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KKeeddvveess  DDiiáákkookk!!  

  

  

ÖÖrröömmmmeell  jjeelleenntteemm,,  hhooggyy  eellkkéésszzüülltt  aazz  iiddeeii  ttaannéévv  eellssőő  EESSZZIIRRAATT--aa  ((vvaaggyyiiss  

aazz  iisskkoollaa  úújjssáággaa)),,  aammii  RRóóllaattookk,,  NNeekktteekk  sszzóóll,,  jjaa  ééss  ppeerrsszzee  TTii  sszzeerrkkeesszzttiitteekk!!  

SSzzeerreettnnéémm,,  hhaa  eeggyyrree  jjoobbbb  ééss  sszzíínneesseebbbb  lleennnnee,,  aammiitt  úúggyy  éérrüünnkk  eell,,  hhaa  ssookkaann  

sszzeerrkkeesssszzüükk..  ÍÍrrhhaattttookk  bbáárrmmiirrőőll,,  aammiitt  úúggyy  éérreezztteekk,,  hhooggyy  bbeennnnee  KKEELLLL,,  hhooggyy  

lleeggyyeenn  aazz  úújjssáággbbaann!!  HHaa  eellkkéésszzüülltteetteekk  aazz  aannyyaaggggaall,,  ooddaaaaddhhaattjjááttookk  NNaaggyy  ÉÉvvaa,,  

MMiittttlleerrnnéé  KKöövvéérr  ÉÉvvaa,,  LLeeiimmsszziieeddeerrnnéé  TTóótthh  IIllddiikkóó  ttaannáárrnnőőkknneekk,,  iilllleettvvee  

mmaaggyyaarrttaannáárraaiittookknnaakk..  AA  sszzeerrkkeesszzttőősséégg  ttaaggjjaaiinnaakk  iiss  ooddaaaaddhhaattjjááttookk,,  vvaaggyy  bbee  iiss  

ddoobbhhaattjjááttookk  aazz  ÓÓhhaajj  SSóóhhaajj  LLááddáábbaa,,  aammiitt  aa  bbeejjáárraatt  mmeelllleetttt  ttaalláállttookk  mmeegg!!  

MMiinnddeennkkiirree  sszzáámmííttuunnkk!!  

  

  

AAmmiitt  aa  llaapprróóll  ttuuddnnii  kkeellll!!  

  TTööbbbbnnyyiirree  aa  ssuulliirróóll  sszzóóll,,  ddee  nneemm  CCSSAAKK  aarrrróóll!!  OOllyyaann  ddoollggookk  iiss  hheellyyeett  

kkaappttaakk  aazz  úújjssáággbbaann,,  aammii  ((sszzeerriinntteemm))  ssookkaakkaatt  éérrddeekkeell!!    

  MMeeggpprróóbbáálljjuukk  vvaallaammiiffééllee  rreennddsszzeerreessssééggbbeenn  mmeeggjjeelleenntteettnnii  aa  sszzáámmookkaatt,,  ddee  

eezztt  nnee  vveeggyyéétteekk  kkéésszzppéénnzznneekk!!  ((RRaajjttaattookk  iiss  mmúúlliikk!!))  

  

  

HHaa  vvéélleemméénnyytt  sszzeerreettnnéétteekk  nnyyiillvváánnííttaannii  aa  llaapprróóll,,  vvaaggyy  vvaann  vvaallaammii  jjóó  ööttlleetteetteekk,,  

mmoonnddhhaattjjááttookk  nneekkeemm,,  vvaaggyy  aazztt  iiss  eeggyysszzeerrűűeenn  bbeeddoobbhhaattjjááttookk  aa  „„llááddáábbaa””!!    

 

 

AAzztt  hhiisszzeemm  eezzeekk  vvoollttaakk  aa  lleeggffoonnttoossaabbbbaakk,,  aammiitt  eell  aakkaarrttaamm  „„mmoonnddaannii””!!  

FFoorrggaassssááttookk,,  oollvvaassssááttookk,,  lleeggyyeenn  ttőőllee  jjoobbbb  kkeeddvveetteekk  ((aammii  aa  ppooéénnookkaatt  iilllleettii))!!  

 

 -I.V.I.- 
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Az ESZI-s gólyatábor utolsó napján Gyöngyösi Olga tanárnővel, a programok 

vezetőjével beszélgettem. 

 

- Mióta hagyomány, hogy a gólyatábort 

a kollégiumban tartják meg? 

- Az ESZI-ben ötödik éve rendezzük meg 

ezt a programot a kollégiumon belül. Ez 

azért jó, mert a diákoknak sokkal 

olcsóbb a helyszín, szállásköltséget 

ugyanis így nem kell fizetni. A 

táborjelleg megmaradt, hisz bentlakásos 

az elhelyezés, a paksiak is itt szállnak 

meg. Korábban a régi dombori KISZ-

táborban tartottuk a gólyatáborokat, 

néhány éve jött az az ötlet, hogy az 

iskolánk diákszállója is megfelelne 

ennek a programnak. 

 

- A tábor négy napjában mi az a 

legkülönlegesebb dolog, amit beiktatott 

az idén? 

- Ami különlegesség az idén, hogy 

erőmű-látogatáson is részt vettek a 

gólyák. Olyan megfontolásból vittük ki 

őket a Látogató Központba, hogy a 

gyerekeknek legyen információjuk erről 

a nagy cégről, s így ott közelebbről is 

megismerhették az erőművet, amiről ez 

a város híres. 

 

- Ezenkívül milyen foglalkozások várták 

a leendő kilencedikeseket? 

- A délutáni programok játékosak voltak, 

sportolásra, sétára, különféle 

programok megalkotására ösztönözték 

a gyerekeket. Voltak fent a strandon is, 

a városmegismerő vetélkedő alkalmával 

pedig végigjárták Paksot. A délelőtti 

tréninget is megpróbáltuk 

szórakoztatóvá tenni. Hagyományosan 

ezek a foglalkozások arra valók, hogy 

összekovácsolódjon az 

osztályközösség, hogy megismerjék az 

iskolát, a várost, nevezetesebb épületeit, 

utcáit. 

 

- Sikerült megismerkedniük a diákoknak 

egymással, a tanárokkal és az iskola 

hangulatába is betekintést nyertek? 

- Úgy látom, a tábor elérte célját. Mire a 

gyerekek iskolába kerültek, már 

közelebbről megismerték egymást. A 

harmadik napon közösen kellett 

szervezniük, alkotniuk valamit, például 

a tábortűzre osztályműsort készítettek. 

