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 ESZI szalagavató ünnepség 
 

Sokat gondolkodtunk, hogyan is kezdhetnénk el 

összefoglalni a pénteki szalagavatón történteket, és azt hiszem 

a lehető legegyszerűbb módját választottuk. Reméljük, 

hitelesek leszünk a Ti szemszögetekből is… 

Történetünk a szalagavató előtti hétre nyúlik vissza, amikor 

már mindenki hatalmas lázban égett, sürgött-forgott, szinte az 

utolsó simításokat végezte. Osztályfőnökünk a lehető 

leglelkiismeretesebben hajtott minket, elhalmozott 

feladatokkal, az időpontok betartása szigorú szabálynak 

számított. Lelkesedésünk meghozta gyümölcsét. Szerdán a 

főpróbán úgy tűnt, hogy minden a lehető legnagyobb rendben 

lesz, a kisebb bakizásokat leszámítva, simán zajlott 

minden.

 
A VMK feldíszítve, a szalagok katonás sorrendben, a 

tombolatárgyak megszámozva, a műsor precízen összeállítva 

várta, hogy eljöjjön végre a péntek. És eljött. Hamarabb, mint 

vártuk volna.  

Mikor beléptünk az aulába, mindenki gyönyörű volt, mindenki 

kitett magáért ezen a jeles napon. Aztán ötöt ütött az óra, és a 

vendégek elfoglalták helyüket. A műsorvezetők hatalmas 

izgulásban törtek ki, és a színfalak mögött légzőgyakorlatokat 

végeztek, hogy próbálják megállítani az egyre csak gyorsuló 

szívverésüket. Mások a körmüket rágták, hogy nyugtassák 

magukat: „Minden tökéletes lesz!” A Himnusz 

felcsendülésével elkezdődött a műsor. Meghallgattuk Ronczyk 

Tibor igazgató úr köszöntő beszédét, aki ismételten egy 

rögtönzött beszédet tartott, és mi pedig ámuldoztunk, hogyan 

képes valaki ilyen fantasztikus köszöntőt mondani, papír 

nélkül. Miután Kakas Társia versmondásán mindenki egy 

kicsit elérzékenyült, a diákok hatalmas nevetésben törtek ki, 

ugyanis megtekinthettek egy videofelvételt a négy év 

legkacagtatóbb eseményeiből.  

Mi pedig elismerően nyugtáztuk a színfalak mögött: „Nagy az 

öröm a nézőtéren.” Ez energiabombaként hatott ránk. Ezután 

következett a negyedikesek műsora, melyben egyaránt 

láthattunk nevettető és megható előadásokat. Majd a műsor 

egyik legszebb pillanata került sorra, a diákok és tanáraik 

tűzése. A hagyományoktól eltérően most nem harmadikos 

diákjaink, hanem az igazgató úr és az osztályfőnökök tűzték 

meg a negyedikeseket. Majd a tanárok és diákjaik átfáradtak a 

VMK nagyklubjába, ahol ünnepélyes állófogadáson vettek 

részt.  

Nyolc órakor következett az est fénypontja, a harmadikosok 

nyitótánca, mellyel kezdetét vette az éjfélig tartó mulatozás. A 

zenekar megállás nélkül húzta a nótát, és láthatóan mindenki 

jól érezte 

magát.

 
Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mindenki 

élvezte az estét, ráadásul tényleg csak pozitív visszajelzéseket 

kaptunk. Méltán büszkék lehetünk magunkra és reméljük, 

hogy jövőre egy hasonlóan színvonalas szalagavató 

ünnepségen vehetünk részt. 

 

B. A. és F. A. 
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 A farsangról 
Vízkereszt napjával január 6-án 
kezdődik és húsvétot megelőző nagyböjt 
kezdetéig tart. A farsangi időszak hossza 
tehát attól függ, hogy mikorra esik 
húsvét vasárnapja. A tavaszjárás 
jókedvű, vidám ünnepe. A farsangi 
szokások elterjedése Magyarországon a 
középkorra tehető. Jellemzői a farsangi 
jelmezes felvonulások, táncmulatságok, 
nagy evések és ivások. A legtöbb 
népszokás farsang utolsó három 

napjához fűződik.(Farsangvasárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd). A farsangvasárnapot megelőző csütörtök 
kezdődtek. Ezt a napot Szeged környékén 
„kövércsütörtöknek” is nevezték, jó zsíros ételeket főztek, 
és sokat ettek, mert úgy hitték, hogy így bő lesz a termés, 
és jó kövérre híznak az állatok. Legismertebb és 
legjellegzetesebb farsangi étel a fánk (néhol 
„pampuskának” is mondják) mely a néphit szerint 
varázserővel bír. Az ország több táján bőségesen 
fogyasztják ebben az időszakban a rétest, a kocsonyát és 
általában a jó zsíros ételeket, melyeket aztán jó borokkal 
öblítenek le. Bács megyében rétest nyújtottak, és ha jól 
nyúlt, azt jelentette, hogy a család szerencsés lesz a 
következő esztendőben. Ez az időszak nem egyéb, mint 

