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Ki kicsoda az ESZI-ben: a tanár kisokos 
 

Iskolánk tanári kara évről-évre újabb tagok-
kal bővül. Ilyenkor fontos, hogy az új „jövevény” 
jó benyomást keltsen a kollégákban, megfeleljen a 
támasztott munkakövetelményeknek, de nem 
elhanyagolandó kritérium az sem, hogy a diákok-
kal megtalálja azt a bizonyos közös hangot.  De 
honnan lehet tudni, hogy jó úton jár? A jó eszis 
diák egyértelműen kifejezi tetszését vagy nem 
tetszését. A szimpátia első jele, ha tanára nevét 
saját szájíze szerint formálja  Ez nem is olyan 
egyszerű, mint amilyennek elsőre gondolnánk. 
Először is káromkodást beszúrni középső névnek 
nem a kreativitás jele… Másodszor, a becenév, 
azért becenév, hogy viselőjét egyértelműen azo-
nosítsa. Ezzel nálunk nincs is gond!  Az első és 
egyben legegyszerűbb kategória a monogramból 
kialakuló név. Amikor év elején megkapjuk az 
órarendet, sokszor értetlenül nézzük, hogy mit is 
takarhatnak azok a betűk a sarokban: „Ki az az 
MJ?? – Mittomén, moho jojo”. Később aztán már 
jelentést nyernek, sőt néha összerezzenünk, ha 
meghalljuk őket egy-egy mondatban: Vigyázz, jön 
az eltíáj!... Köhöm..cséess… A másik népszerű 
módszer, ha a vezetékneveken alakítunk egy ki-
csit, és máris egy komplett nickname hálózathoz 
juthatunk. Így lett Csanádiból Csana, Tóthból 
Tocek, Jaksából Jackson, Nagyból Big, és még 

sorolhatnám. Persze van az úgy, hogy olyan hosz-
szú egy név, hogy azt kimondani (és sokaknál 
leírni) is gondot jelent. Ilyenkor jön jól a rövidí-
tés, azaz Leimsziedernéből egyszerűen Leimszi. A 
legfrappánsabb nevek talán akkor születnek, ami-
kor egy-egy tulajdonságot ragadunk meg, és eme-
lünk ki. Ehhez azonban ismernünk kell a személy 
egyéniségét. Ki is lehetne erre ragyogóbb példa, 
mint a mindenki által ismert művész úr, aki elhi-
vatottságával vívta ki magának ezt a címet. De 
sokak számára lehet ismerős a matek órákról a 
papi név, akinek mindig van egy jó storyja.  
Apropó matek óra: F=67. Nincs is annál nagyobb 
megtiszteltetés, ha nem egy személyt azonosítunk 
egy szokással, hanem a köznevet különböztetjük 
meg a személy nevével. Így született a Faragó-
állandó. De ez csak az érem egyik fele volt. Taná-
raink is feltalálják magukat, ha arról van szó: egy 
könnyed mozdulattal csinálnak a Roliból Norbit, 
Szilvi Szandit, vagy Rékából Pistit.  A másik 
bevett szokás pedig az általánosítás. Az elvtárs, 
kisember, öcsém, kishölgy jelzők már megállták a 
helyüket az évek során. Talán a gyűjtő fogalmak 
növelik a csapatszellemet? Az már biztos, hogy a 
feszültséget oldják a fent említett becenevek. 

Pirey X 

 

Válaszd önmagad! 
 
Akaratlanul egy elgondolkodtató párbeszéd fülta-
núja voltam nemrég. Két, nagyon divatosan és 
szexisen öltözött fiatal lány beszélgetett, 
és az egyikük azzal dicsekedett 
barátnőjének, hogy délután Budapestre, 
az egyik bevásárlóközpontba megy 
fehérneműt venni. Érdemes tudni, hogy 
a tanítás után történt ez, de nem pénteki 
napon. Nagyon sajnálom, hogy a legtöbb 
fiatalnak, főleg a lányoknak ennyire 
fontos a divat. Szerintem a jövőjük 
szempontjából azzal többre mennének, 
ha délután tanulnának, és nem ruhákat 
vásárolgatnának a fővárosban. A 
főiskolára és a munkahelyükre sem azért fogják 
felvenni őket, mert trendi cuccokban járnak. 
Azt sem értem, miért lényeges, hogy még a mell-
tartójuk és a bugyijuk is márkás legyen, ami álta-
lában nem látszik. Tudom, hogy fontos a minő-
ség, azért nem lehet olyat se venni, ami két hét 

után elszakad. De vannak középkategóriás ruhák 
is, melyek bírják a strapát, mégsem a legmárká-

sabbak és a legdrágábbak. Ezekkel sokkal 
jobban járnának, mert nem lenne velük 
gondjuk, de sok pénzt megspórolnának. Ha 
pedig így folytatják tovább, lehet, hogy 
egyszer már ételre is alig telik majd nekik, 
és csak akkor fogják esetleg megbánni, 
hogy a méregdrága göncöket hajtották. A 
divat olyan jelenség, amit nem kötelező, és 
szerintem nem is érdemes megszállottan 
követni. Az embert csak elrontja, ha mások 
elvárásainak akar megfelelni, pedig nincs 
feltétlenül rákényszerülve. Tudom, most 

sokan azt mondják, hogy égő a nem éppen divatos 
ruha. Én meg erre azt mondom: nem kell foglal-
kozni a beszólogatásokkal, nem kell mindent a 
lelkünkre vennünk. Ne akarjunk feltétlenül má-
sokra hasonlítani, hanem maradjunk önmagunk! 

trendi 
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Sulimpia az ESZI-ben 
 
Egy februári reggelen kezdődött történe-

tünk. Egyik osztálytársam épp a neten kalando-
zott, amikor egy érdekes felhívásra lett figyelmes: 
Sulitúra vetélkedő. Gondolta, mit veszíthetünk, 
nevezzünk be! A nyeremény garantált: új emlé-
kekkel és értékes tapasztalattal gazdagodhatunk. 
Nem is kellett több, gyorsan 6 fős csapatot verbu-
váltunk kis osztályunkban, segítőnknek Rózsa 
Zoltán tanár urat kértük fel. Sikeresen teljesítettük 
a 3. forduló követelményeit, melynek eredménye 
a február 28-án megrendezett Sulimpia lett. 

Iskolánk udvara tökéletes helyszínnek bi-
zonyult. Nem sok időnk 
maradt a szervezésre, de két 
nap alatt a csendes udvarból 
zenétől és diák zsivajtól 
hangos „játszóteret” 
varázsoltunk.  A szórólap 
osztogatás és plakátolás 
meghozta eredményét: a 
jelentkezési lapok 
válogatásakor döbbentünk 
rá, hogy rengetegen lesznek, 
nem fogunk unatkozni. Igaz, 
akadt olyan osztály, akinek a 
megjelenés kötelező volt, de 
azt hiszem a délután végére 
ezt a kényszert el is 
felejtették.  1 órától már 
javában pakoltunk, hogy 
14:30-ra minden a helyére 
kerüljön. Összesen 9 
számhoz kellett a kellékeket, 
asztalokat és nem utolsó sorban a nyereményeket 
előteremteni. Az igazgatói engedélyekkel zse-
bünkben, Lacza tanár úr segítségével (Köszönjük 
a sportszereket! ), és stúdiósunk, Csapó János 
közreműködésével zökkenőmentesen bonyolíthat-
tuk le a versenyeket. 

A számok párhuzamosan zajlottak. Egyéni 
és csapatversenyekre egyaránt lehetett nevezni. 
Én a lufiborotválást felügyeltem. Mindenki fog-
krém reklámba illő mosollyal várta, hogy kivé-
gezzék a nehezen felfújt „áldozatokat”. Nem tu-
dom, hogy a jó minőség miatt, vagy a résztvevők 
voltak ennyire ügyesek, de a lufik túlélték a bo-
rotva pengéjét. Persze senki sem volt csalódott, 
hiszen a lufit megkapták, és szerény személyem 
nyakig borotvahabos látványa kárpótolta a fiatal-
ságot. Hasonló sikereket ért el az ivóverseny is. 
Győztese 22 mp alatt fogyasztott el 0,5l tescós 

narancsot (igen, a reklám helye ). Ez elismerés-
re méltó, hiszen a kihívást nem a mennyiség, ha-
nem a szívószálak megfelelő használata jelentette. 
Cseles kis csapatunk mindegyiken apró lyukat 
ejtett, így nem kis fejtörést okozva a versenyzők-
nek… Akárcsak a doboz dobálás! A szabály egy-
szerű: célozz és dobj le 7 konzervdobozt. Megva-
lósítani már annál nehezebb. Ez már majdnem 
sportnak minősült: az eldobott labdákat össze 
kellett szedni és a dobozokat visszaállítani.  

