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Tanévnyitó 

A 2012-es tanévnyitót a 9. D osztály rendezte. A készülődést már a gólyatábor alatt 

megkezdték. Az ünnepséget az igazgató úr nyitotta meg egy gyönyörű beszéddel. Sok 

sikert kívánt a gólyáknak és a felsőbb éves tanulóknak is. Ezután a 9. D osztály műsora 

következett, amiben a Közeli helyeken című dalt adták elő. Majd a 9. C osztály egyik 

tanulója egy tanmesét olvasott fel, aminek az volt a tanulsága, hogy attól, „hogy mások 

azt mondják”, te ne add fel!! Majd az igazgató úr megnyitotta a 2012/13-as tanévet. Az 

évnyitó után mindenki kezdte átérezni, hogy vége a pihenésnek, a gondtalan nyárnak és 

kezdődik a tanulás. 

Fekete Babett, Kövecses Dorina 

Tanévkezdés 

„Végre, itt az év vége”- mondtuk a nyár elején. 

Milyen jó volt hallani szinte minden 

diák szájából, VAKÁCIÓ. De sajnos ennek 

újra vége. Itt van már a következő tanév, 

amit teljesíteni kell, a végzősöknek 

készülni az érettségire, a 

továbbtanulásra, és minden évfolyamnak 

vannak kötelességei a tanév kapcsán. 

De olyan klassz volt még másfél-2 

hónapja, amikor nem kellett korán kelni, 

az ágyba vihetted a reggelit délben, 

tévéztél naphosszat, mindennap lógtál a 

barátaiddal, minden este bulik vártak. A 

nyár a szórakozást jelenti nagyon sok 

ember számára, ám ezzel nem mindenki 

van így. Van, aki a nyáron csak dolgozik 

diák létére, segít otthon a szüleinek, a 

családnak és talán az iskola kezdete 

jelenti számára a pihenést. Sajnos van 

ilyen. 

Saját véleményem szerint, én nem 

hiányoltam a sulit, nem is sokat 

gondoltam rá. Nem vártam azt, hogy 

délelőttönként a padba beüljek, délután 

tanuljak 3-4 óra hosszát.  

A hátrányok mellet vannak jó dolgok 

is, amiért jó, hogy újra van iskola, mert 

azokat a barátaimat, akiket egész nyáron 

nem láttam, és nem is sokat tudtunk 

beszélni, újra láthatom, együtt 

bandázhatunk. Újra jönnek majd a közös 

kis kiruccanások. 

Nagy változásokat nem vettem eddig 

észre a tavalyi tanév vége óta, de 

remélem, hogy idén se vallok kudarcot 

semmiben, megpróbálok jobb lenni, mint 

tavaly, és keményen készülni az 

érettségire. 

Bata Cinti 
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Gólyatábor 

A gólyatábor megszervezése idén is a 10. évfolyam feladata volt. A tábort, mint minden 

évben a nyár végén aug. 26. - 28. között rendeztük meg. A gólyákat felkészítettük a 

rájuk várakozó 1 hónapra, a szecskáztatásra. A gólyákra a fél 6-os ébresztő után egy 

kiadós testedzés várt. Utána elindultunk az iskolába, mely a következő 4-5 év 

meghatározó intézménye lesz számukra. Reggeli előtt köszöntötték az iskola épületét. 

Ezután osztályonként meglátogatták az Atomerőmű Látogatóközpontját. A 

Látogatóközpont után indultunk vissza az iskolába, ahol ismerkedés volt az 

osztályfőnökkel, szlogent írtak, zászlót készítettek. Ebéd után ellátogattunk Paks 

óvárosába, ahol feladatokat kellett megoldani. Megnéztük a Duna sétányát is, és ott együtt kellett 

lépcsőznünk. Visszafelé úton betértek a cukrászdába fagyizni, amiért köszönetet is mondtak. Fagyizás 

után feljöttünk a kollégiumba, ahonnan közösen indultunk a strandra, ahol minden osztály előadta a 

bemutatkozó szlogenjét, és bemutatták az osztályzászlójukat. Strandolás alatt is folyt a gólyatábori 

hagyomány, a szecskáztatás. Másnap reggel szintén tornáztak, a kolesz körül futottak. Reggeli után 

megismerkedtek az iskola tantermeivel, irodáival és könyvtárával. Ebéd után mindenki hazaindult, de 

egy részük már vasárnap visszatért a kollégiumba, ahol felkészültek a hétfőn kezdődő tanévre. 

Bodor Gábor, Tóth Zoltán

Szecskaavató 

 

Szeptember 27-én este 6 órakor már minden 

kilencedikes pizsamában és csákóval a fején, 

azon izgult, hogy vajon milyen feladatot kell 

csinálnia. A felsőbb évesek bent ültek a nagy 

klubban és várták, hogy 

felsorakozzanak a gólyák. 

