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Ballagás-2013 

Május 3-án, pénteken délután 16 

órakor kezdődött a 12. évfolyam 

ballagása. Az iskolai tantermek vé-

gigjárása után következett az ünnepi 

műsor, melyen Szabó Béla igazgató 

úr beszéde után a 11. évfolyamosok 

búcsúztatták végzőseinket. Eszi 

kiválósága lett Pálfi Nikolett 12. A osztá-

lyos- és Tóth Noémi 12. C osztályos tanuló. 

Ezúton is gratulálunk, és további sikereket 

kívánunk nekik. 

Az ünnepély záróakkordjaként a végzős 

osztályok tanulói egy-egy színes lufit engedtek a magasba.  

Minden végzősünknek sikeres érettségi vizsgát kívánunk. 

Kollégiumi ballagás 2013 

 
Amint minden évben idén is megren-

deztük a koleszos ballagást. Ez egy sokkal 
családiasabb búcsúzás, mint a másnapi isko-
lai. Ezen az ünnepségen egy 4 évig otthont 
adó helytől búcsúznak el a 12. évfolyam tanu-
lói. 

Az ünnepélyen, amit a 11-esek szer-
veztek, elhangzottak mind az igazgató úrtól, 
mind a diáktársaktól 
a búcsúzó szavak, 
mondatok, versek, 
amelyekkel minden 
jót és jó szerencsét 
kívántunk a balla-

góknak. A műsorhoz hozzátartozott még egy zenei produkció is, 
amit előadott Bodzási Imola és Bodroghalmi László tanár úr, va-
lamint a végzősök közül búcsúzóul Tóth Tímea mondott beszédet 
és Nagy Klaudia egy dalt adott elő. A hagyományos batyuátadás idén is megtörtént, amivel 
jelképesen útnak eresztettük negyedikes koleszosainkat. 

Reméljük, sok jó emlékkel gondoltok majd vissza az itt töltött 4 évre. Valamint sok si-
kert kívánunk a még hátralévő szóbeli érettségihez.  

T. L. R. 
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Elbúcsúztunk 

1-2, de valakinek 5 év után véget ért az ESZI-ben a tanulói pályafutása. 2013. május 5-én 

16:45-kor elkezdődtek az utolsó osztályfőnöki órák. Itt a 

technikusi képzésben részt vett tanulók megtekinthették bi-

zonyítványaikat, megkapták szakmájukhoz tartozó kitűzőjü-

ket, és az osztályfőnökök jó tanácsokkal ellátva útnak eresz-

tették őket. Vagyis inkább a vizsgákra, mert, hogy a java 

még hátra van, a szakma megszerzéséhez több modulból is 

sikeres vizsgát kell tenni. 

Az osztályfőnöki órák után, a főiskolai nagyelőadó te-

remben elbúcsúzott tőlünk Szabó Béla igazgató úr is, 

illetve a 9. évfolyamos tanulók adtak műsort. Ezek után 

minden osztály megköszönte egy-egy szál virággal a 

tanító tanárainak azt a sok mindent, amit az évek alatt 

próbáltak átadni a diákoknak. Sor került a jelképes kitű-

zők szakmafába való „belekalapálására” is. A technikusi 

tanulók is búcsút vettek társaiktól, majd az ünnepséget 

egy állófogadás zárta, ahol Tar Annamária gazdasági igazgatóhelyettes mondott beszédet.  

Ruff Eszter 

 

Robotszakkör 

Minden szerdán délután a 233-as teremben 

(középiskola) 

Zsidi Károly 

tanár úr által 

tartott robot-

szakkör van. 

Ezen a foglal-

kozáson a ro-

botok progra-

mozása mellett 

sok más érde-

kes dolgot is 

lehet csinálni. 

Ilyen például a 

digitális rajztáblán való rajzolás. Többféle 

jópofa fejlesztő feladatot is szoktunk csi-

nálni, mint például az IQ teszt, melynek 

győztese édes jutalomban részesül, vagy a 

Brain Challenge. Már 

azt is megtudhattuk a 

NASA egyik feladatá-

ból, hogy ha tönkre 

menne az űrhajónk a 

Holdon vajon életben 

maradnánk-e. Ezek 

mellett persze mindig 

folyik a „LEGO-zás”, 

azaz robotokat épí-

tünk. A szakkör tagjai 

már több alkalommal 

részt vettek az évente 

megrendezésre kerülő budapesti verse-

nyen. Nagyon jól szoktunk szórakozni, és 

mindemellett rengeteget tanulunk. Termé-
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szetesen nem csak informatika szakos diá-

kok vannak. Néha előfordul, hogy bedo-

bunk egy 200-ast, amiből jót pizzázunk. 