A délelőtti foglalkozásokat az osztály 

leendő tanárai tartották. Az 

osztályfőnökök folyamatosan velük 

voltak, és a szülőkkel már a 

kollégiumba érkezéskor felvették a 

kapcsolatot, fogadóórát tartottak, ahol 

személyre szólóan beszélték meg a 

legfontosabb dolgokat. 

 

- Az idén is segítségére voltak 

felsőbbéves tanulók. Mi volt az ő 

feladatuk? 

- Az osztályfőnökökön kívül minden 

csoporttal ott volt két felsőbb éves, akik 

önként vállalták, hogy reggeltől estig 

felügyelnek a gólyákra és kísérik őket. 

Azt gondolom, hogy itt nem egyszerűen 

a munkáról van szó, hanem arról is, 

hogy közben sok mindent tanulhattak, 

például hogy kell megszervezni egy 

ilyen tábort, milyen buktatói vannak. 

Sokat beszéltünk arról, hogyan illik 

viselkedni vezetőként, felsőbb évesként 

a gólyákkal. Az ő feladatuk volt, hogy 

minden osztályt pontos időre a 

megbeszélt helyre kísérjenek, 

segítsenek a kollégiumi rend 

felügyeletében és a délelőtti 

foglalkozások alkalmával kapcsolatot 

tartsanak a szervezőkkel.  

Én ezúton köszönetet mondok a 

gólyatábor szervezéséhez nyújtott 

minden támogatásért. A város 

intéményeinek, intézményvezetőinek, a 

kísérő 10. osztályosoknak és azoknak a 

kollégáknak, akik bármiben is 

segítették a munkánkat. 
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A tanárnővel való beszélgetés után a 

gólyákat is felkerestem. Sipos Petra és 

Németh Szabolcs, a 9.d gazdasági osztály 

tanulói bátran álltak a mikrofon elé. 

- Milyen programokkal vártak benneteket 

a gólyatáborban? 

- Petra: Atomerőmű-látogatással, 

strandjátékokkal, városmegismerő 

vetélkedővel – ami mindenkinek 

nagyon tetszett -, délelőttönként 

kommunikációs tréninggel, valamint 

sokszínű és érdekes rendezvényekkel. 

- Szabolcs: Sportvetélkedőkbe is 

beneveztünk, az osztályunk második 

helyezést ért el. Ezután gyorsan 

mennünk kellett a táncunkat próbálni, 

amelyet az esti tábortűznél adtunk elő. 

A koreográfiát egy rendkívül tehetséges 

osztálytársunk, Horvai Csilla tanította 

be nekünk. A sikert az bizonyítja, hogy 

kétszer kellett előadnunk, visszakértek 

bennünket. 

 

- Sikerült megismerkedni a leendő 

osztálytársaitokkal és az 

osztályfőnökötökkel? 

- Petra: Igen, minden osztálytársam 

szimpatikus volt. Ezenkívül a 

tanárainkkal és az osztályfőnökkel is 

kapcsolatba kerültünk. Ő mindenkinek 

rendkívül tetszett, nagyon 

diákcentrikus. 

- Szabolcs: Én is így látom. És a 

kommunikációs tréningek nagyszerű 

lehetőséget nyújtottak az ismerkedésre, 

és mi páran fiúk, megtanulhattuk a 

lányok nevét. 

 

- Milyen benyomást szereztetek az elmúlt 

napokban az iskoláról és a városról? 

- Petra: A városmegismerő vetélkedőt 

nagyon hasznosnak találtam és 

mindenkinek tetszett. A sulinkat is elég 

jól megismertük, nagyon felszerelt és 

szép. 

- Szabolcs: Sok időt töltöttünk az 

iskolában és a városban is. Az egyik 

kommunikációs tréning szünetében 

összetalálkoztunk az igazgató úrral, aki 

bevezetett bennünket a tanáriba, az 

igazgatói irodába, és betekintést 

nyerhettünk az órarandkészítés 

folyamatába is. 

 

- És egy kicsit menjünk vissza időben… 

Miért az ESZI-re esett a választásotok? 

- Petra: Közel van Dunaföldvárhoz, 

nagyon jó képesítést ad, és úgy 

gondolom könnyű utána felsőoktatási 

intézményekben, főiskolákon, 

egyetemeken elhelyezkedni. 

- Szabolcs: Sok ismerősöm és rokonom 

jár ide, s tőlük kaptam a pozitív 

információkat. Azért ezt a szakterületet 

választottam, mert innen sok irányban 

van lehetőségem továbbtanulni, és 

titkárként vagy már irodai 

alkalmazottként is elhelyezkedhetek. 

 

- Mit gondoltok, nehéz lesz áthidalni az 

általános- és a középiskola között lévő 

“szakadékot”? 

- Petra: Valószínű, hogy elég nehéz lesz, 

de bízom benne, hogy az összes tanárnő 

és tanár segíteni fog nekünk ebben. 

- Szabolcs: Szorgalmas tanulással, és a 

tanárok segítségével úgy gondolom, 

hogy könnyebben át lehet hidalni a két 

iskola követelményrendszere közötti 

nagy különbséget. 

 

- S most a kezdeti izgalmakat félretéve: 

mit gondoltok, hogyan telnek egy 

középiskolás diák napjai, ha a tanulás, 

pihenés és szórakozás megvalósítására 

egyaránt törekszik? 

- Petra – Szabolcs: Reggel korán 

felkelünk, beérkezünk busszal a suliba, 

figyelmesen és aktívan részt veszünk az 

órákon, szünetekben pihenünk egyet, 

lazítunk, órák után pedig hazasietünk. 

Kikapcsolódni és szórakozni – 

valószínűleg – hétvégenként nyílik 

majd lehetőségünk. 

- Sok-sok élményt és szép diákéveket 

kívánok! 

-Baksay Adrienn- 
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AVAGY KAMASZOS és „ TANÁROS” NYELVBOTLÁSOK 

 

 Bele van szórva, mint kalács a mazsolába! (Csajági tanárnő) 

 Ritmusérzéke annyi, mint a részeges vízilónak! 

 Utolsó utáni figyelmeztetés!  

 Valaki tüsszent. Erre Simon tanár úr: 

- Hopp ott pattog, kapd el hamar! 

 A violinkulcson kívül ismeritek még a …- mire az egyik diák 

…LAKÁSKULCSOT. 

