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Március 15.- Nemzeti ünnepünk 

Ezen a tavaszi napon az 1848/49-es forradalom- és 

szabadságharcra emlékezünk. 1848 kora tavasza a 

forradalmak időszaka volt szinte egész Európában, 

így Magyarországon is, ahol a reformkor szellemében 

felnövő, a társadalmi és politikai modernizációért 

síkra szálló ifjúság hangot adott követeléseinek.  

Az iskolai ünnepséget március 14-én tartottuk. Az 

idén különösen színvonalas műsort láthatott a közön-

ség. A megemlékezést a Himnusszal kezdtük, melyet Török Krisztina 12. B osztályos tanuló 

énekelt el. Ezt követően verseket, idézeteket hallhattunk az akkori eseményekről. A műsort 

még színesebbé tette a Tűzvirág táncegyüttes 

ESZI-s, illetve leendő ESZI-s diákjai által 

előadott népi táncok. Tóth Barbara hegedűjá-

téka közben a szereplők felsorolták a 12 pont 

követeléseit, majd a forradalom utáni esemé-

nyek felelevenítése következett, melyet a Ma-

gyarország elleni horvát támadással zártak a 

szereplők. Összességében nagyon kiemelkedő, 

a kort, az akkori érzelmeket, szellemiséget 

megidéző megemlékezést láthattunk. Ezúton 

gratulálunk mind a szereplőknek, mind a szervezőknek.  

BP 

A húsvét 

 

A húsvét a keresztény hitvi-

lághoz tartozó ünnep, ilyenkor emlé-

keznek a keresztények Jézus kereszt-

re feszítésére. Ekkor a nem hívők is 

ünnepelnek, mert a locsolkodás po-

gány szokásokban gyökerezik. 

A húsvétot egy negyven napos 

böjt előzi meg, amit ekkor törünk meg. Na, 

de a legjobban mégis mindenki a húsvét 

második napját, a hétfőt várja. Ugyanis a 

locsolók ezen a reggelen indulnak útra, 

hogy az ismerős és rokon lányokat megön-

tözzék. A kisebbek verseket tanulnak, hogy 

lenyűgözzék anyut, mamát, nővért, 

húgot és mindenki mást is, ahová apu-

val elmennek. A lányok talán kevésbé 

várják a fürdőzést a hideg vízben, és a 

különböző erősebbnél erősebb kölniket 

a hajukon, ruhájukon. Viszont egytől-

egyig mind szeretné, hogy megöntöz-

zék őket, és ne hervadjanak el. 

Egy ügyes versike elmondása után 

a lányok-asszonyok festett tojást szoktak 

adni, valamint szendviccsel és sütemé-

nyekkel kínálják a locsolókat

. 

 
T. L. R. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=h%C3%BAsv%C3%A9t+j%C3%A9zus&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYQjg2cjSep1zM&tbnid=fe96Di2YXLZ3zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mocsaplebania.blog.hu/&ei=b6BFUe-uOonvsgbm6oD4DA&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNG3m8zQgdUiGH1Phe-fiPy8UqXdag&ust=1363603924832433


3 
 

A Magas Sarkú 

Réges-régen, még nem a nők, 

hanem a férfiak hordtak 

magas sarkú cipőket. Ma már 

a nőiesség egyik alapmotívu-

ma. Sok előnye mellett ren-

geteg hátránya is van, ebből 

kifolyólag kevesebben merik 

hordani. Melyik nő az, aki ne 

szeretné azt, hogy lábai kar-

csúbbak, vékonyabbak legyenek, vagy legalábbis úgy tűnjenek? Ráadásul még magasabbak is le-

szünk tőle, ezáltal pedig önbizalmunk is növekszik. A testtartásunkra is hatással van, mert csak 

egyenes törzzsel lehet benne biztonságosan közlekedni. Még azt is az előnyeihez sorolhatjuk, 

hogy mindenféle szín közül választhatunk, és természetesen a fazonuk sem azonos. A sarkak 

vastagsága, nagysága, színe, formája is különböző, és a kiegészítő elemek is igen eltérőek. Sajnos 

ezek a lábbelik természetellenes pózba kényszerítik a lábat, ami a későbbiekben komoly gondot 

okozhat, és emellett rengeteg más problémánk is származhat ebből. Mi is tapasztalhatjuk, hogy 

ha pár óráig a lábunkon van, akkor égető fájdalmat érzünk. Ilyen esetekre jó, ha van nálunk váltó-

lábbeli, de ennek megelőzésére vehetünk a cipőnkbe ragasztható kis párnácskát, ami puhább ér-

zést kelt és kevésbé érezzük a fájdalmat. A 12 centiméternél magasabb sarok jelentős megter-

helést jelent, ezáltal menstruációs zavarokat és fájdalmakat okozhat, ami hosszútávon érinti a 

termékenységet is. A nők jelentős része szexisebbnek érzi magát, ha magas sarkú van rajta, és a 

férfiak is imádják. A BBC állítása szerint a legalább öt centi magas sarokkal rendelkező cipő köz-

vetve elősegíti a jobb szexet, ugyanis erősíti a szeretkezésben fontos szerepet játszó gátizom-

zatot. Na, ez azért elég csábító lehet, nem?  

