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Szalagtűző 2012 

 

Az idei tanévben is megrendezésre került 

decemberben a végzősök szalagtűző bálja. A 

szervezést, mint minden évben a 11. évfolya-

mos tanulók és osztályfőnökeik bonyolították 

le. Az idei műsorért is Bordácsné Papp Móni-

ka tanárnő volt a felelős, és mint aki látta és 

hallotta ezt, szerintem jó munkát végzett.  

A műsort a palotás nyitotta meg és a végén 

még láthattunk egy keringőt és egy gyertya-

fénykeringőt. A rengeteg készüléssel, próbá-

val eltöltött délután megérte a fáradozást. 

Nagyon jól sikerültek a műsorszámok. A tű-

zést megszakították végzőseink egy közös 

énekléssel, valamint a 11. évfolyam nevében 

is útjára bocsájtották a 12.-edikeseket. A 

gyertyafénykeringő közben egy remek Halle-

luja előadásban lehetett részünk Matus Esz-

tertől. 

Az ezt követő bált még megelőzte egy állófo-

gadás a negyedikesek számára, majd a tanár-

diák és a szülő-diák táncok nyitották meg a 

bulit a csarnokban, ami egészen éjfélig tartott.   

 

T. L. R. 

 

Itt a farsang, áll a bál… 

A farsang január 6-tól, vízkereszt napjától, 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. 
Ez az időszak nagyon színes, minden nap 
szinte vidámsággal és 
nagy lakomákkal telik 
el, mivel ezt az idősza-
kot követi a koplalás, 
vagyis a böjt.  

A gyermekek az óvo-
dai, iskolai, esetleg 
városi rendezvénye-
ken jelmezekbe búj-
nak, akár kedvenc 
meseszereplőjük, hő-
sük arcát felöltve. A 
kislányok általában 
hercegnő ruhát viselnek. Ma már sajnos ez a 
régi jó szokás kezdi értelmét veszíteni, hi-

szen legtöbbünk cikinek, vagy túlságosan 
gyerekesnek tartja. De hát ebben nincs is 
semmi különös, hiszen mi még a korunk sze-

rint gyerekek va-
gyunk, de már fel-
nőttnek érezzük 
magunkat. 

Mint ahogy azt már 
említettem hagyo-
mányosan a vidám 
lakomák, bálok, mu-
latságok, népünne-
pélyek jellemezik. A 
farsang jellegzetes-
sége, hogy a keresz-
tény liturgikus nap-

tárban nem kötődik hozzá jelentős vallási 
ünnep, alapvetően a gazdag néphagyo-
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mányokra épül. A farsang csúcspontja a kar-
nevál, hagyományos magyar nevén „a far-
sang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húsha-
gyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette, valójában télbúcsúz-
tató is. A farsang a régi időkben nagyon fon-
tos volt a fiatalok körében, hiszen ilyenkor 
találkozhattak egymással, ismerhették meg 
jobban a másik embert, ez elősegítette őket 
a párválasztásban. A bálokat mindig a legé-
nyek szervezték. A báli szezon és táncmulat-
ság lényege az eljegyzés volt. 

Nálunk is rengeteg hagyomány fűződik eme 
időszakhoz, ezekből is világszerte ismert a 
mohácsi busójárás: eredetét a törökűzés 
legendájával is magyarázzák. A jelmez, ame-
lyet a mai napig is felvesznek minden farsan-
gi időszakban, évszázadok óta ugyanaz. Sző-
rével kifordított rövid bunda, szalmával ki-
tömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kö-
tött cifra harisnyát húznak, lábukon bocskort 
viselnek. A bundát az öv vagy marhakötél 
fogja össze derekukon, erre akasztják a mar-
hakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan 
kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított 

buzogányt tartanak. A leglényegesebb 
azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfá-
ból faragott, hagyományosan állatvérrel 
festett birkabőrcsuklyás álarc. A félelmetes 
kinézet, az óriásnak látszó elborzasztó lát-
vány segítette a monda szerint az embereket 
a törökök kiűzésében, elijesztésében, abban 
az időben. A beöltözött busókat kísérik a 
jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol 
tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a 
busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak 
ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal 
püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyo-
lozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe 
öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelme-
zű alakokat maskarának nevezik Mohácson. 

Röviden szólva a régi szokás Mohácson nagy 
múlttal rendelkezik, és ahogy eddig is, remél-
jük, megmarad ez a szép hagyomány. 

Véleményem szerint igazán jó buli lenne a 
kiöltözés a farsangi időszakban, csak egy kis 
elszántság és egy kis ötletesség kell ahhoz, 
hogy a jelmez minél jobb, viccesebb és ötle-
tesebb legyen. 

