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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 

2008. február

Fotó: Kovalcsik Réka

A felvételi eredmények március 9-én 
 a www.eszi.hu honlapon olvashatók. 

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

 
 

845 –     Igazgatói tájékoztató - Sportcsarnok 
930 – 1030  Matematika írásbeli vizsga 
1030 – 1100  Szünet 
1100 – 1200  Magyar írásbeli vizsga 
1200 – 1230  Szünet 
1230– kb.1600 Szóbelik 
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Újság az újságnál  
 
Újra kedd, újságíró szakkör, bár ötödéves lévén 
ritkán nyílik lehetőségem ellátogatni e délutáni 
elfoglaltságra: szakdolgozatot kell írnunk, tétele-
ket írni és tanulni és a többi. Bár azt hiszem lusta-
ságom nagyobb szerepet játszik a kimaradásaim-
ban (fő az őszinteség). 2008. február 5-én mégis 
tiszteletemet tettem ezen eseményen egy társnőm 
kísértében. Az aula hirdetőfala mellett tanakod-
tunk (akkor most bemenjünk – a szakkörre - vagy 
sem? de én haza akarok menni, de akkor is be 
kéne menni. stb.) Gondunk hamar megoldódott, 
hiszen megjelent Lemsziederné tanárnő a lépcsőn 
és már nem volt menekvés, bár ekkorra már nem 
is állt szándékunkban elhagyni a „veszélyzónát”. 
Küldetést is kaptunk: megvárni az ESZIRAT 
vendégeit, és felkísérni őket a 304-es terembe. 
Várakozás közben végigbogarásztuk az aznapi 
újság SÉTA oldalát (igen, sok-sok ESZI-s cikk 
volt benne☺). Mikor megérkeztek jeleztük, hogy 
mi vagyunk a fogadóbizottság és felbaktattunk a 
3-dik emeltre.  
A tanárnő köszöntötte a vendégeket: Lengyel 
János Tolnai Népújság főszerkesztőjét és Barabás 
Orsit, a Tolnai Népújság marketing asszisztensét. 
Meghallgattuk Lengyel János beszédét ( személy 
szerint nagyon mocorogtam közben - nem, nem 
azért mert rossz lett volna - csak el szeretem volna 
érni a 15:15-ös buszomat, ami érthető hiszen a 
következő háromnegyed 5-kor indul). A tanárnő 
összetett kezekkel és kérlelő bociszemekkel pró-
bált maradásra bírni. Sikerrel! A vendégeink előtt 
se maradt rejtve társalgásunk, akik megtudván, 
hogy Tolnán lakom (úgyis útba esik) készségesen 
felajánlották, hogy hazavisznek. A előadás végez-

tével a szakkör tagjai feltehették kérdéseiket a láto-
gatóinknak. Szóba került egy esetleges bonyhádi 
nyári tábor, mely szálkán lesz, ha lesz, de még fo-
lyamatban van a megfelelő előadók keresése. Míg a 
tanárnő elrohant az irodájában felejtett ESZIRAT-
okért, az újságíró-palánták oklevelet kaptak a SÉTA 
programban való sikeres részvételükért. Lemsziderné 
tanárnő a Tolnai Népújság gigantikus méretű 
Almacanch-jával lett gazdagabb (nekem az volt az 
első gondolatom, hogy embert is lehet vele ölni). 
Megkaptuk a reggel érkezett Popcorn-t majd távoz-
tunk. 
A két vendég, Norbi és én az ESZI előtt parkoló autó 
felé vettük az irányt. Helyett foglaltunk a hátsó ülé-
sen és meg sem álltunk Tolnáig. Kisebb nehézségek 
árán odajutottunk a házunkhoz (én mondtam, hogy 
az utca elején is jó lett volna….), majd könnyes bú-
csút vettünk egymástól. Az út további részéről Nor-
bitól kérhettek tájékoztatást. 
 

KiNiZsi
 

Könyvajánló: Szeptimusz 
 
„- Timót, te és Sára ugye tudjátok, hogy... khm... 
kicsoda Jenna? - kérdezte akadozva Marcia. 
- Már hogyne tudnánk, hogy kicsoda! A lányunk, 
természetesen! - felelte Timót csökönyösen. 
- De te azért sejtetted, igaz? - kérdezte Marcia, 
Sárára pillantva. 
- Igen - felelte Sára csöndesen. 
- Vagyis te meg fogod érteni, miről beszélek, ha 
azt mondom, itt többé nincs biztonságban. El kell 
vinnem innét. Most rögtön!” 
A Szeptimusz első kötete: Mágia a fantasy-
rajongóknak kötelező, másoknak ajánlott darab. 

Angie Sage egy nagyzserűen megfogalmazott, 
képzeletgazdag történetet alkotott. A történet fő-
szereplője a Számos család, akik majdnem mind 
értenek a mágiához, Jenna, aki csak 10 éves korá-
ban tudja meg, ki is ő valójában, Dicsfalvi 
Marcia, egy tapasztalt és magas rangú mágus, 
valamint Szeptimusz, egy hetedik fiú hetedik fia, 
akinek kiléte a történet végéig kérdéses. A törté-
net rendkívül kidolgozott, tele van meglepetések-
kel, és a vége felé egyre több dologra fény derül. 
Mindenkinek csak ajánlani tudom! 

Anonym 
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Miért szomorkodnál, ha lehetsz vidám? 
 