Ehhez kapcsolódóan egy kis érdekesség Kínáról. Itt szinte ezer 

éven át kötelező volt a nők lábának gúzsba kötése. A mai napig 

élnek még néhányan az elkötött lábúak közül. Mindez a 

szépség miatt volt fontos, és a szenvedést figyelmen 

kívül hagyták. A lábujjak csontjait összetörték, ezáltal 

behajlottak a talp alá, így a láb kicsi, karcsú és kellően 

hegyes lett.  Erre szorítókötést tettek, és ezt egész 

életükben hordaniuk kellett. Csak tipegni tudtak, és ezt 

nagyon vonzónak találták a férfiak. Ez feltétel volt a 

férjtaláláshoz.  Magas sarkúhoz hasonló cipőkben jártak, és ezek 

a pici lábacskák a kínai hagyományban erotikus vonzerőt jelentet-

tek. Méghozzá ebből kifolyólag a vagina izmai is erősödtek.  

 

A következő számban az öltözködésről, a kiegészítőkről és a szí-

nek jelentéseiről árulok el néhány dolgot. 

 

 

Salihu Gentiana 
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30 éves az I. blokk 

Az I. blokk üzembehelyezésének 30 éves évfordulója 

alkalmából szervezett rendezvényt iskolánk.  

A rendezvény célja az volt, hogy népszerűsítse az atom-

energia használatát és a Paksi Atomerőművet a diákjaink 

körében, valamint a tanulási motiváltságukat növelje az 

új blokkok építésének tükrében. 

Nagyné Lakos Mária tanárnő kiállítást szervezett az 1. emeleti lépcsőfordulóban. A képek az 

építésről és az üzembehelyezésről meséltek nekünk. 

A rendezvény keretében hívták meg 

március 8-ára Nagy Sándort, aki jelen-

leg az MVM Paks II. Atomerőmű Fej-

lesztő Zrt. vezérigazgatója, és Mittler 

István kommunikációs vezetőt. A ve-

zérigazgató úr a főiskolai nagyelőadó-

ban kb. egy órás előadást tartott. A 

vezérigazgató urat Szabó Béla igazgató 

úr köszöntötte és mutatta be a gépész 

és elektrós diákoknak, valamint tanára-

iknak. Először egy kisfilm került leve-

títésre, mely az erőmű történetét és az 

üzembehelyezés pillanatit mutatta be. Majd Nagy Sándor beszélt személyes élményeiről, és az 

épülő új blokkról. Elmondta, hogy sokat kell tanulni, hogy bármilyen felmerülő problémát 

meg tudjanak oldani.  

Nagy Sándor a vegyipari gépész ágazaton kapott diplomát 1978-ban. Ezt követően lett az 

atomerőmű munkatársa. Az atomerőmű egy speciális üzem, melyhez sokféle ismeretre van 

szükség, amely csak folyamatos képzéssel, tanulással szerezhető meg és tartható napra ké-

szen. Ezt felismerve Nagy Sándor az alapképzés megszerzése után szabadidejében mindig 

igyekezett tovább képezni magát. Felhívta a diákok figyelmét az idegen nyelvek elsajátításá-

nak fontosságára is. Az orosz építésű erőmű 

indításához tanult Oroszországban is, de eleinte 

a gyenge nyelvtudás miatt ez nehéz volt. Azt 

követően viszont a szakterület általános nyelve, 

az angol megtanulása következett. Az új isme-

reteknek, kitartásának köszönhetőn egyre fele-

lősségteljesebb beosztást kapott, amihez újabb 

és újabb tudást kellett elsajátítania. 

http://www.eszi.hu/pages/galeria/20130308_NagySandorEloadasa/1.jpg
http://www.eszi.hu/pages/galeria/20130308_NagySandorEloadasa/2.jpg
http://www.eszi.hu/pages/galeria/20130308_NagySandorEloadasa/4.jpg
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A gyerekek érdeklődéssel hallgatták visszaemlékezéseit, majd ők is feltehették kérdéseiket az 

előadónak. Arra voltak kíváncsiak, hogy megnyitják-e az uránbányákat Magyarországon. A 

válasz nemleges volt, mert az urán ára alacsony viszont a kitermelése nagyon drága. A diákok 

megkérdezték, hogy milyen szakemberekre lesz szükség a jövőben. Nagy Sándor elmondta, 

hogy mindenkit tárt kapukkal várnak a kőművesektől a gépészeken át a szociológusokig.  

Reméljük máskor is lesz hasonlóan érdekes előadásban részünk.  

BP 

Twelve years in Canada Part 1 

Why? You may be asking yourself why there is an article 

about Canada in ‘ESZIRAT’ and why I wrote it. 

Well when I was one year old my parents and I moved 

there in search of a better living environment. 

Toronto is sometimes described as a "city of 

neighbourhoods." It seems an odd description, since 

nearly all cities contain neighbourhoods, but it is intended 

to imply that Toronto’s neighbourhoods are especially varied and distinctive. 

Because it is a huge city, unlike Paks, there is always something to do in Toronto no matter 

what you are into, may that be sports, skateboarding, clubs, bars, there is a slew of things to 

do, places to be and all kinds of people to do it with. 

We lived in an apartment in Toronto. The building con-

tained a lot of Hungarian people, it was also owned by 

one. The apartment was located next to a beautiful park 

with a river that had little waterfalls downstream. We 

occasionally went biking or roller-skating here or on the 

streets, maybe near the school. In the park there was a 

wilder side where people could go if they wanted to go 

hiking or just enjoy nature, well we used this side of the 

park to play manhunt, it is sort of like tag (fogócska) but if you are “It” and you catch some-

one they will also become “It”. The game goes on until everyone is caught, the bell rings or 

we get tired of playing. 

