 
Kedvenc szín: kék 
Zene: klasszikus, jazz, retro (’70-es évek), 
Tátrai 
Város: magyar történelmi városok, Tos-
cana, Firenze 
Állat: kutya 
Költő: Arany János, Pilinszky János, 
Grecsó Krisztián  
Horoszkóp: kos 
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Tanárok Karácsonya 
 
Sok diák azt hinné, hogy a legtöbb tanár csak 
olyan unalmas dolgokat kap Karácsonyra, mint 
egy könyv. Ez az állítás helytálló, 
bár kivételek mindig vannak. Az 
Eszis tanárok többsége nem 
könyveket és kötött pulcsit kap, 
hanem egyéb más ajándékokat. Az 
Eszis tanárnők például parfümö-
ket, kozmetikai termékeket, szép-

ségápoló szereket vagy épp egy új fekete pólót a 
következő rock koncertre a tanárúrak pedig igazi 

férfias ajándékokat kapnak, ezekre példa a szer-
számosláda, autófényező vagy épp egy új 
„Gillette blue to excel” borotva. De persze 
vannak olyanok is, akik maradnak a könyveknél 
és a kötött pulcsinál.  

Hair 

 

A csajok is tudnak focizni 
 
Ha úgy gondoljuk, hogy a foci 
csak férfiaknak szóló sport, rész-
ben jól gondoljuk. Persze, mint 
mindenhol, az ESZI-ben is akad-
nak kivételek. Tekintsünk csak a 
házibajnokság lánycsapatára és az 
ugyancsak nekik rendezett foci-
edzésekre. Ha valaki megnéz egyet 
közülük, azonnal láthatja, hogy a 
„gyengébbik nemnek” semmikép-
pen sem gyengesége ez a sport. 
Remek cselek, pontos ívelések, jól 
helyezett lövések jellemzik a 
meccseket, a lányos játék nézői 
szemmel is élvezetes. Kis idő múl-
va azon kapjuk magunkat, hogy nem tudunk fel-

kelni a nézőtérről, még többet szeret-
nénk látni belőle. 
A részvevők nagy része ezen sportágat 
űzi legszívesebben és büszkék rá, hogy 
lány létükre tudnak focizni. Az 
edzések nem megerőltetőek, inkább 
játékosak, rendszeres gyakorlással 
bárki könnyen elsajátíthatja a 
labdarúgás rejtelmeit. 
Remélem sikerült meghoznom hozzá a 
hölgyek kedvét, a fiúk figyelmét pedig 
felhívnom rá, hogy a férfias pályahá-
borúk mellett üdítő látvány lehet a 
szebbik nem játéka. 

Baka 

 

Ki is az a Mikulás 
 
A Mikulás Szent Miklósról kapta a nevét, aki a 
törökországi Myra püspöke volt több évszázaddal 
ezelőtt. Nagy gazdagságnak örvendtek, de a sze-
génynek adta a pénzét, hogy segítsen rajtuk. Főleg 
a gyerekeken esett meg a szíve. A legenda úgy 
szól, hogy egyszer aranypénzt dobott egy szegény 
család házának kéményébe. Az érmék a tűznél 
száradó zokniba estek, s ebből született az a ha-
gyomány, hogy az angolszász országokban az 

ajándékot váró gyerekek mindmáig a kandallóra 
akasztják a zoknijukat.  
A Mikulás a Miklós név szlovák fordítása. A köz-
tudatban az számít a hagyományos névnek tél-
apóval szemben – tévesen a szokás és a kifejezés 
csak a XIX. Század végén érkezett Magyarország-
ra, így csak 30 40 évvel idősebb mint a télapó 
név. 