Az elmúlt években kezdett el terjedni Magyaror-
szágon az emo stílusirányzat. Ez zenei ízlésen 
kívül öltözködésükön és gondolkodásmódot is 
jelent. 
Kedvenc zenekaraik közül a legis-
mertebb a Tokio Hotel, akik április 
10-én Budapesten a hazai fanoknak 
is muzsikáltak egyet. Zenei vilá-
gukra jellemző az elkeseredettsé-
get, az életuntságot hangsúlyozó 
dallam- és szövegvilág, a 
rockzenében használt hangszerek 
(basszus- és szólógitár, dob), az 
énekesek – akiknél nem éppen a 
fantasztikus énektudás a 
meghatározó – kiordítják ma-
gukból a fájdalmat, a zenészek 
pedig vad pengetéssel, dobolással 
vezetik le a felgyülemlett fe-
szültséget. 
A rajongók ruhatárának elmaradha-
tatlan darabjai a TH-s pólók és az 
emót hirdető rucik, a lányoknál a 
neccharisnyák, melyek színe leg-
többször fekete. Arcukon ritkán 
látni mosolyt, hiszen lelkükön valamilyen rejté-
lyes bánat ül. (Ha nem lennének fogékonyak az 
ilyen zenére és életszemléletre, lehet, hogy ők is 
többet nevetnének.) Gyakran apró dolgok is any-
nyira elkeserítik őket, hogy fel akarják vágni az 
ereiket. Egy fiataloknak szóló zenei újság hasáb-
jain jelent már meg olyan levél, melynek írója 
azért akarta már többször ezt a lépést megtenni, 
mert városában elkezdett terjedni egy pletyka, 
miszerint a TH feloszlik. (A banda azóta még 

mindig együtt nyomul, a tagok közötti viszony 
felhőtlen.) Nem bántásnak szánom, de komolyan: 
aki ilyen fiatalon és ilyen semmiségektől öngyil-
kos akar lenni, annak súlyos lelki problémája van, 

érdemes a saját érdekében 
pszichológushoz fordulnia. (Én se 
akartam felakasztani magam, ami-
kor kiderült, hogy a Gorillaz nem 
készít több lemezt. Pedig ez a hír 
igaz.) 
Egyáltalán azt nem értem, hogy 
miért kell állandóan búsulni (vagy 
legalábbis úgy tenni, mintha a 
világ minden baja a miénk is 
lenne) pusztán egy új divat 
követése miatt, amikor léteznek 
még dolgok, melyek felvidítják a 
saját gondjaitól valóban bánatos 
földlakót. Rengeteg nagyszerű és 
vidám dal született az elmúlt 
évtizedekben hazai és külföldi 
szerzők tollából egyaránt, 
majdnem minden stílusból. Ha 
nagyrészt ilyeneket hallgatunk, 
mindig jól érezhetjük magunkat. 

Társaink pedig akár egy jó poénnal, vagy csak 
egy kedves mosollyal is sokkal szebbé tehetik 
napunkat. Erre külföldön sok emós rájöhetett, 
hiszen ott már lecsengőben van ez a divathullám. 
Itthon azonban az érintettek többsége még nem 
változtatott véleményén, sőt mérges lesz, amikor 
az emo „bukásáról” hall. Reméljük, kis hazánk-
ban is egyre több mosolygós, életvidám 
tinilánnyal találkozhatok az utcákat járva. 

Fekete Zsolt 
 

Újabb kiállítás az ESZI-ben 
 
2008 február 15-én új festmények kerültek az 
ESZI aulájának falára.  
A kiállítás szervezője Makó András tanár úr, aki 
elmondta, hogy most egy szekszárdi festő, Baky 
Péter műveit tekinthetjük meg, amelyek többféle 
témát dolgoznak fel. Az 1956-os forradalom em-
lékére készült alkotásokat külön választotta a 
többitől. Ezek az akkori tragikus eseményeket 
ábrázolják egyszerű eszközökkel, pl:. a fekete-
fehér használata drámai hatást kölcsönöz.  

Ezen kívül a bohóc 
motívum a női test 
és az álom motívum 
is sok helyen meg-
jelenik. 
Reméljük, hogy 
mindenki megleli a 
számára érdekes 
képeket. 

Baka Richárd 



-4- 

Star Wars: The Force Unleashed 
 
Idén nyáron elszabadul az erő, mivel a Star Wars 
rajongók legnagyobb örömére érkezik a legfris-
sebb Star Wars játék: a The Force Unleashed. A 
legújabb technológiával készült, egyedülálló él-
ményt nyújt a játékosnak. E három új technológia 
olyan szintűre elemi a játékot, amilyet eddig még 
senki nem látott. 
 A történetről még sokat nem lehet tudni, de annyi 
bizonyos, hogy Darth Vader titkos tanítványát 
irányítva kell kalandoznunk négy helyszínen: a 
TIE vadászrepülő építési létesítményben, a 
Kashyyyk-, a Felucia-, és a Raxus nevű bolygón. 
Időszámítás szerint valahol a harmadik és negye-
dik rész között játszódik a sztori. 
 Mint már szó esett róla, a The Force Unleashed-
ben új szimulációs technológiákat is alkalmaztak, 
szám szerint hármat. Lássuk ezeket kicsit részle-
tesebben: 
A Havok olyan fizikai szimuláció, mely lehetővé 
teszi, hogy az adott területen nagyszámú objek-
tumot lehessen mozgatni, vagyis, ha az Erőt hasz-
nálva egy területre lökéshullámot adunk le, akkor 
ott az ellenfelektől a berendezési tárgyakig min-
den repülni fog. 
Az Euphoria nevű szimuláció egyfajta karakter-
animálás, meghatározza, mi történjen egy karak-
terrel, ha például felemeljük a földről, vagy neki-
csapjuk valaminek. 
A legkülönlegesebb technológia azonban mégis a 
Digital Molecular Matter (Digitális Molekuláris 