My buddy Sheldon also lived in the apartment. Sheldon is black and his parents come from 

Jamaica, but he was born in Canada. We have been best friends with him since we were six 

years old. We always went to the same school and we always walked together with our 

basketballs in hand. Sometimes his brothers Ishmael and Dominic tagged along. 
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I started kindergarten at the age of four. This was 

also where I met my first girlfriend.  I started 

grade one at six. This was where I met Sheldon and 

a lot of my other friends. 

My Canadian friends differ greatly from my Hun-

garian friends because everyone of them originates 

from a different part of the world, therefore they are 

not all white and many have other interesting relig-

ions. In fact some don’t even celebrate some of the holidays that are so widely known around 

the world, like Christmas. My friend Jonathan is one of these people, he originates from Bra-

zil, so yeah, he loved soccer. 

I went to school in Canada up to grade seven. The seventh grade was like a new world for me. 

It was like the schools you see on TV and in movies: it had lockers, new classmates, music 

class with instruments and parties. One of the classes I actually miss are the French classes, 

those were always filled with enthusiastic plays and hilarious outtakes. I think it was great 

that there were announcements every morning and through the day, they would always an-

nounce whose birthday it was on the present day and else that was interesting or unusual in-

formation. 

After twelve years in Canada my family decided it would be best to move back to Hungary 

because my mom was homesick. I, on the other hand wasn’t as keen on the idea. I spent my 

whole life in Canada and just like that I had to get on a fourteen hour long plane ride to come 

back to the country I was born in. 

I didn’t know what to expect. I had no idea of what was waiting for me here. But I was kind 

of relieved when I heard that out of the nineteen classmates I was to receive, fourteen were 

girls. Getting used to the school here was difficult nonetheless. There were a lot of things I 

couldn’t even fathom (understand), like math. I looked at the chalkboard and just sunk low 

into my chair. I didn’t even think I could learn Hungarian because I had no idea what the 

teacher was talking about, it just didn’t make any sense. 

But it doesn’t really matter where you come from because that is not all that people are look-

ing at, what matters is “are you capable of completing the task at hand and can you look good 

doing so?” 

Bognár Richárd 9.B 

Kincskeresés 

2013.03. 7-8.án rendezték meg a 24 órás, kincskereső versenyt, ahol 3 ESZI-s csapat is harcba 

szállt a győzelemért. A verseny papíron nagyon egyszerű: hajtsd végre a feladatokat minél gyor-

sabban, és találd meg a kincset.  
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Csütörtök délben kaptuk meg az első feladatot. 

Soha nem vettünk még részt hasonló versenyen, 

így nem tudtuk, mire számíthat hat fős csapatunk. 

Őrült feladványok vártak ránk, ahol szükség volt 

talpraesettségre, gyorsaságra, ügyességre, és arra, 

hogy legyünk elég tökösek női ruhában mászkálni 

a városban.  Kacifántos feladatok vártak ránk, 

ahhoz hogy lépést tartsunk a rablókkal teljes éber-

ségre volt szükségünk. Persze, azért nem ilyen 

komoly a dolog, hiszen rendkívül jól szórakoz-

tunk. 

Először kódot fejtettünk, majd beillesztettük azt egy youtube link 

mögé, és az így kapott dalt adtuk elő énekelve. Bármennyire is azt 

hittük, nem ez volt a legőrültebb feladat. Meglepő utasítást kaptunk 

ezután, retró cuccokba öltözve kellett utaznunk a buszpályaudvarra, 

ahol ismét fényképezkedés várt ránk. Ez még nem volt elég, csapa-

tunk két tagjának nőnek kellett öltöznie, így azért izgalmasabb volt. 

Könnyebb szakasz következett, várost kellett felismernünk, majd 

egy rejtett üzenet alapján kellett kinyomoznunk egy párizsi repülő-

gép járat adatait.  Ez után felkerekedtünk, hogy Wartburggal pózol-

hassunk, természetesen nem hagyományosan, egy szerb úrnak öl-

töztettek be, Mirko név alatt. Továbbra sem tehettük messze jelme-

zeinket, Korda Györggyé és Klárikává változva kellett énekes pro-

dukciót előadni. 

Szinkronizálnunk is kellett egy apró filmrészletet, és némi meglepetésre ez a feladat volt az, ami a 

legjobban kifogott rajtunk, majdnem 2 órát próbálkoztunk, mire elfogadta koordinátorunk, akivel 

az egész verseny alatt kapcsolatban kellett lennünk, hiszen ő érvényesítette illetve osztotta ki fel-

adatainkat. Mire végeztünk a szinkronhangok hozzáadásával besötétedett. A java pedig csak 

most következett. Az éj leple alatt kellett állatorvost keresnünk, akitől hivatalos igazolásra volt 

szükségünk. Az igazolást sem hagyományos módon vettük át, hiszen Ursulának és Dr. Bubónak 

öltözve teljesíthettük feladatunkat. Már majdnem este 10 óra körül jártunk, amikor azt a feladatot 

kaptuk, hogy süssünk 50 palacsintát (megadott töltelékkel), melyet kamera előtt kellett leszámol-

ni, szerencsére a kollégium tökéletes terep volt a feladat megoldásához. Éjfélt ütött az óra, amikor 