Mindenki izgult és 

reménykedett abban, hogy 

könnyű lesz a rá szánt 

feladat. Voltak, akiknek csak 

szemetet kellett szedniük, és 

akadt olyan is, akinek 

messzire kellett mennie. 

Például krétát és a portás 

aláírását kellett elhoznia az iskolából. Volt, 

akinek tojásrántottát kellett sütnie a szembe 

lévő épület valamelyik lakójának sütőjében. A 

többieknek pedig csak bent voltak feladatai. 

Volt lisztfújás, digitális óra, és más-más vicces 

szecskáztatás. Volt, hogy csukott szemmel 

kellett etetnie a fiúknak a lányokat, vagy a fiúk 

repülők voltak a lányok pedig a leszállópálya. 

Volt, akinek fel kellett vennie az összes 

ruháját, és utána tánc 

közben vetkőznie. Néhány 

diák remek táncot adott elő, 

sajnálhatja, aki nem látta. A 

bejárós és paksi diákok 

örömmel hallgatták a 

sztorikat és 

megkönnyebbülve mulattak 

rajta, hiszen nekik nem 

kellett részt venniük ezen az 

eseményen. Vicces volt, gólya szemmel egy 

kicsit félelmetes, de jövőre könnyebb lesz 

mulatni az új gólyákon tudva, hogy mi is 

átestünk ezen.

 

Ledneczki Ria, Kiss Saci 
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Gólyabál 2012 

Milyen hamar eltelt egy év. Úgy érzem, mintha alig pár nappal ezelőtt lett volna a mi 

gólyabálunk. De ez most nem rólunk szólt. 

A bált, mint mindig a 10 osztályosok szervezték. Eleinte 

nem nagy készülődéssel járt a dolog, de az utolsó héten már 

felpörögtek az események. Nemcsak tanáraink, de mi is 

rengeteget foglalkoztunk azzal, hogy minden a lehető 

legsimábban és a legjobban menjen. 

Plakátkészítés, sütemények, a megvendégelés előkészítése, a 

zenekar meghívása, utána a Dj zene intézése, terep előkészítése, 

hangcuccok, felszerelések. A műsor menetének a 

megszervezése, a kivetítőre írt szövegek lebonyolítása, a 

tombolatárgyak beszerzése, csomagolása, hozzá készíteni 

jegyeket, és előkészíteni mindent. Volt elég feladat, szinte 

mindenki kivette belőle a részét az évfolyamtársaim közül. 

Ezek voltak a mi feladataink, de a műsort a kis újdonsült 

diákoknak kellett előkészíteni, majd az est folyamán 

osztályonként bemutatni. 

Először a gépészek mutatták be disznóvágási tudásukat, jelmezként overált viseltek, és kis 

gumicsizmákat. Mivel a kis disznó nagyon akaratos volt, a fiúk minden módszert bevetettek, 

hogy leterítsék a finom husit. És a jó öreg munka mellett a pálinka kortyolgatásának imitálása 

sem maradt el. Vajon mit mutatott ez meg nekünk? Talán a 9.A-sok valóban csak a műsor 

kedvéért illusztrálták?...... 

Az informatikusok az ismert EDDA együttes „Kör” című számát írták át saját verziójukra, 

ami tükrözte a tanulmányukat, és 

hogy nem csak szóbeszéd, hogy ők 

valójában KOCKÁK - hisz benne 

volt a szövegben . Az éneklés 

közben egy kicsit 

belekukkanthattunk tánctudásukba 

is, ami felettébb szórakoztató volt. 

A környezetesek és 

elektronikusok még a műsoruk 

elején saját tojásaikba voltak 

beburkolva, amit osztályfőnökük 

őrzött, hallgatta kicsi szívük 

dobogását, várta kis gólyái kikelését. Ezután kibukkanva a tojásból, a kicsik táncra perdültek, 

s élvezték, hogy végre ők is az ESZI tanulói lettek. 

 A közgázosok és ügyvitelesek maradtak az utolsók, akik egy kis cirkuszi bemutatót 

tartottak a közönségnek. Előadásukban volt poén, és mindenféle akrobatikus elem, ami 
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megmutatta tánctudásukat, és összetartásukat egymás iránt. HA már cirkusz volt, 

természetesen a bohóc sem maradhatott ki a műsorból.  

Mindezek után következett a gólyák esküje, amin nem csak a kis újoncok, hanem új 

tanáraink is fogadalmat tettek. 

Ezután egy zenekar régi, fergeteges „rock and roll” számokat játszott. Nagyon jól sikerült, 

az emberek tomboltak a zenére. 

Az együttes fellépése után DJ-k következtek, akik remek hangulatot teremtettek az este 

hátralevő részében.  

