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Sulihírek 
 

ICT Museum  Pályázat  - Comenius Hét 
 
Az ESZIRAT-ban nem először olvashattok az ICT Museum  nemzetközi pályázatról, melyhez 
iskolánk is csatlakozott. 2006 óta adunk hírt a projekt keretében elvégzett munkáról, megszer-
vezett kirándulásokról, internetes honlap készítéséről. Ezúttal a program zárásaként az eredmé-
nyeket ismertető kiállításról és az utolsó, romániai kirándulásról számolunk be. 
ICT Museum Nemzetközi Iskolai Együttműködés Pályázatunkkal csatlakoztunk az országos Comeni-
us Hét rendezvényeihez egy saját rendezvénnyel. A rendezvény alkalmából egy kiállítást szervezünk 
az elkészült anyagokból, képekkel, beszámolókkal illusztrálva a számítógépeken végzett munkafolya-
matokat, géptípusokat; a projekttalálkozókat – 2007. november: Paks, 2008. május Kuopio, Finnor-
szág, 2008. szeptember Paks, 2008. november Rouge, Észtország, 2009. március Vaslui, Románia, és 
nagyszerű tudósokat mutatunk be a teljeség igénye nélkül. (A legsikeresebb munkák a közös romániai 
honlapon is megtekinthetőek http://lsp.vs.edu.ro/ictmuseum/index.html#, de tervezünk saját honlapot 
is.) 

2009. ápr. 27-28-án (hétfő-kedd) az iskola első 
emeletén volt megtekinthető a kiállítás, prezentá-
ciók és filmbemutatók.  
A rendezvény diákszervezői: Miseta Lívia 10. 
B;Weller Fruzsina 11. D; Szabó Kristóf 10. B 
A több éves projektmunkában részvett a 9. A/B/C, 
10B, 11. D, 12. B, 12. C, 12. D, 13. B osztály 
több tanulója ..  

Munkánkat gyakran segítette: Csapó János, Tibai 
László, az idegen nyelvi munkaközösség tanárai, 
Nagyné Lakos Mária tanárnő, Makó András tanár úr 
, Rózsa Zoltán. A hivatalos és gazdasági feladatok 
nem valósulhattak volna meg Szabó Béla igazgató 
úr, Tar Annamária gazdasági igazgatóhelyettes és a 
gazdasági csoport támogatása nélkül. 

Steinbachné H. Mária  és Kozma Győző

Két angol tanárral egy buszban, avagy napló a romániai útról 
 

Kellemes meglepetés ért, mikor bevontak a fenti 
projektbe, melynek keretén belül Romániába 
utazhattam négy diáktársammal együtt. Végül is 
rájöttem, hogy ez egy európai pályázat, melynek 
célja, hogy a tanárok és diákok együtt dolgozza-
nak, illetve kapcsolatot létesítsenek. 2006-2009 
között dolgozott együtt Románia, Észtország, 
Finnország és Magyarország. A projekt témája a 
számítógépek története. Az egyes résztvevő or-

szágok bemutatták a saját informatikusaikat, illet-
ve azt, hogy milyen ütemben és hova fejlődött a 
számítástechnika hazájukban. Az ESZI aulájában, 
plakátokon tekinthetitek meg a magyar munkákat. 
Minden országban volt találkozó, a romániai idő-
pontja 2009. március 23-28. volt. 
Az általános szavakat kerülve, próbálom bemu-
tatni a túra számomra legérdekesebb részeit, hogy 
egy kicsit belelássatok miért is volt ez annyira jó. 
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Az úgy kezdődött, hogy körülbelül öt előzetes 
megbeszélés volt az eszis diákokkal, arról, hogy 
miként is készüljünk az útra. Én természetesen 
ötből ötször nem voltam jelen Ennek ellenére 
rengeteg mindent vittem a bőröndben, aminek 
felét nem is használtam. (talán egy fontos kellék 
volt: a mobiltöltő) 1000 km-t utaztunk 24 óra 
alatt, mire elértük célpontunkat, Vaslui városát. 
Természetesen a visszafele út is ennyi volt, így 
aztán programjaink fele gurulás az aszfalton címet 
kapta. Azt hinné az ember ez unalmas, ám kilenc-
személyes kisbuszunk kalandos kilométereket járt 
be. Az első éjszaka érdekesre sikerült. Már vagy 
két órája haladtunk lépésben (nem túlzok! kb. 10-
zel mehetett az autó) felfelé a hegyoldalon, mert 
esett a hó. Az országút meredek, kacskaringós és 
szerfölött havas volt. Jobbra és balra nem láttunk 
mást, csak hókabátos fenyőfákat és mögöttük a 
sötét erdőt. Senki sem járt erre ilyenkor (este 11) 
és a GPS már elvesztette a fonalat… Vártuk, hogy 
mikor ugrik ki egy medve a fák közül. És bár 
álmosak voltunk, azért mindenki kíváncsi volt, mi 
sül ki ebből, illetve Steinbachné tanárnő is bátorí-
tott minket, hogy az ilyen kalandok teszik klasszá 
az utunkat. Mindenki egyetértett. Kellemes csaló-
dás volt az aznap éjjeli szállás a hideg hegyek 
háremében megbújó faházban. Mindig is kedvel-
tem a havat, sajnáltam, hogy síelésre nem volt 
lehetőség. A román vendéglátók megérkezésünk 
első pillanatától az utolsóig figyelmesek voltak. 
Kedvünket lelhettük a tágas szobákban és a négy-
fogásos vacsorákban. A bő három ott töltött napba 

rengeteg programot sűrítettünk. Vaslui polgár-
mestere személyesen üdvözölt minket, ami szerin-
tem igazán rendes volt tőle Körbesétáltuk a 
város látványosságait. Őszintén szólva, Romániá-
ban nagyon szegények és nagyon gazdagok élnek 
egymás mellett. A romos lakótelepi lakások falán 
kilógnak a fűtőcsövek. Nincs központi fűtés! A 
maszatos gyerekek birkóznak az erkélyeken, fejük 
felett hat réteg vizes ruha szárad. Ugyanakkor 
mellettük egy ezüsttetejű, háromemeletes villa áll, 
fekete BMW-vel a kapuja előtt. E vidék másik 
érdekessége, hogy az időjárás elképesztően válto-
zatos és nehezen kiszámítható. Egyik reggel mi is 
szembesülhettünk ezzel, mikor a túranapunk ele-
jén hűvös eső ébresztett minket, aztán délután már 
pólóban sétáltunk. A közös projektmunka kereté-
ben össze kellett raknunk egy számítógépet, ami 
számomra még kihívás volt Megtekinthettük az 
iskolájuk termeit, illetve bemutatták, hogy ők 
milyen munkákat készítettek el a három év alatt. 
Esténként az ottani diákok vittek el minket ked-
venc bowlingpályájukra, illetve biliárdoztunk. 
Mivel én nem tudok románul, ők nem tudtak ma-
gyarul így a világnyelv elve működött közöttünk. 
Remek alkalom volt, hogy gyakoroljuk az angol 
tudásunkat és barátságok is szövődtek a különbö-
ző országokból érkezett személyek között.  
Összességében nagy élmény volt világot látni egy 
kicsit, az iskolánk nevében. Azt hiszem, a többiek 
nevében is köszönet illeti Steinbachné Horváth 
Mária Terézia tanárnőt és Kozma Győző tanár-
urat.  

Weller Fruzsina 
Iskolák majálisa 
 
A paksi Városi Múzeum május 15-én rendezte 
meg idén majálisát, mely keretei közt az érdeklő-
dők betekintést nyerhettek a helyi általános- és 
középiskolák történetébe. Ám a rendezvény fény-
pontját az oktatási intézmények bemutatkozása 
jelentette. 
A majális keretein belül minden paksi iskola kép-
viseltette magát, akik egy-egy sátorban rendez-
kedhettek be azzal, amivel szerettek volna. Az 
alapfelszereltség nagyjából mindenkinél ugyan-
úgy nézett ki: valamilyen plakátszerűség, tablók a 
diákéletről, négy-öt tanuló, plusz-mínusz egy 
tanár (vagy több). A látogatók fogadására a pavi-
lonok bemutatókkal és játékokkal készültek fel. 
A műsort egy rövid beszéd nyitotta meg, illetve 
Hefner Erika tanárnő és Vajda Tibor kollégium-
igazgató úr által vezetett színjátszó kör mutatatta 
be Karinthy Frigyes Magyarázom a bizonyítvá-
nyom és a Tanár úr, kérem! című írásai alapján 
készült darabjukat. Ezután az iskolák képviselői 

közül egy ember bemutatta tanintézetének főbb 
tulajdonságait, és mindenkit arra buzdított, hogy 
az ő sátrukhoz menjen. Ám páran úgy érezték, 
hogy ez nem elég. Nekünk lesett az állunk, mikor 
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az egyik középiskola egy komplett hastánc-
bemutatóval rukkolt elő, egy általános sulinak 
pedig a néptánc csoportja lépett fel. 
Természetesen az ESZI-sek nem maradtak restek, 
s a feladatkitűzésnek megfelelően érdekes dol-
gokkal próbáltak közönség elé lépni. Mivel négy 
környezetvédő és egy infós vett részt a rendezvé-
nyen, ezért az érdeklődők az ő tanulmányik egy 
kis szeletét ismerhették meg: Illés Norbert (in-
formatika szakmacsoport, 11.B)a saját építésű 
skorpiórobotját mutatta be, mely rövid idő alatt 
igen nagy népszerűségre tett szert, főleg az „apró 
népség” (8-9 évesek) körében. Mellettük a 10. C 
osztályból négy környezetes, név szerint Zemkó 
Nelli, Hári Viktor, Szappanos Norbert és Pataki 
Balázs kápráztatta el az embereket egy kísérlettel, 
és zajszint-méréssel. Akinek volt bátorsága, vé-
gezhetett vízminőség-vizsgálatot Duna-, ásvány- 
és sima csapvízzel. Mivel egyedül a pH-mérés 

nem tartott tíz percnél hosszabb ideig, ezért a 
kíváncsiskodók a hidrogén-ion koncentráció 
szintjét mérhették fel, de aki több időt töltött el 
nálunk, vizsgálhatott foszfát-, nitrát-, és nitrit-
tartalmat is. A zajszint-mérés már sokkal már 
sokkal vadabb volt: amikor a mi sátrunk felől 
valaki ordítást hallott, akkor mi egy látogató 
hangjának erősségét mértük. Az első rekord 
Szappanos Norbert által felállított 104 decibel 
volt, ám azt egy kislány csakhamar megdöntötte, 
mivel 105 decibel erősségű hangjával rongálta 
meg a közelben lévők dobhártyáját. Természete-
sen ez az eredmény a környezet zajaival együtt 
volt ennyi, mielőtt valaki megijedne. 
A majális este hat óra felé ért véget. Összességé-
ben megérte részt venni rajra, és úgy érzem, hogy 
hiba lett volna, ha nem itt töltöm el a péntek dél-
utánomat. 