(nőnap alkalmából) szegfűvel és orosz nyelvű mondókával köszöntöttük egyik tanárunkat. Nem 

sokkal később újra előkerültek hiányolt jelmezeink, Süsünek öltöztem, és előadtam a híres mese 

főcímdalát, egy vadkörtefa alatt járkálva, hajnali 3 kor…  

Remekül éreztük magunkat, és úgy gondoltuk, jól hala-

dunk. Ezután elérkeztünk ahhoz a feladathoz, amelynél 

kénytelenek voltunk igénybe venni passzolási esélyünket, 

hiszen a 20 pontos totó kérdéseiből alig-alig tudtunk 

megválaszolni valamit. Passz, és mentünk is tovább. Kö-

vetkező feladatunk egy rendhagyó olimpia rendezése 

volt, olyan versenyszámokkal, mint a szemmel verés, 

véraláfutás, fedett pályás távolba nézés, vagy a gangam 
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style. A kimerítő olimpiai küzdelmek után parfüm gyárosokká változtunk, és saját parfüm készí-

tésébe kellett kezdenünk, természetesen rendhagyó hozzávalók felhasználásával (málnaszörp, 

oregánó, hagyma…) az elkészítés nem volt elég, reklámot is készítettünk hozzá, valamint kame-

rák szeme láttára értékesítettük is készítményünket. 

Elérkezett lassan a reggel, elosztogattuk palacsintáinkat, rigóknak öltöztünk és klipet forgattunk. 

10 óra lehetett, amikor elérkeztünk a 25. feladathoz. Egy rendkívül nehéz ügyességi játék 50. pá-

lyájára kellett eljutnunk, amely olyannyira bonyolult volt, hogy az ezt követő feladatot csak dél 

előtt 10 perccel kaptuk meg. Bár sikerrel leszinkronizáltuk az újabb filmrészletet, nem tudtuk idő-

ben elküldeni, így kiestünk a versenyből. Mint kiderült, mindkét csapatunk igen előkelő helyen 

végzett: a Bad Bones 4. , az Antigyökérzetek pedig 7. helyen zártak. Azt hiszem mindannyian 

nagyon jó napot töltöttünk együtt, jól éreztük magunkat, remekül szórakoztunk. 

Szeretnénk megköszönni minden segítőnknek, aki ott volt, velünk virrasztott és 24 órán keresztül 

mindent biztosított a versenyzők számára, valamint köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ah-

hoz, hogy részt vehessünk ezen a versenyen. 

Dicsérdi Ádám 

Mozgásra fel! 

Az első tavaszi napokon a napsütés ellenére gyakran küzdünk fáradt-

sággal és fáradékonysággal. Télen kimerültek vitaminkészleteink, és a 

mínuszok sem ösztönöztek sportolásra, de éppen ideje a változásnak. 

Véleményem szerint mindenkinek szüksége van egy kis mozgásra, 

minden korosztályban, mert így nem tunyulunk el, fittebbek lehetünk, 

és könnyebben vehetjük fel a harcot a fizikai és lelki megpróbáltatá-

sokkal szemben. 

Nem kell olyan nagy dologot elképzelni ezzel kapcsolatban, hisz nem 

azt mondom, hogy járjunk el méregdrága kezelésekre, konditermekbe, 

hanem csak egy kis mindennapos mozgásra. 

Reggelente egy kis séta mondjuk a suliba, aztán délutánonként egy kis futás, de a torna sem 

egy rossz választás. Haverokkkal elmenni egy közeli szabadtérre focizni, bringázni, hiszen 

egy jó társaságban a hangulat sem lesz unalmas. Mivel itt a tavasz (remélhetőleg az időjárás is 

ezt fogja mutatni), nagyobb a lehetőség. Hétvégéken pedig egy kis túra vagy kirándulás a friss 

levegőn igazán felélénkíti a testet a nyomasztó téli időszak után. 

De ha van lehetőséged rá, és nem is kerül sokba, egyszer egy héten az úszás sem árthat, sőt 

mindenképpen hasznos lehet a számodra. 

Változtass egy kicsit az étrendeden, egyél többször kevesebbet, sok gyümölcsöt, zöldséget, 

kevesebb cukrot és édességet, bár tudom, hogy azoknak sokszor nehéz ellenállni. 

Nem kell ehhez sok, csak egy kis kitartás, s a nyárra is megedzhetjük magunkat készülve a 

strandos időkre  

Bata Cinti 
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Sportőrület 

A sport az emberiség közös nyelve. Világ-

szerte embereket hoz össze, és ez az egyet-

len dolog, ahol mindenki egyenjogúnak 

számít. A következő cikksorozatban, a 

világ legnépszerűbb sportjainak aktuális 

eseményeiről kaphattok tájékoztatást írása-

imban. Elsőként az 

európai futballról 

lesz szó. 

A labdarúgás je-

lenleg a világ 

egyik, ha nem a 

legnézettebb és 

legnépszerűbb 

sportága. A leg-

szebb focit pedig 

nem máshol, ha-

nem az öreg konti-

nensen, Európában 

találhatjuk. Nem véletlen tehát, hogy a 

legnézettebb kupasorozatokban is európai 

klubcsapatok feszülnek egymásnak.  Hétről 

hétre izgulhatnak a fanatikusok kedvencei-

kért. Hétvégén a nemzeti bajnokságoké a 

főszerep, ám a hétköznapok a kupák nap-

jai. Azt hiszem, bátran mondhatom, köz-

lünk ESZI-sek közül is rengetegen tapad-

nak a tévéképernyők elé kedd, szerda vagy 

csütörtök este, hogy kedvenceikért izgulja-

nak. Elsőként az elsőszámú európai kupa-

sorozat, a Bajnokok Ligája kerül terítékre.  