Sok feladat édes jutalma egy Balaton szelet 

vagy más finomság. A szakkörön készült 

robotokról rövid bemutatót találtok a tanár 

úr YouTube csatornáján. Akit érdekel a 

szakkör azt jövőre is sok szeretettel várjuk. 

 

Kiss Saci és Ledneczki Ria 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriuma a 2 évente kötelező felül-
vizsgálat keretében az Alapítvány Ösztöndíj Szabályzatát az 55/2012 (XI.28.) Kh. sz. hatá-

rozatával következőképpen módosította: 
 

2013. január 01.- 2014. december 31. intervallumban a következő-
képpen kerülnek kiírásra az ösztöndíjak: 

 

 

Kiírás dá-

tuma 

 

Ösztöndíj típusa 

 

Ösztöndíj 

bizottsági 

ülés 

május  

 

Tanulmányi ösztöndíj (végzős szak-

mai évfolyamokon) 

május 20-ig 

június  

 

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, 

nyelvvizsgát szerző diákok és mun-

kavállalók pályázatainak elbírálása 

június 20-ig 

szeptember  Tanulmányi ösztöndíj (10 – 12. évfo-

lyamon és a nem végzős szakképző 

évfolyamokon) 

szeptember 20-ig 

október 

 

Szociális - és közösségi pályázatok 

elbírálása 

október 20-ig 

Az ösztöndíjbizottság döntését követően a kuratórium elnökének jóváhagyása után a 
hónap végén kerül sor a megítélt összeg kifizetésére a megadott bankszámlaszámra 
átutalás formájában. Az elfogadott pályázatok pályázóinak listáját az Alapítvány hir-
detményben közli (faliújságra kihelyezve). 
 
Sikeres pályázást kívánok! 
 

az Alapítvány nevében: Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető 
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Kiegészítők 

Ez a szó egy tág fogalom, mindenkinek más jut róla az eszébe. Nekem például a cipők, 

övek és az ékszerek jutnak először az eszembe. Ó, de nem csak ezek vannak. Kiegészí-

tőnek számíthat némelyik ruhadarabunk is. Szerepük nagyon fontos a divatban, ezekkel 

tudunk például egy átlagos felsőből, egy igazán egyedi 

stílust kialakítani. Szinte minden lány szereti az éksze-

reket, manapság már a fiúk is. A karkötők, nyakláncok, 

fülbevalók minden mértékben jól mutatnak. Ezekkel is 

saját egyéniségünket mutathatjuk meg.  

A cipők feldobják az öltözéket, a karon viselhető táskák 

előkelő hatást adnak, a sálak a hűvösebb napon védnek, 

de egyben ki is emelhetik öltözékünk, és természetesen 

rengeteg módon magunkra tehetjük. A kalapok, sapkák is 

remek kiegészítők, akár egy sportos eseményre, vagy 

akár egy hivatalos helyre. Mint már a fentiekben említettem, az öv az egyik alap kiegé-

szítő. Van vékony, vastag, sima, mintás stb. Több funkciósak, nem csak tartanak, de még 

fel is dobják az öltözéket. Tunikákat, pulcsikat, hosszabb pólókat is összeköthetünk 

vele. Ide sorolhatjuk a napszemüvegeket is, ma már olyan fontos 

egy jól kiválasztott szemüveg, mint egy cipő, de ennek kiválasztá-

sakor legyünk nagyon óvatosak, mert nem minden áll jól nekünk, ami 

tetszik.  

Ehhez kapcso-

lódóan egy kis 

segítség, hogy a 

lelki állapotun-

kat össze tud-

juk kapcsolni a 

ruháinkkal, azaz 

mikor, milyen 

színt vegyünk 

fel, és ez mit 

jelent. Minden színnek sajátos jelentése van. Magyarországon a fekete köztudottan a 

gyászt jelenti. A zöld a reményét, a fehér a tisztaságé, a piros a szenvedély, romanti-

kusság színe, a lila pedig a vágyakozásé. De, aki többet szeretne megtudni a színek je-

lentéséről, az bátran keressen fel.  

