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EELLŐŐSSZZÓÓ  

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó és örülök, hogy az idei tanév 

második felében is iskolánk nagyszerű folyóiratát olvasod. 

Kicsit elkéstünk, de a hatalmas hó még nekünk is leküzdhetetlen akadályt jelentett. 

Most már ugyebár 2003-at írunk, és ez mind nem elég, már március van. Mindenki 

túlélte és kipihente a félévi hajtást és jó, vagy esetleg kevésbé jó bizonyítványt kapott 

kézhez.  

Februárban, mind ahogy az lenni szokott, az ember sokat mulatozik, ami annak 

köszönhető, hogy ez a rövid, bár eseménydús hónap a farsangi mulatságok hava. Se 

ezen kívül persze sok más jeles nap is várt ránk, mint például a Bálint-nap, ami 

manapság már inkább Valentin-nap néven él a köztudatban. Ez ugye a szerelemesek 

és a szeretet ünnepe, de vajon ez így volt még dédszüleink korában is? 

És természetesen iskolánk egyik legnemesebb ünnepe, a szalagtűző is itt a 

küszöbön. Későbbi időpontban bár a tervezettnél, de még februárban és várhatóan 

ugyanolyan jó hangulatban került megrendezésre.  

Azt hiszem, nem is húzom tovább az időt, és mindenkinek jó szórakozást kívánok 

az újság olvasása közben, meg persze bulizzatok jót, farsangozzatok! 

  

☼☼☼☼☼☼☼ 
Üdv mindenkinek: Turcsi 

☼☼☼☼☼☼☼ 
 



-4- 

 
 

Attól tartok megint itt a nőnap, van akit ez pozitívan érint, van akit kevésbé, és 

van aki épp most sértődött meg azon, hogy én most itt nem örömujjongással, 

virágszórással indítom soraimat. Csak azért nem, mert azt a végére szántam. 

Kezdeném egy ténnyel, a nemzetközi nőnapot március 8-án ünneplik világszerte, 

szóval mire ezek a sorok megjelennek, már nem mentek meg velük senkit. Egyébként 

a nőnapoknak az is jellegzetessége, hogy évenként tartják őket, így mindig van elég 

idő az elfelejtésükre. 

Most már azért kellene ide valami ünnepélyes is. Boldog nőnapot az iskola 

minden nőnemű dolgozójának és tanulójának! Remélhetőleg mindenki el tudja 

dönteni, hogy most ez neki szól vagy nem. Amúgy ez a nap kicsit kilóg a sorból, mert 

általában olyanoknak szoktak napokat rendezni, akikkel nem törődünk eleget. Én 

azért úgy érzem a nők nagy része, elég sok figyelmet kap tőlünk, még ha ezt nem is 

mindig veszik észre. Mondjuk, ez lehet, hogy azért van, mert a legtöbb „figyelmet” 

akkor kapják, amikor háttal állnak. Inkább az olyan nőknek kellene napot tartani, 

akikkel nem foglalkozunk eleget. Bár, ha jobban belegondolok, úgyse akarná senki 

beismerni népszerűtlenségét, szóval mégis az a legtisztább, ha mindenki ünnepelve 

van. 

A nőnapot egyébként egy 1857. március 8-án New Yorkban tartott sztrájk 

emlékére tartják, ekkor ugyanis 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt 

a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Magyarországon először 1914-ben 

tartottak nőnapot. Most, hogy már ilyen műveltek lettetek, itt az ideje, hogy ha már a 

nőnap el is múlt, de foglalkozzatok egy kicsit a körülöttetek élő nőkkel. (Anyátokkal 

is!) Szóval éljenek a csajok, meg a csoki és a kóla. Ezt most azért írtam így, mert ez 

egy iskolai lap, de a csoki, meg a kóla helyett, mindenki képzelje oda azt, amit akar. 

(pl.: cukorkát meg fantát) 

 

 

 

 

 
Mit jelent nőnek lenni? 

 

Nőnek lenni azt jelenti, hogy a férfiak udvariasak, figyelnek ránk, megdicsérnek, ha csinosak, 

elegánsak vagyunk, féltenek minket, vigyáznak ránk. Vásárláskor cipelik a nehéz kosarat. 

Mindig van egy-egy kedves szavuk hozzánk, türelmesek, becézgetnek minket. Virággal, apró 

ajándékkal kedveskednek, akár minden ok nélkül is. 

Március 7-én a 12. C osztály hozzájárult ahhoz, hogy tényleg igazi nőnek érezhessük magunkat. 

Nem kis meglepetést okoztak kis műsorukkal. Bár minket már a szándék is nagyon meghatott.  

Szeretnénk köszönetet mondani nekik, hogy gondoltak ránk, példamutató magatartást 

tanúsítottak az egész iskola számára. 

 

 Köszönjük, hogy gondoltatok ránk: 
 12. F osztály 
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Hóriport- Avagy: Hull a hó és hózik, a busz meg nem 

mászik 

☃☃☃☃☃☃ 
Gondolom még mindenki emlékszik a nagy hóra, ami még nem is olyan régen, 

valamikor február 8-a körül volt. Ha esetleg valaki nem, akkor most felelevenítem az 

akkor történteket néhány tanárom és diáktársam segítségével. Aznap sokan az úton 

töltötték a fél éjszakát hazafelé menet, sokan a kollégiumban maradtak.

Bese Dóri: A hatalmas hó miatt a 15.15-ös busz is háromnegyed órás késéssel 

érkezett. Végre megérkezett! – gondoltam, hisz akkor még nem sejtetem, hogy mi vár 

rám. Miután Csámpán fél órát vártunk, a rendőrség tájékoztatta a sofőrt, hogy 

minimum 3 óra múlva érkeznek csak meg a katasztrófaelhárítók. Ennek hallatára a 

buszon utazó Dunaszentgyörgyiek többsége leszállt és elindult gyalog haza. Én az 

anyukámmal mentem. Az elején még úgy éreztem, sosem érünk haza, mert a 

hatalmas szél és a jeges út nagy akadálynak bizonyult, de így visszagondolva jó buli 

volt. Inkább élményként fogom fel, mint katasztrófaként. Egy óra alatt értünk haza, 

otthon persze egyből a forró kádba vetettem magam. Akik lusták voltak – mert akadt 

olyan dunaszentgyörgyi lakos is -, azok csak éjjel, vagy hajnalban jutottak haza. 

Őri Enikő: Csak 

péntek reggel tudtam 

elindulni haza, Faddra 

mivel már szerdán itt 

ragadtam Pakson. 