Bata Cintia 

Kitekintés a nagyvilágba: A velencei és a rioi karnevál 

Dél-Európában a farsang az év 
egyik legnagyobb ünnepe volt, 
olyan kivételes időszak, amikor 
viszonylag büntetlenül, nyíltan 
is ki lehetett mondani dolgokat. 
A velencei karnevál világszerte 
ismert, ősi hagyományokra 
épül, a gondolák és a lagúnák 
városában. Kevésbé látványos, 
mint a riói karnevál. Azt mond-
ják a riói kellemes, a velencei 
szép! A velencei karnevál ham-
vazószerda előtt két héttel kez-
dődik és egy nappal hamvazó-
szerda előtt ér véget. Ezen a 
napon a város apraja nagyja 

csónakra, bárkára, tutajokra száll, és egész nap illetve éjszaka ott tartózkodik. Mindenki a 
vízen ebédel és vacsorázik, állandó zeneszó kísérete mellett. A szórakozás minden formája 
előfordul, még a tűzijátékokat is beleértve. A hajnalt is a vízen kell megérni, mert aki a 
„redentore hajnalán” az Adria vizével vetett magára keresztet, az egész évre mentesül a beteg-
ségektől.  
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Rendszerint a városközpontban, szabad ég alatt rendezték, Velencében a Szent Márk téren. 
Hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a 
színészek, s egyben a nézők is. A közönség az erkélyekről nézhette az eseményeket. Nem volt 
éles határ a színészek és a nézők között. A bámészkodó hölgyek például az erkélyekről tojással 
dobálhatták meg a felvonulókat, az álarcosoknak pedig gyakran megengedték, hogy magán-
házakba büntetlenül berontsanak. A húshagyó csütörtöki ünnepségek eredetileg parádés fel-
vonulással kezdődtek, melyet virágkoszorúba öltöztetett ökrök vezettek. Amikor a felvonuló 
tömeg elérte a Szent Márk teret, az ökröket a dózse szeme láttára egy széles pengéjű kard 
egyetlen csapásával lefejezték. 

A Riói karnevál nagy múltra tekint vissza, de jelenlegi formájában 1928 óta rendezik meg. 
Minden idők leghíresebb karneválja, annak ellenére, hogy a karneválok őshazája Itália. 

Az első Riói karnevált, ame-
lyet feljegyeztek, 1723-ban 
tartották a portugál beván-
dorlók. Rio első jelmezbál-
ját 1840-ben szervezték, és 
a jelmezbál nemsokára át-
vette a csintalan szórakozás 
helyét. Nagyjából egy évti-
zed múlva már lovak által 
vontatott kocsikon vonultak 
fel a zenekarok, és 1855-ben 
már lélegzetelállító jelme-
zekben vonultak fel a kar-
neválon a gazdagabbak. Az 
első karneváli bál idejében 
egy bolt Portugáliából im-
portált maskarákat, álbaj-
szokat és szakállakat a han-
gulat teljessé tételéhez. A 
Riói karnevál nem véletlenül a világ egyik legnagyobb látványossága. A nagy szenvedélyeket 
kiváltó táncverseny a szamba iskolák között zajlik. Mindegyik iskola választ egy témát, ame-
lyet a zenével és a 10 kocsin táncoló, akár négyezer táncos mozdulataival fejeznek ki. A felvo-
nulás Rio egyik belvárosi utcájában zajlik, és a legjobb helyekért 50 000 forint körüli összeget 
kell fizetni. A karneválon nem csupán a szamba iskolák növendékei táncolhatnak – bárki 
táncra perdülhet az utcán, akinek kedve szottyan rá. Rio minden körzetének megvan a saját 
zenekara és táncosai, akik jelmezeket, utcai ruhákat, karneválos pólókat, vagy akár fürdőru-
hákat öltenek magukra, majd miután a helyiek összegyűltek egy bárban vagy téren, a zenekar 
elindul egy előre eltervezett útvonalon. Az összejövetelek általában késő délután kezdődnek. 
A gyerekektől az idősebbekig mindenki csatlakozik a vidámsághoz, és van olyan zenekar is, 
amelyik több, mint 10 000 résztvevőt vonz. Több mint egy évszázadig, 1984-ig kellett várni 
ahhoz, hogy a mai riói karnevál külsősége, kerete kialakuljon: ekkor hozták létre a Passarela 
do Sambát, a kétoldalt tribünökkel, lakóházakkal határolt hosszan elhúzódó sétányt, amelyen 
a szamba iskolák vonulnak végig. A szamba, mint ritmus és tánc 1917-től hódított teret, ez a 
tánczenei műfaj Salvador da Baiából eredt, az ottani nők ünnepeiről. A ritmus a tradicionális 
afrobrazil lundu és frevo keveréke a portugálok által behozott polkáéval. A szamba ritmusa 
varázsolta a karnevált hamisíthatatlan brazil ünneppé, az ország identitásának szerves részé-
vé. 

Bata Cintia 
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A dohányzás és az impotencia kapcsolata 

Számtalan kutatást végeztek már arról, hogy milyen hatással van 

a cigi a férfiak teljesítményére. Az erek elmeszesedése gátolja 

a vér áramlását, ami számos egészségügyi problémát okozhat, 

mint például az erekció hiányát. Az 

Európai Unió tagállamainak terüle-

tén a cigarettás dobozon kötelező-

en fel kell tüntetni az erre vonat-

kozó figyelmeztetés. Melyik fiú 

szeretné ezt? Szerintem SENKI!  

Mi a megoldás? Szokj le, vagy ami még jobb, rá se szokj! 

