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Évnyitó 

 

„Itt van az ősz, itt van újra,  

S szép, mint mindig énnekem…” 

Petőfi S. 

 

 „Sajnos”  ebben is, mint 

minden évben, megnyitották 

iskolánk kapuit, kellő tiszteletet 

és gondot fordítva az évnyitói 

előkészületekre. Most is csak egy 

szokásos évnyitóra készültünk.  

Mindenki unalmas műsorra 

számított, de meglepett minket a 9. C 

osztály egy vicces előadással. Nem tudni, 

direkt, vagy az idő hiánya miatt, de néhány 

baki becsúszott. A szereplők viszont 

ügyesen vágták ki magukat, mikor egy-két 

sorral arrébb csúszott a szöveg a fejükben. 

A közönség sem volt rest, ők is próbálták 

az előadók helyzetét 

„könnyíteni”. Az i-re a pontot az 

utolsó szereplő bevonulása tette 

föl, akinek szerepe szerint kellett 

a szövegét elfelejtenie. De mi 

nem bántuk, mert ilyen jó 

hangulatú évnyitónk még nem 

volt.  Ezzel szeretném megköszönni az 

összes szervezőnek és szereplőnek a 

színvonalas műsort. Jó lenne, ha minden 

ősszel ilyen vidáman nyitnánk meg az új 

tanévet.

Magdali Zsóka 

 

ESZI 25 
 

Idén iskolánk 25-dik életévét töltötte be.  Ehhez méltóan az iskola 

vezetősége és fenntartója két napos rendezvénnyel emlékezett 

meg erről a különleges születésnapról. Erről kérdeztem Bese 

Dórát, iskolánk egyik volt diákját és mostani tanárát. 

Kedves Dóra, hogy érezted magad újra az ESZI falai közt?  

Valójában otthon éreztem magam. Gyerekként sokat futkároztam 

itt, aztán itt tanultam öt szép évig. Másfél évvel ezelőtt pedig a 

tanári gyakorlatot is itt végeztem el, így aztán nem is olyan régen fordultam meg utoljára az 

iskola falai között. Ebből az alkalomból itt lenni mégis bensőséges volt, mert a sportcsarnok 

bejárata előtti tömegben mindig feltűnt egy-egy régi arc, régi emlékekkel. 

Hogy tetszett a kétnapos program? 

Jó volt újra találkozni az osztállyal, régi cimborákkal, felsőbb évesekkel, tanárokkal. Jó volt 

újra hallani mindenkiről, újra beülni egy osztályfőnöki órára. A tablókat nézve régi 

történeteket idéztünk fel, a kiállításon pedig viszontláthattam régi gyorsírás füzetemet. 

Osztályommal nagyokat nevettünk azon a régi kisfilmen, amin még szárnybontogató gólyaként 

szerepeltünk. Nagyon jól éreztem magamat. 

Milyen volt a felújított sportcsarnokban?  

Ünnepi hangulat, szép új dolgok, finom illatok fogadtak bennünket a dolgozóknak rendezett 

vacsoraesten.  

Milyen az élet az ESZI kollégium nevelőtanáraként? 

Örülök, hogy visszatérhettem az intézménybe, és végre fiatalokkal foglalkozhatok, ami mindig 

is célom volt. Jó közösségbe csöppentem, ez már a tanévkezdés elején kiderült. 

Köszönöm az interjút! Kívánok még sok szép itt eltöltött évet!                                       KP 
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A szolár-parabola 

 

Iskolánk udvarában, a hőközpont épületének 

tetején már mindenki megcsodálhatta azt a két 

furcsa tárgyat, amit szolár-parabolának neveznek. 

Nagy János tanár urat, a környezetvédelmi és 

energetikai munkaközösség vezetőjét kerestem 

meg kérdéseimmel a szolár-paraboláról. 

Tanár úr, mi is az a szolár-parabola? 

Erre rövid választ nem lehet adni. A szolár-

parabola rendszer főbb jellemzői: 

A telített napkollektor a koncentrált napenergia hasznosító berendezések családjába tartozik. 

Nevét onnan kapta, hogy sugárzó felületét egy forgási parabola felület (paradoloid) alkotja, 

melyen 162 db, egyenként állítható, különleges minőségű síktükör található. A tükrök 

mindegyike a fókuszpont felé mutat, szerepük az, hogy a felületükre érkező napsugárzást a 

fókuszpontba koncentrálják. 

