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Egy negyedikes életében az egyik 
legfontosabb események egyike, mikor kap 
egy kicsiny szalagot, rajta az ESZI 
feliratával, plusz-mínusz két évszámmal. 
Ahogy azt már megszokhattuk, idén sem 
maradt el végzős tanulóink szalagtűző 
ünnepélye. 
Az idei ünnepség ismét a VMK-ban került 
megrendezésre december 4.-én, többek 
közt a harmadikosok, a tanárok és a szülők 
jóvoltából. Az ünnepséget egy palotás 
nyitótánccal kezdték negyedikeseink, ezt 
követte Szabó Béla igazgató úr beszéde. 
Mihelyt iskolánk vezetője ismét átadta a 
színpadot a végzősöknek, megkezdődtek 
az osztályok előadásai. Elsőként a 12. A 
mutatkozott be, egy nem mindennapi 
műsorral, melyben több „táncstílust” 
kevertek, mondhatni kirobbanó sikerrel. 
Amíg átöltöztek ünnepi viseletükbe, addig 
a szülők az osztály négy évéről 
tekinthettek meg egy rövid vetítést. Az A-

sok köre a szalagtűzéssel zárult. Ugyanezt 
a tematikát követte a többi osztály is, 
persze más-más műsorokkal. A B-sek 
felidézték az új influenzavírus okozta 
kellemetlenségeket és fordulatokat; C-s és 
D-s tanulóink pedig egy-egy tánccal tették 
érdekesebbé az estét. A műsort egy 
keringővel zárták. 
Az este további részében a tanárokat és a 
diákokat állófogadásra várták, illetve a 
fölös energiákat tánccal vezethette le 
mindenki. A Szalagavató körülbelül éjfél 
és fél egy között érhetett véget, innentől 
kezdődött a harmadikosoknak a pakolás. 
Hajnali kettő óra magasságában végül a 
szervezők is szépen, lassan 
hazaszállingóztak. 
Összességében nézve idén is egy 
felejthetetlen szalagavatót sikerült 
összehozni, még ha egy kicsit nehezen is 
ment. 

Pataki Balázs  
Hodován Viktor 

Szalagavató 2009 
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Ahogy minden évben, idén is sok 
nyolcadikos diák áll ama szép dilemma 
előtt, hogy melyik középiskolában akarnak 
tovább tanulni. Természetesen az ESZI 
megkönnyítette a döntésüket egy nyílt nap 
keretei közt. 
A leendő kilencedikeseknek november 13.-
án, pénteken, délután kettőkor nyíltak meg 
az iskola kapui. Első körben  Szabó Béla 
igazgató úr tartott beszédet a 
sportcsarnokban. Amint eltelt eme röpke 
idő, a látogatók körbenézhettek, milyen 
lehetőségeket is nyújt nekik iskolánk. A 
földszinten mutatkozott be az elektronika 
és a gépészet szak, illetve a többi 
szakmacsoport is csábította a 
nyolcadikosokat azzal, hogy a lépcső köré 

telepedtek és érdekesebbnél érdekesebb 
dolgokat prezentáltak (gondolok mondjuk 
az elektrósok által készített 
rendőrlámpára). Aztán felfelé haladva a 
második elemelten az infó és körte szak 
rejtelmeibe kaptak a tanulók és szülők 
betekintést azzal, hogy például 
körbejárhatták a labort. A harmadikon a 
közgáz és ügyvitel tartott egy kis 
észosztást. 
Mondani sem kell, rengetegen érkeztek, 
remélhetőleg minimum ugyanennyien 
fognak az ESZI-be felvételizni. 

 
 

                                         Vuliem

 
 
 

ESZI, A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA 
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Jó szokásunkhoz híven idén is felkerestük 
gólyatanárainkat, hogy egy-egy interjú 
révén bemutathassuk őket, és némi 
információt tehessünk közzé róluk az 
újságban. 
Puch Anikó tanárnő, aki maga is ESZI-s 
diák volt, a veszprémi Pannon Egyetem 
informatika tanári szakán végzett, és azért 
érkezett, hogy részt vegyen az ESZI méltán 
híres informatika-oktatásában. 
Először ESZI-s múltjáról, valamint arról 
érdeklődtem, hogyan és miként került újra 
ide. 
Amikor végeztem az egyetemen, még nem 
volt lehetőségem itt dolgozni. Két évig a 
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban tanítottam, ami remek volt 
tapasztalatszerzésnek. Nyáron értesítettek, 
hogy van hely az ESZI-ben, jelentkeztem és 
felvettek. 
Már régen elhatározta, hogy a mi 
iskolánkban szeretne tanítani? 
Igen, mindig is az ESZI állt az első helyen 
a listámon. 
Milyen volt akkoriban ide járni? 
Mindig büszke voltam és leszek is arra, 
hogy itt tanulhattam. Egyébként 
számítástechnikai programozó szakon 
végeztem. Nagy különbségeket nem látok 
az akkori és a mostani diákok között. 
Ezután következtek a szakmájával és a 
tanítással kapcsolatos kérdések. 
Miért pont az informatika? 
Ez nehéz kérdés. Talán azért, mert ebben a 
szakmában mindig van újdonság, 
egyszerűen nem lehet megunni. 

Mesélne a tanítási módszereiről? 
Legfontosabbnak a gyakorlatot tartom. Bár 
az elmélet is fontos, szerintem csak annak 
az elméletnek van értelme, amit használni 
is tudunk. Lényeges, hogy az anyag 
leadása után mindig legyen gyakorlás, így 
a tanulók könnyebben elsajátíthatják a 
tanulnivalót. Törekszem, hogy felkeltsem a 
figyelmüket, érdekes és életszerű 
feladatokat adjak. A számonkérés 
mindenképpen csak ezek után következhet. 
Úgy megyek be órát tartani, hogy 
alapvetően minden diákot szeretek. 
Szeretném, ha éreznék, azért vagyunk ott, 
hogy tanuljunk és segítsem őket a 
fejlődésben. Mindezek miatt kicsit elnézőbb 
vagyok. Nem zavar, ha zaj van, de csak ha 
ez a zaj abból ered, hogy dolgozunk. Nincs 
jobb a jó hangulatú óráknál. 
Mivel tölti a szabadidejét? 
Olyannal nem igazán rendelkezem. 
Másodéves vagyok a Corvinuson, a 
Gazdálkodási és Menedzsment szakon. Ha 
van pár perc szabadidőm, akkor a 
vizsgákra készülök. 
Milyen jövőbeli tervei vannak? 
Sok-sok évet szeretnék még eltölteni  itt az 
ESZI-ben. Valamint befejezem a Corvinust 
és megpróbálom hasznosítani az új 
tudásomat. 
Köszönöm szépen az interjút, sok 
szerencsét és kitartást kívánok mind a 
tanári munkájában, mind a tanulmányaival 
kapcsolatosan! 