Megérte a készülődés, a sok munka, mert most sem volt panasz az ESZI gólyabálára.  

Minden 9-es évfolyamost köszöntök az iskolánkban. Legyetek jók, kitartóak, tanuljatok, 

készüljetek az érettségire, de legfőképpen érezzétek jól magatokat.  

Bata Cinti 

Évfolyam-kiránduláson Olaszországban 

Idén is, mint az elmúlt években, a végzős évfolyam Olaszországba 

kirándult. Erről faggattam Farkas Fanni, 12. D osztályos tanulót. 

Most jártál először külföldön? 

Nem. Voltam már Horvátországban családi- és Erdélyben 

osztálykiránduláson. 

Hogy tetszett Olaszország? 

Az utazás nagyon hosszú volt, főként a hőség miatt. De a 

programok tetszettek. 

Milyen programokon vettetek részt? 

Jesoloban voltunk az aquaparkban, Velencében töltöttünk egy 

napot, és volt még egy hajókirándulás a Kagylószigetre.  Ezen kívül természetesen fő szerepet a 

strandolás játszott. De közösen sütöttünk palacsintát is.  

Mit néztetek meg Velencében? 

Ott egész napra szabadidőt kaptunk, így mindenki megnézhette, amit szeretett volna. Adorján tanár úr 

persze elmondta előre, hogy mit érdemes megnézni. 

Melyik program tetszett a legjobban? Miért? 

Velence. Mert tetszett a város, a lagúnák, és egyáltalán nem voltak autók. Egyszerűen érdekes volt a 

szokatlansága. 

Mit csináltatok a szabadidőtökben? 



6 
 

Nagyrészt elmentünk vásárolni, pizzázni. Az egyik pizzériában találkoztunk egy magyar 

felszolgálóval, aki elmesélte, hogy került éppen Olaszországba, és hasznos információkat nyújtott a 

környékkel kapcsolatban is. 

Hogy tetszett a kirándulás? 

Nagyon jó volt, hogy az egész negyedikes évfolyam együtt ment, így jobban megismertük egymást. A 

programok is tetszettek, bár az időjárás néha közbeszólt. Aki jól akarta érezni magát, annak adott volt 

hozzá minden lehetőség. 

Kedves Fanni, köszönöm a válaszaidat.  

Tóth Tímea 

ESZI-s diák a Tolnai Népújság Séta táborában 

Nyaralásom első hetét a SÉTA (Sajtó 

és Tanulás) táborban kezdtem, 

ahova 9 megyéből közel 40 

diákújságíró kapott meghívást. A 

Baranya-megyei Alsómocsolád most 

először adott otthont a 

középiskolások médiatáborának. 

Megérkezésünkkor csoportokra 

osztottak minket. Én a piros 

csapatba kerültem, ahol egyedül 

képviseltem Tolna megyét. Nagyon 

örültem ennek, mert szeretek új 

embereket megismerni, ráadásul könnyen megtaláltuk a közös hangot, tudtunk együtt 

dolgozni. Ugyanis nem csak szórakozás, munka is volt a tábor. Első nap látogatást tettünk a 

Paksi Atomerőműbe, ahol egy sajtótájékoztatón vehettünk részt. Minden csapatnak négy 

szakemberrel kellett interjút, illetve riportot készítenie. A konferencia nagyon gördülékenyen 

folyt, hisz igen készségesek voltak interjúalanyaink. A nap további részében végigvezettek 

minket az erőművön, majd este jött az ismerkedés. Sokat beszélgettünk, csapatépítő 

játékokat játszottunk, és – bizton állíthatom – nagyon jó kis csapat lettünk. 

A legjobb és egyben legkimerítőbb nap a második volt. Délelőtt az előző nap elkészített 

atomerőműves anyagokból készítettünk cikket. Egy pillanatra sem volt megállás, úgy folyt a 

munka, mint egy igazi szerkesztőségben.  Beleolvasgattunk egymás cikkeibe, és úgy 

gondolom, nem véletlen, hogy pont ez csapat vett részt a táborban. Délután a Bikali 

Reneszánsz Élménybirtokot fedezhettük fel, valamint riportot készíthettünk az élménybirtok 

tulajdonosával, Kollár Lászlóval is, aki éppen akkor tért haza spanyolországi túrájáról.  Az 

élménybirtokon úgy éreztük magunkat, mint egy igazi mesében: bátor lovagok, csodaszép 

középkori épületek vettek körül minket, azaz mindaz, ami a 21. századból hiányzik. 
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Teljesítettük a középkori hétpróbát, majd a lovas bemutató után két „hivatásos lovag” 

vitézzé avatott minket. Este szabadprogrammal pihentük ki a fáradalmakat. 