Vuliem 
 
Sugárzó cikk a radioaktivitásról 
 
Idei tanévünk vége felé - pontos katonai idő sze-
rint április 28-án - az atomfizika és radioaktivitás 
iránt érdeklődő diákok (meg azok is, akiket ab-
szolút hidegen hagy) a nagyelőadóban meghall-
gathattak egy igen érdekes előadást, melynek 
témája a világűrben lévő sugárzás, illetve annak 
méréséről szólt. 
Az Atomenergia Kutatóintézet egyik alkalmazott-
ja, Szántó Péter kísérelte meg a negyedik és ötö-
dik órában lefordítani diákságunk nyelvezetére az 
elhangzott témákat.  
Legelőször egy kis bevezetőt 
kaphattunk, többek közt négy 
típusú radioaktív sugárzásról, 
és azok erősségéről: az alfa-, 
béta-, gamma-, és az űrben 
lévő neutronsugárzásról. 
Aztán áttértünk a minket érő 
sugárzásokra. Ami a 
leginkább meglepett, hogy 
minden emberben vannak olyan atomok, izotó-
pok, melyek sugárzást bocsátanak ki, szerencsére 
nem túl nagy mennyiségűt. 
A világűrben kétfajta sugárzást különböztetünk 
meg a neutronsugárzáson kívül: galaktikus és 
szoláris sugárzást, melyeket eltérő részecskék 
okoznak. Ezek, bár leárnyékolhatók, mégis nagy 
veszélyt jelentenek az űrhajósokra nézve: bár az 
űrállomások falán nem jutnak át, mégis hagynak 
maguk után másodlagos sugárzást, mely épp oly 
veszélyes. Emiatt például, aki az űrállomáson 
kívül tölt hat órát a világűrben (tudjátok, fehér 
szkafanderes bácsik), az annyi sugármennyiséget 

kap ez időben, mint mi itt a Földön 1 hónap alatt. 
Emiatt van az, hogy az űrhajósok féltől három 
évig terjedő időt tölthetnek kint az űrben (termé-
szetesen űrállomásokon). 
Az előadás második felében egy mérési módszer-
ről volt szó, a termolumineszcenciáról. (és ez csak 
a rövidítés). Lényege, hogy bizonyos anyagokban 
(pl. kalcium-szulfátban) sugárzás hatására a ren-
dezett molekulák maradandóan összekeverednek. 
Ha hőt közlünk velük, akkor a molekulák szépen, 
lassan visszarendeződnek, miközben fényt bocsá-

tanak ki. A fény mennyiségéből 
lehet következtetni a sugárzás 
mennyiségére. Erre külön kitalál-
tak egy szerkezetet, melyet 
dózismérőnek hívnak. Az űrbe is 
ilyeneket szoktak vinni, az elsőt a 
80-as években Farkas Bertalan 
helyezte üzembe. A műszer neve 
Pille, és mivel űrutazásra 

tervezték nem nagyobb, mint egy taxióra, és kb. 
úgy is néz ki. 
Az előadást mérésekkel és grafikonokkal zárta le 
előadónk, majd aki még kicsit maradt, az megtud-
ta, hogy az űrállomáson keletkező szemetet a 
légkörben égetik el, mert ha csak simán kidobnák, 
a következő körben az szemben jönne. Ez azért 
baj, mert az űrállomás másodpercenként 7 km-t 
tesz meg, egy nap 16-szor kerüli meg a földet. 
Most ha egy golyóstoll méretű tárgy jönne szem-
be nagyjából 200 méter/ másodperces sebesség-
gel, abból kicsit durva kavicsfelverődés lenne. 

Vuliem 
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Támad a trágyadomb-szindróma! 
 
„A meteorológiai tavasz elérkeztével az osztályok 
odafigyelése kezd csökkenni osztálytermeik irá-
nyába.” Mutatott rá az iskola egy-két oktatója, na 
persze nem ugyanígy. 
Na igen, lássuk be, hogy mostanság kezd túlnőni 
minden osztályon termének tisztántartásának „fe-
lelőssége” Ennek a 
felelősségfélének 
azonban van egy 
találóbb neve is: 
hanyagság. De 
mostanság nem csak 
erről van szó. Nő a 
rongálások száma is, 
főként a padra 
firkálás. S mindez 
annak tudható be, 
hogy a diákoknak 
már-már nincs is 
felelősségérzete. 
Vegyük sorra az ESZI-ben megjelenő problémá-
kat, de csak a főbbeket, mert az összes felsorolá-
sára nem lenne elég az újság (és ez elég szomorú). 
A legfőbb baj a szemetelés, s ez már tanárainknak 
is gyakran szemet szúr. A legtöbb osztályban 
vagy a pad van tele szeméttel, többek közt össze-
gyűrt papírokkal, szalvétákkal, vagy üres üvegek-
kel. De ennél már sokkal durvább dolgokat is 
összeszedtek: erősen túlérett almát, és két hóna-
pos Vita-C cukorkákat. Ugyanez a helyzet a pad-
lóval is: szotyihéjak mindenfelé, papírdarabok, 
összetépett dolgozatok, összemorzsolt kréták, 
flakonok... Kérdem én, mire való a kuka? Már 
senki nem ismeri azt az izét, ami legtöbbször mű-
anyagból van, a sarokba állítják és szemetet szok-
tak bele dobálni? Mindez azért történik meg, mert 
nem is igazán az okozza a gondot, hogy az osztály 
nincs felelősséggel a saját osztálya felé, hanem 
nem figyelnek a másokéra. 

Újabban egyre többször fordul elő a padchat: az 
asztalok tetején a tanulók egymásnak üzengetnek 
írással vagy rajzokkal, esetleg megmutatják karco-
lással készített alkotásaikat az egész iskolának. A 
padchat másik neve a szándékos rongálás, hisz ezzel 
ugyanúgy tönkremegy az iskola tulajdona. Eszmélet-

lenül régi és lejárt 
szöveg, de 
könyörgöm, mi 
lenne, ha otthon, 
a te asztalodra 
firkálnának és 

karcolnának? 
Mára már nem 
egyszer fordult 
elő (igen, ebben 
az iskolában), 
hogy egy egész 
osztály maradt itt 

délután, csakhogy osztályt és padot takarítsanak. 
Mostanában divatossá vált a krétareptetés, mely ki-
teljesedik abban, hogy egymást dobáljuk vele, és 
akkor jót szórakozunk. Ennek egyenes következmé-
nye a fentebb említett krétapor-réteg a padlón, ami 
nem a legszebb látvány. 
Zárószóként feltenném a kérdést: hova jutottunk? 
Mire jó ez az egész? Megmondom én! SEMMIRE! 
Gondoljatok bele, a tanárok lassan már az osztályba 
sem engednek be szünetben, mert nem bíznak meg 
bennünk! Ez azért kissé elszomorító. Nekem azaz 
álláspontom, hogy nem akarunk odáig süllyedni, 
mint az a krakkói iskola, ahol a folyosón fegyveres 
őr járkál, és mindenkit kamerákkal figyelnek! Úgy-
hogy legközelebb jól gondoljátok át, mi értelme van 
annak, amit csináltok, mikor el akartok a másik felé 
hajítani egy darab krétát! 
(a cikket inspirálta: Kozma Győző tanár úr) 

Vuliem 

 
Szakmai Kirándulás Forever! 
 
2009. április 15.-én iskolánk 10. és 9. C osztályos 
tanulói a környezetvédelmi- és vízgazdálkodási 
szakmacsoport tagjaiként ellátogattak a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 
Kft. Bátaapáti létesítményébe, illetve közelebbről 
megismerkedhettek a Gemenc erdőségeivel, mint 
szakmai kirándulásuk programja. 
A kiránduláson a diákok mellett két tanár is részt 
vett, a szakmacsoport vezetője, Nagy János és 

Pónya Zsolt tanár úr, akik úgyszintén a körtéket ok-
tatják a szaktantárgyakra. 
Elsőként Bátaapáti szerepelt a programok között, 
ahol a radioaktív hulladékkezelőt tekinthettük meg, 
legalábbis felszín alatti tárolóinak egy részét. Ide 
szállítják a Paksi Atomerőmű által termelt kis- és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékokat. A sze-
metet 200 literes fémhordókban tárolják, ha lehetsé-
ges tömörítve, és ebben viszik a föld alá őket. A 
hordókat nagyjából 200-250 méter mélyen lévő kam-
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rákba viszik le, ahol betonkoporsóban elzárják 
őket a külvilágtól. Sajnos a kamrákat mi magunk 
nem láthattuk, ám az alagutakban megtekinthet-
tünk két rövidfilmet, melyben a fent leírtakat 
hallhattunk, természetesen sokkalta részleteseb-
ben. Viccesek a sisakok, amiket fel kellett ven-
nünk, meg a nyakunkba akasztott sugárzásmérő 
műszer, ami kb. 2 kilót nyomott. 
A nap második szakaszában a Gemenc erdőségeit 
járva bővítettük eddig szerzett ismereteinket. Itt 
többek közt igen meglepő dolgokról is szó esett, 
melyekre nem is gondoltunk ezelőtt. Mihelyt 
megismerkedtünk a túra- és idegenvezetőinkkel, 
máris egy rövid sétával kezdtük a Gemenc fái 
közt. Itt kaptunk felvilágosítást az erdőséget érin-
tő néhány környezeti problémáról: elsőként azok-
ról a növényekről beszéltünk, amik eredetileg 
nem képezték például az aljnövényzet részét, és 

kiszorítják az őshonos 
növényeket, emiatt bizonyos 
fajok el is tűnhetnek. 
Emellett hallhattunk a 
vízszabályzás hatásairól is. 
Ha a vízszint csökken, akkor 
előfordulhat, hogy egyes fák 
elszáradnak, mivel 
megváltozik a talaj 
nedvességtartalma. Később 
azt is megtudhattunk, hogy az 
áradások igenis kellenek a 
Gemencnek, mivel 
megakadályozzák, hogy 
egyes állatok elszaporodja-

nak. Ilyenek például a nagytestű patások (őzek, szar-
vasok), melyeknek nincs természetes ellenségük, 
emiatt fennállhat az elszaporodás veszélye, amire 
nem megoldás a vadászat. Az áradások ezért is hasz-
nosak, mivel egyfajta egyensúlyt tartanak fent. Ezért 
sem kellenek az ilyen esetekben elvakult állatmentők 
a Gemencnek, mert azzal nem segítenek az erdőség 
ökológiai egyensúlyának fenntartásában. A kirándu-
lás ezen szakaszán külön élmény volt, mikor a vad-
disznók odajöttek a kerítéshez, és amint kaját dob-
tunk be nekik, ők folyton követtek minket minden-
hová, csakhogy még több szendvicsmaradékra te-
gyenek szert. 
Noha a nap második része nem is volt túlságosan 
izgalmas, mindenképpen megérte mindkét osztály 
számára a kirándulás, hisz rengeteg új ismerettel és 
tapasztalattal gazdagodhatott tudásunk. 

Vuliem 
 
Úszásórák siratása 
 

2009. április 30-án, csütörtökön reggel a 10. C 
osztály szomorkodva ballagott át az uszodába. De 
miért is szomorkodtunk ennyire?  
Sajnos, az ESZI-ben ezen a napon volt az utolsó 
úszásóra. (Persze, csak annak, aki nem fog meg-
bukni és nem kezdi el még egyszer a második 
évet.) 
Tudniillik az ESZI-ben minden osztály a négy év 
alatt csak kettő évet jár uszodába. Mi most ehhez 
a határhoz értünk el. De mi is annak a hátránya, 
hogy nincs többé úszás? Túlzott energia felhal-
mozódás, vörös erek nélküli szem, klóros víz 
nélküli gyomor, gombamentes láb. Ezek már töb-
bé nem lesznek. Vannak olyanok, akik különösen 
örülnek ennek, és vannak, aki nagyon sajnálják. 
Az órákon általában úsztunk… Mit is lehetne 
tenni egy uszodában! Ha valakinek ilyenkor nem 
volt tesicucca, annak a konditerembe kellett men-
nie edzeni. Akadtak olyan alkalmak is, amikor a 

tanulóknak egész órán mezítláb kellett futnia a me-
dence körül. 
Bemelegítéskor általában 400 métert szoktunk meg-
tenni vízben. Ez még nem okozott túl nagy 
fizikai megterhelést. Utána 

következtek a 
különféle gyakorlatok. 
Körülbelül kétszer-
háromszor ismételtük 
meg és utána me- hettünk is 
vissza a padok közé. No, ez már több 
megpróbáltatást igényelt. 
Itt már 600 métert 
tettünk meg. 
Összesen 1km-t 
úszunk. Ez belegondolva nem is olyan sok. De saj-
nos többé már 1 métert sem fogunk megtenni a víz-
ben tanóra keretében. 