Anyag), röviden DMM. Ez egy olyan környezetre 
vonatkozó szimuláció, ami megszabja, hogyan 
törjenek a tárgyak, hogyan hajoljanak meg fém-
állványok, melyik része törjön egy üveglapnak a 
legtöbb darabra… 
Mindezen technológia újdonságokat pedig tetőzi a 
bámulatos és megrendítően szép grafika. 
 Ebben a játékban nem a lézerkard forgatására kell 
összpontosítanunk, hanem arra, hogy megtanuljuk 
irányítani az Erőt. A tanítvány összesen négy Jedi 
erőt tud használni, viszont annak ismeri nagyon 
sok változatát. Használhatjuk ellenfeleink ellen a 
lökést, megragadást, visszaverést és az elektro-
mosságot. Ezt a négy erőt kombinálni tudjuk a 
lézerkardal, és olyan kombókat láthatunk a tanít-
ványtól, amilyet eddig egy Star Wars játékban 
sem. 
 Érdekesség még, hogy a tanítványt élő emberről 
mintázták, Sam Witwerről, aki szerepelt az NCIS 
nevű sorozatban is. 
 A Star Wars: The Force Unleashed várhatóan 
idén nyáron jelenik meg, a következő platformok-
ra: Wii, Nintendo DS, XBox 360, PlayStation2 
illetve PlayStation3. Aki még több információra 
vágyik, az tekintsen fel ide: 
www.theforceunleashed.com, vagy videókért a 
www.ign.com nevű oldalra. 

Pataki Balázs 

 

R. A. Salvatore: Sötételf trilógia 
 
2004-ben indult hódító útjára a Sötételf trilógia 
első kötete, amelynek ma már számos folytatása 
elkészült. A történet főszereplője Drizzt 
Do’Urden. Az ifjú harcos kiutat próbál keresni a 
drow-k (a sötételfek másik neve) világából,  mivel 
nézetei, elvei nem a drow társadalomhoz illőek: 
míg társai kegyetlenek, gonoszak 
és könyörtelenek, addig Drizzt 
jóságos, és csak akkor öl, ha nincs 
más választása. 
Az első könyv 2004-ben jelent 
meg, Otthon címmel, ami Drizzt 
fiatalabb éveiről mesél, amit az 
akadémián töltött, illetve családja 
körében, Mélysötét birodalmában. 
Ez a kötet bevezet minket a drow 
társadalomba is. 
A trilógia második kötete a 

Száműzött címet viseli. Kalandjait Drizzt Mélysö-
tét barlangjárataiban, és a mélységi gnómok vá-
rosában folytatja, miközben kiutat keres a ma-
gányból, és menekül számos üldözője elől. 
Az utolsó rész címe a Menedék. Sötételfünk már a 
felszíni világba próbál beilleszkedni, ahol találko-

zik egy erdőjáróval, Montolióval, aki 
megmutatja a drownak a fenti világot. 
A sorozat azonban ezzel még nem ér véget, 
hiszem R. A. Salvatore további könyvekben is 
folytatja Drizzt kalandjait, többek közt a Jeges 
Szelek Völgye vagy a Drow öröksége sorozat-
ban. 
A regények minden olyan olvasónak ajánlottak, 
aki imádja a jó és izgalmas fantasy történetek, 
és bevezetésre vágyik a Forgotten Realms 
fantasy világába. 

Pataki Balázs 
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Estünk-keltünk 4 napon át 
 
2008. 01. 18.-01. 22.-ig a DSE sítábort szervezett 
a az eszis és a gimis diákok számára. 2008. 01. 
18.-án reggel 5 órakór indultunk el Ausztria felé, 
az út elég hosszú volt. 
Mikor a határt átléptük 
észre se lehetett venni hogy 
már nem Magyarországon 
vagyunk. Csak azt lehetett 
észrevenni, hogy a táblákon 
és plakátokon a szövegek 
németül vannak. Majd 
olyan 12 körül végre elér-
tük a szállást aminek a neve 
Dorfhotel, itt töltöttük azt 
az időt amíg nem síeltünk. 
Ezen a csütörtöki napon 
még nem történt semmilyen 
sportesemény. Miután min-
denki elfoglalta a kis fahá-
zát, amelyek 4-6 szobásak 
voltak, 18:00-kor mehet-
tünk vacsorázni. Vacsorára 
mindig főtt ételt adtak. 
Másnap reggel korán kellett 
kelni mert 7:30-kor volt a 
reggeli, ami mindig zsemle 
és valamilyen felvágott 
volt. 9 órakor indultunk el a 
szállás melletti parkolóból 
azzal a busszal amely idáig 
is elhozott minket, amikor 
megérkeztünk és mindenki sikeresen megtalálta a 
sífelszerelését, kezdődhetett a tanítás, hisz több 
mint a fele az ott lévő diákoknak nem tudott síel-
ni. A végén már nagyon jól ment, de azért a kez-
dők egész nap csak a lenti pályán csúsztak. 16:00-

kor indultunk innen vissza a szállásunkig, az út 
körübelül 20 perces, de mindig megálltunk egy 
félórára a Billa nevű üzletnél. Hazaérkezve min-

denki gyorsan elpakolta a 
cuccát, a bakancsot 
mindenki bevitte a házba 
szárítani. A vacsora ma is 
18:00-kor volt úgy ahogy 
az ott tartózkodásunk ideje 
alatt mindig. Másnap 
reggel már a csúszás egy 
kicsit jobban ment min-
denkinek, de azért a 
felvonón még csak azért 
mentek fel, mert nézelődni 
akartak. Így teltek a napok, 
megszokottan, és közben 
egyre jobban tudott min-
denki suhanni. Az utolsó 
napokban már a legtöbben 
a fenti kék pályán csúszkál-
tak, sőt aki elég bátorságot 
érzett magában az 
leereszkedhetett tanári 
kísérettel a piros pályán, 
ami már elég kemény 
erőpróba volt. A végére 
már mindenki nagyon profi 
volt. Ahogy láttam nagyon 
élveztük mindnyájan ezt a 
rövid téli vakációt. Az 

biztos akik idén itt voltak azok mindenképp jönni 
fognak jövőre is, mert annyira jó és izgalmas volt 
hogy ezt nem lehet megunni. 