A fókuszpontban egy hőcserélő került elhelyezésre, amely a tükrök által odasugárzott 

hőenergiát a rajta átáramoltatott hűtőközegnek adják át. A hűtőközeg fagyálló folyadékkal 

kevert víz. A parabola olyan korszerű vezérlő és mozgató rendszerrel rendelkezik, amely 

képes követni a Nap pályáját, mind a napon belül, mind az évszaktól függően. Ennek 

köszönhetően a sugárzás hasznosítása szempontjából mindig a legkedvezőbb pozíciót foglalja 

el a hatalmas tükör. A zárt körben keringő hűtőközeg a felvett hőt egy hőtárolóban az abban 

beépített fűtési hőcserélőn keresztül adja le. A hőtárolóba betárolt hőenergia egy másik 

hőcserélőn keresztül a használati melegvíz készítéshez felhasználásra kerülő vizet melegíti fel. 

Ha a felmelegített víz hőmérséklete nem éri el a használati melegvíz szolgáltatásához 

szükséges értéket, akkor a távfűtési rendszer hőcserélőjén keresztül fűtik fel a kívánt értékre. 

Hogyan tett szert erre a parabolákra az iskola? 

Iskolánk az MVM Zrt-től kapta a melegvíz-előállítási és oktatási célra, az Élő-Energia Kft 

szállította és üzemelte be. 

Miért hasznos számunkra, az iskola számára a parabola? 

A szolár-parabola rendszer hőteljesítménye erős napsütés esetén 10kW. Évente mintegy 2300 

órán keresztül átlagosan 6kW hőtelseítményt képes produkálni, így évente 13800 kW 

hőenergiát tud az energiahordozóból előállítani. Ez 1461 m3 földgáz hőértékének felel meg. 

Rövid távon az iskola melegvíz-előállításban segít, így az iskola spórolhat. Hosszú távon 

pedig a nagyobb energiatermelő rendszerek (kazánok) nélkülözését is lehetővé teheti. És 

természetesen ezzel további költségcsökkentésre ad majd lehetőséget. 

Van e esetleg hátránya az itt dolgozókra, tanulókra nézve? 

A műszaki dokumentáció szerint semmilyen fizikai hátránnyal nem rendelkezik. 

Tanár úr, köszönöm szépen az interjút. 

 

Vörös Tekla 
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ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 

            25 éve, 1986-ban nyitotta meg kapuit az Energetikai 

Szakközépiskola és Kollégium, mint az ország első vállalati iskolája a 

Paksi Atomerőmű Vállalat, majd a Paksi Atomerőmű Rt. részeként.  

           10 éve, 2001-ben az ESZI vállalati iskolából alapítványi iskola lett, 

az átlagosnál jelentősen jobb feltételeket biztosítva az itt tanulók számára. 

A közoktatási törvény módosítása miatt a Paksi Atomerőmű Zrt. létrehozta 

az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványt, amely tovább 

biztosította az iskola működését, s átvette a fenntartói feladatokat. De az ESZI – igaz áttételen 

keresztül - továbbra is a PA Zrt. iskolája maradt, sőt, a működtető alapítvány tulajdonosa 

révén az iskola is az MVM cégcsoport „tagjává” vált.  

Melyek ezek a fenntartói feladatok? 

 

           Az elsődleges feladat az iskola működési feltételeinek biztosítása. Egyszerűen 

fogalmazva, a pénzügyi háttér megteremtése, gazdálkodási feladatok ellátása. Ezen felül 

természetesen sok egyéb feladat is hárul az alapítványra, mint pl. az iskola alapító okiratának, 

működési engedélyének jóváhagyása, és a jóváhagyó engedélyező hatósághoz való 

benyújtása, a működés ellenőrzése, a tantervek jóváhagyása. 

          2005 óta ösztöndíjat kaphatnak pályázat útján a jó tanulmányi, illetve a kiemelkedő 

tanulmányi-és sportverseny eredménnyel rendelkező diákok, valamint a szociálisan 

támogatásra szoruló diákok is. A 12. évfolyam végén díjazzuk az „ESZI kiválóságát”; minden 

tanévben pedagógus napon pedig „ESZI gyűrű”- vel jutalmazunk kettő arra érdemes 

pedagógust. 

          Fontos a létesítményeink szakszerű üzemeltetése, azok rendeltetés szerinti 

használatának, komfortjának biztosítása, sőt vállalkozási feladataink közé tartozik a 

hőszolgáltatás a szomszédos intézmények részére, illetve a kollégiumi szálláshelyek és a 

sportcsarnok szabad kapacitásának értékesítése. 

 

          Az alapítvány meghatározó szervezete a kuratórium, ő felelős az alapítvány illetve 

közvetve az iskola működéséért. Ez a szervezet ellenőrzi, támogatja az iskolát - a 3 fős 

Felügyelő Bizottsággal együtt-, de a fő támogató továbbra is jó gazdaként a Magyar Villamos 

Művek cégcsoport, kiemelve az Alapító Paksi Atomerőmű Zrt. 