Az nem igazi baráti társaság, amelyik elvárja, hogy szívj 

velük, ezt soha ne feledd! A következő számban a különle-

ges cipőkről tudhattok meg titkokat ! :) 

Salihu Gentiana 

Utazás a nagyvilágban 

A világ tele van különösebbnél különösebb 

helyekkel, ilyenek például a húsvét-szigeti 

szobrok, vagy a gabonakörök. A kikapcsoló-

dásnak sokféle módja van. Van, aki sporttal 

tölti szabadidejét, más otthon fekve piheni ki a 

fáradalmakat, és vannak olyanok, akik az uta-

zásban élik ki magukat. 

Sok bámulatos és varázs-

latos hely van a világon, a 

hideg téli estéken például 

mindenki arról álmodik, 

hogy a forró tengerparton 

pihenhessen. A következő 

turisztikai látványosságot 

inkább a vakmerő, mint-

sem a pihenni vágyó olva-

sóinknak ajánlom! 

Mexikó fővárosától néhány kilométerre, 

Xochimilco csatornáinak környékén található a 

világ egyik leghátborzongatóbb turistacélpont-

ja, a La Isla de las Munecas, vagyis a 

Játékbabák szigete. A helyi legendák szerint az 

aprócska szigetet egy leánygyermek szelleme 

kísérti, aki az egyik csatornában vesztette éle-

tét. A mexikói Don Julian Santana a tragédia 

hatására remeteként kezdett itt új életet, és 

hosszú időn át játékbabák gyűjtögetésének 

szentelte mindennapjait, minek köszönhetően a 

ma népszerű turistacélpontnak számító helyre 

látogatva az utazó úgy érezheti, mintha egy 

rossz horrorfilmbe csöppent volna. A máskor 

bájos játék babák szinte 

az egész szigetet ellepik 

- számtalan darab talál-

ható a fákon, a keríté-

seken és a földön -, és 

kísérteties szemeikkel 

figyelemmel kísérik az 

idetévedt vándorok 

útját. A remete valódi 

célja azonban nem az 

elrettentés volt. A szó-

beszéd szerint a zavarodott elméjű férfi a játék 

babákkal szerette volna felvidítani a kislány 

szellemét, valamint elűzni a környéken ólálko-

dó gonosz lelkeket. Vannak, akik úgy tartják, 

hogy a babákban ma is a gyermek lelke lako-

zik, egyesek szerint pedig azok néha megmoz-

dulnak, és suttognak a turistáknak. A helyhez 

kötődő történetek félelmetes voltát fokozza, 

hogy Don Julian Santana 2001-ben szintén 
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rejtélyes körülmények között halt meg, holt-

testét ugyanabban a csatornában találták meg, 

ahol egykor a kislányét is. A helyiek szerint 

valamilyen formában azóta is a szigeten őrkö-

dik. Mexikóvárosból a Cuemanco-csatornán át, 

gondolákkal tudod megközelíteni a helyet. A 

hagyomány szerint, ha a szigetre látogatsz, 

ajándékként magaddal kell vinned egy babát, 

valamint gyertyákat és cukorkát, hogy megbé-

kítsd az itt bolyongó lelkeket. 

Dicsérdi Ádám 

Verseny a magyar kultúra napján 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-

peljük meg minden év  január 22-én, an-

nak emlékére, hogy  Kölcsey Ferenc 1823-

ban ezen a napon tisztázta le, 

 Csekén a Himnusz kéziratát. 

A kultúra sokféle lehet. Ennek szellemé-

ben szervezte meg az ESZI első alka-

lommal a kultúra napi vetélkedőt, amely 

hatalmas izgalmakat és meglepetéseket 

tartogatott. Több versenyzőt is elragad-

tunk egy interjú erejéig, és minden versenyző határozottan válaszolta: Győzni jöttek. 

A versenyt a Himnusz közös elszavalása nyitotta meg, amely után Szabó Béla igazgató úr 

beszélt, majd a verseny főszervezője Gyöngyösi Olga tanárnő tartott eligazítást a csapa-

tok számára.  

A versenyfeladatok egyöntetű sikert arattak a versenyzők körében. A feladatok során a 

diákoknak a teljes reformkorról szerzett ismereteikre kellett támaszkodniuk, ám szükség 

volt csapatmunkára, talpraesettségre és határozottságra is. Úgy vélem izgalmas felada-

tokat oldhattak meg a diákok. A legnagyobb sikert a zajmérő, a reneszánsz zenék felisme-

rése és a reformkori állomások aratták. 

A versenyzők a büfében fújhatták ki magukat, amely után a verseny kezdő-vég állomásán 

kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, egy reformkori beszéd elmondásával, amely Bor-

dácsné Papp Mónika tanárnő és Dr. Prantner Zoltán tanár úr által került pontozásra. 