Hair 

 

A műremek 
 
Tavaly a 9 B osztály vesztett a tisztasági verse-
nyen, ezért 1 hónapon keresztül nekik kellett taka-
rítaniuk a termüket. Lehet ezért, lehet más okok 
miatt, de észrevehetően javult az osztály tisztasá-
ga, ami vetekszik egy orvosi rendelőével. Sok 
tanár jegyezte meg, hogy az osztály díszítettsége 
túl hiányos. Megunva a rengeteg kritikát végül 
decemberben elkezdtek sorakozni a terem falán a 
poszterek, de némelyek helyet kaptak a földön is. 

Mivel ez sem nyerte el sokak tetszését, így ezek a 
képek felkerültek eredeti helyükre, a falra. Mutat-
va az osztály művésziességét (mivel 2. félévtől 
van művészetek órájuk) egy eredeti műremek is 
felkerült a falra. Ez a műremek egy képkeretből 
áll. Ez a modern művészet egyik kimagasló alko-
tása, mivel mindenki mást lát egy bekeretezett 
fehér falrészletben.  

Illés Norbert 
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Protokoll 
 

A mai fiatalok ne tudnának viselkedni? Mi sem cáfolja ezt jobban, minthogy február 7-én megrende-
zésre került a VI. Országos Protokollverseny hazánk három pontján. A Keszthelyi elődöntőn az első 
két helyet Tolna megyei csapat vihette haza.  
 

11 csapat mérkőzött meg a döntőbe jutásért, és 
bizony itt már nem volt elég az illedelmes köszö-
nés és bemutatkozás. A tesztkitöltés mellett a 
csapatoknak az interjúkészítést és -bemutatást, és 
a terített asztal ismeretét is reprezentálniuk kellett. 
Megmozgatták ismereteiket az általános és üzleti 
viselkedéskultúra, a vendéglátás, megjelenés te-
rén. Minden csapat remek eredményeket ért el – 
valaki ezt is megjegyezhetné a „mai fiataloknak” 
(bár rendszerint nem protokollverseny-

csapattagokkal találkozik az ember 
sorban állás, buszozás közben). A 
verseny nem csak azért hasznos, mert a 
gyakran hetekig tartó felkészülés során a 
diákok bővíthetik ismereteiket az emberi 
viselkedés terén, hanem mert 
gyakorlatban is felkészíti a diákokat az 
üzleti és szociális élet helyzeteire.  
A paksi Energetikai Szakközépiskolát 
Wascher Alexandra, Urbán Beáta és 
Jákli Enikő képviselte, akiknek felkészí-
tő tanárunk Nagy Éva tanárnő volt! A 
paksi csapat szerint kis eltévedéssel, 
izgalmakkal, jó hangulattal tarkított 
élmény volt a vetélkedő, melyen lehető-

ség szerint jövőre is részt vennének. 
Az első két díj méltán büszke tulajdonosa a szek-
szárdi Bezerédj István Kereskedelmi Iskola és a 
paksi Energetikai Szakközépiskola. Így jogot 
szereztek arra, hogy 2008. március 10-11-én részt 
vegyenek a pécsi döntőn!  
Sok sikert kívánunk a továbbiakban! 
 

Wieszberger Judit és Feil Andrea 

Valentin-nap 
 
Ünnepeljük, de nem vagyunk tisztában a 
jelentésével. A Valentin-nap története 
nem teljesen tisztázott, de az ismert, 
hogy nagyon régen - pontosabban i.e. 
270 körül - egy Valentine nevű katolikus 
pap lelkészkedett Rómában. Ebben az 
időben tiltotta meg II. Claudius uralkodó 
a fiatal férfiaknak, hogy megnősüljenek, 
mert úgy gondolta, hogy a nőtlen férfi-
akból jobb katonák válnak mint azokból, 
akiknek feleségük és családjuk van. Amilyen 
romantikus férfi volt Valentine, felismerte, hogy 
ez döntés mennyire káros a fiatal férfiak számára 
és ezzel a határozattal csak nőni fog a titokban 
kötött házasságok száma. 
Amikor Claudius rájött, hogy a pap a döntést el-
lenzi, halálra ítélte őt. 
Egy legenda szerint, a valóságban Valentine az 
első "Valentin-napi" üzenetet magának címezte. 
Mivel börtönben volt, azt hitték hogy egy őt láto-
gató fiatal nőbe lett szerelmes. Halála előtt a pap 

egy szerelmes levelet írt a hölgynek, 
amit alá is írt: "A te Valentinod" – ez a 
kifejezés ma már szinte szállóige lett. 
Bár a Valentine nap körüli igazság nem 
egészen tisztázott, minden történet a 
szeretetet, a kedvességet hangsúlyozza, 
azt a hősi és romantikus szellemet amit 
a pap megtestesített. 496-ban Gelasius 
pápa rendelte el, hogy Szent Valentin 
napját február14-én ünnepeljék. Az 

angolok már 1446-ban ünnepelték ezt a napot. Az 
1700-as években divatossá váltak a Valentin-
verseskötetek. A XIX. században már üdvözlőkártyá-
kat is küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. 
Tehát nem meglepő, ha február 14-én, a Valentin 
napon, szerte a világon sok szerelmes megemlékezik 
egymásról és megünnepli a szerelmesek napját. 
A Valentin-napi szokások az ősi pogány templom 
áldási ceremóniákból alakultak ki. Magyarországon 
1990-ben, éledt fel e nap megünneplése. 