Hodován Viktor 
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Mi búcsúzunk és elmegyünk… 
 
Bolondballagás 
 
Ez évben sem maradhatott el, a ballagást meg-
előző napon tartott bolondballagás. A furábbnál 
furább ruhák már a sok év után nem tudtak 
meglepetést okozni, bár néhány magas sarkú-
ban tipegő srácnak mégis sikerült kitűnni, az 
alapból is furcsa tömegből.  Ez az egyik leg-
jobb buli az érettségis hajsza alatt, amikor a 
végzősök bátran csinálhatnak bolondot maguk-
ból, hisz épp ez a cél. Ők már megtehetik. Meg-
tehetik azt is, hogy vízzel teli dolgokkal vonul-
nak osztályról osztályra és a búcsúzás legked-
vesebb módjával, WC spray-vel is gondosan 
végigillatosítják az osztályokat. Természetesen 
ez idén sem maradt el. Az egész suli jól szóra-
kozott, és a bulik után jöhetnek az érettségik.  

arasala  
Szerenádok ideje 
 

A ballagás és az érettségi elérkeztével a szerená-
dok sem maradhattak el. A szerenád (olasz. 
serenata, spanyol: serenada) szó magyarul „éjjeli 
zenét” jelent. A szerenádokat legtöbbször szabad-
téren alkalmazzák. Például: a szerelmesek ked-
veskednek egymásnak, az iskolától búcsúzó diá-
kok köszöntik volt tanáraikat. Jelen esetben a 

ballagó negyedikesek voltak azok, akik belevágtak 
az éjszakába tanáraik kedvéért. Kedves és tisztelettel 
teli szokás ez napjainkban, persze mindaddig, amíg a 
tanulók nem viszik túlzásba a nagy „bulizást”. xD 
Feltehetőleg a szomszédok ezt nem teljesen látják 
így, de egyszer van egy évben ilyen alkalom. 

arasala 
 

Ballagó osztályok és osztályfőnökök 2009 
 
A 2008/2009-es tanévben április 30-án tartottuk az ESZI-ben a ballagást. Kissé szeles, de napsüté-
ses délutánon ballagtak negyedikeseink. Szabó Béla igazgató úr nyitóbeszéde után Schütz Helga és 
Weller Fruzsina mondtak verset és Balogh Viktor búcsúztatta a negyedikeseket. Vicces emlékeket 
meséltek el a ballagók közül néhányan, illetve Feil Andrea 12.D-s ballagó diáktársunk olvasta fel 
saját versét. Idén sok-sok könyvutalványt osztottak ki a diákoknak, példás magatartásért, jeles 
bizonyítványokért vagy versenyeredményekért. A ballagás zárásaként színes lufikat engedtek a 
felhők közé, mely a tanulók búcsúzását szimbolizálta.  
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Újra csak hirtelen eltelt négy év, újabb négy osztály ballagott el tőlünk. Talán az épületet, a jól 
megszokott közösséget, az itteni kötelezettségeket végleg hátrahagyják, ám az eltöltött idő még-
sem múlhat el bennük nyomtalanul. Az ESZI-hez fűződő érzések, az itt elért sikerek és főként a 
pozitív és negatív élmények mindenkiben továbbélnek, akármerre is sodorja őket az élet. E be-
nyomások után próbáltunk érdeklődni a ballagó osztályoktól és osztályfőnökeiktől. 
 
Barkovics Lajos tanár úrtól, a 12.A osztályfőnökétől sok hasznos információt tudtam meg. 
Például, hogy egy 
nagy létszámú, ve-
gyesen gépész és 
környezettechnikus 
osztályról van szó. 
Bár az egyik felét 
csak 9.-ben tanította 
(ezt nagyon sajnál-
ja), mégis jól ismeri 
és szereti az összes 
diákját. Úgy érzi, 
hogy jó viszony 
alakult ki köztük. 
Rengeteg pozitív 
élménnyel gyarapod-
tak az elmúlt évek 
során, amik főként 
az osztálykirándulá-
sokhoz köthetőek: 
Észak-Magyarország 
bejárása, fürdés és közös sütés a Szelidi-tó part-
ján a forróbb napokon, s a tanár úr gyakran hívta 
meg tanulóit a tanyájára is, hogy ne csak az 
iskolában, hanem a szabadban beszélgetve is 
eltöltsenek néhány órát. 
Hatalmas élménynek számított és egyben jó 
tapasztalatszerzési lehetőség volt az erőmű-
látogatás, ahol biztonságos körülmények között 
gyakorolhattak a diákok olyan eszközökön és 
környezetben, amelyek élesben is használatosak. 
Mindezek mellett eltörpülnek a negatívumok, 
csak néhány hiányzás és pár többször megismé-
telt felszólítás vagy kérés a tanár úr részéről, 
amik természetesen végül elérték céljukat. A 
közösen szervezett rendezvények is mindig jól 
sikerültek. 
Az egyik szakmacsoport átlaga jobb volt, mint a 
másiké, az osztályátlag közepesnek mondható. 

Van azonban néhány kiemelkedő versenytelje-
sítmény: Bécsben a NAÜ Konferencián, II: he-
lyezés az Országos Műszaki Tanulmányi Ver-
seny gépész szakmacsoportjában és még sok 
hasonló. Remélhetőleg 5.-ben is folytatódik ez a 
sorozat és lesznek követők. 
Valójában az osztály 90%-a itt marad ötödikben. 
A tanár úr reméli, hogy a következő év is hason-
lóan jól alakul majd, mint az eddigiek és diákjai 
a vizsgákat sikeresen letéve technikusként tá-
vozhatnak majd.  
 
„A ballagás is nagyon szép volt, bízom benne, 
hogy mindenkinek sikerül az érettségije. Arra a 
kérdésre pedig, hogy elvállalnám-e újra az osz-
tályt, természetesen igent felelnék.” - zárta mo-
solyogva beszélgetésünket Barkovics Lajos 
tanár úr. 

 
A 12.B osztályfőnökéhez, Gyöngyösi Olga tanárnőhöz vitt az utam, hiszen ki más ismerné jobban 
diákjait, mint maga a tanárnő, aki négy éven át mindig velük volt, támogatta, segítette és fegyelmez-
te őket.  
Álljanak hát itt az ő szavai: „Nem véletlenül 
mondtam rájuk, „gógyis társaság” – sok eszük 
van. Abból adódóan, hogy ilyenek, egyszerre 
volt nehéz és könnyű dolgom. Könnyű volt őket 
tanítani, mindent azonnal vettek, mint a radar, 
de nagyon bonyolult volt túljárni az eszükön, és 

kemény harcot kellett a rafinériájuk ellen foly-
tatnom, ami csak azért lehetett, mert nem erő-
szakkal, tekintélyelvűséggel, hanem ész érvek-
kel próbáltam közeledni hozzájuk, ez volt az 
egyetlen hatásos módszer, hogy meg tudjam 
győzni őket. Érdekes volt a viszonyunkban az is, 
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hogy bár igyekeztem igen keménynek mutat-
kozni, azért nem tudtam eltitkolni előttük, mert 
ők is érezték, hogy nagyon szeretem őket. Éppen 
ezért nagyon nehéz volt néha a „tanárszerep”. 

Lehet, hogy ezért sike-
rült nagyon bensőséges 
kapcsolatot kialakítani 
ezzel a harminchárom 
„monitorfejűvel”, akik 
csak azért nevezhetők 
így, mert 
számítástechnikusok, de 
igazából nagyon szeret-
nivaló, jópofa, minden 
hájjal megkent igazi 
egyéniség mindegyik. 
Olyanok voltak, mint 
valami rejtvényfeladat, 
amit meg kell fejteni, 
vagy mint egy bezárt 
ajtó, amihez nekem 
kellett megtalálni a 
kulcsot. Én annak örü-
lök, hogy most nem 
érzem úgy, hogy bárme-

lyik ajtó is zárva maradt volna. És abban bízom, 
hogy ötödéven be is léphetek azokon az ajtókon, 
amiket sikerült kinyitnom.” 

 
A 12 C osztály röviden és velősen mutatkozik be: nincs lány az osztályban, mindenki összetartó, 
mindig indul náluk a party-járat. Állítólag az osztály leglazább tagja az osztályfőnök, Adorján 
György tanár úr, őt kérdeztük a négy év élményeiről. 
Az osztályközösség kiemelkedő a maga 
nemében, nagyon összetartó csapat volt. 
Ezt főként az osztálykirándulásoknak kö-
szönhetjük, melyekre mindig szívesen em-
lékezünk. A komolyság hiánycikknek mi-
nősült, sőt egyesek a négy év alatt még 
veszítettek is belőle, 
pedig szükségük lett 
volna rá az érettsé-
gin!” Nevetés tört 
ki a tanáriban, mi-
kor feltettem a kér-
dést, hogy vajon a 
fiúk betartották-e a 
beadandó papírok 
határidejét. Heves 
bólogatásba kezdett 
a tanár úr: „Persze, 
persze, hogy nem 
:D Szerintem ebben 
hasonlítanak a többi 
diákra. Mégis büsz-
ke vagyok rájuk és 
örülök, hogy sokan 

itt maradnak ötödévre.” 
A jókedélyű diákok legklasszabb emléke a 
suliról az olaszországi kirándulás. Optimizmu-
suk mértéktelenségét bizonyítja, hogy rossz 
dologra nem is emlékeznek, ezért aztán a fiúk 
mindent beleadnak, és cseppet sem fojtják el 
bizonyítási vágyukat az érettségin.  
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A ballagó 12. D osztály és Nagy Éva tanárnő, az elnéző osztályfőnök. A diákok és saját elmondása 
szerint sem tud ’kőkemény boszorka’ lenni. Bár a különbözőség problémákat vetett fel olykor-
olykor, mégis egyetértenek a 12 D-sek abban, hogy: „Jó valakihez tartozni.” 
 Nagy Éva tanárnő néhány 
könnycsepp eltörlése mel-
lett kedves emlékekről szá-
molt be: „Az élet rendje, 
hogy eltelik a négy év és 
kirepülnek a diákok, a tanár 
pedig, itt marad. Persze a 
diákok és a tanárok is egy-
aránt változnak, tanulnak 
egymástól idő közben. Az 
ember mindig azokat a diá-
kokat szereti legjobban, 
akiket éppen tanít, de nem 
felejti el egyik osztályát 
sem. Izgatott voltam, mikor 
felkértek az osztályfőnök-
ségre, tudtam, hogy sokat lesznek és ettől 
féltem picit. Eddig nem volt olyan, hogy 
végigvigyek egy osztályt, mindig közbe 
jött valami változás. Tyúkanyó módra te-
relgettem az enyéimet, igyekeztem, hogy 
érezzék, bármikor felhívhatnak, segítséget 
kérhetnek tőlem. Nem tartom célravezető-
nek a kemény szigort. Szerintem a tanulást 
nagyban segíti az is, hogy milyen a kap-
csolat osztály és osztályfőnök között. Jó 
volt együtt dolgozni az egész évfolyammal 
is, mert mindenki készséges és összetartó 
maradt. Bizonyítja ezt az is, hogy a négy 
osztály együtt fog bankettozni. Most, hogy 
itt vagyunk a végén, büszke vagyok a  D-

sekre, akik igenis sokat tettek le az asztalra, 
mindig számíthattam rájuk. Az utolsó osz-
tályfőnöki órán izgultam. Idén vonultam 
harmadik alkalommal, ami számomra egy 
ritka és értékes pillanat volt. Nagyon fognak 
hiányozni egyen egyenként.” 
A diákok elsős koruk óta sokat változtak. Négy év 
alatt ahányan vannak, annyiféle személyiséggé 
formálódtak. Sokszínűségük ellenére legkedve-
sebb emlékeik az osztálykirándulások, ahol együtt 
élték át a vacogó hideget, a vízibiciklizés élmé-
nyeit, a bográcsban főzést és fahasogatást. Véle-
ményük szerint, az utolsó év jelentősen leamorti-
zálta őket, ám bizonyítványaikban tükröződik a 
kemény munka gyümölcse.  