 
 
 
 
 
 

 
Baka Richárd 

 

ÚJ TANÁRNŐ AZ ESZIBEN 



 5

Tanulmányi rándulás 2009 
 
A kilenc-, tizedikes környezetvédelmi 
tanulók 2009. november 5.-én Pónya Zsolt 
tanár úr vezetésével szakmai napra 
indultak… 
Volna, ha a Solti „döggyár” ahova a 
délelőtt folyamán látogattunk volna el, le 
nem mondja a látogatást. De hála tanár 
urunk csodás problémamegoldó 
képességének eljött hozzánk Farkas 
Sándor, híres botanikus a főiskolai 
nagyelőadóba, és Új-Zéland természet-
védelméről tartott egy roppant izgalmas 
előadást.  
Helyi idő szerint 11:00-kor felszálltunk 
egy alig 50 éves fehérvillámra (értsd: 
Ikarusz), és elsuhantunk Dunaújvárosba 
ahol megcsodáltuk a helyi Mc’Donalds-ot, 
és teli gyomorral értünk a Dunapack Zrt. 
újépítésű papírgyártó részlegéhez. Ott a 
hulladékpapír bálákat - melyekből rengeteg 
állt a gyár melletti tárolókban – először 
futószalagon egy nagy, régi mosógépdob-
szerű objektumban elválasztották a 
szennyeződésektől, és rostjaikra bontották. 
Szakmaiul: lúgos hidrolízissel 
diszpergálták. Az így keletkezett 
papírpépet szárították majd préselték egy 
körülbelül 100 méter hosszú gyártósoron. 
A sor végén körülbelül 70 km/h-ás 
sebességgel feltekercselték a kész papírt, 
amit kicsit arrébb három felé szabtak. A 
gyár új részlegében mindössze 220 ember 
dolgozik. A gyártott papírt pedig rendelés 
szerint tovább aprítva szállítják külföldre 
vagy belföldre. Legtöbbet Németországba 
és Ausztriába adnak el, de szállítanak még 
Japánba is. A szuperpapírgyár után kis 
csapatunk a dunaújvárosi gyárak által 
táplált szennyvíztisztítóba látogatott. A 
telep két nagy részre osztható: az anaerob s 
az aerob biológiai tisztítású részre. Akinek 
az előző mondat kínai volt, az aerob 

biológiai tisztítás magyarul annyit tesz, 
hogy olyan baktériumokkal bontják el a 
szennyeződéseket, melyek oxigént, levegőt 
igényelnek munkájukhoz. Ennél az 
üzemegységnél is két részre szakad a 
feldolgozás. Ez a minőségbeli különbség 
miatt van, a lényeg mindkettőnél ugyanaz.  
(Figyelem, környezetvédelem óra jön!) 
Első lépésben a nagyobb lebegőanyagoktól 
szabadulunk meg egy mechanikai szűrő 
segítségével. Majd egy keverőmedencében 
PH beállítás következik mivel a bejövő 
vizek túl savanyúak. Ezután kétféle 
oxidációs medencébe kerül a két léfolyam. 
Egy keverőlapátosba és egy 
légbefúvásosba. Itt adagolják a 
szennyvízbe a baktériumtenyészeteket, 
amik nem kevés szaganyagot eresztve 
elvégzik dolgukat. Innentől már „tiszta” a 
víz, csak a baktériumok vannak benne. 
Ezeket egy Dorr (kör) és egy hosszanti 
átfolyásos ülepítő medencében eltávolítják, 
és egy reaktiváló medencében újra 
munkaképessé teszik. Az ülepítők másik 
végén pedig a tiszta víz jön ki, és távozik a 
Dunába. Az üzem új része, az anaerob 
tisztítású: teljesen zárt, oxigénszegény 
környezetben működik. Ez a rész még 
tesztelés alatt áll, de nagy előnye, hogy a 
baktériumok által kreált gázok -melyek 
nagyon jó energiaforrások- nem vesznek 
kárba, s hasznosításra kerülnek. Kívülről 
csak nagy, felfordított konzervdobozoknak 
tűntek a tartályok, melyekből mindenféle 
csövek lógtak ki. A félreértéseket 
elkerülvén ez az üzem nem kommunális 
víztisztító, tehát amit a WC-n lehúztok, ott 
nem látjátok viszont. Ennyi volt hát a nagy 
környezetokítás, további jó olvasgatást. 
                                               
                                                       Zahurak 

 
 
 
 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOKON VETTÜNK RÉSZT… 
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Körték kiránduláson 
 
Idén is megesett, hogy a 
körték szakmai 
kirándulásra mentek, 
ezzel kivéve egy 
szabadnapot. Na, de hogy 
mennyire is volt szabad 
ez a nap, az mindjárt 
kiderül. 
Ez alkalommal a 
harmadikosok az 
ötödikesek társaságában 
látogattak el Pécsre, 
Fodor Melinda tanárnő 
kíséretében. A jó egy órás 
buszozást követően 
elsőként a Duna-Dráva 
Nemzeti Parkról 
szerezhettek ismereteket 
az ifjú (?) körték egy 
előadás keretein belül: 
többek közt tisztázásra 
került, mikor hozták létre 
a parkot, illetve 
ismertetésre kerültek a 
határai. Ezután körülbelül 
húsz percben bővítették 
tudásunkat a parkban 
történő folyam- 
szabályozások előnyeiről 

és hátrányairól, végül 
pedig egy százdiás 
képvetítés következett a 
park életképeiből. 
Mihelyt a társulat újra a 
buszon ült, útjukat a 
közeli McDonald’s felé 
vették, ahol kaptak egy 
szusszanásnyi időt, 
mielőtt berobbantak volna 
a Biokomhoz. Itt 
betekintést nyerhettek a 
hulladékfeldolgozás 
rejtelmeibe (már 
amennyire rejtelmes lehet 
a szemétfeldolgozás). Az 
idegenvezető (aki 
történetesen tanári 
végzettséggel 
rendelkezett) elmondta, 
hogy a Biokom volt az 
első hulladékfeldolgozó 
Közép-Európában, noha 
azóta már több is épült, 
így már nem számít 
akkora technikai 
újdonságnak. 
Egy kis közbeszúrás: 
mielőtt elkezdődhetett 
volna az itt dolgozó 
munkások zavarása, a két 

osztálynak lehetősége 
nyílt arra, hogy 
megmérjék magukat 
hídmérlegen. Összesen 
2330 kilógrammot 
nyomott a két társaság a 
tanárnővel együtt. Ebből 
mindenki vonja le a maga 
következtetését… 
A feldolgozóban 
közelebbről is szemügyre 
vehették a kirándulók, 
miként készítenek a 
szelektált hulladékból 
olyan összetömörített 
tömböket, melyeket 
újrahasznosításra 
küldenek. Fontos 
megjegyezni, hogy a 
Biokom NEM használja 
fel újra a szemetet, csupán 
arra előkészíti. 
S íme, ezzel töltötték el a 
harmadikos és ötödikes 
körték egy november 2-ai 
napjukat. Szerény 
véleményem szerint senki 
sem bánt meg semmit… 
 