A pontok összesítése után került sor az eredményhirdetésre, majd a helyezettek ünnepé-

lyes díjátadó keretein belül vehették át nyereményeiket. A 3. helyezett Deák Ferenc Álta-

lános Iskola minden versenyzője és felkésztő tanára egy-egy 8 GB-os pendrive-ot vihetett 

haza jutalmul. A második helyezett kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény  csapa-

tának minden tagja egy 16 GB-os pendrive tulajdonosa lett Nagy András korábbi ESZI-s 

diák  jóvoltából. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_22.
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1823
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1rcseke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_himnusza
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Sírnia csak a győztesnek szabad- tartja a mondás. Az első helyen végző sárbogárdi Mé-

szöly Géza Általános Iskola versenyzői és felkésztő tanára is örömkönnyeket hullatott, 

miután átvették nyereményüket, egy másik, egykoron szintén iskolánk padját koptató 

úrtól, Orosz Attilától. A sárbogárdi iskola három focilabdával, és egy évre elegendő krétá-

val lett gazdagabb, a csúcsra érő csapat minden versenyzője és felkészítő tanára pedig 

személyenként egy iPad mini bol-

dog tulajdonosává vált.  

Büszkén állíthatjuk, egy rendkívül 

színvonalas és hangulatos verse-

nyen vagyunk túl, ahol élmények-

ben és sikerekben gazdagodtak a 

nebulók. Köszönet illet minden-

kit, aki munkájával segítette, hogy 

ez a remek esemény megvalósul-

hatott. Bízunk benne, hogy isko-

lánk több hasonló versenynek 

adhat otthont a jövőben!   

Geni és Ádám  

Diákolimpia 4. helyezés 

Országosan 311 csapat nevezett a 

bajnokságban, Tolna megyéből 17 
iskola. Az ESZI focistái még a nov-
emberi területi selejtezőt és a dec-

emberi megyei döntőt megnyerve 
jutottak ki ismét az országos döntő-

re, ami Vác városának rendezésében 
történt meg a január 26-27-i hétvé-
gén. (Tavaly az 5. helyen végeztek a 

labdarúgók.) A tornán 19 megye 
győztese és Budapest bajnoka küz-
dött az elsőségért. A csapatokat 

négy csoportba sorsolták, ahonnan 
az első két helyezett jutott tovább a legjobb 8 közé. 

Szombati első meccsünkön a debreceni Irinyi Gimnázium ellen 3-1-es győ-

zelmet arattunk. Második meccs a pécsi Széchenyi Gimnáziummal követke-
zett. Velük már a tavalyi csoportmeccseken is találkoztunk, ezért mindkét 
csapat taktikázott. 1-1es döntetlen után 6 méteres büntetők következtek. Ezt 

a mi játékosaink bírták jobban idegekkel, így 5-4-re hoztuk a büntetős mecs-
cset. Az ebédszünet után a karcagi Szentannai Gimnázium ellen egy sima 5-

2-es győzelmet hoztunk. Az utolsó játék a gyulai Göndöcs Benedek Középis-
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kola ellen zajlott le. 2-0-ás győzelemmel végeztünk a csoport élén, így beju-

tottunk a legjobb 8 csapat közé. A csoportmeccseken csapatkapitányunk 
Kesztyűs Barna kiemelkedő teljesítményt produkált, szinte felrúgni se tudták 

az ellenfelek játékosai. 

Vasárnap délelőtt a kaposvári Építőipari Szakképző Iskola várt ránk, amely a 
torna egyik esélyesének számított, mivel az elmúlt 5 évben háromszor játsz-
hattak az aranyéremért és ebből kétszer sikerült is nekik megszerezni. A bí-

rók pártfogása mellett 5 percen belül kétszer is büntetőt rúghattak nekünk. 
Az egyiket sikerült kapusunknak, „Lujonak” hárítani. Ezt követően második 

sárga lapját (piros) kapta „Kola”, akinek így a következő meccset automati-
kusan ki kellett hagynia. 2-2-es döntetlen lett a meccs, amit megint bünte-
tők követtek. Ebben ismét mi voltunk a jobbak. „Lujo” parádéja 3-2-es győ-

zelmet hozott nekünk. Az elődöntőben a tavalyi bajnok, a kazincbarcikai Su-
rányi Gimnázium és Szakképző Iskola volt az ellenfél. A bírók nagyon tisztel-
ték őket az egész torna során, így nem számíthattunk könnyed meccsre. 

„Atát” pár perc alatt kiszórták egy piros lappal. Azonban ez se tört minket 
meg. „Joca” és „Pexy” parádés góljaival 2-0-ra elhúztunk. Sajnos a második 

félidő befejezése előtt sikerült az ellenfélnek kiegyenlíteni, ami lelkileg össze-
tört minket. A büntetők most nem hoztak nekünk szerencsét. 3-2-re kikap-
tunk. A kisdöntőben a rendező váci Boronkay Szakközépiskola ellen nem jár-

tunk sikerrel, de így is szép eredményt értünk el. 

A csapat tagjai voltak: Kesztyűs Barna, Kollarics Krisztián, Kvanduk József, 
Szekszárdi Tamás, Karszt Attila, Forray Bence, Fodor Marcell, Ellermann 

Tamás, Farsang 
Patrik. Felkészí-
tő tanáruk:Vida 

Károly. 

A területi selej-
tezőn és a me-

gyei döntőn 
részt vettek 
még: Bildhéber 

Bence, 
Ledneczki Ger-
gő, Vámosi Ad-

rián, Orosz Bo-
tond, Görög 

Ákos. 

Dicsérdi Ádám 
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Alternatíva pécsi irodájának látogatása 

2012. 12. 04-én a kortárssegítők ellátogattak a pécsi alternatíva irodájába. 