Akik igazán mozogni szerettek volna, a 
csapatjátékokra tették le a voksukat. A kötélhúzás 

összekovácsolta a csapatokat, egy 
kis lufi pogózással pedig 
levezethették a feszültséget. A 
hagyományos kidobós szép 
lezárása lehetett a napnak. 
Kétségtelenül a legnépszerűbb 
versenyszám a Sulimpia Foci 
Bajnokság volt. Rengeteg csapat 
nevezett, melyek körmérkőzésen 
mérhették össze erejüket. A foci 
tartott a legtovább, de szabályos 
vezetés mellett, tisztességes 
küzdelemben a 12.C csapata 
került ki győztesen. Biztos 
elfáradtak: az agytekervényeket 
megmozgató kvízünkre már el 
sem jutottak…Nem úgy mint a 
többi csapat! 6 témakört felölelő 
kvízünkre elszántan és optimistán 
vetették rá magukat a vállalkozó 
szellemű résztvevők. Volt itt 

minden: matek, fizika, tréfás, az iskolánkkal kap-
csolatos, elgondolkodtató és az általános művelt-
séget tesztelő kérdőív. Mindenki megtalálhatta azt 
a témát, ami sikerélményt nyújtott neki. A kreati-
vitást igénylő activity sem vallott kudarcot. Min-
denki megmutathatta rejtett képességeit, a lényeg 
az volt, hogy közben a feladványt is kitalálják 
(Gratulálunk az „esőszenzor”-ért! ) . 

A mozgalmas délutánt értékelve: mindent 
megtettünk, hogy mosolyt csaljunk az arcokra, és 
mindenki sikerekkel és élményekkel gazdagodva 
lépjen ki a kapun. Visszapakoltunk mindent a 
helyére, beszélgettünk még egy kicsit, végül 
csocsóval zártuk a napot. Az ESZI udvar pedig 
másnap csendesen várta ismét a gyereksereget. 

Pirey X 
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Nehéz a dolga a tanulónak 
 
„Az én komám olyan okos, húszéves, oszt hatodi-
kos!” – énekli az Irigy Hónaljmirigy. Remélem, 
ezt senki sem mondhatja el magáról. Viszont elég 
sokan csak igen nagy küzdelmek árán, már 19-20 
évnél idősebben szerzik meg esetleg a kettest az 
érettségin. Ennek hátterében bizonyos esetekben 
tanulási nehézségek állnak, melyeken felzárkózta-
tással, a lelki problémák kezelésével lehet javíta-
ni. Szerencsére azért nem ez a leggyakoribb prob-
léma, mert sokakban ott a tehetség, a tudás lehe-
tősége, csak nem elég szorgalmasak ahhoz, hogy 
többet tanuljanak. Ezen talán nem is csodálkozha-
tunk annyira, ha tudjuk, hogy a magyar iskolák-
ban sok olyan ismeretet is a fejükbe kell(ene) 
gyömöszölniük a diákoknak, melyekre munkájuk 
során nincs szükségük. Így ha valaki jól akar tel-
jesíteni, már általános iskolás korában gyakran 
napi több órát kell a füzetek, könyvek fölött gör-
nyednie. A középfokú tanulmányok során ez már 
szinte mindennapossá válik. A felsőoktatásban 
pedig az embernek mindenképpen be kell érnie 
rosszabb jegyekkel, mert nem ritkán egy egész 

könyv anyagát kérik számon egy héttel később. 
Az a baj, hogy a munka világa nem elég kiszá-
mítható: ha megtanulunk egy szakmát, nem biz-
tos, hogy abban el is tudunk helyezkedni. Ha ez 
nem így lenne, csak azt kéne tudnunk, ami a 
szakmánkhoz szükséges. Ha végképp nem talá-
lunk állást a végzettségünkkel, akkor sem kell 
elkeserednünk: tovább- és átképzésekre adott a 
lehetőség – melyekhez elengedhetetlen az általá-
nos ismeretanyag, tehát nem szabad elhanyagolni 
egyik tárgyat sem –, bár könnyen megeshet, hogy 
vágyaink ellenére csak pl. árufeltöltőként szalad-
gálhatunk egy áruházban. Ezt talán úgy lehet elke-
rülni, hogy még a középiskola kiválasztásakor 
olyan célt tűzünk ki magunk elé, amit nagy való-
színűséggel meg is tudunk valósítani. A munkahe-
lyeken pedig nem az a fő szempont, hogy okosab-
bak vagyunk-e, mint egy ötödikes, hanem az, 
hogy a ránk bízott feladatokat kifogástalanul tud-
juk-e teljesíteni. 

Fekete Zsolt 

 

Szalad már a húsvéti nyuszi 
 
Idén úgy alakult, hogy március 23-án és 24-
én ünnepeljük a húsvétot. Így a farsangi sze-
zon, mely mindig vízkereszttől húshagyóked-
dig tart, idén meglehetősen rövidre nyúlt. A 
bálok tehát egymást érték, az urak és hölgyek 
minden hétvégén sok mulatság közül választ-
hattak. A vallásukat buzgón gyakorló katoli-
kusok viszont már vegetáriánus menüt fo-
gyasztanak egészen az ünnepig. 

Már csak alig több mint egy hónap van hátra 
a húsvétig, ezért érdemes elgondolkodni azon, 
mit hozzon a nyuszi. (Egy barátom kiskorá-
ban biciklit kapott, de a szülei még akkor is 
meg tudták magyarázni, hogy ezt is a kis sző-
rös állat tojta.) De ne csak magukra gondol-
junk, ha tehetjük, ajándékozzuk meg rokona-
inkat, legjobb barátainkat is, ha mással nem 
is, legalább egy saját készítésű aprósággal. 

Fekete Zsolt 
 

Mónika show 
 
Általában nem nézek tv-t, de ha néha-néha mégis 
úgy alakul, akkor megpróbálok valami számomra 
értelmesnek tűnő műsort keresni. Most sehol sem 
találtam a távirányítót és bevallom, erőm sem volt 
keresni, így nem tudtam elkapcsolni. Épp a Ma-
gyarországon „népszerű” kibeszélőshow volt mű-
soron. Egy darabig néztem, nem tudtam mi olyan 
furcsa. Majd rájöttem: semmi ordibálás, csapko-
dás, veszekedés, székfelborítások, a műsorvezető 

hölgy sikolyait és arcán a megrökönyödés apró 
jeleit sem lehetett látni. Úgy éreztem, hogy egy 
kultúrált műsort nézek, ahol az emberek nyugod-
tan, békésen tudják megbeszélni egymással a 
problémáikat. Azért jó volt látni, hogy kicsiny 
országunkban vannak, akik felnőttek a „feladat-
hoz”, hogy milliók előtt megmutassák magukat és 
később ne poén tárgya váljon belőlük. 

Kiccsi 
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Magyar nyelvű (?) sztori 
 
Miután megnéztem egy-két weboldalt és az e-
mailjeimet, felálltam a PC-mtől, felszálltam a 
buszra és vettem egy tikettet. Leszálltam a 
plázánál, ahova bementem shoppingolni. A sok 
second-hand cuccot olcsón meg tudtam venni. 
Utána a multiplex moziban megnéztem az új 
James Bond-filmet, majd a cukrászdában ettem 
egy palacsintát cherry öntettel és egy csokis 
mouse-t. Végül bementem egy pub-ba és ittam 
egy pohár brandy-t. 
Ugye milyen sok a fenti történetben az idegen 
eredetű szó? Pedig ezeket magyarul is lehetne 
mondani, így: 
sztori = történet 
weboldal = honlap 
e-mail = elektronikus levél, drótposta, villámposta 

PC = számítógép 
tikett = jegy 
pláza = bevásárlóközpont 
shoppingolni = vásárolni 
second-hand = használt 
multiplex: ennek még nincs igazi magyar megfe-
lelője, ez a baj! 
cherry = cseresznye 
csokis mouse = egér pongyolában csokis öntettel 
pub = kocsma 
brandy = pálinka 
És jó is lenne, ha magyarul mondanánk, hiszen 
magyarok vagyunk, van rendes anyanyelvünk! Ne 
hagyjuk, hogy a külföldi divat már a nyelvünket is 
tönkretegye! 