Volános buszok ugye 

nem jártak, de 

Szekszárdra indítottak 

néhány konvojt. Hét óra 

körül Vörös Balázzsal 

és Lévai Gáborral 

kimentünk a 

tűzoltósághoz, hogy 

felkéretőzzünk egy 

buszra, de mire 

odaértünk addigra 

elindították a buszokat. 

Megérdeklődtük a 

rendőröknél, hogy 

indítanak-e újabb 

konvojt. Elmondták a 

zsaruk, hogy miután ez 

a konvoj átér 

Szekszárdra 

visszafordul, elmegy 

Földvárra, majd onnan 

jön vissza és csak utána 

megy ismét 

Szekszárdra, ami 

időben annyit jelentett 

volna, hogy még 

legalább 3 órát kellett 

volna várni. 

Elindultunk vissza a 

városba, amikor 

megállított minket egy 

szlovák kamionos, hogy 

mit beszéltünk a 

rendőrökkel. Miközben 

beszélgettünk vele, 

elindult a kamionsor. 

Nagy szerencsénkre a 

sofőr volt olyan rendes, 

hogy elvitt minket 

Szekszárd felé. 

Boldogan szálltunk fel a 

kamionra. Kettőnknek 

le kellett venni a 

cipőjét, mivel csak két 

személyes a kamion és 

így nekünk csak a 

fekhely maradt. Egy 

óráig tartott, amíg 

elértünk Tolnára. A két 

fiú tolnai, nekem meg 

anyukám ott dolgozik, 

így úgy döntöttünk, 

hogy mi itt akkor 

leszállunk. Ennek a 

leszállásnak elég 

gyorsan kellett 

történnie, mivel a 

kamionok nem állhattak 

meg. Így akik levették 

cipőjüket, mezítláb 

ugrottak a térdig érő 

hóba és Gábor még a 

sapkáját is a kamionon 

felejtette. 
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Nepp József tanár úr: Kedden délután indultunk el fiammal Pécsre kocsival. Nem 

sokáig jutottunk, de ez még nem is annyira a hóakadályoknak volt köszönhető. 

Tolnán leállt a kocsi és rendőri segítséggel eljutottunk egy szerelőhöz. Kiderült, hogy 

a hófúvás miatt beázott a transzformátor és ez okozta a problémát. Így öt és fél 

óránkba tellett az út. 

Másnap délután fél kettőkor indultak vissza Paksra. A Mecsekben még jó volt az út, 

de Zengővárkonynál már sokat kellett várni. Az utak maguk nem is voltak annyira 

rosszak, csak a kamionok akadtak el és ezért nem tudtunk tovább menni. Utána simán 

tudtunk jönni egészen a tolna – mözsi elágazóig. Ide körülbelül fél hatkor értünk. De 

ezen nem igazán csodálkoztunk, mert felkészültünk a legrosszabbakra és sejtettük 

hogy mi fog majd ránk várni. Két órát várakoztunk, mialatt néhány lépést tudtunk 

csak megtenni. Nyugodtan várakoztunk a kocsiban, közben eszegettünk meg 

szerencsénkre fűtés is volt. Nagy nehezen elértünk Tengelicre. Az erdősávoknál tiszta 

volt az út, mivel ott nem tudott annyira átfújni a hó, ami kilencig szakadt. Újabb 

nehézségeket leküzdve elértünk a Vetlei csárdához, ahol aztán tényleg teljesen 

megállt a forgalom. Négy–öt órás várakozás után egy kamion mögött elindultunk és 

így elértünk az erőmű Déli bejárójáig. Innen már könnyen beértünk Paksra. Kettőre 

értünk haza, de itt sem tudtunk bemenni a házba. 80 cm-es hó volt a járdán, amit 

először el kellet lapátolni és csak utána tudtunk bemenni. 

Tóth Katalin tanárnő: Csütörtök 

reggel a 8 óra 16-os buszra vártam 

Dunaföldváron, ami csak háromnegyed 

kilenckor ékezett meg. Felszálltam egy 

Erőműves buszra. Számítottam rá, 

hogy késni fognak a buszok. 

Megindultunk Paksra. Egész könnyen 

eljutottunk egészen Bölcskéig. Itt már 

elég rossz volt az út és végül a 

madocsai határnál a busz becsúszott az 

árokba. Két óra küzdelem után három 

traktornak sem sikerült kihúzni minket 

az árokból. A sok próbálkozás után a 

busz már végül az úttesttel 

párhuzamosan feküdt az árokban. 

Az égett gumik szagát éreztük a buszon 

ami folyamatosan rázkódott és 

erőlködött. Végül nem sikerült 

kiszabadítani a buszt, így valahogy 

vissza kellet jutnom Földvárra. Nagy 

szerencsémre volt ott néhány 

vízvezeték szerelő, akik éppen Földvár 

felé tartottak és elvittek haza. Másnap 

ismét megpróbáltam lejutni Paksra 

Nagy János tanárúrral. Végül vonattal 

sikerült elérni uticélunkat, ami ugye 

előző nap meghiúsult. Pakson 

gyönyörű napsütés várt ránk, de ennek 

ellenére nagyon hideg volt. 

Ezt a csodálatos élményt úgy szoktam 

emlegetni, hogy olyan volt mintha ez 

akciófilm forgatásán vettem volna 

részt. Ahogy esett a hó és a reflektorok 

megvilágították az utat, teljesen olyan 

érzésem volt mintha egy sivatagban 

lennék. 

Bernhardt Krisztina tanárnő: 

Szerdán, mint sokan mások, nem 

tudtam haza menni. Igaz, én azok a 

szerencsések vagy inkább kevésbé 

szerencsések között voltam, akik nem 

voltak teljesen tisztában a hatoson 

keletkezett hatalmas káosz valódi 

súlyosságával. Így hát nekivágtam az 
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útnak, de miután körülbelül négy és fél 

órát várakoztam a kocsisorban közölték 

velünk a rendőrök, hogy nem mehetünk 

tovább és forduljunk vissza Paksra. Az 

éjszakát néhány hasonló sorsra jutott 

tanártársammal és diákokkal a 

kollégiumban töltöttem. 

Másnap tanítás után Krémer tanárnővel 

nagy szerencsénkre egy tűzoltókocsival 

hazajutottunk. 

Egy életre szóló élményt jelentet látni 

ezeket a szörnyű és katasztrofális 

útviszonyokat. 

 

Mácsai Gábor: Pénteken nekivágtunk 

a nagy kalandnak. Először úgy nézett 

ki, hogy a kompkikötőtől gyalogolnunk 

kell Géderlakig, de szerencsére 

kiderült, hogy ez téves információ és 

rendesen letisztították az utakat. 

