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Újra gólyák  a 
fészekben!!! 

 

 



Köszöntő (nem csupán elsősöknek) 
 

’Szép napot’! Igen, itt vagyunk ismét, újra 
kezdődött a nagyszerű, mindenki által 
igencsak kedvelt, az utánozhatatlan és 
elképesztően fantasztikus iskolaév. Így van, 
az ország összes tankötelezett illetve 
vállalkozó szellemű, fiataljának 10 azaz 
tízhónapos rendezvény keretei közt kell 
leélniük mindennapjaikat, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. Ismételten korán kell 
kelni, a szerencsések kocsival vagy egyéb 
járművel, a kevésbé mákosok pedig gyalog 
jutnak el a tudás kicsit sem diszkrét házába, 
természetesen a cipő addig letépi a bőrt a 
sarkukról, és az első óra rögtön tesi. Ne is 
húzzuk tovább, jöjjön a lényeg…  
 
Az elsősökhöz intézném első soraimat - mint 
újonnan átimportáltakat az áltsuliból’ - 
elmondanék kettő jól ismert 
törvényt. Number one: ha folyóson 
netán összefuttok egy 
tanárral, akkor tök 
mindegy, hogy 
ismeritek-e, vagy 
tanít-e titeket, 
mindig, minden 
szituációban előre 
köszönjetek neki, főleg 
ha azt mondja nektek, hogy a 
folyósón nem kell eszerint 
cselekednetek. Hisz tanáraink egészséges 
lelki és idegi állapota mindannyiunk 
érdeke… Number two: a büfénél javasolt 
előre engedni kiváltképp az oktatókat és a 
felsőbb éveseket, főleg a negyedikeseket! 
Mivel eredetileg rövid cikknek szántam ezt, 
így a másodikosokhoz és harmadikosokhoz 
egyszerre szólnék: élvezzétek ki, amíg nem 
lesztek negyedikesek, mert a tízedik és 
tizenegyedik évfolyam aranyat ér: még nem 
gyömöszölik a szátokba percenként, hogy 
érettségi meg technikusi vizsga meg rotációs 
kapa... Ja és igen: amennyiben a magyar 
nyelv vagy irodalom szóbeli érettségin 
elkezdetek hebegni, mert lövésetek sincs, mit 
kéne mondani, egy mondattal kivághatjátok 
magatokat, ha a beszédhiba szemet szúr 

valakinek: a dadogás az élőbeszéd 
gondolatjelekben gazdag központozása. 
Végül jöjjenek a negyedikesek és 
ötödikesek, akiknek már nem kell 
felvázolnom, miben lesz részük az 
elkövetkezendő, sötétebbnél sötétebb 
időkben, úgyhogy csak annyit mondanék, 
hogy: mindenki veregesse meg a vállát, hogy 
eljutott idáig, innentől kezdve pedig kitartás! 
Ennél már csak rosszabb lesz. 
Na de nehogy azt higgyék kedves tanáraink, 
hogy elfelejtettem őket. Végzős diákként 
Önöket külön köszöntöm (felhasználva mind 
azt a 11 évnyi tapasztalatomat, maximális 
tiszteletet megadva). Reméljük idén is 
mindig, minden tekintetben a diákok 
kedvében tudnak majd járni, és mindenkit 
arra sarkallnak, hogy a maximálist is 

túlteljesítse, egészen addig, amíg 
mentálisan belerokkan a tanulásba, 

mert minden jegye 
ultrajeles (ergo 6-os). 
Továbbiakban bízunk 

benne, hogy lelkileg 
épek és szépek, illetve 

bármelyik szituációban 
képesek még a diákok 
szemével is átlátható és 

logikus lépéseket hozni, (vagyis 
nem arcra osztályoznak, mert az többnyire 
egy oktatónak sem áll jól, hát még a tanuló 
ellenőrzőjének). És ne feledjék: nem kell 
feltétlenül ordibálni a rendetlenkedő 
tanulóval, hisz az írott szó is lehet fegyver, 
ha elég vastag a könyv. 
Mindezen bátorító szavak után úgy vélem 
mindenkiben túlteng az életkedv és a tanulás 
iránti vágy, úgyhogy ne álljatok meg itt, 
menjetek, és ajándékozzátok meg magatokat 
azzal, hogy tovább keresgéltek az írások 
között, hátha találtok olyan cikket, ami még 
inkább növeli a bennetek forrongó örömöt és 
lelkesedét. Addig is: Szép napot! 

Vuliem

2. 



 

Gólyaszemmel 
  
Hosszú az út addig, amíg valaki „gólyából ” 
hivatalos Eszis elsőssé lép elő. Az első 
lépcsőfok ehhez a gólyatábor. A nyár 
végéhez közeledve az okos elsős kihasználja 
az utolsó lehetősséget a lazításra. Az Eszis 
elsős is okos, azonban ő az iskola kollégiuma 
előtt áll. 

 Augusztus 23.-a van, a gólyatábor 
első napja. Elfoglaltuk a szobákat, majd 
irány a város a leendő OFÖ vezetésével. ”El 
ne vesszünk célú” túránk után a kollégium 
klubtermében kötöttünk ki. Egy kis 
drámajáték egymás megismerésére, és 
készülődhettünk is a lefekvéshez. Úgy tűnt, 
ez a nap elég gyorsan ”szecskáztatás” nélkül 
telt el. Hopp! Mégsem! Elalvás előtt 
mindannyian megtanultuk mi is az a ”kipuff-
bepuff”.

 
Augusztus 24.-e, a második nap. 

Otthon rendszerint arra ébredek, hogy 
hasamra süt a nap. Nos, itt fél hatkor arra 
eszméltem, hogy arcomba néz a kamera! 

Rövid idő alatt összekaptuk magunkat és 
irány a park, mondván a reggeli futás jót 
tesz. Ezt másodikos felügyelőink is így 
gondolták, főleg hogy mi futottunk, ők meg 
nézték. Ezután (nehogy már kilométer 
hiányunk legyen) sétáltunk egy nagyot 
Pakson.  

Közben agyafúrt rejtvényeken 
keresztül szereztünk Eszis életünkhöz 
nélkülözhetetlen információkat: mikor rendel 
a nőgyógyász, mikor indul az utolsó busz 
Piripócsra, stb.. Asztali áldás, ebéd, majd 
csempeszámolással hangoltunk a leendő 
matekórákra (Egy csempe, Két 
CseCsempe… 20-ig!!). Három óra felé pedig 
irány a strand. Csobbanás előtt, 
’’puffogtunk” még egy picit, nehogy 
elfelejtsük hogyan is kell. Még az osztály 

egyik fele az estéhez szükséges zászló 
készítésével ügyeskedett, addig a sportosabb 
részleg a strandfoci pályán próbált meg 
maradandót alkotni. Ez több-kevesebb 
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sikerrel járt, bár mi ’’Kockák” meg voltunk 
elégedve a második hellyel. Este tábortűz, 
szalonnasütés, zene, jó hangulat. 

Augusztu
s 25.-e, a 
harmadik nap. 
Az utolsó napi 
’’Atom-jó ’’ 
program 
részeként 
meglátogattuk a 
Paksi Atomerőművet, majd ebéd után búcsút 
vettünk a gólyatábortól. Élményekkel , 

barátokkal gazdagodtunk,  úgy gondolom  
mindenki nagyon jól érezte magát. 
 A dolgok neheze azonban majd 

ezután jön. Egy 
hónap gólyaság, 
majd a nagybetűs 
ESZIS ÉLET. Ám 
ne feledjük, az 
avatásig  még 
gólyák leszünk. 
Visszasírjuk mi 

még a ’’Kipuff-bepuffot’’. 