Fekete Zsolt 
 

Nosztalgikussá vált moziba járni 
 
Rozika te, gyerünk a moziba be! – mondja a régi 
filmsláger szövege. Ennek a kérésnek ma még 
azok közül is elég kevesen tesznek eleget, akiket 
nem is Rozáliának hívnak. Az internetről gyakran 
már a premier előtt le lehet tölteni a filmeket, 
persze ingyenesen, ám jogtalanul. Ennek a készí-
tők látják nagy kárát, hiszen nem származik bevé-
telük a világhálóról, illetve másolással megszer-
zett képanyagokból. Tavaly májusban jártam a 
paksi VMK-ban egy vetítésen, ahol a közönség 
létszáma nagyjából 20 (!) körül lehetett (bár meg-
jegyzem, nem egy hollywoodi szuperprodukció 
volt műsoron, hanem egy magyar vígjáték, ami 
viszont a jelenlévőknek nagyon tetszett.) 
A filmszínház azonban megtartotta varázsát, me-
lyet a házimozi-rendszerek sem tudnak pótolni. 

Az ember – főleg vidéken, kisebb városokban – 
viszonylag olcsón bejuthat egy vetítésre. Az alko-
tás tartalmára és hangulatára a műsorban szereplő 
rövid ajánlóból következtethetünk. A filmet jobb 
esetben egész sokan nézik együtt, így előtte, utána 
és a szünetben régi és új ismerősökre lelhetünk. 
Az eseményeket nagyméretű vásznon kísérhetjük 
figyelemmel, és a hang minősége is lenyűgöző. 
Eközben sem kell éhesen, szomjasan ülnünk, hi-
szen a büfében előre beszerzett pattogatott kuko-
ricát majszolhatjuk, és hozzá kortyolhatjuk ked-
venc üdítőnket. És van-e annál szebb, amikor egy 
romantikus film végén csókolózunk szerelmünk-
kel? 

Fekete Zsolt 

 

...Romába mentek 
 
A harangok Rómába mentek, szól a katolikus 
szokások által kialakított szállóige, ugyanis a 
hagyomány szerint nagycsütörtökön elhallgatnak 
a harangok és egészen nagyszombat délutánjáig 
nem szólalnak meg.  
Az ESZI csengőjével is valami hasonló történhe-
tett, mivel már néhány hete békésen nyugszik és 
nem igazán hallunk felőle. Az órák kezdetét és 
végét most egy iszonyatos erősségű "kolompolás" 
és egy érdekesen hangzó "figyelem az ajtók zá-

rulnak" felhívás jelzi, ami az elmélázó tanulók 
képzeletvilágába gyakran vésőként hasít bele, 
rémülten kapkodjuk a fejünket  a ránk támadó 
életveszélyes ajtókat kémlelve. 
Reménykedünk, minél előbb visszakapjuk a szá-
munkra kedves és közismert dallamokkal megszó-
laló jelzést, akkor talán a tanórákat is nagyobb 
lelkesedéssel, nem pedig egy kisebb szívbajjal 
fogadnánk. 
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Egy nap (kicsit) nehéz éjszakája 
 
Március 13-án, csütörtökön este 18 órakor indult 
útnak az újságíró szakkör népes csapata a szoká-
sos kirándulásra. Kis idő múlva megérkeztünk 
első állomásunkra: Szekszárdra, a Tolnai Népúj-
ság szerkesztőségébe. Kurz Patrik újságíró veze-
tett minket végig az irodákon, ahol elmagyarázta 
a munkafolyamatot. Reggelente értekezleten 
egyeztetik a teendőket, majd az anyaggyűjtést 
követően megszületnek az írások. Hargitai Éva 
bemutatta a cikkírásra használt számítógépes 
programot, a Lotus Notes-ot. A tördelő elmondta, 
hogy állítja össze az oldalakat, és kitért a lap 
nyomdába való elküldésére is (ez az interneten 
történik). Rácz Tibor ecsetelte a kommunikáció 
szakot és esetleg ezt a pályát választókra váró 
nehézségeket. Szerinte az egyéni újságírást nem 
lehet tanulni, véleményünk kifejtéséhez tehetség 
kell. Azzal is érdemes számolni, hogy sok a mun-
ka, azonban a fizetésből nem lesz „manhattani 
házunk.” A néhány hónapja indult portál, a 
teol.hu készítéséről is megtudhattunk egyet s 
mást. Lényeges különbség a nyomtatott újsághoz 
képest, hogy ide a hírek a lehető leggyorsabban 
kerülnek fel, nagyobb lehet a terjedelem és több a 
kép. Az olvasók hozzá tudnak szólni a cikkekhez, 
a fórumon pedig különböző témákról cserélhetnek 
eszmét. Távolabbi terveik között szerepel hang-
alámondásos videók közlése, több bulifotó készí-
tése és blogolási lehetőség biztosítása. Ígéretet 

kaptunk arra, hogy azok a jól sikerült írásaink, 
melyek az újságba nem kerülnek be, a TEOL-on 
olvashatóak lesznek majd. Pár szót beszélt velünk 
a főszerkesztő, Lengyel János is, aki jó utat kí-
vánt. 
Patrikkal kiegészülve folytattuk kirándulásunkat 
Pécsre. Fél kilenc körül esti városnézésbe kezd-
tünk a baranyai megyeszékhelyen: láttuk a falat, 
ahová minden esküvő után egy-egy lakat kerül, a 
székesegyházat, egy kevésbé ismert mecsetet, a 
Pro Patria emlékművet és a sétálóutcát is. Közben 
vicces fotók is készültek rólunk… ☺ Egy órás 
sétánkat a nyomdalátogatás követte. Az üzemben 
megmutatták, hogyan fogadják az oldalakat, me-
lyek alapszínenként filmre, majd nyomólemezre, 
végül – a színek egymásra nyomásával – a papírra 
kerülnek. A gépóriások elképesztő sebességgel 
gyártják a lapokat, ám mindez nagy zajjal jár. 
Kicsit várnunk kellett, majd kezünkbe vehettük a 
másnapi Népújság első példányait, melyekben 
láthattuk a TEOL szerkesztőségében rólunk ké-
szült fotót is. 23 óra magasságában indultunk 
haza, útközben letettünk mindenkit, aki kérte. 
Paksra negyed egykor érkeztünk meg fáradtan, de 
a szép élmények okozta örömökkel. 

Fekete Zsolt 

 

Locsolás 
 
A húsvéti szokások közül a locsolás a legismer-
tebb. A szokás lényege az, hogy a fiúk elmennek 
meglocsolni a lányokat, hogy nehogy elhervadja-
nak. Ez manapság egyre jobban 
kezd kihalni, mivel a lányoknak 
már nyűg az, hogy húsvét előtti 
napokban tojást fessenek, 
hétfőn korábban keljenek és 
reggeltől szebbnél-szebb 
locsolóverseket hallgassanak. 
Sok lány inkább elmegy 
rokonaihoz csak, azért hogy ne 
kelljen locsolókat, fogadjon. 
Általában azt mondják a csajok, 
hogy azért teszik ezt, mert nagyon büdös a kölni, 
vagy ha vízzel esetleg szódával öntözik, meg tisz-
tára elázik és egy nap vagy ötször, kell ruhát cse-
réljen. A fiúkkal is lehet probléma, mivel ők sem 
azért mennek a lányokhoz locsolni, amiért erede-

tileg kellene. Régen rontotta el ezt valaki, mivel 
pénzt adott egy locsolnak. Ettől kezdve a legény 
nem a gyönyörű hímes tojásokért locsolt, hanem a 

pénzért. Pár éve még 
megtiszteltetés volt az, ha egy 
leányt meglocsolták. A locsolás 
sem úgy zajlott, mint most. Pár 
fiatal fiú összegyűlt és 
felfogadtak egy zenészt. 
Puskával durrogtatva mentek 
az utcán és egy valakit 
kineveztek, aki bement a há-
zakhoz. Ő mondott egy 
hosszabb verset, majd ha been-

gedték a többieket jött a mulatozás, táncolás. A 
végén viszont a lányok durrogtattak puskával. Az 
biztos, hogy nem kéne hagyni csak úgy kihalni 
egy több száz éves hagyományt. 