 A basszuskulcs a kis ”f”-et lelövi. 

 Az egyik hangot arrébb kell toszigálni 

 Mit fedezett fel Denis Papin? 

- elektromosság, gőzvasaló 

 Porlasztó feltalálói? 

 - Dánki Donát, Csonka Jancsi (műszaki orientáció) 

 Mi volt népvándorláskor? (Tóth Zoltán tanár úr) 

- Költöztek. 

 Enkidu állatira sikeredett, Héra a félkarú (fehér) (irodalom: Leimszieder tanárnő) 

 állattermelés, növénytenyésztés;  

állat- és növényházasodás (földrajz óra: Lacza Csaba tanár úr ) 

 Gordon Childe mit mondott neked? 

- Semmit. 

 Milyen házkörüli munkák vannak az újkorban? 

– Fűnyírás. 

 Miért nem daráltak kukoricát az ókorban? 

- Mert nem volt daráló. 

 A mohák segítségével tudunk tájékozódni. Hogyan? 

- Megkérdezzük a mohákat! 

 Mi a társadalmi környezet? 

- Ahová az ember keze betette a lábát. 

 Mire használják a bőrt?  

– Dobgyártásra. 

 Mi a kenőanyag?  

– Kenőmájas.; 

 Kitört ablaknál mi a segédanyag?  

- A pénz. 

 A fa tulajdonságai?  

– Zöld. 

 Hogyan ért véget a vízözön? (Irodalom: Leimszieder tanárnő) 

– Égi csatornákat engedtek le. 

 Matek órán a Venn-diagrammok ábrázolásakor a számokat beírtuk a halmazokba:  

1 kivesézve (kész; beírtuk); 5 kivesézve (kész; beírtuk).; 

- Tessék helyretipegni! A ”B” halmaz az ”A” halmaz hasában van. Olyan egyszerű a 

matek, mint újszülöttnek a kimenés! 

 Ne nyissátok ki több ablakot, mert kivisz minket a szél!   

(műszaki o.: Máté tanár úr) 
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Einstein a következő feladványt a múlt században találta ki. Azt állította róla, 

hogy az emberek 98 %-a képtelen megfejteni. 

Pedig a feladványban nincs semmiféle trükk, egyszerű logikával megfejthető. 

Tehát sok szerencsét, és ne add fel! 

Jó szórakozást! 

 

 Van 5 ház, mindegyik más színű 

 Minden házban más-más nemzetiségű személy lakik. 

 Minden háztulajdonos bizonyos italt részesít előnyben, bizonyos márkájú 

cigarettát szív, és bizonyos állatot tart. 

 Ezen személyek közül EGYIK SEM iszik UGYANOLYAN italt, nem szív 

ugyanolyan cigarettát, és nem tart ugyanolyan állatot, mint valamelyik 

szomszédja. 

 

A kérdés: kié a hal? 

Amit tudsz: 

 a brit a piros házban lakik 

 a svéd kutyát tart 

 a dán szívesen iszik teát 

 a német Davidoff cigarettát szív 

 a norvég az első házban lakik 

 a zöld ház tulajdonosa kávét iszik 

 aki Helikon cigarettát szív, szívesen iszik sört 

 a sárga ház tulajdonosa Multifilter cigarettát szív 

 az a személy, aki Pall Mall-t szív, papagájt tart 

 a férfi, aki a középső házban lakik, tejet iszik 

 aki Marlboro-t szív, az mellett lakik, aki macskát tart 

 a férfi, akinek lova van, az mellett lakik, aki Multifilter -t szív 

 a norvég a kék ház mellett lakik 

 aki Marlboro- t szív, annak a szomszédja vizet iszik 

 a zöld ház a fehér ház mellett balra van 

 

HÁZ 1. 2. 3. 4. 5. 

SZÍN      

NEMZETISÉG      

ITAL      

CIGI      

ÁLLAT      
 

 -I.V.I.-
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Szeptember 17-én, reggel 8 órakor az ESZI 11., 12 és 13. F osztályos, 

menedzserasszisztens szakos diákjai tanulmányi kirándulásra indultak 

Budapestre. Útjuk először a 106. Budapesti Nemzetközi Vásárra, majd 

pedig a Parlamentbe vezetett, ahol az országgyűlés plenáris ülése zajlott. 

Erről kérdeztem a program szervezőjét, Mittlerné Kövér Éva tanárnőt, aki 

az ESZI gazdasági szakmacsoportjának vezetője. 

 

Mi volt a célja ennek a napnak? Milyen apropóból szervezte ezt a kirándulást? 

Ennek kettős célja volt. Az egyik az, hogy a BNV és az országgyűlés plenáris 

üléseinek a látogatása az ESZI sokéves hagyományai közé tartozik – főként 

a menedzserasszisztens szakon -, s ezeket természetesen ápolni kell. A másik 

pedig, hogy valamilyen módon megpróbáljuk összekapcsolni az iskolában 

elsajátított tananyagot a valódi élettel, illetve azzal, hogy hogyan lehet 

ezeket az ismereteket felhasználni, hogyan működnek ezek a valóságban. A 

középiskolai és a felsőoktatási képzéssel kapcsolatban azt a problémát 

figyeltem meg, hogy a diákok gyakran nem tudják, hogy az, amit tanulnak 

igazából mit jelent a gyakorlati életben. Ezért tartom nagyon fontos célnak, 

hogy amennyiben lehet, és amely tantárgyaknál erre mód és lehetőség 

nyílik, minél többször engedjünk betekintést nekik ezekbe a területekbe. 
 

A Budapesti Nemzetközi Vásár megtekintése a tanulmányi út első állomása volt. 

Ez alapvetően az ötödévesek tematikájához kapcsolódik közvetlenül, ők 

tanulnak gazdasági ismereteket, ennek keretében marketingről és PR-ról is 

szó esik. A kirándulás előtt ennek megfelelően ezeket a témákat igyekeztünk 

áttekinteni. Beszéltem arról, hogy milyen szemmel vizsgálják és figyeljék a 

kiállítókat. Úgy gondolom, hogy aki nyitott szemmel járt, annak nagyon jól 

sikerült megfigyelnie a külső PR eszközeit, s azt, hogy a különböző kiállítók 

miként alkalmazzák ezeket.  
 

Esetleg célzottan is kellett barangolniuk a diákoknak? Kaptak valami feladatot? 