          Salihu Gentiana 
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NŐNAPON 

 
 

Március 8-án szép napfényes reggelen indultunk 
Gyönkre, a 10. Káspári János Kollégiumi teremlabdarúgó ver-
senyre. A felelősség nagy, mert az elmúlt öt évben mindig mi 
nyertük meg a vándorkupát, nem lehet ez másképpen most 
sem. Bár… Néhány játékosunk sérült, vagy éppen az egyesü-
let nem engedte el, de…. de még így is  jók vagyunk!  
Bár…Vida tanár úr sem tudott ma eljönni, így a régi  mester, 
Ludányi tanár úr ugrott be, hogy irányítsa a csapatot, de …. de 
még így is  jók vagyunk!   

Amikor beértünk a gyönki tornaterembe, azt mondja va-
laki - egy diáklány - a hátunk mögött: „Nézd, megjöttek a Pak-

siak, de fönn hordják az arcukat! Milyen beképzelt egy banda!”  Még jó, hogy a fiúk ezt nem 
hallották, de …. de még így is  jók vagyunk!   

 
Bemelegítünk. Szervezetten. Úgy, ahogy kell.  Megvolt a sorsolás. Mi kezdünk. Hajrá! 

Az első ellenfél a lengyeli SZKI csapata. A lengyeli csapat olyan szervezetlen, gyenge és 
olyan semmilyen, hogy az elmondhatatlan!   
Az eredmény:     Paks-Lengyel  0:1…….0:2…… 0:3 …….04……….!!!!!!!!!!!     Egyszerűen 
nem értem. Leiskoláztuk őket a pályáról, de mégis ők rúgtak nekünk négy gólt, miközben mi  
a kapujukat sem találtuk el. Valami baj van?  Nem, nem. Majd a következő meccsen 
javítunk! Nyugi, semmi baj, de …. de még így is  jók vagyunk!   
  

A második meccsen a vendéglátó gyönki csapat az első percben rúgott nekünk egy 
gólt! Nem tudom, mit mondjak! Megverik az ötszörös győztes ESZI Kolesz csapatát! 
….Egyenlítünk…… a kapujukhoz szorítjuk őket….. mozdulni sem tudnak tőlünk….szétrázzuk 
őket……. magunkat is …… hol a kapujuk…….  vezetünk…….vége!   Paks-Gyönk  2:1! Na 
végre, de …. de még így is  jók vagyunk!   

  
A harmadik meccsen a szekszárdi I.Béla Gimnázium Kollégiumának csapata az 

ellenfél. Ez a csapat új ezen a tornán, nem ismeri őket senki, bár három játékosuk a 
szekszárdi nagy csapatban játszik. Na és? A mieink meg a Paksban! …………. Kettő góllal 
kikaptunk. Ők nagyon jól játszottak. Most mi is! Hiányoztak csatáraink  és akármrnnyire is 
technikás a csapatunk, már látszik, ez a nap nem a miénk.  

 
Az utolsó meccsen a  harmadik helyért játszunk. Újra a lengyeli csapattal.  Na 

figyelj….!   Paks-Lengyel  6:0!    Na azért! 
 
A gyönki torna döntőjében a bonyhádi Petőfi Gimnázium Kollégiumának csapatát a 
szekszárdi I.Béla csapata 2:0-ra, fölényesen és nagyon szép meccsen verte meg és vihette 
haza a kupát! 
„A ti csapatotok a legjobb, ez látszik gyerekek!” – mondták az ellenfelek edzői, a helyi 
rendezők, a bírók – „de nagyon hiányoztak a csatárok!” 
„ Végre nem ezek a beképzelt paksiak vitték el a kupát..” – hallom a diákhangot a hátam 
mögött. Na és jövőre mi lesz .. ? Elhozzuk! 
Most nem nyertünk, de …. de még így is  jók vagyunk!   
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Ludányi János, Hodován Attila, Varga Milán, Görög Ákos, Cseh Attila 

Klauz Máté, Kökény Béla, Huszti Ádám, Czifra István 
 

Vajda Tibor 

Lesz pálma? 
Kicsit furcsa lehet a cím, de ezt nem sokára megmagyarázom. Mint sokan már tudjá-

tok, az iskolánk Tempus közalapítványhoz benyújtott pályázata: Comenius Iskolai együttmű-
ködések ’Web Radio and TV’ nyert, ami révén nagyon kitartó munka árán néhány tanárunk 
és diákunk elutazott Spanyolországba, vagy, hogy egészen pontosak legyünk a Kanári-
szigetekre egy projekt találkozóra. 