                              Vuliem 

 
 
ÉS AZ ATOMERŐMŰVET IS MEGLÁTOGATTUK… 
 
2009. november 19-én, csütörtökön a 11. C osztály elektronika csoportja erőmű látogatáson 
vett részt. A kirándulást Nagyné Lakos Mária tanárnő szervezte. 8 óra 45 perckor indultunk el 
erőműves busszal. Az egész utazás körülbelül 8 percig tartott. Először a látogatóközpontot 
mutatták meg nekünk. Sajnos ennek az ismertetése sokáig tartott. A vége felé közeledve már 
egy kicsit untuk az előadást. 
Fél 11 körül viszont üzemi terület felé vettük az irányt. Ekkor már mindenki érdeklődően 
kezdett nézelődni. A belépésnél még beléptetési kártyákat is kaptunk. Először a gépházat 
néztük meg a kettes blokkban. Elvileg úgy volt, hogy a négyesbe megyünk, de oda vip-es 
vendégek érkeztek látogatóba. Elmentünk a generátorok és a turbinák mellett. 
Megpillanthattuk a generátor pillanatnyi fordulatszámát is, amit egy kijelzőn jelenítettek meg. 
Ezután pár lépcső következett. Felmentünk a primer körbe, és ezt egy üvegablakon keresztül 
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megnéztük. Találkoztunk még egy hatalmas daruval is, ami Magyarországon a legnagyobb. 
Ezzel az emelővel emelték be a reaktort, így még csak egyszer használták ki teljes mértékben. 
Sajnos a vezérlőbe nem tudtunk elmenni, mert a kettes blokkon ennek a látogatása nincs 
biztosítva. De talán majd máskor. 
Dél tájékában elérkeztünk a transzformátor kertbe. Nekünk elektrósoknak ezt volt a 
legérdekesebb. Itt bemutatták, hogy hogyan kapcsolgatják a különféle nagyobb városokban az 
áramot. Ezt először egy kapcsolási rajzon mutatták be. De a valóságban is megnéztük a 
működését. Sétáltunk 400 kV-os vezetékek alatt. Elmentünk a hatalmas Ganz gyártmányú 
transzformátor mellet is. Mondhatni, nagyon érdekes volt. Remélem lesz még alakalom ilyen 
látogatásra. 
 

Hodován Viktor 

 
 
 
Gombakaland 
Szekszárdon  

     2009. december 3-án 
rendezték meg Szekszárdon az I. 
Béla Gimnáziumban - A mi Hollós 
Lászlónk – Megyei 
Természetvédelmi Versenyt. 

     Hollós  Lászlóról (1859-1940) 
tudni kell, hogy egész életét a 
gombák kutatására szentelte. 
Magyarország egyik leghíresebb 
gombaszakértője volt, aki az 
akkori időben 16-ról 68-ra emelte 
az akkor ismert hazai gombák 
számát, európai hírű 
gombagyűjteménnyel rendelkezett, 
gombászati és növénytani cikkeket 
publikált, és több mint 20 éves 
gyűjtőmunkáját adta ki több saját 
könyvében pl.: Kecskemét 
vidékének gombái, Szekszárd 
vidékének gombái, Új gombák 
Szekszárd vidékéről. 

     A versenyre iskolánkból is részt vett egy 3 fős kis csapat, név szerint: Vörös 
Tekla, Klucsik Krisztián Pál és Brachinger Balázs. Velük tartott még az 
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium egyik kiemelkedő tanára: Pónya 
Zsolt tanár úr. A verseny pontosan délután 1 órakor kezdődött. 15 iskola 
csapatai gyűltek össze az I. Béla Gimnázium biológia szaktantermében. A 
csapatokkal szemben ült a 4 tagú zsűri, melynek tagja volt Pónya tanár úr is. A 
csapatnak először is nevet kellett választania, olyan nevet, mely valamely 
szinten kapcsolódik a gombákhoz. A csapatnév nem más lett, mint: ESZI, NEM 
ESZI. A név a gombákhoz kapcsolódóan az volt, hogy vannak olyan fajok 
melyek ehetők, s olyanok, amik nem ehetők vagy mérgezők, s mellesleg 
találóan jelképezte szeretett iskolánk nevét is. Ezek után kezdődött ám csak az 
igazi verseny! Csapatunknak első feladata egy 13+1-es totó volt, majd 
gombafaj felismerő feladatok következtek; 2 perc alatt meg kellett tanulniuk egy 
adott gombafaj jellemzőit és utána elmondaniuk a zsűrinek; receptet kellett 
írniuk egy gombás ételről. Hollós László életéről, munkásságáról szóló 
kérdéseket is kaptak, s még megannyi érdekes, részben humoros feladattal 
néztek szembe. 

     A zsűri a versenyzők megítélése szerint korrekt volt. A verseny elhúzódott, 
kb. délután 4 óráig tartott. Az ESZI, NEM ESZI csapata a 15 csapatból az 
előkelő 2. helyezést érte el a versenyen. Tekla, Krisztián és Balázs pedig 
oklevélben, könyvjutalomban, elismerésben és dicsőségben részesültek. 

 
                                                                                                               Bracii

 
 
Matematika OKTV verseny 
 
Az idei évben is kezdetét vették a különféle 
országos versenyek. 2009. október 15-én a 
matematika Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyt rendezték meg iskolánkban. A 

megmérettetés 
csütörtökön 2 órakor 
kezdődött a főiskolai 
nagyelőadóban. 
Iskolánkból 20 ember 
indult el, hogy 

A VERSENYEKEN EREDMÉNNYEL SZEREPELTÜNK… 
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felmérje tudását, és így az iskola hírnevét tovább 
növelje eredményességével. A feladatsor 
mindössze 6 feladatból állt. Megoldásukra 
összesen 5 órát kaptunk. Első elolvasásra nem is 
tűntek túl nehéznek. De másodszori átfutásra 
már sokkal több odafigyelést igényeltek. Az első 
feladatban kettő egyenletet kellett megoldani. A 
diszkrimináns alkalmazásával könnyen 
rájöhettünk a helyes megoldásukra. Ez 
körülbelül 15 percet vett igénybe. Sajnos a többi 
feladat már nem volt ilyen egyszerű. De még a 
harmadikat kikövetkeztetéssel viszonylag hamar 
ki lehetett találni. Ki is jött egy eredmény, de 
mint később megtudtuk csak akkor járt érte 
pont, ha mind a négy helyes eredményt 
megkaptuk. Az utolsó feladatnál több órás 

gondolkozás után 
sem jutottunk helyes 
megoldásra. Ez egy 
kicsit nehéz volt. 
Ennek ellenére 
örülök, hogy részt 
vettem a versenyen. 
Ez egy jó lecke volt, 
hiszen jövőre már 
tudni fogom, hogy 
körülbelül milyen 
feladatokra 
számítsak. 
 