A tábor utolsó napjának reggelén néhányan visszatértünk a „szerkesztőségbe”, hogy papírra 

vessük Kollár Lászlóval készített interjúnkat. Délután az  Axel Springer kiadó előadásán 

vettünk részt, valamint zárásként Lengyel János, a Tolnai Népújság főszerkesztője tartott 

előadást. 

 

Magam részéről számos élménnyel gazdagodtam, és leginkább rengeteg új baráttal. 

Valamint megerősödtem, abban a tervemben, hogy újságíró szeretnék lenni. 

Dicsérdi Ádám  

Az odafigyelés és a precizitás a munkája kulcsa 

A SÉTA tábor első napján a Paksi Atomerőműbe látogattunk el, ahol sajtótájékoztatón 

tehettük fel kérdéseinket az ország legnagyobb energiabiztosító cégének dolgozóihoz.  

Riportalanyom Németh Enikő volt, aki a paksi 

atomerőmű vegyészeti osztályán dolgozik, 

hasonlóképpen, mint a férje és a szülei. 

Tanulmányai során célirányosan erre készült, 

szülei mellett a nyári gyakorlatok segítették célja 

elérésében.  

A fiatal vegyészmérnök nő azt mondta, a 

változatosság és a széleskörűség jellemzi a 

munkáját, amit nagyon szeret. Megtudtuk azt is, 

hogy az odafigyelés nélkülözhetetlen a 

szakmájában, hiszen több veszélyes anyaggal is 

dolgoznak. A megfelelő biztonsági előírások 

betartása mellett azonban nem történhet baj.  
  Németh Enikő  

 

Nem volt gondja a beilleszkedéssel, elmondása szerint itt mindenki egy „nagy család” 

tagja lesz, ahol a tapasztaltabb munkások nyújtanak segítő kezet pályakezdő 

kollégáiknak. Munkáival nemcsak a szinten tartásra törekszik, próbálja emelni a 

színvonalat.  

 

A Japánban történt atomkatasztrófa óta elkerülhetetlenné vált a kérdés, nem félnek-e 

egy hasonló bekövetkezésétől hazánkban. Az atomerőmű munkatársai azonban 

egyöntetűen biztosítottak minket arról, felkészültek minden lehetséges (sőt, 
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lehetetlennek tartott) esetre is.  

 

A három műszakban dolgozó vegyészmérnök munkája mellett családjára is elegendő időt 

tud fordítani, így legnagyobb örömére megtalálta az arany középutat. 

Dicsérdi Ádám 

Divat 

Mi jut eszünkbe erről a szóról? 

A ruhadarabok, a cipők vagy tán kiegészítők? 

Ez a szó azonban mást jelent. A divatban nekünk kell az 

egyéniségünket megmutatni. Nem biztos, hogy ami másnak 

jól áll, legyen az egy sztár, vagy a legjobb barátunk, az 

számunkra is megfelelő lesz. 

A divatos öltözködéssel az a célunk, hogy minél jobban 

felfigyeljenek ránk és, hogy megfeleljünk a világnak és 

önmagunknak. Ezt sokféleképpen elérhetjük, mondjuk, ha 

egy régi ruhánkat kombináljuk egy mai darabbal, vagy 

ihletet kapunk a varráshoz, és tervezünk egy ruhát. 

Minden divattervező így kezdi pályafutását. A legnagyobb 

divatdiktátorok, akik Párizsban, Milánóban, New Yorkban, 

Tokióban dolgoznak, kezdetben egyszerű varrónők voltak, 

mára pedig sikeres divattervezők. Ők diktálják azt a divatot, ami egy átlagember 

számára elérhetetlen.  

 A következő kiadásban az arcápolással ismerkedhettek meg.  

Salihu Gentiana 

Szemetelés 

Mostanában eléggé gyakori téma ez az iskolában, főleg a mi 

osztályunkban. 

A szemetelés egy olyan dolog, amit tanáraink és az iskola 

takarítónői sem néznek jó szemmel, de vannak diákok is, akik 

undorodnak tőle (jogosan). De vannak diákok, akik szerint ez poén. 

Én nem tudom, mi ebben a jó.  
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Nem hiszem, hogy egyes emberek nem képesek felkelni a helyükről egy kukához, hogy 

kidobják a szemetüket. Azok az emberek nem tudom, hogy valójában mit is gondolnak, 

akiknek az iskola és környéke egy nagy kuka szemeteszsák nélkül. De véleményem szerint 

senki sem szeret morzsás szendvicses szalvéták, csokis papírok, takonytól duzzadó papír 

zsebkendők, és még sorolhatnám… között lenni hat-nyolc órán át. Mondhatom, „nagyon jó 

érzés” visszamenni a tantermembe és mikor benyúlnék a padba, valami ocsmányság a 

kezemre ragad. Nem valami kellemes!!!  