Dicsérdi Ádám 

GÓLYABÁL 2010 
 
Péntek este, ESZI-csarnok előtér. Sehol 
senki. A ház majd szétesik a dübörgéstől. 
Bent próbálnak a lyányok. Sütiket 
hoznak-visznek, rohangálnak, pakolnak, 
tomboláznak., a gólyák izgulnak. Jelen 
van sok volt eszis. Jó látni őket! Lassan 6 
óra és…  
Szabó Béla igazgató úr felmegy a 
színpadra, és int, hogy kezdhetjük. 
Reményét fejezte ki, hogy az idén 
szeptember elején berepült gólyáink nem 
hagynak el bennünket szeptember végén 
a többi madárral. Elmondja az érdekes 
adatokat, hogy a 9.-esek nem akárkik, 
mennyi ember közül lettek kiválasztva. 
Érezzék a súlyát annak, hogy eszisek 
lehetnek és azt, hogy ezt meg kell 
becsülniük.  

Kezdődnek a műsorok. Kíváncsian vártam, 
hogy mennyivel lesz más, mint annak idején 
a miénk. a gépészek az elsők. Több kis 
jelenetet adnak elő. Elhangzanak olyan 

szavak a XX. századi Piroska és a farkasban, 
hogy azon gondolkozom, hogy ebből nem 
lesz-e baj. Meglepődve láttam, hogy kik 
mosolyognak rajta mögöttem. Úgy hírlik a 

Kazinczy-versenyre is ezzel a műsorukkal 
készülnek, igaz akkor majd sípszóval vagy 
fütyülve adják elő.  Nem lesz baj, most már 
nevetek én is. Műsoruk folytatásában van 
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élő erdő, viharos kánkán, közönségsiker. 
Folytatják a b-sek. Lámpák zöme le. 
Projektor, mikrofon be. Kár, hogy elég 
halk,pedig nagyon jó a szöveg és a 
hozzáválogatott képek, mozzanatok. Olyan 

vérbeli kocka.  Csak gépeznek, 
gépeznek… ééés befut Lacza tanár úr 
teljesen váratlanul, sípol, kiabál. A szülők 
meg mondogatják, hogy de édesek, ahogy 
futnak. Legközelebb ők is, hadd tudják meg! 
 A körték az elektrósokkal a gólya 
evolúcióját állították színpadra a bébigólya 
ringatásától a felnőtté válásig. Szupi 
összefoglaló, kár, hogy ők is meg vannak 
ijedve a hangjuktól. Végül zárták a sort a d-
sek, menedzsergólyáink egy táncshow 
produkcióval készültek, amit az éjszaka 
jótékony sötétjébe burkoltak, többek 
sajnálatára. Tök sötét, ” néha-néha egy-egy 
lámpa meg-meg villan-villan”©D. Semmit 
nem látni belőlük szinte, még jó, hogy 
kattognak a fényképezők. Amúgy ügyesek, 
szépek, jók.  

A próbatételek után készen állnak az 
eskütételre. Kár, hogy nem állnak be kettes 
oszlopba, egymással szembe, kacsacsőrt 
formálva a kezükből. Idézünk az eskü 
szövegéből:” Én .............................. költöző 
madár, úton a bölcsőde és nyugdíj között 
abból az alkalomból, hogy négy évre ez az 
öreg fészek lesz az otthonom, ünnepélyesen 
fogadom az alábbiakat:  

E fészek falaira mindenkor vigyázok. 
Csőrrel, lábbal nem bántom azt, de szívesen 
veszek részt annak csinosításában… A 
gondozásommal megbízott idősebb gólyák 
kelepelésére mindenkor odafigyelek, 

tanácsaikat megfogadom…. Ha 
fogadalmamat megszegném mardosson a 
szégyen, sújtson társaim megvetése, 
legyen belőlem békalencse.”  
A gólyatanárok: Léberné Kocsis Jolán és 
Volfné Tojzán Anita tanárnők esküjének 
legszebb soraiból is idézünk:  
„Minden erőmmel azon leszek, hogy az 
öreg gólyák helyett is barátkozzam 
Dinával…,békát viszek reggel a többi 
fészeklakó kollégának, és megtanítom a 
kisgólyákat a halfogás minden 
rejtelmére.” Faragó András a harmadik 
újtanár-gólya- reméljük igazoltan 

hiányzott az eskünél, ő pótolja be az első 
adandó alkalommal. Elegendő, ha az eskü 
szövegét kisebb körben, Szabó Béla főgólya 
úr előtt felmondja. 

 A gólyák eztán már fél lábon is kibírják azt 
a négy-öt szezont, ami hátra van. Kezdetnek 
végre megkapják a zenefelelősök a pályát. 
Kezükben a hangulat meg a technika. Meg 
az ördög. Tomboláznak, van egy csomó 
ajándék pl. gyermeláncfű-rész, torták, 
pendrive, ping-pong szett, kulcstartók, 
krémek, plüss, könyv, csupa jó dolog. 
Mindenki boldog, megkönnyebbült. Utána 
pakolászás, és jó éjszakát!  
További élményt olvashatsz az 
emlékkönyvedben!  

ZiZi 

5. 



 

Krakkó és Prága öt napban 
 
2010.09.13. 
Hajnalban, mikor még a kakas is alszik, 
vagyis fél hatkor a 12.C útnak indul. 
Tizennégy diák két tanár és a buszt vezető 
két sofőr. Az M6-oson haladva döbbentünk 

rá arra, hogy kénytelenek leszünk egymás 
társaságát élvezni,így értünk az első igazi 
megállónkhoz Zakopánéba. Zakopáne egy 
város a Tátra lengyelországi részében, közel 
az szlovák határhoz. A város 2301 méterre 
magasodik a tengerek fölé, a Gubalówka-
hegycsúcson pihen, mint a környék 
magashegyi sportparadicsoma. 
Gyönyörű táj, szokatlan, de nagyon szép 
házak, mindenfelé fenyők hol sűrűn, hol 
ritkán A piacon sok papucs, gomba és 
birka. Mindenhol birkabundát és bari 
szobrokat látunk, úgyhogy 
kézenfekvőnek tűnt, Indiában a tehén, 
úgy Zakopáné környékén a birka a szent 
állat. Beszállás épp olyan gyorsan, mint 
kiszállás, száguldás tovább, fő célunk 
egy krakkói szakközépiskola 
kollégiuma. Vacsora, szobák 
feltérképezése, éjféltájt good night... 
 
2010.09.14. 
Reggel 7 órakor osztályunk főnöke általános 
razziája során az egész osztályt felkeltette, 
és ismertette a nap rövid programját. A 
krakkói várat vettük célba, és gyorsan el is 
értük. A várfalról szép látvány nyílott a 
Visztula túloldalán található városrészre. A 

városhoz egy rövid legenda is tartozik, 
miszerint egy sárkány lakott a vár alatti 
dombban, aki mindig lerombolta a várat, és 
egy kénnel töltött tehénnek köszönhetően 
felrobbant. Nem szép halál, de volt utolsó 

vacsora. Tágas udvar, 
lakóépületek, a vár temploma. A 
harangtorony tetején volt egy 
akkora harang, mint másnak a 
háza, csak a legjelesebb 
ünnepekkor szólaltatták meg, és 
ekkor is 15 ember kellett, hogy 
belendítsék. Jártunk az 
altemplomban, híres királyok, 
hadvezérek sírjánál, köztük Árpád-
háziak is akadtak. A Főtér közepén 
a Posztóház, tele ékszer- és 
szuvenírárusokkal. Sietős vásárlás 
után rögtön indultunk is 
Wieliczkába, a híres sóbányához, 

amely Kinga Árpád-házi hercegnő 
hozománya volt. A legenda szerint Kinga 
hercegnő egy magyar sóbányába dobta 
gyűrűjét, és az Wieliczkába vándorolt. 
Emiatt a „trükkje” miatt később szentté is 
avatták , és a sóbányában a legszebb termet 

róla neveztek el Szt. Kinga kápolnának. A 
sóbányában meglepő mód sokáig sót 
bányásztak különböző módszerekkel. A 
bánya 2000 terméből 20 megtekinthető, és 
ezen a húsz termen egy Sandra Bullockra 
emlékeztető hölgy vezetett minket végig, aki 
angolul beszélt. Kísérőink voltak: Tóth Judit 
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tanárnő, osztályfőnökünk, Zakara tanárnő, 
mint krakkói összekötőnk és Kozma tanár úr 
állandó kísérőnk és tolmácsunk. A tanár úr 
egész úton kísérletezett az activity felől az 
értelmes beszéd felé terelgetni bennünket, 
nem sok sikerrel. Wieliczka szépségei után a 
szállásra mentünk, felkészültünk az esti 
városnézésre, azaz a főtéren, és annak 
környékén bolyongtunk 11 óráig.  
2010.09.15. 
Úti célunk Auschwitz volt. Auschwitz a 
náci Németország koncentrációs 
táborainak „fővárosa” volt. A hely 
legfőbb tanulsága az, hogy az embernél 
kegyetlenebb és hülyébb lény nem 
létezik a Földön, de talán még azon 
kívül sem. A múzeum legelrettentőbb 
kiállításai azok a termek voltak, ahol 
tonnaszám gyűjtötték össze az ott 
meghalt emberektől elrablott személyes 
tárgyakat. A táborokat követően hosszú 
útra indultunk. melynek esti végcélja 
egy prágai diákszálló volt, ahol aznap 
aludtunk. 
 

