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Halihó Mindenki! 
 

Nagyon sok szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó! Ismét egy új tanév és 

ismét egy új száma a mi közkedvelt és fergeteges suliújságunknak. Remélem 

mostanra már mindenkinek sikerült visszazökkeni a szürke hétköznapokba (amik 

valójában nem is olyan szürkék, főleg ha teszünk érte valamit) meg az iskolai 

életbe. Próbálunk ebben a tanévben is arra törekedni szerkesztőtársaimmal, hogy 

szórakoztató és érdekes cikkeket olvashassatok drága folyóiratunkban, de ehhez 

persze a Ti segítségetekre is szükségünk lesz.  

Szóval akkor élvezzétek a sulit, olvassatok suliújságot, vigyázzatok magatokra meg 

tanáraitokra, akiket tiszteljetek és becsüljetek, meg persze bulizzatok jókat! 

Kedves Negyedikesek, Ti meg ne féljetek, már csak egy pár hónap, és 

túllesztek az érettségin, és egy jó nagyot fogtok bulizni, és majd a többiek a 

dolgozataitokban ejtett bakikon fognak nevetni nagyokat! 

Hát akkor még egyszer jó szórákozást az olvasáshoz, és tanuljatok sokat, meg majd 

nemsokára megint jelenkezem ám! 

 

puszka 

 
         Turcsi 
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Gólyák élete 

 
„Ez a faj kitartóan képes repülni, és nem riad vissza a hosszabb úttól.” 

A mondat a költöző madárról szól, de az „ESZI-s gólyákra” is igaz. Szeptemberben útra 
keltünk új iskolánkba. Egy megszokott környezetből egy újba kerültünk. Végre mi voltunk az általános 
iskolában a „legnagyobbak”,és most újra a „legkisebbeknek” neveznek. Ezt csak akkor fogtuk fel 
igazán, amikor megérkezett az értesítés: 
Gólyatábor augusztus utolsó hetében! A 
gólyatáborba szinte minden elsős kíváncsiskodva, 
félénken érkezik meg. 

Ezekről az élményekről, programokról 
kérdeztük diáktársainkat: „Jó volt megismerkedni 
az osztálytársakkal, osztályfőnökkel és a többi 
tanárral. Nagyon tetszettek a programok,különösen 
a szituációs játékok. Tetszik az iskola épülete, bár 
kicsit sok a lépcső, de ki lehet bírni. A gólyatábor 
által az első tanítási napon nem idegenként ültünk 
be a padba.” - vélekedik egy elégedett 9. osztályos 
tanuló. Az iskola gólyái már a gólyabálra is 
készülődnek, bár nagyon nehezen állnak össze a 
koreográfiák, de lelkesek a csapatok. A gólyatáborban rengeteg kimerítő feladat adódott, és persze 
emellett szórakozás is. Akadtak érdekes szituációk, pl.: éjjel a motorosok „küldözgettek üzeneteket” a 
gólyáknak. Ez nem volt valami kellemes „ébresztő”. Már a táborban ki kellett gondolniuk a gólyáknak, 
hogy milyen előadást tartanak a gólyabálon. A tavalyi „A” osztályosok egyik társukat csomagolták be 
egy dobozba, kitették középre, és kiugrott belőle a„csomagolt gólya”. A régi eszisek szívesen 
emlékeznek a sport- és strandprogramokra. Az ESZI már 6 évvel ezelőtt is rengeteg „unaloműző” 
feladatot, kikapcsolódást tudott felajálni a gólyáknak. Pl.: 1997-ben az akkori 9.F osztály összes 
hobbijának, érdeklődésének eleget tudott tenni az iskola. Az ESZI az évek során már egyre több 
programot nyújt, és reméljük, hogy ez a pár információ a következő gólyagenerációknak is jót tesz, 
hogy fel tudjanak készülni a gólyaéletre. 

Írta: Kanczler Enikő és Sütő Irén 9.B 
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Költő gólyáink gólyakölteményei

9. B.  

 

Infós gólyák vagyunk, 

Processzor az agyunk, 

Monitor a fejünk, 

S billentyű a kezünk. 

 

Fél nyolckor még sorakoztunk 

8 – már a Dunán voltunk  

Most éppen verset írunk 

Ettől rögtön lehidalunk. 

 

Már csak pár sor hiányzik, 

A csapat mindjárt piázik. 

Olga néni, elnézést! 

A rímek száma hát kevés. 

9. C. 

 

A parton kábulok, 

a Dunára bámulok. 

Nagy a sötétség, semmit se látok, 

a gatyámba becsinálok! 

 

Alkonyban fák sötétlenek, 

a víz tükrén csillagok fénylenek, 

víz tetején uszály remeg 

a víz tükre fölött gólyaszárny lebeg 

Ülök a Dunán arra leszek figyelmes 

hogy zuhan egy Boing 747-es. 

9. D. 

 

Kelep, kelep! 

 

Eljöttünk a táborba. 

Lejöttünk a Dunára! 

Szétcsípnek a szúnyogok. 

De még mindig itt vagyunk, 

Bár verset írni nem tudunk! 

De még mindig itt dekkolunk 

 

D-sek, D-sek király teremtések!!! 

 

9. A. 

 

Gólyák a Dunán 

Gólyák a Dunán 

ülnek lazán. 

Környezetvédelmi szakon  

a 9. A a király. 

Környezetvédelem a mindenem, 

ezért élek szüntelen. 

Verset írni nem tudok, 

csomó papírt elhasználok. 

tanárokat nem ismerjük, 

de reméljük, hogy megszeretjük. 
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Beszélgetés a Gólyabálról 
Jantó Anikóval 

ESZI 9.A 
 

- Mesélj a gólyabáli élményeidről! 

- „A gólyabáli műsorunkat kb. másfél hétig próbáltuk. Szerintem nagy sikerrel, bár lehetett volna jobb is ,de 

nekünk megteszi. Tetszett a gólyaeskü, bár a mérlegállás kis túlzás volt. Helyeslem, hogy a bejárósokat nem 

piszkálták annyira, a kollégistákkal ellentétben. Kár, hogy nem volt ott a Vida tanár úr és jó volt, hogy az új 

tanárokkal sem kivételeztek, nekik is le kellett tenni az esküt. Bár lehettek volna erősebbek az eskü 

feltételei.(Persze a tanároknak!)” 

- Mit gondolsz a gólyabáli műsorokról? 

- Nem akarok megsérteni senkit, de a tuti befutó a 9/C. osztály volt. Tetszett, amikor fellibbent a szoknya a 

„hátsók” fölül. Kár, hogy nem az elektronikára jelentkeztem!!! A mi  műsorunkban az volt a rossz, hogy 

nem vett részt benne mindenki.” 

- Hogy tetszett a zene? 

- „Príma volt a diszkós zene. Örülök, hogy a barátaim is elkísértek. Bár adhattak volna több Tankcsapdát, de 

ez is nagyon megfelelt. 

- Milyen volt szerinted a szervezés? 

- Jók voltak a tombolanyeremények, bár én nem jártam szerencsével. (Lehet azért, mert szőke vagyok.) A 

színpad és a tánctér lehetett volna nagyobb is. Szerintem mindenki jól érezte magát, köztük én is. 

Az interjút készítette: Kanczler Enikő 9.B 

 

9.A.

9.C 

9.B. 

9.D. 

 



6. oldal 

EEggyy  kkiiss  kkuullttúúrraa  

 
Október 2-án, csütörtökön 10.30-kor különleges megnyitóbanlehetett 

részük az ESZI-s diákoknak.  
Kováts Balázs fényképeiből „A felkelő nap háza” címmel fotó- kiállítás 
nyílt az első emeleti aulában. Valamennyi fényképen a paksi Duna felső 
kanyarulata látszik varázslatos hajnali színekben megörökítve. 
 A megnyitón Kováts Balázs, iskolánk egykori igazgatója személyesen is 
megjelent. 
 Iskolánk jelenlegi igazgatója Ronczyk Tibor mondott köszöntőt, majd 
Keresztes Nagy Zsófia és Molnár Dóra 9. B osztályos tanulók a 
napfelkeltéhez kötődő világirodalmi vers- és prózarészletek felolvasásával 
termtettek ihletett irodalmi hangulatot. 

  

 
 

Riportunk Kováts Balázzsal a kiállítás megnyitója után készült. 