Weller Fruzsina és Baka Richárd 
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Vizsgák és versenyek 
 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák 

2009. május 4-én megkezdődtek az érettsé-
gi és a szakmai vizsgák az ESZI-ben. Nyolcféle 
vizsga folyik egyidőben. A számítástechnikai prog-
ramozó és a szovtverüzemeltető, az ipari elektroni-
kai, a környezetvédelmi, az elekrotechnikai, a gé-
pésztechnikus, a pénzügyi számviteli ügyintéző és 
az idegen nyelvi menedzserasszisztens szakképzés-
ben résztvett, az ESZI-ben ötödévesként végző 
több mint száz diák áll most igen összetett feladat 
előtt. 

A vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati 
részből állnak. A szóbeli és az írásbeli feladatsorok 
központi feladatokat tartalmaznak, melyeket az 
illetékes szakminisztériumok állítanak össze. A 
feladatsorok megoldására legkevesebb 120, legtöbb 
300 perc állt a rendelkezésre. Az idei írásbeli vizs-
gákat a nehéz feladatsorok ellenére az eszis diákok 
többsége könnyen teljesítette. Az eredményeik 
összhangban vannak az évközi osztályzatokkal. Az 
írásbeliken tehát túlvagyunk, jöhetnek a gyakorlati 
vizsgák. Itt annyi a könnyebbség, hogy a vizsgafel-

adatokat az ESZI szaktanárai állították össze, és 
a helyszínek is az ismerős hazai pályák: az 
ESZI és az erőmű gyakorlati oktató termei, 
műhelyei. Különleges megmérettetés a szak-
dolgozat készítése és védése. Ennek a próbaté-
telnek csak a számítástechnikai programozók-
nak kell eleget tenniük. Az utolsó vizsgarész a 
2008. június 15-étől a hónap végéig tartó szó-
beli vizsgák lesznek. A vizsgázók egy-egy 
vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. 
Minden bizottság élén a szakminisztériumok 
által kijelölt külső elnök áll, tagja még az illeté-
kes kamara által delegált kamarai tag, a 
kérdezőtanárok pedig az ESZI azon szaktanári 
közül kerülnek ki, akik a diákok képzésében 
résztvettek. 

LTI 
 
Szilárd Leó fizika verseny 
Idén április 24-26-ig került megrendezésre a XII. 
Szilárd Leó fizika verseny döntője iskolánkban. A 
versenyzők 24-én az iskola aulájában regisztrál-
tak, majd 14órától látogatást tettek az Atomerő-
műben. A program másnap folytatódott. 8 órakor 
volt a verseny megnyitója, majd kezdetét vette a 
verseny. Először elméleti feladatokat 
kellett megoldjanak az ifjú fizikusok. 
Egy ebédszünetnyi pihenő után 
következtek a számítógépes kísérleti 
feladatok. A két versenyrész megol-
dásával, le is zárult a verseny nehe-
zebb része és jött a lazítás. 19 órától 
egy drámai előadást láthattak a 
versenyzők és az érdeklődők. A Kop-
penhága 1941 című darab Bohr a 
fizika pápája és Heisenberg német 
fizikus beszélgetéséről szólt. 26-án 9 
órától ismertették a feladatok 
megoldásának módjait. Az ismertető 
után következett a Záróünnepély, amelyen Szabó 

Attila 11.B osztályos tanuló elszavalta Teller Ede 
Mezon dal című költeményét, majd átadták a díjakat. 
A Tanári Delfin díjat Pálovics Róbert a zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, illetve Jurisics 
József a Szilárd Leó tehetségkutató kuratórium alapí-
tó tagja kapták. A Marx György vándordíjat a szol-

noki Verseghy 
Ferenc 

gimnázium 
nyerte el. Az I. 
kategóriában az 
első díjat Lovas 
Lia Izabella 
pécsi tanuló 
vitte el. A 

második 
kategóriában 

Varga Ádám 
szegedi tanuló 
nyerte meg. 

Illés Norbert
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ECDL vizsga 
 

2009. április 23-án és május 28-án ismét egy 
újabb vizsga elé nézhettünk. Microsoft World-ből 
illetve Excell-ből mutathattuk be tudásunkat. A 
megoldásra 45 percünk volt. Rózsa Zoltán tanár 
úr felügyelt. 
Körülbelül itt is ugyan annyi feladatot kellett 
megoldanunk, mint az operációs rendszerek mo-
dulján. A feladatok között szerepeltek különböző 
nehézségűek. Találkozhattunk egyszerű betűfor-

mázással és szövegtördelésekkel is. De akadtak ne-
hezebbek is, amik már több odafigyelést igényeltek. 
Ilyen volt a táblázat formázása. Na azért ezek sem 
voltak nehezek. Szerencsére elméleti feladat nem 
volt, így a lapra tollal írni nem is kellett. Az Excell 
vizsga már sokkal nehezebb volt. Ha sikerül, mehe-
tünk tovább.  

Hodován Viktor 

 

Szakmai versenyek 
 

Iskolánk 12.C-s tanulója Domokos Ákos két 
szakmai versenyen is képviselte iskolánkat, és 
mindenhol helytállt. A szakmacsoportos szakmai 
előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyén 
(SZÉTV) 7. helyezést ért el. Ez a verseny orszá-
gos szinten zajlott, ezért tehát a 7. hely hatalmas 
siker. Az Országos Műszaki Tanulmányi Verseny 

országos döntőjén pedig első helyen végzett, ami 
szintén kimagasló és elismerésre méltó. Ákos iskolai 
teljesítménye is ezt példázza, hisz mindenből kitűnő 
és szorgalmas diák. A jövő évben is számíthatunk 
közreműködésére az országos versenyeken. 

Hair 

 

Floorball őrület 
 

Iskolánk sportcsarnokában rendezték meg a 4. és 
a 6. korcsoportos lány floorball diákolimpia or-
szágos döntőjét április közepén. A paksi csapatok, 
a Vak Bottyán Gimnázium és az ESZI is esélyes-
ként vágott neki a küzdelemnek. Remek és izgal-
mas meccsek során mindkét csapat 
nagyon jól szerepelt. A hangulat a 
sportcsarnokban mindvégig remek 
volt, szép számmal akadtak szurkolók 
több iskolából. A végeredményt 
tekintve: 1. Tata, 2. Eger, 3. Vak 
Bottyán Gimnázium (Paks) az ESZI 
pedig az 5. helyet szerezte meg. 
Bár az floorball napjainkban nagyon 
elterjedt és kedvelt sport mégis 
keveset tudunk a történetéről. 
Ismerjük meg közelebbről ezt a remek játékot. 
Két ország is a saját találmányának tartja ezt a 
játékot. Az 1960-as évek végén az Egyesült Ál-
lamokban már játszották a floorhockey nevű játé-
kot (hasonló ütőkkel a mostaniakhoz), de akkori-
ban egy társaság Svédországban kitalált egy má-

sik nagyon hasonló játékot az amerikaihoz, amit 
innebandynak neveztek el. Céljuk, hogy a jégkoron-
gozni vágyó, de jégkorcsolyázni nem tudó, vagy a 
hoki agresszivitásától tartóknak, egy legalább 
ugyanolyan élvezetes, ám sokkal tisztább játékot 

hozzanak létre. A svéd 
szövetség 1981-ben alakult, 
a játékszabályokat is ekkor 
rögzítették, a floorball név 
1986-tól használatos, a Nem-
zetközi Floorball Szövetség 
(International Floorball 
Federation, IFF) megalaku-
lásától. 
Magyarországon a játékot 
1989-ben mutatták be ám 

jelentős fejlődés 1997-ben indult meg: főleg a fiata-
lok, általános és középiskolások kezdték el játszani. 
1998-tól diákolimpiai sportág lett, ahol több mint 
száz csapat indul, melyek száma folyamatosan nö-
vekszik. 

arasala 
 

Protokollverseny 
 

A VII. Országos Protokollversenyen iskolánk 
13.D osztályos tanulói: Galó Éva, Makai Anett és 
Pukli Annabella 1. helyezést ért el. A verseny 
döntőjét Siófokon tartották március 16-17-én. 
Ez a verseny minden évben jelentős kihívást 
jelent a tanulóknak, ugyanis mindent nagyon 
tudatosan kell megtervezni. Idén a téma Né-
metország volt. Az előadást rendkívül alaposan 
kell elkészíteni és hasonló pontossággal előad-

ni, hogy azalatt a rövid idő alatt (pár perc) sikerüljön 
elmondani a legfontosabb és legérdekesebb gondola-
tokat a témával kapcsolatban. Protokollverseny al-

kalmával minden apró 
részletre figyelni kell, 
és épp emiatt nagy a 
kihívás. Gratulálunk! 
 

arasala  
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2009 június 12. a nagy nap
A pedagógusnap június első vasárnapjára esik. 
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagó-
gus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határo-
zatot. Magyarországon 1952. június 7–8-án ünne-
pelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták 
át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország 
legjobb pedagógusainak. E több évtizedes múltra 
visszatekintő ünnepet az ESZI-ben idén június 12-
én tartjuk meg. Az ünnepi műsort Gyöngyösi 
Olga tanárnő rendezi. Az idei, azonban nem csak, 
az amúgy is nagyszerű alkalomról szól, hanem 
akkor fog megtörténni az ESZI életében sokat 
jelentő Tanműhely átadása. Az átadó ünnepség 
délután 4 órakor kezdődik és rengeteg nagy tekin-
télyű személy lesz jelen a trikolor szalag elvágá-
sakor, például az MVM vezetői, illetve az isko-

lánkat támogató paksi Atomerőmű képviselői is. 
Ha valakinek nem elég ennyi jó hír június 12.-ére, 
akkor elárulom, hogy ez a nap minden diák által 
legvártabb nap is egyben, az évzáró napja. 11:30-
tól évzáró ünnepély, 16:00-tól tanműhely átadó és 
végül 17:30-tól pedagógus nap, ez a nagy nap 
forgatókönyve. A pedagógus nap egyébként idén 
június 7-ére esik, ezt ne feledjétek, biztosan jól 
esne egy szál virág azoknak az embereknek, akik 
néha rekedte, idegesen lépek ki az osztálytermek-
ből, mert nem hagyjuk tanítani őket. Azt se feled-
jük, hogy az a bizonyos számológép, párszor fel-
fele kerekít, vagy véletlenül egy pipával több 
kerül a dolgozatainkra és így pont meglett a rég 
áhított jegy. 