Merkl Balázs 
 

Megáll az AIDS  
 
Iskolánk idén  is részt vett, a Megáll az AIDS 
nevű versenyen. Ezen a versenyen a Paks és kör-
nyéki szakközépiskolák vettek részt. Az energeti-
kai Szakközépiskola, Vak Bottyán Gimnázium, I. 
István szakmunkásképző és a Balogh Antal Kato-
likus Gimnázium. A versenyzőknek különböző 
tesztlapokat kellett kitölteni az AIDS-szel kapcso-

latban, Majd koktélt is kellett keverniük. A végső 
felmérés az Activity játék volt, amely szintén az 
AIDS-hez kapcsolódott. A versenyt az Eszi 9.C 
környezetvédelmi szakmacsoportból résztvevő 5 
tanuló nyerte meg. Név szerint Hári Viktor, 
Mayer Mihály, Pajor Kinga, Szappanos Norbert 
és Szeles Ágnes. Hair  
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December havi horoszkóp 
 
Kos: Zsír lenne, ha 20-áig túlesnél egy szerinted 
cinkes beszélgetésen. Csak az első percek kíno-
sak, utána már azt érzed: nem kellett volna ilyen 
sokáig halasztgatni a cuccos rendezését. A kará-
csonyi hangulat megadja a kezdőhangot. Az új 
évben tiszta lappal kezdhetsz, szóval mostanra 
eleresztheted magad! 
 
Szűz: A banzáj előtti napokban összefuthatsz 
valakivel, aki nemcsak a sulival kapcsolatos ötle-
teidhez adhat új és használható adalékot, hanem a 
magánéletedre is zsír hatással lesz. Talán mert 
mélyebb haverság alakul ki kettőtök között, vagy 
mert felnyílik a szemed mellette és ez a kapcsola-
totokat sokkal bensőségesebbé teszi. Karácsony-
kor pöppet feszült leszel! 
 
Bika: Az ünnepi készülődés közben szakíts időt 
EGOd fényezésére is. A családod, partnered is 
több törődést vár tőled a következő napokban. Ha 
szingli vagy, frankó meghívásoknak kell eleget 
tenned, és a társaságban mindig a középpontba 
kerülsz. Szerintem ezek után már biztos találsz 
valakit. Az új évben megoldódnak a családodban 
a problémák. 
 
Nyilas: Az elmúlt hónapokban alighanem több 

változás történt, mint máskor sok-
sok évben együttvéve. Ahhoz, 
hogy sikeresebb legyél a jövőben, 
neked is meg kell változnod. Le-
gyél nyitottabb! Ne hagyjd, hogy 

mások irányítsanak! A kilátásaid jobbak, mint 
gondolnád. A magánéletedben is új, jó dolgok 
fognak történni. : ) 
 
Ikrek: Az év vége meghozza a remélt nyugalmat 
és sikert. Hát igen, a téli szünet. Bár a nyugalom 
viszonylagos. A csöndes napokat unalmasnak 
érzed, és teszel is ellene, elszabadulsz! (aki nem 
ikrek, az sötétedés után NE menjen az utcára!) Az 
év végi bulizás kedvedre való, mivel a bárszek-
rény is megnyílik előtted az ünnepeken, szóra-
kozhatsz, csajozhatsz/pasizhatsz (de persze a ta-
nulást se hanyagold! XD), és oldott hangulatban 
búcsúzhatsz az évtől, amely nem is volt olyan 
rossz. 
 
Vízöntő: Helyreállnak a zs körüli gondjaid. Az 
iskolai évbúcsúztatón vagy egy bulin kapod az 
infót, hogy ki az, aki miatt nem mennek jól a dol-
gaid, aki a háttérből mindig keresztbe tesz. A 

családi ünneplés elől szívesen szöknél el valaho-
vá, messze a megszokott környezetből.  
 
Rák: Változtatnod kéne életeden!(ezt a csillagok 
tanácsolják) Ehhez a kellő lendületet meg is ka-
pod. Arra számíthatsz, hogy a haveroktól, ősöktől 
minden támogatást megkapsz, de legjobb, ha az 
ösztöneidre hallgatsz, amikor döntened kell.  
 
Halak: A kommunikáció kerül elő-
térbe: híreket adsz és veszel, és 
ezekből egészen jól profitál majd. 
ŐőŐőő...ez lehet valamiféle pletyká-
ra vonatkozik? Mivel te nagyon 
szeretsz örömet okozni azoknak 
akiket szeretsz, alighanem már hónapokkal kará-
csony előtt kiderítetted, ki mire vágyik, mit sze-
retne ajándékba. Mivel mindenből a legszebbet, a 
legjobbat szeretnéd, ezért talán jobban kikölteke-
zel, mint anyagi helyzeted megengedné. Mégsem 
kell kölcsönkérned senkitől, mert utolsó pillanat-
ban váratlan bevételhez jutsz.  
 