32 főtáblás csapattal indult útnak a sorozat, 

s mint az iskola, ők is szeptemberben kezd-

tek. 6 csoportfordulóra került sor, melyet 

közel 3 hónap alatt vívtak meg a felek, 

sajnálatunkra magyar csapat nem tudta 

kvalifikálni magát a főtáblára, így csak 

idegenlégiós honfitársaink révén kapcsoló-

dott országunkhoz a sorozat. A csoport-

küzdelmek végeztével, több meglepő dol-

got is tapasztalhattak azok, akik már régóta 

a labdarúgás követői. Először fordult elő 

az, hogy az aktuális címvédő már a cso-

portkör után búcsúzott, a „szerencsés” pe-

dig az angol Chelsea FC csapata volt, 

amely tavaly drámai körülmények között 

hódította el a trófeát. A 

kékek 3. helyen búcsúztak 

a csoportból az ukrán meg-

lepetéscsapat, a Sahtar 

Doneck mögött, így csak az 

Európa Ligában folytathat-

ták. Nem ez volt az egyet-

len érdekesség, hiszen egy 

másik kék címeres angol 

gárda is búcsúzott, az új-

gazdag Manchester City a 

csoport utolsó helyén zárt, 

így európai küzdelmei vé-

get értek az idei szezonra. 

A 16 legjobban teljesítő csapat, az egyenes 

kieséses szakaszba jutott, ahol egy oda-

vissza vágós rendszerben kellett eldönteni-

ük a továbbjutás sorsát. Rendkívül izgal-

mas párharcoknak lehettünk szemtanúi. 

Drámai mérkőzésen, 3-2 es összesítéssel 

jutott tovább a Real Madrid csapata. A 

királyi gárda hátrányba került az angol 

Manchester United otthonában, ám végül 

sikerült megfordítaniuk a mérkőzést, 

melyhez, nagyban hozzá járult az, hogy a 

török játékvezető rossz döntést hozott, és a 

második félidő derekán kiállította a portu-

gál Nanit a vörös ördögök csapatából.  

Az örök favorit Barcelona csapata is parázs 

párharcot vívott, 2-0-ás milánói vereség 

után, lehengerlő játékkal 4-0-ra verte ott-

honában az AC Milan csapatát. 
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A tavalyi ezüst érmes, a Bayern München 

könnyedén győzte le idegenben a londoni 

Arsenalt, s bár a visszavágón Wenger ta-

nítványai kétgólos sikert arattak, 3-3-mas 

összesítéssel, több idegenben szerzett gól-

lal a Müncheniek jutottak az elődöntőbe. 

Már csak a legjobb 8 csapat van talpon, a 

következő fordulóban pedig újra feleződik 

majd a mezőny. Hogy kik jutnak tovább? 

Az áprilisi negyeddöntőkből kiderül! 

 A negyeddöntők párosításai: Málaga-

Borussia Dortmund, Real Madrid-

Galatasaray, Paris Saint-Germain - Barce-

lona, Bayern München-Juventus 

A cikksorozat következő részében, a má-

sodik számú európai kupasorozatról, az 

Európa Ligáról olvashattok. 

 

Dicsérdi Ádám 

Moziajánló: A Die Hard – Drágább, mint az életed 

John McClane letarolta a mozikat! A Die Hard – Drágább, mint az életed Valentin napján 

érkezett meg a hazai mozikba, és rögtön be is bizonyította: Bruce Willis kemény, mogorva 

rendőrére nagyon kíváncsiak a mozi nézők. 

Igazi New York-i zsaru: kopott, fáradt, de a humora és a bá-

torsága a legváratlanabb helyzetekben sem hagyja cserben. 

John McClane hadnagy (Bruce Willis) megtudja, hogy a fia, 

Jack (Jai Courtney) bajba került Moszkvában, és bár régóta 

nem beszélnek egymással, habozás nélkül a segítségére siet - 

és természetesen a küzdelem legközepében találja magát. 

McClane többnyire véletlenül keveredik a terroristák útjába, 

a fia viszont mindig tudja, mit csinál: és ő sem ijed meg 

könnyen. Két generáció együtt száll szembe a lehetetlennel: 

New Yorktól Moszkváig és tovább, egészen Csernobilig. 

Szerintem nagyon jó film lett, csak ajánlani tudom minden-

kinek!  

Dicsérdi Ádám 
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Graffiti: Művészet vagy vandalizmus? 

Nem igazán lehet találni olyan várost, melyben 

nincs a házfalakon, buszmegállókon, vagy akár 

vonatokon graffiti. Manapság a legtöbb ember a 

graffiti szó hallatán a festékszóró spray-vel készí-

tett rajzokra, firkákra gondol, és a garázdaság 

egyik formájának tekinti. 

Ez azonban nem egészen így van. Már az őskor-

ban is festett az ember a falra, így kiélve a művészi indíttatásait. Ma azonban a lázadó fiata-

loknak nem sok hely marad, ahol büntetlenül festhetnek, ezért léptem nyomon beleakadunk 

egy-egy kisebb-nagyobb alkotásba. 