Illés Norbert 



-7- 

Szilárd Leó fizikaverseny 
 
Idén is megrendezésre került a Szilárd Leó fizika-
verseny az ESZI-ben, február 25.-én. Az induló 
versenyzők délután kettőtől négyig tehették pró-
bára tudásukat a verseny keretén belül. Összesen 
hat tanuló indult. A kilencedik osztályból Kádár 
Zoltán és Csergő Tamás indult, legtöbben a tize-
dikből vettek részt, név szerint Csábi Dávid, 
Szatmári Máté és Vas Gábor, illetve a 12. osztá-
lyosok közül Véhman Ádám. 
Vajon milyen lehetett az idei verseny? Többek 
közt erről kérdeztük meg Kádár Zoltánt, és felké-
szítő tanárát, Nagyné Lakos Mária tanárnőt. Lás-
suk először a diák értékelését. 
Milyen volt a verseny? 
Nagyon jó volt, érdekesnek találtam. 
Milyen feladatokkal néztél szemben? 
Mindenféle feladatok előfordult: gondolkodtató, 
számításos, de amit nagyon sokat kellet latolgat-
nom, azok az átváltásos feladatok voltak. De volt 
könnyű is, amire azonnal tudtam a választ. 
Melyik feladat okozott meglepetést? 
Amire nem számítottam, azok szintén az átváltá-
sos feladatok voltak, de használhattunk könyvet, 
így onnan ki tudtam írni. 
Hogyan készültél fel a versenyre? 
Egyrészt egyedül készültem, másrészt Nagyné 
tanárnő adott anyagokat, könyveket, illetve inter-
net segítségét is igénybe vettem. 
Mit gondolsz, milyen helyezést értél el? 
Szerintem második leszek. 
Nézzük a tanári véleményt is, mit gondol az idei 
versenyről Nagyné tanárnő. 

Hogyan készítette fel az indulni kívánó tanuló-
kat? 
Fizikaszakkör keretében hétfőként. Bárki nyugod-
tan jöhet, nem csak az, aki a Szilárd Leó fizika-
versenyre készül. Itt lehet kísérletezni, mérni… 
Az indulóknak adtam ki anyagot, ami a tananyag-
hoz, iskolai anyaghoz nem tartozik. 
Mióta indul az iskola ezen a versenyen? 
Az iskola indította az Eötvös Lóránd Társulattal 
és az erőművel együtt. Ha van olyan versenyzőnk, 
aki eléri a pontszámot- ez a kicsiknél húsz pont, a 
nagyoknál harminc pont-, az továbbjut a követke-
ző fordulóba. 
Ha jól hallottam hatan indultak az idén. 
Igen, ez a néhány éves szakköri munka eredmé-
nye, hogy ilyen sokan vállalták. A döntőbe Csádi 
Dávid jutott, a többiek pedig ügyesen teljesítettek. 
 Nagyné tanárnő rendelkezésemre bocsátotta a 
fizikaverseny feladatait és megoldásait is. Össze-
sen tíz feladatot kellett megoldaniuk a verseny-
zőknek, főként elméleti anyagra építettek azok, 
akik összeállították a tesztlapot, de jó pár számo-
lást is el kellett végezni ahhoz, hogy egy feladat 
maximum pontszámot kapjon. 
 Akit érdekel a verseny, annak figyelmébe aján-
lom a www.szilardverseny.hu honlapot. A ver-
senyzőknek gratulálunk az eredményeikhez, Csá-
di Dávidnak pedig sok szerencsét kívánunk a 
döntőben. 

Vuliem 

 

Húsvéti viccek 
 
Ül a nyuszi az erdőben, s egy hatalmas reszelővel 
élesíti a körmeit. Arra megy a róka. - Mit csinálsz, 
nyuszi ? - Hegyezem a körmöm. Ha idejön az 
oroszlán, széttépem ! A róka úgy megijed a harci-
as nyúltól, hogy beveti magát a sűrűbe. Jön a far-
kas. - Mit csinálsz, nyuszi ? - Hegyezem a kör-
möm. Ha idejön az oroszlán, széttépem ! - Meg-
vadult ez a nyúl! - kiáltja a farkas, és usgyi be az 
erdőbe. Arra megy a medve is. - Mit csinálsz, 
nyuszi? - Hegyezem a körmöm. Ha idejön az 
oroszlán, széttépem. Ijedten siet el a medve. Ám 
hatalmas horkantásokkal feltűnik az oroszlán. - 
Mit csinálsz itt nyuszi? - kérdi. - Manikűrözök, és 
közben butaságokat fecsegek. 
 

Az erdőben is eljött a rendszerváltás. A kisnyuszi 
morfondírozik, hogy hogyan nevezze ezentúl a 
rókát.- Mondjam azt, hogy róka elvtárs? .... nem 
azt már nem lehet. - Mondjam azt, hogy róka úr? 
.... az meg olyan hülyén hangzik. - Azt hiszem, 
hogy egyszerűen lerókázom. 
 
A nyuszika sétál az erdőben, majd egy tisz-
táshoz ér, ahol talál egy ötujjas kesztyűt. Fel-
veszi és tovább megy. A következő tisztáson 
legelésző tehenekkel találkozik, és a kesztyűt 
lobogtatva odakiált nekik:  
- Hé csajok! Melyikőtök veszítette el a mell-
tartóját?
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Újra ESZI-s az Implom-verseny döntőjén 
 
Idén Baranyai Henrietta, az ESZI 12. D-s tanulója 
nyerte meg az Implom József Középiskolai He-
lyesírási Verseny megyei fordulóját. Így Tolna 
megye szakközépiskolásait ő képviselhette a szo-
kásokhoz híven Gyulán tartott Kárpát-medencei 
döntőn, ahol a 21. helyezést érte el. A határhoz 
közeli kisvárosban történtekről őt és felkészítőjét, 
Gyöngyösi Olga tanárnőt kérdez-
tem. Február 28-án, csütörtökön 
délután indultak útnak, és a meg-
változott buszmenetrend miatt már 
elég későn értek célba. Így nem 
tudták meghallgatni Nagy János 
előadását, mely Kodály Zoltánról 
szólt a tavalyi emlékév kapcsán. 
Másnap reggel a városháza 
dísztermében tartották a 
megnyitót, ezt követően a 
gimnáziumban folyt le a 
megmérettetés: tollbamondás és 
helyesírási feladatlap. A feladatok 
most is sok buktatót tartalmaztak 
és Mátyás király korába vezettek 
vissza. Délután a tanárnő nem vett részt a 
feladatlap megbeszélésén, melyen éles vita tört ki 
egy feladat nem egyértelmű kitűzése miatt. Ehe-
lyett Henivel a városban sétáltak. Változások 
történtek tavaly óta: a főtéren felállították a világ-
órát, valamint a sétálóutca teljes egészében új 
burkolatot kapott. Este a diákokat baráti találkozó 
várta egy fiatalokból álló zenekar koncertjével, a 

pedagógusok pedig állófogadáson vettek részt. 
Gyöngyösi tanárnőnek leginkább a gimnázium új 
kamarakórusa tetszett, amit az intézménybe tavaly 
szeptemberben érkezett új énektanár verbuvált össze, 
és sikerült olyan fiúkat is fegyelemre nevelnie és 
éneklésre csábítania, akik addig az iskola ördögei 
voltak. Szombaton reggel a záróünnepségen – újra a 

városházán – emléklapokat 
vettek át a versenyzők, és 
mindegyikük számára kiderült, 
milyen eredményt értek el. Este 
fáradtan, de boldogan értek 
haza. Heni a szakközépiskolás 
kategóriában 21. lett. Ezzel nem 
elégedett, de ha lesz rá 
lehetőség, jövőre megpróbál 
szépíteni. Szerinte Gyula 
nagyon barátságos kisváros, a 
versenyzőket szépen vendégül 
látták, az eseményt profi 
szervezés jellemezte, tehát 
nagyon jól érezte magát. Bár 
eleinte furcsa volt számára a 

sok idegen arc, a szekszárdi lányokkal nagyon jól 
összebarátkozott. A tanárnő pedig azt gondolja: pél-
damutató kezdeményezés, hogy a határon túli ma-
gyar fiataloknak találkozási lehetőséget adnak az 
anyaországban élő társaikkal, erősítve a kapcsolato-
kat közöttük. Gratulálunk a szép sikerhez, és további 
hasonlóan jó élményeket kívánunk!               Fekete 
Zsolt 

 