az elkövetkező tavasznak való örvendezés. Szinte féktelen 
vidámsággal kergetik a telet. A farsangi táncmulatságokon 
a lányok bokrétát adtak az általuk választott fiuknak, akik 
azt a kalapjukra tűzték. Az a legény, aki több bokrétát is 
kapott, először azt a lányt vitte táncba, akitől az elsőt 
kapta. Kalapja legelejére azonban annak a hajadonnak a 
csokrát tűzte, aki a legjobban tetszett neki. A legtöbb 
házasságkötés és lakodalom a farsangi időszakra esett. 
Általában farsang utolsó napjaiban jártak házról házra 
köszöntök, akik kosarakat és tarisznyákat vittek magukkal 
adományokat gyűjteni. Legtöbbször tojást, szalonnát, 
kolbászt vagy pénzt kaptak. Ennek egy részét eltették 
maguknak, a többit farsangi 
mulatságokhoz használták fel. 
Amelyik házban nem kaptak semmit, 
ott csúfolódó versikéket, mondókákat 
mondtak a ház népének. A farsang 
jellegzetes játéka az álarcos 
alakoskodás. Ez lehet utcai felvonulás 
vagy valahol előadott többszereplős 
jelenet. Gyakori a vidám lakodalmas 
paródiák eljátszása is 
menyasszonnyal, vőlegénnyel és 
násznéppel, melynek általában tánc a 
VÉGE. 

/Kanczler Enikő 9/B/ 

 Valentin-nap - február 14. 
Szent Valentin emlékére 
nevenapján világszerte 
megajándékozzák 
szeretteiket az emberek a 
szerelmesek napján. Valentin kultusza a II. századra 
vezethető vissza, ekkor élt Valentin. A 
legelterjedtebb történet szerint Valentin keresztény 
hite miatt II. Claudius börtönében sínylődött, s a 
börtönőr leányának visszaadta a látását. Mielőtt 270. 
február 14-én kivégezték, a leánynak egy üzenetet 
küldött: "A Te Valentinod." Így vált ez az üzenet 
világszerte is ismertté. A Valentin-napi szokások az 

ősi pogány templom áldási 
ceremóniákból alakultak ki. 496-
ban Gelasius pápa rendelte el, 
hogy Szent Valentin napját 

február14-én ünnepeljék. Az angolok már 1446-ban 
ünnepelték ezt a napot. Az 1700-as években 
divatossá váltak a Valentin-verseskötetek. A XIX. 
században már üdvözlőkártyákat is küldtek 
egymásnak az emberek ezen a napon. 
Magyarországon 1990-ben éledt fel e nap 
megünneplése.  

 DUE-tagság 
Kedves Diáktársaink! 

Örömmel értesíthetünk benneteket, hogy iskolarádiónk / a továbbiakban ESZI-rádió/ és 

iskolaújságunk az ESZIRAT felvételt nyert a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos 

Egyesületébe /DUE/ illetve a DUE Országos Iskolarádió Hálózatába.A továbbiakban hetente 

egy alkalommal Infoturmixszal, DUE Magazinnal illetve egyéb  információkkal találkozhattok 

a ESZI-rádióban és az ESZIRAT-ban egyaránt. 
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 Hová tűnnek az emlékeink… 
 