A tag graffitik váltják ki az emberekből a legna-

gyobb ellenszenvet, hiszen ebből van a legtöbb az 

utcákon. Általában egy szavas firkák, mely alko-

tójuk „névjegye”. 

Azonban vannak igazi művészeti alkotások is, 

melyeket vagy a legális falakon, vagy a verse-

nyeken látni. Sok alkotó úgy gondolja, hogy ha 

meg akarja mutatni a tehetségét, akkor nem elég 

az utcákon összefirkálnia mindent, hanem inkább 

neves versenyeken kell megmutatni a világnak, hogy a graffiti lehet szerethető és elismert 

modern művészet.  

Ruff Eszter 

Színházlátogatás : Maga lesz a férjem!  

 

Jómagam és még négy kollégistatársam színházba látogattunk Pak-

son, ahol egy nagyszerű előadást láthattunk. A címe: Maga lesz a 

férjem! Ez a színdarab bemutatta,hogy milyen szerelmi szálak szö-

vődhetnek, és milyen fordulatok következhetnek be viszonylag kevés 

idő leforgása alatt. A történet egy szerelmes pár viszonya bemutatá-

sával kezdődött, amiről a lány édesapja nem tudott, de a fiatalok kap-

csolata telis-tele volt hazugsággal. A lány férjes asszonyként mutat-

kozott be szerelmének, aki Amerikából ért haza hozzá, hozzáteszem, 

hogy az állítólagos "férjnek" sejtése sem volt semmiről, sőt nem is 

ismerték egymást a lánnyal. Amikor a szerelmes amerikai férfi elha-

tározta, hogy beszélni fog szerelme "férjével",hogy megkérje váljon el "feleségétől", hogy 

együtt lehessenek minden akadály nélkül,a lány megijedt és elment a "férjéhez" elsősorban 

bemutatkozni és bevallani mindent. Amikor a férjnek elmondta az egész történetet, mit hazu-

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=maga+lesz+a+f%C3%A9rjem&source=images&cd=&cad=rja&docid=5q80BW3__QlDXM&tbnid=MpgBjXLYxsiGBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitgyula.com/gyulai-programok/maga-lesz-a-ferjem&ei=e85FUZmRIoqStQbMwYDIBQ&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNELvD2nw4Dr2QFAIfuB7oHEgEwXfA&ust=1363615687041529
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dott,és hogy mi a helyzet, a férfi teljesen kifordult magából, és nem tért napirendre, nem tudta 

megérteni hogyan használhatták fel az ő becses nevét egy ilyen szemtelen és buta cselekedet-

re. Eleinte ezért nagyon meggyűlölte a lányt, és a lány is őt, de a férfi segített és falazott neki, 

amiben csak tudott. Ahogy alakult a történet,a lány és a férfi valóban egymásba szerettek, és 

elválaszthatatlanok lettek. Az amerikai férfi a lány unokahúgával került szoros kapcsolatba, a 

szeretője lett. Végül az apa is megbékélt a házassággal, és belegyezett. A sztori végére min-

denki megtalálta a párját, és szerelemben, boldogságban élték le életük hátra levő ré-

szét."Minden jó, ha jó a vége". Nagyon élveztük az előadást, és nagyon hálásak vagyunk, 

hogy lehetőségünk van kulturális műsorok megtekintésére. Köszönjük szépen! 

Okvátovity Szonja 

Könyvajánló 

Tudom, hogy a mai fiatalok nagyon is el-

hanyagolják az olvasást. Saját tapasztalat. 

Ha mindig kapunk egy feladatot, minden-

kinek az első, ami eszébe jut, az a net, és 

nem egy papír alapú informá-

ciós segítség. Vagy, ha arról 

van szó, hogy egy kötelező 

olvasmányt kell kiolvasni, 

szerintem az osztályokból 

talán akad 2-3 ember, aki va-

lóban elolvassa a művet, de a 

többiek inkább választják az 

egyszerűbb és gyorsabb meg-

oldást, a rövidített változatot 

az interneten keresztül.  

Ezekkel a dolgokkal magam 

is így vagyok, hiszen kinek 

van kedve órákat ülni egy 

olyan könyv felett, ami halál-

ra untat, vagy egyáltalán nem is a mi ér-

deklődési körünk.  

Mindezekkel szemben olvasni jó, ha az 

ember lánya olyat olvas, ami tényleg ér-

dekli. Fejleszted vele az elmédet, szókin-

csedet, és közben klassz időtöltés is. Pél-

dául: ha egy orvosi vizsgálatra kell men-

ned, és nagyon sok időt kell várnod, csak 

előveszed kedvenc olvasnivalódat, és máris 

telik az idő anélkül, hogy unatkoznál, vagy 

az androidos telódon lógnál (igen, a 

facebookon). Vagy, ha csak nincs valami 

jó műsor este a tévében, de még nem vagy 

álmos, vagy csak egy kicsit unatkozol egy 

esős délutánon, és nincs mit tenni, rászán-

hatod magadat egy jó kis 

könyv elolvasására.  

Ma már bármilyen témában 

találhatsz könyveket, szinte 

minden üzletben, ami kedved-

re kapható. Én is így voltam a 

karácsonyi vásárlás során. 

Vettem egy olyan könyvet, 

amiről még sosem hallottam, 

de nem bántam meg, hogy 

megvettem, mivel nagyon is 

érdekes a számomra.  