  

Sajnos kevesen vagyunk, hogy változtassunk, mert 

némelyek úgy gondolják, „ha ezt más megteheti, akkor én 

is”…. de ezt nem így kellene felfogni. Azok, akik 

szemetelnek, kicsit magukba nézhetnének. Vajon otthon is 

ezt csinálják?????--- az én édesanyám már biztos kidobott 

volna, hadd érezzem magam szemétnek  

Szóval egy kicsit jobban kellene figyelni a 

környezetünkre foglalkozni, és nem hiszem, hogy ez bárki 

számára megerőltető lenne. 

Bata Cinti 

Új tanáraink: Interjú Schmidt Katalinnal 

 

Születési idő: 1960. március 5. 

Család: két felnőtt gyermek édesanyja, elvált 

Végzettség: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem – 
közgazdász tanár 

Hobbi: olvasás, jóga, kirándulás 

Hogy érzi magát nálunk, így egy hónap után? 

Jól! Érdeklődő, nyitott diákokkal, segítőkész munkatársakkal, jó 
tárgyi, szakmai körülmények között dolgozhatok. 

Milyen munkát végzett ez előtt? 

Pedagógusként dolgoztam. 1983-óta a szekszárdi Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági 
Szakközépiskolában tanítottam, 4 éves megszakítással. 

Mi motiválta a tanári szakmára? 

Környezeti hatásra lettem tanár. Édesanyám bölcsődében dolgozott, így én is megszerettem a 
gyerekeket, sokat voltam közöttük. Végül középiskolás koromban, 4. osztályban döntöttem el és 
választottam szakirányt. 

Volt-e olyan pont a pályafutásában, mikor úgy érezte, megérte tanárnak lenni? 
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Ezek mindennapos élmények. Mikor azt tapasztalom, hogy a diákok készülnek az órára, érdeklődőek, 
tudunk együtt haladni, az nagyon jó érzés. Engem is ösztönöz, amikor együtt készülünk egy vizsgára, 
versenyre. Nagy öröm egy sikeres vizsga- vagy versenyeredmény. Az igazolást akkor kapom meg, 
amikor a diákkal évek múlva találkozom és látom, hogy jól érzi magát, megtalálta a helyét az életben, 
a kapott útravalót, tudást hasznosítja. 

Hogy jön ki az ESZI-s diákokkal? Mi a véleménye róluk? 

Udvarias, kedves, előzékeny, tisztelettudó fiatalok. Akikkel tanórákon is találkozom, tanulásban 
motivált diákok. 

Köszönöm az interjút. 

Ruff Eszter 

Interjú Strasszer Éva tanárnővel 

Új német tanár érkezett a iskolánkba. Strasszer Éva tanárnő még hajadon, tanulmányait a 

Pécsi Tudományegyetemen végezte, német szakon. 

Mi a véleménye az iskoláról? 

Mindenképpen pozitív a véleményem. Tetszik az épület, megfelelő a felszereltség és 

barátságosak a kollégák. 

Mi  a véleménye a diákokról? 

Illedelmesek és kedvesek, meg vagyok elégedve velük. Más iskolában nem tapasztaltam 

olyat, hogy előre köszöntek volna a folyosón, vagy megkérdezték volna órán, hogy ihatnak-e. 

Egy másik iskolában a „legjobb” az volt, mikor óra alatt a diák elővette a rántott csirkecombot 

és elkezdett falatozni. 

Hát ez aranyos… És mi vitte a tanári pályára, gondolom nem a jó fizetés? 

Valóban nem a pénz. Sokkal inkább az emberek iránt érzett szeretetem, a német nyelv 

szeretete és az, hogy mi annak idején felnéztünk a tanárokra, a tudásuk miatt. 

Milyen a diákokkal való munka, vannak esetleg olyan dolgok melyek esetleg nem 

tetszenek önnek? 

Nagyon jó, viszont ami nem tetszik, az az, hogy a diákok egy része nem készít házi feladatot. 

Mit gondol a továbbiakban, milyen lesz az itteni munka? 

Optimistán tekintek a jövőbe ,és ha ilyen lesz a hátralévő idő is, mint az eddig eltelt egy 

hónap, akkor nagyon fogom élvezni. 

Köszönöm az interjút.  

Tamás Alex 
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Egyik kiemelkedő diáktársunk: Interjú Kuti Líviával 

 
Az iskolánk egyik tanulójával, a 12. B osztályos Kuti Líviával készítettem egy interjút, hogy kicsit 

jobban megismerhessük őt, többet megtudhassunk róla. 

 

Szia! Egyből bele is vágnék a közepébe. Az iskola honlapján fent van egy díjadról pár kép, erről 

szeretnék egy kicsit több információhoz jutni, és ezt megosztani az ESZIRAT olvasóival. Miért kaptad 

ezt a díjat? 