Hodován Viktor 

 
Lapzártunkor érkezett a hír, hogy iskolánkból Kővári Zsolt, 12. B osztályos 
tanuló továbbjutott a II. fordulóba. Gratulálunk neki! Szerk. 
 
 
 
 
 
A kortárssegítők egy állandó rovatot 
indítanak az ESZIRAT folyóiratban. 
Céljuk az általuk végzett tevékenység 
bemutatása, információk eljuttatása 
kortársaikhoz. 
A kortárssegítők feladata: a kortársak 
segítése a káros szenvedélyekről való 
leszoktatásban. Több éve létezik a 
szervezet, melyben a 10. évfolyamosok 
látják el a következő feladatköröket: 
különböző versenyeken való részvétel, 
munkák szervezése és lebonyolítása, a 
szenvedélybeteg diákok segítése az 
információk elérésében. A 
kortárssegítőknek először egy tanfolyamon 
kell részt venniük, ahol elsajátíthatják a 
szenvedélybeteg diákok lelkéhez vezető 
pszihológiai gyógymódokat és azt, hogy 
hogyan segítsenek kortársaiknak. Ezeket a 
képességeket különböző játékokkal és 
feladatokkal sajátíthatták el a 
kortárssegítők. Ehhez kapcsolódóan 
előadásokat hallgattak meg, és sok új 
információhoz jutottak a szenvedély-

betegségekkel kapcsolatban. Ezáltal 
segítenek társaiknak, hogy ne nyúljanak 
alkoholhoz, cigarettához, droghoz. A két 
napos tanfolyam után a diáksegítőknek 
lehetőségük van arra, hogy társaiknak más 
intézményekben is átadják megszerzett 
tudásukat. 
 
A kortárssegítők első megmérettetése egy 
városi vetélkedő lebonyolítása volt, ami 
sikeresen fejeződött be, mert a város 4 
iskolájából érkező csapatok közül az ESZI 
csapata lett a verseny nyertese. (Ez nem 
csoda!!!) A kortárssegítőknek lehetőségük 
van az összes médiát felhasználni (újság, 
televízió, faliújság, az ESZI belső hálózata 
és a sulirádió) arra a célra, hogy minél több 
segítő információt juttassanak el 
diáktársaikhoz. Bár munkájuk egy évre 
szól, de mindent megtesznek azért, hogy 
diáktársaikon minél többet segíthessenek, 
és hogy iskolájuk büszke lehessen rájuk. 
 

Csomor Alexandra és Baka Viktor 

KORTÁRSSEGÍTŐK 
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Játékajánló: Assassin’s Creed II 
 
„Az új élet a másik halálával születik”. 
Mondotta anno a híres Leonardo da Vinci, a neves itáliai feltaláló. Végre 
elérkezett az idő, hogy ezt a mondatot viszonthalljuk minden idők egyik 
legjobb játékának folytatásában, az Assassin’s Creed II-ben. 
Az soron következő részben a reneszánsz Itáliába utazhatunk el, idő szerint 
a 15. századba. A főhős ezúttal egy nemes lesz, Ezio Auditore da’ Firenze, 
akinek a családja egy összeesküvés áldozatává válik. Ezio bosszúra szánja el 
magát, mely az idő elteltével átfordul igazságszolgáltatásba… 
„Áldozatot hoztál egy nagyobb jóért…” Ezio Auditore da’ Firenze. 
A fejlesztőbrigád, az Ubisoft Montreal elmondása szerint az Assassin’s Creed 
II-ben megpróbálták kijavítani az első rész hibáit. Ennek eredményeként 
előreláthatóan igen változatos játékmenetet fogunk látni, amiben olyan 
lehetőségeink is lesznek, mint különböző páncélok használata, vagy repülés 
da Vinci repülő szerkezetével. 
„Megkapsz mindent, amit akarsz! Bármi ajándékot…” Carlo Logorimaldy 
utolsó szavai. 
A játékban ismét három városban kalandozhatunk: felfedezhetjük Firenzét, 
bejárhatjuk Velence városát és gyönyörködhetünk a lenyűgöző Toszkán 
vidékben. A történet érdekessége, hogy az eleje és a vége közt évek telnek el: 
a story 1486-ban kezdődik és 1503-ban ér véget, természetesen ez nem 
tükrözi a valós időt. 
Amit még ajánlatos tudni, hogy az Assassin’s Creed II-ből készítettek egy 
élőszereplős rövidfilmet is, mely a játék előzményeit mutatja be. Jelenleg az 
első rész már elérhető az interneten, és igen… érdemes megnézni. 
Az Assassin’s Creed II november 17.-én jelenik meg Xbox360-ra, illetve 
PlayStation3-ra, a következő év elején pedig tiszteletét teszi PC-n is. 
 

Vuliem 
 
 
Koncertek a koliban 
 
Az idei évben ismét megrendezésre 
kerültek a kollégiumban különféle 
koncertek, előadások. Idén már a 
második zenés programot tartották 
meg. 2009. november 4-én a Hangra-
Forgó együttes látogatott el hozzánk. 
Az előadás este 6 órakor kezdődött, 
mely ezúttal a Városi Művelődési 

Központ klubjában volt. A két 
előadóművész Győr városából 
érkezett. Mindketten főleg 
elektronikus hangszereken játszottak. 
(elektromos gitárt, elektromos hegedűt 
és furulya) Repertoárjukban magyar 
verseket hallhattunk különféle 

AJÁNLÓINK 
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megzenésítésekben. A teljes műsor 45 
percig tartott.  
Minden előadást Bodroghalmi László 
kollégiumi tanár úr szervezett. A tanár 
úr egy fesztiválon ismerkedett meg a 
zenekar tagjaival, és már akkor 
elhatározta, hogy egyszer elhívja őket 
a kollégiumba. Nagy meglepetésünkre, 
még a nevelőtanárunk is két szám 
erejéig besegített az előadásban. Ebben 

még egy gitárszóló is szerepelt. 
Következő koncerten a zenészek már 
rockosabb stílusú zenét játszottak. 
Remélhetőleg Bodroghalmi tanár úr 
jövőre is szervez hasonló kaliberű 
fellépéseket, Mi sok szeretettel várjuk 
majd. 
 

