
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December utolsó tanítási napján Paksra látogatott el 

Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű 

teljesítményének fenntartásáért felelős 

kormánybiztos, aki egy rendhagyó fizika órával 

készült a város középiskolás diákjai számára. 

Egy diák szívét mindig megdobogtatja, ha 

valamilyen rendezvény miatt tanórák maradnak el. 

Ez most sem volt másképp. Nagyszerű karácsonyi 

ajándék, hogy harmadik óra után vége a napnak, 

cserébe mindenki boldogan vállalta az utat a 

Csengey Dénes Kulturális Központba. 

Zsúfolásig teltek a sorok gimisekkel és eszisekkel 

vegyesen. Mindenki rettentő izgatott volt, hiszen már 

csak ez az előadás választott el a több hét 

szabadságot jelentő téli szünettől. A tanárok 

elöljáróban olyan „kulcsszavakat” mondtak nekünk, 

mint: #fizika, #elektró, #Paks2. 

Végül elkezdődött az előadás. Ebben a cirka 

háromnegyed órában betekintést nyertünk Európa és 

Magyarország energetikai és villamos ipari 

helyzetébe és kihívásaiba, melyeket diagramokon 

keresztül szemléltetett nekünk Aszódi úr. Kiemelt 

szerepet kapott a német energiapolitika, illetve annak 

kevésbé ismert oldala, nehézségei. Végső soron 

minden érv a Paks II. létjogosultságát erősítette. 

Elsőre ez talán elég száraznak tűnik. Az is lett volna, 

ha a professzor úr nem dobja föl egy-két vicces 

elemmel. Ott volt például az elefánt és a grafikon 

formáját párhuzamba állító hasonlat, ami szerintem 

jó módszer volt arra, hogy fenntartsa a közönség 

érdeklődését, és ne hagyja lankadni a figyelmünket. 

Összességében sok új, hasznos információra tettünk 

szert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prezentáció után sajtótájékoztatóra került sor, 

amin részt vehettünk mi is: az Eszirat-os diákok. 

Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy 

lehetőséget kaptunk interjúra hívni Dr. Aszódi 

Attilát, amit mi ki is használtunk, hogy egy kicsit 

kifaggassuk, milyen is volt ő diákként. 

A professzor úr sejtelmes mosollyal emlékezett 

vissza iskolás éveire: 

– Milyen élményei maradtak meg középiskolás 

éveiből, mik azok a legfontosabb momentumok, 

amelyekre szívesen emlékszik, akár emleget?

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kiskőrösön jártam gimnáziumba, tehát nekem a 

középiskolás évek ehhez a városhoz kötődnek. A 

középiskolában válik az ember felnőtté, ezért is 

meghatározó, másrészt ez egy nagyon nyugalmas 

időszak ahhoz képest, ami az ember munkába 

állásával bekövetkezik. Persze amikor az ember 

benne van, akkor nem gondolja, hogy ezek ilyen 

áldott nyugalmas évek, mert nyilván a tanulásra 

kell koncentrálni, teljesíteni kell az iskolában, van 

bőven izgalom, de valójában ezek utólag 

értékelve szép nyugalmas időszakok. Amit még 

megemlítenék az talán az, hogy nekem mindig is 

nagyon fontos volt a fizika, rengeteg, fizikával 

kapcsolatos dologgal foglalkoztam a 

középiskolában. Ezek természetesen utána is 

meghatározták az életemet. Én már a 

középiskolában tanítottam a saját diáktársaimat 

fizikára, és új kísérleteket dolgoztam ki. Ezek 

nagyon megmaradtak bennem, az egész pályámat 

meghatározó emlékekké váltak. 

– Emlékszik rá, hogy mi befolyásolta a későbbi 

pályaválasztásában? 

– Persze, abszolút! Mivel szerettem a fizikát és 

jártam versenyekre, egyszer az egyik versenyen 

épp energetikai témájú feladatok voltak. Aztán 

jobban utána olvastam az energetikának, és 

rájöttem, hogy ez nagyon tetszik. Ezt még 

megfejelte az, hogy harmadikos gimnazistaként 

egyszer eljöttünk ide Paksra az erőműbe, és 

rádöbbentem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. 

Azután ez determinálta egész pályámat. 

– Már egyetemista évei alatt szerencséje volt 

beszélgetni Teller Edével itt az ESZI-ben. Hogyan 

jutott el arra az előadásra, és milyen élmény volt 

ez önnek? 

– Én nem csak itt találkoztam vele, hanem 

Budapesten is. Nagyon érdekes volt! Ő rendkívül 

szuggesztíven adott elő, nagyon érdekes módon 

beszélt, és nagyon széles látóköre volt. Szerintem 

igazán értékes ember volt, aki remekül el tudta 

mondani a gondolatait. Szép emlékeim vannak 

mind a paksi, mind a budapesti látogatásról. 

– Esetleg mit tudna tanácsolni nekünk, 

fiataloknak? 

– Ha egy tanácsom lehet, akkor emelt szintű 

érettségit kell csinálni fizikából. Ez a 

legfontosabb! Azért, mert aki emelt szintű 

érettségire készül, sokkal jobban megtanulja a 

fizikát, és utána sokkal könnyebben megy végig a 

műszaki felsőoktatáson. Gyakorlatilag azt látjuk a 

BME-n, hogy az emelt szintű érettségi nélkül nem 

kellően felkészültek a fiatalok, és nagyon sokan 

elvéreznek már az első vagy a második 

szemeszterben. Tehát a legfontosabb szerintem az 

emelt szintű érettségi fizikából, illetve 

matematikából. Aki ezt végigcsinálja, olyan 

felkészültségre tesz szert a középiskolában, 

amiből utána kiválóan tud építkezni az egész 

egyetemi tanulmányai alatt, és teljesen más pályát 

tud befutni. 