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre írtam egy BingMapsre épülő 

navigációs alkalmazást. Ezzel pályáztam. 2. lettem és kaptam egy Google különdíjat. Ez van fenn az 

eszi.hu-n is. Az alkalmazással segélyhívást lehet kezdeményezni: biztosítva a gyors értesítést a 

segélykérő közelében lévő emberek mobiltelefonjára érkezik egy riasztás, illetve a programnak van 

egy másik opciója is, miszerint ismerőseinket is feltehetjük egy térképre, és ezáltal könnyen meg 

tudjuk találni egymást. 

 

Hűha! Ez nagyon jó és hasznos. Hallottam, hogy nem ez az egyetlen díjazásod. Milyen versenyen 

indultál még?  

Sok versenyen voltam már.  A fontosabbak, nagyobbak, amiket sikerült elérnem: Junior 

Internet - 2. hely, SaferInternet - 1. hely. És persze a fenti innovációs díj is. 

 
Gratulálok hozzájuk, szép eredmények  :) Mióta érdekel az informatika? 

Általános iskolában körvonalazódott ki, hogy az infó érdekel. 

 

Miért pont az ESZI? Tetszett, ajánlották vagy véletlenül jött? 

Itt jártam felvételi előkészítőre és már eleve nagyon tetszett az iskola és a tanárok, szóval első helyen 

jelöltem meg. 

 

Szabad érdeklődnöm a jövőre vonatkozó terveidről? Hol szeretnél továbbtanulni? 

A BME-re szeretnék menni. 

 

Köszönöm szépen a válaszaidat.  

Debreczeni Zsuzsa 

 

Olimpia 2012 London 

 Szenvedély, hit, győzelem, 

munkaerkölcs, 

sportszerűség. Ezt az öt 

alapelvet jelképezi az 

olimpiai öt karika. A 30. 

nyári olimpiát láthattuk idén 

Londonban, amely sokáig 

emlékezetes marad nekünk, 

magyaroknak. 8 arany 4 

ezüst és 5 bronz. Ezek csak 

számok, melyeknél sokkal 

több van a háttérben. 

Maradéktalanul büszkék 

lehetünk mind a  157 

sportolónkra, akik egy élet 

munkájának gyümölcsét 

szerették volna learatni a 

londoni játékokon.  

Bő két héten keresztül 

izgulhattunk honfitársainkért, 

a legtöbben a televíziók előtt, 
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még a szerencsésebbek a helyszínen 

kóstolhattak bele a sportőrületbe. 

Londonban a magyar olimpikonok új 

mércét állítottak fel, hiszen az előzetes 

várakozásokat felülmúlva teljesítettek.  

Elbírták a rájuk nehezedő nyomást, és egy 

egész országot a hátukon cipelve úsztak, 

eveztek vagy küzdötték be magukat a 

célba.  Egy olimpiai kvóta már magában is 

hatalmas siker, de ezek az emberek 

példaképek lehetnek számunkra, hiszen a 

világ legjobbjaival harcoltak meg, erőn 

felül megfeszülve azért, hogy győztesek 

legyenek. Sikerült, hiszen nekünk érmek 

nélkül is győztesek. Ilyenkor büszke 

igazán arra az ember, hogy magyarnak 

született. Ilyenkor, amikor ennek a kis 

országnak sportolói oroszlánszívvel küzdik 

le náluk esélyesebbnek tartott riválisaikat. 

Egy ország szíve egy ütemre dobogott, 

együtt buzdítottuk sportolóinkat az utolsó 

métereken, bízva abban, hogy ez a lökés 

hiányzik a boldogsághoz. Nagyszerű volt 

látni azt, a küzdeni akarást, amellyel 

túlszárnyalták magukat, vagy éppen 

kimásztak az általuk ásott gödörből.   

Ebben a két hétben, minden az olimpia 

körül forgott, így nem kell felsorolnom 

kik, mikor, miből nyertek érmet. Ez a cikk 

egy kicsit másról szól, arról milyen is a 

magyar. A futballban úgy tartják, a 

csapatnak valójában 12 tagja van. A 

tizenegy pályán lévő játékos, valamint a 

szurkolók. A szurkolók bíztatása nélkül 

tehát egy csapat emberhátrányba kerül, 

ezért jelent hatalmas előnyt a hazai pálya. 

Az olimpián nem adatott meg az, hogy a 

hazai pálya előnyét élvezhessük… 

papíron! Hihetetlen volt látni a magyar 

szurkolók elszántságát, akik pénzt és időt 

nem sajnálva utaztak ki a stadionokba 

azért, hogy buzdíthassák sportolóinkat. 