Hodován Viktor 

 
 
Moliere: A képzelt 
beteg 
  
Kedd délután már 
rengetegen vártuk a 
színházat. Kíváncsiak 
voltunk, hiszen 
mindenkitől hasonló 
előrejelzéseket kaptunk, 
miszerint: „ennek hasfájós 
vége lesz”, „halálra 
fogjátok nevetni 
magatokat”. 
A mű egy furcsa, 
számomra cseppet 
modern rapp zenével- 
tánccal indult, ami 
érdekesen hatott. Az első 
jelenetben csak a 
főszereplőt Argant 
ismerhettük meg számos 

problémájával együtt. A 
képzelt beteg ugyanis 
felolvasta, hogy a múlt 
hónapban hány beöntést, 
patikaszert és purgálást 
kapott. Ez határozottan 
nevetséges volt, sokan 
susogtak is a szereplő 
bélrendszeréről. Ezután a 
darab meglódult, 
viccesebbnél viccesebb 
jelenetek követték 
egymást. Az egyetlen 
dolog, ami nem nyerte el 
a tetszésem az a ruhák 
modernsége volt, ám ezt 
az apróságot a humor 
hamar elfeledtette. 
Természetesen minden 
nézőnek megvolt a maga 
kedvence. A fiuk 
többségének Argan 

felesége, Béline és 
Angelika nyerte el 
leginkább a tetszését. Bár 
ahogy halottam Béline 
mellbedobással legyőzte 
Angyalkát. Az én 
kedvencem ellenben Dr. 
Purgo unokaöccse 
Thomas volt. Hogy miért 
épp ö? Mert nevetséges 
külső jegyein kívül a 
személyisége is igen torz 
volt, ezzel is görbe tükröt 
állítva a kor doktorainak. 
(A barátnőimmel később 
csak „támadó békának” 
hívtuk érdekes mozgása 
miatt.) 

                       
Vörös Tekla 

 

                               

A minap kifaggattam Lacza tanár urat a téli 
egészségmegőrzéssel kapcsolatban, 
tanácsait megosztom veletek. 

A szervezetnek alapfeltétele az oxigén és a 
napsugárzás. Napi fél órát, órát szükséges 
a szabadban töltenünk még a téli 
időszakban is, mivel a mozgás élettani 
szükséglete az embernek. Télen az 

emberek hajlamosak az 
elkényelmesedésre, vagy csak egyszerűen 
fáznak, és nem kívánkoznak a szabadba.  

Ajánlottak a téli sportok! Habár 
napjainkban sajnos szemmel láthatóan 
egyre kevesebb a hó. 

Téli egészségmegőrzés by: Lacza tanár úr 
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Viszont a jéghez nem kell hó. Ha pedig 
elég vastag jég van, ott a lehetőség egy kis 
korcsolyázásra; ha nem is műjégpályán, 
akkor akár a közelben lévő dunai 
holtágakon. Az utóbbi lehetőségnél is a 
természet által nyújtott adottságokat 
használjuk ki. Ha viszont nem tetszenek a 
téli sportok, ugyanúgy van lehetőség 
sétára, kocogásra. Lényeg a mozgás és a 
friss levegő!  

Télen sem szabad túlöltöznünk, főleg 
akkor nem, ha mozgásos feladatot 
végzünk. Ha túl vagyunk öltözve, 
verejtékezünk, és könnyen megfázhatunk. 
Tehát javasolt egy kicsit az alulöltözöttség. 

Oda kell még figyelnünk a 
táplálkozásunkra, mert ilyenkor az ember 
kalóriadúsabb táplálkozást folytat. Ezért 
télvíz idején hajlamosabbak vagyunk az 
elhízásra. Ez abból is adódik, hogy 
kevesebbet mozgunk, de táplálkozási 
módunk megmarad, ezáltal többet raktároz 
szervezetünk. Ha több kalóriát fogyasztunk 
el a szükségesnél, az bizony maradandó 
alakváltozást eredményezhet (melytől csak 
kínkeservesen tudunk majd tavasszal 
megszabadulni), ezért még az ünnepi 
asztalnál is oda kell figyelnünk 
étkezésünkre!  

Fontos, hogy télen a szokottnál is több 
ásványi anyagot, nyomelemet és vitamint 
fogyasszunk, mert ezáltal szervezetünk 
ellenállóbb lesz a különböző fertőző 
betegségekkel szemben. Azaz a napi 
étrendünkből nem hiányozhat a zöldség és 
a gyümölcs sem. Ha télen nem jutunk friss 
zöldséghez és gyümölcshöz, vitamin 
szempontjából kiválóan megfelelnek 
helyettük a különböző befőttek, esetleg 
főzelékek. Az orvosok javasolják a 
tabletta-formában lévő vitaminokat. Igen 
ám, de ezek a vitaminok szintetikus 
eredetűek, ezért kevés bennük az olyan 
anyag, amely beépül a szervezetünkbe. 
Amely nem épül be, az vagy kiürül, vagy 
felhalmozódik a kiválasztó szervekben. 

Még egy gondolat, ami iskolánkban inkább 
a kollégistákra vonatkozik, de nem árt, ha 
mindenki megfogadja: ez pedig az 
alkoholfogyasztás. Ne higgyétek el, hogy 
,,a pálesz melegen tart”, és akár a parkban 
egy padon fekve, néhány feles kíséretében 
is el lehet tölteni az éjszakát. A szesztől 
meleged van, de a tested akkor is lehűl, 
ami fagyhalált eredményezhet. 