– Köszönjük az interjút! 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A hagyományokhoz hűen idén is 
megrendezésre került az ESZI Kollégiumban a 
Karácsonyi Kolibuli. A zenés, játékos, bulizós 
estet a kollégium nagy klubjában bonyolítottuk 
le. 
17 órakor kezdődött, melyet a 
kollégium zeneszakkörös csapata 
zenés produkcióval nyitott meg. A 
felkészülésünket Bodroghalmi 
László tanár úr segítette. A 
műsorban felcsendült a 
Tankcsapda egyik ismert dala az 
Örökké tart, a Quimby egyik slágere 
a Most múlik pontosan, valamint a 
Jó nekem, az Ocho Macho-tól. 
Ezután a „lányszekció” énekelt pár 
kellemes karácsonyi dalt, ezzel 
adva meg a kellő hangulatot. A 
nézők énekkel tapssal és „csápolással” 
segítették az előadókat. A műsor után minden 
kollégiumi csoportból 3 fő képviselhette társait 
egy vidám versenyen vehetett részt. A feladatok 
közt zenefelismerés, betétdal felismerés és sok 
színes feladat is

 szerepelt, melyben meg tudták magukat 
mérettetni a versenyzők. A verseny közben 
Vajda Tibor kollégiumvezető úr jóvoltából 
paprikás krumpli kerülhetett a kollégium közel 

200 diákjának tányérjára, és  
Borsiné Kéri Petra tanárnő teával 
és süteménnyel várta az 
érdeklődőket. Az eredmény-
hirdetés előtt a kollégisták 
karaokéval szórakoztatták 
egymást, valamint az ott maradt 
érdeklődőket. Sok színes és 
meglepő produkciót halhattak a 
nézők. Ezután következett az 
eredményhirdetés, ahol egy-egy 
kis aprósággal minden résztvevőt 
megjutalmaztak, azonban az első 
három helyezett süteménnyel is 

gazdagodott.  
Az én meglátásom szerint nagyon jól 
összerakott és színes műsoron vehettünk részt! 
Bár még (csak) gólyaként voltam jelen a 
rendezvényen, de nagyon tetszett, és ha 
tehetem jövőre is ellátogatok a műsorra. 

Moizes Márton 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén is megrendezték iskolánkban az adventi 

szavalóversenyt. Diákjaink 3 kategóriában nevezhettek: 

megzenésített vers, saját vers, szabadságról szóló vers. A 

versenynek az ESZI Kollégium nagyklubja adott otthont. 

Témája a szabadság volt. Örömmel töltötte el a zsűrit, hogy 

ilyen nagy létszámban jelentkeztek a tanulók iskolánkból. A 

zsűri tagjai: Till Józsefné és Bese Dóra tanárnők, iskolánk 

magyar szakos tanárnői, valamint Gutai István, a Pákolitz 

István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója voltak. 

Elsőként a szabadságról szóló verseket, majd a saját 

költeményeket, végül pedig a megzenésített előadásokat 

hallhattuk. A zsűri döntéshozatala alatt a versenyzőket és 

felkészítő tanáraikat üdítővel és rágcsálnivalóval kínálták a 

segítők. Nehéz volt a döntéshozatal, hiszen sok kiváló 

előadás hangzott el. Saját vers kategóriában a zsűri kiemelte 

a remek előadásokat is, és a következő rangsort állította fel: 

1: Trapp Balázs, 2: Szabó Csaba, 3: Ledneczki Alex. A 

kategória különdíja Vicsik Bencéé lett. Megzenésített 

versek előadóinál első lett Berek Mihály és Bodroghalmi 

Levente, második pedig Wahl Ramóna. A különdíjat 

Bodroghalmi Levente kapta. A Vers kategória helyezettjei 

sorrendben: Niver Patrik, Szabó Zsolt, majd Leibinger 

Anita. Itt is lett különdíjas, Buzás Attila személyében. 

Minden résztvevő emléklappal és agyagból készült 

harangocskával, a díjazottak oklevéllel is gazdagabbak 

lettek. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a felkészítő 

tanároknak munkájukért, valamint Molnárné Hingl Márta 

magyar szakos tanárnőnek a lebonyolításért és 

megszervezéséért.             (Markos Alexandra) 

 

 

 

 

 

Az ESZI Kollégium hagyományaihoz híven idén sem 

maradhatott el a kollégisták életéből a hosszú ideje várt 

csocsóbajnokság. 2015. december 15-én 19 órai 

kezdéssel el is érkezett a várva várt verseny. Bár a 

versenyzők kissé bátortalanabbnak tűntek 

a megszokotthoz képest, ugyanis most 

„csak” 8 csapat vett részt az össze-

csapásokon, míg a tavalyi években ez a 

szám mindig 10 felett volt. A „bájos 

asszisztens”, hogy Akkerman Gábor tanár 

úr szavaival éljek, idén is Varga Seila 

10/C osztályos tanuló volt. A bajnokság 

végig jó hangulatban zajlott, először két 

asztalon folytak a mérkőzések, majd a 

döntő felé közeledve már csak egy 

asztalnál mérték össze tudásukat a 

versenyzők. Több tucat néző várta a 

döntőt, és a bajnokság végeredményét. Szoros 

meccseknek és hatalmas fordításoknak lehettünk tanúi, 

a versenyzők mindent beleadtak a jobb helyezés 

érdekében.  Értékes ajándékok, és érmek vártak a 

dobogós helyezettekre, de akik erről lecsúsztak, ők sem 

bánhatták meg, hiszen egy tartalmas, jó hangulatú 

délutánon vehettek részt, és mérhették össze erejüket 

más csapatokkal. A bajnokság harmadik helyezettje 

Faragó Tamás és Sike Áron páros lett, akik még gólyák 

a kollégiumban, mégis fel tudták venni a fordulatot a 

kifejlett egyedekkel szemben. A második 

helyezett Tóth Eszter és Kocsis Bogdán 

párosa lett, akik nem csak a csocsó-

bajnokságon mutatták meg, hogy 

mennyire kiegészítik egymást. Nem 

mellesleg Eszter volt az egyetlen női 

jelentkező a viadalon. A dobogó legfelső 

fokára ismét Aranyos Gábor és társa, 

Rosta Richárd állhatott, az előző évekből 

megszokottan. Este valószínűleg jól is 

lakhattak kollégiumi vacsorájuk 

alkalmával, ugyanis a Karaván Pizzéria 

jóvoltából elfogyaszthatták megérdemelt 

pizzájukat. Rengeteg ajándék is gazdára talált, 

melyeket az ESZI finanszírozott. Csillogó érmekkel a 

nyakukban, a helyezetteknek járt a taps és a dicsőség. 

Szeretnék gratulálni minden résztvevőnek és főleg a 

helyezetteknek! Remélem, a jövő évben újra 

találkozhatok velük ugyanitt.  (Simon Csaba) 
 

 

 

  



Egy penne tészta képe alatt a „Több ízben is bizonyított.” felirat szerepel. Magyarázd meg a kifejezés többértelműségét. Helyes 
válasz: többször is és többféle ízben is. Erre a következő magyarázatok születtek: 

„Több ételben is használható, nem lesz tőle rossz íze.” 
„Tökmindegy, hogy mivel ízesítjük, akkor is finom lesz.” 
„Többen megkóstolták már, így többen bebizonyították, hogy például finom.” 
„A tészta nem tud több ízű lenni, hanem csak egy. Nem tud bizonyítani se tud egy tészta.” 
„Az, hogy a tészta nem tud magában bizonyítani.” 