Ez a horroros könyv, ami egy 

kicsit megmozgatja a fantázi-

át, fantasztikus elemeket tartalmaz, és köz-

ben olyan képeket képzelhetek el, amit 

senki más, és nem egy elénk terített mozi-

vásznon alkottak. Itt te hozod létre a sztori 

díszletét, olyannak láthatod, amilyennek 

szeretnéd.  

Ezért is ajánlom mindenkinek, hogy egy-

szer próbálja ki, és higgyétek el nem fog-

tok csalódni benne.  

Bata Cinti 
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Horoszkóp 

Kedves Kos!  

Olyan feladatokat is el tudsz látni, amelyek miatt talán egy kis félsz is bujkált benned. 

A párkapcsolatodra az erős kötődés lesz a jellemző. Ha szingli vagy, akkor ezen a 

héten minden esélyed megvan arra, hogy beleszaladj a Nagy Ő-be. 

Kedves Bika!  

A barátaid kiállnak melletted, ha olyan ügybe keveredsz, amikor bizonyítanod kell, 

hogy nem te vagy a hunyó. Ezért alaposan nézd meg, hogy mibe mászol bele, mire 

mondasz igent.  

Kedves Ikrek!  

Talán mégsem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy azt gondoltad. Jó híreket kapsz, 

tele vagy reménnyel és bizalommal. A tanulásban jól alakul minden, csak ne kapkodj. A 

mértékletesség és a józan gondolkodás legyenek a jelszavaid ezen a héten. 

Kedves Rák!  

Még az is megtörténhet, hogy fülig beleszeretsz egy idegenbe. Ha van testvéred, akkor 

foglalkozz vele többet, mert nehéz helyzetben van, amiről lehet, hogy nem is mer 

beszélni, de a viselkedése elárulja őt.  

Kedves Oroszlán!  

Talán éppen a sors által küldött jelek foglalkoztatnak, és ezeket próbálod meg értel-

mezni. A szerelemben alighanem le kellene zárnod egy kapcsolatot. 

Kedves Szűz!  

Népszerű leszel, sokan szeretnének a közeledben tartózkodni és a fényedben sütkérez-

ni. Ügyelj arra, amit mondasz vagy teszel. Ha szeretnél meggyőzni valakit az igazadról, 

akkor igencsak össze kell szedned magad.  

Kedves Mérleg!  

A suliban nem mindennapi sikerek várnak rád. A diáktársaidnak is sokat köszönhetsz, 

akik tulajdonképpen a te szekeredet tolják előre. A héten foglalkozz többet az egész-

ségeddel, mert előfordulhat, hogy egy hirtelen jövő megbetegedés ledönt néhány napra a lá-

badról. 

Kedves Skorpió!  

A szerelem édes angyalkája meglebbenti a szárnyait, amit te is érzékelsz. A friss kap-

csolatokban egészen nyugodtan tervezhetsz hosszabb távra. Olyan sikereid lesznek, 

amelyek miatt magabiztos leszel, és a kisugárzásod akár kilométerekben mérhető.  

Kedves Nyilas!  

Szerelmes vagy, ez kétségtelen. De jó lenne, ha nem hamarkodnál el semmit. A tanu-

lásban türelemre és kitartásra lesz szükséged. A héten dolgozatok várhatók. 

Kedves Bak!  

Felbukkan valaki az életedben, akivel nagyon jó viszonyban voltatok, de egy ideje már 

eltűnt előled. A hangulatod ragadósnak bizonyul, a barátaid vagy a környezeted is hatá-

sod alá kerülnek, és ők is optimistán kezdik el szemlélni a világot.  

 

http://www.nlcafe.hu/horoszkop_heti/merleg/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_heti/merleg/
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Kedves Vízöntő!  

Olyan sikeres leszel a suliban, amilyenre talán csak titkon vágyakoztál, de még egy 

hónappal ezelőtt sem gondoltál rá, hogy az élet ekkora fordulatokat tartogathat a szá-

modra. A szerelemben most nem lesz szerencséd. 

Kedves Halak!  

Ha úgy érzed, hogy az iskolában nincs minden rendben, akkor érdemes lenne utánajár-

nod a dolgoknak, és persze nyitott füllel és szemmel járni, mert észrevehetsz a jövőddel 

kapcsolatban bizonyos jeleket. És ne feledkezz meg a húsvéti piros tojásokról! 

Húsvéti recept-hogy senki ne maradjon finomság nélkül 

16 darab nyuszihoz: 

 4 dkg vaj 

 20 dkg 20%-os tejföl 

 60 ml víz 

 40 dkg liszt 

 2,5 dkg élesztő  

 1 tk cukor 

 2 tk só 

 1 tojás 

Kenéshez, díszítéshez: 

 1 tojás, elkeverve 

 pár szem mazsola  

Elkészítés: 

1. A vajat, a tejfölt és a vizet melegítsük össze kis lángon egy kisebb edényben (épp csak 

langyos legyen!). 

2. Közben mérjük ki a többi hozzávalót a dagasztógép edényébe, öntsük hozzá a langyos, 

tejfölös keveréket, és dagasszunk belőle fényes, lágy tésztát. (kb. 8 perc) (Ha nagyon 

lágy lett a tészta, adjunk hozzá kevés lisztet, ellenkező esetben kevés vizet.) 