 

Milyen időközönként készíti ezeket a fényképeket? Akkor, amikor van egy kis szabadideje, vagy amikor úgy 

gondolja, hogy most pont le kell mennie a Duna-partra? 

Kováts B.: Paks egy különleges pontjára, egy dombtetőre építettem a házam annak idején, a paksi Halászcsárda 

fölött, a lábam előtt hever az egész Duna, a hálószobám ablakai pont a Dunára néznek. Amikor reggel 

felébredek és felülök az ágy szélén, akkor én már látom azt, ami ezeken a képeken van. Tehát nekem nem kell 

sehova mennem, nem kell semmit elhatároznom, csak oda kell nézne: „Jaj de szép!” Nyúlok, megfogom a 

fényképezőgépet – oda van készítve – kimegyek a teraszra, - három lépés - , beállok ugyanarra a helyre, 

évtizedek óta a terasznak ugyanarra a négyzetméterére, és pontosan ugyanazzal a beállítással fényképezek 

mindig. Tehát ez most csak egy kis része azoknaka képeknek, amiket az elmúlt években készítettem.  
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Mikor készült az első kép? 

Kováts B.: Valamikor a 90-es évek közepén csináltam az első képet. Aztán most már nyilván egyre kevesebbet, 

mert mindennek van határa. Hiszen az ember egyszer csak ismétli önmagát. De azért mindig vannak új 

gondolatai, esetleg más a nap, nemcsak felkel, hanem le is nyugszik például (de azt én nem látom – azt valaki 

másnak kell lefényképeznie, akinek arra néz a háza.)  

De fotótéma rengeteg van, ahogy szokták mondani a fotósok. Nem kell semmi nagy dolog, hanem sok képet 

kell csinálni. Százból lesz egy, ami igazából jó, és tízezerből lesz egy, ami igazán jónak mondható. 

Bocsánat, van egy jó történetem, szeretném elmondani: Az egyik leghíresebb magyar fotóriporter  arról volt híres, 

hogy állandóan három fényképezőgép lógott a nyakában. Bárhol volt, bármi történt, ő azonnal elő tudta kapni a gépét és 

tudott fotózni. Életének a legnagyobb tragédiája és kudarca az volt, hogy amikor a németek felrobbantották az Erzsébet-

hidat, ő ott állt és  nem volt ott nála a fényképezőgépe. Ezt soha meg nem bocsátotta magának, hogy egy  ilyen eseményt 

nem tudott rögzíteni. 

 

 
 

Melyik évszakban a legszebb a Duna? 

Kováts B.:Érdekes, sokan azt hiszik, hogy nyáron és télen vannak a legérdekesebb felvételek. Nem így van! 

Tavasszal, tavasz elejétől - már február végétől április végéig -, és ősszel - októberben és novemberben - . 

Valószínű, ez összefügg az éghajlati viszonyokkal, a nap változásával.  

Hobby szinten csinálja vagy ez már megszállottság? 

Kováts B.: Gyakran talán még hobby sem. Van az életemben elég sok hobbym, ami elveszi az időmet, és itt 

nemcsak a munkámra gondolok. Semmi különleges fotófelszerelésem nincs, nincsenek különleges gépeim, 

nincs állványom. A gépem kompakt, normál, amilyet az országban bárki használhat. Ezt valahogy a véletlen 

hozta. Nem olvasok szakirodalmat, nincs semmi felkészülés, láttam valamit, megtetszett és lenyomtam a 

gombot. 

Köszönjük a beszélgetést! Mivel búcsúzna el az eszis diákoktól? 

Kováts B.: Én nem búcsúzom, ez az iskola nekem mindig egy kicsit az otthonom lesz. 
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VVEERRSSEEKK

Tudja meg mindenki 

 

Azt akarom, hogy tudja meg mindenki:  

 

Nem kellenek az istenek ahhoz,  

Hogy ne az ördögöket szolgáljuk.  

Azt akarom, hogy tudja meg mindenki:  

 

A csillagok legkedvesebb gyermeke 

vagyunk,  

És lassan felnőtté válunk:  

Élni fog és ember lesz  

Mindenki  

 

Azt akarom, hogy tudja meg mindenki:  

Fáj, hogy még nem tudja mindenki.  

Azt akarom, hogy tudja meg mindenki:  

Tudom, hogy ha nem akarnám,  

Akkor is megtudná mindenki.  

 

Mi lesz? 

 

A fa alatt gondolkodok, hogy vajon mi 

lesz, ha meghalok.  

Semmi sem lesz, nem süt a nap, nem 

jönnek a zivatarok,  

Minden elvesz,  nem lesznek fák, 

gondolatok.  

Gondolkodok fönn a fán, érzem a fény és a 

szél il latát .  

Semmi sem lesz,  teremnek a gondolatok, 

nőnek a fák,  

Minden meglesz, csak én nem leszek már.  

 

K. 
Jövünk s növünk vékony vastag falakká,  

S néha a falból falak fölött röpködő 

alakká.  

Hív minket a hideg rend örökké,  

És mi merevedünk fagyos éji őrökké.  

 B. 
Megszelídíthetetlen tünemény 

-Mi kell még, ó, mondd? 

Tán a varázsfuvola 

Bűvös hangja csengjen? 

Elhozom! 

 

Tán az Isten jóságból öntött 

Harangja zengjen? 

Zengeni fog! 

 

Ha azt akarod, csillag-kesztyűvel 

melengetik az angyalok 

Liliom karod.- 

 

Aztán halkan felvette 

Kabátját, 

 

Mégis feladta a reményt 

 

Tovább állt, 

S nem látta többé a 

Megszelídíthetetlen 

tüneményt 

BBeessee  DDóórraa  1122..  FF  
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AA  ggyyáárreekk  uurraa    
(folytatásos esziregény) 

1. rész 

Lassan szállott le a nap, a nyugati hegyek közt, mikor riasztó hang verte fel a kis város csendjét. 

Karakópadlizsán egy nyugodt kis város hírében állott, valahol a nagy Misis Ipi dzsungel és a Keleti tenger 

határán. De a térképen megkeresni nem volt kis feladat, mivel az Misis Ipi dzsungel valójában nem a híres 

folyóról kapta nevét, hanem a híres Apacs vezér, Ipi feleségéről. A Keleti tengert meg csak egy részeg 

tengerész nevezte így, valójában a feltérképezett területek nyugati határán hullámzott. Ennek ellenére 

Karakópadlizsán népszerű és rohamosan fejlődő város volt, lakói egy furcsa faj képviselői voltak, akik magukat 

magyaroknak nevezték. Ezért is furcsállta mindenki e város békésségét, mivel ez lakói hírnevével hatalmas 

ellentétben állt. Most azonban valami hatalmas mély hang zavarta meg a lakók nyugalmát, illetve 

nyugalmatlanságát. Ez a zaj a városkapu felől terjedt szét a falak között és félelemmel töltötte el a telepeseket. 

Valaki iszonyatos erővel verte a hatalmas fém berakásos tölgyfa ajtót, amivel kapcsolatban több feltevés is 

napvilágot látott, arról, hogy honnan vettek az építők, tölgyfát, ami ezen az éghajlaton nem volt őshonos. Az 

építők erre csak kacsintottak és azt mondták vigyorogva: Nagyker áron. 

Őrök rohantak a kapuhoz és izgatottan várták, hogy a kapu másik felén vajon egy békés óriás, vagy egy 

támadó sereg, esetleg egy hímlőhejes nokedliszaggató árus áll e? Sajnos a várost tervező mérnök 

megfeledkezett egy olyan ablak odatervezéséről a kapu fölé, melyen láthatták volna a kapu külső felén állókat. 

A kiskatonákban mérhetetlen tiszteletet ébresztett az iszonyatos erejű kopogás, mely valószínűleg egy nem 

akármekkora ember hatalmas erélyét dicsérte. A tisztek körében már korántsem volt, ekkora az áhítat, ők 

inkább az illető intelligenciáját becsmérelgették, ami nem tűnt túl magasnak. Az illető személyt ugyanis, 

valószínűleg nem képezték ki a csengő használatának fortélyaira, és a kilincset se próbálta még használni. 

Nemsokára kinyílottak a hatalmas kapuajtók, a sejtelmes nyikorgás közepette a dzsungel sűrű párájának, 

homályából egy hatalmas alak körvonalai, rajzolódtak ki. Az őrök fegyvereiket egyre görcsösebben szorították. 