Szólások részeit kellett párosítani. Az „inába száll a bátorsága”, „feni a fogát valamire”, ill. az „arcizma sem rezdül” 
kifejezések helyett a következő megoldásokat választották a felvételizők: 

„Inába hajtja a fejét.” „Arcizma lebénul.” 
„Inába száll a vér.” „Inába fogja a lovat.” 
„Inába veri a fogát.” „Inába áll a foga.” 
„Valamire vési a fogát.” „Kívánja a fogát valamire.” 

A szövegértési feladatban egy cica szemszögéből mutatják be a cica gazdáit. Ennek alapján a következő kérdésre kellett válaszolni: 
Kire vonatkozik az állítás és mi a megszerzett zsákmány?. A helyes megoldás pedig az, hogy anyukára, a zsákmány pedig a vacsora 
lehet. Ehelyett a következő verzió született: 
„Marcira vonatkozott, őz illetve nyúl, mert a nyúl egy részét, amit nem evett meg, odaadta a macskának.” 
 

Szintén ebben a feladatban: 
Milyen tevékenységet végez a cica gazdája?  
„Minden reggel megnézi a kukacot.” 

 

Még mindig szövegértés. Keresd ki a szövegből a következő kifejezés szinonimáját. (a sokk lett volna a helyes válasz) 
Megrázkódtatás: hirtelen hangulatváltás 
 

FELADAT: Keress szinonimákat a versben az asszony szóra. Volt, aki ezeket találta: bolyhosság, hengergő, lobogás 

Fogalmazásokból: (téma: állattartás, előnyök, hátrányok, személyes tapasztalatok, vélemény) 
„egy teknős megvan egy terráriumban, de egy kutya azért nem” 
„a macskák nagyon kedves teremtésű állatok” 
„az vállalja a következményeket, hogy naponta takaríthatja a házat, mert éppen hullik a szőre” 
„a kutya nem olyan kis adagokat ürít” 
„szerintem ez az én véleményem…” 
„a napi táplálék kiürítésével vigyázni kell” 
„nem leszel magányos, kisebb az esély a szívelégtelenségnek” 
„lakásba vinni kissé zavaros” 
„meg tudod cirógatni, és feldobhatja a lakásodat” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Kispályás leány V. korcsoport floorball döntő Kecskemét – 2016. január 16. 
 

Az a legszebb a középiskolás sportversenyek országos 

döntőiben, hogy szinte sohasem hét közben rendezik. 

Ez a leány floorball V. korcsoport döntője esetében 

sem volt másképp, így nehéz szívvel, de annál 

nagyobb lelkesedéssel indultunk el Kecskemétre, egy 

szép szombati napon. Nos, nagy reményeink nem 

lehettek, s az előre kitűzött cél a „közhelyszerűnek” 

hangzó „tisztes helytállás” volt. A csoportküzdelmek 

során, előzetes esélylatolgatás után egy csapat ellen 

tűntünk esélyesnek: a 

miskolci Szentpáli István 

Szakképzési Centrumról 

véltük úgy, hogy nem 

jelenthet akadályt. A másik 

két ellenfelünk jóval 

esélyesebb volt, így reálisan 

nem terveztünk továbbjutást a 

csoportból.  

Ehhez képest, az első 

mérkőzésen az egri Neumann 

János Középiskola ellen, mire 

észbe kaptunk, már 4:1-re 

vezettünk, s még egy büntetőt 

is a kapufára lőttünk. Lehet, 

hogy magunk sem hittük el, 

hogy ezek valóban mi 

lennénk, 4:4 lett a vége, 

sajnos. Következett a szuper 

favorit budapesti Kölcsey 

Ferenc Gimnázium, aki végül 

később a tornát is megnyerte. 

Stratégiánk a mérkőzésre az 

volt, hogy ne kapjunk méretes zakót. Nem kaptunk, 

egy gólban gazdag mérkőzésen 8:6-ra kaptunk ki. 

Nagyon elégedettek voltunk magunkkal… 

Következett az a miskolci középiskola, akit előzetesen 

verni szerettünk volna. A mérkőzés előtt az a helyzet 

állt elő, ha a mi meccsünk után kezdődő találkozón a 

szuper favorit legyőzi az Egert, és mi legalább nyolc 

góllal verjük a számunkra korábban egyetlen 

verhetőnek tűnő miskolci csapatot, akár még a négy 

közé is bejuthatunk. Ennek tudatában 10:0-ra mostuk 

le az ellent. Még elégedettebbek voltunk magunkkal, 

s nagy izgalommal néztük a „gigászok csatáját”. Úgy 

tűnt, hogy a két csapat békésen ledöntetlenezik 

egymással, és kéz a kézben továbbjutnak a csoportból, 

kigolyózva minket. Azonban ezt valószínűleg 

elfelejtették egyeztetni az egyik Kölcsey-s lánnyal, aki 

a vége előtt messziről vaktában, minden-mindegy 

alapon az egri kapura lőtt: iszonyatosan nagy találat 

volt. 4-3-ra nyert a Kölcsey, kiesett az Eger, mi pedig 

– a torna legnagyobb meglepetéseként - az ország 4 

legjobb csapata között találtuk 

magunkat. Evés közben jött meg 

az étvágyunk, s az elődöntőben 

nagyon nekiestünk a másik – 

szintén jóval esélyesebb – egri 

csapatnak (Szilágyi Erzsébet 

Gimnázium). Kicsit túl is 

pörögtünk, sima 6:1-es verést 

mértek ránk. Jöhetett a bronzért 

az a fonyódi suli (Mátyás Király 

Gimnázium), akitől még a 

korábbi selejtezők során simán 

lezakóztunk. Most viszont 

szárnyaltunk, az ellenfélnek 

pedig semmi nem jött be, egyre 

görcsösebbek lettek. 3:1-e 

elhúztunk, aztán kaptunk egy 

potyát, majd bebrusztoltak még 

egy harmadikat is. A rendes 

játékidőben így 3:3 lett. Jött a 

büntetőpárbaj. Az elsőket még 

mindkét csapat belőtte, aztán 

jött a bakiparádé, s a dráma, amit 

lehet a játékosok kihagytak vagy mellélőttek. 

Azonban a mi biztos kezű Sarlós Lillánk a 6. lövésnél 

szemrebbenés nélkül bevágta, s már ugorhattunk is 

egymás nyakába: miénk lett a bronz!!! 