Amikor odaértünk a komphoz úgy 

nézett ki, hogy nem biztos hogy menni 

fog a komp. Nagy örömünkre mégis 

ment, de ekkor az a probléma merült 

fel, hogy nem biztos hogy ki tud jönni 

értünk valaki. De Orsikának a barátja, 

bizonyos Markó Zsolt jött érte és vele 

el tudtunk menni. Nagyon-nagyon 

ralliztunk 80-al, húztuk neki a Golfal. 

Nem volt semmi gond, kicsit csúszkált 

a kocsi. Beértünk Kalocsára, 

betartottuk a sebességkorlátozást. Az út 

szélén állt egy Lada. Elég rossz helyen 

parkolt, de Zsolti megpróbálta 

kikerülni, meg lassított, de jött szembe 

egy másik kocsi. Nem tudtuk már 

elkerülni és így belecsúsztunk a 

parkoló járműbe. Az autó tulajdonosa 

elkezdett hőbölögni, mert nemrég 

csináltatta meg a kissé rossz állapotban 

lévő járgányt. Végül diplomatikusan 

elsimítottuk azt a kis balesetet és 

folytattuk utunkat. 

Kalocsán Gegesékhez mentünk, ide jött 

értem apukám. Normális esetben a 

hazaút innen már csak 20 perc, de a 

hatalmas hó miatt több mint két órát 

utaztunk. 

Otthon, annak örömére hogy nagy 

nehezen haza értem, kilapátolhattam az 

udvarból a  havat.

 

 
Turcsi 
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          EEggyy  kkiiss  kkuullttúúrraa  

 
Február 10-én, hétfőn, 13.10-kor különleges 

megnyitóban lehetett részük az ESZI-s diákoknak. Makó 
András, iskolánk egyik tanára, aki maga is festőművész, 
nyitotta meg Gyulai Líviusz illusztrációiból 
összeállított kiállítást, melyet a művész Babits Mihály: 
Jónás könyvéhez készített. 

 A mű és a rajzok történelmi hátteréről Kadlecsik 
Zoltán 12. B osztályos tanuló (Leimsziederné Tóth Ildikó 
nebulója) adott részletes, érdekfeszítő felvilágosítást. 
Ezt követően Badics Péter, szintén a 12. B osztály jeles 
képviselője, elemezte a szép számmal megjelenteknek, hogy 
mily érdekes kapcsolat fedezhető fel Babits jelentős műve 
és az elgondolkodtató rajzok között. 
Szeretnénk kifejezni őszinte hálánkat azoknak, akik e 
nemes kulturális eseménnyel színesítették szürke 
hétköznapjaink egyikét. 

 Kate & Turcsi 

Babits Mihály: Jónás könyve 
 

1938 
Babitsot az emberiségre váró kínok gyötörték, ugyanis a 
gondolkodó emberek előtt már a harmincas évek elején 
felrémlett egy új háború pusztításának látomása. 
Jónás könyvét súlyos operációja után betegágyon vetette 
papírra, amikor némaságra ítélve csak 
beszélgetőfüzeteivel tartotta a kapcsolatot a 
külvilággal. Ekkor már évek óta gégerákban szenvedett, s 
többször járt sugárkezelésre, valamint Svédországba, 
Stockholmba is sokszor elutazott, hogy megpróbálják 
gyógyítani betegségét. 
A Nyugat 1938. szeptemberi számában jelent meg első 
ízben. Ausztria német megszállása után Babits egész 
Európa s hazája pusztulásától rettegett. Újra felvetődött 
a kérdés mit tehet a költő, a művész a barbár erők 
ellenében? Ő maga is kérdezte egyik írásában: „A próféta 
sorsa, a szellem sorsa a világ hatalmaival szemben: 
lehet-e izgatóbb tárgy a mai költőnek?” 
A Jónás könyvében profetikus verseit folytatja. A 
négyrészes elbeszélő költemény egyben bibliai történet 
mögé rejtett szellemi önéletrajz. A költő kívülről 
szemléli önmagát , s önarcképét Jónás személyében 
festette meg. 
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A küldetéstudat pátosza mellett itt is jelen van az 
irónia, sőt a groteszk humor is. A kezdetben gyáva Jónás 
semmi áron sem akar Ninivébe menni – Babits szavaival: 
„rühellé a prófétaságot” – menekül az Úr parancsa elől. 
„Szigetre” vágyott „ahol magány és békesség övezze”, 
„magányos erdőszélen” kívánt elrejtőzni. 
Komikus és szánalmas figura lenn a hajófenéken, groteszk 
alak, amint a cet gyomrának bűzös sötétjében „üvölt” és 
„vonít” az ő Istenéhez, nevetségesnek és esetlennek 
mutatja be a költő Ninivében is. Az árusok kinevetik, a 
mímesek terén az asszonyok kicsúfolják, a palotában meg 
egyenesen gúnyt űznek belőle: egy cifra oszlop tetejébe 
teszik, hogy onnan „jövendölje végét a világnak”. 
Arra a felismerésre jut, hogy nem térhet ki a 
felelősségvállalás alól, kötelessége a bátor harc minden 
embertelenség ellen. Az Est című újságban így írta: „A 
költő úgy látszik próféta, akár akarja, akár nem.” 
 

KADLECSIK 
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“Alma” 

 
Makó András festőművész kiállítása 
 

 

 

 

 

Az Energetikai Szakközépiskola aulájában 

most látható az Ön kiállítása, melynek Alma a 

címe. Mit tudhatunk erről, mi ihlette arra, 

hogy ilyen jellegű képeket fessen? 

Ezzel a témakörrel már elég régóta 

foglalkozom, és úgy vettem észre, hogy egy 

kisebb kiállításra való anyag már összegyűlt. 

Gondoltam, hogy összeállítom és egyben 

meglátom azt, hogy milyen hatása van ennek 

a sorozatnak. Tulajdonképpen 5 kompozíciót 

tartalmaz, ami külön témaköröket érint, de  

 

 

 

mindegyikben fellelhető az alma motívum. 

Ezenkívül láthatók még egyszerű alma 

tanulmányok, átváltozó, rothadó almákról 

készült kompozíciók, amelyek az átváltozás 

folyamatait különböző plasztikai hatásokkal 

mutatják be.

Milyen módszert használ a festés során? 

Inkább olajképeket szoktam készíteni, ezek is azok, de vannak olyan kompozíciók, amelyekben a 

vegyes technika is előjön. Ez azt jelenti, hogy a felületet egy kicsit vastagabban kenem be festékkel, 

és miután jól kiszáradt erre ráfestek bronzzal vagy aranyporral, s így ennek a felületnek különleges 

térbeli hatása lesz. 

Ön tervez egy úgynevezett iskolagalériát az ESZI-ben. Hogyan fog működni? 