3. Hintsük meg a tetejét kevés liszttel, és meleg helyen kelesszük duplájára. 

4. A megkelt tésztát gyúrjuk át, majd osszuk 16 egyenlő adagra. (Használjunk mérleget, 

így biztos egyforma nyuszikat kapunk majd.) 

5. Egyesével formáljunk belőlük kis cipókat, majd egy tiszta ollóval vágjunk minden kis 

cipóba szinte vízszintesen, két kis fület. 

6. Rakosgassuk sütőpapírral borított gáztepsire a kis nyuszikat, hagyjuk kb. 10 percet pi-

henni őket. 

7. A nyuszik szemének (orrának) szúrjunk pici mazsolát (vagy elég egy kis lyukat 

nyomni pl. fogpiszkálóval). 

8. Kenjük le a nyuszikat tojással, majd 180 fokra előmelegített sütőben süssük őket kész-

re. (kb. 25 perc) 

sütési hőfok: 180°C 

sütési mód: hőlégkeveréses sütőben. 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/eleszto
http://www.nosalty.hu/szakacs/mazsola
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Tojásfestés 
 

A húsvéti tojásfestésnek nagy hagyománya van. A húsvéti locsolóknak aján-

dékba adják a tojásokat a lányok. 

Régen különböző növényi-, természetes festékkel színezték a kifújt tojások 

héját. Ilyen volt például a vöröshagyma héja, amivel piros (vörös) színt értek el, to-

vábbá citromsárgát kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom- vagy narancshéját ázta-

tunk vízbe és azzal festünk. De természetes anyagokból lehet még kék, rózsaszín, 

zöld, sötétbarna és lila festéket is előállítani. Nézzetek utána az interneten és egyéb helyeken, mert 

pontosabb és még több információt találtok! Manapság azonban már mesterséges színező anyagokat is 

használhatunk a festéshez. Boltokban rengetegféle színből tudunk választani.  Viszont ma már vehe-

tünk előre gyártott, kész dísztojásokat, amiket már csak oda kell adnunk a locsolóknak. A boltokban 

már különlegesen díszített tojásokkal is találkozhatunk, amire fonallal vagy gyönggyel raknak mintát. 

Remélem, ti azért még követitek a hagyományokat és festitek a tojásokat.  Ez remek szóra-

kozás az egész családnak (persze a pasik kizárva )! 

 

T. L. R. 
 

HuMorzsák 

 

Fogyókúra szőkéknek 

Ami ajánlatos mindennap: chips, üdítő, csoki… 

Kezdjük a reggelivel: Ez a legfontosabb étkezés, ezért azt egyél, amit megkívánsz! Lehetőleg 

tartalmazzon cukrot vagy édesítőszert az étel. Igyál mellé egy pohár colát, ez segít, hogy éber 

legyél egész nap! 

Aztán az ebéd: Lehetőleg gyorskaja legyen, ajánlanám a Mc Donald’s-

ot, KFC-t, Burger King-et. Persze a levest sem szabad elhagyni, sok-

sok tésztával. Valami desszert azért még biztosan belefér, ezért vala-

mit együnk még! A palacsinta is tökéletes választás. 

A harmadik főétkezés: Minél később, annál jobb!  Bármit ehetünk 

ilyenkor, a fontos, hogy jó sokat, mert éjjel szükségünk van sok-sok 

tápanyagra. A fűszeres ételek kimondottan jók, illetve a sültek. Olajos 

vagy zsíros étel legyen, amit elfogyasztunk, erre ügyeljünk. Amikor 

úgy érezzük, hogy tele vagyunk akkor együnk még pár falatot, hogy 

késő éjjel ne éhezzünk meg.   

Általános dolgok: Szénhidrátokból együnk a legtöbbet. A fehérkenyeret ne cseréljük le bar-

nára semmiképp! Víz helyett üdítőt igyál, ebben sokkal több minden megtalálható. A főétke-

zések között nassoljunk valami finomat!                 

Amit bármikor ehetsz: CHIPS CHIPS CHIPS CHIPS CHIPS CHIPS CHIPS 

Salihu Gentiana 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=h%C3%ADmes+toj%C3%A1s&source=images&cd=&cad=rja&docid=VPaX21smcGzpZM&tbnid=KmlDU_DmiygT9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jogarhotel.hu/page-husveti-koszonto.html&ei=7p9FUYTlCorJswbU0YHgBA&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNFV5xxuuyWJX5BLhqp5DsdKQcLIog&ust=1363603811256770
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Locsolkodás:) 

Ha Chuck Norrisnál húsvét lenne, 

a nők élete véget érne, 

nem azért, mert azt akarja, 

csak túl erős a villám karja! 

De bennem azért megbízhatsz, 

forgórúgást nem kaphatsz, 

nem vagyok én olyan kemény, 

locsolásra van e remény? 

Éles sarok, kezdő törés,  
bordástengely, reteszkötés,  
csapsurlódás tangens róval,  
megjöttem a locsolóval. 

Ma van húsvét napja, második hajnala,  
Melyben szokott járni az ifjak tábora 
Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból,  
Add ki hímesedet arany kosaradból. 
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,  
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is. 
Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,  
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk.  

Húsvét táján édes szokás  

A vödörrel locsolkodás,  

Nálam is van szagos kölni  

Ha rádöntöm, meg fogsz ölni?  

 

 

 

Mindenki kedves olvasónknak kívánunk boldog 

húsvétot, és jó pihenést a tavaszi szünetre! 
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