A csapat tagjai: Adorján Blanka, Tell Eszter, Sarlós 

Lilla Nikolett, Szántó Petra, Wiszthaller Blanka, Papp 

Veronika 

Felkészítő testnevelő (a „mester”): Nagy Gábor

 

 

  

(Papp Vera) 

Impresszum 
A 2016. februári számban közreműködtek: Bodroghalmi Levente, Farkas Dávid, Moizes Márton, Markos 
Alexandra, Simon Csaba, Papp Vera, Ledneczki Ria, Illés Roland, Kovács Flórián, Kiss Nándor, Gangel 
Johanna, El Fuego, Sebestyén Henriett, Bolvári Eszter, Mayer Anita és Bodroghalmi László 
Felelős kiadó: Szabó Béla 



 

 

 

 
 

Legalábbis Berkes Dániel 11/A osztályos tanuló biztosan! Úgy van, fiúk, lányok, jól olvastátok, egy kiemelkedő 

tehetségű gépészpalánta lett a Megyei Angol Műfordító Verseny első helyezettje! Az ESZI-ből, az utóbbi 20 

évben senkinek sem sikerült ezt az eredményt elérnie. Reméljük, ösztönzőleg hat a legközelebbi próbálkozókra.  

Megkerestem Danit, és kifaggattam a versennyel kapcsolatban: 

 

Ria: Először is gratulálni szeretnék az elért ered-

ményhez, nagyon ügyes vagy!  Hogyan reagáltál, 

amikor megtudtad, hogy te lettél az első? 
 

Dani: Köszönöm! Hát, az biztos, hogy meglepődtem. 

Igazából nem a győzelem volt a 

célom, csak ki akartam próbálni 

magam ezen a téren. Viszont 

természetesen nagyon boldog voltam 

miatta. Örültem, hogy tetszett a 

prezentációm a zsűritagoknak, mert 

igazából ez a része érdekelt a 

döntőnek, az írásbeli részét 

mellékesnek tartottam. A klasszikus 

feladatok megoldása közben nem 

tudom annyira magamat adni, mint 

például a műfordításnál, vagy egy 

prezentációnál. 
  

Ria: Tervezed jövőre is, hogy ha lesz 

ilyen verseny, akkor ismét kipróbálod 

magad? 

Dani: Amennyiben ismét műfordí-

tásról lesz szó, feltétlenül. 
 

Ria: Milyen indíttatásból jelentkeztél 

a versenyre?  

Dani: Amikor hallottam a versenyről, egyből megjött 

a kedvem a "műfordítás" szó hallatán, hiszen szeretek 

írni, szoktam is. Rendes műfordítást azonban még 

nem csináltam, és az írás iránti szenvedélyem vett rá 

arra, hogy kipróbáljam magam ezen a téren is. Azt 

még megjegyzem, hogy eleve nem tudtam, hogy több 

fordulós a verseny. Azt hittem, hogy csak le kell 

fordítani a művet, aztán győzzön a jobbik… hát nem, 

de nem volt rossz. 
 

Ria: Miről szólt a két forduló, hogyan zajlott a 

verseny? 
 

Dani: Az első forduló novemberben volt (a fordítás). 

Ez úgy nézett ki, hogy Pólya Judit tanárnő adott egy 

papírt, amire le volt írva az eredeti szöveg.   

Valamilyen brit népmese lehetett, egy megható 

karácsonyi történet volt. Hazavittem, volt rá 

körülbelül két hetem, hogy lefordítsam. Beadtam 

elektronikusan, utána a tanárnő közölte velem, hogy 

van második forduló. Ez Szekszárdon került 

megrendezésre, az I. Béla Gimnáziumban december 

4-én. Ott elő kellett adni a prezentációt, amire otthon 

készülhettünk fel egy ppt-vel, "English-Speaking 

Countries" témában. Igazából 

nagyon sok érdekes témát 

bemutattak a többiek. Kellemes 

csalódás volt. Az előadások után 

pedig írásbeli feladatok voltak, 

mégpedig négyféle (szókincs, 

nyelvtan, stb.). Nagyjából így zajlott 

le. Még aznap megtörtén azt 

eredményhirdetés. 
 

Ria: Meglepetésként ért, hogy 

továbbjutottal a második fordulóig? 

Izgultál a második forduló miatt? 
 

Dani: Meglepett, hiszen eleinte nem 

is voltam tisztában vele, hogy ez két 

fordulós. Azt hittem, hogy csak egy 

sima műfordítás az egész. Örültem 

neki, hiszen ez legalább egy apró 

megerősítése volt annak a hitemnek, 

hogy van valami képességem az 

írásra. Igen, izgultam, de csak a prezentáció miatt. 

Nem ismertem a versenyt, nem tudtam, mire 

számítsak. Meglepődtem, amikor kiderült, hogy 

egyedi témát választottam. 
 

Ria: Milyen témát választottál, és miért volt 

szimpatikus? 
 

Dani: Én a nyelvészetet választottam, kiemelve az 

amerikai és a brit angol összehasonlítását. Érdekel a 

téma, és mint kiderült, az ötlet még eredeti is volt. 

Igazából pont arra kellett törekedni, hogy valami 

olyat mutassak be, amit más biztosan nem. Annyit 

mondtak, hogy "english-speaking countries". 

Gondoltam, sokan fognak a zenéről, az ételekről, a 

hagyományokról, vagy magukról az országok 

történelméről beszélni. 
  

Ria: Köszönöm, hogy időt szakítottál az interjúra, sok 

sikert a továbbiakban is!!                 (Ledneczki Ria)



 
 

 
Annyi emlék kavarog most a fejemben, hogy nem is tudom, 

hol kezdjem!  

Vasárnap éjjel szinte nem is tudtam aludni, annyira vártam 

az indulást. Óránként megnéztem a telefonomat mikor lesz 

már fél öt, hogy felkeljek és elkezdjek öltözni. Hát eljött az 

idő, felkeltünk, felkaptuk a ruháinkat, és fáradtan, de 

izgatottan levánszorogtunk a portához. Jácinta néni főzött 

nekem egy kávét. Valószínűleg látta rajtam, hogy nem 

vagyok túlzottan kipihent. Nem sokkal később leértek a 

többiek is, és a taxink is megérkezett. Mikor leértünk a 

sportcsarnok mögé, akkor szembesültünk vele, hogy túl 

koraiak voltunk és aludhattunk volna még. Azért szép lassan 

szivárogtak a többiek, és megérkeztek a buszok is. 

Segítettünk a sofőröknek bepakolni a csomagokat, és 

elkezdődhetett az utazás. Kezdetben mindenki aludt, de 

egyszer csak előkerült hátul egy kis hangszóró, és 

elkezdődött a buli. Énekeltünk és jól mulattunk. Biztosan 

tánc is lett volna, de helyszűkében ez sajnos nem volt 

megoldható. Mikor odaértünk a szállásra, a kipakolás után 

egyből vacsorával vártak minket. Sajnos csak két turnusban 

tudtunk enni, mert az étteremben nem volt elég hely ennyi 

embernek. Vacsora után mindenki megkereste saját 

társaságát és beszélgettünk.  

Másnap reggeli után bepakoltuk a síbakancsokat a buszba, 

majd indultunk a lejtőkre. Fent a pályán a kezdőket 

szárnyaik alá vették a tanárok, és elkezdődött a síoktatás. 