A város neve, ahová kiutaztak május 12-én iskolánk diákjai, Las Palmas.  A sze-
rencsés diákok: Erős Dávid Gábor, Kovács Alexandra, Ledneczky Zoltán és Tumpek Niko-
lett. Az iskolai Comenius csapat részeként ők is kivették részüket a munkából. Videó és rá-
dióműsorokon kellett dolgozniuk, amiket egy közös weblapon lehet megtekinteni. A nemzet-
közi tanárcsapat létrehozott két közösségi csoportot, egyet a tanároknak és egyet diákoknak 
és tanároknak közösen. Ebben az utóbbi csoportban lehet ismerkedni a többi diákkal, tanár-
ral, akik közül néhányan szintén 5 napot fognak eltölteni Spanyolországban. A videó készí-
tésről még pár szót, a kultúra, iskola, sport, természet, nyelv, történelem kategóriákból lehet 
választani témát. A spanyol találkozóra az íjászatot, szalagtűző ünnepélyt és a rétes készíté-
sét bemutató filmet, ill. a Föld Napja rádióklippet viszik. A rétes egy kedves nagymama irá-
nyítása és útmutatása alapján készült. Persze nem csak kettőt csináltak. 
Kérdeztem a kiutazó diákokat nem csak az előkészületekről, hanem hogy mit várnak a leg-
jobban, tartanak-e valamitől? Ledneczky Zoli szavait szeretném idézni ezzel kapcsolatban: 
„Nem tartok igazából semmitől, de természetesen izgatott vagyok az utazással kapcsolat-
ban. Egyetlen félelmem talán az, hogy rossz idő lesz, mert nem szeretném Las Palmast 
esőben meglátogatni. Remélem, szerencsénk lesz! Kíváncsi vagyok arra, mekkora sikert 
érnek el a videóink.” Arra a kérdésre, hogy a diákokkal mennyit beszélgetett és hogy várja az 
őszi paksi találkozót, így válaszolt: „Körülbelül négy-öt diákkal már felvettem a kapcsolatot, 
de ettől még izgulok, hiszen élőben nyilván teljesen más lesz az egész. Remélem remekül 
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sikerül ez az út, a diákok többségével sikerül megismerkednem és a őszi paksi találkozón 
már jó barátként üdvözölhetjük egymást.”  
És hogy kik azok a fáradhatatlan tanerők, akik ezzel a projekttel kitartóan dolgoznak? 
Steinbachné Horváth Mária tanárnő a koordinátor, Loószné Bernáth Orsolya tanárnő, média 
szakértő Németh Szabolcs tanár úr és a videók, rádióklipek elkészítéséhez segítséget nyúj-
tott Csapó János is. A videók feltöltése Zsidi Károly tanár úr feladata. 

Itt is szeretném megköszönni a diákoknak, hogy válaszoltak kérdéseimre.  És ha ti 
is szeretnétek egyszer külföldre utazni – egyénileg vagy csoportban -, az nem árt, ha nyelve-
ket tanultok, hiszen nem mindenhol beszélnek magyarul! 

 
T. L. R. 

 

Különdíjazott lett Országos Médiaversenyen 

 

Salihu Gentiana 10. D 

osztályos tanuló lett 

a Zsigmond Márta 

Médiadíj első külön-

díjazottja. Ennek 

oka pedig, hogy még 

igencsak fiatal, de 

már cikkeiben látszódik a tehetsége, 

kreativitása. 2013. május 4.-én Budapes-

ten egy ünnepélyes díjátadó keretén 

belül kapta meg oklevelét, és ajándékát, 

amivel felvételt nyert a Komlósi Oktatá-

si Stúdió médiaiskolájába, továbbá in-

gyenes részvételt divatújságíró, - szer-

kesztő tanfolyamra.   

Ő így mesél az előzményről, az 

eseményről:  

 

„Minden hónapban írok egy cikket divat 

témában ide, az ESZIratba nektek. 

Egyszer csak találtam egy pályázatot, a 

divat nagyasszonyának emlékére. 

Beküldtem az egyiket.  Aztán pár napra 

rá jött egy e-mail, hogy nyertem. 

Örültem, aztán rápillantottam a 

dátumra. Ó, sajnos nemtudok elmenni a 

díjátadóra, mert osztálykiránduláson 

leszek. Levelezgetések, telefonálások, 

aztán jött a megoldás, amit kedves 

osztályfőnökömmel, Nagy Éva tanárnővel 

találtunk ki. Így nagy örömmel a díjátadó 

napján már kora reggel útnak indultam. 