2010.09.16. 
Ez a nap Prágáé teljes egészében. Már előző 
nap este is láttuk, hogy a főtere milyen 
gyönyörű mikor vacsorázni mentünk. A tér 
két fő Épülete talán az volt, amelyiknek az 
oldalán egy hatalmas nagy aranyozott óra 
volt illetve egy hatalmas nagy templom 
melynek 2 fő tornyáról kisebb tornyok 
emelkedtek, fél óra nézelődés után mentünk 
a zsidó negyeden át a Károly hídra. A két 
oldalán szobrok díszítették, amelyek a 
valamilyen történelmi vagy bibliai alakor 

ábrázoltak. Sétáló utcákon át a hegy tetejéig 
mentünk, aminek a legfelső részén ált a vár. 
A vár több hatalmas épületéből a leges 
legszebb és legkiemelkedőbb a 
székesegyház volt. Hatalmas tornyai gótikus 
stílusban álltak, bent a rengeteg arany és 
márvány, ezüst és színes üveg csak úgy 
csillogott. A beltere hatalmas, majdnem 
magasabb, mint hosszabb.. Mellette állt egy 

torony, amibe fel lehetett menni, egy pár 
száz lépcsős csigalépcsőn. Többségünk 
majdnem ottmaradt a lépcsőzéstől. Eztán jött 

a Vencel tér, itt volt alkalmunk 
ajándékot venni és enni, inni. A 
hétig tartó vásárlás után 
mindenki mehetett a nagyvilágba 
éjfélig, mivel Tóth Judit tanárnő, 
főnökünk ezt mondta, és mi jó 
gyerekek vagyunk. A többség 
elment szórakozni, mert az eddig 
látott városok közül Prága volt a 
legszebb, és kívánom 
mindenkinek legalább egyszer 
jusson el oda, mert tényleg 
gyönyörű. 

 
2010.09.17 
A hazatérésünk napja. A busz csak éppen 
addig tudott lassítani, amíg beugráltunk. A 
két perces beszállás után Brnoba értünk, 
ahol is feltankolhattunk az ottani 5 betűs 
olcsó áruházban. A többség cseh sört vagy 
csokit vett. Három órakor már 
Magyarországon voltunk. Földvárt érintve 
lassan elfogyott az ember a buszról. 

Szappi 
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Leonardo da Vinci Mobilitás Program 2010 
 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is háromhetes szakmai gyakorlatra utazhattak az ESZI 
tanulói Lengyelországba. Iskolánk még 2009 év elején sikeres pályázatot nyújtott be a 
Tempus Közalapítványnak. A Leonardo da Vinci Mobilitás elnevezésű Európai Uniós 
pályázat keretében kétszer három hét szakmai gyakorlat megvalósítására kapott az 
iskola lehetőséget, amelyre két egymást követő tanévben került sor.  
 

Az idei szakmai 
tanulmányút 2010. 
szeptember 5-én 
kezdődött és 2010. 
szeptember 25-ig tartott, 
s ezen 11 elektronika 
szakos diák vehetett 
részt: Farkas Dániel, 
Grőb László Viktor, 
Horváth Csaba Árpád, 
Lánczos Dávid, Makó 
Dániel, Molnár Tamás, 
Tóth Gábor a 11.C 
osztályból és Eibeck 
Tamás, Fodor Attila, 
Hodován Viktor, Schmidt Péter a 12C 
osztályból.  
A kísérőtanárok: Zakara Andrea tanárnő 
(tolmács), Weisz János tanár úr 
(projektgazda) voltak.  
Utunk egy Krakkóban lévő testvériskolába 
vezetett, ami hasonló oktatási rendszerrel 
rendelkezik. Kollégiumban voltunk 
elszállásolva, mely 
az iskolához 
tartozik. 
Hétköznap 
különböző 
tanórákon vettünk 
részt, melyek 
angol nyelven 
folytak. Ezáltal 
megismerkedhettü
nk az intézmény 
tanítási és oktatási 
rendszerével, 
miközben 
alkalmunk nyílt nyelvgyakorlásra is. Az 
órák során telekommunikációval és 
mikrokontroller programozással 
ismerkedtünk meg, belekóstolhattunk a 
képszerkesztés és a 3 dimenziós ábrázolás 

rejtelmeibe, emellett részt vettünk több 
üzemlátogatáson is. Jártunk hő- és 
vízerőműben, illetve betekintést nyertünk a 
krakkói televízió és a rádió mindennapi 
munkájába. 
A két hétvége alatt Lengyelország más 
részeivel is megismerkedtünk, ugyanis 
Zakopanéba és Gdanskba kirándultunk. 

Kikapcsolódásként 
városnézéssel és 

Aquaparkban 
töltöttük el az időt. A 
program végeztével 

EUROPASS 
bizonyítványt 

kaptunk az ott 
végzett munkánk 
elismeréseként. 
Ezúton szeretnénk 
megköszönni a 
Leonardo da Vinci 
Mobilitás Program 

támogatóinak és az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégiumnak ezt a 
nagyszerű lehetőséget. 

 
Hodován Viktor
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A másik Zsidi sokkal zöldebb… 
 
Zsidi Mónika tanárnő x+1 éves és x egyenlő 
az életkorából elvett egy évvel. A tanárnő a 
tavalyi tanévben félévkor váltotta Fodor 
Melinda tanárnőt, aki most éppen otthon 
babázgat. Zsidi tanárnőt pénteken sikerült 
elkapnunk és kifaggattuk, hogy mi célja van 
velünk. 
 Kérdéseink közt szerepelt az, hogy hol 
végzett és halkan elárulta, hogy nem idegen 
iskolánkban, mivel néhány éve itt végzett 
környezetvédelmi szakon. Fő a 
változatosság. Az ESZI-ből a Pécsi 
Tudományegyetemre helyezte 
székhelyét ahol a Pollack Mihály 
műszaki karon elvégzett egy, két, vagyis 
három szakot. De mivel ez nem elég 
kihívás neki, hogy 3 szakot elvégezzen, 
ezért párhuzamosan csinálta őket, kisebb 
csúsztatással. Először 
környezetmérnöki, majd mérnöktanári 
diplomát szerzett és jelenleg küzd a 
harmadikért minőségirányítási 
rendszerfejlesztésből. A diplomák 
számából ítélve egyetért velem, hogy a 
tanulás az egyik legjobb befektetés. De 
miféle Isteni sugallat vette rá arra, hogy 
tanár legyen? A válasz meglepően 
egyszerű hát tanárok konkrétabban az 
egyetemi tanárai szeretették meg vele az 
oktatást. Elmondása alapján a 
tanárkodás már gyerekkorában is benne 
volt, mert előszeretettel tanítgatta a 
szomszéd csemetéket. személyes 
tapasztalataink alapján ez egyértelműen 
bizonyítható, ahogyan a segítőkészségese. 
Szívesen segít, ha megkérik, vagy utánanéz, 
ha éppen nem tudja, vagy megmondja, kihez 
forduljunk. Az ESZI a számára legjobban 
megfelelő munkahely. Közel van, és jól 
ismeri mind magát az épületet, mind a benne 
dolgozókat, hisz egyik másikuk még 
tanította is.  
Riportalanyunk nemcsak a tanítást kedveli 
annyira, hogy űzze, hanem a sportokat is. 
Kedvencei közé tartozik az autósport 
(megjegyzésként megemlítendő hogy 
versenybírói igazolványa is van). Nem áll 
távol tőle a barkácsolás sem. Ezen felül 

szeret kosarazni, íjászkodni és sétálgatni. De 
persze nem csak a lazítást kedveli, jóban van 
a kémiával, biológiával, laboratóriumi 
műveletekkel és az orvoslással is, 
emellettszívesen nézi a természetfilmeket 
vagy azokat, amikben a technika szinte 
bármely területéről származó valamiféle 
újdonság van. Elárulta, hogy 11.-es koráig 
orvos akart lenni. Ebben a tervében a 
lelkiismerete állította meg, mivel nem tudná 
feldolgozni, ha valakinek baja esne a kezei 
alatt.  