Természetesen a gyakorlottabbak kedvük szerint 

felfedezhették az egész pályarendszert. Mindenki 

csatlakozott a vele egy súlycsoportban lévő síelőkhöz, és 

kisebb csapatokba verődve kezdtük meg az első napot. 

Átmentünk egy olyan pályára, ami tiszta jég volt. A hét 

emberből körülbelül öten háton csúszva értünk le a pálya 

aljára, de ez sem tartott vissza minket. Nagyon élveztük. Fél 

négykor felszálltunk a felvonóra és lementünk a buszhoz.  

A többi nap többnyire esések és sérülések nélkül telt. 

Harmadik nap már az újoncokat is felkísérték a tanárok a 

nehezebb pályákra. Az elején kicsit féltek, de nem adták fel, 

és szépen lassan lecsúsztak.  

Elérkezett az utolsó nap, amit a sípályán tölthettünk. Az 

ügyesebbek a kezdők közül már csatlakozhattak a többi 

csoporthoz és tanári felügyelet nélkül is élvezhették a síelés 

örömeit. Ez a nap, számomra nagyon gyorsan telt. Észre sem 

vettem, de már elérkezett az idő, hogy lemenjünk a buszhoz. 

Visszaértünk a szálásra, megvacsoráztunk és még aznap 

bepakoltunk, hogy ne reggel kelljen.  

Másnap, miután mindenki megreggelizett, bepakoltunk a 

buszba, és elindultunk haza. A hazafelé út még hosszabbnak 

tűnt számomra, mint kifelé, pedig csak kétszer álltunk meg. 

Az utolsó óra már mindenkinek szenvedés volt, de újra 

előkerült a bűvös hangfal és mulattunk. Este körülbelül fél 

hatra értünk vissza Paksra, ahol elköszöntünk egymástól, 

majd mindenki hazaindult, ezért itt az én sztorim is véget ér. 

Remélem jövőre minél többötökkel találkozom valamelyik 

pályán!  

(Illés Roland) 
  



 

„Okos” telefonok rabságában 
 

A megszokottaktól eltérően, most nem egy teljesen negatív cikket írtam önöknek/ nektek, hanem két 
szemszögből nézem meg az okos telefonokat. Ennek ellenére a negatív véleményem lesz többségben, 
és előnyben. 

 

Szinte mindenkinek van mobiltelefonja, de mára 
már mindenkinek „okos” telefonja van. Laikusként 
csak bámultam, hogy a társadalmunkat és a 
kommunikációnkat mennyire befolyásolják az 
okos telefonok. A suliban a diákok egyéniségét, 
társadalmi és anyagi helyzetét (inkább a szülei 
anyagi helyzetét) megtudhatjuk, ha megnézzük 
telefonjaikat. Számomra visszataszító látni 
sokszor azt, hogy egy óraközi szünetben a 
folyosón a tanulók nem beszélgetnek, leckét 
másolnak vagy valamilyen hasznos tevékenységet 
folytatnak, hanem a tele-fonjukban elmerülve, 
mint valami robotok ácsorognak, ücsörögnek. 
Tény, hogy az okos telefonoknak köszönhetően az 
azonnali információszerzés megvalósult, de a 
személyes kontaktusaink megszűnnek. Nagyon 
rossz érzés az, mikor beszél valakivel az ember, és 
nem képes a szemébe nézni a másik, mert a 
telefonján új üzenet érkezett a messengeren. 
Ezeknek a telefonoknak köszönhetően a 
társadalmat könnyebb irányítani, a 
véleményünket befolyásolni. Ezek miatt 
jelentéktelen dolgokkal foglalkoznak, és sok diák 
életéből kimarad rengeteg szép élmény, nem 
élnek át életszerű dolgokat. Függővé válnak, és 
mindent a telefonjukon keresztül tudnak meg a 
körülöttük lévő világról és ez az évek folyamán 
egyre rosszabb lesz. A négy évfolyam között a 
suliban hatalmas a különbség a diákok között. 
Csak négy évről van szó, nem generációkról, de 
mégis óriási a különbség, mind szellemi, mind 

fizikai állapotukat nézve. Sokan a telefonjuk 
világába menekülnek az őket ért csalódások, 
veszteségek miatt. 

Mielőtt még túldramatizálnám a dolgot, be kell 
valljam, hogy 2016-ban megkaptam az első okos 
telefonomat. Nagyon nehezen lehetett 
meggyőzni, hogy ez nem egy annyira rossz dolog, 
mint ahogy én azt elképzelem. Ezért a kedves 
testvérem hatására a szüleim megleptek egy ilyen 
okos telefonnal. Szóval megkaptam ezt a kis 
„szutykot” és elkezdtem ismerkedni vele. Engem 
könnyű lenyűgözni, az első dolog, ami tetszett 
rajta, hogy úgynevezett „fáklya”üzemmódban 
világít, mint a barom. Ekkor már kezdtem meg-
barátkozni a dologgal, hogy nekem ilyen 
telefonom van. Kis idő múltán megtaláltam rajta a 
GPS-t ami megint csak nem egy rossz dolog. Sok 
érdekes és hasznos dolgot véltem felfedezni rajta. 
Emellett még kiderült az is, hogy könnyen 
kezelhető és nem egy túl bonyolult cucc ez.  

Annak ellenére, hogy az okos telefonokról 
kialakult véleményem nem túl pozitív, ezek a 
telefonok fontos szerepet játszanak a mai fiatalok 
és emberek életében. Sok segítséget nyújtanak a 
mindennapokban, és ha nem leszünk a telefonunk 
rabjai, akkor egy jó kis eszközt birtokolhatunk, de 
lényeg, hogy mértékkel használjuk a 
telefonjainkat és maradjunk emberek, ne váljunk 
robotokká! 