Ennek az lenne a célja, hogy a tanulók jobban megismerjék a képzőművészeti technikákat és 

szeretném, hogyha eredetiben is látnának egy-egy példányt. Tehát egy adott témakörön belül 

megjelenik egy kompozíció eredetiben és alatta szerepel a technika, hogy hogyan készült. Pl.: hogy 

kell elkészíteni egy réckarot, litográfiát vagy egy egyszerű ceruzarajzot És hogyha majd valaki 

eltéved egy galériába és találkozik egy rézkarccal vagy szitanyomattal akkor tudja, hogy hogyan 

szemlélje. 

Szeptembertől Önnel az iskolában tanári minőségben is találkozhatunk. 

Ennek örülök, hogy bevezették az ESZI-ben is a művészeti oktatást, nagyon jó dolognak tartom a 

vizuális nevelést. Van egy tankönyvünk, amiben művészettörténettel kapcsolatos leckék találhatók. 

De azt szeretném, hogy meg is kedveljék egy kicsit a művészetet, ismerkedjenek a művészeti 

technikákkal, azzal hogy hogyan kell ezeket a művészeti alkotásokat befogadni és megközelíteni és 

egy kicsit járatosak legyenek ezen a területen. Az önálló gondolkodásra nevelés lenne a 

legfontosabb, hogy legyen véleményük az alkotásokról, tudjanak hozzászólni és okosan, 

szakszerűen tudjanak véleményt nyilvánítani. 

Egy-két óra már lezajlott, esetleg van valami tapasztalat, hogy hogyan reagáltak erre a diákok? 

Befogadóak? Vagy a mai világban nehéz lesz velük megszerettetni ezt a tantárgyat? 

Igen, a művészetek sajnos a háttérbe szorultak, tehát lehetetlenség a számítástechnikával felvennie a 

versenyt nyilván valóan, úgy látom, vannak azért olyan gyerekek, akik pozitívan reagálnak ezekre a 

dolgokra. Nem mindenki dobódott fel természetesen ettől a tantárgytól. 

Ezenkívül hol láthatóak még az Ön képei? 

Úgy néz ki, hogy jövőre a szekszárdi Művészetek Házában sikerül egy kiállítást megszervezni. 

Egyik kollegámmal kaptuk meg a termet ketten, de még így is nagy felülethez jutok, mert emeletes 

épületről van szó.         Baksay Adrienn 
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A 2002-2003-ES TANÉV STATISZTIKAI ADATAI: I FÉLÉV             

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium             

Az osztályok tanulmányi rangsora             

Sor.sz. Oszt. J. OKJ. Szak megnevezése: Beiratkozott: Kimaradt:   Tan. átlag: Egy főre eső h.: 

1. 12.F 54 3404 01  menedzserasszisztens 16 16     4,73 18,0625 

2. 13.F 54 3404 01 menedzserasszisztens 13 13     4,51 35,30769231 

3. 10.B   Orientáció 31 7     4,10 50,4516129 

4. 11.F 54 3404 01 menedzserasszisztens 14 14     4,08 49,28571429 

5. 12.B 54 4641 04  számítástechnikai progr. 19 0     4,04 44,15789474 

6. 12.C 52 5423 02 ipari elektronikai techn. 15 0     3,99 37,93333333 

7. 10.D   Orientáció 28 27     3,97 35,53571429 

8. 11.G 52 5470 04 környezetvédelmi techn.  15 5     3,93 68,26666667 

9. 9.B   Orientáció 30 4 1   3,79 16,66666667 

10. 13.G 52 5470 04 környezetvédelmi techn.  13 4     3,66 71,30769231 

11. 11.C 52 5423 02 ipari elektronikai techn. 15 0     3,61 46,875 

12. 10.C   Orientáció 32 7     3,56 38,6875 

13. 10.A   Orientáció 29 0 1   3,50 33,53571429 

14. 12.D 52 5422 01 elektrotechnikai techn. 17 0     3,50 44,70588235 

15. 11.B 54 4641 04 számítástechnikai progr. 33 0     3,36 32,3030303 

16. 13.B 54 4641 04 számítástechnikai progr. 11 0 1   3,36 48,9 

17. 12.H 52 5432 02 fémipari minőségbizt 15 0     3,33 40 

18. 13.D 52 5422 01 elektrotechnikai techn. 11 0 1   3,14 42,7 

19. 9.D   Orientáció 34 29     2,98 24,67647059 

20. 9.C   Orientáció 32 1     2,84 30,59375 

21. 13.H 52 5432 02 fémipari minőségbizt 11 0     2,84 59,18181818 

22. 9.A   Orientáció 34 9     2,82 25,47058824 

  Átlag:             3,62 40,66387461 
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  Osztály Létszám: 
1 

tantárgyból 
bukott 

2 tantárgyból 
bukott 

3 tantárgyból 
bukott 

3-nál több 
tantárgyból 

bukott 

Bukott 
összesen 

A 
bukottak  

%-a 
Dicséret 

Tantestületi 
dicséret 

Megjegyzés 

1. 9. A 34 9 4 1 5 19 55,882353   1   

2. 9. B 30 1 1     2 6,6666667 4 3   

3. 9. C 32 6 1   3 10 31,25 2     

4. 9. D 34 4 2 1 2 9 26,470588 3     

5. 10. A 28 5       5 17,857143 1     

6. 10. B 31 1       1 3,2258065 5 4   

7. 10. C 32 4 1     5 15,625 4 1   

8. 10. D 28 1       1 3,5714286 2 1   

9. 11. B 33 5   1   6 18,181818 3     

10. 11. C 16         0 0 1     

11. 11. F 14       1 1 7,1428571 22     

12. 11. G 15         0 0 1     

13. 12. B 18 1       1 5,5555556 13 3   

14. 12. C 15         0 0 2     

15. 12. D 17 1     1 2 11,764706 5 1   

16. 12. F 16         0 0 16 1   

17. 12. H 15 3 1     4 26,666667       

18. 13. B 10 1 1 1   3 30   1   

19. 13. D 10 1       1 10 2     

20. 13. F 13         0 0 6     

21. 13. G 13 1     1 2 15,384615 2 1   

22. 13. H 11   1   1 2 18,181818       

  Összesen 465 44 12 4 14 74 15,913978 94 17   
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SSzzeerreelleemm  bböörrttöönn    

Kéz a kézben: 

Szoros bilincs. 

Ó! Mily boldog börtön ez! 

Lelkünk a szabadság után 

Soha már nem révedez. 

Láncot hát fehér kezünkre! 

Nyújtsd karod, de hamar! 

A szerelem zárdájából 

Kitörni, ó. ki akar? 

 

Vallomás 

Szivárvány – lelked legmélyéről 

a szó harmatosan, tisztán cseng, 

mint ezüst pataknak csobogásában 

a habtündérek éneke. 