 

 Az alapítványt 2001-ben irányító öttagú kuratórium elnöke Hamvas István volt, a PA 

Zrt. jelenlegi vezérigazgatója. Az Ő és az általa irányított csapat – tisztségviselők és 

munkatársak – érdeme, hogy az átmenet zökkenőmentesre sikerült.  

  

           Az azóta eltelt évek alatt sokat tett az Alapítványon keresztül az ESZI-ért, a már 7 tagú 

kuratórium elnöke dr. Kiss Mihály, majd Horváth Miklós Ferenc. 

 

        2009 óta segíti tevékenységével az iskola fejlődését, fejlesztését az ESZI 

Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnökeként Mittler István. 

 

       Az idén 10 éves alapítvány kiemelt céljának tartja az iskola oktatási feltételeinek 

állandó javítását. Ennek szellemében 2011-ben több nagy fejlesztés történt, hiszen az 

alapítvány minden tisztségviselője őszintén az ESZI - ért tevékenykedik. 

vállalkozások

tanügyek

pénzügyek

épületek                  

kezelése 

TISZK
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      A 2009/2010-es és a 2010/11-es tanévben megtörtént az iskola teljes körű 

akadálymentesítése, valamint ezzel egy időben a blokki sárga csempék lecserélése, a cserével 

érintett területen a villamoshálózat felújítása, az ESZI kerítése és a kültéri korlátok, 

fémszerkezetek korrózióvédelme, festése, az iskola előtti padok felújítása, a kissé elöregedett 

tetőszerkezet megerősítése. Jelenleg a sportcsarnok általános felújítása folyik; emellett a 

szakközépiskola és főiskolai épületek külső nyílászárói új festést kapnak, a csapadékvíz 

elvezetés megújul, az étterem is korszerűsödik. 

          Az Ügyvezető Szervezet folyamatos pályázatfigyelést végez a minél 

költséghatékonyabb működés érdekében. Több pályázaton is sikeresen szerepeltünk, s ily 

módon igyekszünk az ESZI működési költségeit is csökkenteni. Pályázunk az állami 

költségvetésből finanszírozott oktatási célú feladatokra. 2010-ben az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott - „IKT eszközfejlesztés” című pályázaton az Alapítvány sikeresen pályázott. 

Ezáltal az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban 9 közismereti tanterembe került 

elhelyezésre a pályázaton elnyert informatikai csomag. Az iskola tanárainak egy része a 

korszerű eszközök használatát külön erre a célra szerevezett tanfolyamon sajátította el. Az 

információs kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával színvonalasabbá tehető a 

közismereti tantárgyak oktatása. 

   

           A 25. évforduló alkalmából nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez legalább olyan kihívás, 

feladat, mint a huszonöt évvel ezelőtti alapítás. Nekünk egy színvonalas, jó hírű iskolát kell 

még jobbá tennünk. A kihívásnak az alapítvány meg tud felelni. Ezt mindennél jobban 

mutatja a beiskolázott tanulók számának és minőségének növekedése, a közép-és hosszú távú 

tervek szisztematikus megvalósítása. Ezek a tervek szinkronban vannak az MVM Zrt., s 

kiemelve a PA Zrt. szakember utánpótlási igényeivel.  

 

            Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány az alapító PA Zrt.-vel a 

háttérben mindent megtesz annak érdekében, hogy az Energetikai Szakközépiskola és 

Kollégium a XXI. századi igényeknek megfelelő képzés alapjait, infrastruktúráját 

megteremtse; igyekszünk modern, színvonalas, gyermekbarát iskolát kialakítani, amelyben jól 

érzi magát diák, tanár és mindenki, akinek bármilyen módon köze van az ESZI-hez.  

 

 Horváthné Szűcs Marianna  

 az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője  

Paks, 2011. 

 

 

 

 

 

Horváthné Szűcs Marianna 

az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 

ügyvezetője 

Mittler István 

a Kuratórium elnöke 
Az alapítvány munkatársai: Horváthné Szűcs Marianna, 

Csonkáné Kiss Judit, Nepp Györgyné, Metzger Anita, 

Hangyási Sándor 
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Gólyatábor 

 
 

 

Még nem is sejtettük, mi 

az a gólyatábor, mikor 

januárban nagy 

reményekkel néztünk az 

írásbeli felvételi elé. Majd 

türelmetlenül vártuk a 

leveleket, hogy vajon 

felvettek-e.  

Először a beiratkozásnál 

hallottunk a 

gólyatáborról. A nyár 

gyorsan eltelt, s augusztus 

29-én végre elkezdődött a 

tábor. Mindenki nagyon 

izgatott volt, hogy mi fog 

itt történni.  