Nem feltétlen célzottan egy-egy standot kellett megtekinteni. A saját 

érdeklődési körüknek megfelelően választották meg, hogy melyik 

kiállítókkal találkoznak, viszont bárhol járnak, figyeljék meg, milyen 

nyomtatott vagy audiovizuális anyagokkal rendelkeznek, a potenciális 

partnerekkel való kapcsolattartásnak milyen egyéb eszközeit választják. S 

erre szerintem gyakorlati példának nagyon alkalmas volt a BNV. 
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Az Atomerőmű standját bizonyára minden ESZI-s diák felkereste. Szereztek új 

információkat, hallottak valami olyan érdekességet, ami még egy paksi 

“atomos” diáknak is új lehet? 

Így van, a diákok jelentős része megtekintette. Sőt! Amikor a BNV 

megnyílt, volt egy konferencia, ahol néhány diákunk közvetlen 

tapasztalatokat is tudott szerezni, mivel a lebonyolításban aktívan 

segítettek. Úgy gondolom, hogy az atomerőmű standja az alsóbbéveseknek 

sok új információt nyújtott, a felsőbbévesek azonban már megfelelő 

mennyiségű és minőségű ismeretanyaggal rendelkeztek. A nyár folyamán a 

többségük az erőmű különböző osztályain töltötte el a kötelező kéthetes 

gyakorlatot, ennek során megtekintették a Látogatóközpontot, és az üzemi 

területtel is megismerkedhettek. Ennél közvetlenebb információkat nem 

lehet adni, de igazából nem is ez a feladata ennek a standnak. Inkább az, 

hogy olyan emberek is minél többet tudjanak meg a Paksi Atomerőmű Rt-

ről, akik korábban keveset hallottak róla, nem jártak még itt, illetve, hogy a 

partnerekkel kapcsolatot tudjanak tartani. 
 

A BNV után a Parlament felé vették az útjukat. 

Az országgyűlés plenáris ülései általában a délelőtti órákban kezdődnek, és 

este elég sokáig tartanak, úgyhogy egy teljes ülés végighallgatására nem volt 

módunk. Arra ennyi idő is elegendő volt, hogy némi betekintést nyerjünk.  

Azt tapasztaltuk, hogy a parlamenti gyorsíróknak rendkívül nehéz a 

dolguk, amikor a felszólalásokat szó szerint kell visszaadniuk. 

Megláthatták a tanulók, hogy a gyorsírást hol lehet használni, mire 

alkalmas, valamint megbizonyosodhattak arról, hogy vannak olyan 

helyzetek a XXI. században is, amikor igenis szükség van olyan manuális 

eszközökre, mint a ceruza. Igyekeztek lejegyzetelni egy-egy felszólalást, 

hozzászólást több-kevesebb sikerrel. Igaz, van még mit gyakorolnunk ezen a 

téren, de lehet, hogy valaki egyszer majd parlamenti gyorsíró lesz, sosem 

lehet tudni. Ez az idő, amit ott eltöltöttünk, rálátást adott arra is, hogy a 

törvényhozás, a költségvetési- és a monetáris politika hogyan működik, 

hiszen közgazdaságtanból erről is tanulnak a gyerekek. 

Ez a villámlátogatás azonban ahhoz kevés volt, hogy értsük, mi zajlott 

akkor a Parlamentben. Jogosan vélték úgy a tanulóink, hogy ők nem igazán 

erre számítottak, és nem értették, hogy mi miért úgy zajlik, ahogy (…) Erre 

nyilvánvalóan van magyarázat, csak jobban kellene ismernünk a választási 

rendszert és az országgyűlés működését. Fontosnak tartom, hogy ez 

utóbbira valamilyen módot találjunk. 
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Bese Dórával és Császár Katával 

11. F osztályos diákoktól az élményeikről érdeklődtem. 
 

Mennyi ideig tartózkodtatok a BNV területén? 

Kb. 2,5 órát. 

Ennyi idő alatt nyilvánvalóan nem lehet bejárni az egész vásárt! Mely standokat 

látogattátok leginkább? 

Dóri - Ennyi idő alatt valóban nem lehet minden standot végignézni, de én például minden 

pavilonban jártam, és mindegyikben körülnéztem. 

Kata - Én is végigsétáltam az egészet, de leginkább a lakberendezés érdekelt. 

Mi volt a legkülönlegesebb, amit láttatok? 

Dóri – Nekem leginkább a festmények és az egyéb más művészeti alkotások tetszettek, 

élményteli volt számomra megtekinteni a kiállításokat. Mint érdekesség, pedig a pezsgőfürdők 

és a szaunák maradtak meg bennem, olyan szaunakabinokat is láttunk, amelyeket nem is kell 

beépíteni. 

Kata - Találtunk egy olyan helyet, ahol kagylókat árusítottak, s ott volt egy óriási kagyló –

engem ez fogott meg a leginkább. 

Rengeteg szórólappal tértetek haza. Mi lesz ezeknek a sorsa? 

Dóri - Én elraktam őket, mert még nem néztem meg mindegyiket, de biztos vagyok benne, 

hogy csak az általam érdekesnek tartott anyagokat fogom megtartani. 

Kata - Hazavittem, elolvastam és elraktam emlékbe mindet. 

Mit gondoltok, sokan látogatják vásárlási céllal a BNV-t vagy pedig több az érdeklődő, 

nézelődő ember? 

Kata - Szerintem vannak vásárlók is és nézelődők is, hogy milyen arányban, azt nem tudom. 

Ahogy mentünk végig a standok között, sokakat láttunk, amint kötötték a szerződéseket. 

Dóri - Először valószínű minden ember kíváncsiságból megy oda körülnézni, és miután 

egyszer volt, legközelebb már konkrét vásárlási céllal fogja felkeresni a BNV-t. 

A plenáris ülésen való részvételetek legfőbb célja a gyorsírás gyakorlása volt. Sikerült 

alkalmaznotok? Készítettetek gyorsírási jegyzetet? 

Kata - Igen, de én nem a felszólalásokat, mert a nagy alapzajtól nem lehetett hallani, hanem 

saját élményeket jegyeztem le. 

Dóri - Én próbáltam leírni azt, amit a közvetítő mondott, minden mondatból egy pár szót 

sikerült. Természetesen ez nekünk még gyors ahhoz, hogy mindent le tudjunk jegyzetelni. 

Dóri, mit szólsz a parlamenti gyorsírók “(munka)tempójához”? Körülbelül milyen 

sebességgel írnak? 