Mint ismeretes, kézilabdázóink hatalmas 

menetelést bemutatva, a negyedik helyen 

zárták a tornát, amelyben elévülhetetlen 

szerepe van a szurkolóknak.  A végsőkig 

kitartottak a csapat mellett, az elsőtől az 

utolsó percig a „RIA-RIA HUNGÁRIA” 

kiáltásoktól zengett a csarnok. Mindegy 

volt az, hogy éppen a spanyolok vernek 

minket, vagy Izland válogatottját győzzük 

le a torna legizgalmasabb meccsén, a 

szurkolók bizalma, kitartása és elszántsága 

sem hagyott alább, a végsőkig bíztatták 

fáradhatatlan hőseinket.  

Hősök.. túlzás lenne a jelző?! Nem! Aki 

annak hiszi, az még nem ismeri Joó Abigél 

történetét. A magyar dzsúdós, a 

világbajnok amerikai Kayla Harrisont 

kapta ellenfeleként a legjobb négy közé 

jutásért. Nem ijedt meg a feladattól, a 

meccs elejétől irányított, majd egy perc 

után megdobta Harrisont, vazarit kapott 

érte. Ezután is fölényben volt, ment előre, 

de két és fél perc után, a földön fekvő 

amerikai magával rántotta, az esésnél 

pedig kicsavarodott Joó térde, amire 

Harrison még rá is feküdt. A magyar már 

nem is tudott ráállni a lábára, de jelezte, 

fájdalmai ellenére folytatja. Harrison 

kihasználta a lehetőséget, egyből letámadta 

a harcképtelen magyart. Joó nem tudta 

kihúzni, előbb jukót csinált rajta Harrison, 

majd ipponnal is eldobta. Abigél sérülése 

miatt nem tudta folytatni küzdelmeit a 

vígaszágon, kitartása és elszántsága miatt 

azonban felejthetetlen marad a szurkolók 

számára. 

Ez az Olimpia többről szólt számomra, 

mint érmekről és dicsőségről. Sportolóink 

példát mutattak kitartásukkal, 

odaadásukkal, küzdeni akarásukkal. Együtt 

sírtunk, vagy együtt nevettünk velük, és 

egy kis időre minden gond megszűnt 

létezni, amikor felcsendült a Magyar 

Himnusz győzelmeik után. Köszönjük! 

Dicsérdi Ádám 
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Verselő: Etetés 

Lelkem apró hatalmas, 

Pulzáló araszként vágtat kétfelé 

Láncok kötik nyakát, 

rozsdás, erős láncok. 

Lába alatt rohanva siklik a 

talaj,  

elmúlnak körülötte a rövid 

pillanatok, 

Sikítva nevet önmaga 

kétfelé rántva. 

 

Rossz láncok, nem engedik 

kétfelé sikítva vágtatni, 

egy helyben tartják, 

távol a koszttól. 

Finomnak tűnő, illatos koszttól. 

 

Bölcs láncok, nem engedik 

nevetve vágtatni kétfelé. 

Rossz koszt az jó illattal, 

nem jobb annál, mint ami a lánc 

tövénél van, 

csak mégis jó illatú... 

 

Lelkem apró hatalmas, 

pulzáló araszként vágtat kétfelé, 

Kezemben a lakatlánc fényesre 

 izzadt kulcsa, jó helyen van ott. 

Klucsik Krisztián Pál 

 

Aradi vértanúk napja-október 6. 

Az 1848-49-es 

szabadságharc végét jelentő 

világosi fegyverletétel után 

a császári haditörvényszék 

ítélete alapján, Aradon 

kivégezték a magyar 

honvédsereg 12 tábornokát 

és egy ezredesét, akik a 

bukást követően kerültek 

osztrák fogságba. Így a 

nemzet vértanúi lettek: 

Aulich Lajos, Damjanich 

János, Dessewffy Arisztid, 

Kiss Ernő, Knézich 

Károly, Lahner György, 

Lázár Vilmos, Leiningen 

Westerburg Károly, 

Nagysándor József, 

Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Október 6-án nem 

csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos első 

magyar miniszterelnököt is. 
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Horoszkóp 

Kedves Kos! 

Ebben a hónapban annyi lesz a munkád, vagy a tanulnivalód, hogy alig bírod idővel 

és energiával. Ezért nem árt, ha rendszeresen mozogsz, és akármilyen idő van, azért 

a szabad levegőn is kell tartózkodni, mert ezek mind hozzájárulnak, hogy jól tudj 

teljesíteni.  

 

Kedves Bika! 

Még az is megtörténhet, hogy olyan valakibe szeretsz fülig bele, akivel vagy egy 

suliba jársz. Anyagi ügyeid ebben a hónapban arra ösztönöznek, hogy többször is 

átgondold, mielőtt döntenél, hogy megvegyél valamit, Röviden tarts be minden 

szabályt, így nem kerülsz konfliktusba.  