Mérleg: Az egész évben elmaradt, vagy akadozva 
érkező bevételeid most végre egyszerre megér-
keznek, így sokkal gazdagabb karácsonyt tart-
hatsz, mint előre tervezted. Új év= rengeteg ener-
gia... itt az idő végre belehúzni a tanulásba!:) Per-
sze, ez utóbbihoz határozott tervekre van szükség. 
 
Oroszlán: Pöppet nagyon beleuntál mindenbe, 
most a nyugalomra vágysz. Alighanem nagyon 

unod a már megszokott fejeket. A 
kevésbé fontos összejövetelekre 
azért mégis menjél el, mert sokat 
profitálhatsz a pletykákból, amiket 
ott hallottál. A biztonság utáni vá-

gyad elnyomhatja a hiúságod. (EGOO!) Ugyanis 
egy nagyon hízelgő lehetőséget kínál valaki – 
talán épp a szilveszteri mámoros hangulatban. 
Ezek után jó bulizást!  
 
Bak: Szakíts időt a haverokra és minden ember-
kére aki fontos, mert elhanyagolva érzik magukat! 
Hogy miért? A karácsony miatt nagyon kész 
vagy, járod a boltokat, és elfeledkezel róluk. Túl-
ságosan pörgős lesz az év utolsó két hete, annyira, 
hogy a meghitt együttlétre tényleg csak perceket 
tudsz szánni, ez pedig téged és ha van, baráto-
dat/barátnődet is meglehetősen felkavar. Így aka-
rod kezdeni 2008-at? 

Klein Niki
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A Mikulás válaszol 
 
Kedves Mikulás! 
Egy olyan G.I.Joe-t hozzál, ami tud úszni a víz 
alatt, és van szigonypuskája, és jó nagy kése, és ki 
van képezve gerilla harcmodorból, és simán meg-
öli bármelyik ellenséget!- Gergő 
 
Kedves Gergő! 
Kissé agresszív vagy, fiam. Belőled vagy terroris-
ta lesz vagy bérgyilkos, és tulajdonképpen egyik 
sem sokkal jobb a másiknál. Mit szólnál inkább 
egy kanna benzinhez, és egy doboz gyufához? 
Van egy érdekes kísérlet ezzel kapcsolatban, majd 
mellékelem a leírást.- Mikulás 
 
Kedves Mikulás! 
Idén karácsonyra ezúttal nem játékot kérek. Hét 
éves lettem, nagy vagyok már. 
Könyvet kérek! Mondjuk a Bűn 
és Bünhődést. Vagy a 
Nyomorultakat. Köszi, Ákos. 
 
Kedves Ákos! 
Kit akarsz becsapni? Ha a Jancsi 
és Juliska gondot okozott, akkor 
Dosztojevszkijt sem fogod tudni 
túlzottan értékelni. Persze nem 
az én dolgom ítélkezni feletted. 
Megkapod mindkét könyvet, és 
miután egy hosszabb esszé 
keretein belül kifejtetted nekem 
a francia romantikus és az orosz 
realista irodalom közötti 
párhuzamok és ellentétek mi-
benlétét, kapsz majd játékokat is. 
Jó olvasást, okostojás!- Mikulás 
 
Kedves Mikulás! 
Te hány kiló vagy? Nem 
gondolkodtál még rajta, hogy 
fogyókúrázz? Mi van, ha egyszer beszorulsz a 
kéménybe?- Bence 
 
Kedves Bence! 
Nem gondolkodtál még rajta, hogy kicsit vissza-
fogd magad, és ne kérdezz hülyeségeket? Mi van 
ha egyszer bepöccenek, és taposóaknát viszek 
neked karácsonyra?- Mikulás 
 