Pontosan nem tudom, de a folyékony beszédet nagyon egyszerűen le tudták írni. 10 

percenként váltogatták egymást. 

Kata, ha úgy hozná az élet, dolgoznál ilyen munkakörben? 

Nem hiszem, elég stresszes, felelősségteljes feladat. 

Harmadikasok vagytok, 1 év múlva pályaválasztás. Tervek, célok? 

Kata - Elképzelésem a jövőről még komolyabban nincsen. Érettségi, aztán 5. év és utána 

meglátom. 

Dóri - Konkrét elképzelésem még nincsen arról, hogy mit szeretnék csinálni, de 

mindenképpen humán jellegű felsőoktatási intézményben szeretnék majd továbbtanulni. 

                                                                             -Baksay Adrienn- 



ESZIRAT  2002. november  

 

 

10 



ESZIRAT  2002. november  

 

 

11 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

BESZÓLÁSOK 
 

Kell, mint kígyónak a lábszárvédő. 

Belekeveredett, mint sün a rágógumiba. 

Ha ilyen fejem lenne, felraknám a buszra, és integetnék neki. 

Olyan buta, hogy felfelé sikít a hullámvasúton. 

Olyan csúnya, hogy az oroszlán is sírva enné meg. 

Ha az IQ-ja kettővel több lenne, akkor már lehetne sült krumpli. 

Az Isten pofozza rád a temető ajtaját! 

A holló mondja a szemedre, hogy csemege! 

Beállunk, mint a klinikai halál. 

Olyan csúnya, hogy mikor megszületett, az orvos az anyját veregette meg. 

Akkor legyen áramszünet, amikor a szívedet műtik! 

Ha megállsz az erdőben, a szádba fial a mókus…. 

Sínen vagyunk, mint József Attila. 

Szívd ki a libából a füvet! 

 

Kamaszos Nyelvbotlások Gyerekszáj Módjára (KNyGyM) 
 

Rövidszőrű magyar vizsla  Magyarszőrű rövid vizsla; 

Egy hordó bór  Egy bordó hór; 

Hullott a nyulam szőre  Nyullott a hulam szőre; 

Fejet hajtunk  Hajat fejtünk; 

Havat lapátolni  Lapat havátolni; 

Lábam kis ujja  Kis lábam ujja; 

Doromboló macska  Domboroló macska;  

Rövid hajú csaj  Rövid csajú haj; 

Szennyezi a környezetet  Környezi a szennyezetet; 

Tudsz csomót kötni?  Todsz csumót kötni?; 

Bicikli  Birigli 

Kék szemű, hosszú hajú  Hosszú szemű, kék hajú 

Kalapács  Kapalács 

Bezár  Beráz 

Gereblye  Geberlye 

Ha ló nincs, szamár is jó  Ha jó nincs, szamár is ló.; 

Be kell zselézni  Be kell lezsézni; 

Szél és az óceán  Széles óceán; 

Technika-taktika  Taknika; 

Földek művelése  Művek földelése; 
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Riport Bernhardt Krisztina tanárnővel 
arról, hogy mi a véleménye az iskoláról, az első tapasztalatairól, a diákokról, terveiről, 

valamint kollégáiról, akik valaha tanárai voltak 

 

Hogy tetszik a tanárnőnek újra az ESZI-

ben? 

B.K.: Nagyon tetszik! Úgy érzem, hogy 

mind a kollégák, mind pedig a diákok 

többsége elfogadott. 

Vannak gondjai a diákokkal? 

B.K.: Természetesen. Véleményem szerint 

ritka az az osztályközösség, amelyik 

egyformán fogad be valakit, de 

megoldhatatlan konfliktusaim nincsenek a 

diákokkal. 

Mi változott azóta, mióta a tanárnő 

elment? 

B.K.: Rengeteg személyi változás történt. 

Másrészt természetesen az én szerepem is 

megváltozott. És az elmúlt öt évben 

gyakorlatilag az iskola szerkezete is 

módosult. Akkoriban négy év alatt 

készültünk fel a szakmai érettségi vizsgára. 

Örömmel látom, hogy ma már a 

nyelvtanulásra nagyobb hangsúlyt 

fektetnek. 

Milyen érzés azok mellett kollégának 

lenni, akik évekkel ezelőtt tanárai 

voltak. 
B.K.: Fura. 

Milyenek voltak a tapasztalatai ebben az 

egy hónapban? 

B.K.: Mivel kapcsolatban? 

A tanár-diák viszony, az új rendszer és 

az oktatás szempontjából? 

B.K.: Bár az elején a tanítástól tartottam 

inkább, félelmem alaptalannak bizonyult. 

Sokkal inkább a papírmunka okoz gondot. 

Fiatal és lelkes munkatársként sok új 

feladatot vállaltam fel. A problémám az, 

hogy a diákokat egy-egy tömör 45 percben 

nem lehet megismerni. Ezért szeretnék 

velük tanórákon kívül is találkozni. 

Vannak-e tervei, céljai a diákokkal 

szemben az iskolán belül? (Pl.: Hogyan 

lehetne érdekesebbé tenni az angol 

órákat?) 

B.K.: Célom, hogy segítsek a diákoknak a 

nyelvvizsga felkészülésre, valamint, hogy 

versenyre felkészítsem őket. Márciusra egy 

angol nyelvi vetélkedőt szervezek, ami 

játékossága és érdekessége révén, remélem 

felkelti néhány diák figyelmét. Az órák 

hangulata nem csak rajtam múlik, hanem a 

csoportok hozzáállásán is. Tervezem, hogy 

egy-egy témakör lezárásaként nem a 

megszokott témazárót íratom meg, hanem 

vetélkedő formájában kérem számon. 

Esetleg bővebben ki tudná fejteni? 

B.K.: Annak idején Gyöngyösi Olga 

tanárnő próbálta ki ezt a vetélkedő-formát, 

ami nagyon sikeres volt, bár magyar 

irodalom tantárgyból. Nyelvből lehet, hogy 

másként nézne ki. Konkrét terveim még 

nincsenek, de dolgozom rajta. 

Hogy érezte magát a gólyabálon? Mi 

tetszett és mi az, amit másként szervezett 

volna meg? 

B.K.: A műsorok tetszettek, de a 

gólyatanár-avató nem annyira. Remélem, a 

diákok jobban betartják a fogadalmat, amit 

tettek, mint mi tanárok. Ez a zene nem 

nekem való, de kellemesen elbeszélgettem 

néhány diákkal. 