Biztonság 

Felébredek álomból, 

S érzem: Isten rám gondol. 

 

Világ 

Üveges szemek 

Ráncolt szemöldökök 

Bujdosnak zilált 

Hajfürtök mögött 

Rettegve lesnek 

A mamut világra  

Mely óriásként habzsolja  

Az embert magába 

 

 

Hatalom 

Erős markomban 

Szorongott egy virág. 

Várként álltam rendületlen, 

Enyém volt a világ: 

 
Bese Dóra 11. F
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VViicccceekk  

Kit is? 

 

A sarkon posztoló rendőrhöz odaszalad 

egy zokogó kislány. 

- Segítsen biztos úr- könyörög neki a gyerek. 

- Az édesanyám felakasztotta magát! 

- Engem ugyan nem! - mondja a rendőr és 

tovább megy. 

 

 

 

Mennyi lehet? 

 

Nagy társaságban egy korosabb hölgy 

odamegy a híres professzorhoz, és 

megkérdezi tőle. 

- Na és hány évesnek gondol engem, 

professzor úr? 

- Elnézést, de én jogász vagyok és nem 

régész. 

 

 

 

Nehéz szüés 

 

A leendő apa kétségbeesetten hívja a 

központi ügyeletet, mert a feleségének 

megindult a szülés. Amint a központos 

jelentkezik, rögtön elhadarja: 

- A feleségem mindjárt szül. Már kétperces 

fájásai vannak. Most mit tegyek? 

A központos azt mondja: 

- Nyugodjon meg, uram. Az első gyerek? 

- Nem!-feleli türelmetlenül. -A férj 

vagyok! 

 

 

 

 

 

 

 

A székely ember hatalmas szál fenyőfát 

farag a háza udvarán. 

Arra megy a szomszédja és megkérdezi: 

- Mondja má' kegyelmed, mi lesz belőle? 

A székely megáll a munkával, kettőt 

hátralép, úgy szemléli a művet. 

- Fogpiszkáló. Ha el nem rontom… 

 

 

 

Hová kéri? 

 

A pályaudvaron hosszú sor áll a pénztár 

előtt. Nemcsak a sorban állók idegesek, 

hanem a pénztáros is. Sürgeti a szőke nőt. 

- Mondja gyorsan, hogy hová kéri a 

jegyet!? 

- Ide, a kezembe! 

 

 

 

Szakértő eladó 

 

Vevő érkezik a szemüvegboltba. 

- Jó napot kívánok. Önnek hétdioptriás 

szemüvegre van szüksége- mondja neki a 

bolti eladó. 

- Így igaz, de honnan tudja ezt kedvesem? 

- A kirakati ablakon tetszett bejönni. 
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HHUUMMOORROOSS  AAFFOORRIIZZMMÁÁKK  

Alibi 

Az alibi annak a bizonyítása, hogy valaki nem volt ott, ahol ott volt. 

Alkohol 

Az alkohol egy gyakori vegyület, és elég népszerű is. 

Az alkohol folyékony pszichiáter. 

Alvásigény 

Az alvásigény az emberi szervezet elengedhetetlen szükséglete, melynek időtartama egy 

átlagos ember esetében: "Még öt perc." 

Ámokfutás 

Az ámokfutás a jövő tömegsportja. 

Anekdota 

Az anekdota rossz vicc a történelemből merítve. 

Apáca 

Az apáca olyan személy, aki fogadalmat tesz, hogy nem lesz anyáca. 

Cinizmus 

A cinizmus beteg humor. 

Cipőkanál 

A cipőkanál eszköz, amelynek segítségével beszállhatunk egy kisméretű autóba. 

Citrom 

A citrom az a gyümölcs, ami pótolja a citrompótlót. 

Csúnya nő 

A csúnya nő olyan nő, aki rejtegeti a szépségét. 

Csúnya nő nincs, csak kevés alkohol. 

Dac 

Hogy mi a dac kifejezés jelentése, azt nem árulom el. Nem és nem! Csak azért sem! 

Diéta 

A diéta lényege: annyit ehetsz, amennyit szeretsz, persze abból, amit nem szeretsz. 
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      Horoszkóp egy kicsit másként 

 

Kos (03. 21. - 04. 20.) 

Problémák adódhatnak párkapcsolatukban, 

ha időben lokalizálják (lásd: észlelik) a 

problémát, megoldódhatnak anyagi 
problémáik.  

Bika (04. 21. - 05. 20.) 

A közszolgálati televízió kettes csatornájától 

állásajánlatot kap. Önnek kapóra jön, és 

felrúgja többéves megállapodását a német 
konkurens csatornával.  

Ikrek (05. 21. - 06. 21.) 

Veszélyes vizeken evez. Kedvesénél műhiba 

lépett fel. Kisugárzásának energiaszintje a 
megengedett határérték felett van.  

Rák (06. 22. - 07. 22.) 

Kerülje a trópusi fekete solymár csípését, 

halálos lehet! A világvége nem Öntől függ.  

Oroszlán (07. 23. - 08. 23.) 

Nézzen körül! Látja? Ön nem válogatott 

szereplő. Periféria. Ismerjen meg más 
fogalmakat.  

Szűz (08. 24. - 09. 23.) 

Már nem kell félnie a jövőtől, a négyes 

metró is megépül, az árvíz is elvonul. 
Szeresse a BKV-t.  

 

Mérleg (09. 24. - 10. 23.) 

Sándor, hozzon zsákban meleget. Vegyen 

fel személyi kölcsönt, árverezze el a házát. 
Lázadjon!  

Skorpió (10. 24. - 11. 22.) 

Olvassza le a mélyhűtőt. Menjen el 
ebédelni. A hétvégére elolvad a hó.  

Nyilas (11. 23. - 12. 21.) 

Joggal hisz abban, hogy elboldogul a 

világban. Jól tudja érvényesíteni 
elképzeléseit a Dabasi választásokon.  

Bak (12. 22. - 01. 20.) 

Önálló gondolkodásra képes. A 

családjukban egyedül Ön hisz abban, hogy 
lesz pénzük, dicséretes dolog.  

Vízöntő (01. 21. - 02. 19.) 

Mellőzze a habozást, a gyakori megfázást 

és a bélyeget. Elege van már abból, hogy 

állandóan párjának van igaza.  

Halak (02. 20. - 03. 20.) 

Ha dolgozik, ügyeljen arra, nehogy 

munkahelyi kapcsolatainak rovására 

menjen. Minden este olvassa el leveleit, 
vírust (!) is kaphat. 
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OOKKOOSS  FFEEJJTTEEGGEETTÉÉSSEEKK  EESSZZII--SS  DDOOLLGGOOZZAATTBBAANN  

  

- Laikosz, Labdakosz fia, Théba királya és Iokaszté sok évig nem akartak 

gyereket, de egyszer nem bírták ki, és született egy gyerekük. 