Kedves Mikulás! 
Miniszoknyát szeretnék karácsonyra, mert a nővé-
remnek is olyan van, és mindig egy csomó fiúnak 

tetszik, és én is sok fiúnak akarok tetszeni. Mini-
szoknyát hozz, de rövid legyen ám, hogy jól lát-
szódjanak a lábaim, mert mindenki azt mondja, 
hogy nagyon csinosak a lábaim.- Emma 
 
Kedves Emma! 
Mikulás visz neked csinos szoknyácskát, de a 
Mikulás bácsi nagyon fáradt lesz ám, mire hozzá-
tok ér, ugye behívsz majd egy kis tejecskére és 
sütikére a szobácskádba?- Mikulás 
 
Kedves Mikulás! 
Mit szeretnek enni a rénszarvasaid? Csak azért 
kérdezem, mert gondoltam, ők is elfáradnak, és 
megéheznek, és gondoltam nekik is kedveskedek 
majd valami harapnivalóval.- Áron 

 
Kedves Áron! 
Ezzel az undorító 
benyalással semmit nem 
fogsz elérni nálam. Idén 
egyébként újítottam, és nem 
rénszarvasokkal érkezem, 
hanem grizli medvékkel. 
Kötözd ki magad a 
gesztenyefátokhoz, ha 
kedveskedni akarsz nekik- 
Mikulás 
 
Kedves Mikulás! 
Egy hiper-szuper mankót 
kérek, tudod, eltörtem a 
lábam, és amit a doktor bácsi 
adott, az tök snassz, és 
ronda, és nem tetszik. Olyat 
hozzál, amivel lehet repülni 
is! Amúgy nem rossz érzés, 
hogy mindenki a meleg 
otthonában vár téged, te meg 

csak gürizel egész éjjel?- Gáborka 
 
Kedves Gáborka! 
Kattanj le a témáról! Már eleve az erkélyről sem 
kellett volna leugranod, és akkor most tudnál jár-
ni, észkombájn. Amúgy nem rossz érzés, hogy az 
összes barátod megy majd hógolyózni, síelni, meg 
szánkózni, te meg egész télen otthon bicegsz majd 
a mankóddal a négy fal között? - Mikulás 
 

Illés Norbert
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Idén is megalakult a Mikulásszekta 
 

Tavalyi megalakulásuk sikerén felbuzdulva idén is összeállt a B06-10 humorosabb egyéneiből álló egylet. A 
mikulássapkás akció sikerét túlszárnyalni akaró diákok idén teljes mikulásruhát öltöttek magukra. 
A merész vállalkozók egésznap így jártak-keltek iskolánk falai között és ajándék helyett vidámságot osztot-
tak. A beöltözött tanulók elérték céljukat, az egész iskolának szereztek egy vidám napot. Akik nem hisznek a 
Mikulásban még azok is elgondolkodtak ezen a délelőttön ,hogy egy nem létező ember ennyi örömet tud 
másoknak okozni.  

Hesser Dávid, Schatz Balázs 
 

Újévi köszöntők 
 
Kis koromban az újév első napján az volt a program, hogy körbe jártuk a rokonokat új évi köszöntő-
ket szavaltunk. Mivel a rokonságunk nagy része székelyekből áll, székely illetve jól bevált rövid kö-
szöntőket mondtunk. Ezekből sorolnék fel pár darabot: 
 
Kicsi szívem, kicsi szám, 
Boldog újévet kíván! 
 
Adjon Isten füvet, fát, 
Teli pincét, kamarát. 
Sok örömet e házba, 
Boldogságot hazánkba! 
 

Este harangszóra, gilingalangóla, 
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a for-
dulója.  
Azért friss egészséget, 
Bort, búzát, békességet. 
Aggyon Isten bőven, 
Az újesztendőben.  
 

Ez újév reggelén minden jót kí-
vánok, 
Ahova csak nézek, nyíljanak vi-
rágok!  
 
Amennyi az égnek lehulló zápora, 
Annyi áldás szálljon gazduram 
házára. 