Köszönjük szépen az interjút, és sok 

sikert kívánunk a további munkájához! 

B.K.: Én is köszönöm!  

Készült: Paks, 2002. október 4-én  

   -Bander Melinda és Halász Edit- 
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Észrevettétek, hogy mostanában majdnem mindenkinek van mobiltelefonja? 

Furcsa lenne az élet nélküle (legalábbis nekem); ha unatkozol, előkapod, és 

SMS-t írhatsz, vagy csak egyszerűen olvasod, hogy kitől mit kaptál, netán 

játszol, na meg ugye, amiért elsősorban kitalálták: telefonálsz.  

A telefonpiacon akkora a kínálat, hogy nehezen tudják az emberek eldönteni, 

hogy melyiket is válasszák. Figyelembe kell venni, hogy mit tud a készülék–

mire fogják használni (egyáltalán fogják-e?!), és az ára sem utolsó szempont! 

Manapság nagyon olcsón hozzá lehet jutni egy-egy készülékhez, persze nem a 

hiper-szuper, mindentudó mobilokra gondolok. Most röviden bemutatok nektek 

egy új készüléket! Hogy miért épp erre esett a választásom? Én sem 

tudom…megtetszett! 
 

Siemens C55 
 

Egyre jobb, „modernebb” készülékekkel rukkol elő a Siemens. Itt 
az élő példa! Hallottál már polifon (többszólamú) csengőhangot 
szólni? Sokkal élvezetesebb, sokkal inkább hasonlít az eredeti 
dalra! Nos, ilyeneket és bármely más hangot képes felvenni és 
lejátszani. Különlegességei közé tartozik még az is, hogy a 
telefonkönyvben lévő nevekhez fényképet lehet csatolni, így 
híváskor nem a hívó neve, hanem képe jelenik meg. Mivel a 
készülék támogatja a Java-alkalmazások letöltését, könnyen 
testre szabhatod, vagy akár új játékkal gyarapíthatod készüléked. 
Ezenkívül alkalmas a csomagkapcsolt GPRS adatátvitelre. 
Természetesen, mint a legtöbb mobiltelefonnak, a C55-ösnek is 
változtatni lehet a külsejét, hisz sokfajta elő-és hátlap létezik a 
„méretében”. 
 
+ néhány adat még róla: 
 Tömeg: 80 g 
 Készenléti idő: 250 óra 
 Beszélgetési idő: 6 óra 

 -I.V.I.- 
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„Testem földbe vágy, / Nékem már a rét hímtelen.” 

 

A tábor már aludni ment, kipiheni a nap borzalmait. A tábor, ami az álom 

közben is benne van minden fejben. 

 

A kérdés nem tud eldőlni, … Radnótit mindig ez a kérdés mozgatta. Ismét a 

kegyetlen valóság van. Az utolsó versszak egy lágyabb hangot üt meg. Ezt jelzik 

a „l” betűk többszöri előfordulása is. 

 

Az ilyen és ehhez hasonló munkatáborokra jellemző, hogy újabbnál újabb 

rovarok tarkítják a foglyok életét. 

 

Felhívja Lilla figyelmét, hogy vegye már észre. 

 

Látható, hogy miért vette át, és tette magáévá Radnóti Miklós ezt a műfajt. 

 

Ez a szerelem „szerelem első látásra” típusú volt. A vers fő mondanivalója a vers 

második részében van. 

 

Újra fellángol érzelmektől alig fűtött szívében a szerelem, amit a kis „ámorok” 

nyilai táplálnak. 

 

A szerelme elhagyta, ezért hagyott alább benne a szerelem, mint érzés. Ezt az 

érzést a kertje képviselte, de miután egyedül maradt, kertje, azaz szerelme, 

kezdett egyre sivárabb lenni. 

 

Kénytelen bőrfoszlányokra írni (Radnóti), több versét saját ruháján találták meg. 

 

A felvilágosodás ezen nagy alakjai közé sorolható Csokonai Vitéz Mihály, akit 

szerelmes versei emeltek fel. 

 

Ezeket a veszteségeket még kibírta, de Lilla elvesztését már nem bírja 

megemészteni 
 

Ezt követően kitér arra, hogy a rémhírek  és a férgek mellett miféle nációkkal 

raboskodik együtt. 
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Vízöntő (I. 21. - II. 18.):  
Ez a szórakoztató kirándulások és a hosszabb 

távra szóló tervek időszaka. Persze nem elég 

tervezgetni, cselekedni is kell, s most 

rendelkezel azzal az eltökéltséggel, illetve 

családi háttérrel, hogy megvalósítsd 

elképzelésedet. Pletykás barátnődtől óvakodj, 

mert összeugraszthat haverjaiddal. Szerelmi 

esélyed van a Mérlegeknél és a Nyilasoknál.  

 

 

Halak (II. 19. - III. 20.): 
Ragadd meg a kondíciód javítását, valamint a 

szellemi értékeid gyarapítását segítő 

lehetőségeket, mert ebben az időszakban az 

akaraterőd szinte csodákra képes. Újdonsült 

ismerőseiddel legyél tartózkodó, mert vagy 

hazudnak, vagy szándékaik tisztességtelenek.  

Szerelmi esélyed van a Bikáknál és az 

Oroszlánoknál. 

 

Kos (III. 21. - IV. 20.): 
Egyik szemed sír, a másik nevet. Ebben az 

időszakban ragyogó ötleteid támadnak, 

melyekkel ámulatba ejtheted haverjaidat, 

vagy kitűnő eredményeket érhetsz el a 

sportban, a tanulmányi versenyeken. Otthon 

viszont Te lehetsz a család „fekete báránya”, 

akire semmi komoly munkát nem lehet bízni.  

Szerelmi esélyed van a Mérlegeknél és az 

Ikreknél.  

 

Bika (IV. 21. - V. 20.): 
Nem a világ esküszik össze Ellened, hanem Te 

választottak meg rosszul barátaidat. Ha 

sikerül gyorsan alkalmazkodni a megváltozott  

körülményekhez, egy remek bulit rendezhetsz 

otthon és az érdeklődési körödtöl távol esö 

társaságban sokáig emlékezetes zenei, 

művészi élményben lehet részed. 

Szerelmi esélyed van az Oroszlánoknál és a 

Bakoknál.  