- Antigoné a műben női szerepet játszik, de ahogy olvasunk róla sokkal inkább 

férfinek tűnik. 

- Iszménéről lesül, hogy nő, sokkal félénkebb Antigonétól. 

- Erre Antigoné ideges lesz,… 

- Elvonul mind a kettő testvér két irányba és ekkor a kar vonul be. 

- A kar utolsó pár sorában megjelenik Kreón, a király, és kísérete. 

- Ekkor a karvezető mondta, hogy ő megmondta az egészet, hogy ez lesz 

belőle. 

- Iszméné hivatkozik nemükre, mert ők nők, és nem fogják elbírni Polüneikész 

holttestét – „mi gyönge nők vagyunk”. 

- Iszméné bátorságot nevel magába. 

- Antigoné Iszménétől tudakol. 

- Kreón és Iszméné beszélgetése közben egyre a bátrabb oldalát mutatja. 

- Iszméné még az apjukat is felhozza a beszélgetésükben.  

- Iszméné azt mondja Kreónnak, hogy akit ennyi bánat ér, az józan ésszel nem 

tud normálisan gondolkodni. 

- Antigoné szerintem csak megpróbálja hergelni Iszménét, aki mindig józanul 

gondolkodik. 

Foxi 
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KKAAMMAASSZZOOSS  NNYYEELLVVBBOOTTLLÁÁSSOOKK  GGYYEERREEKKSSZZÁÁJJ  MMÓÓDDJJÁÁRRAA,,  

IITTTT  AAZZ  EESSZZIIBBEENN  

ÉNEK: 

Elütök a két füled között az’t 

nézhetsz! 

Benyomom a szemed, hogy 

lásd, milyen sötét vagy; 

Ne dumálj, mert úgy jársz, 

mint az újpesti vezérszurkoló! 

Említettem, hogy leszedem a 

fejed a nyakadról? 

Diák felelés közben: Johann 

Sebastian Bach „szwifteket” 

írt… 

Mire a tanár: Nem, nem. Azt 

a Suzuki gyártja. Jól van, mit 

tudsz róla? 

Erre az egyik diák a padból: 

Könnyen törik, rossz a 

légkondija. 

 

KÉMIA: 

Sajna, cucu, hiányzik egy 

molekula… 

Na, akkor cuncogjátok a 

feladatot! 

Patent, akkor pont jó neki, 

Dettó ugyanez a feladat… 

A kötési enerdzsi… 

Innen zutty oda le! 

A mancába, hogy nincs 

periódusos rendszer! 

Ne cuncogjunk bele a 

nagyvilágba, mert nem 

megyünk semmire! 

Kapaszkodni fogtok az 

örö0mtől, ha megérzitek a 

kémia ízét! 

Cuncogjátok már egy kicsit 

jobban… 

 

MATEK: 

A hátsó duruzsolástól nem 

hallom a saját 

gondolataimat… 

Jól van, BOCIKÁIM, hadd 

mondjam már el! 

Foxi 

Senki sem tökéletes 
Van egy magyartanár, aki híres/hírhedt a diákok körében. A leadott anyagot keményen 

megköveteli, tanítványai ezért félve tisztelik. Viszont ő is ember – ez a néha-néha előjövő 

kedves gesztusokon kívül abban nyilvánul meg, hogy bakizik. Íme néhány : 

1. „Ne gyerekeskedjünk, bibibí” 

2. „A céhes ipar néhány manufaktúrára korlátozódik.” 

3. „Kínának azt a Kínához közel eső részét” 

4. „Gergőnek nem jut eszembe a keresztneve.” 

5. „Szent-Leningrád” 

6. „rakóhajomány tea” 

7. „Ember és tragédiája” 

8. „egyszavas szó” 

9. „bika ellető” 

10. „Kosszuth” 

11. „őszirózsázás forradalom” 

12. „Amivel én 1 órát foglalkozom, ő tízet. Vagy fordítva: Amelyikkel ő 10 órát 

       foglalkozik, én 1-et.” 

13. „Kossuth nagyon jó Szolnok” 

+1 (amit egy diákja mondott felelés közben) „a faragatlan fát könnyebb nem eltörni”/Camci 
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EEggyy  kkiiss  ssppoorrtt  
Iskolánk volt diákja, Győri József (B98-02) nagy elismerésben 

részesült nem is olyan régen. Február 13-án Szekszárdon a 

Tolna megyében az Év sportolójának járó díjat adták át neki 

rádióamatőr sport sportágban nyújtott kimagasló 

teljesítményéért. E nemes eseményről a Tolnai népújság február 

14-ei számában is jelent meg tudósítás. 

Büszkék lehetünk Józsira, aki nemcsak ebben a 

sportágban ért el szép eredményeket, hanem 

iskolánk kosárlabdacsapatának is szerves tagja 

volt, ezen kívül jó tanulmányi eredményekkel 

zárta az itt eltöltött négy évet. 

  TTuurrccssii  
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NNéézzdd  mmeegg,,  oollvvaassdd  eell,,  hhaallllggaassss  bbeellee!!  
ajánló rovat  - Farkas Áron 

Ez az új rovat arra törekszik, hogy a modern kulturális melléktermékek dömpingjével szemben megpróbáljon 

némi igényesebb kultúrát lopni életetekbe, de legalábbis arra, hogy kiválogasson és ismertessen veletek néhány 

olyan művet, amire tényleg érdemes időt áldozni.  

Sajnos néhány infót csak másodkézből tudunk lehozni, ugyanis a kapcsolatfelvétel a hazai lemezkiadó 

cégekkel, és a filmek magyarországi forgalmazóival érthetetlen okokból meghiusult. Egyedül a könyvtáros 

néni volt olyan kedves, hogy a könyveket a rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönet érte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

A HÓNAP KÖNYVTIPPJE 
 

George Orwell - 1984 

 

Mostanában mindenki 

róla beszél, de alig néhányan 

tudják csak, ki is valójában a 

Nagy Testvér.    

George Orwell angol 

regény – és esszéíró 1984 c. 

művéből származik az 

idézet: ,,A Nagy Testvér 

szemmel tart.’’ A regény a 

jövőben         ( 1984  ) 

játszódik, és az író másik 

ismert művéhez, az 

Állatfarm-hoz hasonlóan, ez 

is totális diktatúrát ábrázol, 

ám ezúttal 

emberszereplőkkel, a 

nyolcvanas évek 

Angliájában. A történetben 

egy a lázadás lehetőségétől 

megfosztott, gon-dolatilag 

önállótlan, központi-lag 

irányított társadalom 

rémképe bontakozik ki. 