Mikor Budapestre, a helyszínre értem, 

megpillantottam egy cukrászdát a 

Sajtóház mellett, aztán ránéztem az 

órámra: van még időm. Rögtön be is 

mentem, majd jött egy csinos nő, s egy 

férfi. Megtudtam, hogy ők lesznek a 

műsorvezetők. Hosszas beszélgetés után 

átmentünk az épületbe, ahol a diákoknak 

az órákat tartják, illetve ahol most az 

ünnepséget is. Betekintést nyertem, 

hogy milyen is itt egy óra, kik járnak ide, 

és, hogy milyen céluk van az életben. 

Átsétáltunk egy hatalmas terembe, és 

már kezdődött is a műsor. Rengeteg 

híres emberrel találkozhattam itt, mint 

például az ELLE főszerkesztő 

asszonyával, vagy a Playboy 

főszerkesztőjével, de még sok más 

népszerű ember is jelent volt. Amikor a 

nevem kimondták, hirtelen ledermedtem, 

de aztán boldogan kimentem átvenni a 

nyereményem. A kezemben tarthattam 

egy oklevelet. 
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Ráadásul ez az 

iskola, az a hely, ahol a mai 

médiahírességek a tanárok, 

és egyben a volt diákok is. 

Ez remélem másnak is elég 

motíváló a ti számátokra 

is, hogy érdemes küzdeni, 

és csinálni amit tudtok, 

vagy csak szerettek 

csinálni.  

És köszönettel 

tartozom ezért Borsiné Kéri 

Petra tanárnőnek is, aki havonta 

segít, hogy fejlődhessek, és 

újabb remek cikkeket 

alkossak, Németh Szabolcs 

tanár úrnak, aki minden 

médiával kapcsolatos 

dologban segít nekem!” 

 

Geni gratulálunk! 

 

Dicsérdi Ádám

Minden évfolyam számára egy igazi kirándulás… 

Erdély hivatalosan 2 éve tartozik az osztályki-

rándulások közé. Ilyenkor, májusban az osztá-

lyok külön mennek el felfedezni a vidéket. 

Mi (10. D) kezdtük el, mi voltunk az első turnus. 

Az időjárás épp megfelelő, nem volt hideg, nem 

esett a hó, pont ideális volt május 2-6-ig. 

Az indulás csütörtökön hajnali 4 óra-

kor volt, a VMK előtt gyülekeztünk 

egy páran, a többiek későbbi megál-

lóknál csatlakoztak. Az úton a legtöb-

ben már úgy készültünk, hogy az alvás 

az első feladat, nagyon ki voltunk me-

rülve.  

Az első nap Nagyváradon álltunk 

meg, aztán egy kis tájnézés a Király-

hágónál majd Kolozsvár következett. 

Közben a buszból bámulhattuk a szebbnél szebb hegyvidékeket. Az út nagyon hosszú és fá-

rasztó volt, hiszen a szállás 450km még a magyar-román határtól. Központunk Ivó, ahol lete-

lepedtünk arra a pár napra. Kis faházakban laktunk, amelyek nagyon tiszták, komfortosak, 

rendezettek voltak. Mindenki számára nagyon megfelelt, hisz nem is lehetett volna jobb. Reg-

gelit és vacsorát a táborhelyen kaptunk, igazán finomak és laktatóak voltak az ételek, melyek 

között néhány erdélyi ízt is kipróbálhattunk. A vendéglátók nagyon kedvesek voltak, és per-

sze türelmesek. Az udvaron volt több pad asztallal, hintaágyak, pingpongasztal, és amit a 
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legjobban igénybe vettünk, a trambulin, ahol órákon át képesek voltunk hülyéskedni. A patak 

mellett egy régi típusú dézsa nevezetű „fürdőkád” egészítette ki a szállás különlegességeit. 

Nem unatkozhattunk, hiszem minden nap vártak ránk a jól megszervezett programok, melyek 

között megismerhettünk a Gyilkos- tó vidékét a Békás-szorossal, ami szerintem a legjobb volt 

az egész kirándulásban. Csónakáztunk egyet a Szent Anna tavon, friss levegőt szívhattunk az 

1300m magas hegyek között, helyi hagyományokba és a régi Magyarország szokásaiba kós-

tolhattunk bele. Barátnőm családjánál egy órát eltöltve az erdélyi emberekkel is megismer-

kedhetünk, és ott még tehenet is fejtünk. A napok végére mindenki fizikailag kimerült, de 

mivel ez egy kirándulás volt, így mi ezt bulinak fogtuk fel, és minden este találtunk egy kis 

szórakozást. 