 

Ikrek (V. 21. - VI. 21.): 
Ez a komoly elhatározások, a tartós 

barátságok születésének időszaka. Ne várd 

meg, amíg az események kényszerítenek 

önvizsgálatra, inkább keress gyorsan egy 

nyugalmas sarkot és készíts számvetést a 

jövődre vonatkozó terveidről. Anyagi 

gondjaid s érzelmi viharaid most 

zavarhatnak ugyan, de rövid idő múlva már 

nem is emlékszel rájuk. Szerelmi esélyed 

van a Rákoknál és a Vízöntőknél.  

 

Rák (VI. 22. - VII. 22.): 
Vörösmarty szerint „ábrándozás az élet 

megrontója”, tehát ne merengj a nyári szép 

emlékeken, legfeljebb azon, hogy miképpen 

tarthatod meg azokat, akikkel oly jól érezted 

magad. Láss neki inkább a tanulásnak. 

Előnyös változások várhatók családodban és 

anyagi helyzetedben.  

Szerelmi esélyed van az Nyilasoknál és a 

Mérlegeknél.

Oroszlán (VII. 23. - VIII. 22.): 
Túljutsz egy nehéz időszakon, s ha idáig úgy 

érezted, hogy kétvállra fektetnek anyagi 

gondjaid, esetleg viszonzatlan érzelmed, akkor 

tán egy csodás fordulat s egy új szerelem ismét 

talpra állít. De ez még nem jelenti azt, hogy 

csúcsformába lendültél, ezért se a pályán, se a 

haverjaid között ne bizonygasd erődet, mert 

vereséget szenvedhetsz. 

Szerelmi esélyed van a Skorpióknál és az 

Ikreknél.  

Szűz (VIII. 23. - IX. 22.): 
Rég nem tapasztalt becsvággyal és lendülettel 

kezdheted ezt az időszakot. Az eredmény 

természetesen nem marad el, mert 

pénzügyeidben javulás várható, és a suliban 

vagy a csapatodban fontos szerepet tölthetsz 

be. Ámor szívedbe lövi a nyilát, de a most 

kibontakozó kapcsolat aligha lesz hosszú életű, 

ráadásul fájó szakítással végződhet. 

Szerelmi esélyed van a Mérlegeknél és a 

Nyilasoknál.  
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Mérleg (IX. 23. - X. 22.): 
Inkább az eszedet, mint az erődet használd, 

ha nehéz feladatokkal találod magad 

szemben. Kítűnő időszak arra, hogy kibékítsd 

marakodó barátaidat, vagy nagyobb célok 

esetén előkészíts egy esetleges utazást. Ha 

idáig csak távolról rajongtál a szíved 

választottja iránt, akkor egy bulin kezdetét 

veheti  a nagy love story.  

Szerelmi esélyed van a Halaknál és a 

Mérlegeknél.  

 

 

Skorpió (X. 23. - XI. 22.): 
A zárkózott és titkolózó skorpiónak is 

lehetnek olyan pillanatai, amikor szívesen 

kiöntené búját-baját. De ha éppen rád jön a 

beszélhetnék, jól nézd meg, hogy kit avatsz be 

titkaidba, különben rólad fecseg majd az 

egész környék. Anyagi gondjaiddal fordulj 

szüleidhez. Lehet, hogy ejnye-ejnyéznek, de 

segítenek, amit a barátaidtól is remélhetsz.  

Szerelmi esélyed van a Skorpióknál és az 

Oroszlánoknál.

 

Nyilas (XI. 23. - XII. 21.): 
Ha idáig mindig a vesztesek oldalára kerültél, 

akkor fordul a kocka, ugyanis Te vagy a 

csapatod kezd kilábalni a hullámvölgyből. 

Éppen ez lehet az az erő, mely visszaadja 

önbizalmadat, vagy összekovácsolja a 

széthúzó társaságot. Az elkövetkező 

időszakban ne tegyél olyat, ami 

megkérdőjelezheti jó híredet. Szerelmi 

esélyed van a Bakoknál és a Bikáknál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bak (XII. 22. - I. 20.): 
Zöldre vált előtted a lámpa, s a 

következö hetekben nemcsak 

zavartalanul haladhatsz a célod felé, 

hanem megkapod azt a segítséget, 

melyre éppen szükséged van. A Bak 

jegyében járó Mars felruház a nagy 

feladatok megoldásához szükséges 

energiával, de ugyanúgy rendkívül 

indulatossá is tehet. 

Szerelmi esélyed van a Szüzeknél és a 

Halaknál. 
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ESZI – Naptár 

 A 2002/2003-as tanévre 
 

 

 
Időpont      Esemény 

 

November 
november 1. (P) Mindenszentek napja (Állami ünnep) 

november 8. (P) 15
30

 Fogadóóra (10-13. évfolyamon) 

 16
30

 Szülői értekezlet (10-13. évfolyamon) 

november 15. (P) 14
00

-17
00

  Nyíltnap a 8. osztályosok és szüleik 

részére 

December 
december 20. (P) 5. óra Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 23-január 3. Téli szünet 

 

 

Január 
január 6. Téli szünet utáni első tanítási nap 

január 10. Nyíltnap a 8. osztályosok és szüleik 

részére 

január 24. (P) Első félév utolsó tanítási napja 

január 27. (H) Második félév kezdete 

 

 

Szakköri foglalkozások, korrepetálások 
 

9. évfolyam 
Matematika szakkör     Káspári Tamás 

Nyelvtan korrepetálás 9. C   Lévai Éva 

9-10. évfolyam 
Nyelvtan korrepetálás     Böröcz Edit 

Nyelvtan korrepetálás   Csergő Vilmosné 

Nemes T. Vers. felk. szakkör   Simáné Győri Éva 

10. évfolyam 
Matematika szakkör 10. B, C    Árokszállási Tibor 

Matematika korrepetálás 10. C   Faragó Zoltán 

Matematika korrepetálás   Kiss Krisztina 

Fizika korrepetálás 10. C   Faragó Zoltán 

11. évfolyam 
Fizika korrepetálás 11. B    Faragó Zoltán 

Magyar felv. előkészítő 11. F   Gyöngyösi Olga 

Informatika szakkör 11. F   Mittlerné Kövér Éva 

Pascal szakkör   Szilágyi Zoltán 
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12. évfolyam 
Matematika felv. előkészítő           Káspári Tamás 