Paksról a Duna Hotel parkolójából indultunk reggel 8 órakor. Körülbelül egy óra alatt leér-

tünk Pécsre. 

Az alternatíva pécsi irodája az Árkádban található. Mielőtt meglátogattuk volna az irodát, 

szabad foglalkozásra mehettünk. Persze az Árkádban nézelődtünk. 

Miután letelt a szabad foglalkozás, indultunk az alternatíva irodájába.  

Kellemes kis környezet fogadott minket. Teáztunk, beszélgettünk, játszottunk. 

Ebbe az irodába olyan 18-24 éves fiatalok járhatnak be délutáni foglalkozásra, akiknek 

alkohol illetve kábítószer problémáik vannak. Az elképzelés az, hogy az ilyen szenvedélybe-

tegségekkel küzdő fiatalok inkább az irodában legyenek és beszélgessenek, mint hogy az 

utcán kábítószerezzenek vagy alkoholizáljanak. Vannak állandó „vendégeik” és vannak, 

akik csak pár alkalommal mennek be az irodába. 

Délután két óra fele végeztünk az alternatíva irodájában, és elindultunk hazafele Paksra.  

Doszpod Tamás (10C) 
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„Egészséges felnőtt évekért” vetélkedő 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került 

2012. november 29-én az ESZI sportcsarnokában „Az 

egészséges felnőtt évekért” vetélkedő. 

A versenyen 3 

iskola csapatai 

vettek részt, 

(Gimi, ESZI, I. 

István Szakképző 

Iskola) összesen 

10 csapat. A ver-

seny elején, a 

tájékoztató után 

megkapták a csa-

patok a feladatlapokat. Alkohol, drog, dohányzás és sport 

témakörében voltak kérdések. Közben a csapatok a külön-

böző ügyességi sport feladatokat végezték (pin-pong, kosárra dobás). A tesztfeladatokat a 

kortárssegítők segítségével a verseny szervezői javították, majd táblázatosan összesítették.  

Az összegzés után megszülettek a végső eredmények. Az első három helyen a Vak Bottyán 

Gimnázium csapatai végeztek. A verseny nagyon szoros volt, pár ponttal csúsztak le az ESZI-

sek. A nyertes csapatok jutalomban részesültek.  

http://www.paszi.hu/
http://www.paszi.hu/
http://www.paszi.hu/
http://www.paszi.hu/
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Jövőre ismét megszervezzük a versenyt, remélhetőleg (a tavalyi évhez hasonlóan), ESZI-s 

társaink is dobogós helyezést érnek majd el.  

Kiss Tamás (10C) 

Plasztika 

Fontos a plasztika, de csak abban az esetben, ha az elkerülhetetlen, 

mint például, ha baleset történik. De mi a helyzet az indokolatlan műté-

tekkel? Annak több oka lehet, ha valaki átvarrattatja magát, de sajnos 

egyik esetben sem pozitív, főleg ha egy fiatalról van szó. A legtöbb 

tini lány nagy mellekről, szájról és még sorolhatnám, hogy miről 

álmodozik, de vajon belegondolnak abba, hogy az érett férfiak 

szemszögéből ez visszataszító és egyben káros is? Megéri csak 

azért kések alá feküdni, hogy aztán, amikor tükörbe nézünk, 

tetszünk magunknak? Ezekre a kérdésekre a válasz egyértelműen a  

NEM! A fiúk az eredeti, nem a mű lányokat szeretik. Ráadásul az ilyen beavatkozások 

nagyon drágák, és előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapjuk. Mindemellett, ha 

nem sikerül jól a műtét, több ember újra és újra elvégezteti önmagán.  Remélem, senki 

sem szeretne így kinézni! 

Salihu Gentiana 

Chipet kedvenc háziállatainkba 

 
„2013. január 1-jétől hatályos a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló kormányrendelet módosítása, 
amely előírja, hogy a négy hónaposnál idő-
sebb ebek csak elektronikus 
transzponderrel (chippel) megjelölve tartha-
tók.” 
 
 
 
 

Ezt a chipet az állatorvos ülteti be kutyusaink-
ba, a chip ára helyenként változó, de legfeljebb 
3500,- Ft lehet.  
 
 
 
Mire jó? 
Ha véletlenül elkóborolna, vagy elveszítenénk kedvencünket, gyorsabban megtalál-
juk, mint plakátragasztgatással, feltéve, hogy a becsületes megtaláló visszaadja őt 
nekünk. 
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Ki olvassa le a chipet? 
Leolvasása az állatorvosoknál, az állatvédő szervezeteknél és néhány önkormány-
zatnál lehetséges. Viszont az azonosító alapján mi magunk is megnézhetjük, hogy 
regisztrálva van-e kutyusunk a petvetdata.hu oldalon. 
Reméljük, hogy ez az új rendelet nem a háziállatok tömeges kirakásához vezet, és a 
te kedvenced is rendelkezik már ilyennel. 