Érdeklődtünk az után is, hogy mi az, amin 
változtatna a világban, ha megtehetné. Ez az 
emberek környezettudatosabb életre történő 
nevelése lenne.  
Tanártól mért is ne kérdeznénk olyat, hogy 
milyennek képzel el egy tökéletes órát. A 
válasz egyszerű és tömör. Érdeklődő és 
illemtudó gyerekek legyenek az óráján, mert 
velük könnyen és jól tud dolgozni. Fő célja 
az, hogy még jó sokáig tanítsa a jövő 
nemzedékeit.  Ennyi volt a kirándulás mások 
életében. Kívánunk a tanárnőnek sok sikert 
és kitartást hozzánk. 

Masi/Szappi
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Lido di JESOLO! ♥ 
 
Minden év szeptemberében olaszos a 
negyedikesek világa... Ez nálunk sem volt 
másképp. A kávéfőzők, a kockák és a 
gépészek egy felejthetetlen hetet töltöttek 
Olaszországban. Azt hiszem, hogy mindenki 
nevében mondhatom: Te jóóóóó....isten 
mekkora volt! :P 
Jesolo a paradicsom! A tengerpart, a 
napsütés, a bulik, a haverok...Jó volt azon a 
héten elmenni itthonról az esős, komor 
világból a 
napsütötte 
tengerpartra. 
Nagyon jó időnk 
volt, amit ezúton 
köszönünk a 
Fentieknek.:) 
Elmondhatatlan 
az az érzés, 
amikor egész nap 
csak fekszel a 
homokos parton 
és bámulod a 
tengert. 
Esténként persze 
a nyugalmat 
felváltotta a pörgés és nem titok az sem, 
hogy iszonyú sokat hülyéskedtünk.^^ A 
szállásaink is nagyon ott voltak a szeren, 
csak egy hátrányuk volt: nagyon messze 
voltunk egymástól. Szerencsére ez nem 
jelentett gondot. Esténként valahogy mindig 
összegyűlt a banda. Írhatnám, hogy voltunk 
Aqua parkban, Velencében és Padovában is, 
de ezt már mindenki tudja.  
Az is biztos, hogy sokat nem aludtunk azon 
a héten. Valahogy mindig találtunk jobb 

programot. Hajnali 3-kor elindulni egy jó kis 
tengerparti sétára, hallgatni a tengert és a 
gondolatainkat. Ez az érzés örökre 
megmarad, ügye Csajszik?!:) 
Na és persze azok a tartalmas kajálások. A 
többiekről nem tudok nyilatkozni, de nekem 
egy életre elegem lett a zacskós kajákból.. 
Na és az olasz pizza. Hát az sem volt valami 
tartalmas. Vékony a tésztája és vagy egy 
egész bokor van rajta, vagy szinte semmi.:D 

Na a lényeg a 
lényeg, hogy 
a magyar 
jobb.(: De az 

olasz 
fagyi..Ahh, az 

nagyon 
finom.*.*  
Ha már 

Olaszország 
részletes 

jellemzésénél 
tartok meg 

kell 
említenem az 
olasz pasikat 

is. Muszáj!:D Nagyon jók! A pizzériában 
inkább a pincér fiú után csorgott a nyálunk 
mint a pizza után.:D Arról a másik két 
srácról ne is beszéljünk. Elnézést a kódolt 
beszámolóról, a csajok értik, az a lényeg.;P 
Jövő hét utáni hétig tudnék még mesélni! 
Tényleg iszonyú jó volt és nagyon 
visszamennénk. Aki nem jött az nagyon 
sajnálhatja, aki meg még majd most fog 
menni az készüljön...:) 
Hatalmas JESOLO love!!!!! Nyeeeeee.^^

 arasala
Egy újabb Hello Kitty-s cikk. Muszáj!:D 
Olaszország nem meglepő, hogy sok-sok lépéssel előttünk 
jár a HK elterjedése terén is. Minden harmadik bolt a kis 
fehér cica "tulajdonában" van. Kószálva azokon a jesoloi 
sétálóutcákon és Velencében, sokunknak csorgott a 
nyálunk. Annyi Hello Kitty-s cucc volt, hogy már nem 
tudtunk hova nézni. HK-s cipő, bőrönd, ruhák, sulis cuccok, 
táskák és még reggelig sorolhatnám, hogy mi minden.  A 
Hello Kitty-s autóról nem is beszélve...*.* 

arasala 
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Több, mint egy évfolyam-kirándulás 
Jesolo egy kicsit másképp 

 
Az ESZI-ben már hagyománnyá vált, hogy 
minden év elején a végzősök egy hetes 
kirándulásra mennek Olaszországba. Ez az 
úgynevezett utolsó túra, ahol az 
egész évfolyam együtt lehet, 
esély a gondtalan 
kikapcsolódásra a nagy 
megmérettetés, az érettségi előtt.  
De most egy fontosabb dologról 
szeretnék említést tenni. Az 
olaszországi út, ránk, diákokra 
való hatásáról. Valóban, ez több 
volt mint egy átlagos évfolyam-
kirándulás, ahol egyik múzeumot 
járjuk végig a másik után, s 
programok végeláthatatlan sora 
vár ránk nap mint nap. 
Véleményem szerint ez az utazás 
nem csak arra volt jó, hogy 
„világot lássunk”, más kultúrákat 
és az azokhoz tartozó értékeket 
megismerjük, művelődjünk. Önmagunk, 
tanáraink és társaink megismerésében is 
nagy szerepet játszott, hiszen senki sem 
fogta a kezünket, önállóan kellett döntéseket 
hoznunk és 
megbirkóznunk a 
mindennapok 
nehézségeivel. Itt 
nemcsak a helyes 
pénz- és 
időbeosztásra, a 
reggeli 
bevásárlásokra, a 
barátainknak és 
magunknak 
történő nagy 
ebéd- illetve 
vacsorafőzésekre 
gondolok, hanem arra, hogy mindenki 
önmagáért felelt, és ez segített abban, hogy 
ki-ki megismerje saját korlátait. 
Emellett elmondható, hogy minden 
értelemben közösség összekovácsoló és 
építő ereje is volt ennek a hétnek, hiszen  

sosem gondoltuk volna, hogy az 
évfolyamunkba járók közül ennyi embert 
nem ismerünk, talán még csak nem is 

láttunk. Az utazás után sokszor feltettem 
magamnak azt a kérdést, hogy: Vajon ha 
nem megyek el, akkor megismerem őket 
valaha? Talán igen, de az is lehet, hogy 
nem…és az utóbbival rengeteget veszítettem 

volna.  
Ám az együtt eltöltött 
napoknak, a közös 
főzéseknek és az 
éjszakába nyúló 

beszélgetéseknek 
köszönhetően új 
barátokra és 
ismeretségekre tettünk 
szert. Átéltünk együtt 
rengeteg vicces és 
képtelen szituációt is, 
amelyekre maradandóan 
emlékezni fogunk és 

amelyek miatt elmondhatjuk, hogy igenis 
megérte elmenni Olaszországba, erre a 
kihagyhatatlan utazásra, a valóban utolsó 
olyan kirándulásra, ahol együtt lehettünk.  
 