Illés Norbert 

 

A Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 
 A verseny három fordulóból áll: iskolai, megyei 
és az országos döntőből, melynek mindig Gyön-
gyös a helyszíne. Iskolánk két tanulója indult, és 
ért el jó helyezéseket. Az idei versenyfeladatok a 
mechanika és a gáztörvények köréből kerültek ki. 
Molnár Tünde 11.C-ből a megyeire, Orgován 
József a 9.C osztályból az országos fordulóba 
került. Felkészítő tanáruk, Nagyné Lakos Mária 

tanárnő szerint a feladatok egy kis 
plusszmunkával megoldhatóak voltak. A verseny-
zők az iskolai fizikaszakkör tagjai. Külön elfog-
laltságképpen Orgován József még a KÖMAL-
nak (Középiskolai Matematika Lapok) is levelező 
versenyzője, ott 12. helyet ért el, a kísérletek ro-
vatban levelez.  

LTI 
 
Így írunk mi? Eszis dolgozatokban olvastuk  
 

„Pilátus tudta, hogy rosszul döntöt-
tek, ezért behozott egy lavór vizet és 
megmosta a kezét Jézus előtt.” 
 Ady számára a pénz 

csak eszköz volt, 
amit alkoholra, cigire 
és nőkre költött. 

A művek terjedelemben különböznek, 
mert a Barbárok rövidek, a Szegény 
emberek hosszabbak. 
 

Ady verseivel akart világosságot 
vinni a szürke nép fejébe. 
 

Járt a malom, megfogyott az 
őrölnivaló, de utolsóként 
hátra volt még Gélyi János. 
 

Az állatmesékben az író a valóságot 
akarja ábrázolni az állatok bőrébe 
bújva. 
 

A művészi alkotások-
ban a művészek ki-
önthetik a szívüket, 
lelküket a papírra. 
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Hadi Próbálkoztunk 
 
2009. április 7-én összemérték a Tolna megyei 
középiskolák tanulói hadi tudásukat. A Hadi pró-
ba 2009. nevű verseny megyei rangadója Szek-
szárdon a városi sportcsarnok melletti focipályán 
zajlott le. A szervezők örömére 
az idő jó volt, egész délelőtt 
sütött a nap és a versenyzők 
hozzáállása is kifogásolhatatlan 
volt. A négyfős csapatok nevezés 
után átöltöztek versenyruhába, 
majd egy rövid nyitó beszéd után 
hozzá is láttak az első feladat-
hoz, egy 4-5 oldalas hadüggyel 
kapcsolatos kérdéssorhoz, ez 
volt a verseny elméleti része. 
Ezután a fizikai teherbírás kapott 
főszerepet. A verseny következő 
megpróbáltatása egy összetett 
feladat volt, fegyverekkel kellett 
400 métert futni egy salakos 
pályán, majd egy kifeszített 
kötélen kellett végigmászni lajhármászásban, 
majd a hadi témájú filmekből ismert autógumis 
pályát kellett teljesíteni. A feladat kúszással, illet-
ve sebesültszállítással folytatódott, végül az álca-
háló egy távon történő oda-vissza vitelével zárult. 

A következő feladat a gránátdobás volt. 5 gumigrá-
nátot kellett 15 méterről egy fél méter szer fél méte-
res négyzetbe beledobni. Ezek után jött az utolsó 
versenyszám a célbalövés. Légpuskával kellett bele-

találni egy 5-10 méterre levő 5 
cm sugarú fekete körbe. A 
verseny után volt egy katonai 
önvédelmi bemutató, ahol 
késes, fegyveres, illetve fojtó 
támadások kivédését 
szemléltették. A bemutatót 
követte az eredményhirdetés. 
35 csapat volt Tolna megye 
középiskoláiból, ebből csak az 
ESZI négy csapatot indított 
kisebb-nagyobb sikerrel. A 
négy csapatból lett 4., 7., 8., 
11., és 23. helyezésünk, így 
sajnos nem jutottunk be a 
regionális döntőbe, de az 
vígasztal bennünket, hogy 

mindenki jól érezte magát a versenyen. Az első há-
rom helyezetnek járó díjakat a Csapó Dániel Közép-
iskola Tankcsapda, a dombóvári Apáczai Középisko-
la Harcosok illetve Gránátok nevű csapatai vitték el. 

Illés Norbert
 

Kolesz hírek 
 
KIFLI-köszöntő 
 

Áh, egy éhező koleszos? Nem, ennyire falánk 
nem vagyok, mert míg az egyik élelmiszer, a má-
sik egy új lap: a Kollégista Ifjúságunk Lapjai. 
A cikkeket először gyorsan átfutom, majd az ér-
dekesebbeket hosszasan tanulmányozom. Itt egy 
frappáns bevezetés, ott néhány művészi kép, am-
ott pedig egy humoros, kritikus írás. Kíváncsian 
lapozgatok, vajon milyen izgalmak várnak még? 

Hamar elszáll így az idő…Kiflim gyorsan elfogyasz-
tom, azonos nevű újságom szomorúan a táskámba 
pakolom, s tűnődni kezdek.Jó, hogy mára is jutott 
valami újdonság, egy igazi koleszos olvasnivaló, 
örülök, hogy sikerült megvalósítaniuk, azoknak, akik 
küzdöttek érte, a KIFLI TÁRSULATNAK, és remé-
lem, hogy még sok ilyen olvasással telt reggelt okoz-
nak nekem.                                          Baka Richárd 
Nagy szeretettel köszöntjük testvérlapunkat, a 
koleszosok újságját: a KIFLI-t. A lap 2009 áprili-
sában jelent meg először.  
A KIFLI=betűszó: Kollégista IFjuságunk LapjaI. 
Örülünk, hogy végre nem vagyunk egyedüli diák-
sajtó-orgánum Pakson. Az első szám szerzői: 
Morvai Réka, Kónya Kata, Rács Zsófia, Pataki 
Balázs, Klucsik Krisztián, Schön Péter, Bakti 
Tamás, Leitheizer Dávid és Orsós Tamás. A fele-
lős szerkesztő Vajda Tibor kollégiumvezető. 
Munkátokhoz sok sikert, sok cikket, nagy pél-
dányszámot és széles olvasótábort kívánunk:  

Az ESZIRAT szerkesztősége
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Mi az a csoportgyűlés és hogyan zajlik? 
 

Tudniillik a kollégiumban kell járni kötelező tan-
órákra is. Nem elég csak az iskolában. Ezeket itt 
csak csoportgyűlésnek vagy csoportfoglalkozás-
nak nevezzük. De miből is áll egy ilyen tanóra? 
Általában 45 vagy 60 percig szoktak minket fel-
tartani. Előző a tanár úr körbejárja a szobákat, és 
mindenkinek szól, hogy holnap este ¾ 8 órakor 
csop. gyűlés lesz. Egy jó időpont, így biztosan 
senki sem jegyzi meg. 
Elérkezik a várva várt gyűlés. Mindenki igyekszik 
a tanulószobába, hogy még legyen hova leülnie. 
Gyors létszámellenőrzés és kiderül, hogy a 302-
es, 306-os (!) és a 307-es szoba lakói nincsenek 
itt. Ekkor a tanár úr szól egy gyereknek, hogy 
keresse meg őket. Telnek a percek. 8 és negyed 9 
körül már mindenki beér az órára. No, de nem 
lehet ilyen könnyen megúszni. Fekvőtámasszal le 
kell dolgozni a sok késést. Minden perc után 10 
fekvőtámasz. Na akkor számoljunk egy kicsit. Ha 
valaki késik 18 percet, akkor neki (18*10=180) 
180 fekvőt kell lenyomnia. Kész testedzés. Egy jó 
tanács: ha valaki nem akar járni kondiba, de köz-

ben mégis erősödni szeretne, az inkább késsen a 
csop. gyűlről. Az év végére már az izompólót is bát-
ran felhúzhatja. De menjünk tovább, még nincs vége 
Jobb esetben elkezdődik a gyűlés negyed 9-kor. Még 
a 306-os terem lakói is megérkeztek. Egy pár általá-
nos információ következik. Mindenki tanuljon sokat, 
használja ki a szilenciumokat, és ne egyen közben…. 
Gondolom nem kell folytatnom, hiszen minden 
koleszos ismeri. Ezután a főnök ismertet még egy 
pár haszon infót. Pl.: melyik a legszemetesebb szoba. 
Ja, nálunk ilyen is van! Minden reggel az adott tanár 
körbejárja és lepontozza a szobákat. Így egy verseny 
alakul ki a lakhely tisztasága között. 
Hú de gyorsan eltelt a 45 perc. Szinte már a hasunk 
is fáj annyit nevettünk a sok beszólás miatt. Jövő 
héten is lesz csoportgyűlés, amit csütörtök este 8 
órakor tartunk, de most filmet fogunk nézni. Hát 
igen, mivel ezt megérdemeljük. No de most mennem 
kell a csoportgyűlés 5 perce elkezdődött. Húha, ez 
már 50 fekvő. 

Hodován Viktor 

 
Koleszpóker 
 

Előző írásomból megtudhattátok, hogy a 
kollégistának akad némi szabadideje is 
esténként. De mit is lehet ilyenkor tenni? 
Többek között leckéje senkinek sem 
marad. Na jó, van egy-két kivétel. Akik 
már minden teendőjükkel végeztek, azok 
egy szobába tömörülnek. Azt tudniillik 
egy szobában 3 embernek van asztala, 
széke, ágya és szekrénye. Kényelmesen 
kb. 4-5 ember fér el. Persze, ha az ágyon is 
ülnek. De miért is megyünk egy szobába? 
Erre csak egy szó létezik, amivel 
jellemezni lehetne. Mégpedig az a 
PÓKER. Általában minden este szoktunk 
pókerezni a szomszéd szobák lakóival. Már dél-
után megbeszéljük, hogy hol és mikor fogunk 
játszani aznap. A játék menetét megtanulni nem 
nehéz. De ami a legnehezebb, hogy végig 
„pókerarcót” kell vágni. Ehhez sem kell túl nagy 
tudomány. Csak annyi a lényege, hogy az ellenfe-
led az arcodból ne jöjjön rá, hogy neked éppen jó 
vagy rossz lapod van. Még kezdő játékosok va-
gyunk ezért mi a Texas Holdemmel játszunk. 
Talán ez a legegyszerűbb. Legelőször meg kell 
tanulni, hogy melyik lap milyen erősségű. Ez nem 
is olyan nehéz, hiszen ez az Internetről bárhonnan 
letölthető. Sőt, még ha valaki vásárol egy póker-
szettet, akkor ott is meg  említést tesznek. 

Mi legelőször még kevertük 
a lapok erősségét, sőt még új 
erősségeket is alkottunk. 
Ilyen volt a szín-full. Persze 
ez nem létezik. De a 
koleszos pókerben gyakran 
használjuk. 
A játék alatt sok függ a 
zseton minőségéről, sőt még 
a súlyától is. A kezdőknek 
300db-os csomag bőven 
megfelel. Egy ilyen pack kb. 
(8000Ft-ba kerül) Sőt még a 
kártya is számít. A legjobb 

kártyák plastikból vannak. Azokkal lehet jól keverni 
és játszani is. De ha később, már túl profinak érzed 
magad, akkor éri meg vásárolni 500 darabos szettet. 
(kb. 30 ezer Ft) Itt már sok különbség megfigyelhe-
tő. Hiszen egy zseton 10g-ot nyom. Szegény 
koleszos, ha néha haza is szeretné vinni a szettét, 
akkor az már 8kg többletsúlyt jelent. Gondoljatok 
bele a Kishegyin lefelé egy 8 kg-os póker-szettel!  
Biztos jó lehet. Már láttam ilyet. 
Nálunk általában egy ilyen party 1-2 óra hosszát 
szokott igénybe venni. De természetesen csak zseto-
nokkal játszunk. A játéknak semmilyen tétje nincs. 
(Csak csütörtök este egy vagy két szelet kenyér.) 