T. L. R.  
 

Portugáliai utazásunk 

2013. január 13-án hajnalban az ESZI 

maroknyi csapata útnak indult a kis Paks-

ról a nagy Portugáliába. Az egész napos 

kimerítő utazás 

után – melynek 

során Amszter-

damban átszáll-

tunk és némi 

várakozás után 

Lisszabonba 

mentünk, ahol 

egy rövid város-

nézésre maradt 

csak időnk – 

megérkeztünk 

Coimbrába, ahol 

kezdetét vette a Comenius projekt első 

útja. 

A fogadócsaládom már a buszmegál-

lóban várt, ismerős arcokra találtam, mert 

már látogatásunk előtt hetekkel felvettük a 

kapcsolatot. A város szélén laktam a 14 

éves Beatrizzel, nővérével és szüleivel. 

Minden reggelünk hasonlóan telt, egy 10-

15 perces buszút az iskoláig, ahol a 9 órai 

tanításkezdés előtt Bea bemutatott baráta-

inak és az iskola számos diákjának. Dél-

előttönként ismerkedtünk a többi ország-

ból való diákokkal, közös programokban 

vettünk részt, megnéztük egymás –a prog-

ramra készített- videóit, angol órákat láto-

gattunk, melyek 90 percesek voltak, így 

némi képet szerezhettünk az ottani oktatás 

hatékonyságáról. Délutánonként városné-

zéseken vettünk részt: a város olyan neve-

zetességeit tekintettük meg, mint a vár 

vagy az egyetem. Ismerkedtünk Portugália 

szokásaival, múltjával, népi jellegzetessé-

geivel. A programok után házigazdáink 

jöttek értünk, sokat beszélgettünk, érdek-

lődtünk egymás 

országai felől. 

Szokásaink kicsit 

eltértek. Azt hin-

né az ember, hogy 

ilyen alapvető 

dolgokban nem 

különbözünk, 

mint a fűtés 

használata, pedig 

Portugáliában a 

legmodernebb 

házakat leszámít-

va nincs fűtésrendszer, hiszen sosem megy 

0 fok alá a hőmérséklet. Mesélték, hogy 

kerti medencéjükben márciustól októberig 

végig fürdenek. Étkezésben is eltérünk, 

Portugáliában sokkal változatosabb az ét-

rend, s minden étkezésnél esznek zöldsé-

get és gyümölcsöt is. A család, akikhez ke-

rültem – és túlzás nélkül állíthatom, hogy 

minden portugál polgár rettentő kedves – 

nyitott, barátságos és segítőkész volt. Az 

utolsó előtti estén a portugál diákok egy 

International Party elnevezésű esti prog-

ramot rendeztek tiszteletünkre, ahol sokat 

nevettünk, közelebb kerültünk egymáshoz, 

jobban megismertük egymást és fényképek 

készítésével örökítettük meg az együtt töl-

tött napokat, az újonnan köttetett barátsá-

gokat. 

Utolsó este eljött a búcsúzás ideje. 

Megígértük egymásnak, hogy mindenkép-

pen találkozunk még életünk során, meglá-
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togatjuk egymást. Azt hiszem, ez az út 

mindannyiunk számára felejthetetlen ma-

rad, mindig emlékezni fogunk az arcokra, 

akiket megismertünk, a sok szép közös 

pillanatra és továbbra is tartjuk majd a 

kapcsolatot. 

Gulyás Ramóna Eszter 
 

A klasszikus asztali szerepjátékról 

 A korai táblás stratégiai játékok és terepasztalon, makettekkel vívott hadi játékok régóta jelen 

vannak a játékiparban, eredetük pedig egészen az ókorig visszavezethető. A táblás harci játé-

kok a hatvanas, hetvenes években élték virágkorukat, főként az Egyesült Államokban, de Eu-

rópa egyes országaiban is igen nagy népszerűségnek örvendett ez a szórakozásai forma évti-

zedeken keresztül. A klasszikus asztali szerepjáték ezeknek a táblás harci szimulációknak az 

egyenes ági leszármazottja. 

 Az első valódi szerepjáték az amerikai Gary Gygax (1938-2008) nevéhez fűződik, akit 

mindmáig a szerepjátékok atyjaként tisztel a játékos társadalom. Ő alkotta meg a hivatalos 

formában először 1971-ben megjelent Dungeons & Dragons™ szabályrendszert, ami napja-

inkban már a negyedik kiadását éli és manapság is az egyik legnépszerűbb szerepjáték világ-

szerte. Az eltelt évtizedek során a Gygax által megalkotott rendszert több száz új követte, és a 

különböző szerepjátékok forgalmazása a mai játékipar egyik húzóágazatává vált. 

 De mi is az a szerepjáték? Eredeti angolban „Role Playing 

Game”, röviden RPG. Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a 

dolgot, akkor a klasszikus táblás társasjátékok, az interaktív 

történetmesélés és az amatőr színjátszás egy felettébb sajátos 

egyvelegeként lehetne jellemezni. Ám valójában ennél sokkal 

többről van szó. Alapvetően egy társasjáték, melyben a játé-

kosok nem egymással versengnek a győzelemért, hanem 

egymást segítve, csapatként küzdenek a közös cél elérése érdekében. Először is minden játé-

kos készít magának egy képzeletbeli karaktert, melyet megszemélyesít majd a játék során. 