Kiccsi
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A mindennapok komédiásai avagy sit and drive 
comedy 

 
A médiából ismerhetünk humoristákat, parodistá-
kat, akik kiváló poénjaikkal szereznek kellemes 
perceket a rohanó világban megfáradt közönsé-
güknek. Sajnos egyre több az olyan ember, aki ezt 
nem tudja értékelni, vagy ha vele viccelődnek, 
borzalmasan megsértődik 
(pedig a hibáira hívják fel a 
figyelmet, melyeken 
javíthatna). Azonban maradtak 
még emberek, akik a velük 
kapcsolatba kerülőket gyakran 
megnevettetik, pedig nem 
hivatásos humoristák, hanem 
hétköznapi emberek. Ilyen 
például az az eset, amikor a 
zöldséges, akihez egyszer 
betért egy jól öltözött, nagy 
szilikon mellekkel megáldott 
hölgy, és így reklamált: 
Romlott a krumpli. Erre a 
boltos válasza: „Legalább 
összeillenek!” Egy húsboltban 
kérdezte egyszer egy vevő, 
hogy van-e marha. Az eladó 
így szólt kollégájához: „Laci, 
itt van még a főnök?” Nem 
ritka az olyan gázszerelő sem, 
aki egy nehezen megoldható 
probléma esetén azon gondolkodik, hogy miért 
nem cukrász lett. Egy számítógép szervizben, 
pedig azzal viccelődtek, hogy két gépből készíte-
nek majd hármat. Feledhetetlen élmény jó humorú 
buszsofőrök poénjait hallgatni utazás közben. 
Szerintem ők új műfajt teremtettek, melyet sit and 
drive comedy-nek hívok a stand up mintájára. 
(Érdekes lenne, ha menet közben felállnának, és 
úgy beszélnének. Ezt annak az osztálykirándulás-

nak a résztvevői tudhatják legjobban, amikor a busz-
vezetőt útközben mutatták be, és rögtön meg is hajolt 
egy éles kanyarban...) Valaki megkérdezte egyikü-
ket, hogy szabad-e a mögötte lévő hely. Erre közölte, 
hogy majdnem minden hely szabad, kivéve a veze-

tőülést. Egy másik „pilóta” már jót 
nevet azon, hogy egy utasa 
kérdezte, hogy a hídon mennek-e, 
és erre azt felelte, hogy nem, majd 
átrepülnek fölötte, ugyancsak az ő 
megállapítása: a szabálytalankodó 
autós szőrösebben úgy nézne ki, 
mint a Star Wars-ban a buc-
kalakók. Arra is gondolt már, hogy 
az előtte haladó autóban ülő nő 
Jolánnak olvassa a Volán feliratot. 
És nem azért indul el a menetrend 
szerint, mert muszáj, hanem fél, 
hogy megmelegszik a söre. Isko-
lánk tanárai között is akadnak nem 
súlyosan komoly emberek – persze 
jó értelemben. Egyik tesi oktatónk 
ilyeneket mondott: „Korda 
Györgyöt is megkérjük, hogy 
álljon be a sorba! Csináljuk a 
fesztivált!” „Szóljatok már a Sza-
bó családnak, hogy tűrje be a 
pólóját!” „A bukfenchez nem úgy 

kell leguggolni, mint Mari néni teszi a határban.” A 
töriórákról pedig sokaknak ismerős lehet az a hely-
zet, amikor az óra vége felé közeledve valaki meg-
kérdezi, hogy elmehetnek-e ebédelni, és erre a kö-
vetkező frappáns válasz érkezik: „Igen, miután ki-
csöngettek.” Matekórán pedig egyszer a tanár úr 
figyelmeztetett, hogy nullával csak a szamár oszt. 
Egy diák hangos kiegészítése: „Meg Chuck Norris!” 

Fekete Zsolt 
 

A sárga és az irigység 
 

Hiába süt gyönyörűen a nap, az idő 
még gyakran olyan hideg, mint 
amilyen savanyú a citrom. Ha 
kimennénk a friss levegőre, talán 

elkergethetnénk az olyan rossz érzéseinket, mint 
az irigység. Mert bizony még mindig hajlamosak 
vagyunk erre. Nem elégszünk meg azzal, amink 

van, folyton többre vágyunk. Túl sokat foglalko-
zunk mások véleményével, és utánozzuk őket, 
ahelyett, hogy önmagunkat adnánk. Pedig azzal 
később jól járunk, még ha most nem is ezt gon-
dolnánk. 

Fekete Zsolt 
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Házigyár 
 
Mi volt a házi? Kérdezgetik egymástól idegesen a 
tanulók, akiknek a véletlen elfelejtett házi feladat 
léte éppen az óra előtti szünetben villan az eszük-
be.A következményektől való félelem mindenki-
nek az észjárását felgyorsítja. Ilyenkor sokan fel-
fedezőútra indulnak, a "szorgalmasabb" osztály-
társak felé veszik az irányt 
egy kis zsákmányszerzés 
érdekében, akik néhány kérő 
szóra, bókra azonnal 
kiteregetik a kész 
megoldásokat. Ekkor ipari 
méreteket öltő "házi 
koppintás" kezdődik, amit 
még a kódexmásoló 
szerzetesek is megcsodáltak 
volna. Tollak sercegnek, 
csuklók ropognak, a 
mesterek sóhajtoznak, és 
csengőszóra elkészülnek a 
művek. Mindenki reménykedik, hogy nem feltűnő 
a hasonlóság. 
Akadnak néhányan, akik már régóta űzik az ipart, 
így tapasztaltak e téren. Ők a végeredményt 
megmásítva gyakran a tehetségüket is kamatoztat-
ják. Ez igen okos fogás, ám néha annyira beleme-
rülnek, hogy pl.: egy matekpélda eredetileg hibát-
lan eredményét is átalakítják és csodálkoznak, ha 
a tanár nem értékeli művészetüket. 