  

              Bracii   
 
 
 
 
 
 
 
Napjainkra a levegőszennyezés új 
dimenziókba lépett: már nem csak az ipari 
és lakóterületeket fenyegeti, ahogy régen, 
hanem a mezőgazdasági területeket is. 
Leegyszerűsítve, csak nektek: a reggeli 
gabonapehely forrása is veszélyben forog. 
Ami tovább növeli a szennyezés 
jelentőségét, hogy a gabonapelyhek 
többsége (szerintem) növényi eredetű 
dolgokból készül. A gazok és társaik pedig 

legtöbbször sokkal érzékenyebben 
reagálnak a sok szennyre, mint az állatok 
vagy az emberek. 
A levegőben szálló szilárd halmazállapotú 
szennyeződések (mondjuk a korom vagy a 
por) főleg azzal fejtik ki káros hatásukat, 
hogy a növények felszínére rakódnak le, és 
így szinte megfojtják őket. A mérgező 
porok közül a kisebb szemcséjűek még be 
is jutnak a pórusokon, a sejtek közé. Tök 

Szél hozta növényméreg 
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jó, nem? Szerintem is fantasztikus, mikor 
az ebből készült salátákat esszük. 
  És a füst vagy a szmog nehogymá’ ne 
legyen káros a növényekre. Abban nem 
lenne semmi extra, ha csak mi szívnánk. És 
hogy milyen káros hatást fejt ki a füst? 
Szöveti károsodást, méghozzá maradandót. 
Más-más növények viszont nem 
egyformán reagálnak. Az almafa, a lóhere, 
a búza vagy a gyapot például 
érzékenyebbek. Ám mondjuk a burgonya 
teljesen immunis, aminek talán lehet egy 
kis oka az, hogy a föld alatt nő, de attól 
még a leveleit éri szennyezés. 
Vissza a szennyezéshez. Káros 
következmények forrásaként több dolog is 
felléphet. Például a levelekre rakódott 
kéndioxid vízzel érintkezve kénsavvá 
alakul, és itt ez fejti ki a roncsoló hatást. 
Másrészről a klorofillal is reakcióba léphet 
(nem, nem megyünk át kémia órába, 
úgyhogy olvass tovább), ami bénítja a 
fotoszintézist. Most, hogy túl vagyunk 
azon a részen, amit valószínűleg mindenki 
átugrott beszéljünk a következményekről, 
azokról, amik szemmel láthatóak: a levél 
helyenként összezsugorodik, elfonnyad, 

vagy ráncosodni kezd. A klorofill 
pusztulása következtében színváltozás  
figyelhető meg (gondolom mindenki tudta, 
hogy a növények zöld színanyaga a 
klorofill): sárga, barna, vörös foltok 
jelennek meg a levélen, és ezek 
megfigyelhetők a virágszirmokon is. Ez 
csak a kéndioxid hatása volt. Nézzünk egy 
másik anyagot: az ózont. Az oszlopos 
sejtekre fejti ki hatását (aki nem tudja, mik 
azok az oszlopos sejtek, az majd utánanéz, 
elvégre ez nem bioszóra, csak újság), így a 
levelek szórtan pettyesek lesznek. 
És ez csak a légszennyezés. A növények 
ugyanúgy megmérgeződhetnek a 
szennyezett öntözővíztől, vagy az égből 
hulló esővíztől. És ennek rendszerint mi is 
megisszuk a levét, mivel ezeket a 
növényeket mi fogyasszuk el, és a káros 
anyagok belénk kerülnek. Így igazából  
nemcsak a környezetet mérgezzük meg, 
hanem magunkat is. 
 

Vuliem 
 
 
 
 
 
 
A kollégisták közül már sokan kaptak 
különböző kis felszólításokat a 
takarítónőktől. Gondolok én itt ilyenre: 
„Fiúk! Mossátok el az edényeket, mert ki 
lesz dobva a kukába!”  Persze ezeket 
írásban kaptuk csak meg. Vagy 
„véletlenül” az asztalunkon hagynak egy 
kis mosogatószert és egy darab rongyot. 
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért 
nem mossák el mindjárt ők? Megnyugtatok 
mindenkit, ha valaki csak egyszer-kétszer 
hagyja kint a mosatlan tálját, akkor biztos 
elmossák. De ezeket az enyhe célzásokat 
nem azért küldik, mert annyira ráérnek 
írogatni. 

 
 

Enyhe célzások… 
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Miért is fontos mindig tisztán tartani a tálakat, edényeket? Megkérdeztem az egyik takarítót, 
és tőle kielégítő választ kaptam. Elmondta, hogy szúrópróbaszerűen havonta, kéthavonta 
érkezik egy ember az ÁNTSZ-től. Ilyenkor az egész kollégiumot tetőtől talpig átvizsgálja. 
Természetesen akkor jönnek, ha a takarítással éppen végeztek, így a takarítónők nem 
foghatják ránk, hogy mi koszoltunk össze mindent. Ha egy-egy ilyen vizsgálat 
eredményeképpen semmi törvénybe ütközőt sem találnak, akkor következmény nem lesz. De 
van olyan eset is, amikor belekötnek valamibe. Ekkor már igen nagy baj van, és komoly 
pénzbírságot kell fizetni. Persze az ESZI kollégiumban a diákok és a takarítóbrigád törekszik 
a legnagyobb rendre. Tehát a legjobb, ha mindenki elmosogatja saját cuccait. Na, megyek én 
is, mert van egy pár mosatlan tálam… 
 

Hodován Viktor 
 
 
 
 
 

 
 
Visszatérő probléma a diákság körében, 
hogy meddig mehet el az ember, ha 
szerelmes? 
Itt is az ESZI-ben, mint mindenhol máshol, 
lehet látni kézen fogva sétálgató fiúkat és 
lányokat. Van, aki elnézegeti őket, van, aki 
nem foglalkozik velük, viszont van, akit 
feltehetően zavar. 
 Ők főleg tanárok, akik megtehetik, hogy 
rájuk szólnak, de néha azokra is (és itt nem 
magamra gondolok) akik nem érdemlik 
meg. Most vajon kinek van igaza, aki teszi, 
de illedelmesen, vagy aki szól.  
A legtöbb tanár elnézi a szépen viselkedő 
diáklányok és fiúk kézen fogva járkáló 
sokaságát. Na persze vannak kivételek. 
Vannak olyanok, akik azt mondják, mi 

lenne, ha ők is elkezdenének a folyosó 
közepén csókolózni és hasonlók. Mert 
vannak diákok, akik ezt teszik. Nézzük 
például a „10 cm szabály”-t: szerelmes 
diákok nem mehetnek 10 cm-nél közelebb 
a párjukhoz? Akik nézik ezeket, a párokat 
mondhatják, hogy ez nem is akkora 
igazságtalanság.    Hiszen a kézen fogva 
járkálás talán még belefér ebbe a 
kategóriába. Vagy mégsem? 
 Mert bár iskolában vagyunk, de azért a 
kézen fogva járkálás megengedett, nem? 
Főleg akik csak itt tudnak találkozni. Akik 
nem nézik jó szemmel ezt, azt mondják: 
„Akkor viselkedjetek kultúráltan!”  
De mi is az a „kultúrált” viselkedés? 
Vannak, akik „csüngenek a barátjuk 
nyakán és egyéb alkatrészén”, vagy épp az 
egész osztály előtt csókolóznak. A többi 
embert ez eléggé zavarhatja, még az 
elnézőbbeket is. Mert a kézen fogva 
járkálás még megengedett, de a többi már 
nem számít kultúrált viselkedésnek. 
 De ne keseredjünk el. Annyira nem 
tragikus a helyzet. Mert szinte mindenki 
tudja, minek hol a helye. Ilyen helyzetben 
nincs másra szükségünk, mint egy kis 
engedékenységre, és kicsi empátiára azok 
felé az emberek felé, akik látnak. 
 