Délután beköltöztünk a 

kollégiumba, s mindenki 

megismerkedett leendő 

osztálytársaival. Az első 

benyomások kellemesek voltak. Aznap városismereti sétán 

vettünk részt, ahol az osztályoknak különböző feladatokat 

kellett megoldani. Az első éjszakán izgatottak voltunk az 

aznapi élményektől, az új ismeretségektől, csak későn jött 

álom a szemünkre, pedig másnap kora reggel már indulnunk 

kellett az iskolába. A reggeli elfogyasztása után 

megismerkedtünk az épülettel, a tantermekkel. Ezt követően 

egy hosszabb sétát tettünk a Duna-partra, ahol még 

fagyiztunk is. Délután a strandra mentünk, ahol minden 

osztály elkészítette a saját zászlóját, és persze fürödtünk is. 

A nap további részét az Ürge-mezőn töltöttük, ahol 

bemutatkozóest volt. Tábortüzet sajnos nem gyújthattunk, 

de ennek ellenére jól szórakoztunk egymás műsorain.  

A tábor harmadik napjának délelőttjén az Atomerőműbe 

látogattunk el, ahol bemutatták az erőmű kezdeteit, 

működését és jövőképét. Délután kicsit visszacsöppentünk a 

valóságba, a nyárnak hirtelen vége szakadt, s mi már az 

igazgató úr köszöntőjét hallgattuk, amint megnyitotta a 

2011-2012-es tanévet. 

 

Bata Cintia, Károly Anett, Somogyi Nikolett 

 

A gólyák írásaiból szemezgettünk… 

Miért jöttem az ESZI- be? 

 

Kiskoromban mindig orvos szerettem 

volna lenni, mert úgy gondoltam, hogy 

ezzel a szakmával sok emberen tudnék 

segíteni, mert én is átéltem hasonló 

helyzetet. Az utóbbi időben változott meg 

a véleményem a szakmaválasztásról. Mivel 

egy gimnáziumban csak érettségizni lehet, 

és szakmát nem szereznék négy év 

tanulással, ezért is választottam az ESZI- t. 

Jó a nyelvtanulási lehetőség és magas a 

tanulási színvonal. A közgazdaságtanról 

már halottam barátaimtól, ismerőseimtől, 

akik itt az ESZI-ben tanulnak vagy már 

végeztek. A nyílt napon, az internetes 

oldalon és a katalógusokból is a 

közgazdaságtan tetszett meg a legjobban. 

Úgy gondolom, ha jó jegyekkel fejezem be 

a középiskolát, ebben a szakmakörben 

szeretném folytatni tanulmányaimat. 

Például: bankár, közgazdasági, vagy ha 

politikai pályára mennék, első célom lenne 

az emberi viszonyok és az életszínvonal, az 



7 

 

ország pénzügyi és gazdasági 

problémáinak javítása. Szeretnék 

nyelvvizsgákat tenni és jó érettségit 

szerezni. 

Ez a szakma nem lesz egyszerű és 

gördülékeny, de a cél érdekében mindent 

meg kell tenni. 

Bata Cintia  

 

A platánfa 

 

 

Európa legtöbb területén megtalálható ez a fafajta. Leginkább parkokba, járdák mellé 

telepítik, de előfordul szobanövényként is. Magasra megnő, esetenként eléri a 10 métert is, 

lombja terebélyes, az ágai vastagok. Gyökerei mélyre nyúlóak, de ami a felszínen van, az 

áttöri a járdát. 

Tavasszal a nőstény és hím platánfa összekapcsolják gyökereiket, és a nőstény két hét 

terhesség után megszüli a kisfákat. Általában négy-öt kisfa születik, de amelyiknek a 

legkésőbb bújnak elő a levelei, azt leadják a fűrésztelepen. 

A csemeték ezután faiskolába mennek. A képzés végeztével kiküldik őket a terepre, de előbb 

még jól felhizlalják őket növényvédőszerrel, hogy ne ijedjenek meg a felnőtt fáktól, lásd: 

bükkfa, tölgyfa. Szeretik a vizet, de ha valaki a tövükbe spriccel, azt nem szeretik, akár ki is 

száradhatnak tőle. Az egyéb hasonló úton keletkező anyagokat hasznosítani tudják, mert ezek 

javítják a talajminőséget. Sárgásbarna gumós termésük van, amivel ha fejbe dobnak, 

korántsem kellemes érzés. 

A platánfák leghasznosabb tulajdonsága, hogy javítják hőérzetünket a forró nyári 

délutánokon, és nem utolsósorban kellemes látványt nyújtanak egyedi színharmóniájukkal.  

 

Varga Valentin
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Madarus-guarídium kémiai összetétele 

 

A madarus-guarídium a második 

leggyakoribb dolog a metángáz után. 

Felfedezője a méltán híres 

Dr. Beka Kálmán volt. 

Vegyjele FO2S4CO3KU8. 

színe változatos, 

halmazállapota szilárd és 

folyékony egyaránt lehet az 

FO2S4-nek köszönhetően. 