Az is gyakori, hogy a tanulók senkit sem találnak, 
aki rendelkezne másolásra alkalmas feladattal, ilyen-
kor gondolkodás helyett hamar beletörődnek sorsuk-
ba és a reggelijük elfogyasztása közben hangosan 
reménykednek, hogy a tanár nem őket szúrja ki. 
A kritikus állapotokat látva, mindkét fél véleményét 

kikértem a témában. A 
"házigyár" csoport 
egyik, neve 
elhallgatását kérő tagja 
elmondta, hogy otthon 
rengeteg dolga akad, 
főleg a számítógépe 
előtt, emiatt az otthonra 
szánt feladatokra már 
nem jut ideje. A 
szünetekben össze-
fogva, együttes erővel 
úgyis egyszerűbb és 
célravezetőbb minden. 

A tanárok általános véleménye, hogy nem a diákok 
életének megnehezítése vagy szabadidejük elrablása 
a cél, hanem a következő órára való felkészítés, vagy 
éppen az előző óra anyagának átismétlése. 
Szerintem a házi feladatok az iskolai élet nélkülözhe-
tetlen velejárói, teljesen mindegy, hogy otthon, vagy 
az iskolában készítjük el, lényeg hogy minél többet 
tanuljunk belőlük. 

Baka Richárd 
 

2008-ban az önmegvalósítás a divat 
 
Menő cuccok, cool kiegészítők, sztárstílus – ol-
vashatjuk egy a tinédzserek körében nagyon nép-
szerű újságban. Ez a három dolog nagy szerepet 
játszik a fiatal lányok életében. A menő cuccok 
birtoklása természetesen együtt jár a legújabb 
trendek követésével is. Sajnos manapság egyre 
elterjedtebb, hogy az emberek olyan ruhákat vásá-
rolnak meg, amik egyáltalán nem állnak jól nekik, 
és nem is a saját stílusukat fejezi ki, hanem a fa-
voritét. Sok lány nem törődik azzal, hogy nem 
előnyös neki az a mini vagy top, ami például 
Rihannán veszettül jól nézett ki.  
De mi is az a divat? Ha nagyon pontosan akarunk 
fogalmazni, akkor egy adott kultúra vagy kor 
irányzata, amely leggyakrabban az öltözködés 
szabályait befolyásolja. Ez egy bizonyos időhöz 
kötött felkapott szokás.  
A 2008-as év fő mottója a divatban: önmegvalósí-
tás.A visszafogott, egyszerű vonalakat és színeket 

kedvelőknek kedvez ez az év, hiszen a tompa szürke 
és a beige a fehér és a fekete árnyalatai divatosak 
maradnak, ahogy a csőnadrág is, de ha ezeket az 
árnyalatokat határozott(például neon) kiegészítőkkel 
viseljük, akkor a trend legfőbb képviselői lehetünk. 
Ha valakinek ezek után még is kell pár tipp: A visz-
szafogottabb színek mellett meghatározóak lesznek a 
harsányak is, ahogy azt már megszokhattuk. Ez év 
őszén a térdzoknik ideje jön el, a színes, mintás da-
rabok lesznek a divatosak. A cicanadrágból tavasszal 
a fehér, citromsárga és a rózsaszín hódít, és a kockás 
minta is marad. A divattervezők felhívják a figyel-
mét minden trendkövetőnek, hogy 2008-ban egyálta-
lán nem szabad bokacipőt venni, ugyanis ennek az 
ideje már leáldozott.  
Szóval meglehetősen széles a paletta, a lényeg azon-
ban abban rejlik, hogy megvalósítsuk a saját stílu-
sunkat, amiben önmagunk vagyunk. 

Kiccsi 
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3. fejezet 
Az Árnyék segítsége 

 
Az erdőből kiérve egy hatalmas, mocsaras terüle-
tet pillantottak meg. Közepén egy nagy tóval, 
aminek nem látták a végét. A terület mellett egy 
hegy volt, a Hollóhegy. Itt is állt a köd. 
- Szerintem repüljünk - ajánlotta Silwerwolf. 
- Nem, ebben a ködben bármi megtámadhat a 
levegőben minket. Menjünk a vízen. 
- És ha valami megtámad alulról? 
- Nem kell aggodalmaskodni, akkor megvédjük 
magunkat. 
- Hát… Nem is tudom… 
- De tudod, és jössz, vagy fordulj vissza! 
- Jól van na, nem kell felkapni a vizet. Jövök. 
- Akkor gyerünk! 
Mindketten a cipőjük felé mutattak. Halkan va-
rázslatot szórtak rá. A következő másodpercben a 
cipőik kék szikrákat kezdtek szórni. 
- Megyek elsőnek-, mondta Ravel. 
A vízre lépett. Amint hozzáért a cipő talpa a víz 
felszínéhez a szikrák erősebben kezdtek ragyogni. 
A lába nem merült el. A felszínen stabilan állt. 
Silwerwolf is rálépett. Ő sem süllyedt el. 
- Melyik irány? 
Ravell felemelte az ingát. Egyenesen előre muta-
tott. 
- Arra!- mutatta az irányt- óvatosan lépkedj, ez 
csúszik, mint a jég! 
- A jégről jut eszembe, miért nem fagyasztjuk 
meg a vizet, és a jégen legalább nem jön fel sem-
mi. 
- Nem gondolkodsz logikusan-, vetette oda 
Ravell- azt se tudjuk mekkora a tó, és így sok erőt 
elvesztünk. 
- Végül is ja, igaz. 
Továbblépkedtek, de az első pár lépés után rájöt-
tek, hogy siklani is lehet rajta, mintha a víz felszí-
ne fagyott lenne. Jól szórakoztak. 
- Mit szólnál egy versenyhez?- vetette fel Ravell. 
- Ki akarsz kapni? Benne vagyok! Úgy is én nye-
rek! 
- Akkor háromra indulunk! Bármilyen varázslatot 
lehessen használni a gyorsulásra, de egymást ne 
lövöldözzük! Oké? 
- Ja, minden világos. 
- Az inga egyenesen előrefelé húz. Arra menjünk! 
Silwerwolf rábólintott. 
- Akkor egy, kettő, három! 