Klein Nikoletta
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Tanulási módszerek 
 
Igen, látom az arcod. Igen, tudom, hogy nem 
hiszed el. Igen, másodállásban 
gondolatolvasó is vagyok. Igen, tudom, hogy 
elolvastad a címet és rögtön tovább is 
lapoztál, mert kit érdekel hogyan kell 
tanulni. Na, most hogy egy ilyen pikáns, 
barokk körmondattal indítottam, ideje a 
lényegre térni. Szóval! Minden tanár arról 
papol, hogy hogyan tanuljunk, és hogy így 
ezt nézzük át, meg úgy azt olvassuk el, az 
egészre pedig szánjunk ennyi időt, és mi 
leszünk a királyok. Jó, oké, 
felfogtuk, átjött.  
Inkább lássuk, HOGYAN 
NEM érdemes tanulni – öt 
pontba sűrítve, és mellőzve 
az abszurd elképzeléseket. 
Námbör ván: mihelyt nyílik 
a tankönyv, nyiss ki 
minden egyebet: az 
ablakot, mert az utcazaj 
nélkül tanulni nem tuti, a 
laptopodat, természetesen 
bekapcsolt állapotba – 
ennek hiányában nyisd meg 
az utat az áramnak a 
számítógéped felé -, illetve 
nyiss ki még néhány 
üveg… alkoholmentes 
üdítőitalt is. 
Námbör tú: menj oda a legközelebbi 
zenelejátszódhoz, és fedezd fel, hogy a 
mérnökök olyan zsenik voltak, hogy 
kitalálták, miszerint a hangerő-szabályzó 

gombot fölfelé is el lehet tekerni, miközben 
a legütősebb zene szól, ami csak el tudja 
vonni a figyelmedet. 
Námbör frí: a tanuláshoz szükséges 
határtalan kreativitást elősegíti, ha a 
barátnőddel vagy barátoddal konzultálsz, 
főleg, miközben a százhatvanhetedik fokú, 
három és fél ismeretlenes, logaritmusos 
egyenletet próbálsz megoldani. 
Námbör for: a tanulást hagyd mindig 
akkorra, mikor már elég fáradtnak érzed 

magad ahhoz, hogy ledőlj az 
ágyba, mivel a hirtelen rád törő 
stressz körülbelül három 
másodpercnyi lendületet ad 
neked. Ezzel a féktelen 
akarattal pedig akár az összes 
tanulnivalót, amit holnapra 
kaptál, azt gond nélkül meg 
tudod csinálni. Ne feledd: csak 
a pillanatot kell elkapni. 
Námbör fájv: hallgass az előző 
négy tanácsra. 
Mindenkit biztosítani tudok 
felőle, hogy ezeket a jóindulatú 
utasításokat megfogadva nem 
fog tudni a kellő 
hatékonysággal és korrekcióval 
tanulni. Mivel nem bízhatok 

semmit a véletlenre, ezért mondom még 
egyszer: ezek a módszerek arra szolgálnak, 
hogy illusztráljam, HOGYAN NEM LEHET 
TANULNI 

Vuliem 
 

Szülőnevelés-elmélet: I. óra 
 
Üdvözöllek benneteket gyerekek, Dr. 
McRontó vagyok. Mivel elég sok szájból 
hallani manapság, hogy „Anyu nem enged ki 
a skacokhoz” vagy „Anyu mindig megtiltja, 
hogy találkozzak pasimmal/csajommal” meg 
ilyesmik, és mert veszettül rág az unalom, 
ezért bevezetlek benneteket a helyes 
szülőnevelés alapjaiba. 

„Hogy miért is kell nevelni a szülőket? Meg 
egyáltalán, nem ők nevelik a gyerekeket? 
Most hogy van ez?” – kérdezhetitek most 
gondolatban. 
Ha szeretnétek némi egyéni szabadságot, és 
ha zavaró a szülők túlzásba vitt 
gondoskodása, akkor igenis, kell nevelni a 
szülőket!!! 
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A feletettünk lévő generáció (azaz a szülők, 
csak nem szeretem magamat ismételni) rossz 
tulajdonságai közé tartozhat a makacsság, 
szabályokhoz való ragaszkodás, buliellenzés 
vagy szimplán bármilyen ötlet, kérés 
elutasítása. Ez így van rendjén, nekik ez a 
dolguk. De mivel ti mindnyájan 
középiskolások vagytok már, sőt van, aki 
lassan már az se, ezért el 
kell kezdjétek próbálgatni 
a szárnyaitokat, élvezni 
kell az életet, 
párkapcsolatot 
kialakítani, el kell 
kezdjetek élni. 
Először is ezt tudatosítani 
kell a nevelőkben, már 
nem vagytok Anyuci Pici 
Lánya/Fia. Le kell velük 
ülni, beszélgetni az élet 
nagy dolgairól. Fontos az 
őszinteség, bármenyire is nem fogják 
szeretni hogy pl. csajoztok/pasiztok, el kell 
fogadják, ők is voltak fiatalok, és nektek is 
meg kell élnetek a magatok kamaszkorát.  
Persze nem kell rájuk erőltetni, hogy te már 
nagy vagy, mert még nem. Ellenezzék 

nyugodtan a dolgokat, ezért vannak. 
Próbáljatok észérvekkel hadakozni, ha 
határozottan kiálltok magatokért és értelmes 
indokokkal, érvekkel alátámasztjátok a 
tetteiteket, akkor kénytelenek lesznek 
beismerni, hogy nektek van igazatok. Ha 
látják a magabiztosságotokat, könnyebben 
hajlanak megegyezésre. Próbáljatok 

kompromisszumokra 
törekedni. 
Na, mára eleget beszéltem, 
ha bármilyen kérdésetek van, 
(és legyen) akkor írjatok 
nekem egy levelet, és 
juttassátok el Leimsziederné 
tanárnőnek (F21), és 
megválaszolom őket a 
következő óra keretein belül. 
Ha nem küldtök semmit, 
akkor úgy veszem, hogy 
tökéletes harmóniában éltek 

a szüleitekkel, és  fölöslegesen jártatom a 
számat. Most pedig lapozzatok tovább, vagy 
egyetek egy csokit, és gondolkodjatok el az 
imént olvasottakon. 

Dr. McRontó 

 

Kishírek a nagyvilágból 
 

Új szarkofág Csernobilban Mivel az 
eredeti betonkoporsó, ami ma is az 
atomreaktor fölött van megrepedezett, 2007-
ben egy pályázatot írtak ki. Az előzetes hírek 
szerint a 285x150 méteres betonszarkofág 
építése 1,35 milliárd dollárba fog kerülni, és 
5 év alatt fog elkészülni.  
 

Városi immunitás 
Egy új brit kutatás 
szerint, melyet egész 
Európában, 
Ázsiában és 
Afrikában végeztek, 
a tudósok rájöttek, 
hogy ott, ahol már 
régen, több ezer éve 
városok állnak, ott 
az emberek sokkal ellenállóbbak a lepra és a 
tbc fertőzésre. A kiválasztódás során egy 

olyan génvariáns jött létre, amely az emberek 
egy részét ellenállóbbá teszi a lepra és a tbc 
ellen. Ez a génvariáns Európában kevésbé, 
míg a Közel-Kelettől Indiáig majdnem 
mindenkiben fellelhető. 
 

A Geminidák titka 
A NASA kutatói rájöttek, hogy a Geminidák 
meteorraj nem egy üstökösből származik, 
hanem egy teljesen más úton jön létre. A 
Naptól 20,9 millió km távolságra levő 3200 
Paethon nevű aszteroida egyik anyaga, a 
szerpentinit, kémiai úton vizet köthet meg, 
ami a Nap közelében való elhaladás hatására 
felbomlik, és a benne megkötött víz, pára 
formájában darabokra feszíti az ásványt, és 
ezeket a darabokat látjuk a Geminidák 
meteorrajként. 