Húsvéti népszokások 
 
A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz 
megérkezéséhez, s a megújulással, a termékeny-
séggel összefonódó népszokáskincshez. E népszo-
kások nagyrészt nem épülnek be a keresztény val-
lás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, 
mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak 
fenn. Nagyböjt alatt sok helyen egy nap csak egy-
szer ettek, olajjal vagy vajjal főztek, zsírt, húst nem 
ettek, csak száraz növényi ételeket. Ma már nem 
ilyen szigorúak az egyház böjti előírásai, nem kö-
vetelik meg a negyvennapos koplalást, a tilalom 
csak az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik. 
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának a napja gyász-
ünnep. A római katolikusok a helységek szélén 
levő kálváriadombokra vonulnak, s megállnak az 
egyes stációkat jelölő kápolnáknál, mintegy el-
játszva Jézus keresztvitelének útját. A templomok-

ban az oltárokat letakarják, a harangok hallgatnak. 
Nagyszombat a gyász jegyében zajlik. Húsvét má-
sodnapján mindenhol szokás volt a locsolás. E na-
pot vízbevető hétfőnek is hívják. A lányokat régen 
kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, 
vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás 
az ősi termékenységi, varázsló és megtisztuló rítus-
ban gyökerezik. A víz tisztító ereje a keresztény-
ségnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai 
magyarázat szerint a Jézus sírját őrző katonák víz-
zel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó 
asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. A hús-
véti népszokásokat egy fehérvasárnapi szokás zárja. 
A lányok komatálat készítenek, elküldik egymás-
nak. A kosárba tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. 
S ettől kezdve komának szólítják egymást egész 
életükben.                             Illés Norbert
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Kulisszatitkok és tippek diákoktól diákoknak 
 
Vannak, akiknek a tanulás nehezebben és vannak, 
akiknek könnyebben megy. Na és persze, akiket 
mindez nem érdekel. Egy körkérdést tettem fel 
pár ESZIsnek, amelynek lényege így hangzik: 
Mikor, hogyan, mennyit és mit tanulsz?  
- „Ajaj. Zavarba hozol. Hát, 22 után szoktam, 
meg néha reggel ötkor, de van amikor 21  körül is 
sikerül. Megesik, hogy órák előtt, de amikor TZ-t 
írunk vagy felelésre számítok következő nap, 
akkor 19-22-ig vagy 23 óráig is akár.” 
- „ÉN tanulni??:) Na jó. Minden nap, kivéve 
szombaton, általában 1 órát, főként történelmet és 
földrajzot. Előtte tv-zek, gépezni csak utána le-
het...sajnos.:) ” 
- „Általában csak amikor TZ-t írunk, akkor van 
hogy leülök és tanulok. Máskor ,,tanulás alatt" tv-
zek, netezek, éppen eszek vagy mást csinálok. De 
sokszor csak szünetekben átolvasom az anya-
got...olyankor általában elég sok 
rámragad...általában. Meg ugye ott vannak a drá-

ga padtársak, akik segítenek ha felelek vagy írok. 
Szóval ennyííí...” 
- „Huh, hát sokat tanulok és mindent. Naponta 3-4 
órát, de ez sosem folyamatos. Szeretek tanulás 
közben zenét hallgatni. Így lazulok, bár ez nem 
minden tantárgyból jó, dehát...” 
- „Hát ha nincs kedvem, akkor nem tanulok, mert 
úgysem ragad meg. Ha rászánom magam és jó 
formában vagyok, akkor hipp-hopp kész. Meg 
aztán éhesen nem lehet tanulni, szóval eszek...de 
teli gyomorral sem...úgyhogy. Általában amikor 
hazajövök a suliból, gyorsan megcsinálom...vagy 
nem. De örök igazság, hogy csoki nélkül nem 
sikeres a tanulás. Héjj, mostanában nem is ettem 
csokit. De a mottóm: Aki sokat tanul, az sokat 
tud. Aki sokat tud, az sokat felejt. Aki sokat felejt, 
az keveset tud. Minek tanulni?:)” 
Ebből is látszik, hogy más-más szokások vannak 
e téren. Valaki sokat, valaki keveset, de így vagy 
úgy mindenki tanul... 

Kiccsi 

Mi lesz veled emberke? 
 
„Hát a mai világban már...” Hallhatjuk üzletek-
ben, piacon és másutt is rendszeresen. A vizuáli-
sabb típusú olvasók most két vagy több idősödő 
hölgyet képzelnek maguk elé, akik a mai „vad” és 
„gátlástalan” világról és emberekről beszélgetnek. 
Ám a „Bezzeg az én időmben” mondatot a mai 
fiatalok is rendszeresen használják a poén kedvé-
ért. De hogy mi is volt régen? Például az emberek 
még tudtak folyamatosan olvasni és éltek is vele. 
Gyakran látogatták a könyvtárat, sőt, könyvre 
spóroltak. Az órákon jelentkeztek és dicsőségnek 
tartották ha az adott szöveget ők olvashatják fel. 
Ebből a lelkesedésből mára nagyjából semmi sem 
maradt.(Persze a tisztelet a kivételnek most is 
érvényes.) Mi ennek az oka? Azt hiszem elég 
ennyi: Internet. De ha már itt tartunk a tv-ről is 
beszélhetnénk. Az órán a tanár könyvel a kezében 

ül, és nem győzi felszólítani az olvasásra jelentkező 
lelkesebbnél-lelkesebb, a padból majd kieső tanulókat. 
Ja, hogy ez a XXII. Század. Bocsánat, akkor mégsem. 
A szituáció itt már az előbbi szöges ellentéte: nagy 
csönd, mindenki lapít, nehogy beégjen a dadogással 
amit produkálna. Valamikor a tanár kissé csalódottan 
kérdezi: „Senki? Hát senki sem akar?”. Ilyenkor ma-
ximum négy kéz a magasba, vagy inkább csak a padra 
támasztva valamelyest felemelkedik, de mintha 5 ton-
nás súly lenne mindegyikre rákötve. Ezt a helyzetet 
gyerek és felnőtt is egyaránt jól ismeri, mégsem tesz 
ellene nagyjából semmit. Valóban ekkora a probléma? 
Úgy gondolom igen. Ugyanis ha ez így megy még pár 
évig, akkor meglehet, hogy az olvasni tudó emberek a 
jövőben már ritkaságnak számítanak majd, és ezt a 
tudást hatalmas tisztelet fogja övezni. 

Kiccsi 

Közgyűlés 
 
Iskolánkban 2008. március 17.-én  Szabó Béla 
igazgató úr ismertette az osztályok félévi átlagát. 
Továbbá az igazgató úr azt is megmutatta egy 
grafikonon, hogy mennyire romlik az átlag az 
előző évekhez képest, és a bukások számát is 
ábrázolta grafikonon. Az igazgató úr a legtöbb 
panaszra csak viccesen reagált, „a politikusok is 
megirigyelhették volna”. Amit ténylegesen is 

problémának tartott az az ebédlő higéniája, amely 
ügyben ígérete szerint el fog járni. Továbbá felhívta a 
figyelmet a kajajegyek fénymásolása, amit a konyha 
üzemeltetője nem igazán tolerál, és rendőrségi ügyet 
fog csinálni belőle, ha még párszor előfordul ilyen 
eset. Erről ennyit, ez már mindenkinek a saját ügye, 
tovább folytatja-e, de a fentiekből kiderül, nem bölcs 
dolog.                                                                Hair 
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Vasarely kiállítás Pakson 
 
Kis városunk mindennapjaiba új esemény került: 
megnyílt Pakson a Vasarely kiállítás. 
 Február 21-én, ha valaki épp a régi konzervgyár 
felé sétált, felfedezhette ezt a kiállítást, ami a már 
felújított konzervgyár 
belsejében került megren-
dezésre. A képtár 2005-ben 
Október 20-án a valamikori 
palackozó üzemet ünnepélyes 
keretek között adták át. 
(Nyitva tartás: kedd-péntek 
10:00-17:00; szombat-
vasárnap 12:00 - 17:00). A 
hivatalos megnyitó öt órakor 
kezdődött. Kis előadás 
keretében hallhattuk, hogy A 
35 képet, falikárpitot és 6 
szobrot a művész szülővárosából Pécsről, a Pécsi 
Vasarely Múzeumból és a Szépművészeti Múze-
um Vasarely kiállításából kölcsönzött a Paksi 
Képtár. A kiállítás darabjait maga Viktor Vasarely 

(Vásárhelyi Viktor 1908-97) állította össze, hogy 
kifejezőbb legyen a nézők számára. Ez a kiállítása 
a mozgást, mozgó képeket ábrázolja. Igen érdekes 
volt például egyik kiállított darabja, amely közel-

ről ugyan csak két csíkos mintájú 
üveglapnak tűnt, de messziről kivehetőek 
voltak némely térbeli alakzatok. Vazarely 
volt az első művész, aki bátran használta a 
sötét és világos színek átmenetét. Legtöbb 
kiállított műve az 1970-es évekből 
származik, akkoriban Párizsban élt. „A 
képtár szakmai vezetője izgatottan várja, 
mekkora lesz az érdeklődés. Nemcsak 
abban bíznak, hogy sokan látják az ösz-
szeállítást, hanem abban is, hogy 
elégedetten távoznak, s visszatérő 
vendégek lesznek.”- írja a Tolnai 

Népújság. Az előadás végén borral és pogácsával 
kínálták a vendégeket, én nem maradtam ott, de 
már megbántam:). 