Ravell elrugaszkodott egy varázslattal és már 
szélsebesen siklott is. Silwerwolf egy kissé lema-
radt. 
- Varázsmozgás!- kiáltotta Silwerwolf, testéből 
szürke füst áradt ki. 
Futni kezdett. A varázslatnak köszönhetően két-
szer olyan gyorsan száguldott, mint Ravell. Ha-
mar be is érte, és lehagyta. 
- Na ne, nem hagyom ennyiben! Térugrás! 
Mikor kimondta, testéből zöld energia áradt szét. 
Futni kezdett. Szeme vakítóan fehér volt. 
Silwerwolfot úgy érte be, hogy az nem is vette 
észre hogy elment mellette, csupán a zöld energia-
foszlányokat látta. Ravell gyorsított. Egyre sebe-
sebben száguldott körülötte minden elmosódott. 
Egyszer csak vakító, zöld villanást látott, majd 
egy zöld alagútban találta magát. Repült. De 
ahogy elkezdődött, úgy vége is szakadt. Az alag-
útból kirepülve elesett, és jó tíz métert csúszott a 
talajon. Amint megállt, és összeszedte magát hát-
ranézett. Ahol kiesett, ott zöld karikák maradtak 
meg, amik halványodtak, majd eltűntek. Körülné-
zett. Már nem a tavon állt, de még mindig a mo-
csárban volt. Sűrű köd feküdt a tájra. 
 Hol van Silwerwolf?- gondolta magában. Hirte-
len puffanást hallott, és tőle pár méterre zöld kari-
kákat vett észre. Odament, megnézte mi az, de 
már sejtette, hogy Silwerwolf is Térugrást hajtott 
végre. Elhaladt a karikák mellett, amik lassan 
eltűntek. Barátja tíz méterrel odébb találta meg. 
- Hé, ember, megvagy még? 
- Ah, ez durva volt. Asszem’ még egyben vagyok. 
- Nem volt semmi ez a térugrás. 
- Ja, de hol vagyunk? 
- Még mindig a mocsárban. 
- Az inga? 
- Várj. 
Ravell az ingája után kezdett kutatni. Nem találta. 
- Szerintem az érkezéskor ejtettem el. Gyere, ke-
ressük meg. 
Visszamentek oda, ahol Ravell földet ért. Pár 
méterrel odébb megtalálták az ingát. 
- Megvan! Csak lesz egy kis probléma-, mondta 
Ravell. 
Majd felmutatta az ingát a tenyerében, ami szi-
lánkokra esett szét. 
 

Pataki Balázs 
(Folytatás a következő számban!)
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Valentin-nap, a nagy üzlet 
 
Talán nem véletlenül gondolják sokan, hogy a 
Valentin-napot a virág- és ajándékárusok ta-
lálták ki. Ha ez igaz, nem csoda, hiszen sok a 
szerelmespár, akik 
hajlamosak 
bedőlni az ilyen és 
ehhez hasonló 
reklámfogásoknak. 
Az viszont tény, 
hogy ez az ünnep 
is külföldről, 
minden bizonnyal 
– ha csak 
közvetetten is – 
Amerikából 
érkezett hazánkba. 
Márpedig ami onnan jön, annak legtöbbször a 
lényege a pénz. Ezt láthatjuk ebben az eset-
ben is, hiszen nincs Valentin-nap ajándékok 
nélkül. Természetesen nem saját készítésű 
apróságokról van szó, hanem drága, gyakran 

giccses tárgyakról: piros, szív alakú, „I love 
you” feliratú lufik, szívecskés macik és még 
ki tudja, hányféle rózsaszín és vörös kacat. A 

rengeteg megtévedt, fülig 
szerelmes ember pedig képes 
ezeket megvenni párjának 
azzal az ürüggyel, hogy 
nagyon szereti. Gondoljunk 
bele: aki igazán szeret, az csak 
egy napon teszi? Szerintem 
nem, hanem egész évben. 
Azért arra is érdemes figyelni, 
hogy február 14-e egy kitűnő 
alkalom arra, hogy az 
édességgyártók a megmaradt 
csokimikulásokat vagy tavalyi 

csokinyuszikat átdolgozva, bonbon formájá-
ban ránk sózzák, kellemetlenségeket okozva 
szerelmünknek, akinek csak jót (?) akartunk. 

Fekete Zsolt 

 

Új tanuló az ESZI-ben 
 
A szokásostól eltérően idén félévkor is gazdagod-
tunk néhány „gólyával”. Sosem késő az ESZI-t 
választani! A szomszédos 
Vak Bottyán Gimnázium 
diákjai közül hárman is 
mellettünk döntöttek a 
további tanulmányaik során. 
A gépész szak Major 
Gáborral (9.A) gazdagodott, 
az informatikusok Prantner 
Anikót (10.B) üdvözölhették 
köreikben. Mi a 11.D 
ügyintéző szakára érkezett 
Páskuly Biankával beszél-
gettünk.  
Miért döntöttél a sulink 
mellett?  
A szakma miatt. Érettségi 
után szeretnék valamilyen 
képzettséget szerezni.  
Hogy tetszik most az új suli? Megérte váltani?  
Nagyon otthon érzem magam, az osztályközösség 
is remek. A tanárok is kedvesek, mindent meg 
lehet velük beszélni.  