Moldván Antal
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A pancser svindlerek 
 
Történetünk Krakkóban játszódik, azonban annyira mai és hazai, hogy ez a körülmény 
senkit ne tévesszen meg. Az összes hőssel és antihőssel találkozhatunk nap mint nap, 
köztünk élnek. 
Ez a krakkói villamos hasonlított a pestiekre 
főként állapotban. Az osztály gyanútlanul 
felszállt az egyik járgányra. Azonban 
villamosutazásunk felkeltette néhány helyi 
lakos figyelmét. Mint később kiderült a 
következő tettükkel bearanyozták 
napunkat, habár nem panaszkodtunk 
volna, ha ki hagyják a városnéző 
túránkból ezt a programot. A 
villamoson először jött egy 
vélhetően valódi ellenőr, aki a 
jegyeinket szakmájához illően 
korrekt módon ellenőrizte. Majd a 
megállóban ahol leszálltunk, két férfi lépett 
oda hozzánk, és elég hevesen kezdték el 
magyarázni, hogy mi magyar diákok lévén 
nem használhatjuk a lengyel 
diákkedvezményt, és ezért fizessünk 1400 
złoty büntetést. Zakara tanárnő folyamatos 
próbálkozásai nyomán a büntetés érdekes 
módon 1400-ról lement 400-ra, majd miután 
számlát kért, lement 200-ra. Már ekkor 
nagyon furcsák voltak, hogy egy egységesen 
kiszabott büntetésből hogy lehet alkudni, de 
nem tudtunk mit tenni, a tanárnő fejet 
hajtott. Ekkor két sofőrünk telefonjával 
fényképezni kezdte „ellenőreinket”, akik 

furcsa mód gyorsan visszaadták a 
tanárnőnek a pénzt.  
 A történtek után elmélkedtünk, míg egy 

kicsit: 
Mi vehet rá egy embert, hogy így 

ügyeskedjen, csaljon ? Na, most 
elárulom a szerény véleményem, 

de mivel én még nem tettem 
ilyesmit ezért fogalmam sincs 

róla, úgy, hogy csak találgatni 
tudok, de a ti kedvetekért 
megteszem.  Talán a három 

fő ok:1.pénzre van szüksége 2.kis kaland 
kell az életében (ebben az esetben 
javasolhatom az oroszlánok ketrecét 
valamelyik állatkertben) 3.szimplán nem 
tetszettünk (bár ezt kétlem, mert messziről 
látszik, hogy mi milyen rendes csapat 
vagyunk).  
Az biztos, hogy tisztában voltak azzal, 
amikor lefényképezték őket, hogy nem 
vagyunk olcsó húsok, és jobb lesz, ha 
feladják, mert a másodállásban testőreinket 
játszó sofőrök tapasztalatával keresztbe tehet 
nekik. Még napokkal később is csak úgy 
emlékeztünk rájuk: a „svindlerek”. 

Szappi
 

Azért a víz az úr… 
 
Mivel mindenki jár a szabadban és senki 
nem él bezárkózva a házban észrevehette 
azt, hogy kicsit szokatlan mostanában az 
időjárásunk. Az időjárás, mint mondják 
szeszélyes és ez így is van. Nem hiába 
hívják a meteorológust más néven 
időjósnak. A bolondos időjárás már 
rég óta tart, de az elmúlt fél évben 
aztán „jól betépett” és szórakozik: 
diónyi jég hull, nagykabát kell 
máskor a bőrünket is levetnénk, 
olyan meleg van. Ez nagyon káros és 
veszélyes is lehet főként a jég, mert ha 
célba vesz és el is talál, nem kell szemceruza 

egy pár hétig. Úgy tűnik, még nagyobb 
károkat okoz a szél a villámlás. De messze a 

rengeteg eső okozza a legtöbb gondot. 
Löszfalak csúsznak meg, pincéket és 

házakat árasztanak el, és olykor 
emberek életébe kerül az, hogy a 
természet kegyetlenebb a 
megszokottnál. Jelenlegi 
technológiáink és 
infrastruktúránk nem képes 
elbírni az olykor a házak tetejét 

is eltakaró vízzel. A tavasz óta 
leesett rengeteg esőt a talaj nem képes 
felszívni, mint ahogy normális esetben 
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történne. Az esővíz összegyűlik az alacsony 
pontokon, mint például árkokban, utak 
töltései mentén vagy pincékben és 
garázsokban.  
Országszerte nyílnak szét hegyoldalak, vagy 
csúsznak le löszfalak néhol házakkal a 
hátukon. Területileg a legnagyobb kár 
Felsőzsolcán és a napokban Kolontár és 
Devecser térségben keletkezett, ahol szinte 
az összes ház megrongálódott. A 
mezőgazdaság sem úszta meg, hiszen a 

rengeteg vizet a növények sem szeretik 
kivéve a rizst, de mivel mi nem igazán 
termelünk rizst, így ez nem számít. A 
kolontári vörösiszap-tragédia során pedig 
egy egész térség élete tönkrement, a teljes 
ökoszisztéma károsodott. A vörösiszap-
tárolók balesete így nemcsak Magyarország 
legsúlyosabb ipari balesete, hanem 
legsúlyosabb természeti katasztrófája is. 

 
Szappi 

 

A forint változatos utazása 
 
„A forint ismét zuhant”- olvashattuk szinte 
minden nap az utóbbi hónapokban. Ha 
megnéztük a híreket már úgy kezdtük: „Na, 
ma mennyit buktam a hitelen?” A forint 
árfolyamára minden mondható, csak az 
nem, hogy stabil. A devizahitelesek havi 
számlái nyár óta folyamatosan nőttek. Van 
azonban egy jó hír, azt mondják a növekvés 
megszűnt, a forint pedig 
szinte „szárnyal”. 1 svájci 
frank már csak 212 Ft, 1 euró 
pedig csupán 281 Ft. Én 
optimista ember vagyok, de 
úgy látom, ez még mindig 
sok.  
Most persze megfordul az olvasóink 
fejében, akik többnyire diákok, hogy ez 
minket hol érdekel? Nincs hitelünk, ez 
legyen a szüleink dolga. Ebben is van 
valami, de nézzük meg egy kicsit jobban. A 
negyedikes évfolyam most járt külföldön és 

bizony nem mindegy, hogy mennyi is az 
itthoni rengeteg pénzünk odakinn. Vannak 
sokan, köztük én is, akik januárban sí 
táborba utaznak. Ott persze euróval fizetnek. 
Tehát ha összegezzük a dolgokat, 
mindenkinek az érdeke, hogy javuljon a 
forint és a gazdaság.  
Lezárásnak valami megoldást kellene írnom, 

amiben ecsetelem, hogy 
mik a problémák. Ezt 
azonban most kihagyom. 
No, nem azért, mert túl 
hosszú lenne a cikkem, 
hanem azért, mert nem 
tudom a megoldást. Erre a 

feladatra vannak nálam okosabb emberek, 
akik jobban átlátják a számok világát. 
Esetleg a D-s osztályok, ha tudnak 
megoldást keressék fel szerkesztőségünket 
és mondják el véleményüket. 