Felső sor: Illés Norbert, Góczán Gergely, Berta Gábor, Schatz Balázs, Hesser Dávid, Schőn Péter, Mikola Péter 
Alsó sor: Szabó Attila, Antal Tamás 
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Ebben az Újévben minden jót 
kívánok, 
Amerre csak járok, nyíljanak 
virágok. 
  

Ez új esztendőben 
bújj a kemencébe, 
 szedd ki a pogácsát, 
rúgd ki az oldalát, 
Boldog újévet! 
 

Kicsi vagyok, székre állok, 
onnan egy nagyot kiáltok, 
hogy mindnyájan meghalljá-
tok: 
Boldog új évet kívánok! 
 

Bort, búzát, békességet, 
fát, füvet, feleséget, 
diót, disznót, derelyét, 
pénzt, paripát, pecsenyét, 

ebben az új esztendőben! 
 

Itt van már az új év, 
hopp, én is itt vagyok! 
Úgy fázik a lábom, 
hogy szinte megfagyok. 
Egy félszemű bolha, 
ha utamba találna, 
úgy megrúgna hátba, 
orra is buktatna. 
Onnan is felkelek, 

Valami nagy bajjal 
s ide tántorodok, 
oda tántorodok... 
Boldog új évet kívánok! 
 
Adjék Isten minden jót, 
Öt-hat tyúkot, jó tojót, 
hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 
sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát. 
Adjék Isten szép vetést, 
Rengő-ringó jó termést, 
Békesség és szeretet, 
Töltse meg a szívetek: 
Az új esztendőben! 

 
Illés Norbert

 

Szorul a hurok, avagy szakdolgozat eszis módra 
 

Az érettségi drukkot az örömteli ünneplés 
és elégedettség követi… de nem tart sokáig az 
önfeledt szórakozás. A kérdés, ami eddig csak a 
levegőben lógott, most testet ölt, ahogy szüleid 
felvont szemöldökkel, és karba tett kézzel neked 
szegezik azt: „És most hol akarsz tovább tanul-
ni?!”. Ezzel sarokba szorítottak, nincs vissza út. 
„Mi az hogy hol akarok, és hogy mit szeretnék, és 
egyáltalán milyen kérdés ez, hogy mit szeretek 
tanulni? Ismétlem, tanulni?? És mi lesz a baráta-
immal és az osztállyal? ” A döntés megszületett: 
„Maradok ötöd éven.” Az órák 80 %-a géptermi 
óra, barátok vesznek körül, jó a hangulat, a taná-
rok is jó ismerősként köszöntenek. Jogosan kér-
dezheted, hogy hol a csap-
da. Elárulom: tételek, 
vizsgák, szakdolgozat.  

Utóbbiért már szep-
tember óta versenyt futunk 
az idővel. Mi, és vállalkozó 
kedvű konzulenseink. Pró-
báljuk hasznosítani (vélt és 
valós ☺) tudásunkat, hogy 
elkészüljön a remekmű, ami 
hasznos, egyedülálló, és 
nem bukunk meg vele. De 
valami mindig közbe jön ( 
én nem akartam bulizni, de 
kényszerítettek… :P). Ezért, 
amikor Rózsa tanár úr 

halkan, de annál határozottabban felteszi nekünk a 
káromkodással egyenértékű „Hogy halad a szak-
dolgozat?” kezdetű kérdést, mindig csalódnia kell 
a válaszunkban:  „Még nincs kész, de már majd-
nem elkezdtük.” 

Ilyenkor jön a következő fázis. „Nah, akkor 
gondolkodjunk!” (Megjegyzem, nem úgy, mint 
abban a bizonyos reklámban. ☺) Egy ideig eleget 
is teszünk ennek a jelmondatnak. Kreatív ötletek, 
számítások, nyilazás ide-oda, és pár óra alatt nem 
marad üres hely a jegyzeteknek szánt lapon. De 
ahogy a fehér részek fogynak rajta, úgy csökken a 
kedvünk is. Amikor már a lelkesedés legapróbb 
szikrája sem látható szemünkben, elhangzik a 

várva várt mondat: „Akkor mára ennyi, majd 
holnap folytatjuk”… És holnapután, és azu-
tán is, egészen májusig.☺ Mintha soha nem 
lenne vége. A régi problémákat fejtegetve 
újabbak válnak láthatóvá. Két dolog tartja 
bennünk a lelket: Rózsa tanár úr és a 
kávéautomata a 2. emeleten. 