Hazafelé már nem álltunk meg sehol, de az út így is nagyon hosszú volt, mert azért nem kis 

dolog egész nap szinte csak a buszon ülni és várni, hogy végre mikor nyújthatom ki a lába-

mat. 

Véleményem szerint ez volt az eddigi legjobb utam, amelyben rengeteg élményt szereztem és 

jobban összekovácsolódott az osztály is. 

Bata Cinti 

Sportőrület part 2 

Új hónap, új ESZIRAT, újabb sportos 

bejegyzés, mint ígértem, most a má-

sodik számú Európai Kupasorozat 

kerül górcső alá, terítéken tehát az 

Európa Liga. A sorozat nem más, 

mint a KEK és az UEFA kupa utódja. 

Az európai labdarúgó szövetség, az 

UEFA kupa és az Intertotó kupa ösz-

szevonásával hozta létre a megméret-

tetést. 

A kupa első selejtezőkörében 74 csapat vesz részt, ez a későbbiekben egy 48 csapatból álló 

csoportkörre módosul, akik csoportkörben gyűjtött pontjaik alapján bejutnak a legjobb 32 

csapat közé. Mivel a csoportkör 48 csapatából, csak 24 juthat tovább, a maradék 8 csapat a 

Bajnokok Ligája kvartettjeinek 3. helyen végző csapataiból kerül ki.  

A torna érdekessége még, hogy az UEFA ebben a sorozatban teszteli először a 6 játékvezetős 

rendszert, azaz a megszokott 4 játékvezetőt további két gólbíró segíti.  

Meglepetésre, az egyenes kieséses szakaszban, több végső győzelemre esélyes csapat is bú-

csúzott. Sem a Liverpool, sem az Inter, sem a Tottenham nem váltotta be a hozzájuk fűzött 

reményeket, a legnagyobb meglepetés azonban a címvédő Atletico Madrid korai búcsúja volt. 

Nagy menetelést mutatott be a svájci Basel csapata is, sorra búcsúztatták el esélyesebbnek 

tartott riválisaikat. 

A legjobb négy csapat mezőnye, az általános megdöbbenést keltő Chelsea, Basel, Benfica, 

Fenerbahce.  

Az angol-svájci párharcot a Chelsea nyerte, 5-2-es összesítéssel búcsúztatta a svájci meglepe-

téscsapatot, a mindvégig kiélezett meccset David Luiz döntötte el a torna legnagyobb góljá-

val.  
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A másik ágon, a portugál csapat diadalmaskodott, így Benfica-Chelsea döntőt rendeztek az 

Amszterdam Arénában. 

Először koronázták királlyá a Chelsea labdarúgócsapatát a második számú kupasorozatban, 

így Rafa Benítez együttese egyszerre birtokolhatja a tavaly megszerzett BL-trófeát (még tíz 

napig), és a most elhódított El-serleget. Ivanovics hosszabbításban szerzett fejesgólja döntött a 

Kékek javára, pedig a meccs nagy részében a Benfica játszott fölényben. Torres és Cardozo 

gólváltásáról, valamint néhány félelmetes Lampard-löketről is emlékezetes marad a szerda 

esti, amszterdami ütközet. A CFC immár BL, EL és KEK-győztes klub egyszerre, korábban 

csak a Juventus, a Bayern, az Ajax, és a Barca tartozott a triplán bajnokok közé a kontinensen. 

 

BENFICA-CHELSEA 1-2 (0-0) 
Amszterdam, Amsterdam ArenA, vezette: Björn Kuipers (holland) 

Gólszerzők.: Cardozo (68. - 11-esből), ill. Torres (59.), Ivanovics (92.) 

Dicsérdi Ádám 

Horoszkóp 

Kedves Kos! 

Ebben a hónapban elnyerheted a tanulás hőse címet. Szinte semmi másra nem marad 

időd, csak a feladatok elvégzésére.  

Kedves Bika! 

Ötleteid nem a legjobbak. Ha nem valakitől várnád problémáid megoldását, és azt, 

hogy jobban szeressen téged saját magánál, könnyebb lenne az életed. Az iskola végét 

már nagyon várod.  

Kedves Ikrek! 

Időd nagy részét a szórakozás tölti ki, pedig még nincs tanév vége, ezért kellemetlen 

meglepetések érhetnek. 

Kedves Rák! 