Hodován Viktor 
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Beyonce koncert 
 
Április 29.-én hazánkba látogatott az R&B legna-
gyobb sztárja a 27 éves Beyonce Knowles. Az 
énekes, dalszerző, zenei producer, színésznő Bu-
dapesten kápráztatta el a magyar közönséget, 
egyedülálló hangjával. A koncert 2 órás késéssel 
kezdődött így 10 órától éjfélig tartott. A késés 
technikai hibák miatt történt, amit tovább rontott az 
egyéb 3 D-s effektusok elmaradása. A koncerten 
elő zenekarként fellépett Keresztes Ildikó, akit 2 

DJ követett, akik feltüzelték a hangulatot. A néző-
közönség nagyon vegyes volt, az 5 éves kislányok-
tól egészen a 70 éves bácsikig. Beyonce fellépő 
ruhái nagyon bámulatosak voltak, és nem sokat 
takartak. A számok közötti szünetekben, a 
vokálosok és a táncosok szórakoztatták a nagyér-
deműt. A koncertre összegyűlt 8000 ember egy 
emberként tapsolta végig a nagyszerű show-t. 

Hair 
 
Folyosó-KRESZ 
 
Igen! Kicsöngetés! Minden szerencsés nyertesnek 
van kerek 10 perce ahhoz, hogy elérje a nap soron 
következő checkpoint-ját, vagy konyhanyelven 
fogalmazva a kövi tantermet. Ám gondolom fel-
tűnt nektek is, hogy két tanterem közt van valami. 
Azaz izé, amin végig kell 
menni, vagy a másik bigyó, 
amin fel kell mászni vagy 
le kell lépkedni. Ne 
szomorítsatok már, mi az, 
hogy nem tudjátok, hogy 
mi ez? Na jó, elárulom, de 
csak azért, mert nektek 
kevés hozzá az IQ-tok! A 
folyosó és a 
lépcsőház(féleség)! 
Valószínűleg mindenkinek 
feltűnt, hogy elég sok 
osztálynak kell egy szünet 
alatt tantermet cserélnie (ha 
nem, akkor legközelebbi 
szünetben nézzetek körbe a 
folyosón). Ennek elkerülhetetlen következménye 
az, hogy minden szünetben kialakul egy közleke-
dései rendszer, ami (többé-kevésbé) egységesen 
szokott kialakulni az összes tízpercben. Na, most 
erre a fantasztikus jelenségre fókuszáljunk, hisz 
ez mindenkit nagyon érdekel, nekem meg érde-
kem, hogy fogyasszam a tintát, amivel nyomtatják 
az újságot, úgyhogy… Ja… 
Először vegyük a dolgok egyenesebb részét, 
vagyis magát a folyosót. A közlekedés itt vegyes, 
sosem válik egységessé. Mit értek ez alatt? Azt, 
hogy KÁOSZ van! Na jó, annyira talán mégse. A 
folyosókon való közlekedés természetes jelleme a 
következő: a tanulók (jelen esetben osztályok) 
csoportokba, tömbökbe szerveződnek, és vagy 
őket kerülik ki, vagy ők kerülnek ki mást. Ez 
nagyban függ más csapatok méretétől (létszámá-
tól, ha valaki nem értene valamit), illetve azok 
korától (ezzel egyenes arányosságban az osztály 

betűjelzés előtti számától is). Az agyilag vissza-
maradottaknak mondok egy példát: a 15 fős elsős 
csoport elképzelhető, ki fogja kerülni a 30-as lét-
számú negyedikes osztályt. Eközben a tömbök 
alakja folyamatosan változik. Legtöbbször kettes 

vagy hármas 
oszlopú alakzatot 
vesznek fel, 
kicsit ritkább a 
sima, natúr 
oszlop, mellette 
pedig az orsó 
formáció. 
Lépjünk tovább a 
lépcsők felé. Itt 
legtöbb esetben 
kialakul két 
egységes sáv: a 
felfelé és a lefelé. 
Aki felfelé megy, 
az legtöbbször a 
belső korlátot 

fogja maga mellett látni, aki lefelé, az a külsőt. Ez 
a sávozódás körübelül a szünet 2. percének 24. 
másodpercének a 13. századmásodperce táján 
alakul ki, de ettől számolhatunk eltérő időket is. 
Ha megvannak a sávok, akkor nem könnyű beso-
rolni, főleg annak, aki felfelé igyekszik, mert az át 
kell verekedje magát (szó szerint) a lefelé menő-
kön. Az alakzatok itt egyszerűek: max két ember 
fér el egymás mellett egy sávban, tehát vagy 
egyes, vagy kettes oszlopban haladnak a különbö-
ző tömbök. Félreállás itt csak akkor érvényesül, 
ha valaki előzni akar, vagy gyorsan hajt. 
Mi a helyzet a tanárokkal? Nos hát, ja… Ők olya-
nok, mint a szirénázó rendőr: bármelyik sávban 
mehetnek, bármelyik diákcsoporttal szemben 
haladhatnak, a dákok úgyis félreállnak, különben 
kaphatnak egy szép kis bírságot! 

Vuliem 
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Egy átlag feletti reggel D-s módra 
 

Már megint mi ez? – Ja, hát csak ezek az elve-
temül verebek? Ezek szerint reggel van. Hát akkor 
megugrom a hátraszaltót, a hajamnál fogva hú-
zom ki magam az ágyból, hisz vár az iskola. Pe-
dig töri óra helyett dobhattam volna egy rende-
sebb beauty sleepet, de hát ez még várat magára, 
nem baj, lassan járj, tovább érsz, így jár aki pórul. 
TV bekapcs, az ország válságban, mindenki a 
másikat okolja, hát ez nekem köszönöm nem kell, 
váltsunk… hopsz, 73-as csatorna, a Pussycat 
Dolls-os lányok máris arról érdeklődnek, hogy 
mit is gondolok erről… Közben Nemzőm nyit be 
az ajtómon, szokás szerint kopogás nélkül, én 
pedig szokás szerint halálra rémülök. Meglepő-
dött arca arra enged következtetni, hogy nem hitte 
volna, hogy egy napot is kibírok a telefonos éb-
resztőszolgálatom nélkül.  

Nincs mit tenni, csak úgy lazán Beépített 
szépség-módra átalakulok, átbalettozok a lépcső-
házon, és már suhanok is rám váró osztálytársam 
felé. Már bent is vagyunk az Intézményben, a 
büfés nénik már a helyükön vannak, jobbról ma-
gamévá teszem a reggeli kávém, balról pár meg-

szokott mosoly fogad, és már topogunk is felfelé, 
miközben pár elvadult gyermek rohanva megelőz 
bennünket, pár lajhár pedig akadályozza a forgalmat. 
304t, biztonsági öveket kérjük becsatolni, kezdetét 
veszi a mai nap is. Valamiért az összes tanár úgy 
gondolja, hogy a 10.D osztálynak sürgősen szüksége 
van pár ’very fonti’ dolgozatra, mondhatom, ez a hét 
is jól kezdődik. Következnek a ’tessék tanulni az én 
órámra’, ’nem igaz, hogy másra tudtál készülni, csak 
erre nem”, ’nem az én bajom’ és hasonló kategóriájú 
becézgető szavak, nem baj, jól áll nekünk.  

Otthon vár a házimunka, tanulás, megint csak 
nincs időm aludni, pedig köztudott, hogy alvás után 
minden mindig jobban megy. Gyorsan megírom a 
házi feladataimat, van egy rakat, miért is ne, még jó, 
hogy a hajam be van copfozva, mert már minden 
szála égnek állna, de a gumi nagy összetartó erő.  

Lefekvés előtt még megmentem a világot a pusz-
tulástól, majd színes tintákkal álmodom. 

Tehát kedves A-B-C: azért annyira ne becsülje le 
senki a kávéfőzőket, van még bennük energia. ;) 

picipötty* 

 
Kicsi vagyok, mit csináljak? 
 
A cím olyan, akár egy ifjúsági magazin tanácsoló 
cikkeinek egyike, azonban én a kérdést, valóban 
kérdésként tettem fel. Az ember életében vannak 
korszakok, probléma körök melyek megoldásával 
talán jobb emberré válhat. 
Ebben a hónapban, nem egy embertől kaptam 
visszajelzést arról, hogy én valójában mennyire 
kicsi vagyok. 
„Szóval te vagy a legfiatalabb?” 
„Olyan kislányos, vagy a barátod mellett.” 
„Á, te még fiatal vagy!” (igen, ez a mamám 
volt) 

„Pár év múlva, örülni fogsz annak, hogy ilyen 
fiatalnak látszol” 
Az első néhány megjegyzést még naiv örömmel 
fogadtam, s másnap is copffal és fodros szoknyá-
ban mentem suliba. Na de amikor már nemcsak az 
iskolában, hanem itthon és a baráti körömben is 
ugyanezekkel a mondatokkal találkoztam, az 
gondolkodásra késztetett. 
Egy menzás ebéd kitűnő tárgyalási helyszínnek 
bizonyult. Ültem a sóval felhintett asztalnál, de-
formálódott villámmal a kezemben és  próbáltam 
megfejteni a nagy kérdést. Külső tulajdonságai-
mat tekintve a szeplős arc valóban a kislányosság 
felé dönti a mérleget, de a 176 cm-es magasságom 
ellensúlyozhatja ezt. Belső tulajdonságaim közül 
a vidámság a legjellemzőbb, ami nem egyenlő a 
szeleburdisággal. Tanulmányi eredményem jónak 
mondható, tehát értelembeli problémákkal nem 
küszködöm. Az otthoni nagycsalád megtanítja, 
hogyan kell sütni-főzni, takarítani, gyereket ne-
velni.Tulajdonképpen a nevetés az, ami fiatalít? 
Vagy valóban gyerekként viselkedem? És ha igen 
mit tehetnék ellene? Sok-sok kérdés felmerül-e 
témakörben. Próbáltam megfejteni, mivel is le-
hetnék egy ’rendes’ tinédzser, aki nem tűnik ki-
sebbnek a 13 éves húgánál.Nem tudom, mennyire 
általános probléma (vagy egyedül vagyok), de ha 
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esetleg te is így érzed magad, összegyűjtöttem 
néhány ötletet, amitől furcsa mód a mai tizenéve-
sek érett személyiségnek érezik magukat: 

 Vágasd le a hajad és melírozd be! 
 Kövesd a divatot, bármi (bármekkora) 

áron! 
 Sminkeld magad, hogy anélkül fel se is-

merjenek! 
 Legyél laza és nagyszájú 
 Vésd az agyadba: a ’kijelölt’, az egy re-

mek hely 
 A szombat esték mindig foglaltak… 
 …És vasárnap reggelente sem vagy elér-

hető 

Természetesen ezekkel a gondolatokkal nem a 
mai fiatalság bírálata a célom (hiszen akkor ma-
gam ellen is beszélnék), csak eszembe jutott, hogy 
talán nem én vagyok túl fiatal, hanem mások 
akarnak idősebbek lenni. Felvetődött még bennem 
az is, hogy esetleg csak úgy unalomból, téma 
hiányában mondanak ilyet nekem az emberek; 
talán olyan ez mint Angliában az időjárásról du-
málni. Végül arra jutottam, hogy nem foglalko-
zom túlságosan e kedves megjegyzésekkel. Az 
ebédlő kezdett kiürülni, s bár fejem felett a lámpa 
olykor-olykor lekapcsolódott, lelki nyugalommal 
fejeztem be ízletes ebédem. Az élet szép gyerek 
és felnőtt fejjel egyaránt! 