Kovács Flórián 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt még konkrétan erről az 
eseményről írnék, érdemes pár szót 
említeni a teljesítménytúrákról 
általában. Ezek olyan rendezvények, 
amelyeken viszonylag nagyobb 
távolságot kell megtenni egy megadott 
szintidőn belül. Egész pontosan a 
15km feletti túrákat szokták ide sorolni. 
Emellett megszokott táv a 30km is, de 
a maratoni, 42,5km-től fölfelé 
beszélhetünk igazán teljesítmény-
túráról. Természetesen ennél is 
jócskán vannak komolyabbak, mint 
például a Kinizsi 100. Ezekre a 
szintidőt nagyjából 3,5-4 km/h-s 
átlagsebességhez szabják. Az indulás 
ideje is behatárolt, mindig meg van 
adva, hogy mikortól lehet elkezdeni a 
regisztrációt, és hogy meddig lehet 
elindulni. Menet közben folyamatosan 
ellenőrzőállomások vannak, ahol 

pecsételni, lyukasztani kell az itinert 
(útvonaltervet / menetnaplót), és 
vannak, ahol állomásőrök írják alá azt, 
valamint feljegyzik a füzetükbe, hogy 
már ott járt az illető. Ilyen helyeken 
általában csokit, szőlőcukrot, teát is 
szoktak osztogatni, de van ahol ez 
forralt borral is kiegészül. A célban 
oklevél, kitűző és valamilyen 
tartalmasabb étel is várja a túrázót. A 
zsíros kenyér itt örök kedvenc. 
Az ilyen túráknak rengeteg szépsége 
van. Az egyik teljesen kézenfekvő, 
hogy kint lehetünk a természetben, a 
friss levegőn mozoghatunk. Emellett 
próbára tehetjük saját kitartásunkat, 
álló-képességünket is. A legszebb 
mégis az egészben a közösség. 
Általában a túrázók magukban, vagy 
kicsi baráti társaságokba verődve 
haladnak, versenyeznek, hogy minél 

előbb érjenek a célba. Vannak futók, 
gyorsak és kevésbé gyorsak. Az ilyen 
értelemben vett sokféleség mellett 
sem nagyon lehet találni még egy 
ennyire összetartó csapatot, annak 
ellenére, hogy a legtöbben nem is 
ismerik egymást. Itt mindenki 
egymással van, nincsenek ellen-
ségek. Ha valakinek segítségre van 
szüksége, nem kell várnia az 
„őrangyalra”, hiszen bárki szívesen 
segít. Talán azzal lehetne leg-jobban 
összefoglalni az egészet, hogy itt senki 
sem a másik ellen harcol, hanem 
mindenki saját magát próbálja 
felülmúlni. Az egyéni elhatározást 
figyelmen kívül hagyva egyetlen egy 
közös cél van: Nem számít, hogy 
mikor, csak az a lényeg, hogy teljesítsd 
a távot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Január 16-án került megrendezésre 
Szekszárdon a 17. Bartina 
teljesítménytúra. 
Szokás szerint a Szekszárdi Ifjúsági 
Unió megrendezésében, Baka István 
Általános Iskola aulájából indultak az 
útvonalak. Idén összesen 1297-en 
vettek részt rajta ebből 327-en a 30-
as, 211-en a 42,5km-esen. Utóbbiak 
között voltam én is. Nekünk az indulás 
ideje reggel 6 -7 óráig volt kijelölve. A 
rövidebb távot választottaknak ez 
későbbre tolódott. A Szekszárdi-
dombságon vezetett keresztül az 
utunk. Először Szálkára, majd 
Grábócra, innen Kakasd mellett, a 
Sötétvölgyön át jutottunk vissza egy 
körtúra keretében az iskolához. 1129 

m szintkülönbség volt az út során, ami 
nem számít különösebben soknak.  Az 
idő talán nem is lehetett volna jobb. 
Reggel még a sár is meg volt fagyva, és 
4-5 C körül lehetett a hőmérséklet, 
ami teljesen ideális. Egy megfelelő 
pulóverben nem volt hideg, de nem is 
izzadtunk meg. Persze tudjuk, hogy 
rossz idő nincsen, csak másmilyen! Két 
állomás is kilátónál volt, amiből az 
egyik az új szekszárdi kilátó volt a Bati 
keresztnél. Ez számomra is újdonság 
volt. Nagyon szépen meg van építve. 
Magasságának és helyének köszön-
hetően jó időben minden irányba 
messzire el lehet látni róla. Igaz az idő 
rovására, de nem lehetett kihagyni a 
nézelődést.  

A résztvevők életkorátlaga még 
mindig 45 év körül van, de úgy tűnik az 
elmúlt években egyre többen fedezik 
fel a szabad-idősport ezen formájának 
a szépségeit. Érdekes lehet még 
azoknak a reakciója is, akik még nem 
vettek részt ilyesfajta 
tevékenységeken. Akinek emlí-
tettem, hogy megyek, mindenkinek az 
első reakciói közé tartozott a : 
Normális vagy? Ilyen korán felkelni? 
Van jobb dolgom is ennél hétvégén! 
Például délig aludni. Ennek ellenére 
mindenkinek csak ajánlani tudom ezt 
a sportot és a téves elképzelések 
ellenére ez akárkinek jó időtöltés, 
kikapcsolódás lehet. 

Kiss Nándor 12/A
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Én is egy sugár vagyok 
 

Petőfi az Apostolban említi ezt a gondolatot: „Hogy 
én is, én is egy sugár vagyok.” A műben az emberek 
lelkét a sugárhoz hasonlítja, melyek a Földet érlelik. 
Én is egy sugár vagyok, ahogy minden ember ezen a 
Földön, mindenki tesz valamit az élete során, amitől 
jobbnak érezheti magát, amire a barátai, szülei 
büszkék lehetnek. Ez lehet akár egy jól megírt 
dolgozat, egy jó állásra való felvétel vagy akár egy 
ember életének megmentése. Ezekből a dolgokból áll 
össze a világ kerek egésszé. Amikor azt mondod: 
„nem számít” az korántsem úgy van. Minden számít, 
minden kis dolog, amitől jobbak leszünk, építjük a

 saját vagy mások jellemét. A tetteinkért 
felelősséggel tartozunk, ha megtesszük, ha nem. Az a 
fontos hogy akarj valamit tenni, hogy tudj felmutatni 
valamit, hogy „igenis az én kezem munkája is benne 
van”. Ahogy megy, az élet az öregebbek átadják a 
tudásokat, a fiatalabbak pedig friss aggyal új terveket 
szőnek, és véghezviszik azokat. A legfontosabb dolog, 
hogy mindig érezd, hogy te is egy sugár vagy a sok 
közül, aki építi, érleli a Földet. 
Azt gondolom, hogy elérd az életed során, hogy sugár 
lehess, ez a legfontosabb, és legcsodálatosabb érzés 
a világon.  