Masi 

A jogosítványhoz vezető rögös út 
 
Aki egy kicsit is érdeklődik az autók vagy a 
vezetés iránt, az a fiatal alig várja, hogy 
betöltse a 16,5. életévét. Innentől ugyanis 
nyílt az út, a jogosítvány felé. Persze ha 
ilyen könnyen menne ez az egész, akkor 
mindenki jogosítvánnyal a zsebében 
rohangálna. Az életkor ugyanis még kevés. 
Nézzük nálam ez, hogy is kezdődött.  
A KRESZ oktatás a dolog unalmas része. 
Elmélet, ábrák, gyakorlás. Még a vizsga 
előtt el kell menni alkalmassági vizsgálatra, 
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ami nem egy egyszerű feladat az időpontok 
miatt például a szemészeten. Ezt is meg 
lehet oldani természetesen, ezután jön a 
vizsga, természetesen egy számítógépen, 
időkorláttal stb. Ha ezzel megvagyunk, jön 
az EÜ vizsga. A vizsga eredményeképpen 
egy kis kártyát kapunk. Ezután jön a dolgok 
izgalmas része. A VEZETÉS. A 
legfontosabb mindenkinek természetesen: 
„Milyen autóval lehet vezetni?” Mintha nem 
lenne teljesen mindegy. Én egy remek - és 
ezt most nem fényezésként mondom- 
oktatótól tanulhattam. Minden egyes órát 
élveztem és vártam, hogy mikor lesz a 
következő alkalom. A rutin vizsga gond 
nélkül telt, én naiv azt hittem a 
későbbiekben is így lesz. Tévedtem.  
A vizsgám időpontja háromszor változott, 
de végül meglett a fix időpont. Az 
oktatómnak, akit szintén Misinek hívtak - 

talán innen a szimpátia- az volt a 
rögeszméje, hogy előtte le kell mosni a 
kocsit. Így az autómosóból mentünk a 
rutinpályára, ahol megtudtam, hogy a lehető 
legszigorúbb vizsgabiztost kaptam. Már itt 
éreztem, hogy nem lesz minden rendben. A 
kötelező ellenőrzésnél kiderült, nem ég a 
féklámpa. Természetesen ki kellett 
cserélnünk. Ezek után indultunk utunkra. A 
vizsga sikerült elsőre, de korántsem 
egyszerűen. 
Néhány nappal később megkaptam 
gyönyörű rózsaszín kártyámat, amin ott virít 
a képem.  
A jogosítvány egy hasznos okmány, ami 
felelősséggel jár és a hozzájutása a 
hiedelmekkel ellentétben nem mindig 
egyszerű.     

Masi 

 

Sorozatajánló – Merlin 
 
„A mítoszok földjén, a mágia idején egy 
hatalmas királyság sorsa egy ifjú vállain 
nyugszik. A neve… Merlin.” 
Az Arthur-mondakör 
valószínűleg senki 
számára nem 
ismeretlenek, hisz 
még a legutolsó 
putriban is mindenki 
hallott Arthur 
királyról, Merlinről, a 
nagyhatalmú 
varázslóról és a 
köréjük szőtt 
legendákról. 
Számtalan film és 
könyv merít a 
világukból vagy pont kettejük történetét meséli 
el. 
De mit tudunk Merlin, Arthur és a többi fontos 
szereplő gyerekkoráról. A Napnál is világosabb: 
semmit. 2008-ban viszont négy rendező (Johnny 
Capps, Julian Jones, Jake Michie és Julian 
Murphy) úgy gondoltaa, hogy kipótolják ezt az 
űrt. 

S ezzel napvilágot látá’ a Merlin című sorozat, 
melyben nyomon követhetjük a legendás 
boszorkánymester kalandjait fiatal korában, 

központi szerepet kapva 
a közte és Camelot 
leendő királya közt 
kialakuló kapcsolat. 
A cselekmény hol 
rendkívül izgalmas, hol 
könnyfakasztóan drámai, 
hol szívdobbantóan 
epikus, s még a jófajta 
humort sem mellőzi. 
Egybefoglalja az összes 
olyan elemet, amit a néző 
szívesen lát egy fantasy 
műfajú történetben, az 

ezerszer elhasznált sablonokat új szemszögből 
mutatja be. Az Arthur-mondakört egy új 
megvilágításba helyezi, remek karakterekkel és 
históriával operálva kalauzol el bennünket 
Camelot királyságába, ahol Merlinnek be kell 
teljesítenie a sorsát: vigyáznia kell Arthurra, 
hogy megélhesse uralkodóvá koronázásának 
napját. 

Pataki Balázs 
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Horoszkóp 
Mivel az ESZI tantárgyai közül hiányzik a csillagászat, így idővel a jó újságíró is kénytelen új forrásokból 
fürkészni a jövőt. Talán ennek köszönhető, hogy egy nap felfedeztük, miszerint a tanulók sorsát a 
csillagok után a tanárok befolyásolják a legjobban. Nézzük hát a pedagógusok állását ebben a hónapban! 
 
Kos: az elkövetkezendő időszak nagyon kiélezett 
lesz, mivel a Hold és Prantner Zoltán tanár úr éppen 
ebben a hónapban 60 fokos derékszöget fognak 
bezárni egymással. Ezzel egy trójai faló-szintű 
cselhez kapsz lehetőséget, használd ki bölcsen, de ne 
túl racionálisan! Tipp: vigyázz, hogy ne rohanj fejjel a 
falnak. 
 
Bika: a hónap elejei újhold és Árokszállási Tibor 
tanár úr konstelláció matematikailag kedvező 
folyamatokat indít be, ennek köszönhetően új 
szerelem fog kibontakozni az életedben, a negyedik 
gyök alatt. Minden jel arra mutat, hogy meg kell 
szabadulnod bal oldali homloklebenyétől, amely miatt 
eddig túl racionálisan közelítetted meg az életet. Tipp: 
menj síküveg-restaurátornak! 
 
Ikrek: ne lepődj meg - a szombati Szaturnusz-Jaksa 
Katalin tanárnő együttállás szerint a következő ECDL 
vizsgán IKT alapismeretek modulból központi 
számonkérést fognak végrehajtani. A problémáidat 
csak fokozni fogja, hogy az étteremben hagyott 
borravalót egy csekken írod meg és eltéveszted a 
tizedesvesszőt… Tipp: ne ebben a hónapban köss bele 
egy csapat részegbe.  
 
Rák: Nagyné Lakos Mária tanárnő és a Vénusz 
egymás mellett fognak elhaladni, ez egyértelmű jelzés 
arra, hogy egy héten belül megfordul a gravitáció 
iránya. Ebben a hónapban egy fontos döntést kell 
meghoznod. Az is döntés, ha nem döntesz. Tipp: 
látogass el szellemgyógyászodhoz és 
szellemgyógyszerészedhez és restauráltasd az aurádat! 
 
Oroszlán: ügyelj az egészségedre, mivel a Jupiter és 
Lacza Csaba tanár úr együttállása rossz hatással lehet 
rád. Ez remek lehetőség arra, hogy elveszítsd a 
tornafelszerelésedet és a pénztárcádat az összes 
iratoddal együtt. Új szerelem lángja lobban fel az 
életedben, de nem lesz hosszú életű, mert megemelik 
a gáz árát. Tipp: lopj papírzacskóban három köbméter 
levegőt! 
 
Szűz: a hónapban jó hatással lesz rád a Merkur-Jech 
Attila tanár úr trigon, ennek köszönhetően találkozol a 
buszmegállóban egy hatvan wattos neoncsővel, aki az 
ősi asztrológia szerint hasznos tanácsokkal láthat el. 
Vigyázz, ha azt hallod, hogy a sors ujja rád mutat, 
mert sajnos a középső lesz az. Tipp: kelts életre egy 
páfrányt, és tanítsd meg zongorázni! 
 
Mérleg: a Rák  jelében uralkodó Hold-Nagy János 
tanár úr együttállás erős hatást fog gyakorolni a fű 
növekedésére, így javasolt levágni a pázsitot a fejed 
búbján. Vulpecula egész éjjel sajtért énekel ma 

Corvusnak, így a következő hónapban a jegyeid 
számában változás fog bekövetkezni.  
Tipp: állj oda az osztályfőnököd elé és mondd neki, 
hogy szótagoja el ezt: ter-mék-spe-ci-fi-ká-ci-ó. 
 
Skorpió: Telihold hajnalán, hétfőn vágj le egy 
fűzfavesszőt, és tedd vízbe, hogy kizöldüljön, mert 
egy asztrológiai babona szerint ezzel egy hónapig 
elkerülnek a BKV-ellenőrök. A Kozma Győző-
Szaturnusz triambulum szerint spórolnod kell az 
árammal, mert kialszik a Nap Anglia felett! Tipp: ne 
ingerelj vízilovakat, ha azok éppen pókereznek. 
 
Nyilas: Teliholdkor, mikor a Horologium elüti az 
éjfélt, Taurus hátulról megtámadja Virgót, Lacerta 
pedig bekúszik Fornaxba, ez arra enged következtetni, 
hogy te nem tudsz rézharangot kovácsolni. A Plutó-
Tóth Judit tanárnő kvadrát mély behatást gyakorol a 
magyar nyelv és irodalom érdemjegyeid többségére. 
Tipp: vegyél egy sündisznót! 
 