Az ESZIben sok új lehetőséggel találkozhattál. 
Melyik szerinted a legérdekesebb? 

A taniroda nagyon tetszik, jól 
felszerelt, és színvonalas az oktatás is.  
Mi a helyzet a szakmai 
tantárgyakkal?  
Lényegében tetszenek. A legnehezebb 
a gépírás, mert ezelőtt ilyet még nem 
tanultam. A német nyelv már nem 
ismeretlen, de vannak benne kihí-
vások. A szakmai angollal szintén ez 
a helyzet.  
Milyen pluszt kell vállalnod az 
áttérés következtében? 
Április elsejéig kell szakmai angolból, 
szövegfeldolgozásból és tanirodai 
gyakorlatból vizsgáznom. Több részre 
bontva tehetem le a vizsgát, így talán 
könnyebb lesz. A tanároktól 

segédanyagot, és ha szükséges, tanári magyaráza-
tot is kapok.  

FA 
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Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya 
 
Jhonny Depp újra a filmvásznon! Bár most nem 
kalózként fog bohóckodni és nem is egy csoki 
gyár tulajdonosa. Ehelyett a filmben egy elmebe-
teg borbélyt 
alakít, hogy 
miért? A válasz 
egyszerű: Tim 
Burton. 
Néhányan 
ismerhetitek a 
rendezőt, aki 
hírnevét 
nemcsak csodás 
rendezői képes-
ségeiről kapta, 
hanem beteg 
humoráról is. A 
film Benjamin 
Barker-ről szól 
(szerintem nem kell említenem hogy őt alakítja 
Jhonny), aki borbélyként tengeti életét, míg egy 
bíró igazságtalanul el nem ítéli, hogy elszakíthas-
sa őt a családjától. Benjamin 15 évet tölt ausztrá-

liai rabságban, majd visszatértekor Sweeney Todd 
néven újra borbélyüzletet nyit. Eddig a pontig 
még normálisnak mondható a film, azonban ettől 

fogva Sweeney 
mestersége nem merül 
ki abban, hogy 
megborotválja az 
embereket. A penge 
bizony minden kun-
csaftnál lejjebb csúszik. 
A halott egyének pedig 
újra kikerülnek az 
utcára, csak eléggé más 
formában. Ugyanis 
Sweeney szövetségese, 
Mrs. Lovett által sütött 
húsos süteményekbe 
kerülnek. Hát igen, 
mondtam, hogy kicsit 

beteg a film. Na ennyit a történet elejéről. Hogy 
miként alakul Sweeney sorsa és bosszúja? Azt a 
filmből megtudhatjátok ☺  

Káerr 
 

CISCO tanfolyam 
 

A másodikik félév 
kezdetével párhuzamosan 
újabb Cisco tanfolyam 
indult az ESZI-ben. A 
tanfolyamra járó diákok, a 

11/C és 10/B osztályokból jelentkeztek. Ezzel 
kezdetét vette a kétévnyi folyamatos tanulás, mely 
során a hálózatkiépítés alapjait (és egyre maga-

sabb fokait) ismerhetjük meg, megjegyezném, 
elég borsos áron. A tanfolyamvezető Csanádi 
Zoltán tanár úr, aki szerda délutánonként próbálja 
az agyunkba tuszkolni az aznapi tananyagot. 
Hogy mennyire sikerül majd neki, az még a jövő 
zenéje….. 

Káerr 

 

Viccek 
 
Két székely beszélget:  
- Te! A fiam belepisilte a nevét a hóba! 
- És?  
- De a te lányod kézírásával! 

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene 
van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a 
bácsihoz a riporter is érdeklődni: 

- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene 
ennyi sok tejet ad? 
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvessé-
gen múlik. 
- ?? 
- Minden reggel kimegyek az istállóba és meg-
kérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej 
vagy marhasült?" 
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Szemelvények diákok dolgozataiból 
 
Mottó: „A háborúban a nők is megteszik a köte-
lességüket a férfiakkal együtt, úgy elöl, mint há-
tul.” 
A katonák életüket és halálukat kockáztatták. 
A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon saj-
nálta, de akkor már nem volt mit tenni. 
A víz oxigénből és folyadékból áll. 
A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli 
sírhalmokat is találhatunk. 
A mocsári vész 1526-ban volt. 
A Szent Jobb István király bal keze. 
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Euró-
pában. 
Szemünk közepén van egy nyílás, amely minden-
kinek fekete, mivel fejünk belül üres sötét. 
A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak. 
A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra , és oda-
csalogatja az embereket a szagával. 

Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik. 
Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak 
lábnyomai. 
A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkor-
szakot. 
Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapo-
dik. 
A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak 
álruhában menekülhetett. 
A középkorban a várakat katakombákkal lőtték. 
Kanada területe egyenlő Európa lakosságával. 
A kenguru kicsinye fészeklakó. 
A ménes egy nagy lócsomó. 
Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővet-
te a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő 
azonban észrevette a fondorlatos tervet. 

 

A pálya széléről 
 

A pálya széléről 
szólok most hozzád 
lehet, hogy okosat, 
de lehet hogy butát. 
 
A pálya széléről 
Nézlek én téged 
Ott vagyok veled 
És drukkolok neked 
 
A pálya szélén 
Nagy a hangulat 
Majd egy gól 
S mindenki tombolhat 
 
A pálya széléről 
Mondom neked 
Amit csinálsz, azt szeresd 
S akkor a cél a szemed előtt lebeg. 
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