Pranner Anikó
 

Igen is jó dolog a számítógép 
 
Miért szidja állandóan az idősebb korosztály a 
számítástechnikát? Sok fiatalban merül fel ez a 
kérdés. Gondolom ti is, unjátok, hogy szüleitek 
vagy nagyszüleitek, szidja a számítógépet, az 
Internetet, vagy efféle modern technológiához 
tartozó dolgot. Ezen könnyen 
lehet változtatni, mivel a 
legtöbben azért nem szeretik az 
elektronikus eszközöket, mert 
nem tudják használni. Ma-
gyarországon, bár nagyon elterjedt 
az Internet mégis a lakosság nagy 
része még a számítógépet is csak 
bekapcsolni tudja, nemhogy a 
neten szörfözzön. Van pár 
nyugdíjas ismerősöm, aki viszont 
a számítógép jó oldalát nézi. Tud-
ja, hogy szükség van a fejlődésre, hisz a számító-
gép sok esetben időt, pénzt és helyet takarít meg 
nekünk. Az informatika olyan szintre jutott, hogy  
már gyárakban is számítógéppel vezérelt robotka-
rokat használnak, ami természetesen kitúrja a 
dolgozókat a munkahelyükről, de az elkészült árú 
minősége jobb lesz. Például az autógyárban már 
nem úgy van, hogy megy Pista bácsi a hokedlivel, 

feláll rá fog egy ecsetet és lefesti az alvázat, ami-
ről csöpög a festék, mert egy picit többet kent rá. 
Manapság úgy működik ez, hogy odaállít infor-
matikus Géza, beállítja a gépben, hogy hova 
mennyi festéket fújjon, és már megy is a megfele-

lő mennyiségű védőréteg a 
felületre. A helytakarékosságot 
főleg a fényképek tárolásánál 
vehetjük észre. Eddig hatalmas 
dobozok kellettek képeink tárolá-
sára. Most már elég egy CD, ami 
maximum két kép vastagságával 
egyezik meg, ám több ezer képet 
tudunk rajta tárolni. Néha meg 
lehet érteni az idősebbeket is mivel 
mint minden a számítógép is 
elromolhat, ha így gondolkozunk a 

papír is elszakadhat és miért ne fejlődnénk, ha 
lehet. Aki pedig meg szeretné tanulni, hogyan kell 
internetezni, számítógépezni, az csak szóljon a 
gyerekének, unokájának biztosan segít, hogy ne 
hallja többet az utált mondatot: Megint ez a szá-
mítógép meg Internet már nagyon elegem van 
belőle. 

Illés Norbert 
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Horoszkóp 
 
Kos: Ne akarj mindenáron bizonyítani, fogadd el 
mások segítségét, mert lehet hogy nem jó amit te 
gondolsz. Hallgass a tanáraidra, és fogadd el ál-
láspontját. 
 
Bika: Rossz híreket fogsz kapni, sajnos szerelmi 
életed negatív irányba halad, esetleg már lévő 
kapcsolatod megszakadhat partnered hűtlenségé-
ből adódóan,  tanulmányi eredményeid is hasonló 
tendenciát mutatnak. Igyekezz problémáidon fe-
lülkerekedni. 
 
Ikrek: Álmaid, terveid elérésére most rá kell haj-
tanod, hogy 
elérd a magad 
elé kitűzött 
célt, de ezt a 
ne kapkodd 
el, szép lassan 
de biztosan, 
különben 
ezek az álmok 
könnyen 
rémálommá 
válhatnak. Ez 
különösen 
vonatkozik 
tanulmányi 
ered-
ményeidre. 
 
Rák: 
Folytasdd 
továbbra is 
ezt a 
munkatempót, 
amit követsz, ne engedj alább. Környezeted irigy 
szemekkel fognak rád figyelni, de az önfejűséget 
kerüldd, igyekezz sok barátot szerezni. 
 
Oroszlán: Esélyed van arra hogy tanulmányi átla-
god sokat javuljon, megvan benned a képesség 
arra hogy a csúcsra törhess. Ajánlatos viszont 
elkerülni a túlzott beképzeltséget és egót, mert ez 
visszaüthet rád. 
 
Szűz: Hamarosan új, nehezebb kihívások várnak 
rád, amik jóval nehezebbek az eddigieknél, lehet 
hogy egyedül nem is megy, ezért ajánlatos baráta-
idhoz fordulni, akik melléd állnak és így az eléd 

állított feladat már nem okoz hat semmilyen ne-
hézséget. 
 
Mérleg: Figyelj oda időbeosztásodra, mert lehet-
séges hogy valamilyen határidőt lekésel, vagy 
elfelejtesz valamilyen otthonra feladott feladatot 
megcsinálni. Javasolt valamilyen jegyzetfüzet 
szerűség, amelyben fel tudsz jegyezni minden 
elvégzendő feladatod. 
 
Skorpió: Tanáraid szerint nem szabad leereszte-
ned, szerintük addig üst a vasat amíg meleg, de 
mivel nem vagy kovács, néha a kalapács kicsúsz-

hat a kezedből. Lazíts 
egy kicsit. 
 
Nyilas: Növeldd 
intelligenciád, fejlesztd 
magadat, növeld 
ismereteidet. Hajts rá 
egy kicsit hisz, ha amit 
most megtanulhatsz 
később nagy hasznát, 
veheted. Mert amit 
egyszer megtanulsz a 
senki, sem veheti el 
tőled. 
 
Bak: Megleped 

környezeted 
magabiztosságoddal, 

javuló tendenciáddal, ne 
menekülj el a kihívások 
elöl. Ebben segítségedre 
lesz a környezeted. 
 

Vízöntő: Ez az időszak jó eredményeket hoz, más 
lesz, mint a többi szürke hétköznap. Iskolai köte-
lességeid mellett rengeteg időt marad családodra, 
barátaidra és egyéb olyan elfoglaltságra, amely-
ben örömödet leled. 
 
Halak: Használdd ki a már meglévő lehetőségei-
det, ne bízz semmit a véletlenre. Remekül intézed 
iskolai feladataidat, sikeres leszel tanulmányi 
téren. 
 

Jövő Jóska
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Elektrotechnika szakkör 
 
A forrasztópákák melegednek, a számítógépek 
már hevesen dolgoznak és készen állnak egy 
újabb panel megalkotásában.  
Na, de nézzük a legelején. A szakkört Falusi Imre 
tanár úr vezeti, akit a 42-es tanteremben találha-
tunk meg. Ebben a teremben 
folyik a szakkör is. Az 
érdeklődő tanulók kedden 2-
től 4 óráig bővíthetik itt a 
tudásukat. A szakkör főleg a 
tanulók tanácsából alakult. Itt 
mindenki saját magának 
tervezheti és építheti meg a 
különböző készülékeket. 
Legtöbben a tanórán elkezdett 
készülék megalkotását 
folytatják, de vannak, akik 
csak szorgalomból készítenek még valami külön-
leges építményt. A teremben körülnézve minden-
ki dolgozik valami új készüléken. A legfontosabb 
az, hogy tudjuk mit is akarunk építeni. De ha va-
lami nem is jut eszünkbe, erre is van segítség. Az 
elektronikusok is már számítógépeken dolgoznak, 
így ott megtalálhatnak minden fontos információt 
a panel készítéséhez. A készítésben segítséget 
nyújt egy program, amivel terveznek. A lézer-
nyomtatónak köszönhetően új technikával ki is 

tudják nyomtatni a kész kapcsolási rajzot. Egy kis 
vasalás után a rajz hamar rákerül a ……… lapra. 
Ezután jöhet a marás, ami savval történik. Egy kis 
szárítás és reszelés után jöhet az alkatrészek elhe-
lyezése. De elhelyezése előtt ki is kell fúrni a félig 

kész panelt, hogy majd be 
tudják rakni az ellenállásokat 
és a különböző alkatrészeket. A 
fúrás után biztos, hogy 
mindenki kér a tanár úrtól egy 
kis segítséget. Méghozzá 

kondenzátorokat, 
ellenállásokat, diódákat és még 
sok kis alkatrészt kérnek, hogy 
megfelelően működjön a 
kapcsolás. A forrasztás 
végeztével jöhet a próbálás, 

ami kisebb-nagyobb sikerrel történik meg. Sokan 
ilyenkor a fejükhöz kapnak, hogy valamit elron-
tottak. De a tanár úr segítségével biztosan rájön-
nek a hibára és kijavítják. Az elkészített paneleket 
a tanulók hazavihetik és használhatják is. 
Aki kedvet kapott egy ilyen technika elsajátításá-
hoz az látogasson el keddenként a 42-es tante-
rembe és próbálja ki ezt is. Megéri. 