Légellenállása igen kicsi, mivel 75% CO3-

at tartalmaz. A periódusos rendszer 12. 

főcsoportjában foglal helyet, mert 12 

vegyérték-elektronja, és 8 

elektronhéja van. Tömegszáma 679, 

rendszáma 312. A KU8-nak 

köszönhetően remekül hidratálja a 

bőrt. Felhasználása sokoldalú, és a 

természetben nélkülözhetetlen. 

Köszönjük kutatóinknak ezt a 

rendkívüli felfedezést! 

Kercsó Kristóf 

 

Végzős évfolyam-kirándulás Olaszországban 
 

Mint az elmúlt években mindig, végzőseink az idén is Olaszországban tölthettek egy hetet a 

tanév elején. A tanév második hetének szombatján, kora hajnalban indultak el a buszok, hogy 

egy felejthetetlen kirándulásra vigyék a 12-dik évfolyamot. Már esteledett, mikor a két busz 

Ravennába ért a szálláshelyhez. Végzőseinknek csak a tengerpartot sikerült felmérniük egy 

esti fürdőzés alkalmával. Másnap diákjaink 

egy aquaparkba készültek, aminek sajnos csak 

a vidámpark része volt nyitva, de élményben -

ha nem is vizesben- így sem volt hiány. 

A keddet és a szerdát Velencében töltötték, 

ahol megcsodálták a Szent Márk 

teret, és aki akart, gondolázhatott is 

a csatornákon. Csütörtökön San 

Marino-ba látogatott el a társaság, 

ahol a városnézésé volt a főszerep. 

Természetesen emellett bőven jutott 

idő a strandolásra a csodás őszi 

időben, esténként tengerparti főzést 

is tartottak, és a tábortűz sem 

maradhatott el. Összességében mindenki jól érezte magát. 

 

Novák Eszter 
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Szecskaavató!!!!!!!! –egy végzős szemével 

 

Szeptember 22-én tartottuk meg Kollégiumunkban a 12.-es 

évfolyammal a hagyományos, minden évben megrendezésre 

kerülő Szecskaavatót, melyen a 9.-eseknek, avagy a 

gólyáknak egy „végső megmérettetésen” kellett részt 

venniük, és kiállniuk a próbákat, hogy az adott 12.-es 

évfolyam – jelen esetben a miénk – elismert tagjaivá 

fogadja őket. (DE NEM MA! :D) 

A hagyomány szerint itt minden évben különböző, 

nevetséges feladatokat végeztetnek a negyedik 

évfolyamosok a gólyákkal. 

Az idei évben többek 

között ilyen feladatok 

voltak: a jellemző 

múmia, mikor WC 

papírba kell betekerni 

egy magas embert. 

Tojásos fekvőtámasz, 

melynél a lényeg, 

hogy ne törjön össze a 

tojás. Mindenféle 

összekevert ital 

megivása, és 

kitalálása, hogy mik 

vannak benne. Pelenkából puding megevése kéz nélkül. 

Összemézezett arcú gyerekek liszt fújása, majd az elrejtett 

csokoládé megevése. Lepedővel leborítás, a felesleges 

dolgok levétele (mindenki elkezd vetkőzni, pedig a 

felesleges dolog csupán a lepedő -.-”). Több ember 

összeállítása erotikus szobor formájába. Elküldeni egy 

elsőst, hogy kéretőzzön be 

a szemközti panelok 

egyikébe és süssön 2 

Kinder tojásból rántottát. 

Egy elsős elküldése 

boltba, hogy hozzon egy 

áfás számlát és egyetlen 

szál gyufát. Egy másik 

elsős elküldése, hogy 

csináljon a városban 4 jó 

nővel és egy kigyúrt 

férfival képet – persze az 

elsősnek pizsamában és 

csákóban kellett 

mászkálnia. :D  

… Na de nem is 

szaporítom tovább a szót, 

1.: mert írhatnék még 2 

oldalt és nincs kedvem, 

2.: mert tanulni is kéne, 

3.: mert éhes vagyok, 4.: 

mert lemegy a Nap, és 5.: 

mert zár a gépterem. :D 

Akit érdekel, hogy 

hogyan zajlik, egy ilyen 

finomság minálunk, az 

jöjjön el jövőre, és vagy 

beengedjük, vagy nem! ;P 

Braci 
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A szecskaavató egy főszereplő diák szemével 

 

Sokan kérdezik mostanában, felsőbb 

évesek, évfolyamtársak, tanárok, hogy 

milyen volt a szecskaavató. A válasz pedig 

mindenkinél egyéni, mivel kedves, felsőbb 

éves kollégista társaink nem csupán az 

előző évekből rájuk maradt kiváló, 

kifinomult technikával és ötletek hosszú 

sorával lettek megáldva, hanem kiváló 

képzelőerővel is. Ahogy a mondás tartja, 

az emberi fantázia határtalan. A következő 

feladatokat kóstolgatták a kollégista gólyák 

a szecskaavatón: takarítás, 

múmiatekercselés WC papírral, csokis 

pelenka kinyalása a földön, italkóstolás, 

lisztfújás, szavalás, gitározás. A 

kollégiumon kívüli feladatokat is kiválóan 

teljesítették a kiválasztott gólyák. Így 

történt, hogy rövid időn belül megjártam a 

kollégium és az ESZI közti távolságot, 

ahonnan a suli portáján szerzett pecséttel 

tértem vissza a szecskaavatás színhelyére. 