Weller Fruzsina 
 
Nyári elfoglaltságok – nem csak infósoknak! 
 
Igen, közeledik a meteorológiai nyár! Bár hála a 
globális felmelegedésnek, már most itt van. Fel-
merül a kérdés: mit csinálhatnék nyáron? 
Először nézzük a tényállást: a negyven fokokban 
senki sem fog kimenni, csak hogy direkt napszú-
rást vagy hőgutát kapjon. De akinek ez az élvezet, 
annak csak drukkolni tudok. Nekik kimondottan a 
delet ajánlom, mert akkor zuhan szét leggyorsab-
ban az agyuk. 
Visszatérve a normális elfoglaltságokra: a negy-
ven fokban a legtöbben általában bent ülnek a  
hűvös házban és vagy a számítógép előtt kopnak 
az ujjaik, vagy pedig konzol el  őtt gubbasztanak. 
Erre tekintettel most egy játékajánlóba fog át-
csapni a cikk. Jó lesz? 
Június 5.-én jelenik meg a Radical Entertainment 
gondozásában készült Prototype. A gamerek eb-
ben a stuffban Alex Mercer bőrébe bújva randalí-
rozhatnak New York 
utcáin (érdekesség, 
hogy a virtuális város 
12 ezer fotó alapján 
készült, így a valódi 
New Yorkot járhatjuk 
be). Story szerint 
Alex elvesztette az 
emlékezetét, ráadásul 
egy boncasztalon 
ébred fel, és az orvo-
sok éppen felnyitni 
készülnek. Mialatt 
kijut a laborból (a 
Gentek nevű geneti-
kával foglakozó cég 
létesítményéből) ráéb-
red, hogy különleges, 

alakváltó képességekkel rendelkezik: karjait halá-
los csontkarmokká képes változtatni, vagy egy 
kétoldalú pengévé, ám ez még csak a kezdet! 
Testét acélkemény páncéllal képes bevonni, jobb 
karját az akaratával ostorrá változtathatja… Ami a 
legelképesztőbb, hogy a városban bármelyik járó-
kelő alakját képes magára ölteni, emlékeit pedig 
megszerezni. Ilyen fegyverarzenállal felszerelve 
indul el hősünk, hogy kiderítse, ki is ő valójában. 
Nyomában azonban ott az egész amerikai hadse-
reg, így az alakváltásra igencsak szükségünk 
lesz… A Prototype XBox360-on, PlayStation3-on 
és PC-n lesz elérhető. 
Így előrenézve, aki szereti a feszültségét levezetni 
a gépe vagy a konzolja előtt, annak ez a nyár 
igencsak ígéretes lesz, ahogy mindenki másnak is, 
aki szereti az ilyen típusú játékokat. 

Vuliem 
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Srácok a keverőpult mögül 
 

Monos Sándor és Szieb Levente, akiket biztosan 
sokan ismernek a keverőpult mögül, nem csoda, 
mert szinte második otthonuk a stúdió. Majdnem 
kilencedikes koruk óta segítenek az iskolai rendez-
vények hangosításában, illetve a sulirádió oszlopos 
tagjai. Az otthoni hobbijukat értékes talentumként 
tudják felhasználni az ESZI-ben. Munkájukat di-
cséretek és diáktársi figyelem egyaránt övezi, ám a 
legnagyobb elismerést mégis talán mentoruktól, 

Csapó Jánostól kapják: „ezek rendes gyerekek, 
elpakolni is segítenek, nem csak előkészülni. Fiatal 
felnőttek.” Kitartó segítségük jutalma, hogy néha 
órákról igazoltan hiányoznak, illetve eljutnak az 
iskola titkos helyeire, melyeket más diákok soha 
nem láthatnak… Örömmel jelentették be, hogy 
ötödéven is szeretnék folytatni, bár már toborozzák 
azokat, akik a helyükbe léphetnének. 

Weller Fruzsina

*.From first to last.* 
 

Azt mondják, hogy az utolsókból lesznek 
az elsők, és elsőkből az utolsók. Akit ma előreso-
rolsz, akiért szinte bármit vállalnál, holnap már 
csak egy keserédes emlék, egy név, egy arc a 
sötétben. 

Szerelmes voltál. Ő 
jelentett számodra mindent, a 
problémák mellette egyszerűen 
megszűntek, félelem nélkül 
szeretted. Aztán egyszer csak 
valami megváltozott – megjelent a féltékenység, 
aminek semmi alapja nem volt, egy megszegett 
ígéret, és dőlt a nehezen felépített bizalom. De te 
mégis újra felépítetted, mert fontos volt neked. 
Megint boldog voltál – úgy egy hónapig. És kez-
dődött előröl. Hisztiztél, gyűlöltél, szerettél, édes 
volt a békülés. De legbelül valami eltört. Féltél 
szeretni, mert valami egyszer nagyon fájt. Már 
„csakazértis” voltál vele, mert még nem voltál 
képes más mellett látni. Aztán jött valaki. Valaki, 
akinek a valódi önmagad adtad, valaki, aki mindig 
megnevettetett, valaki, aki képes volt éjjel talál-
kozni veled, ha szomorú voltál. A szerelmednek 
tartott ember mellett elkapott a melankólia, és 
egyszerre rádöbbentél: itt a vége. Átvették a he-
lyét, és ez már több mint elég. Nem akartad átver-
ni, hiszen sok mindent köszönhettél neki. Szakí-
tottál. 

Hónapok teltek el. A társadalom legaljá-
hoz hasonlítottad magad, amiért az Ex megadott 
neked mindent, te pedig eldobtad, holott pontosan 

tudtad: ez így volt helyes. Az érzés mindig meg-
kísértett, hogy beszélj a Múltaddal, de valami 
beléd nyilalt: a felismerés volt az. Hogy igenis, te 
most bízol valamiben. Egészen pontosan abban, 

hogy a Jelened nem fog 
átverni, hogy nem fog fájni, ha 
teljes szívből szereted – és 
mégis féltél. Hogy mitől? Hogy 
a múlt megkísérti önmagát. 
Pontosan tudtad, hol rontottad 

el anno, hát most kínosan ügyeltél rá, hogy ne lépj 
bele ugyanazokba a csapdákba. Minden a legna-
gyobb rendben ment, nem játszottad meg magad, 
a múlt emlékei pedig – ha már szabadulni nem 
akartál tőlük – halványultak. A Jelennek éltél, és 
már rég nem érezted úgy egy-egy mohó csók 
vagy kíváncsi érintés után, hogy valakit meg-
csalsz. Az új Ő-é lett a tested, a lelked, minden 
apró rezdülésed. És itt tűnt fel: te boldog vagy. 
Van valakid, aki mellett olyan, hogy lehetetlen 
egyszerűen nem létezik – ketten a világ ellen. 

Megint elgondolkodtál a Múltadon: ígére-
tek, mindig és mindörökké… csupán szép emlé-
kek. Első volt, utolsó lett. Régóta nem tudod, mi 
van vele, de már nem is érdekel. Hagyod, hogy 
élje a saját életét, hogy megtalálja a boldogságát, 
ahogyan te is megtaláltad a magadét. És ez így 
tökéletes. Nélküle szép az életed minden perce: 
from first to last. 
U.i: szeretlek Jelen {L} (: 

picipötty* 
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Igy írunk mi 
Szösszenetek 
 

Miért pont szösszenet? 
Nem  is tudom…Nem tudtam hogy milyen mű-
fajba sorolhattam volna az írásaimat ezért csak azt 
mondtam rájuk hogy itt ez a szösz, olvasd el. Nő-
véremtől szoktam rá a szöszölésre aztán végülis 
ez maradt rajtuk: Szösszenet. 
 

Szeretet hiánya 
A szeretet hiánya nagy rést hagy az ember lelké-
ben. Ha nem tudja megfelelően kitöltögetni vagy 
lefedni ezeket a réseket akkor az szétrepesztheti, 
tönkreteheti a lelket. Ha ez a törés más 
tulajdonságokkal párosul, például 
határozottsággal és rosszindulattal gonoszt 
vagy depreszív hajlammal zárkózott, 
öngyilkos jellemeket hozhat létre 
 

Elfecsérelt esély 
Megvolt az esélyem a szeretetre, a szerelemre. 
És mit tettem vele? Eltékozoltam. Csak magamra 
gondoltam, hogy nekem jó legyen. Nem figyeltem 
oda arra a lányra… nem vettem észre hogy szo-
morú, nem láttam meg, hogy neki nem jó. ÉS 
MÉG EZT HÍVTAM ÉN SZERELEMNEK??? 

 

Ki vagyok én? 
Mégis ki vagyok én? 
Egy átlagos 15éves kamasz? 
Egy kárhozott lélek akinek csak a bánat, a remény-
vesztettség jutott? Egy ügyes író? Tanár vagy diák? 
Egy durva erőszakos metállos? Vagy egy érzelgős 
megtört bolond? Egy mindig vidám jófej srác, vagy 
egy állandó szomorúsággal sújtott nyomorék? Egy 
az érzéseit irányítani tudó magabiztos személy, vagy 
egy óriási érzelmek által uralt és elnyomott valaki? 

Egy őszintén szeretni, tisztelni tudó társ vagy 
egy púp a háton? Egy a természetet szerető 
és abba vágyó druida, vagy egy önpusztító 
bolond? Nem tudom. Talán mind, talán 
egyik se. Ezt másra bízom, rád vagy bárki 
másra aki megakar ismerni. De vajon te ki 

vagy? Egy ezek közül, vagy talán egy 
teljesen más személyiség? 

A hiány tesz teljessé…A szeretet időleges hiánya. 
Nem tudod reálisan felismerni és kordában tartani a 
szereteted, míg egyszer át nem érzed, milyen, ha 
nem kapsz. 

Zahurak 
 
Piroska és a Farkas 
 
Amint a Farkas megérezte, 
Hogy a hasa többet szeretne, 
Bekopogott a Nagymama házába. 
S mikor ő ajtót nyitott, láthatta, 
A vigyort, mi ronda, s a fogakat mik hegyesek 
És a Farkas csak ennyit kérdezett: „Bejöhetek?” 
 
Halálra rémült szegény Nagymama, 
„Mindjárt felfal ez a bestia!” 
Teljesen helyénvaló a megállapítás 
Többé nem más Nagymama mint egy nagy falás. 
„Előétel volt a mami, 
még nem fogom abbahagyni!” 
 
A konyhában rohangál, s jajgat: 
„Nem vagyok egy diétás fajzat!” 
Szeme baljóslón felvillan, 
„Házhoz jön az ebéd nyomban, 
Piroska, kire várni fogok itt, 
Útja biztos erre kanyarodik.” 
 
A Nagyi ruháját felvette, 
Mert azt persze meg nem ette. 
Jól állt neki a kalap és a kabát 
Cipőbe bújtatta otromba lábát. 
Meg is fésülte és becsavarta haját, 
És a Nagymama székébe vetette magát. 
A piros kislány belépett a szobába, 

Csodálkozva nézett a furcsa nyanyára. 
„Miért olyan nagy a füled mami drága?” 
„Hogy jobban halljalak!” – válaszolt a farkas rája. 
„És miért olyan nagy a szemed máma?” 
„Hogy jobban lássalak!” – válaszolt a farkas rája. 
 