Matematika felv. előkészítő   Árokszállási Tibor 

Fizika szakkör   Nagyné Lakos Mária 

Fizika korrepetálás 12. D   Nagyné Lakos Mária 

Magyar érettségi előkészítő 12. B   Leimsziederné Tóth Ildikó 

Magyar érettségi előkészítő 12. C   Leimsziederné Tóth Ildikó 

Magyar érettségi előkészítő 12. H   Leimsziederné Tóth Ildikó 

Történelem felv. előkészítő   Tóth Zoltán 

Informatika érettségi felk. szakkör   Tormáné Győrfy Éva 

Pneumatika szakkör   Feil János 

Elektrotechnika-elektronika verseny   Szabó Béla 

felkészítő szakkör 12. D 

OMTV vers. felk. szakkör 12. C   Weisz János 

Elektronika szakkör 12. C   Jech Attila 

13. évfolyam 
Táblázatkez., adatbázis kez. vizsga   Mittlerné Kövér Éva 

előkészítő szakkör 13. F 

9-12. évfolyam 
Latin kezdő             Böröcz Edit 

Olasz kezdő   Bán Ágnes 

Rajzszakkör   Makó András 

9-13. évfolyam 
Gokart szakkör      Kuminka Attila 

11-13. évfolyam  
Nemes T. verseny felk. szakkör          Kirr Ágnes 

Gépírás verseny felk. szakkör   Fórizsné Martos Klára  
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Versenynaptár 
 

 

Verseny 

megnevezése 

Jelentkezési 

határidő 

Első forduló 

2002-2003 

Második forduló 

2002-2003 

Döntő forduló 

2002-2003 

Magyar irodalom szept. 26. CS nov. 14. CS febr. 18. K ápr. 15. K 

Magyar nyelv szept. 26. CS nov. 4. H  ápr. 7. H 

Történelem OKTV szept. 26. CS nov. 5. K márc. 20. CS ápr. 24. CS 

Földrajz OKTV szept. 26. CS nov. 25. H febr. 24. H ápr. 14. H 

Angol nyelv OKTV szept. 26. CS nov. 12. K febr. 11. K ápr. 8. K 

Német nyelv I. kat. szept. 26. CS nov. 26. K febr. 25. K ápr. 9. SZE 

Matematika I. kat. szept. 26. CS nov. 7. CS jan. 9. CS márc. 6. CS 

Fizika I. kategória szept. 26. CS  nov. 21. CS febr. 20. CS ápr. 26. SZO 

Biológia I. kategória szept. 26. CS  nov. 28. CS febr. 27. CS ápr. második fele 

Kémia I. kategória szept. 26. CS dec. 12. CS febr. 13. CS ápr. 12. SZO 

Implom József 

Helyesírási Verseny 

okt.15.k  okt.21. H jan. 15. SZE febr. 21-22.  

CS-P 

Arany Dániel Mat. 

Verseny (9. o.) 

 

- 

febr. 20. CS ápr. 24. CS  

Arany Dániel Mat. 

Verseny (10. o.) 

 

- 

dec. 5. CS febr. 20. CS ápr. 24. CS 

Kitaibel Pál Biológia 

és Körny.véd. vers. 

nov. 8. P jan. 13. H márc. 10. H ápr. 25-27.  

P-SZO 

Mikola Sándor O. T. 

Verseny 

dec. 3. K febr. 18. K márc. 18. K máj. 12-14.  

H-SZE 

Irinyi János O. K. 

Kémiaverseny 

dec. 22. V febr. 5. SZE márc. 12. SZE máj. 3-4. 

SZO-V 

Nemes Tihamér O. 

K. Szám.tech. Vers. 

okt. 10. CS nov. 12. K jan. 18. SZO márc. 22. SZO 

Orsz. Szilárd Leó 

Fizikaverseny 

jan. 15. SZE márc. 3. H  ápr. 24-26. 

CS-SZO 

OSZTV Gépipari V. okt. 1. K dec.  márc. 6. CS ápr. 10-11. CS-P 

OSZTV Villamos-

ipari Verseny 

okt. 1. K dec. márc. 3. H ápr. 10-11. CS-P 

OSZTV Inform.- 

számítástechnikai V. 

okt. 1. K dec. febr. 27. CS ápr. 10-11. CS-P 

OSZTV C. Babbage 

AUTOCAD 

okt. 1. K dec. febr. 20. CS márc. 27-28.  

CS-P 

OSZTV Ügyviteli 

szakképesítések 

okt. 1. K dec. ápr. 2. SZE ápr. 24-25. CS-P 

OSZTV Pneumatika 

Verseny 

okt. 1. K dec. febr. 27. CS ápr. 15-16. 

K-SZE 

Magyar Gyorsírók és 

Gépírók O. Sz. G., 

Szövegszerk. Vers. 

 

okt. 1. K 

 

dec. 

 

okt. 15. K 

 

nov. 23. SZO 

Magyar Gyorsírók és 

Gépírók O. Sz. G., 

Szövegszerk. Vers. 

 

 

 

 

 

 

 

márc. 

OSZTV Körny.véd. 

Verseny 

okt. 1. K dec. jan. II. fele ápr. 19-20. 

SZO-V 
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Lóczy L. Középisk. 

Földrajz Verseny 

febr. 15. SZO jan. vége ápr. 7. H máj. 12. H 

KöMaL 2002/2003. okt. szept.-től máj.-ig szept. 

Édes anyanyelvünk 

orsz. nyelvhaszn. v. 

szept. 10. K máj. szept. 13. P okt. 17-19. 

CS-SZO 

Kazinczy „Szép M. 

Beszéd” Verseny 

febr. 15. SZO febr. 10. H márc. 20. CS ápr. 25-27. 

P-V 

Ránki Gy. regionális 

történelmi verseny 

febr. 15. SZO jan. 30. CS márc. ápr. 

Illyés Gy. Szavalóv. okt. 25. P nov. 6. SZE   

Fizika Csapatvers.  dec. eleje   

Angol Műfordító v.  dec. eleje   

Környezetvédelmi v.  dec. eleje   

     

Báthori István és 

kora levelező 

csapatverseny 

okt.15.   2003. húsvét utáni 

szerda 

Orsz. Történelem 

Tantárgyi Verseny 

okt. 15. K nov.26. 14.00   

TM. Szilárd Leó 

Fizikaverseny 

febr. 1. SZO márc. 13. CS 

ESZI-ben  

  

TM. Matematikaver. okt. 15. K nov. jan.  

Budó Á. Fizikai Fel. 

megoldó Verseny 

dec. 15. V jan. közepe   

 

 

 