Akkor mégis miért folytatjuk? Nem a 
szülők miatt, nem is tanáraink unszolásának 
teszünk eleget. Egyrészt továbbtanulási esé-
lyeinket növeli 30 egész ponttal az a bizonyos 
papír, amit végül kézhez kapunk. Másrészt a 
sikeres élet előfeltétele, hogy megbirkózzunk 
az utunkba gördülő akadályokkal. A középis-
kola csak a kezdet, ki tudja, mit tartogat még 
a jövő számunkra.  Pirey X  . 
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Ravel és az Avatár hatalma 
II. fejezet – Rejtélyes eltűnés 

 
A levegőben lángocskák jelentek meg, és a kézfejére 
gyűltek. Mikor Ravell úgy érezte, hogy elég az energia, 
leguggolt, és a jobb kezét a mellkasához szorította. 
Ahogy ezt megtette, a testéből tűz áradt ki, és hatalmas 
robbanás rázta meg az épületet. A fiú kimerülten felállt, 
és örült a sikernek.- Rendben, eddig mindenki sikeresen 
eljutott- mondta Galan – jöhet a Harci mágia. Harci 
mágia?! De hisz minden erejét elhasználta, nem lesz 
képes többet varázsolni. - Gyere az asztalhoz, és idd meg 
ezt a Mana főzetet, agy feltöltődhetsz-, utasította Damus. 
Ravellnek hatalmas kő esett le a szívéről. Odasietett az 
asztalhoz, és megitta a fiolában lévő kék folyadékot. 
Azonnal felfrissült, és újra teljes erővel tudott harcolni.- 
Rendben Ravell, a feladat, hogy engem legyőzz. A sza-
bályok ugyanazok. Aki nem tudja folytatni a harcot, az 
veszt- tisztázta a szabályokat Galan. A fiú kicsit meg-
ijedt, hogy egy tanácstagot kell legyőzzön. Mindketten 
felálltak egymással szemben, és felvették az egyénileg 
kitalált testhelyzetet, amiből köny-
nyedén indíthatnak védekező és 
támadó varázst is.- Lesz egy kis 
csavar a harcban- szólt Damus. 
Hirtelen a talaj eltűnt a harcolók 
körül, és csak egy hidacska maradt 
meg. Nem lehetett szélesebb egy 
méternél.. Alul sötétség volt.- Aki 
leesik, az is veszt, ha csak nem tud 
valahogy visszajönni-, tájékoztatta 
Ravellt Galan – Oké öcskös, akkor 
kezdjük! Ravell azonnal támadott. 
Energiasugarat küldött ellenfele felé, 
remélve, hogy a gyors támadást 
Galan nem tudja kivédeni. De az 
energianyaláb a tanácstaghoz hozzá 
sem ért, mert mielőtt elérte volna, a 
tanácstag szertefoszlatta a varázsla-
tot. A fiú vízvarázslattal próbálkozott, de azt ellenfele 
elpárologtatta. Galan indította a következő csapást. A 
kezeit a földre tette, és megremegtette a hidat. A fiú 
elesett bár, de a hídról még nem zuhant le. Felpattan, és 
egy új dologgal próbálkozott. Varázsszavakat kántált, 
majd csuklójából egy ötven centiméter hosszú, ezüst kék 
penge nőtt ki. Egy kábító penge, azzal akart támadni a 
tanácstagra. Elkezdett felé futni, de mielőtt elérte volna 
vetélytársát, azt füstté változott, és így átszaladt rajra. 
Majd a férfi mögötte újra összeállt. Ravell erre a pillanat-
ra várt. Egy fordulatból átszúrta Galant, és így el kellett 
kábulnia. De valami váratlan dolog történt. Ellenfele kék 
szikrákká változott, és eltűnt, ahogy a fiú csuklójáról a 
penge is. Ekkor Galan zuhant alá a magasból, és leteperte 