Egy másik diák Kinder tojásokat sütött egy 

szabadon választott lépcsőházba 

kéredzkedve, egy harmadik pedig áfás 

számlát kért egy doboz gyufáért az egyik 

közeli boltban. A végzősök a 

gólyalányokat sem kímélték a kínos 

feladatoktól. Nekem pedig egy másik elsős 

diákkal együtt nőnek kellett öltöznöm, a 

megfelelő sminkkel természetesen.  

A szivatások és a szecskaavató során 

elszenvedett csapások bár örökre 

megmaradnak bennünk, felejthetetlenné 

tették a kollégistává válás pillanatait.  

 

Tamás Alex 
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Szárnybontogatás 
 

A gólyabálon minden csapat, azaz osztály megmutatta, mennyire ötletes a friss, 

újonnan alakult „társulata”. Volt, aki törpeként vagy hullócsillagként, esetleg 

tánccal vagy kórussal szerette volna megnyerni magának a közönséget. A sorsa 

végül minden diáktársunknak ugyanaz lett: ESZI-sek lettünk! Végső soron ez 

nem is olyan rossz dolog. A diákoknak az új tanárurak és hölgyek produkciója és 

esküje tetszett a legjobban. Persze nem azért, mert szenvedni láthatták jövőbeli 

jótevőiket, hanem, mert a tanárgólyák szolidaritást vállaltak ezzel leendő 

fiókáikkal, kiket szárnyuk alá véve szelhetik az eget… 

Tamás Alex 

Közlekedés-biztonság!!!!!!!! 
 

Az ősz újra itt van, ami fokozott figyelmet 

igényel a közlekedés szempontjából is. 

Újra megindultak az iskolába járók, így 

fokozott figyelem hárul a közlekedésre. 

Sok helyen láthattuk megjelenni az 

egyenruhás emberkéket a 

zebráknál, akik a közlekedést 

segítik, azonban rendőrök 

nélkül is közlekednünk kell, 

ez pedig figyelmet igényel.  

Az új KRESZ változás 

értelmében a gyalogos 

bármikor leléphet a zebrára, 

azonban soha nem árt a figyelem, hiszen 

hiába nekünk van elsőbbségünk, ha 

összetalálkozunk egy autóval, nem kérdés 

hogy mi húzzuk a rövidebbet. Több 

változást írtak elő a bicikliseknek is: 

„Gyalog- és kerékpárút” : a gyalogos, a 

kerekes szék és a kétkerekű kerékpár 

közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos- és 

a kerékpáros-forgalmat burkolati jel 

választja el, a gyalogos és a kerékpáros 

csak az útnak a részére kijelölt részén 

közlekedhet;”  

A nyitott kerékpársávot – amely a 

kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – 

az úttesten felfestett fehér színű szaggatott 

vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is 

jelzi. A nyitott kerékpársávot – ha az egy 

irányban vagy egymással szemben 

közlekedő járművek egymás mellett 

történő elhaladása ezt szükségessé teszi – 

más járművek is igénybe vehetik, 

az irányváltoztatásra vonatkozó 

szabályok megtartása mellett. A 

jobbra bekanyarodást a nyitott 

kerékpársávról kell végrehajtani. 

A kerékpáros balra 

bekanyarodásra történő 

felkészülés céljából, vagy ha a 

nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott 

kerékpársávot elhagyhatja.” 

A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros 

a gyalogos forgalmat nem 

akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti. 

Ez csak néhány a szabályok közül, és 

természetesen a sok szabály maga nem 

elég, szükség van arra hogy betartsuk 

őket. Én a magam nevében kérek meg 

mindenkit arra hogy közlekedjen 

óvatosan, vigyázzunk egymásra, 

vigyázzunk magunkra. 

 

Dicsérdi Ádám  
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Őszi ki-rándulások 

Bár sajnos a nyárnak vége, és itt az iskola is, nem kell csüggedni, tucatnyi hely vár minket, 

ahol kikapcsolódhatunk a fárasztó hét után, vagy akár csak egy-egy délután. Ezek közül 

szeretnék párat bemutatni nektek, avagy hogyan töltsük szürke őszi délutánjainkat! 