Magdali Zsóka

10 cm, avagy szerelmesnek lenni tilos? 
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Véleményem szerint 
mindenki minimum egy 
vagy több alkalmat már 
eltöltött a konyhában, és 
hatalmas valószínűséggel 
még a jövőben is néha 
kaját fog összeütni 
magának. Íme pár 
tanács, mit hogyan 
csinálj… 
1. Használhatsz 
paradicsomöntet helyett 
chiliszószt, mivel az nem 
más, mint határozott 
fellépésű kechup. 
2. Ha tudod magadról, 
hogy nem vagy jó 
szakács, akkor a vacsora 
végén is imádkozz, 
kivéve ha ateista vagy, 
mert akkor nincs kinek 
hálát adni! 
3. Ha limonádét akarsz 
készíteni, de nincs 
citromleved, akkor 
használj bútorápolót      !  
Hisz te is tudod, olyan 
világban élünk, amelyben 
a citromlé mesterséges 
aromákat tartalmaz, de 
a bútorfényezőben igazi 
citrom van. 
4. Szakácskodás közben 
nem érdemes erős 

alkoholt inni, mivel az alkohol eltereli a gondolataidat… 
Illetve kiírtja őket. 
5. Vigyázz! Minden áram alatt lévő konyhai eszköz 
ugyanúgy néz ki, mint ami nincs áram alatt. A különbség a 
fogásában rejlik. 
6. A vacsorához tégy sok gyümölcsöt és zöldséget, és 
olyan egészséges leszel, mint holtak közt a sírásó. 
7. Jól jegyezd meg, mikor leültök levest enni! Aki mer – 
annál a kanál. 
8. A jó szakács titka az őszinteség, ha ezt színlelni is 
tudja, akkor már befutott. 
9. Ne feledd! Kicsi a bors, főleg az őrölt. 
10. A konyhában rendet az ostobák tartanak. A zsenik 

átlátják a káoszt! 
11. Semmi sem tűnik el a konyhából úgy, mintha a föld 
nyelte volna el, mert az a legritkább. 
 

Vuliem 
 

 
 
 
  

ESZIsek a konyhában 
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Figyelem! A most következő sorok megzavarhatják a 
diákok gondolatait, ezért megkérünk minden kedves (?) 
tanulót, hogy csak saját felelősségre olvasson tovább! 
Ha kielemeznénk egy tanórát (amit természetesen nem 
fogunk megtenni), elkerülhetetlen lenne, hogy analízisbe 
vegyük azoknak a diákoknak a csoportját - akik szép 
kifejezésekkel élve – kevésbé érdeklődnek az adott 
tananyag iránt. Más szóval, elképesztő módon nem 
figyelnek oda. 
Mit tehet ilyenkor a tanár? Hát persze, hogy megpróbál 
fegyelmezni. De hogy ez a fegyelmezés ne mindig egy 
szaktanári képében jelenjen meg, íme, 3 módszer a 
rendfenntartásra, egy kis katonai szlenggel fűszerezve, 
melynek jelentését (zárójelben) – két görbe vonal között - 
mellékeltük. 
1. Az éppen egymással kommunikáló, vagy interakciót 
folytató centisek (katonák) elsődleges fegyelmezési 
módszere az, ha vigyázzállásra szólítjuk fel őket. Ez főleg a 
kopaszok (újonc, első időszakos katona) estében működik, 
de bátran alkalmazható más ezredek esetében is. 
Ez egy esetben nem működik, méghozzá egyesbalhén 
(hadgyakorlat, értsd: tesi óra). Ám az ezredpéká 
(ezredparancsnok) itt ezt egyszerűen megoldhatja: lenyomat  
 

pár fekvőtámaszt a 
legénységgel, és utána 
ezreddiszkót 
(ezredsorakozó) 
parancsol. 
Ez a vigyázzállás 
egyébként még ugyanúgy 
használható akkor, mikor 
a tuskó vagy 
alumíniumezredes 
(főtörzsőrmester, itt hetes) 
jelent. Ebben az esetben a 
bakák (katonák) simán 
nem ülnek le. 
 
 
2. Nagyszerű módszer az 
is, ha a tanár kinevezi 
magát kisbuktásnak (a 82 
mm-es aknavető 
kezelője), és elhajít egy 
krétát a fegyelmezetlen 
katona felé. Itt viszont 
előfordulhat, hogy utána a 
diák meg kell, hogy 
látogassa a sintért 
(egyészségüggyel 
foglalkozó katona). 
3. Ha minden kötél 
szakad, akkor használjunk 
olyan eszközt, ami hangot 
ad ki. Például, ha a 
parancsnok kicsit jobban 
felemeli a hangját, akkor 
azonnal eredményt érhet 
el. 
Íme, három 
pofonegyszerű megoldás 
arra, hogy ezredeseink 
hogyan tartsák fenn a 
rendet anélkül, hogy 
valakinek szaktanárit 
adnának, vagy 
leszerelnék. 
 

Vuliem
 
 

Katonamódszerek tanároknak 
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A mai rohanó világban nekünk is rohanni 
kell, ez főleg igaz a testnevelés órákra, 
nem mintha eme fantasztikus óráról 
szeretnék írni… 
És már megint elkanyarodtunk a témától! 
Szóval, a kérdés az, miért éri meg 
újszerű módon sapkát hordani, és mi 
motiválhat valakit arra, hogy régimódi 
kalapot hordjon? 
Ami a sapka mellett szól: 
1. Tök mindegy milyen sapkát pakolsz fel 
a fejedre, nem fogja elvinni a szél,  
 

 
kivéve, ha a baseball-fejfedőt túl lazára 
veszed. 
2. Egy sapkát minden sarkon össze lehet 
kukázni, még a legcsóróbb ruhaboltban 
is találsz egyet, és az ára is kedvező. 
3. Ma a legtöbb fiatal inkább emellett 
dönt, mintsem hogy egy kalappal 
vesződjön. 
És hogy miért érdemes kalapot venni? 
1. Ahhoz képest, hogy milyen nagy 
múltra tekint vissza, normálisan kinéző 
kalapot hordani még mindig menő. 
2. Sokféle változat közül lehet 
választani, mindenki megtalálja a 
magának valót. Ezen felül, aki ügyes, 
annak a hajbeállítása is megmarad, 
mihelyt a tökfedőt leveszi a búrájáról. 
3. Egy kalappal mindig kitűnsz a 
tömegből, jelezve, hogy te nem 
alacsonyodsz le egy semmit sem mondó 
sapkáig, ezzel bátran hirdetve az 
egyéniségedet (bár ez nem mindig jelent 
jót). 
Hat érv a két legismertebb fejfedőtípus 
mellett, ezek utána rátok bízom, ki mire 
fog pénzt kidobni. Ha engem 
kérdeznétek, én a kapucnira voksolnék… 
 