Gangel Johanna 11. D

 
 
Nyomdafestéket nem tűrő szavaink eredete 
 
Ebben a tanulmányomban bemutatom bizonyos 
trágár szavaink eredetét és jelentéstartalom alapján 
kategorizálom ezeket. 
A káromkodás nem új keletű dolog, mivel a „k…a” 
szavunkat már egy középkori forrásanyagban is 
fellelhetjük. Ezzel a szóval elsősorban a másik ember 
származását sértegették és a prostituáltnak ez volt 
(ma is ez) a pejoratív megnevezése.  
A trágár szavakat a nyelvészek a jelentéstartalom 
alapján öt csoportra osztják. 
Az első csoportba soroljuk a származékgyalázó 
szavakat. Ezeket a sértett ember fejéhez vágva, 
Teremtőtől való származását tagadják („adta-
teremtette, ebadta, ördögadta” ). Ide tartoznak még 
az istenkáromló szavak is. Ebből lett a mai 
értelemben vett „anyázás”. A második csoportban 
foglalnak helyet a beszólások, amelyek lehetnek 
játékosak, indulatosak és rosszallást is kifejezhetnek 
(„Olyan vagy, mint a lépcsőház: sötét és korlátolt”). A 
fizikai erőszak ígérete is megjelenhet bennük („olyat 
kapsz, hogy eléred a buszt!”). A harmadik kategória 
az átok - és szitokszók kategóriája. Lehetnek 
rendellenességgel kapcsolatos átkok („A rák egye 
meg a szívedet!”, „Folyjon ki a szemed!”), illetve még 
a rosszcsont gyerekek ijesztgetésére alkalmas 
szavakat, szitkokat lelhetünk fel ezek között („Vigyen 
el a rézf…ú bagoly!”). A negyedik csoportba soroljuk 
az argó stílusrétegébe tartozó szavakat, amelyek 
teljesen áthatották hétköznapjainkat. Ezek közül a 
„B… meg”-nek van a legsokrétűbb jelentésköre. 
Ezeket a szavakat nem feltétlenül indulatból ejtjük ki, 
hanem már „maguktól” jönnek, annyira beépült 
hétköznapi zsargonunkba. Az utolsó csoportba 
tartoznak az egyszerű indulatszavak, amelyek nem 
feltétlenül trágárak („A köcsögét!”, „A macska rúgja 
meg!”). Az indulatszavak elsődleges jellemzője a 

tagolatlan mondatforma, esetleg több szavas egytagú 
mondat fő szavaként használjuk. 
A káromkodás, mint beszédstílus napjainkban szinte 
természetes dolognak számít, de a középkorban 
tabuként kezelték. A kacskaringós indulatszavak 
használatát elsősorban az egyház nézte ferde 
szemmel, mivel a szitkozódó emberek szitkai gyakran 
Isten ellen irányultak, de a későbbiekben a 
közigazgatásban is büntető törvénykönyvi tétellé 
vált. Eleinte megbotozták, megcsonkították a 
káromkodó személyt, vagy ha szitkait nagyon 
közízlést sértőnek találták, ki is végezhették. Ez alól 
a nemesség se volt kivétel. Pénzbüntetést róttak ki a 
káromkodó emberekre (ami véleményem szerint volt 
olyan hatásos, mint a nyilvános büntetések). 
Az utókorra maradtak olyan versek, levelezések, 
amelyekben egy-egy csúnya szó „kicsúszott” néha a 
költő száján, de akad olyan is, amelyik hemzseg a 
durva, trágár szavaktól. Egy szolidabb, de igen 
indulatos vers Petőfi Sándor „Mit nem beszél az a 
német…” című alkotása (1848.május), amelyben 
meglehetősen dühödt hangnemben beszél, ellenzi az 
osztrákok megszállási szándékát, és ennek 
vehemensen hangot is ad.  
Az egyik legtrágárabb verses levelezés a 
dualizmusból maradt ránk, amelyet gróf Andrássy 
Gyula és egyik politikai ellenfele, Dessewffy Emil 
folytatott le, politikusokhoz meglehetősen méltatlan 
stílusban.  
Összegzésként a magyar nyelv a világ egyik legszebb 
és legnehezebb nyelve. A trágár szavak olyanok 
„nyelvünk virágoskertjében” mint megannyi 
gyomnövény, amelyet ki kell gyomlálni, mert 
nyelvünket és kultúránkat elcsúfítja. 
 

(El Fuego) 

 



 

Könyvajánló 

 
„Eszembe jutottak a könyvek. 

S most először értettem meg, hogy minden könyv mögött egy ember rejlik. 
Egy ember, akinek gondolatai támadtak, aztán hosszú idejébe tellett, amíg papírra vetette őket.” 

(Ray Douglas Bradbury) 

 

Neil Gaiman: Amerikai istenek 

 

 

 

Gyakran eszembe jut, hogy Amerikát vajon milyen istenek nevében hódították meg és építették fel. És, hogy mára 

ezekből az istenekből hányan maradtak még meg és vajon most kik nevében építik. Most pedig megleltem a választ, 

még ha nem is egy hiteles és tudományosan alátámasztott forrásban. Neil Gaiman egy angol író, aki kiköltözött az 

Egyesült Államokba, majd szembesült azokkal az áthidalhatatlan és mélyen elgondolkoztató kulturális 

különbségekkel, amelyek ezt a könyvet is ihlették. Körbeutazta az Egyesült Államokat, nyitott szemmel és 

lankadatlan kutatómunkával beleásva magát a mitológiába, a mítoszokba, ezek segítségével pedig feltárta Amerika 

isteneit. 

A könyv sokaknak monotonnak és túl leírónak tűnhet, de meg kell nyugtassak mindenkit, hogy a bővített 10. 

évfordulós kiadást olvasva én nem jutottam ilyen következtetésre. Meglehet, a történet olykor ólomlábakon jár akár 

20-30-50 oldalon keresztül is, de egy-egy 4-10 oldalas, fejezetek közti kitekintést tesz, amelyekben új szereplőket, 

vagy szálakat csatol be a történetbe Mr. Gaiman. Ezekkel a részekkel felrázza, és olykor eltántorítja a közönséget, 

és hogy miért? A nem éppen finom erotikától a horror regényeket megszégyenítő jelenetekig bármit képes 

felvonultatni az író, és nem csak azért, hogy végre felrázzon minket olvasókat, sokkal inkább azért, mert így szeretné 

nekünk átadni komoly kutatómunkájának gyümölcsét. Az istenek és mitológiai lények „valós” természetét. Jóllehet, 

ezek a jelenetek olykor modernizáltak és olykor emberközelibbek, de lényegükben átadják mindazt, amit tudnunk 

kell mind Amerika hatásáról az istenekre és a világra, mind pedig fordítva. És amiért ez a könyv zseniális, az nem a 

rég elfeledett mesék és be nem bizonyított történelmi események felelevenítései, hanem ezek ütköztetése a mai 

világban istenekké váló technológiával és énközpontú eszmékkel. Ami pedig a történet sava-borsát adja, az ennek 

az ellentétnek és a harcnak a megvalósítása. Itt nem hétköznapi emberek vagy éppen döntéshozók fejében folyik a 

csatározás, hanem a világ szeme láttára, bontakozik ki a háború a régmúlt és a jelen istenei közt. 

Csak ajánlani tudom ezt a könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek a nyugati világ mozgatórugói és a történelem 

iránt. Megismerhetjük a nagy kultúrák isteneit és főbb mítoszait, betekinthetünk a történészek vitáit képező 

kérdésekbe, és nem utolsó sorban bejárhatjuk Észak Amerikát úgy, mint még soha. 