Végül a hatalmas alak szakította meg a csendet. Méltóságteljesnek és kifinomultnak nem éppen nevezhető 

hangján felnevetett. Senki se értette miért. A fogadó bizottság tagjainak feszültsége akkor kezdett oldódni, 

mikor a röhögő óriás már a térdét verte, és a nevetéstől teljesen eltorzult arcán, már könnyei csillogtak. Már 

mindenki tudta, hogy kivel van dolguk. Az alak Bimbó a Barbár volt az ő teljes testi valójában. 

Bimbó furcsa ember volt telis-tele rejtélyekkel. Senki se tudhatta, hogy épp mennyit sikerült elcsípnie a 

külvilág jeleiből, de valószínűleg nem túl sokat, mert annak, aki idáig megpróbált kommunikálni vele, csak a 

„mi?” kérdést ismételgette, és néha a vállait vonogatta. Most épp visszatért szülővárosába, királya hívására, 

hogy újabb sikeres küldetéssel fényesítse hírnevét. 

Az őrök megvárták, míg a barbár befejezi a hahotázási szertartását, amit naponta többször is megejtett, és 

csak a lehető legritkább esetben találtak logikus magyarázatot ennek okára.Akisro a kocsmároslány, kissé 

csüggedten törölgette az asztalokat, még csak egy hete dolgozott a „Két Lépés az Illemhely” fogadóban, de már 

nagyon unta, hogy a vendégek nagy része nem tudta teljesíteni ezt a két lépést. A hely kicsi volt és fullasztó, 

ennek ellenére szinte mindig teli volt. 
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 Most a hajnali órákban csak Akisro volt itt. Általában szeretett itt lenni, így nagyon örült amikor, megkapta 

az állásajánlatot, hogy itt dolgozhat. A helység így magányosan, viszont nagyon nyomasztóan hatott, a nagynak 

éppen nem mondható lányra. Ő volt a város egyik legősibb családjának, a Trenhob klánnak a legfiatalabb tagja. 

Nevén kívül azonban nem sok minden kötötte a családhoz, nem volt elég erős és hősies, nem volt elég 

becsületes és nem volt elég magas sem, így a klán kitaszította magából, de ez a kis Akist nem ejtette kétségbe 

és miután rájött, hogy kidobták, jellegzetes hangján elkiabálta véleményét házuk hatalmas vaskapuja előtt, majd 

elment berúgni. Akis, mint a család döntéséből is kiderült, nem volt túl magas, és hangja is csak magasságában 

emlékeztetett a cinegéjére, tisztaságában nem. Ennek ellenére sokat használta, őrületbe kergetve ezzel főnökét, 

aki csak azért alkalmazta még mindig, mert a pult rövid volt és akisro bizonyos testrészei megtoldották azt pár 

plusz centivel. Mikorra a nap már teljes egészében látszott a horizonton, és az első korán kelő munkások már 

kibújtak odúikból, a kis fogadóban is megindult az élet. Poharak röpködtek, székek törtek darabokra emberek 

hátain, egyszóval egy átlagos napnak látszott ez is, mint a tegnapi, de Akisro érezte, hogy nem fog itt minden 

olyan simán és zökkenőmentesen menni. Furcsa érzés volt ez, nem csak egy megérzés, hanem inkább egyfajta 

jövőbe látás, amit a csontjaiban érzett és igazában egy percig sem kételkedett. A pultoslányt sokszor kerítette 

hatalmába ilyen. Az idő múlásával egyre erősödött benne, és több másik is csatlakozott hozzá. Akisro számára 

például természetesnek tűnt, hogy tud tűzlabdát varázsolni és tárgyakat mozgatni puszta akaratával. Ezt a 

képzettségét sűrűn használta is a kocsmában kialakuló kisebb nagyobb csetepaték során. Most azonban érezte, 

hogy egy az övénél sokkal nagyobb erő munkálkodik a háttérben. Az ablakhoz ment és a várost körülvevő 

dzsungel mögötti hegyekre vetette tekintetét. Valami volt ott és az a valami feltételezhetőleg nagyon gonosz 

lehetett és elképesztően erős. 

Egy lovas vadul vágtázott a városban, elég különös látványban részesítve evvel a város lakóit, mert a lovasok 

többsége ehhez lovat is használt. A király már messziről látta a közeledő futára által felvert port, amikor az a 

lisztraktárokon át rövidített, kicsit ideges is volt, mert a liszt errefelé nagy érték. Monteron a gyalogos lovas 

futár volt a királyi futárszolgálat legjobbja, persze csak alvás terén, mert lovakkal felszerelt társaival soha nem 

tudta felvenni a versenyt, de ő ragaszkodott a két lábhoz. Amikor társai megpróbálták meggyőzni a négylábas 

előnyeiről, akkor csak valami homályos szabadkozást ismételgetett, hogy neki mennyire jobban tetszik a két láb 

verte kétütemű dobogás. Most, hogy egyre közelebb ért a palotához, úgy érezte be is bizonyosodott, és 

korszerűtlensége ellenére, mégiscsak a kétlábas futárszolgálaté a jövő. Mikorra beért a hatalmas falak közé, már 

csak levegőért kapkodásra, zihálásra és káromkodásra futotta az erejéből, de üzenetét át kellett adnia, úgy hogy 

lassan elkezdett a trónterem felé tántorogni. A hatalmas aranybevonatú farostlemez ajtó jól mutatta a birodalom 

kettős helyzetét, a futár kihúzta magát és méltóságteljesen, nem túl nagy, de határozott léptekkel sétált be rajta, 

a trónterem gyomrába. A helyiségben mindenhol fáklyák égtek, de még így is csak félhomály volt, a plafon már 

fekete volt füstjüktől. Monteron nem értette a dolgot, egy darabig állt ott az ajtóban tanácstalan arckifejezéssel, 

majd kisvártatva kinyúlt oldalra, és felkapcsolta a villanyt. Erre hatalmas riadalom támadt, a király felpattant a 

trónról, odasietett a kapcsolókhoz, és lekapcsolta a villanyt, majd magyarázkodóan fordult az új jövevényhez. 

- Fiam a Neon fény árt a szemnek, és isteni átok ül rajta, csakúgy mint a trónhoz legközelebb eső ablakon, 

amit, mint látod, be is falaztunk. Ezt a nagy fehér mágus, már évekkel ezelőtt megmondta. 

- Egész pontosan 76-ban - szólt egy alak, akit idáig a felszínes szemlélő ki sem szúrhatott, mert fehér köpenye 

és haja teljesen eltűntette a trónterem egyelőre még fehér részében. Ő volt a nagy fehér varázsló. Őt mindenki 

tisztelte a birodalomban, különösen mióta a király a személyes tanácsadójává tette. 

Petike 

Folyt.köv. 
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Sziget Fesztivál 2003. 

Szabadság, buli, haverok, 1 7 a totális egyenlőség jegyében. Nem, ez nem fizetett reklám, csak vélemény a 

világ legjobb 7 napjáról! Élménybeszámoló, vagy mifene. Tehát kezdjük is el. Szerda reggel, zuhog az eső. 

Nem izgat senkit, irány a Sziget! Felérünk Pestre, metro, aztán fél óra HÉV. Iszonyatos tömeg, másfél óra 

várakozás, de senki sem ideges. Megéri várni. Ülök a betonon és nem írom le, mit csinálok, mert akkor ez a 

cikk nem jelenhetne meg.  Megtalálható itt az összes „állatfajta”: a punkoktól a plazacicákon keresztül a 

rapposokig, a németektől kezdve az angolokig & így tovább. A fűben 3 kisgyerek játszik... Aztán bejutok. 