 

Az első, ami egy ilyen fajta programként eszembe jut, az 

nem más, mint a Sobri Jóska bakonyi kalandpark. Ha 

csak kirándulni, túrázni szeretnénk, a tiszta levegő, a táj 

önmagában is magával ragad, aki azonban az aktív 

kikapcsolódás híve, kipróbálhatja erejét és bátorságát 

drótköteles extrémparkban, biciklizhet kiépített (túra és 

ügyességi) kerékpárútvonalakon és használhatja a 

sportpályákat. Ezen kívül falmászás, csónakázás, íjászat, 

tekepálya és még sok más érdekes szórakozási lehetőség várja az érdeklődőket. A horgászat 

szerelmeseinek egy 2 hektáros, halban gazdag tó áll rendelkezésére, itt hódolhatnak 

szenvedélyüknek. 

 

Nyáron a fürdőzőké, ősszel a futóké a Balaton! Aki eddig 

csak nyaranta járt a magyar tengernél, most ősszel, 

futócipőben is meghódíthatja! 

A BSI kétnapos futóhétvégével búcsúztatja a futószezont 

november 19-20-án. A verseny helyszíne igazi 

„hungarikumnak” számít, hiszen a turisták kedvelt helyén, 

a magyar tenger partján, a siófoki Aranyparton dübörögnek 

majd a futócipők. A résztvevők két nap alatt három 

részletben teljesíthetik a 42,195 kilométeres távot úgy, hogy szombat délelőtt harmadmaratont 

(14,065 km), szombat délután hatodmaratont (7,032 km) futnak, majd vasárnap a 21, 097 

kilométer hosszú félmaratoni távot teljesítik. A rövidebb távok kedvelői teljesíthetik a 

maratont párban, futhatnak félmaratont egyéniben vagy párban, de akár a harmad-, vagy 

hatodmaratont is választhatják.  

 

Holdfénylesés! November 11-én nem akármilyen kalandban lehet 

részünk: a telihold fényénél erdőkön keresztül túrázhatunk a Rezi 

várhoz, ahol a vacsora elfogyasztása közben gyönyörködhetünk a 

várból elénk táruló panorámában. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

által szervezett túra hossza 8,5 km. 

Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezeket az izgalmas lehetőségeket. 

Dicsérdi Ádám  
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Bölcsességek… 

 

Egy érzés hiánya csak annyira lehet fájó, mint amilyen jó volt elvesztése előtt. 

A felnőttek a szépre emlékeznek, míg a gyerekek a jövőbe menekülnek. 

Az első, aki elesik a harcmezőn, a többiekre hagyja a remény terhének felelősségét. 

Jól vigyázz mit kívánsz, mert a végén megkapod! 

Az aggódás a félelem azon formája, mely megtanít értékelni a dolgokat. 

 

by Zahurak 

Versek 

 

Métely  

 

Szédítő szenvedély, kínzó élmény. 

Szerelmes láng 

Felperzseli lényem, minden erényem. 

 

Magas, olyan mint én 

Tökéletes képem, teljes lényem. 

 

Hasonló hasonlóban oldódik 

Érzelmeim lakatja messze kotródik! 

 

Egyetlen érintés 

Érzelmes érintés! 

 

De tilos! 

lelkem másé már 

omladozó vár. 

Rontott bástyákat újra emelem,  

Hiába! csak halott tetem… 

 

Van még remény! 

mindig van… 

 

Enyészett múlt 

 

Félretettem egy időre a tollat,  

mással foglalkoztam. 

Félretett a szerencse, sorra felbuktam. 

A magány most megkínoz, 

a múzsáktól már hírt nem hoz. 

 

Kedvem még néha van,  

hogy írjak magasztosat, varázsosat. 

De szemem már vak,  

nem lát csak panaszosat, halálosat. 

 

A Játék ördögének kölcsönöztem a lelkem 

Alkotói tehetségemet programokba 

fektettem. 

A Remény, a Túlvilág nem képes már  

megfogni, eszményei vakok, kiéltek. 

 

Lehet nagy döntést hozok 

az íráson nagyot csavarok. 

A jelenhez igazítom egészen 

a múltat pedig leteszem 

 

Ha a Program él,  

lelkem felszabadul. 

Újra tollat fogok én,  

s a lelkem megszabadul. 

by Zahurak 
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És még több líra 

Édesem  

Kézenfogva járunk, csak Te és én, 

a két különc rocker a város peremén. 

A fogyó Hold fénye arcodra esik, 

hajtincseid lágyan vállad verdesik. 

 

Leülünk egy padra a tó partján, 

zsebemből megszólal Angus a lantján, 

- Hagyjatok most békén - s lelövöm a zajt, 

megcsókolsz, de látom: nem szerelem hajt. 