Ezek a karakterek a játék történetének főszereplői lesznek, akár egy regény vagy egy mese 

szereplői; a történet végkimenetele pedig csakis azon múlik, hogy a játékosok hogyan játsszák 

el kitalált szerepüket. Kiemelten fontos pozíció a játékvezetőé (rendszertől függően nevezhe-

tik mesélőnek, kalandmesternek, krónikásnak, stb.), aki vezeti a játék történetének folyamát, 

egymaga képviseli és testesíti meg az egész képzeletbeli világot, melyben a játékosok mozgat-

ják fiktív személységeiket. Fogalmazhatunk úgy, hogy a játékvezető adja a „díszletet” a játé-

kosok által eljátszott szerepekhez, és ő meséli el a játékosoknak, hogy karaktereik mit tapasz-

talnak, mit látnak a játék világában, gyakorlatilag mindent, ami történik velük. Fontos ki-

emelni, hogy maga a játék kizárólag verbálisan zajlik, optimális esetben egy asztal körül ülve, 

és az egészből felületes külső szemlélőként csupán annyi tapasztalható, hogy néhány ember 

beszélget egymással, miközben számokkal telerótt papírlapokat és könyveket tartanak ma-

guknál. A könyvek fontosak, hiszen ezek tartalmazzák magát a szabályrendszert. Szabályok 

határozzák meg, hogy milyen jellegű karaktert alkothatnak a játékosok, illetve támpontokkal 

szolgálnak a játékvezető számára, hogy milyen történetet kerítsen a kitalált személyiségek 
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köré, milyen kihívások elé állítsa játékosait. Az elképzelt személyiségek legtöbb képessége a 

szabályokban számszerűsítve van az egyszerű játszhatóság kedvéért, és ezek a számok hatá-

rozzák meg azt, hogy a játékosok karakterei mire is képesek a fiktív világban. Nincs azonban 

minden kőbe vésve, a véletlenfaktort a legtöbb szabályrendszerben dobókockák biztosítják, 

hogy pontosan milyenek, azt az adott rendszer határozza meg. A Dungeons & Dragons – rö-

viden D&D – rendszerének alapját például a 20 oldalú dobókockák (persze nem kocka, ha-

nem ikozaéder) képezik. Szabályrendszerekből pedig több száz létezik, így minden játékos 

társaság megtalálhatja azt, ami neki a legszimpatikusabb. Azt, hogy mi is történik éppen a 

játékos karakterével, mindig a mesélő mondja el, és a játékos az általa játszott karakter nevé-

ben reagál erre, és ha kell, a szabályok értelmében – valamint a fennálló fiktív helyzettől füg-

gően – dobást végez a szükséges kockával, majd a játékvezető folytatja a történetet, immár 

annak megfelelően alakítva, hogy a játékos karaktere mit is cselekedett. Ez így megy tovább, 

míg a játékosok el nem érik az éppen kívánt célt, vagyis az éppen folyó történet véget nem ér. 

 A fentiek alapján érzékelhető, hogy a fantázia roppant fontos szerephez jut a szerepjáték so-

rán, hiszen nehéz – ha nem egyenesen lehetetlen – úgy játszani, ha a játékosok képtelenek 

beleképzelni magukat egy kitalált személy szerepébe, vagy ha nem képesek elképzelni, ho-

gyan néz ki a környezet, amit a játékvezető elmesélt nekik. Mivel maga a játék verbálisan 

zajlik, a legtöbb játékost jó kommunikációs készség jellemzi, hiszen ez is elengedhetetlen, ha 

a megformált karakterük nevében kívánnak interakcióba lépni a játékvezető által mesélt mel-

lékszereplőkkel. A jó problémamegoldó készség sem árt, ha az embert egy rafináltabb játék-

vezetővel hozza össze a sors, vagy a logikai érzék egy feladványokat kedvelő játékvezetővel 

szemben. Látható, hogy a szerepjátékokhoz szükséges egy bizonyos fokú intellektus, aminek 

hiányában a játék hamar csalódást okozhat vagy unalmassá válhat a kezdő próbálkozóknak. 

 Sokak számára feltűnhet a hasonlóság a klasszikus asztali szerepjáték és a számítógépen 

játszható PC „szerepjátékok”, valamint az interneten online játszható Massive Multiplayer 

Online RPG-ék (MMORPG) között. Ez a hasonlóság nem véletlen, hiszen a klasszikus asztali 

RPG szolgáltatta az alapot a digitális korszak kezdetén PC-én, majd online játszható szerepjá-

ték mintájú játékokhoz, de egy magára valamit is adó játékos tisztában van vele, hogy utóbbi-

ak NEM szerepjátékok, sőt, teljességgel hiányzik belőlük a klasszikus asztali RPG esszenciá-

ja, ami pedig nem más, mint a fantázia és a közvetlen, emberek közötti interakció kettőse. 

Hiszen egy asztali szerepjáték esetében a történetet a játékosok döntései befolyásolják, még-

hozzá oly mértékű szabadsággal, melyet egyetlen számítógépes program sem képes utánozni. 

A klasszikus játék során nem egy előrerendelt számsor reagál a játékosra, hanem egy élő já-

tékvezető, és mivel az egész játék a résztvevők fantáziájában zajlik, csakis egyedül ez – a 

Fantázia – marad az egyetlen tényező, ami gátat szabhat a közös szellemi szórakozásnak. 