Feltűnik a Nagyszínpad, aztán lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de 1.-re megtalálom a fél évfolyamot. Buli, 

buli, buli. Nagggyon jó arcokkal ismerkedem meg! Mindenki boldog, felszabadult, & úgy érzed, hogy végre 

megtaláltad a tökéletes társadalmat, a helyet, ahol legszívesebben életed végéig élnél. Megvan minden, ami 

csak kell. Az élményparkoktól kezdve a strandig, a mozitól a kajáldákig, a sörivó versenytől  a paradicsom 

dobáló party-ig. Az emberek hangulata legjobban egy Anima szöveggel érzékeltethető („Kit érdekel, honnan 

jöttél, Isten hozott nálunk testvér”). Így volt ez velem is. Órákat beszélgettem 1 16 éves drogos rastával, 1 18 

éves cserkésszel, 1 24 éves francia sráccal, hatalmasat buliztam 1 horvát fiúval, sőt, amikor elhagytam a 

többieket, 1 22 éves csaj vigyázott rám egész nap és nem igazán hagyta, hogy üres pohár álljon előttem az 

asztalon.  Csomó barátot is szerezhetsz, Sziget óta voltam pl. 1 innen 700 km-re lévő városban (ami ugye 

nem itt van „1 köpésre”). A Fesztiválon ismertem meg 1 csajt + az öccsét és annyira jól elvoltunk, hogy el is 

hívtak magukhoz 1 négynapos „összejövetelre”, amiből azóta is lábadozok. A „kicsi a világ” című közhely is 

megjelenik sokszor. Állunk a Heaven Str. 7 koncerten a nagyszínpadnál a barátnőmmel, és elkezdünk dumálni 

5 sráccal. Aztán visszafordulunk a színpad felé, mire hátulról hallom, hogy Szekszárd. Aztán kiderül, hogy ők 

is szekszárdiak, és azóta majdnem minden 7végén csomót dumálunk abban a vendéglátó ipari egységben, ahova 

eddig is jártunk, csak eddig nem ismertük egymást. Annyira hihetetlenül jó az az érzés, hogy nem számít sem a 

múltad, sem a jövőd, hogy bölcsészkaros vagy-e, vagy autószerelőnek tanulsz, hogy whiskyt iszol, vagy 

fröccsöt, hogy pesti vagy, vagy vidéki, vagy éppen, hogy 15 éves vagy-e, vagy 45. Ott volt pl. a 77 éves öreg 

indián, aki Amerikában látta meg a napvilágot, de mostmár Németországban él, 17 gyereke van 17 nőtől, és a 

Beatles, vagy Janis Joplin koncertektől kezdve Woodstock-ig végigbulizta az egész világot és az egész életét. 

Nem izgatta a kora, partyzott egész 7en. Amikor pl. ez a kép készült, úgy nézett ki, ahogy mezítláb „tombolt” a 

hatalmas pocsolyákban, mintha az isteneknek járna valami ősi táncot. Senkit nem érdekelt pl., hogy zuhog az 

eső, sőt, ha nem esett volna, kimaradt volna az „egyik legnagyobb móka” az életemből (iszapbirkó reggel fél 

8kor a nagyszínpad előtti pocsolyákban – az összes ruhát, ami rajtam volt ki kellett dobni :), amiért 1000 köszi 

az egyik legaribb embernek a világon! Kösz Vilcsike!  Tehát összefoglalva a 7 napot, csak annyit tudok 

mondani, hogy életem legfrankóbb 1 hete volt & senkinek nem ajánlom, hogy jövőre ne menjen el!!! Mert a 

világ legjobb dolgától fosztaná meg magát! Úgyhogy hajrá partyarcok, jövőre újra Sziget (már az időpont is 
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megvan: augusztus 4-11.), újra egy hétig a legnagyobb zenei- & kulturális fesztiválon tengethetitek a kis 

életeteket! 

       Májló  

(U.i.: Az igazi partyarcoknak  üzenem, hogy: „metál!”, „makákó!”, „party-party!”, na meg persze: „izzadok, mint tacskó a játszótéren” !!!) 

„Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd az öregségedért!” 

(Leonardo da Vinci) 

 

Pillanatképek: 
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Az évszázad kirándulása 
(Tanmese nagy-és kisdiákoknak) 

Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy iskola. 

Nevezzük talán ESZI- nek. Ebben az iskolában 

„szerveződött” egy kirándulás néhány osztály 

számára. Aztán hogy hogy nem bővült a kör,  

Mondhatnám nőttön nőtt, míg végül három 

busznyian indultunk el a taljánok legszebb tájai 

felé. 

Szombat (A nagy utazás.) 

Kelés hajnalban, bepakolás. Én a hét kiló 

krumplival küszködtem, míg mellettem néhány 

fiatal a karton borsodit egyensúlyozta a vállán. 

Amatőrök! A keményítő az igazi… a 

koncentrált anyag. Igaz paprikás lett belőle (erről 

majd később)! 

Végre indulunk irány Gyapa! Na oda aztán máig 

sem értünk! Jesolóba annál inkább este, sötétben, 

esőben, hidegben. Csókolom! Ez itt a mediterrán 

tengerpart? Éjfélre már mindenkinek volt ágya, 

talán még takaró is jutott. 

Vasárnap (A nagy ugrás!) 

Ébredés reggel frissen üdén, irány az AKVAPARK. 

Az idő csodaszép, kis csúszda-nagy csúszda (nekem 

inkább a kicsi) pészméker, fittness, wellness, 

bángidzsámping, háváj dizsi meg ilyenek! 

Tisztára olyan, mint Majsán az élményfürdő. 

Aztán jött a NAGY UGRÁS! Először Belmondo 

lépett a  semmibe, aztán jöttek a többiek. 

JÉvi, G. aki Dés , M. és G. mint a főszervező 

vazallusai. 

Túlélték! Túléltük! 

Hétfő (A nagy pihizés I.)  

Laza ismerkedés a környékkel, tengerpart, fürcsi 

stb. A víz húsz fokos lehet, plusz mínusz öt centi. 

Este szabadprogram: reggelig.  

Kedd ( A nagy behajózás.) 

Indulás kilenckor a kikötőbe hajófoglalás, aztán 

irány a lagúnák városa. Karnevál-forgatag, 

templomok-piac, Rialto-Sóhajok hídja, gondola-

vaporetto, vásári bizsu-Patek Philip óra  

(13000 euro), muránoi üveg- velencei tükör, 

fényképezés-videózás… Ja és a nagy magyar sztár a 

Heti Hetesből, az aki mindig tudja a tutit, az a 

szemüveges. Nem a lélegzőművész, hanem a 

beszélőművész (Rrépa, Rretek, mogyoRró…) 

Szerda (A nagy pihizés II.) 

Ugyanaz mint a hétfő ismerkedés nélkül. 

Homokvár-homoklány építés-szépítés. Buli, buli… 

Csütörtök  (A nagy zabálás.) 

A hét kiló krumli+a kolbász+a hagyma+a 

fűszerek+a Tasibácsi szíve=RENESZÁNSZ 

LAKOMA (lsd. Velence) Az úgy volt, hogy mi már 

itthon rákészültünk a paprikáskrumplira. Mérnöki 

precizitással számítottuk ki a mennyiséget. Tizenhét 

ember mind éhes mint a Farkas, a gyomra meg 

Széles, a kenyérre nincsen gond Molnárból van 

kettő is. A konyhalányok nezetközi csapatában 

Lengyel és Tóht viszik a prímet, a frissítő italokat  

Jegesi mixeli, a sztárséf a Tasibácsi. A kaja 

jelzőjére csak a piramikusan fenomenális estleg a 

fenomenálisan piramikus jöhet szóba. 

Péntek  (A nagy bevásárlás.) 

Atyaisten holnap már megyünk haza! Jéger a kézbe, 

gyöngysor a nyakba a „kollégától” 

( egy nyaklánc 5 euro, kettő ára 4, a sok kevésért is 

megvehető), tetkó a karra… 

Este buli ,buli… 

Szombat  ( A nagy megérkezés.) 

Most már tudjuk az osztrák benzinkútnál 

SCHWEINHUND a magyar turista neve. Ha a 

Gössert nem is, de a vizet ingyen mérik. Mi az hogy 

mérik spriccelik! 

Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy 

kirándulás… 

Gyuribácsi KÖSZÖNJÜK!!!  

riTa
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Paprikás krumpli 

H-s módra 

17 főre 
 

Hozzávalók: 

  szalonna  

  hagyma 

  krumpli 

  paradicsom  mennyiség- ízlés 

szerint 

  paprika 

  kolbász 

  só 

  3 edény 

  13. H (11 fő) 

  1 Káspári Tamás – osztályfőnök 

  1 Adorján György – túravezető + lánya: 

Vica 

  2 idegenlégiós 13. C-s 

  1 idegenlégiós 13. B-s 

 

 

+ töménytelen mennyiségű sörfőzdében készített ital 

 

izárólag Olaszországban készíthető el. 3 edényben megpirítjuk a szalonnát, miközben nagyokat kortyolunk 

„bambinkból”. A hagymát üvegesre pároljuk jobb kezünkben a fakanállal, bal kezünkben aranysárgán 

fénylő italunkkal. Tegyük bele a paprikát, öntsük fel vízzel, és a nagy ijedtségre igyunk egyet! Adjuk hozzá 

az összevágott krumplit úgy, hogy ne veszítsük szem elől 500 cm
3
 nettó űrtartalmú barna üvegünket, nehogy 

valaki beleigyon, vagy még rosszabb, ellopja. Miután a burgonya már majdnem szétfőtt - mert nem figyeltünk 

árpaszörp ivás közben - beleadagoljuk a habzó nedű fogyasztása során felszeletelt kolbászt. Ha úgy gondoljuk, hogy 

végre elkészült, terítés előtt igyunk egy utolsót és tálaljunk. 

Evés előtt vegyünk be egy étvágygerjesztőt. Ajánlott! 

 

J Ó  É T V Á G Y A T  K Í V Á N U N K !  
 

Tipp: Az étkezés befejeztével kortyolgassunk szén-dioxiddal dúsított, 2,5 cm habtakaróval rendelkező italunkból. 

Szerkesztők: Tasi Roland, Jegesi Vilmos 
Szakács: Tasi Roland 
Kukták: 13. H-sok 
Képanyag: Jegesi Vilmos 

-riTa- 

K 
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ÚJ TANÁRAINK 
 

Riport Császár Katalinnal 
 

Ez év szeptemberében az új diákok mellett új tanárok is érkeztek az ESZI-be, akik a gólyákhoz hasonló 

nehézségekkel állnak szemben. Meg kell ismerniük az iskolát, be kell illeszkedniük ebbe az új környezetbe, 

mint ahogy nekünk is. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani matektanárnőnknek, Császár Katalin tanárnőnek, 

aki szívesen felelt kérdéseinkre. 

 

-Hol született? 

-Nyírbátorban. 

-Hova járt iskolába? 

-Nyíregyházára, utána meg Debrecenben tanultam. 

-Mikor döntött úgy, hogy a tanári pályát választja? 

-Gimnáziumi éveim során jó matektanárom volt és ő ösztönzött arra, hogy ezt a pályát válasszam. 

-A matematika mellett még milyen tantárgyat tanít? 

-Fizikát, de a matekot jobban szeretem. 

-Miért? 

-Azt nem tudom miért, talán közelebb áll hozzám. 

-Hány éve tanít? 

-Most kezdtem el. 

-Miért pont ezt az iskolát választotta? 

-Ez úgy volt, hogy az egyetemen volt egy hirdetés, az iskola hirdetett, hogy matek szakos tanárokat keresnek. 

Én jelentkeztem, több helyre is beadtam a pályázatom, de itt voltak a legszívélyesebbek, legkedvesebbek 

velem. 

-Mi a hobbija? Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

-A hobbim a csillagászat, ami a fizikához is kapcsolódik. Ezt nagyon szeretem. Egyetemi éveim során 

rengeteget voltunk az obszervatóriumban, nézegettük az eget, volt olyan, hogy kifeküdtünk és néztük a 

csillagokat. Szeretnék az egyiptológiával, tehát az egyiptomi kultúrával többet foglalkozni, hogyha lenne rá 

időm. Amikor időm van rá akkor szoktam ezzel foglalkozni. 

-Mik a tervei a jövőre nézve? 

- Szeretnék itt tanítani továbbra is, és azt szeretném, hogy azok a diákok, akik az én kezeim közül kerülnek, ki 

leérettségiznének. Akik esetleg tovább akarnak tanulni, sikeres vizsgát tegyenek le matematikából vagy 

fizikából. Itt szeretnék majd letelepedni, szeretnék férjhez menni és gyerekeket majd idővel, de szerintem ez 

minden nőnek vágya. 

-És hogy tetszik a suli? 

-Tetszik... egyre jobban. Vannak rossz osztályok meg jó osztályok, de azért maga a suli meg a rendszer tetszik. 

Voltam már más iskolákban is, ahol a tanárok nem voltak ilyen kedvesek. Volt, aki úgy beszélt a diákokról, 

ahogy én a kutyámról se beszélnék. 

-Hogyan emlékszik vissza a gimnáziumi éveire? 

-Olyan katolikus iskolába jártam, ahol 3 hetente mehettünk haza. Ez mély nyomot hagyott bennem. Szörnyű 

volt! Olyan is megesett, hogy 5-6 hétig nem mehettünk haza. Ez nagyon rossz volt. Amúgy minden jó lett 

volna, a tanárok is rendesek voltak és a társaság is jó volt, csak nem szerettem a kollégiumot. A matek volt a 

kedvenc tantárgyam. 

-A matekon kívül milyen tárgyakat szeretett még? 

-A biológiát nem szerettem, meg a magyart se, a történelmet se, de amit nagyon nem szerettem az a kémia volt. 

A fizikát szerettem az éneket és a művészettörténetet is. Hetente kétszer volt hittan óránk, az is tetszett. 

-Köszönjük a beszélgetést 
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Interjú Simon Zoltánnal 

 
 

Simon Zoltán iskolánk tanulója volt egészen 1996-ig. Tanulmányait az ELTE-n amerikanisztika szakon folytatta, ahonnan ösztöndíjjal 

kikerült Amerikába, ahol még újságíró is volt. Tanított egy évet a gimiben éls most újra itt van iskolánkban, mint oly sok régi diák, aki 

visszatér tanárként hozzánk. 

 

☼ Milyen érzés újból az ESZI-ben lenni? 

☼ Tök király! Tök jó, érzés. Meg persze most már tanulnom sem kell, meg nincsenek jegyek sem. Csak bejövök, és 

felmarkolom a nem túl nagy rakás pénzt, amit adnak. 

☼ Mi a véleménye, a gimiben vagy az ESZI-ben jobb az idegen nyelvi oktatás? 

☼ Az ESZI-ben. Ezt én már akkor is mondtam, amikor még a gimiben tanítottam. Egyrészt azért, mert a 

nyelvtanárok nagy része jobb itt, mint a gimiben; felkészültség szempontjából és tanítási módszer szempontjából 

is. Ami még fontos, az az értékelés: gimiben kétféle jegy létezik (főleg félévkor és évvégén) a 4-es és az 5-ös, ez 

itt azért máshogy van. 

☼ Miért szereti annyira Amerikát? 

☼ Amerika a legkirályabb ország a Földön! Amerika lényegében a szabad világ vezetője. DEMOKRÁCIA -csupa 

nagy betűvel - az Amerika. Ha belegondolsz, minden ami jó, az Amerikából származik.  

☼ Ha ennyire szereti Amerikát, miért nem maradtl ott? 

☼ Vízumi és pénzügyi okok miatt, de ha lett volna rá lehetőség, akkor maradtam volna, igaz, a család és a barátok 

hiányoztak volna, meg nem lett volna, ki főzzön. Sajnos a főzési tudományom megáll ott, hogy megveszem a 

babkonzervet, és megmelegítem. 

☼ Mióta vegetáriánus, és hogy jutott erre az elhatározásra? 

☼ Talán másodikos lehettem az ESZI-ben amikor erre az elhatározásra jutottam, mivel több cikket olvastam a 

túlzott húsevés káros egészségügyi hatásairól, és úgy döntöttem, hogy nem eszem több húst. 

☼ Mit szokott csinálni a szabadideében? 

☼ TV-t nézni, meg király zenéket hallgatni, meg futni. Néha lógok még egy-két barátommal is. 

☼ Meséljen valami érdekeset a középiskolás éveiből! 

☼ Még elsős koromban bejutottam a Mikola Sándor országos fizika verseny döntőjébe, Csajági tanár úr volt a 

fizikatanárom. Abban az évben többen is bejutottunk, és több okból is jó volt: tudtunk lógni az órákról, hogy 

készüljünk a versenyre. Mindenféle hülyeséget csináltunk a fizikaszertárban, például egyszer a lézerrel 

„lelézereztünk” az utcára, amikor jöttek a kis óvodások, és elkezdték üldözni a kis piros pontot, és megpróbálták 

eltaposni. Amikor már túl hangosan röhögtünk, akkor felnéztek, és rájöttek, hogy mi voltunk azok. Tök buli volt!  