Ezzel a rémmel próbál a 

regény hőse szembeszállni.  

Érdekes egyezéseket 

fedez-hetünk fel a könyvben 

leírt világ és a 40-es, 50-es 

évek Magyarországa közt.   

Hamar belátható, hogy a 

gagyi valóságsóknak milyen 

kevés közük van a személyi 

kultusz középpontjában álló 

fantom-vezérhez, a Nagy 

Testvérhez.   

Apropo valóságshow: 

Minek idegeskedni, ha 

néhány hülye blamálja magát 

a képernyőn? Olvasd el 

inkább a könyvet!  

FILM 

avagy a márciusra várható filmek a paksi moziban 

A múlt nélküli ember 

Vígjáték – 87 perc 

R.: Aki Karusimáki 

Fsz.: Markku Peltola, Kati Outinen 

Aki Karusimáki a következőt mondta filmjéről: ,,Epikus dráma és üres zsebű, 

magányos szívek álma.’’ Méghozzá csodaszép álom, hiszen A múlt nélküli 

ember az öntörvényű, minimalista rendező pályafutásának csúcsteljesítménye: 

ragyogóan színes, és oly megragadó és vicces, hogy a finn rendezőt több 

joggal elfogult kritikusa Charlie Chaplinhez hasonlította miatta.                                                                    

(Cinema) 

A sztori: Egy hegesztő rablótámadás áldozatául esik, elveszti az emlékezetét, 

és új életbe csöppen. 

A gyűrűk ura II. – A két torony 

Fantasy – 179 perc 

R.: Peter Jackson 

Fsz.: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler 

 

A sztori: Az utazás folytatódik, a Tolkien-világegyetem tovább tágul. A 

fantasy eposz második részében Frodó, Aragorn és a többiek három csoportra 

szakadnak, és mindegyik járja az útját Szarumán vasudvari tornya, Orthanc és 

Szauron Barad-dúrja között. 

Extrák: grandiózus csatajelenetek Kürtvár ostrománál, entek (faszerű… 

bocsánat, fákra hasonlító lények) csatába vonulása Szilszakáll vezetésével, 

átkelés a halottak mocsarán, ésatöbbi. 

Keressétek a telefonáló orkot!   

Tenebaum, a háziátok 

Vígjáték  - 109 perc 

R.: Wes Anderson 

Fsz.: Gene Hackman, Owen Wilson, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, 

         Angelica Huston, Danny Glover 

Igaz nem mostani filmről van szó - már tavaly októberben játszották 

Magyarországon-, de tudomásunk szerint hozzánk még nem ért el.  

A szori: Tenebaum papa huszonkét év távollét után visszatér népes 

családjához, és megkezdődik a múltelemzés tragikomikus folyamata. Minden 

idők legviccesebb filmje a letargiáról. Visszafogott humor, remek párbeszédek, 

kiváló színészek. 
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Zene

Belga  

Majd megszokod 

Crossroads 

74 perc – 16 szám 

Rapnek álcázott szoci-ológiai tanulmány, zseniálisan poénos helyzetjelentés a Nagy Magyar Valóságról. Sokáig 

kellett várni az első Belga albumra, de megérte türel-mesnek lenni. Nem sokkal azután, hogy a Pepsi sztár-csinálóján 

második helyezést értek el, sikerült találniuk egy vállalkozó kedvű kiadót, és a többi már történelem. 

 Ám a siker korántsem volt mindig ilyen egyértelmű. Nem az az ország a mi kis hazánk, ahol sértődés nélkül lehet 

görbe tükröt tartani bárki elé is, márpedig a Belga ezt teszi, megalkuvás nélkül kiforgatja a magyar valóságot. A Majd 

megszokod szociológiai tanul-mány az elejétől a végéig, amelyben mindenki megkapja a magáét. Legyen szó akár piti 

magyar játszóterek piti gengsztereiről (Ovi), a tömeg-közlekedésnek csúfolt iparág mindennapjainak léleknemesítő 

hatásáról (Kalauz I.-II.), vagy éppen szexről (Maci, Lyuk-lyuk), meg kell szakadni a röhögéstől, még sokadszori 

hallgatásra is.  

Petőfiék után szabadon: a népről a népnek.   

                             (WAN2)  

Nirvana 

Nirvana 

Universal 

55 perc – 15 szám 

Három dolog miatt ünne-pelhetjük a nemrég megjelent Nirvana válogatáslemezt: 

I. előkerült egy k**** jó szám, a You Know You’re Right című felkavaró alkotás. 

II. A kétséges helyiértékű Bleach és In Utero című lemezeket elfelejthetjük, mert pont az értékelhető 

szerzeményeket kopírozták rá erre a cím nélküli, elegánsnak mondható albumra. 

És III. még az Unplugged műsorról is sikerült a két legjobban eltalált dalt, az örökbecsű David Bowie-átköltést, a 

The Man Who Sold The Worldöt és talán minden idők legjobb féltékenységi hisztériáját megörökítő Where Did You 

Sleep Last Nightot kiválasztani.  

Az albumnak jót tett a remastering, kiegyensúlyozot-tabb a dinamikája, elevenebbek lettek a számok.  

Minden Nirvana házi oltár kötelező szakrális tárgya ez a lemez, melyhez az ismert szertartásrendet javasoljuk. Azaz: 

tasakból kiemelés, áhitatos böngészés a boritón, play gomb aktiválása, nevermind. 

                             (WAN2) 

 

Muse 

Origin of symmetry 

Universal 

52 perc – 11 szám 

Nem egy új lemezről van szó, hanem egy pár évvel ezelőtt kiadottról, mégis úgy érezzük, nem lenne teljes az ajánló, 

ha ezt kihagynánk.  

Nem sokan ismerik nálunk a brit rock-triót, ami valószí-nűleg annak tudható be, hogy a magyar zenetévék nem 

igazán játszanak ilyesféle zenét, de ebbe most a helyhiány miatt ne menjünk bele.  

Visszatérve az albumra, a The Origin Of Symmetry egyszerűen zseniális, mind hangzását, mind szerkesztését 

tekintve kiemelkedő. Energi-kus, emelkedett és elszállós. A lemez a New Bornnal indul, ami elég rendesen leteszteli a 

hangfalainkat, talán ez a legpörgősebb nóta  az összes közül, ami persze nem jelenti azt, hogy az album később leülne, 

sőt, olyan számok mellett mint a Hyper Music, a Plug In Baby vagy a Darkshines biztosan nem lankad a  figyelmünk. 