Ravellt a földre, majd ugyanolyan kék színű pengét sze-
getett a nyakához, mint amilyennel ő akart támadni. - 
Öcskös, nem látod a teleportálást. Pedig ennek a füst 
egyértelmű jele, még ha varázslattal is van kombinálva. 
Galan felhúzta Ravellt, és utána visszavonult a tanács 
többi tagjához. Hosszas sugdolódzás és hümmögés kö-
vetkezett. A fiú nagyon izgult az eredmény miatt. Majd 
Zilir megszólalt. - Rendben, bár elveszetted a csatát, 
szépen helyt álltál, és úgy gondoljuk, hogy jelest érde-
melsz. Most mehetsz. Ravell szívéről nagy súly tűnt el. 
Egy jeles vizsgával maga mögött tudhatja a régi iskolá-
ját, és várhatja, mikor jön meg a középiskolai levél. El-
kezdődött a nyári szünet. Ravell két legjobb barátjával, 
Silwerwolffal és Damiennel együtt a falu szélén ült, és a 
naplementét bámulták. Mindhármukat ugyanabba az 
iskolába vették fel, így együtt maradhattak. Silwerwolf 
és Damien hasonló volt Ravellhez, bár Silwerwolf arca 
különösen hasonlított Ravellére. Silwerwolf imádta a 

Sámánmágiát, ami Ravellről nem 
volt elmondható, amikor varázsolt, 
sárgásbarna szeme körül ezüstös 
mintázat jelent meg, de csak a 
jobb oldalon. Haja szintén barnás 
színű volt, és csak kicsivel volt 
rövidebb, mint Ravellé.. Damien 
ezzel szemben rövid, szőke hajú 
volt, két szép zöld szemel. Varázs-
lás közben vörös tűzcsík futott 
végig mindkét karján. Ő egészítet-
te ki Ravell hiányos Démonmágia 
tudását. Ahogy a nap ereszkedett, 
úgy lett egyre sötétebb. Egyszer 
csak hal sistergést hallott 
Silwerwolf és Ravell. Damien 
felől jött. Mindketten odanéztek. 
Damien körül fekete lángocskák 

kezdtek megjelenni. Egyre több és több, míg Damien 
öntudatlanul bámult maga elé.- Damien, tudjuk, hogy 
szeretsz játszani a tűzzel, de szerintem ne most- szólt 
szemrehányóan Silwerwolf.- Várj, nem ő varázsolt!- 
fedezte fel Ravell – nincs a karjain a piros tűzcsík.- Ak-
kor meg mi történik? Amint Silwerwolf befejezte a mon-
datot, Damien felett éjfekete felhő jelent meg, amiből 
egy sávban fény vetült rá, majd a fiú fekete füst kíséreté-
ben eltűnt, a felhővel együtt. Két barátja mér legalább 
egy percig nézett a semmibe mire észbe kaptak. - Mit 
csináljunk?- kérdezte kissé kétségbe esetten Silwerwolf.- 
Menj, szólj Galannek és Damusnak, én meg megkeresem 
Zilirt. Siessünk! 

Pataki Balázs 
(Folytatás a következő számban!) 
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Táncoló fekete lakkcipők 
Szalagtűző ESZI 2007 

 
A végzős diákok felnőtté válását jelképező 
Szalagavató ünnepély az Energetikai 
Szakközépiskolában az eddigi színvonalához 
méltón idén is remekül sikerült. A 2007. 
december 7-én már este 5 óra előtt jóval a 
művelődési ház mozitermében egy gombostűt 
sem lehetett volna leejteni. A lépcsők is tömve 
voltak meghatódott anyukákkal, büszke apákkal, 
barátokkal, rokonokkal, alkalmi frizurákkal, 
fényképezőgépekkel és tapsoló kezekkel.  
A negyedikesek ünnepélyes nyitótánca után 
Szabó Béla igazgató úr ünnepi köszöntő beszéde 
következett:  