Kellemetlen tanulással kapcsolatos hírek borzolhatják az idegeidet. Vond le a történtek-

ből a következményeket, de azért ne tégy olyat, ami túlságosan nagy áldozatokat köve-

telne tőled 

Kedves Oroszlán! 

Szerelmedet egy harmadik személy csábítása ingathatja meg. Légy résen, légy kedves és 

odaadó. 

Kedves Szűz! 

Minden figyelem rád szegeződik ebben a hónapban. Még nem késő javítani a tanulmányi 

átlagodon, mert a végén elismeréseket gyűjthetsz be. 

Kedves Mérleg! 

A féltékenység, az irigység titkos foga rág, és kikezdheti a legjobb és legfontosabbnak 

tartott kapcsolataidat. Egy iskolával, tovább tanulással kapcsolatos ötleteden módosítani 

kell, ha sikert szeretnél elérni. 

Kedves Skorpió! 

A nyár igazi meglepetéseket tartogat számodra. De addig próbáld fékezni magad, és 

koncentrálj az év végi teendőkre. 

http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/oroszlan/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/oroszlan/
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Kedves Nyilas! 

Iskolai zűrök jegyében telhet a május, amikor energiatartalékaid lemerülnek és neked se 

kedved, se erőd nincs ahhoz, hogy különböző emberekkel vitatkozz. Ám ezt a helyzetet 

te alakítottad ki, ezért nem tehetsz mást, mint a saját hibádból tanulsz. 

Kedves Bak! 

Egy baráti kapcsolat végérvényesen szétzilálódik, amelyben főszerepet játszik az irigy-

ség, a birtoklási vágy, és a titokban a másiknak rosszat akarás 

Kedves Vízöntő! 

Ködösebbnek és bizonytalanabbnak láthatod a jövőt, olykor nem is tudod, hogy mi len-

ne a jó. Változtatnál, mert vágyakozol az újra, de közben maradnál is a régiben. 

Kedves Halak! 

A hónap közepén pompás, egész életre szóló élmények várnak, ráadásul egy témát to-

vábbgondolva olyan ötleted támadhat, ami új megvilágításba helyezheti a jövődet.  
 

Verselő diákjaink 

Ő az a lány, 

egy fiatal, kecses hölgy. 

Gondolkodása nem talány. 

Mosolya 100 embert elbűvölt. 

Mindig vidám, kuncog és szemtelen, 

bőre hófehér, de arca kivirult. 

Elmés, de kívülről esztelen. 

Az életről a mosolyokból tanult. 

Lépte nyomán minden kivirágzik, 

a szürkeségből teremt álomvilágot. 

Fehér ruhában ugrándozik, 

igazán pozitív változást hoz. 

Betáncol barna, hullámzó hajával, 

s gyümölcsös illatot áraszt. 

Fényt hoz egy csipet romantikával, 

így nyújt ő lelki támaszt. 

Ezer kecses mozdulat 

s kinyílnak a virágok. 

Több táncoló fordulat, 

s a fákat rügyezni látod. 

Változás a javából, 

a komorság eltűnik. 

Vidámsággal varázsol, 

a jó felemelkedik. 

by Gemini 
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S megint csak ketten maradtunk,  
az éjszaka lágy ölelésében.  

Mintha idáig szaladtunk  

volna, érzem szívem ütemében. 

Mikor tested testemhez közeleg, 

és átölelsz engem, 

úgy érzem mindenem megre-

meg, 

s körülöttünk eltűnik minden. 

Ahogy ajkad az enyémhez ér, 

akkor elrabol a pillanat. 

Mert megfagy bennem a vér, 

az érzéstől ami elragad. 

Csak ketten vagyunk az éjben, 

és ez bár így maradna. 

Sose engedj, ezt kérem 

a gyönyör megszakadna. 

Csókod édes íze 

örökké hívogat. 

S betelni ezzel végre, 

nem tudok, nem szabad. 

Átkarol az érzés,  

tudom, most teljes vagyok. 

Elrabol a nézés, 

ahogy a szemed ragyog.  

Érzem, bennem elindul valami, 

most bármit kérsz, megkapod. 

Mert csodás ajkad hangjai 

megbabonáz, beragyog. 

Fény gyúlik az éjben 

a világod átadod. 

S csókodtól úgy érzem, 

az égig felszállhatok. 

Kezed, mint selyem, simogat, 

érzem, ahogy lobban a tűz. 

S az éj leple minket hívogat 

az érzés, mi hozzád fűz. 