De felsorolhatnám akár az összes számot, mert mindegyik mestermű. 

Matthew Bellamy, az énekes virtuóz gitár-, és zongorajátéka, mellett az egyébként egész korrekten kísérő basszus és 

dob is háttérbe szorul.  

Száz szónak is egy a vége, max. kettő:     

Hallgassd meg!
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Hál’ Istennek újra beindultak a valóság show-k! Pedig már sokan /én is/ 

kezdetek fellélegezni, hogy vége ennek az őrületnek.........aztán rá kellett 

döbbennünk, hogy MÉG CSAK MOST KEZDŐDIK IGAZÁN! 

Újra betekintést nyerhetünk X, Y, Z magánéletébe: 

 mit 

 mikor CSINÁL? 

 hol 

 hogyan  

Szükség van erre? Ezek szerint igen, pedig ez a népbutítás már egy foka... amit 

nehéz lesz túlszárnyalni....... vagy mégsem? 

Nagyon remélem, hogy nem csak én vélekedem így, hanem még sokan mások is...... 

de az tény, hogy ez örök téma lesz bárhol, bármikor. Akárcsak a választások 

tavasszal. 

Hamarosan azt hallgathatjuk, hogy Kati néni és Bözsi néni majd a buszon 

veszekszik, hogy a két konkurens csatorna közül melyiken érdemesebb nézni a 

„VALÓSÁG”-ot! 

Emlékszem, nem is olyan régen még mindenki a brazil sorozatokért, vagy más 

néven a szappanoperákért volt oda.....Esmeraldával az élen.../tudjátok, Juan Carlos 

izé....stb./! 

Most ott tartunk, hogy hétköznapi emberek magánéletét kuksoljuk...de hisz 

ahhoz nem is kell egy villába költöznünk, elég hozzá egy távcső, némi szomszéd, na 

meg rengeteg idő! 

 -zoé- 
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VÉLEMÉNY, KRITIKA, DICSÉRET, STB. 

Volt egyszer egy szalagtűző. Ha valaki nem tudná, hogy ez a szó pontosan mit jelent, akkor 

itt egy kis magyarázat:  

Van kb. 100 diák. Három és fél éve koptatják egy középiskola/gimnázium padjait. Ennyi 

ideje várnak arra, hogy valaki rájuk tűzzön egy szalagot. Hogy eljöjjön végre az az este, ami csak az 

övék, amikor a tanárok is yofejek, senki nem parancsolgat, mindenki gratulál. Elismerik a három és 

fél éves „szenvedésüket”, mindent, amit a suliért tettek, és csak ők a főszereplők. Ha valaki most azt 

gondolná: „mekkora önzés”, az vagy elfelejtette a fiatalkorát, vagy még nem tart ott, hogy 11 és fél 

éve jár iskolába. 

Akkor most a magyarázat után jöjjön a konkrét történet. Akinek nem inge, ne vegye magára, 

akinek viszont igen, az vállalja fel és ne a negyedikesek háta mögött, ha lehet! (Ha nem jó a méret, 

vagy nem tetszik a szín, becseréljük másikra!) 

Tehát mint már az elején említettem: volt egyszer egy szalagtűző. Volt egyszer 5 végzős 

osztály, akik már nagyon várták. Mert ugye az embernek életében egyszer van szalagtűzője. Amire 

még nagymama/nagypapa korában is emlékezni fog. És pont ezért nem mindegy, hogy hogy sül el a 

dolog. Felkeltek reggel, azzal a gondolattal, hogy „Úristen, ma este szalagtűzőm lesz! Dehát én még 

nem is vagyok ilyen öreg!” és egész nap azon gondolkodtak, hogy a bál után hol verjék el az összes 

pénzüket. Mi is a program? Ja, igen! 5-kor tűzés a művházban, ez kb. fél 8-ig szokott tartani, utána 

bál a csarnokban kb. éjfél-fél egyig, azután party hajnalig. Tökjó lesz! És eljött végre az 5 óra. 

Videó, műsorok, tűzés. Igen, a lány meg lett tűzve. De a kaviárt sem esszük kézzel! A lány 

egyáltalán nem úgy lett megtűzve, ahogy illett volna. És ha valaki a reakcióját gyerekes és 

unintelligens viselkedésnek tartja, annak csak gratulálni tudunk! Őszintén! Arra miért nem gondol 

senki, hogy ez benne milyen mély nyomokat hagyott? Hogy milyen érzés lehet, ha az emberben 

megvilágítva, a színpad közepén összedől egy világ? És ahelyett, hogy egész éjjel önfeledten 

bulizna, mások sajnálkozását hallgathatja reggelig? És egyáltalán: Ti nem éreztétek volna 

(magyarul) égőnek? Na ugye, hogy de! Pedig az Ő részéről egyáltalán nem az! Na mindegy! A 

lánynak pedig üzenem, hogy fel a fejjel, és mi nagyon szeretjük! Jó. Megvolt a tűzés is. Mindenki 

leült. Vártuk a kedves, aranyos, megható, szívhez szóló búcsúbeszédeket. De nem voltak. Ismerem 

a srácot, aki megírta a negyedikesekét. Csalódott volt. A beszéd pedig szép. De sajnos nem 

hallhattuk. A műsornak vége lett. Elindultunk lefelé, hogy a lányt felvidítsuk. A bál tetszett, a 

harmadikosoknak padig gratulálunk a tánchoz, mert nagyon jó volt! És hiába voltak nagyon 

kevesen, az a kevés ember úgysem fogja kihagyni a tangót az élménybeszámolójából, ha 

megkérdezik tőle, hogy: „Na, milyen volt az ESZI-s szalagtűző?” Úgyhogy ne legyetek kiakadva! 

És igaz, hogy a lakodalmas zene nem mindenkinek a kedvence, de azért elvoltunk! 

Végülis a végére minden jóra fordult. Most már mi is büszkén hordhatjuk a szalagot a 

kabátunkon. Igaz, hogy a szalagtűző nem volt zökkenőmentes, dehát semmi sem lehet tökéletes! 

km 

 

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÜNK MINDENT! 
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak segítségét, akik eddig egy jelképes 

összeggel hozzájárultak Horváth Gergely kezeléséhez, és valamennyire 

megkönnyítették szülei helyzetét. Reméljük, minden egyes forinttal egy kicsit 

közelebb kerülünk ahhoz, hogy Ő ismét köztünk lehessen. 

A 13. G osztály Gergely szülei nevében is nagyon hálásan köszöni a felajánlott 

összegeket a tanároknak, diákoknak, az ESZI-ben dolgozóknak, valamint 

mindazoknak, akik segítettek. 

KÖSZÖNJÜK!!! 
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ÁRA: 30 FT 