 

Kedves Ikrek! 

Valami egészen új dolog veszi kezdetét az életedben. Ezért ebben a hónapban nagy 

jelentősége van annak, hogy figyelj a jelekre. Érdekes találkozásban lesz részed. 

 

Kedves Rák! 

A munkában olyan teljesítményre vagy képes, hogy a tanárod elismerését kivívhatod. 

Azonban nem árt ügyelni, mert előfordulhat, hogy az egyesek alacsonyan szálnak. 

 

Kedves Oroszlán! 

Sok embernek okozol szívfájdalmat, és ez baj. Ha Ámor nyila egyszer téged is eltalál, 

lehet, hogy nem lelsz viszonzásra. A munkában témazárók követhetik egymást. 

 

Kedves Szűz! 

A tanárod ugyan nincs megelégedve veled, de ez igazán nem érdekel téged. Talán a 

nyilvános helyretételed sem izgat annyira. De ez a viselkedés veszélyekkel járhat.  

 

Kedves Mérleg! 

Tulajdonképpen az őseidnek, valamint a korábban elkövetett dolgoknak köszönheted 

azt, ha nincs nagy gond a láthatáron. El kellene gondolkodnod azon, mit és hogyan 

tegyél, valamint kikérhetnéd annak a személynek a tanácsát, aki teljesen kívülálló. 

 

Kedves Skorpió! 

Vigyázz jobban magadra ebben a hónapban, mert nagy munka vár rád az iskolában. 

Tartanod kell azt a színvonalat, amelyet eddig elértél, és ez nem lesz könnyű. A 

szerelemben mázlista vagy! 

 

Kedves Nyilas! 

Sajnos nem az erősséged a várakozás. Ha a munkában megfosztottak valamitől, ne 

szomorkodj, mert gyorsabban jön helyette új, mint gondoltad.  
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Kedves Bak! 

Ha továbbképzésen töröd a fejed, akkor minden segítséget megkaphatsz egy baráttól, 

Anyagi ügyeid voltak már jobbak, mint ebben a hónapban, de most megint 

bebizonyíthatod, hogyan is tudsz helytállni.  

 

Kedves Vízöntő! 

Még az is lehet, hogy olyan szerelmes vagy a párodba, ami veled eddig nem fordult 

elő. És úgy érzed, ha ő nem lenne, most elveszettnek éreznéd magad. De ne szenteld 

neki az összes szabadidőd, hisz becsöngettek! 

 

Kedves Halak! 

Vannak olyan barátaid, akikről kiderül, hogy megosztottátok egymással a titkaitokat, 

és amikor arra kerül sor, hogy a segítségedet kérje egy nehéz ügyben, akkor te teljes 

mellszélességgel mellette állsz. Ő viszont rád se bagózik. 

 

HuMorzsák 

Hárman pecáznak a csónakban, nagy a forróság, egyikük feláll, hogy sört hozzon magának a 

csónak végéből, megbillen, beleesik a vízbe. 

- Mit tegyünk, nem jön fel! - kiált az egyik társa. 

- Jobb, ha utána ugrunk, s kihúzzuk! 

Egyikük beugrik, pár másodperc múlva felmerül 

- Megtaláltam! 

Behúzzák a csónakba. 

- Te, ez nem lélegzik! Adjunk mesterséges lélegeztetést! 

Épp csak elkezdik... 

- Pfúúúú, nem emlékszem, hogy Hugónak ilyen büdös szájszaga lenne... 

- Én sem emlékszem, hogy korcsolya lett volna a lábán. 
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Kedves Péter! 

Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk gyümölcse a kis Péter megszületett. Sajnos anyatejem 

nem lévén szoptató-dajkát kellett alkalmaznom. Ő kubai származású, így a tejétől 

gyermekünk bőre szinte teljesen fekete lett. Erről ugyebár én nem tehetek. 

A te szerető Anitád. 

Drága édesanyám! 

Az imént vettem kézhez Anita levelét, melyben értesít, hogy kisfiúnk született. Mivel nincs 

elég anyateje, dajka segítségére szorul, aki színes bőrű, és a tejétől a kis unokád bőre is 

csaknem fekete lett, amiről persze az én drágám egyáltalán nem tehet. 

Remélem te is együtt örülsz velünk. 

Ölel fiad, Péter. 

Édes fiam! 

A te születésedkor én pontosan ugyanúgy jártam, mint most a te Anitád. Elapadt a tejem, ezért 

téged tehéntejjel kellett tápláljalak. Valószínűleg ettől lettél te ekkora marha. Amiről persze 

én egyáltalán nem tehetek. 

Csókol anyád. 
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