A többi a hold titka már 

mi felhevít, ha eszembe jut. 

Nem tudja más csak fal, csak bogár. 

Nem látta más csak ágy, csak a kulcslyuk. 

by Gemini  
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A japán kert faágai közé betoppant egy hölgy, akinek sötét fürtjeivel vidáman játszott a szellő, majd 

kanári színben pompázó szoknyája alá libbent. Csillogó barna, mandula szemével kacsintott egy kis-

madárra. A fülemüle tavaszhívó énekére vígan táncra perdült. Meggyfától a tavacskáig szökkent, kö-

rültette a táj zöldbe öltözött. Érintése után a fagy olvadozott, körülötte a rózsaszirmok körtáncot 

lejtettek. 

Kókai Gábor 

 

Kiss Nándor: Tavasz  

Elősurran a kecses lány, 

ruhája köd és szivárvány.  

Itt már minden ébredezik, 

minden szempár igyekezik 

látni eme csodás lényt, 

jellegzetes fehér fényt. 

Lágy fuvallat fújja tincsét 

szertehinti könnyű kincsét, 

meglibbennek ágak, rügyek, 

lengedeznek zsenge füvek. 

Emberekben úr remény kél, 

elillant a búskomor tél. 

 

Te ki szívemet uralod, 

Lelkem belülről neked kiált. 

Ne áltass tovább, mondd, 

S adj életet vagy halált. 

 

Te ki szívemet elsöprő 

seregként tiprod a porba. 

S vágyaim és álmaim először, 

fekszenek s végleg eltiporva. 
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De magamban legbelül 

ég egy halovány lámpafény. 

Mely reményt ad, s világosságot, 

Fényt a sötétség éjjelén. 

Csongi 

 

Az a kicsi város, hol élek én az Tolna, 

De aki ezt érthetné, annak esélye sem volna. 

Pakson vagyok koleszos, de a helyet nem vágom, 

Tolna lesz nekem az én kis világom. 

Ez nem egy putri hely, de nem is nagyváros 

Az utcáink tiszták, de a közösség még sáros. 

Itt is van fegyver, és itt is van tápszer. 

De nem egy Chicago, és nem is egy Marseille 

Hétköznapi elfoglaltság, nem hazudok: unalom, 

Itt is, mint mindenhol dől az önkényuralom. 

Tolnán élni embernek, égből szakadt átok, 

De ha nem jöttök velem, én nem várok rátok. 

Ez az én városom, mit mondhatnék róla, 

Nem fogok zengeni, mint ó-himnuszi óda. 

Gyertek ha mertek, meg úgysem bánnátok, 

De míg nem látjátok hol élek, miért is szánnátok… 

Csongi 

ESZI Hírek 

Iskolánk is képviseltette magát május 11-én, a Millenáris Parkban megrendezett Jubileumi 

Sajtófesztiválon, szép elismeréseket szereztünk! A DUE (Diákújságírók Országos Egyesülete) 

Médiahálózat 23. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán az ESZI eredmé-

nyesen szerepelt: Az ESZI Magazin dicséretben részesült. Kiemelték a rendszeres televíziós 

megjelenést és a stábként végzett munkát. Mészáros Virág (11. D) – aki nem mellesleg szin-

tén a stáb tagja – az év diákfotósai közül középiskolás kategóriában I. helyezett lett. Németh 

Szabolcs, a Magazin főszerkesztője, akit a diákok neveztek, elnyerte az Év Mentora címet. 
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 HuMorzsák 

Hallom, összevesztél a feleségeddel. Mi történt? 
- Nem tudtunk megegyezni a nyaralással kapcsolatban.  
- Hogy-hogy? 
- Én mindenképpen a Kanári-szigetekre akartam menni, 

ő meg mindenáron velem akart jönni. 

Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer 

csak megáll mellette egy Mercedes, kihajolnak az 

ablakon és megkérdezik a bácsit: 

- Hány lóerős a szekér, papa? 

- Kettő, hát a tied? 

- 320 - mondja a sofőr, és nagy gázt adva elhúz. 

Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes nekiment egy fá-

nak. Erre gúnyosan így szól: 

- Mi van fiam, szétszaladt a ménes? 

Székely paraszt bácsi telefonál a rádió kívánságműsorába: 

- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. - mondja a bá-

csika. 

- Ez igen gratulálok, más nincs benne? 

- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy szá-

mot. 

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 

- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot? 

- Hát szerintem 

biztos a lap alján! 
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