Vuliem 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kalap  vs. Sapka 
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Igen! Közeleg a karácsony és az újév. Ennek egyenes 
következmény, hogy Mi, egyszerű diákok és nagyra becsült 
tanáraink kapunk egy téli szünetet. 
A karácsony híres arról, hogy megajándékozzuk, egymást, 
gondolom, ezzel senkinek sem mondtam nagy 
újdonságot… Vagy ha igen, akkor most meg lehet lepődni. 
De mi történik akkor, ha valakinek fogalma sincs arról, 
mivel lephetné meg egy családtagját, legjobb barátját, vagy 
mondjuk a szomszéd csövest? Akkor sincs probléma, hisz 
ebben a cikkben most orvosoljuk a problémákat! 
Kezdjük a gépészekkel. Tökéletes ajándék néhány 
anyacsavarból és drótból összetákolt kis bábu, vagy 
akármilyen más dísztárgy. De akár csavarhúzót is lehet 
adni… 
Az infósok vannak a legkönnyebb helyzetben… Írnak egy 
programot, amiben hullik a hó, és alatta szól valami 
karácsonyi zene, és szeva család, lehet örülni! 
 

A körték a laborban 
tudnak alkotni. Ha a 
tanító nénire vagy bácsira 
szépen néznek, akkor 
biztosan engedi, hogy az 
utolsó órák egyikén 
megcsinálják a Vegyész 
virágoskertjét, vagy 
beezüstözzenek egy 
kémcsövet. 
Mi a helyzet az elektrósok 
háza táján? Ők 
összeraknak egy egyszerű 
kapcsolást egy színváltó 
leddel, meg rákötnek 
valamit, ami zenél olyan 
karácsonyi nótákat. 
És a kedves ügyvitelesek 
és közgázosok? Nekik 
csupán egyetlen papírt 
kell a fa alá rakni, ami 
körülbelül 4 kilométer 
hosszú, és tartalmazza az 
ünnepi költségvetést… 
Aki ezek alapján sem tud 
semmit kitalálni a fenyőfa 
alá, akkor annak ezúton 
szeretnék gratulálni, és 
javaslom, hogy menjen el 
egy ajándékboltba. 
És végül: ezutón 
szeretnék mindenkinek 
boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag újévet 
kívánni! 
 

Vuliem 

 
 
 

Karácsonyozás, nem akárhogy… 
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Karácsony  
 
Lehalkul a város zaja karácsony estére 
melengeti a lelkünket a kis gyertyák 
fénye. 
Megszületett a szeretet lelkünkben e 
napon,  
hogy a fáradt embereknek hitet, reményt 
adjon. 
 
Jer, jer szép karácsony 
 
Jer, jer szép karácsony, ó de régen 
várunk, 
Ragyogtasd de hit, reménnyel a családi 
házunk. 
Enyhítsed és vigasztaljad a csüggedt 
lelkeket,  
Hozzál nekünk békességet s igaz 
szeretetet. 
 

 
 

 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!   
 Régi jó szokása a magyar embereknek, esztendőt temetni összesereglettek 
Esztendőt temetni, újat köszönteni, múltból a jövőbe bátran tekinteni! 
 
Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet.  
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon! B.U.É.K.! 
 

Fogadalom újévre: 
 

1. Igenis meg fogok hízni. 
2. Abbahagyom a testedzést, úgyis csak időpocsékolás. 
3. Minden eddiginél jobban fogok halogatni minél több dolgot. 
4. És többet is fogok inni. 
5. Sőt, dohányozni is többet fogok. Ha eddig nem tettem, rászokom. 
6. Sokkal kevesebbet fogok olvasni. 
7. Többet fogok tévézni, úgyis egy csomó jó műsorról már lemaradtam. 
8. Sokkal több időt fogok a munkahelyemen tölteni. 
9. Temérdek pénzt fogok elkölteni nőre/ruhára. 
10.Nagyon fontos kultúrtörténeti jelentőségű helyekre látogatok el szabadságom alatt, például megnézem, hol                                    
élnek Berényiék Barátok közt. 
11. Nem viszek magammal otthonról ebédet, inkább hozatok valamit az irodába. 
12. Nem áldozok időt és pénzt jótékony célokra. 
13. 
14. Elkezdek hinni a babonákban. 
15. Sötét fóliát teszek a kocsi ablakaira, szőrmét a kormányra, és gettódöngető hangosító-berendezést az autórádióhoz. 
16. Monoton hangon fogok beszélni, lehetőleg egy szótagú szavakat használva. 
17. Csak két számmal kisebb farmert fogok hordani, öv helyett kötelet vagy láncot használva. Pólóból pedig csakis 
olyat veszek fel, amit divatos sárga foltok díszítenek hónaljban. 
18. És egy személyes cél: visszahozom a diszkókorszakot. 
 

KELLEMES KARÁCSONYT 
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HuMorzsák 
 

Két szőke nő utazik vonatfülkében.    Velük szemben ül egy őszes szakállú férfi. 
Egyik szőke: 

- Te, ez nem István a király? 
Másik szőke: 

- Hülye vagy, az ezer éve meghalt! 
Kis idő múlva belép egy férfi a fülkébe. 

- Hello István! Hogy vagy? Ezer éve nem láttalak. 
Erre a szőke 

- Na, ki a hülye? 

* 

A véleménycsere az, amikor bemész a főnöködhöz a véleményeddel, és az övével jössz ki. 

* 

A székely fia ebédnél: 
Idesanyám, nem elég savanyú a káposzta. 

Fiam, hát ez mákos tészta. 
Annak elég savanyú. 

* 

A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. 
A fiú megkérdezi: 

Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám? 
Hát; ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka. 

* 

Olyan rosszul nézel ki, iszol te rendesen? 
 

Aranyköpések 
 
 
De amikor az öreg ilyet mondd neked, hogy a/b + c/d, akkor ugye már fonod a 
hajad? 
 
A celofánt az egy állat? 
 
Nem kell, hogy valakinek úgy nézzen ki a feje, mint a vecsési káposzta. 
 
Hallasz minden zajt, ami visszatükröződik! 
 
Gyerekek, rögtön elkapálom magam. 
 
Kínának két nagy folyója van: a Huang-ce és a Jangce. 
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