Januártól az ESZI Kollégiumban is indult szerepjáték szakkör, ami a vártnál nagyobb érdek-

lődés miatt immár két csoportban is zajlik, hétről hétre, rendületlenül. 

Gyurina Illés 
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Horoszkóp 
Kedves Kos!  

Egy baráti kapcsolatod, amelyért oly sokat tettél, megszűnik. Vannak olyan barátaid, akik 

ebben a nehéz időben kiállnak melletted.  Viszont nem árt figyelni a tanórákon is.  

 

Kedves Bika!  

Előfordulhat, hogy nem várt kiadásaid lesznek a héten, emiatt szorosabbra kell húznod a nad-

rágszíjadat.  A suliban elképesztő dolgoknak leszel szemtanúja.  

 

Kedves Ikrek!  

Ha tanulmányokat folytatsz, akkor óriási mázlid lesz egy baráti kapcsolatodnak köszönhetően. 

De az is lehet, hogy egy új barátra teszel szert, és ő segít abban, hogy a tanulmányaid – netán 

vizsgáid – a lehető legjobban menjenek.  

 

Kedves Rák!  

Igazán nem lehet okod panaszra, mert ezen a héten a szerelemben sikeres leszel még akkor is, ha 

a barátodnak gondjai vannak, és te a segítségére tudsz sietni. 

 

Kedves Oroszlán!  

Otthonod biztonságára ügyelj jobban, legyen szó akár a koleszos szekrényedről! Mindig zárd az ajtót, 

és nézz a lábad elé!  

 

Kedves Szűz!  

A tanulásban érdekes helyzet alakulhat ki, még az is lehet, hogy egy olyan diáktársad keresi a kegyeid, 

akiről korábban elképzelni sem tudtad volna. A szerelemben légy udvarias.  

 

Kedves Mérleg!  

Gondoltad volna, hogy valaki, aki nem igazán szeretett, és te is mindent megtettél azért, hogy el-

nyomd, most visszasír téged? Pénzügyek terén nem árt az óvatosság. 

 

Kedves Skorpió!  

Legyen a jelszavad ezen a héten: jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Ha egy régi barátot lecseréltél 

újra, ezt bizony rosszul tetted, rövidesen tapasztalhatod, hogy miért.  

 

Kedves Nyilas!  

A suliban őrült helyzet alakulhat ki, de te a topon vagy, és nincs olyan, amit ne tudnál megoldani. Vi-

szont ez az őrült helyzet azt jelenti, hogy egy tapasztalattal többet szereztél.  

 

Kedves Bak!  

Szelektálni kell a barátok között is, mert néhányan csakis és kizárólag valamilyen remélt előny érde-

kében csapódnak hozzád. Akadnak viszont igazi barátaid is. Váratlanul pénz áll a házhoz.  

 

Kedves Vízöntő!  

Ma boldoggá tesz a szerelem. Az iskolában kissé bonyolultabb az élet, de a tanulást is kézben tudod 

tartani. A napokban felelésre számíthatsz. 

 

Kedves Halak!  

Ugye tudod, hogy a pletykálkodás igen csúnya dolog? Ezért ha egy mód van rá, akkor ne is vegyél 

részt benne. De a dolgozatok alacsonyan szállnak. 
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HuMorzsák 

Téli álom 

– Télen az élőlények közül sokan eltűnnek a világ szeme elől, úgynevezett téli álmot alszanak – 

magyarázza a tanító néni. – Ki tudna olyan élőlényt mondani, amelyet csak tavasszal látunk 

újra?  

Annuska nagyon jelentkezik: 

– A fagylaltos! 

Rablótámadás 

– Mit kiabál a 
nyúl, amikor 
megtámadja a 
hóembert? 
– Ide a répát, 
vagy hozom a 
hősugárzót! 

 

 

A rendőr elhatározza, hogy lékből akar horgászni, neki is kezd a csákánnyal. Egyszer csak 

felülről megszólal egy hang: 

- Nincs a jég alatt hal. 

De a rendőr csak csákányozik tovább, mire a hang másodszor is megszólal: 

- Mondom, hogy nincs a jég alatt hal! 

A rendőrt nem érdekli a hang, ő csak szorgalmasan csákányozz tovább. 

- Hidd már el cimbora, hogy a jég alatt nincsen hal! 

Mire a rendőr: 

- Ki vagy te, hogy beleszólsz? Én rendőr vagyok!!!! 

- Én meg a műjégpálya hangosbemondója.  

- Mikor van abszolút hideg? 

- Amikor a jegesmedve még szivatóval sem indul. 

 

Impresszum/ a 2013. február havi számban közreműködtek: 

Felelős kiadó: Szabó Béla igazgató Szerkesztő: Borsiné Kéri Petra, szaktanár 

Diák főszerkesztő: Tamás Alex Közreműködtek: Bata Cintia, Bodroghalmi László, Debreczeni 

Zsuzsanna, Dicsérdi Ádám, Doszpod Tamás, Gulyás Ramóna Eszter, Gyurina Illés, Kiss Tamás, 

Ruff Eszter, Salihu Gentiana 