 

De a női ajkak elvakítanak, 

belül zsigereim megmoccannak, 

ölellek nyugodtan, csókolom szád, 

- Imádlak, Neura - mosolygok rád. 

 

Visszamosolyogsz, s lám: szemed csillog, 

kezedben parányi tőrpenge villog... 

A fogyó Hold fénye homályba vész, 

vér melegét érzem: leböktél, kész... 

Hiányzol 

Fekszem a betonon, 

meredek a semmibe, 

álmomban egy peronon 

állok a hidegben. 

Várom a járatot 

csendben a sötétben, 

Téged várlak ott 

a kihalt betontéren. 

Képzeletem messze száll 

libbenő hajad után, 

szememet vonzza a váll, 

melyen később sírok tán. 

Lelkem hozzád vágyik 

a puha buszülésbe, 

s nyugodttá válik 

a forró ölelésben. 

 

by Leiti 
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3D szemüveg nélkül 

 

Mindenki, aki járt már a nagyobb 

plázákban az elmúlt egy év során, 

találkozhatott korunk egyik 

legmeghatározóbb tudományos területének 

újdonságával – a szemüveg nélküli 3D 

kijelzővel. Ezek azok a nagy tv-szerű 

képernyők, melyeken leginkább Red 

Bullos dobozokat láthatunk a „térben” 

mozogni. Ezeknek a térbeli képeknek a 

megvalósítása egyáltalán nem olyan 

bonyolult, mint azt bárki elsőre gondolná. 

A 3D képeket egyszerűen előállíthatjuk, ha 

két külön szögből felvételt készítünk egy 

adott tárgyról, és azokat valamelyik 

anaglyph-készítő program (pl. Anaglyph 

workshop) segítségével „lerendereljük”, 

azaz megalkotjuk a 3D képeket, és ez bár 

most bonyolultan hangzik, mindössze 

néhány kattintásról van szó. Ezekhez 

azonban elengedhetetlen volt eddig a jól 

ismert piros-kék, vagy ahhoz hasonló 

szemüveg használata. Ezek a képek úgy 

működtek, hogy az egyik szögből készített 

képeket a bal, a másikat a jobb 

szemünknek mutatták meg, és így alakult 

ki fejünkben a mélységérzet. 

Az előbb említett szemüveg nélküli kijelző 

ugyanezt a technológiát alkalmazza, 

csakhogy nem színeket és szemüveget 

használ, hanem a pontosan számított és jól 

megalkotott szempontok alapján rendezett 

képpontokat úgy rendezi el, hogy azok 

szemünk számára térhatásúnak tűnjenek, 

tehát bal szemünk az egyik képet, jobb 

szemünk a másikat látja. Tehát valójában 

ezt optikai csalódásnak is nevezhetnénk. 

Ám egyelőre ne álmodozzunk saját házi 

szemüveg nélküli monitorunkról, még egy 

pár évig csak a szemüveges változat lesz 

elérhető, hiszen a technológia még nem 

kifejlett, és rengeteg a megoldatlan 

probléma vele kapcsolatban. 

Pápay Rita 
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HuMorzsák 

 
Az oroszlán békésen sétál az 

erdőben. Egyszer csak szembe jön vele a 

nyuszika. Az oroszlán eléurgik és így 

szól: 

- Ki a legerősebb az erdőben? 

- Hát te! - válaszolja megszeppenve a 

nyuszika. 

Az oroszlán kihúzza magát és elégedetten 

megy tovább. Pár perc múlva szembe jön 

vele az őzike. 

- Ki a legerősebb állat az erdőben? 

- Természetesen te! - válaszolja az őzike 

halálsápadtan. 

Az oroszlán örül, hogy mindenki fél tőle. 

Félóra múlva találkozik az elefánttal. 

- Ki a legerősebb állat az erdőben? 

Az elefánt szó nélkül megragadja az oroszlánt, és egy fához csapja. Az oroszlán nyögve 

tápászkodik fel, miközben így szól: 

- Micsoda világ, már nem is kérdezhet az ember. 

 
Két szentjánosbogár találkozik. 

Az egyik teljesen be van kötözve. 
- Mi történt veled? - kérdezi a másik. 
- Tudod, gyenge már a látásom. 
Tegnap este megláttam egy gyönyörű 
nőt, leröppentem, és magamhoz 
szorítottam. Ekkor derült ki, hogy csak 
egy eldobott cigarettacsikk volt. 

 

A kis elefánt életében először 

bemegy a nudista strandra. Az első 

szembe jövő férfin nagyon 

elcsodálkozik, és udvariasan 

megkérdezi tőle: 

- Bácsi ne tessék haragudni! Tetszik 

elég levegőt kapni azon a kicsike 

ormányon? 
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