Hodován Viktor  

 

Nem minden a szépség 
 
Aki mostanában a nemrég épült szekszárdi 
elkerülő úton járt, annak nem is ismeretlen az 
emberi kegyetlenség. 
„Boci, boci tarka, se 
füle, se farka” -mondja 
a népköltészet egyik 
legismertebb 
mondókája, de ez igaz 
is lehet sajnos. Mivel 
egy tehén ki van kötve 
egy fához és már pár 
hónapja ott áll a nedves 
talajon. Arról is 
hallottam, hogy akad olyan tulajdonos (tehén-
tartó), aki levágja a tehén farkát, mert csap-
kod a fejés közben. Több helyen láttam azt is, 
hogy a juhászok levágják a birkák farkát, il-

letve a kutyatenyésztők bizonyos kutyafajok 
farkát, fülét lenyesik a szépség miatt.  

Ilyenkor megfogalma-
zódik bennünk a kérdés: Miért is 
tartjuk az állatokat? Azért hogy 
gyönyörködjünk bennük? Azért 
mert éppen ez a kedvenc 
kutyafajom? Az okossága miatt? 
Ez a kedvenc haszonállatom? A 
jó húsa miatt? Igenám, de a 
hentes pultban valami nem 
látszik: hogy volt-e annak a 
birkának vagy tehénnek farka? 

Különben is ez olyan dolog, mintha az em-
bernek akarata ellenére kopaszra borotválnák 
a fejét. Nem vagyok GREENPEACE-es, de 
ez már tényleg sok.  

Valaki 
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Mi rejlik a tiszta fegyelmezett felszín alatt 
 
Takarítónő 
Alapvetően meg vannak elégedve az ESZI által nyújtott munkakö-
rülményekkel. Habár sok tanárral csak köszönőviszonyban vannak, 
legtöbbjüket kedvesnek találják. Sajnos van néhány olyan tanár is, 
aki egyszerűen keresztülnéz rajtuk, mikor szembetalálkoznak a 
folyosón, de szerencsére ez nem gyakori. Főleg a diákok szoktak 
bosszúságot okozni nekik, főleg az első emeleten. Sok osztály ren-
geteg pluszmunkával látja el őket. Mégis nekik köszönhető az ESZI 
tisztasága, ami sokaknak sajnos csak akkor 
tűnne fel, ha nem lenne. 
 
Portások 
Magát az iskolát tisztának, rendezettnek 
találják. A tanárok kedvesek, nincs rájuk 
különösebb panasz. Sokukkal van, hogy egy-
egy ráérős percben megállnak beszélgetni 
kicsit. Csupán a diákok körében vannak néha 
problémák, mint például hogy van, hogy 
némelyek  figyelmen kívül hagyják az udva-

riasság alapszabályait, például hogy illik az osztálykulcs vagy a 
fénymásolókártya elkérése előtt köszönni. A diákok közül a legkedvesebbeknek 

még az újságíró szakkör tagjait tartják. 
 
Könyvtárosok 
Véleményük szerint már önmagában is jó 
dolog, hogy az ESZI megengedheti magának, 
hogy főállású könyvtárosokat alkalmazzon. A 
munkakörülmények megfelelőek, és a könyv-
tár sajátos „aurája” miatt a polcok között a diákok is normálisabban 
viselkednek. Túlnyomó többségük udvarias, az egyedüli kifogást a 
könyvek visszavitelének határideje jelenti, mégpedig, hogy nem 
mindig tartják be. A tanárok többnyire órák, korrepetálások, külön-
féle felkészítő szakkörök tartására használják a könyvtárat. Velük 
kapcsolatban nem merült fel kifogás. 
 
Tanulói titkárság 
A munkakörülményeket elfogadható-
nak találják. A diákokkal kapcsolatban 

nem ritkán előforduló probléma, hogy a tanulói titkárság ajtajára kiírt, 
diákügyintézésre szánt időpontot nem mindig tartják be. Az még elfogad-
ható, hogy egyszer-egyszer sürgős, például megy a busz, de mikor rend-
szeressé válik, az már nem megengedhető. Tanárok esetében az egyetlen 
kifogást a határidők betartása jelentheti (ez mellesleg a diákokra is vonat-
kozik). Van azonban, amikor a diákok/tanárok meghívják őket (és a sze-
mélyzet más tagjait is) például gólyabálra, szalagavatóra, ezt rendkívül jó 
néven veszik. 
 
 

 
Komáromi Áron 
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Egy koleszos naplója 
 
Jó reggelt, ébresztő! 
Egy újabb nap vette kezdetét a kollégiumban, bár 
bennünket az érdes hang nem rázott fel és újra 
visszatértünk az álmok világába. A tanár határo-
zott fellépésének köszönhető, hogy ki tudtunk 
kelni az ágyból, 
ugyanis kellemes 
tavaszi kereszt-
huzatot csinált a 
felélesztésünk 
érdekében. A ké-
szülődés gyors és 
eredményes volt, bár 
ez a félálomban 
történő bepakolásra 
nem teljesen igaz.  
Az iskolába vezető 
másfél kilométeres 
út során már teljesen 
felébredtünk, így a 
tanórákat teljes 
figyelemmel végig tudtuk kísérni. 
Reggel fájdalmas a búcsú, délután édes a visszaté-
rés szeretett otthonunkba. Az igazi élet itt ilyen-
kor kezdődik. A zenét teljes hangerőn bömböltet-
ve próbáltam ráhangolódni a későbbi tanulásra. 
Ezután mégis valahogy a gépterembe vezetett az 
utam, hogy egy kis internetezéssel pihenjem ki a 
nap során felhalmozódott fáradalmakat. Nagy volt 
a vidámság, ugyanis a bent lévők viccek tucatjait 

osztották meg fennhangon egymással.  A számí-
tógép előtt gyorsan tellik az idő és hamar eljön a 
zárás ideje, szomorú pillanat ez, a koleszos diák-
nak ilyenkor új elfoglaltság után kell néznie. A 
ping-pont a csocsó kecsegtető, ám sokakkal ellen-

tétben én a kondit 
választottam egy kis 
testmozgás érdekében. 
Ezután összegyűltünk a 
szobában és olyan óriási 
dolgokról kezdtünk 
vitatkozni, mint pl.: a 
Mars hányszor nagyobb 
a földnél, a jupiter vagy 
a Nap van-e messzebb 
tőle. A választ persze 
senki sem tudta 
pontosan, mégis 
mindenki magának adott 
igazat.  
Hamar elmegy a nap, ha 

jól szórakozunk és az éjszaka eljöttével a lefekvés 
ideje is közeleg. Ahogy általában, ma is ilyenkor 
tört rám a tudásvágy és a villanyoltás előtti ne-
gyed órában éppen hogy sikerült megtanulni a 
másnapra szükséges anyagot.  
Az evés a sok teendő miatt megint elmaradt, de 
legalább elmondhatom, hogy ez egy újabb élmé-
nyekben gazdag koleszos délután volt. 

Baka Richárd
 
 

Farsang 
 
A 9.évfolyamos diákoknak az iskola szervezett 
egy farsangi ünnepséget. 2008 február 20.-án egy 
szerdai napon 17 órai kezdettel, kezdetét vette a 
farsangi „bál”. A farsang mint azt sokan meg-
szokták egy olyan esemény, amely során az em-
berek mindenféle álarcba és jelmezbe bújva elűzik 
a telet egy hatalmas ünnepség keretei között. A 
9.-es évfolyamnak viszont nem igazán fűlőtt a 
foga a jelmezekhez, így pár kivétellel mindenki a 
megszokott, egyszerű ruhájában jelent meg. A 
gólyák idejük nagy részét azzal töltötték hogy az 
osztálytársaik által hozott finomságokból 
csipegttek, egyenlőre a Fogyasztóvédők Magyar-
országi Egyesülete (FOME) még nem számolt be 
egy ételmérgezéses megbetegedésről sem, de még 

természetesen bármi megeshet. Az étel mellé 
tudtak innia szintén osztálytársaik által hozott 
italokból amelyek alkoholszázaléka nagyon „ele-
nyésző”, tehát az alkoholt kitiltották az ünnepség-
ről. A kilencedikeseknek a jelek szerint a tánchoz 
sem volt kedve, eleinte egy ember se táncolt, de 
szerencsére a végére már szép nagy társaság tánc-
ra perdült. A „buli” így telt 20 óráig amikor is jött 
a búcsú, bár 8 óra előtt senki nem hagyhatta el az 
ünnepély helyszínének kijelölt büfé és porta közti 
részt. Majd miután a szemetek a kukába landoltak 
és minden úgy ahogy a helyére került az ajtókat 
kinyitották és a diáksereg eltávozhatott. 