Csak mosolygott, és a kis piros lánykát nézte. 
„Menten megeszlek!” – ahogy azt ő elképzelte. 
„A Nagymamához képest, Kaviár leszel édes!” 
Piroska szólt: „Milyen klassz a szőrme kabátod! 
Kölcsönadhatnád, hisz én vagyok a barátod.” 
„Ez így nem lesz jó, én becsszóra mondom, 
Azt kérdezd, miért nagyobb a fogsorom. 
Mindegy mit vartyogsz végül is, 
Felfallak a végén úgy is!” 
Egy másodperc múlva kiderült, hogy Piroska 
Régóta egy nagy lélekölőt tart tilosba. 
A kislány csak mosolygott, majd célzott 
„Ezt Mamiért”, és a Farkas eltaknyolt. 
 
Pár hét múlva taliztunk az ösvényen, 
Most is ott sétálgatott az erdőben. 
Micsoda változás! Nincs rajta piros köpeny, 
Sem az a hülye kapucni, ami már röhej! 
Így szólt hozzám: „Jól meglepődtél látom, 
De nézd meg az új, farkasbőr kabátom!” 

Weller Fruzsina 
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Bill Gates 11 pontja 
 
Bill Gates beszédet mondott amerikai középiskolásoknak, és ennek során 11 szabályt említett, amit 
nem tanítanak az életről az iskolákban.  
 
1. Az élet igazságtalan, szokj hozzá !  
 
2. A környezeted nem fog 
gondoskodni az önbecsülésedrõl. 
A környezeted arra számít, hogy 
elõbb te viszel véghez valamit, ami 
miatt jól érzed magad.  
 

3. Nem fogsz százezer dollárt 
keresni egy évben, rögtön az iskola 
után. Nem leszel igazgatóhelyettes 
kocsival és mobillal addig, amíg te 
magad meg nem tudod keresni a 
rávalót.  
 

4. Ha azt hiszed, hogy a tanárod 
szigorú, csak várj, majd meglátod, 
milyen lesz a fõnököd.  
 

5. Sütödében vagy kifõzdében dolgozni nem ran-
gon aluli. A nagyszüleid ezt még lehetõségnek 
tekintették.  
 

6. Ha elcsesztél valamit, az nem a szüleid hibája, 
tehát ne nyavajogj róla, hanem tanulj belõle !  
 

7. Mielõtt megszülettél, szüleid nem voltak olyan 
unalmasak, mint most. Az tette õket azzá, hogy 
fizetik a számláidat, mossák a ruháidat és hallgat-

ják, hogy te milyen menõnek érzed magad. Tehát 
mielõtt a természetet akarnád megmenteni az azt 

szennyezõ szüleidtõl, próbáld 
meg tisztán tartani a saját 
szobádat!  
 

8. Az iskolában lehet, hogy 
nincsenek nyertesek és 
vesztesek, és talán még 
megbukni sem lehet, mert 
újra és újra próbálkozhatsz. 
Ez a leghaloványabb 
kapcsolatban sincs a 
valóságos világgal.  
 

9. Az életben nincsenek 
tanévek, és nem kapsz nyári 

szünetet sem. Mi több: 
nagyon kevés munkáltató segít neked megtalálni 
önmagad. Ezt a szabadidõdben kell megtenned.  
 

10. A tévé nem az igazi életet mutatja. Valójában 
az emberek nem kávézóban ülnek, hanem dol-
goznak.  
 

11. Legyél kedves azokkal, akik szemetek. Jó 
esély van rá, hogy egyszer még dolgozni fogsz 
valamelyiknél. 

 
MIBŐL TUDHATJUK, HOGY KÁVÉFÜGGŐK LETTÜNK? 

 
1. A karfiollevest is két cukorral 
eszed 
2. Napi 5 szívroham már 
megsem kottyan 
3. Zaccos a hónaljunk 
4. 50 méter távolságból le 
tudjuk fényképezni saját 
magunkat időzítő nélkül. 
5. 60 szót gépelünk le egy perc 
alatt a lábunkkal. 
6. A "Hónap Dolgozója" lettünk 
a kávéházban, pedig nem is ott 
dolgozunk. 
7. A héten a harmadik pár teniszcipőt használjuk 
el. 
8. A születésnapunk nemzeti ünnep Brazíliában. 
9. Álmunkban távgyaloglunk. 
10. Azért akarjuk elhamvasztatni magunkat, hogy 
utána egy kávéscsészében lehessünk. 

11. Csak földrengés közben 
tudunk nyugodtan állni. 
12. Csak képkeresés funkcióval 
tudunk videofilmet nézni. 
13. Előbb nyitunk ajtót, mint 
kopognak. 
14. Hegynek felfelé is tudunk 
síelni. 
15. Mások körmét rágjuk. 
16. Már kész a pulóver, pedig 
nem is tudjuk, hogy kell kötni. 
17. Nem pislogtunk a legutóbbi 

napkitörés óta. 
18. Nyitott szemmel alszunk. 
19. Parkolásnál megbüntetnek gyorshajtásért. 
20. Segíteni tudunk a kutyának, hogy utolérje a 
saját farkát. 
21. Tüsszentés közben is nyitva tartjuk a szemün-
ket 
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Horoszkóp 
 
Kos 
Figyelmedet és energiáidat 
fordítsd a munkádra! Lehet, 
hogy új feladatot kapsz. Ez 
most a rutin hiánya miatt több 
idődet veheti igénybe. Ne 
keseredj el, ha valami nem 
sikerül egyből! Gyorsan bele 
fogsz jönni, főleg, persze ha 
nem leszel türelmetlen.  
Bika 
Bár már közel az év vége, ne 
tégy elhamarkodott döntése-
ket, mert később könnyen 
megbánhatod, vagy bukás 
lehet a vége. Koncentrálj a 
mostani problémáid, feladata-
id megoldására, csak azután 
vágj bele új 
dolgokba, ha 
azokkal vé-
geztél. 
Ikrek 
Sok, főleg 
személyi 
változás vár, az 
év végi 
bizonyítvánnyal 
együtt fog érkezni. Jó lenne, 
ha ezeket kellő lazasággal 
kezelnéd, mert saját magaddal 
szúrsz ki, ha mindenre túl 
hevesen reagálsz. Ne gondold, 
hogy mindenki pont veled 
akar kitolni! És ne idegeskedj 
előre! Idővel elsimulnak a 
dolgok, és csak nem lesz olyan 
vészes az év vége! 
 
Rák 
Az év végi hajrá kiveszi belő-
led az utolsó csepp erőt is, de 
vegyél erőt magadon, és ha 
sikerül, akkor képes leszel 
helyt állni a dolgozatokkal 
szemben. 
 
Oroszlán 
Veszteségek fognak érni ér-
zelmi vagy anyagi téren, de ha 

akkorát szívsz, akkor mindket-
tőn. Tegyél óvintézkedéseket, 
de ha nem tudod 
megelőzni, akkor 
ne bántsd magad! 
Szinte elkerül-
hetetlen, hogy valakit 
vagy valamit elengedj. 
Azt sem lehet kizárni, 
hogy egy régi döntésednek 
most iszod meg a levét. Fő-
ként a hónap vége lesz moz-
galmas ilyen szempontból.  
 
Szűz 
Az év vége számodra nem lesz 
se unalmas, se könnyű. Olykor 
érthető módon súlyosnak fo-
god érezni a feladataidat, de 

néha hajlamos leszel 
túlzásba vinni a helyzet 

súlyosságának 
megítélését. Próbálj 
meg mindig a 

megoldásra koncentrálni!  
 
Mérleg 
Nagy jövés-menés lesz körü-
lötted. Lesz, aki visszatér a 
múltadból. Lehet, hogy régi 
érzelmeket kavar fel benned. 
Emiatt fokozottan veszélybe 
kerül az év végi 
tanulmányi átlagod, 
amit a legkevésbé 
sem szeretnél 
elrontani. Kon-
centrálj a feladataid-
ra! 
 
Skorpió 
Minden 
összejöhet, amit 
szeretnél, és az 
is, amit nem. Pél-
dául ha szeretnél észbontóan 
jó átlagot, talán még nem késő 
belehúzni, talán még van esély 
a javításra. Sok jó élmény vár 
rád. 

 
Nyilas 
Semmin ne lepődj 
meg! És főleg ne 
akadj ki! Nem 
biztos, hogy az év 

végi eredményeid 
olyanok lesznek, 

mint amilyenre számítasz. 
Ez téged csak akkor fog 
rosszul érinteni, ha nem tudsz 
rugalmasan állni az egészhez. 
Jobban jársz, ha igyekszel 
alkalmazkodni mindehhez.  
 
Bak 
Ha nem sikerül valami, akkor 
se bosszankodj, mert előbb-
utóbb megtalálod a választ! 
Nosztalgiázni nem káros, fő-
leg, ha tanulásról van szó. 
 
Vízöntő 
Szinte mindig arra kell ügyel-
ned, hogy tisztán és érthetően 
fejezd ki magad. Sok bosszú-
ságot megúszhatsz, ha odafi-
gyelsz, hogy a másik fél szá-
mára érthetően és befogadha-
tóan mondd el, amit akarsz, 
főleg akkor, ha az év végi 
jegyed múlik rajta! Ha van 

egy kis időd, akkor 
gyakorolhatod a 

különböző kommuni-
kációs technikákat. 

 
Halak 
Meglehetősen nosztalgiázós 
lehet számodra az év vége. 
Ám a sok ismétlésnek 

meglesz az 
eredménye! Készülj 
fel rá, hogy le fog 
esni az álluk min-

denkinek a 
bizonyítványodban szereplő 
jegyektől. 

Vuliem
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Székely viccek 
 

A rendőr megállítja a székely bácsit. 
Hé bátyám, mit visz azon a szekéren? 
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja: 
Szénát. 
És miért sugdolózik? 
Hogy a lovak ne kérjenek! 
 

Két székely bácsi találkozik a piacon. Egyik kér-
dezi: 
Mit adtál a lovadnak tavaly amikor kólikás volt? 
Korpát meg melaszt! 
Egy hét múlva újra találkoznak: 
Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis 
megdöglött! 
Az enyém is!  

A székely bácsi nagy kínlódás közepette borot-
válkozik.  
A gyerek: Mi a baj, édesapám? 
Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat! 
Ne mongya mán' édesapám, hogy keményebb a 
szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyi-
tottam ki ezzel a beretvával! 
 

A székely meg a fia az érett gyümölcsöket 
szedik össze a kertben. A fiú megkérdezi: 
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édes-
apám?  
- Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, 
akkor pálinka. 

 
 

SCHŐN PÉTER  ESZI - GRAFFITI 

Okosságok 
Feltaláltuk az atombombát... Mennyivel különbek 
nálunk az egerek! Nem ők találták fel az egérfo-
gót. 
-Stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán 
rájössz, hogy nem is aludtál. 
-Aki eddig a sátor tetején lakott, annak Sátoralja-
újhely. 

-A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli 
pofazacskóval is képes repülni, miközben egy 
baglyot egyensúlyoz a hátán. 
-Most már tudom mennyi fogkrém fér bele egy 
tubusba. Majdnem három méter. 
-Az öregségnek két fő tünete van: Az egyik a 
memóriazavar, a másikat elfelejtettem. 
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