Tisztelettel köszöntöm szalagavató ünnepségünk minden jelenlévőjét. Hagyományainkhoz híven ünnepelni 
jöttünk. Ünnepelni, hogy köszöntsük tizenkettedikes tanulóinkat, akik a tanév végén érettek lesznek, és egyre köze-
lebb kerülnek a nagybetűs élethez. A szalagavató kicsit más a mi intézményünkben, mint a gimnáziumokban. Hisz a 
szakközépiskoláknak megvan az az előnye, hogy a sikeres érettségi után lehetőséget biztosít a szakképesítés, a tech-
nikus oklevél megszerzésére, vagyis még egy vagy két évet az iskola védőfalai között tölthetnek a jelenleg ünnepeltek. 
Gyorsan eltelt ez a négy év, ami még távolinak tűnt 2003-ban, most itt van a küszöbön.  

Kedves Tizenkettedikesek! 
Életetekben most lesz az első igazi próbatétel, az érettségi vizsga. Tudom, diákjaink között sajnos vannak olyanok, 
akik az itt eltöltött négy év alatt nem tettek meg mindent, hogy tudásukat kellőképpen gyarapítsák, de még van idő, 
amit jól ki lehet használni. A mai szalagavató ünnepség azt a célt is szolgálja, hogy ünnepélyesen felhívja a figyel-
meteket a megszokottnál nehezebb tanév végi időszakra. A szalag, amelyet mától fogva viseltek, azt jelenti, hogy több 
felelősséggel kell készülnötök a középiskolai élet egyik legszebb, de ugyanakkor legnehezebb feladatára, az érettségi 
vizsga sikeres letételére. Kedves Szülők!Ugye szinte hihetetlen, hogy eltelt az idő, hogy gyermekük már tizenkettedi-
kes, hogy érettségizik az idén. Biztosan felteszik a kérdést: Mi lesz belőle? Bízom benne, hogy szakképesítést szerez 
nálunk, technikus lesz, vagy felveszik, valamelyik főiskolára, egyetemre és diplomát kap. Én optimista vagyok, remé-
lem, Önök is. 

Befejezésül szeretném megköszönni kollégáimnak a mai ünnepség megszervezését és lebonyolítását. Kívá-
nok mindenkinek ezen az estén kellemes kikapcsolódást, a dolgos hétköznapokon pedig jó felkészülést az előttünk 
álló feladatokra. 

A beszédet követően az osztályok bemutatták 
búcsúműsoraikat. A környezetvédő osztály tagjai 
lélekben még az olaszországi osztálykirándulás 
hatása alatt lehetnek, olyannyira, hogy a lányok 
fűszoknyában lejtett táncába a fiúk is becsatlakoz-

tak (osztatlan sikerrel).A hangulat 
fenntartásában egy botcsinálta Fekete Pákó 
segített, mire az egész osztály cigányzenére 
komponált táncában gyönyörködhettünk.  
Az informatikusok egy-egy komoly-humoros, 
örök érvényű idézet felidézésével búcsúztak.  
A gépész csapat nem kis meglepetésünkre, az 
’elég már a suliból’ jegyében táncba fogott osz-
tályfőnökükkel egyetemben. 
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A menedzserasszisztensek sokoldalúságukat 
domborították, ’az sem kis teljesítmény, ha a tör-
ténelmet el tudjuk mondani- nem hogy még el is 
tudjuk táncolni’. Ők azonban nem ismertek lehe-
tetlent. A szalagok kiosztása előtt az osztályok 

vicces, nosztalgiaszagú fényképeit, ’együtt-a-
csapat’ emlékeit, gyermekkori képeket (miből 
lesz a cserebogár?) láthattuk.  
 

 
A diákok és tanáraik megtűzése után a műsort egy 
pompás keringő zárta. 
A bál nyitótánca előtt egy pazar állófogadással 
vendégeltük meg a diákokat (amiben, valljuk be, a 

11. osztály nem kis munkája rejlett). A hangulat-
ról pedig mi sem árulkodik jobban, minthogy a 
társaság nagy része a helyszínen maradt, a buli 
végéig bojkottálva a közeli szórakozóhelyeket. A 
táncparkettnek kinevezett aula kövét éjfélig kop-
tatták a táncoló fekete lakkcipők.  
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