Hair
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Nemsokára bevezetésre kerül az ESZI-ben az elekt-
ronikus napló. 

 
Hamarosan bevezetik iskolánkban az elektro-
nikus naplót, ami igencsak megosztja a véle-
ményeket. Vannak, akik mellette vannak, 
vannak, akik ellene. Egyik csoportot sem lehet 
hibáztatni, hisz, mint mindennek, ennek is 
vannak előnyei és hátrányai. 
Az elektronikus naplót fokozatosan szeretnék 
bevezetni. A működőképes állapotba hozása 
után infósokkal fogják tesztelni a működőké-
pességét és a biztonságosságát. Ezután letesz-
telik, megfelelően lehet e feltölteni a jegyeket 
és egyéb adatokat. Ha minden rendben zajlik, 
akkor kiképeznek néhány embert a használatá-
ra, akik utána megtanítják az érintetteknek, 
hogy kell használni a rendszert. 
Megkértük Tormáné Győrfi Éva igazgató he-
lyettest, hogy 
mondjon pár szót az 
e-naplóról. - Ez nem 
saját találmány, 
hanem a kor ered-
ménye. Az 
eszközeink, 
szoftvereink már 
biztosítják a 
használatát. Az elő-
nye, hogy az 
elektronikus napló 
teljes egészében 
kiváltja az eddigit. 
Eltárolja mind az iskolába járok, az órarendek, 
érdemjegyek, hiányzások adatait. Egy össze-
tett adatbázist képezve korszerű, univerzális 
segítséget nyújt a tanároknak, a szülőknek 
egyaránt. Várhatóan a szülők naprakész érte-
sültsége is az újítás érdeme lesz, hiszen a 
neten keresztül bármelyik szülő megnézheti 
gyermeke jegyeit. Emellett újdonság, hogy a 
tanárok már csak azokat az adatokat láthatják, 
amelyekben valóban illetékesek. Könnyebb-
ség lesz várhatóan, hogy a gép statisztikák, 
dokumentumok elkészítésére is képes. A be-
vezetésekor mindkét napló használatban lesz, 
hiszen a tanerőknek át kell állnia a digitalizált 
napló igénybe vételére. Ha minden rendben 

megy, a jövő évben már csak elektronikusan 
rögzülnek a jegyek.  
Felvetődik a kérdés, hogy a rendszer mennyire 
biztonságos. Vass Bálint, az informatika köz-
pont vezetője elmondta, hogy feltörhetetlen 
rendszer nincs, de minimális az esély a sikeres 
behatolásra a webes felületen keresztül. Már 
150 oktatási intézményben használják a nap-
lót, és eddig sehol nem próbálkoztak a feltöré-
sével. Az iskolában pedig a program csak a 
tanári szobákból érhető el, ahol hamar feltű-
nik, ha valaki belopózik. Ahhoz, hogy valaki 
feltörje ezt a rendszert, rengeteg jelszavat kéne 
megfejtenie, különféle biztonsági rendszereket 
kéne kicseleznie, és, még ha sikerülne is ez, 
akkor sem elég mindössze egyetlen gépen 
átírni a jegyeket, ugyanis jó pár másolat fog 
létezni a naplóról. Ha az egyiket feltörik, tudni 
fognak róla, mivel nem fog egyezni a többivel. 
Akiről kiderül, hogy ilyet tett vagy ilyennel 
próbálkozott, súlyos büntetéssel sújtják, akár 
az iskolából is kizárhatják őt. 
Vajon hogyan vélekednek erről a diákok? Sok 
diák már ennek a hírnek a hallatán nagyon 
megrémül. Hiszen tudják, hogy ez az új beve-
zetés mit jelent számukra. Nem lesznek már 
elfeledett jegyek és kijavítatlan dolgozatok. A 
diákok rettegnek a szülők meg nagyon várják 
az új rendszer bevezetését. Ezen kívül-, ami 
némi örömöt jelenthet a gyengébb tanulók 
számára- a napló internet és számítógépfüggő. 
Tanáraink körében is megoszlanak a vélemé-
nyek, az ESZI magyar-történelem szakos taná-
ra Lemsziderné Tóth Ildikó tanárnő teljes mér-
tékben az elektronikus napló ellen van. El-
mondása szerint ez nagyon személytelen, hisz 
a diákok minden jegyét csak bepötyögik egy 
gépbe, ez olyan mint ha a legféltettebb titka-
inkat publikussá tennék. Az ilyen fontos dol-
gokat nem szokás így gépen keresztül közölni 
a szülőkkel, de még az iskola és a szülő közöt-
ti kapcsolatot is teljesen aláaknázza. Ha pl. a 
szülő megkap „minden” információt számító-
gépen keresztül akkor minek kellene eljönnie, 
mondjuk szülőire.  
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Aranyköpések 
 

Dolgozatokból: 
Pozitivista szemlélet: egy olyan szemlélet ami a 
jót látja a dolgokban. 
Optimista hozzáállás. 
Léda Ady első szerelme és felesége. 
Naturalizmus: A békaboncoláshoz köthető. 
Alteregó: saját önmagának a mása. Más tulajdon-
sággal, de azonos arccal. 
Egyfajta skizofrén megjelenése a szerzőnek. 
Dekadencia: Ady költészete. Nem érdekli őt, 
hogy nem szeretik. 

Ady Őrizem a szemed: Ady lelkébe zárja Léda 
szemének szépségét. Versében pontosan leírja 
szemének szépségét. 
Simbád 
Juhász Gyula költészetéről: Többszöri öngyilkos-
sági kísérlet után sikerült meghalnia. 
Kosztolányi gyakran alkalmazott gyerekeket no-
vellái főszerepében. 
Ambivalencia: Kettős érzéstudatot jelent. 
Juhász Gyula már nem tartozik a nyugatos költők 
közé. 

A felvételiből: 
Nyergestetőt egy szép kengyelvashoz hasonlítja, 
ami egy mesebeli óriás lón tündökölhetne 
Kányádi Sándor = Kányi Sándor, Karányi Sándor, 
Kónyi Sándor 
Az erdő büszkeség növeli a  lombosok önbizal-
mát, ezért szépek és zöldek. 
Évszázadok óta áll a szabadságharcosok vére. 
Kányádi Sándor szerint, ha fúj a szél nem mozdul 
meg a törzsük a fáknak. 
Az ellenség megcsodálkozott rajtuk. 
Azért mert a hegytetőn temette el a halott katoná-
kat, az ő testük sok idő után lebomlott és a talaj 
humusz tartalmát növelte. 
Sok száz katona vére dobog a fák gyökereiben. 
A katonák szellemei megzöldítik a csiki 
Nyergestető erdejét. 

Azért a legzöldebb, mert a fák gyökereiben még 
mindig vér folydogál… 
Még a rigók is élnek rajtuk, akik dalolnak. 
Az erdő majdnem kettőszáz katona sírhelyét ké-
pezi, de oly szépen. Ezek a katonák nem adták 
meg magukat a túlerő miatt kivéve egy árulót. 
Kányádi egy olyan helyett keresett a műnek, ahol 
a természetet és a hősiességet össze tudja olvasz-
tani. Erre a célra a Nyergestető erdeje szolgált. Az 
erdő jelzi a szépségével, hogy mekkora dicsősé-
gek nyugszanak ott örök más életükben. Ezzel a 
színességgel és szépséggel adja a gyászát. 
Ezek a harcosok nagyon bátran küzdöttek e hazá-
ért, és ennél nincs zöldebb a világon. 

 

Honnan ered az április elsejei tréfa 
 
Április bolondja az, akit általános népszokás sze-
rint április 1-én tréfásan rászednek, akivel a bo-
londját járatják, hogy aztán jól kikacagják. Az 
április bolondját a francia poisson d'avril-nak, az 
angol Aprilfool-nak hívja. Honnan ered a tréfás 
szokás, nem tudják biztosan. Mondják, hogy az 
április hónap csalfa, változó volta adja magyará-
zatát; mondják, hogy egy ősi kelta szokás marad-

ványa, mikor is április kezdetén bohó, vidám ta-
vaszi ünnepeket ültek; mondják, hogy IX. Károly 
egy rendeletéből ered, amely rendelkezés 1564-
ben az uj esztendőt április 1-éről áttette január 1-
ére. Akkor is szokásban voltak az újévi ajándé-
kok, de a rendelet után az emberek januárban az 
áprilisi, áprilisban a januári ajándékokkal biztat-
gatták egymást.  
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