Egyébként ki akartam bújni már asszem a középdöntő alól is, de nem sikerült. A döntő Gyöngyösön volt, és 

utolsó előtti lettem. A poén az volt az egészben, hogy azt hiszem a következő évben eldöntöttem, hogy félévkor 

megbukok valamiből, mondjuk fizikából, hogy ne kelljen tanulni, és majd évvégére kijavítom, nehogy 

kirúgjanak. A bukás az sikerült, és az osztálytársaim (számtekesek voltunk) kinyomtattak egy lapot, amin valami 

olyasmi szöveg volt angolul, hogy Simon Zoltán fizika professzor. Bejött a Marcsi(Steinbachné Horváth Mária), 

ő volt az osztályfőnökünk, és biztos az hitte, hogy ez bántó, és leszedette a többiekkel. Tök buli volt, hogy 

megbuktam fizikából direkt, és úgy terveztem, hogy kijavítom év végére majd négyesre vagy ötösre. Négyesre is 

álltam, de csak hármast kaptam, így csak félig sikerült a mesteri-ördögi tervem. A mai napig is emlegetem a a 

fizikatanáromnak, hogy milyen buli volt.  

Turcsi 
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Fábián Tímea – FaTimi 
 

Szül. hely, idő: Bonyhád, 1984. július 25. 

Csillagjegye: oroszlán, az uralkodó típus 

Lakhely: Bonyhád 

Tesó: 16 éves fiú (10.C-s) 

Állat: kutya, cica 

Pasi: Vida Peti/12.B (ez nem a reklám helye) 

Könyv: drámák, de nem nagyon van időm olvasni 

Film: Schindler listája 

Kaja: olasz és magyar konyha 

Pia: őszibarack lé, Traubi, boroskóla 

Auto: Ford Orion forever! 

Zene: Rock, Metal, Nightwish, Manson, régi Pokolgép 

Hobby: koncertek, motorozás, varrás 

Szórakozóhely: itt-ott koncertek 

Dohányzás: nem dohányzom 

Alkohol: nagyon sör-ellenes vagyok 

Csoki: Twix, Sport szelet, 3bit 

  

 

Fábián Timi (FaTimi) a 13.F-ből 322 ponttal nyerte meg a DÖK választást. A következő sorokból sok mindent 

megtudhat róla az, aki eddig esetleg még nem ismerte volna. (Nekem nem volt túl könnyű megcsinálni a 

riportot, mivel már 5. éve osztálytársam, így rengeteg mindent tudok róla, de azért remélem sikerült 

„kívülállóként” viselkednem!) 

 

M: Az ESZI egyik vezéregyénisége vagy már elég régóta, rengetegen ismernek. A stílusod is elég sajátos, nem 

vagy az a fajta ember, aki belenyugszik a dolgokba. Gondolom, ez is közrejátszik abban, hogy már évek óta 

tagja vagy a DÖK-nek. Pontosan hányadszor is választottak be? 

FT: 10.-es koromban választottak be először a DÖK-be. Azóta minden évben indultam, és folyamatosan tag 

vagyok. Nagyon jól eső érzés, hogy mind a négy alkalommal én kaptam a legtöbb szavazatot. Köszönöm 

mindenkinek!  

M: Mit fogsz tenni azért, hogy a diákok aktivizálják magukat, szerinted mi az, amiben szívesen vesznek részt (a 

bulizáson kívül)? 

FT: Őszintén szólva kicsit reménytelennek tartom az ESZI-seket „aktivizálás” terén. Ötödik évemen pedig úgy 

látom, hogy a helyzet csak rosszabbodik. Mindenki punnyadt és senkit sem érdekel semmi (tisztelet a 

kivételnek). De természetesen megpróbáljuk – ezért vagyunk – felpörgetni a diákokat, és én ezt egy 

rendezettebb, szervezettebb felépítésű DÖK-ben látom megtestesülni. Sikerült egy elég pesszimista 

hangulatomban elkapnod, így azt tudom mondani, hogy csak a kocsmázásra és a számítógépezésre kapható 

mindenki (ismét tisztelet a kivételnek). OK, az iskolaidőben tartott rendezvényeknek örülnek(jobbesetben), de 

kérdés, hogy ugyanerre eljönnének-e mondjuk délután. Szerencsére a koleszban valamennyire jobb az 

összetartás.  

M: Szerinted miért ennyire passzívak? 

FT: Kevés az idejük. De szerintem ez általános probléma, nem csak az ESZI-ben, vagy Pakson van így. 

(„Pusztul a világ”) 

M: Szerinted ismered eléggé a diákjogokat ahhoz, hogy képviselni tudd diáktársaidat? 

FT: Az egy dolog, hogy tisztában vagyok-e a szabályokkal, és megint más, hogy odamegyek-e XY tanuló 

tanárához, reklamálni, hogy márpedig ez nem így van. Azt hiszem, a házirendet ismerem, de én a DÖK-ben  

inkább a szórakozást tűztem ki célul, nem pedig a jogorvoslást. 

M: Milyen terveid vannak erre az évre? 

FT: Tavasszal már nagyon szeretnék megrendezni egy nagyszabású diáknapot, ami már két éve tervben van, 

csak különböző okok miatt nem sikerült megvalósítani. Ezenkívül sok buli, karácsonyi ünnepély, valamint 

hébe-hóba hangulatos  rendezvény a koleszban. 
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M: Milyen tanuló vagy? 

FT: Harmadik év vége óta mindig 4,5 fölött voltam. 

M: És az érettségi hogy sikerült? 

FT: Kitűnő lett.  

M: Hova vettek fel?  

FT: Budapesti Gazdasági Főiskola – Külkereskedelmi Főiskolai Kar – Nemzetközi Kommunikáció szak 

M: Mik a hosszú távú terveid, milyen ambícióid vannak? 

FT: Idén szeretnék megpróbálni felsőfokú C típusú nyelvvizsgát szerezni angolból, jövőre pedig ugye főikolás 

leszek. 

M: És azután? 

FT: Vannak céljaim, de azok nem publikusak…  

M: Végül egy nehéz kérdés: kit javasolsz következő riportalanynak? 

FT: A DÖK elnökét, Barta Anitát. 

Májló  

 

 

 

AADDVVEENNTTII  SSZZAAVVAALLÓÓVVEERRSSEENNYY  

FFeellhhíívvááss!!  

AAzz  aaddvveennttii  üünnnneeppii  kkéésszzüüllőőddééss  iiddeejjéérree  sszzaavvaallóóvveerrsseennyytt  hhiirrddeettüünnkk  

iisskkoolláánnkk  ttaannuullóóii  rréésszzéérree..  

AA  vveerrsseennyy  iiddőőppoonnttjjaa::  22000033..  ddeecceemmbbeerr  1100..  ((sszzeerrddaa))  dduu..  

HHeellyyee::  iisskkoolláánnkk  kköönnyyvvttáárraa  

AA  vveerrsseennyyeenn  iinndduullóó  ttaannuullóókk  ((99--1122..  éévvffoollyyaamm))  kkéétt  vveerrsssseell,,  iilllleettvvee  pprróózzaarréésszzlleetttteell  nneevveezzhheettnneekk..  

AAzz  eeggyyiikk  mműű  ttéémmáájjáábbaann  kkaappccssoollóóddjjéékk  vvaallaammeellyy  hhíírrnneevveess  ttuuddóóss,,  mműűvvéésszz  sszzeemmééllyyééhheezz  vvaaggyy  

vvaallaammiillyyeenn  ttuuddoommáánnyyooss  ffeellffeeddeezzéésshheezz..  AA  mmáássiikk  aa  kköötteelleezzőő  mműű,,  mmeellyy  aazz  aaddvveenntthheezz,,  aa  

kkaarrááccssoonnyyhhoozz  kkööttőőddiikk..  AAzz  uuttóóbbbbiiaakk  lliissttáájjáátt  mmaaggyyaarrttaannáárraaiittookk  aa  rreennddeellkkeezzéésseetteekkrree  bbooccssááttjjáákk,,  

eeggyyúúttttaall  nnáálluukk  jjeelleennttkkeezzhheetttteekk  aa  vveerrsseennyyrree  iiss..  
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VICCEK 

- Pincér! Egy béka van a levesemben!  

- Igen, uram, a légy most szabadságon van! 