Ezt a cikket egy ajánlással zárnám, mégpedig Szirmai Gergely videóblogger és kritikus „kollégám” stílusában. A 

könyv bár olykor UNALMAS, mindenképp megéri rászánni a pénzt és az időt. Semmihez nem tudnám hasonlítani, 

amit eddig olvastam, és ezzel az író is így van, ezt a bővített kiadásban ki is fejti. Mindenképpen szükségetek lesz 

egy emberre, akinek elmondhatjátok az egyes átvezetések tartalmát, és az azok okozta sokkhatást. Ő pedig legyen 

olyan, aki abszolút semmin nem képes fönnakadni. A könyvhöz, fogyasztásra nem ajánlanék semmit, különösen a 

gyengébb idegzetű vagy érzékeny gyomorral rendelkezőknek nem. 

Az isteneink nem élnek örökké velünk. 

Ők is éppoly halandók, mint mi emberek, azzal a különbséggel, 

hogy őket a mi hitünk táplálja és az ő betegségük a mi hitetlenségünk. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Közeledik a velencei karnevál, amely 

világszerte ismert, a gondolák és lagúnák 

városában. A velencei karnevál hamvazószerda 

előtt két héttel kezdődik, és egy nappal 

hamvazószerda előtt ér véget. Ezen a napon a 

város apraja-nagyja csónakra száll és egész nap 

ott tartózkodik. A szórakozásnak minden 

formája előfordul, a tűzijátékokat is beleértve. 

Velencében a Szent Márk tér ad helyet ennek a 

mulatságnak, pontosabban ez a terület a 

központja. 

A mulatságok ezeréves múltra tekintenek vissza, 

a fénypontjukat a 18. századra érték el. Az 

ezután következő 200 évben a velencei karnevál 

pompája elhalványodott, az 1980-as években 

kezdték újra feleleveníteni a hagyományokat. 

Természetesen a háttérben az idegenforgalom 

által létrejövő gazdasági előnyök lett a fő 

szempont. Napjainkban, a karneváli szezonban 

több mint félmillió turista keresi fel Velencét. 

 Egy 1790-ből származó itáliai útleírás szerint 

„A maschera-öltözék néha szürke, de 

leggyakrabban - szinte mindig - fekete velencei 

köpenyből áll. A köpeny selyemből van. A fejre 

fátyolból és fekete csipkéből egy pici kámzsát 

tesznek, ennek bauta a neve. Az arc többi részét 

fehérre festett álarc takarja, ezt voltónak hívják. 

A volto elfedi a teljes arcot, de a szájat szabadon 

hagyja. Az egészet a kalap tartja, amelyet fehér 

tollbokréta díszít.” 

A bauta volt az első maszkfajta, és kizárólag az 

arisztokraták viselték. 

Egy másik tipikus velencei maszk a 

„pestisdoktor”. Először az 1630. évi velencei 

pestis idején említi egy bizonyos Lancetta nevű 

patikus, hogy néhány orvos „különös 

viseletben” járja a pestises utcákat, hatalmas 

csőrszerű álarcot viselnek, a fejük búbjáig 

beöltöztek, kesztyűs kezükben hosszú pálcát 

hordtak. A viseletnek először a kor elképzelései 

szerinti egészségügyi oka volt, és csak később 

vált a szórakoztató rendezvény, illetve a tradíció 

részévé.   (Sebestyén Henriett) 



 

 

A mohácsi sokácok messze földön ismert 

népszokása, a busójárás idejét a tavaszi 

napfordulót követő első holdtölte határozza 

meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől 

Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A 

Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek 

öltöznek maskarába. A 

busójárás a más népek 

hiedelemvilágában is 

megtalálható télbúcsúztató, 

tavaszköszöntő, oltalmazó, 

termékenységet varázsló 

ünnepek családjába tartozik. 

Éppúgy rokonságot mutat a 

riói és a velencei karnevállal, 

mint az afrikai népek 

szokásaival. 

A busók már évtizedek óta 

szőrével kifordított bundát, 

szalmával kitömött gatyát 

viseltek, melyre színes 

gyapjúból kötött cifra 

harisnyát húztak lábukon, 

pedig bocskort viseltek. A 

busók kísérői a jankelék, akiknek az a szerepe, 

hogy távol tartsák az utca népét, leginkább a 

gyerekeket a busóktól. A busókon kívül 

láthatunk az ünnepségen lefátyolozott arcú 

nőket és lakodalmas viseletbe öltözött 

férfiakat és karneváli jelmezbe öltözött 

alakokat, akiket maskarának neveznek 

Mohácson. 

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és 

„bao-bao!”-t ordítozó busó csoportok 

tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról-

házra járva kifejezzék jókívánságaikat, 

elvégezzék varázslataikat és 

részesüljenek azokban az étel-ital 

adományokban, amiket sehol sem 

tagadtak meg tőlük. 

Napjainkra az idegenforgalom 

szempontjából a népszokás sokat 

veszített az eredeti 

hagyományokból, ám 

látványosság szempontjából sokat 

nyert. A mai busójárás a Kóló 

téren kezdődik. A beöltözött 

busók, jankelék és maskarák itt 

gyülekeznek, majd a főutcán át 

bevonulnak a főtérre, ahol 

megkezdődik a szabad 

farsangolás. Ilyenkor a Duna-

parton és az utcákon iszonyú zajt 

keltve ünneplik a farsangot.  

A „busó” név eddig is ismert volt mindenütt 

az országban, mostanra azonban, a digitális 

technika révén újabb területre tört be, 

mégpedig a képregények világába. A rajzos 

történetek rajongói immár Busó hősökről is 

olvasgathatnak egyes – jelenleg még inkább 

hazai – kiadványokban…    (Bolvári Eszter)
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A Busójárás legendája: 

 „Mohácson a hagyomány eredetét a 

törökűzés legendájával is magyarázzák. A 

mondának – mely szerint a Mohács-szigeti 

mocsárvilágba menekült őslakos sokácok 

megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba 

öltözve, maguk készítette zajkeltő 

eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal 

átkelve a Dunán, kizavarták a törököket 

Mohácsról – aligha van történeti alapja. A 

város 1687-ben szabadult fel a török 

uralom alól, s a sokácság nagyarányú 

betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután 

kezdődött meg. Minden bizonnyal a 

balkáni eredetű sokácok korábbi 

hazájukból hozták magukkal a szokást, 

mely aztán Mohácson formálódott tovább, 

és nyerte el mai alakját. A népszokás 

megjelenéséről a XVIII. század végéről 

vannak az első adtok.” 



 

 

 

 

 