Bak: A következő napokban az Androméda 
csillagköd kifényesedik, mivel áthalad mögötte Pónya 
Zsolt tanár úr. Ennek tükrében egy zöld levelibéka 
populáció fog letámadni holnap reggel. Ezen a héten 
rengeteg sör és holdfény kell neked, a sumér kultúrák 
szerint ugyanis egyik olyan, mint a másik. Tipp: 
olvass több szórólapot! 
 
Vízöntő: a következő hetekben Zsidi Károly tanár úr 
áthalad Hold előtt, emiatt mindenki tudni fogja rólad, 
hogy még egy kiégett processzor is jobban tud 
programozni nálad. Ezzel szemben egy ellentétes 
hatást fog kiváltani, mikor Zsidi Mónika tanárnő a 
Vénusz mögül fog kibukkanni, ennek következtében 
napvilágra kerül, hogy egy kettétört titráló lombik is 
zöldebb, mint te. Tipp: Törjön ki a frász! 
 
Halak: Leimsziederné Tóth Ildikó tanárnő és az 
Uránusz úgy fognak kitörni az Orion-csillagködből, 
mint a Spartacus és diszkrét társulata a capuai 
gladiátor iskolából. Ennek tükrében jövő héten hátba 
támad egy csapat hangya. A közeljövőben a csúcsot 
azért fogod elérni, mert egy gramm erkölcs nem sok, 
annyi nem szorult beléd. Tipp: menj egynyomtávú 
kézierőgép-kezelő technikusnak! 
 
Mivel a teljes tanári kar névsorát lehetetlen lenne 
belenyomorítani egyetlen egy darab horoszkópba, így 
azok a pedagógusok se csüggedjenek, akik ebben a 
jövő-előrejelzésben nem szerepelnek. Nyilván ők 
nagyon furfangos módszerekkel elrejtőztek mindent 
látó, harmadik szemem elől. De egyet se féljenek, lesz 
ám még ESZIrat az idén! 

Vuliem
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HumorZsák 

Matematika tanár a gyerekhez: 
- Pistike, mennyi 2000+3650? 
- 6000. 
- Ki tanította ezt neked ezt a butaságot? 
- Az apukám. 
- És mi a te apád? 
- Pincér. 
 
A fizika tanár felelteti Pistikét:. 
- Na, Pistike, légy szíves mutasd be nekem az 
ampermérőt! 
Mire Pistike: 
- Tanár úr, bemutatom az ampermérőt: 
ampermérő - tanár úr... Kérem, ismerjék meg 
egymást! 

 
Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és 
az apja elkezd vele ordítani: 
- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból 
csak kettest kaptál, de hogy történelemből is, 
pedig csak fél oldal az egész? 
 
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK 
 
10 éves érettségi találkozó:- Menjünk a 
Három Cicába, mert ott jó nagymellűek a 
pultos csajok! 
20 éves érettségi találkozó:- Menjünk a 
Három Cicába, mert ott jó a sör! 
30 éves érettségi találkozó:- Menjünk a 
Három Cicába, mert ott vannak diabetikus 
ételek! 
40 éves érettségi találkozó:- Menjünk a 
Három Cicába, mert oda be lehet menni 
kerekesszékkel! 
50 éves érettségi találkozó:- Menjünk a 
Három Cicába, mert ott még nem voltunk

 

Mire jó a fogpaszta? 
1. Gyorssegély a méhcsípésre 

A méh csípése pokoli fájdalommal jár. Ha ilyenkor a kezünkbe akad egy 
tubus fogkrém, kenjünk egy keveset azonnal a csípésre. A fogkrémben 
lévő lúgok perceken belül semlegesíteni kezdik a méh mérgében lévő 
savakat. 

2. Ékszer tisztítása 
Nagyanyáink régi ékszertisztító módszerét is feleleveníthetjük egy 
kicsit. Az ezüst gyorsan oxidálódik. Csúnya fekete színe lesz, az 
embernek már nincs is kedve felvenni egy régi nyakláncot. Egy puha 
fogkefe és egy kis fogkrém segítségével pillanatok alatt 
újjávarázsolhatjuk kedvenc ékszereinket. Dörzsöljük kitartóan 
fogkrémmel, a csillogás újra életre kel! 

3. Nincs többé párás úszószemüveg 
Az iskolai úszásból hazaérve gyakori panasz, hogy nem láttunk semmit a víz alatt, mert bepárásodott a 
szemüvegünk? Elő tehát a fogkrémmel! Kenjük be belülről az úszószemüveget a pasztával, majd meleg vízzel 
öblítsük ki. A következő vízbe merüléskor a fluorid megakadályozza majd a bepárásodást, és boldogan 
lubickolhatunk a vízben. 

4. A hófehér bőrtáska 
Könnyű beleszeretni egy hófehér bőrtáskába az üzlet kirakatában. Aztán jön a bosszúság: itt-ott egy kis tintafolt, 
amely kifolyt a golyóstollból, megszürkült pánt, olajos ujjlenyomatok mindenhol. Egy puha fogkefével és egy 
kevés fogkrémmel azonban ezt is újjávarázsolhatjuk. Dörzsöljük át fogkrémmel a koszos részeket, végül töröljük 
át egy nedves ronggyal. A fogkrémben lévő nátrium-karbonát segítségével a fehér táska ismét a kedvencünk 
lehet. 
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Az élet nagy igazságai 
 
A sláger az a zene, ami a füleden megy be és a 
könyöködön jön ki. 
 
Egy perc hosszúságát az határozza meg, hogy a WC - 
ajtó melyik oldalán várakozol. 
 
A legrosszabb dolog a világon az, 
amikor a hülyeség a 
szorgalommal párosul. 
 
Bigámia az, ha valakinek eggyel 
több felesége van, a monogámia 
ugyanaz. 
 
A régész karrierje romokban 
hever. 
 
A pofon elhadart simogatás. 
 
Az önző csak magára gondol. az irigy másokra is! 
 
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az 
apjának van egy jó kis kocsmája. 
 

A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen 
védelem. 
 
Vegetáriánus: régi indián szó. jelentése: " béna 
vadász"... 

 
Mindenhol jó, de a legolcsóbb 
otthon... 
 
Ki a hideget nem szereti, hóember 
nem lehet. 
 
Hajléktalanok jelmondata: "kukából 
nem lesz szalonna". 
 
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el 
annak amit hallasz, zseniális, ha 
tudod melyik felét. 
 

A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb. 
 
Az ámokfutás a jövő tömegsportja. 
 
A szálka a hal bosszúja… 

 

A gazdasági válság idején induló Új szakmák listája: 
 

 

Talicskatoló - Egynyomvonalú kézierőgép-kezelő technikus. 
Takarítónő - Higiéniai manager asszisztens. 
Ablakmosó - Síküveg restaurátor. 
Gondnok - Háztömb manager. 
Portás - Front door manager. 
Sofőr - Kormánykerék-igazgató logisztikai supporter. 
Árokásó - Okleveles nyeles lapát technikus 
Disznópásztor - Élelmiszeripari alapanyag előkészítő koordinátor 
Pénzbehajtó - Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális 
ügyintéző 
Verőlegény - Nyeles testápoló-gép kezelő technikus 
Rakodómunkás - Anyagmozgatási szakreferens. 
Parkolóőr - Forgalombiztosítási szakmenedzser. 
Tolvaj - Tulajdonáthelyező és biztonságtechnikai szakember. 
Áruló - Szabadfoglalkozású megélhetési eladó. 
Utcaseprő - Köztisztasági, tárca nélküli asszisztens. 
Kukás - Hulladék menedzselésisi szakreferens. 
Autómosó - Gépjármű optikai karbantartó 
Bérgyilkos - Humánerőforrás létszám leépítési ügyintéző 
Raktáros - Termékpozíció optimalizálásért felelős logisztikai manager. 
WC-s néni - Anyagcsere manager. 
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