 

Két utas beszélget a hajókiránduláson: 

- Ön tud úszni? 

- Nem. De kilenc nyelven tudok segítségért kiabálni! 

 

- Uram, éjjel fél kettőkor képes volt felcsengetni öt deka gyógycukor miatt? - méltatlankodik a fölébresztett 

gyógyszerész. - Ilyen csekélységért igazán reggel is jöhetne. 

- Igaza van, gyógyszerész úr, majd jövök reggel! 

 

 
 

OLVASS ÉS OKULJ! 
 

 A kocogás azoknak való, akik nem elég értelmesek a TV-nézéshez. 

 

 Amit ma elszalaszthatsz, azt ne szalaszd holnapra! 

 

 Ha éhes vagy, nyalj sót, akkor szomjas leszel! 

 

 Amikor padlón vagy, legalább szedjél fel onnan valamit! 

 

 Az agy az a szerv, amivel azt gondoljuk, hogy gondolkodunk. 

 

 Te csak azt részeg, hogy én hiszed! 

 

 Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam! 

 

 Érdekes arca van. Érdekes, hogy ez egy arc! 

 

 Kérjük a kukát, etesse, a padló diétázik! 

 

 Az állatkertnél forgalmi dugó van… újrafestik a zebrákat. 

 

 1/2-ed matek dogámat elcseréltem ugyan ilyen arányú vodka-narancsra! 

 

 Az átlag ember azt gondolja magáról, hogy nem az… 

 

Az Isten hozott, az ördög meg visz. 
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VVaann--ee  éélleett    aazz  EESSZZII  uuttáánn??  

 Ez a kérdés azt hiszem, keveseket foglalkoztat. Aki nem ide jár, vagy még hosszabb rövidebb ideig eme 

oktatási intézmény falai között koptatja a padokat talán egyenesen feleslegesnek  véli ezt a kérdést. És persze 

vannak azok, akik felhorkannak: Ez nem komplett!.. Most, hogy nem kell többet ide jönnie… 

Ha már egyszer eltöltöttem itt számomra igen szép, emlékekkel teli öt (5) évet megosztanám a gondolataimat 

Veletek. Néhány apróságot, ami miatt lehet, hogy az iskoláddal kapcsolatos nézeteid egy csapásra 

megváltoznak.Még emlékszem, mit érezhetsz:utálsz ide járni. A tanáraidat valami melegebb vagy legalábbis 

messzebbi éghajlaton szeretnéd tudni,- biztos távban. Ez eddig mind rendben is van. De a menza is vacak. És a 

szigetelés miatt túl hideg a termetek télen.Kevés a helyes csaj ,a jóképű pasi. Az élet dögunalom a suliban. És 

az ofő is rád szállt. Szóval a helyzet nem  túl rózsás. És már csak hab a tortán, hogy a szüleid is mindig 

ugyanazt mondják, amikor megnézik a bizonyítványodat: MI LESZ ÍGY BELŐLED?  

Most Én is hadd kérdezzek valamit: Ennek feltétlenül így kell lennie? NEM! Azért érdemes lenne használni a 

szürke állományt 14-19 évesen. Most nem a matekra gondolok. 

Első körben halkan tedd fel a nagy kérdést magadnak: Szeretem azt csinálni amit választottam magamnak?

 NEEM??..Pedig ha valami kedvedre való dologgal foglalkoznál nap mint nap, a közérzeted hidd el 

sokkal jobb lenne!  Persze nem kocsmázhatsz, netezhetsz egész nap. Dolgozni (tanulni) kell! Biztos találsz 

valamit, ami érdekel. Érdekelnek az autók,  vagy a   bélyegek vagy más….Azt műveld minél magasabb szinten, 

ha többi nem is megy fényesen sebaj. Azonban ami számodra fontos azt szívvel lélekkel. Az se baj, ha azt nem 

tanítják suliban.   Találj életcélt, válassz hivatást!  

Linkelésből nem fogsz jól megélni, vagy ha igen nem biztos, hogy megéled az átlag életkort. A környezetedet 

pedig magad alakítod. Csak rajtad múlik, milyenre formálod! Indítsatok szakkört, versenyezzetek, sportoljatok, 

vetélkedjetek! Ez is az iskola, nemcsak a felelés meg a dupla óra. Legfontosabbról ne felejtkezzünk el: 

BARÁTOK! Na ugye nem is szörnyű.  

Ömlesztve adok ötleteket, mit lehetne kezdeni ebben az iskolában délután: 

Videó klub, VAN FOTÓLABOR!!! fotós szakkör, A DSE biztosítja a helyet szinte bármilyen sport 

tevékenységhez .Még SOHA  nem volt ESZI  csocsó  bajnokság a koleszban meglehetne tartani. 

Tanulmányi szakkörök. És a városban még vagy ezer más lehetőség.ű 

 Kérdezz  ,szívesen segítek.(@ mail cím a szerkesztőségben). 

  Ez egy kisebb Kánaán. Csak észre kell venni. És ne hidd, hogy máshol is ilyen humánusak lesznek veled 

még az életben. Addig örülj, amíg  van, aki figyeli minden mozdulatodat . Ha nem lesz, hiányozni fog a 

törődés. Ez egy nagy család, főleg a kollégium Az egymásra utalt emberek valahogy jobban átélik azt, hogy 

milyen  fontosak az emberi kapcsolatok, mit jelent egy jó szó, egy szelet kenyér. Van élet az ESZI után. Azt 

nem mondom, hogy rosszabb,  de az biztos, hogy más. Ezért fontos megbecsülni, meglátni, átélni minden egyes 

pillanatát. Idejössz, mint kiskamasz, és mint fiatal felnőtt lépsz ki az ajtón. Valami örökre itt marad, a 

gondtalanság, a gyermekkor.  

Bár úgy gondolom mindenkitől elköszöntem, mégis szeretnék ezzel a levéllel útravalóként szolgálni 

mindannyiatok számára. Csak egy közös van bennünk, mégis úgy érzem ez örökre el kísér minket, csak egy 

mozaikszó: ESZI, de nincs több olyan szó, mely ilyen sokat jelentene számomra. 

 

Tisztelettel: Defend Szabolcs  

( G98.-03 . ) 
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EEggyy  kkiiss  ssppoorrtt  
Fejezetek a kosárlabda történetéből 

Annak idején Yucatán félszigeten élő tolték indiánok nehéz gumigolyóval játszottak és a mai palánknak 

nevezett tárgy akkor egy súlyos kőgyűrű volt, amit hét méter magasra helyeztek, nem volt könnyű bele találni a 

gyűrűbe, ezért az első „kosárig” ment. Úgy gondolták hogy játékkal az istenek tisztelegnek, mert ha valaki 

rosszul játszik súlyos bűnt követ el ezért halállal kell fizetnie. Sokan úgy gondolják, hogy ez a játék nem 

tekinthető a kosárlabda ősének, és ők James tanár urat tartják a játék ős atyjának. Ő Springfield iskolájának 

tanára volt. 

    Iowa Cityben lejátszották az első főiskolák közötti mérkőzést (öttagú csapatokkal).Az 1930-as évektől a 

főiskolás kosárlabda mérkőzést nagyvárosok sportcsarnokaiban rendezték meg ,ez nagy mértékben hozzájárult 

a játék népszerűsítéséhez .1932-ben alakult meg a FIBA (Nemzetközi Amatőr Kosárlabda Szövetség).1936-ban 

felvették a kosárlabdát az olimpiai sportágak közé.1968-ig az USA válogatottja nyert az olimpiákat.1972-ben 

Szovjetunió csapata győzött.1898-ban alakult meg az NBA (National Basketball League). 

Ma már magyar játékosok is bekerülnek a világ legjobb csapatai közé pl: Dávid Kornél, Németh István 

és persze Paks első számú kedvence Gulyás Róbert, de már az NBA-t is megjárt Dávid Kornélra is büszkék 

lehetünk. Úgy tartják a világon aki az évben megnyeri az NBA-trófeát az tartják a világ legjobb csapatának. Az 

1860-as évektől egészen máig rengeteget fejlődött a kosárlabda, eltűntek a nehéz gyűrűk és a gumilabda , és 

már nem az első kosárig játsszák a mecset , hanem 2X20  percig már bírok is segítik a tiszta és sportszerű játék 

fenntartását. 

   Már csak egyet nem lehet tudni. Meddig fog fejlődni a kosárlabda? 

A paksi kosárlabdasport története dióhéjban 

A kosárlabda sportág alapítói a kereskedelmi középiskola tanulói voltak 1946-ban. 1948 őszétől 

Szentesi Alajos testnevelő tanár szervezett edzéseket és meccseket. 1950-től bekacsolódtak a megyei 

bajnokságba, majd az NB III-ba Paksi SE néven. 1977-ben az edzők lemondtak. 

Az Atomerőmű SE kosárlabda szakosztálya 1979-ben alakult. A csapat paksiakból és az erőműben 

dolgozókból állt. A férfiak bekerültek az NB II-be. 1981-től ’85-ig az NB II-ben játszottak. Az új edző a 

kaposvári Simon károly lett. Leigazolták a 130-szoros válogatott Morgen  Frigyest. A csapat bejutott az NB I-

be. 1986-ban felépült az új sportcsarnok. Ezután feljutottak az A csoportba. Az ASE 1994-ben Tolna megye 

legjobb csapata volt. Az 1998/99-es szezonban a csapat három válogatottal állt fel: Gulyás Róbert, Mérész 

Tamás és Rajkó Zsolt, ekkor igazolták le Darius Lukminast. A csapat Rezák László vezetésével a negyedik 

helyen végzett, ami az ASE addigi legnagyobb sikere volt. Az 1999/2000-es szezonban csatlakozott a csapathoz 

Terence Davis, Czigler László, Mészáros Zalán és Delmonte Madison. Ez a csapat bejutott a Magyar Kupában 

a legjobb négy közé. A döntőbe jutásért az Albakomp együttesét győzték le. A döntőben hazai pályán legyőzték 

a Kaposvárt. A csapathoz ezek után igazolt Fodor Gergely és Sitku Ernő, Madison pedig távozott. A 

2001/2002-es szezonban ismét eljutottak a kupadöntőig, de a Szolnok jobbnak bizonyult. Mégsem volt okuk 

szomorkodni, mert a bajnokságot viszont megnyerték. Egy évvel később ismét elhódították a Magyar Kupát 

Debrecenben. 

A csapat a 2003/2004-es szezonra jelentősen átformálódott. A korábbi, meghatározó játékosok közül Czigler 

László és Mészáros Zalán továbbra is az ASE-t erősíti. A csapat élén ismét új edző áll Zsoldos András 

személyében. 
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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanulmányi  statisztikája 

2002/2003-es tanév végi adatok

Osztály: 9.A 9.B 9.C 9.D 10.A 10.B 10.C 10.D 11.B 11.C 11.F 11.G 12.B 12.C 12.D 12.F 12.H 13.B 13.D 13.F 13.G 13.H Össz.:

Létszám: 34 30 32 34 28 31 32 28 33 16 14 15 19 15 17 16 15 10 10 13 13 11

Tantárgy Átlag:

Magyar irodalom 2,81 3,97 2,50 2,91 3,29 4,03 3,87 4,35 3,41 3,56 4,21 3,60 3,68 3,26 3,29 4,44 2,80 3,53

Magyar nyelv 2,34 3,73 2,31 2,97 3,65 4,45 3,93 4,21 3,41 3,38 4,28 3,53 4,11 3,80 3,47 4,94 3,07 3,62

Történelem és ái. 2,53 3,63 3,09 3,17 3,04 3,84 3,56 4,32 3,50 3,88 4,21 4,00 3,84 4,20 3,76 4,75 4,00 3,72

Angol 2,6 3,70 2,76 3,35 3,20 3,90 3,50 3,69 3,00 3,73 4,28 4,00 4,58 4,18 4,40 4,38 3,50 3,70 4,20 4,84 3,36 3,60 3,75

Német 3,33 3,14 3,08 4,07 3,00 4,35 3,75 3,00 4,88 3,57 4,61 3,71

Matematika 2,5 3,77 2,96 3,20 2,98 4,00 2,59 3,64 3,32 4,31 2,90 3,40 4,63 4,13 4,00 4,38 3,60 2,30 3,00 3,45

Ének-zene 3,03 4,30 3,03 4,35 3,68

Testnevelés és sp. 3,16 3,80 4,21 3,73 4,25 4,32 4,26 4,50 4,21 4,75 4,90 4,57 3,83 4,60 4,43 4,33 4,07 4,60 4,30 5,00 4,25 4,80 4,31

Fizika 3 3,17 2,71 3,33 4,13 2,78 4,00 2,85 3,75 3,67 4,42 4,33 3,76 3,67 3,54

Földünk és körny. 2,5 2,97 2,28 3,35 3,96 3,01

Biológia 3,93 3,81 3,93 4,36 4,33 4,07

Kémia 2,9 3,70 3,06 3,05 3,53 3,97 3,50 4,00 3,46

Informatika 2,68 3,97 3,16 3,82 4,11 4,38 4,03 4,36 5,00 3,95

Műszaki orient. 2,93 3,77 2,93 3,58 4,13 3,47

Gazd. sz. or. ism 2,94 2,94

Rajz 3,53 4,32 4,19 4,30 4,09

Műszaki orient. gyak. 3,75 3,96 3,86

Fakultáció 3,38 4,50 4,10 3,90 3,97

Számítástechn. 4,67 3,53 3,14 3,70 3,76

Számt. alapjai 3,79 4,00 3,80 3,10 3,67

Ssámítógép grafika 2,70 2,70

Szakmai inform. 3,53 4,53 4,03

Irányítástechn 2,60 2,60

Elektronika 2,56 3,46 2,76 2,90 2,92

Ipari elektronika 4,33 4,33

Anyagismeret 3,00 3,06 3,03

TT gyakorlat 4,80 4,80

Gépírás 4,20 5,00 4,69 4,63

Szövegszerkesztés 4,60 4,60

Gyorsírás 4,63 4,23 4,43

Levelezési ism. 3,90 4,46 4,18

Laborgyak. 3,20 3,20

Villamos művek 3,17 3,40 3,29

Villamos gépek 3,47 2,70 2,50 2,89

Mérések 3,58 2,80 3,19

Elektronikai gyak. 3,76 3,76

Szakmai gyak. 4,25 5,00 4,58 5,00 4,90 4,75

Közgazdaságt. 4,94 4,94

Titk. Ism. 4,81 4,69 4,75

Szakmai komm. angol 4,71 4,71

Szakmai komm. angol 4,50 4,50

Földmérés 4,47 4,47

Energetika 4,47 3,75 4,11

VHK 4,17 4,17

Hőtechnika 2,30 2,30

Műszaki mérés 4,27 3,90 4,00 4,06

Gépelemek 3,40 2,53 2,97

Minőségbizt. 2,80 3,50 2,90 3,07

Fizikai kémia 3,10 3,10

Progr. módszerek 3,56 3,32 3,10 3,33

Progr. gyak 3,06 3,63 2,90 3,20

Progr.nyelvek 4,05 2,70 3,38

Adatbáziskezelés 2,40 2,40

Operációs rendsz. 2,60 2,60

Szakdolg. konz. 3,50 3,50

Munkavédelem 4,10 3,60 3,85

Atomerőművi vill ber 3,50 3,50

Automatika 3,86 2,50 3,18

Gazd. vez. ism. 3,70 4,69 3,60 4,00

Fém ip. Techn. 2,27 2,40 2,34

Gépszerktan. 2,33 2,80 2,57

Szak techn. 2,40 2,40

Műhelygyakorlat 4,20 4,20

Nyelv műv. 4,81 4,46 4,64

Körny gazd. tan. 3,17 3,17

Komplex körny.véd 4,33 4,33

Zaj véd. 3,83 3,83

Vízmin. Véd. 4,17 4,14

Hull. Gazd. 4,25 4,25

Nukleáris kv 3,92 3,92

Analitika 3,92 3,92

Élet és pálya or. 4,50 4,84 4,67

Levegő tiszt véd. 3,58 3,58

Szervezési ism. 2,40 2,40

Vez. ism 4,69 4,69

Jogi ism. 4,53 3,58 4,06

Vállalkozási ism. 5,00 4,17 4,59

Gépészeti ism. 3,35 3,35

Átlag 2,79 3,71 ### 3,33 3,54 4,11 3,66 4,13 3,42 3,72 4,18 4,05 4,05 3,96 3,65 4,71 3,37 3,17 3,58 4,66 3,89 3,20 3,72
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