Valahogy nem akart a fejembe férni ESZI.-s pályafutásom utolsó napjaiban, hogy egyetlen olyan iskolai évkönyv sem jelent, 
meg amelyben évfolyamom szerepelne. Persze ez nem nyomdai hibáknak köszönhető, hanem annak, hogy 1998-ban jött ki az utolsó. 
Akkor még csak tervben voltam ugyanis, február 13-án írtam sikeres felvételit (igen kedves barátaim, akkoriban csak ez volt az 
egyetlen módja annak, hogy valaki ide járhasson.) Tehát legkorábban az 1999 megjelent példányban olvashattam volna –azóta- 
legendássá vált osztályomról. Ez további aggodalmakra ad okot. Ugyanis tisztán emlékszem arra, hogy Molnár Martina volt, az, aki írt 
rólunk és leadta határidőre a dokumentumot. Akkoriban - ha nem tévedek - az elsős és másodikos F-s lányok nyári gyakorlatának 
részét képezte az évkönyv összeállítása, megformázása. Azt hiszem belőlük nem volt hiány ekkortájt. Sokkal inkább arra gyanakszom 
a nyomdáig nem jutott el ez az általam még nyomon követhető évjárat. Igen tudom akkoriban kezdődött az iskola történetének 
zűrzavaros korszaka, amikor lehet sokkal égetőbb problémák szakadtak azok nyakába, akik kulcsszerepet játszhattak az évkönyv 
elkészülésében. És több olyan lehetőség is megszűnhetett vagy megváltozhatott, ami miatt akadályok gördültek a könyv elkészülése 
elé. Ezzel a pár sorral szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a kötelességünknek az óta sem teszünk eleget. Bár tudom, 
hogy idén véget ér ez a balszerencsés sorozat. Ezt szeretném üdvözölni, és mindenki munkáját megköszönni! Egyben kétségbe ese tt 
felhívás is, ugyanis ezúton kérek meg mindenkit, hogyha bármit tud a 99’-es kéziratok és az óta esetlegesen megjelent példányok 
sorsáról az keressen meg engem. Valamint szeretnék javaslatot tenni az iskola honlapjának bővítésére. Nagyon nemes gesztus lenne 
az iskolában végzett diákok névsorát közreadni a világhálón. De itt ne álljunk meg, van az iskolának digitális fényképezőgépe. Az 
összes osztálytablóról képet készíteni és azt is, elhelyezni a honlapon azt hiszem nem kimondottan rossz ötlet. Valamint van egy 
országos szinten kiemelkedő színvonalú kollégiumunk. Én nem szégyenkeznék vele egy linket, szentelnék neki a www.eszi.hu –n. 
Remélem, nem vagyok követelőző. Ezek csak javaslatok, és persze ajánlatok is, hiszen a nyár folyamán szívesen segítek a honlap 
bővítésében, ha csak konstruktív ötletekben szenved hiányt a lelkes csapat, aki ebbe belefog azok is, számíthatnak a segítségemre.  
 

Tisztelettel: Defend Szabolcs (G 98.-03.) 
 
Ui.: soha ne felejtkezzünk meg arról, hogy iskolánk mindösszesen 18 éves. Kevés nem nagy múltra visszatekintő hagyományait 
tisztelni, ápolni kell!  

 

In memoriam Horváth Gergely 

Elment. Az űr, amit maga után hagyott tátongva kiáltja: a világ kevesebb péntek óta. Kevesebb Horváth Gergellyel. Bár 

tudtuk, hogy egyszer bekövetkezik a felfoghatatlan, a megmagyarázhatatlan… mégis gyógyulásába vetett hitünk erősebb volt 

ennél az érzésnél, és gyermekes daccal hittünk a csodában. A hitünk reményünk volt, és a nehéz pillanatokban erőt adott. A 

közös emlékek, élmények fájó sebek, lassan gyógyulnak. Melyikünknek ne jutna eszébe nap mint nap az első találkozás, vagy 

az Őrségben átbeszélgetett esték, a dühöngőben eltöltött vidám pillanatok. Mindig olyan nyugodt voltál, nem zavart senki és 

semmi. Boldog voltál, és nem engedted, hogy hétköznapi dolgok kedved szegjék. Muszájból nem tettél, mondtál semmit, 

őszintén éltél. Barátaidat cserben sosem hagytad. Mint derült égből a villámcsapás egy 

éve kiderült agydaganatod van. Gyásznap az osztályodban, örökké az marad. Szüleid, 

Nagymamád, barátaid, ismerőseid minden követ megmozgatva, összefogva harcoltak a 

gyilkos kór ellen. Az orvosok nem sok jóval kecsegtettek, de ott voltak a gyógyhatású 

készítmények ez maradt az utolsó esélyünk. Barátaid gyakran látogattak a korházban, 

sose csüggedtél. Emlékszem, még amikor sugárkezelést kaptál - amitől gyenge és 

erőtlen voltál- játszottunk, ötödölőztünk és mesélnünk kellett, mi történik az iskolában. 

Amikor utoljára telefonon beszéltünk akkor is Paksot emlegetted, hogy mennyire 

szeretnél újra eljönni. December elején jártunk nálad utoljára a torokgyulladás teljesen 

legyengített. Vidám voltál, hogy meglátogattunk, és nagyon örültél a fényképeknek. 

Úgy váltunk el, hogy januárban újra találkozunk. 

 

 

Ez a találkozás már nem valósulhatott meg, a halálos kór elragadta. 

Mindannyiunkat mélyen megrendített halálának híre. Tudom sokan szerettek volna 

elbúcsúzni Joetól, és elkísérni utolsó útjára. Tavasszal fát fogunk ültetni emlékére. Erre 

mindenkit várunk, aki kedvelte, szerette. Többé nem lehet már velünk. Azonban 

emléke sosem halhat meg, szívünkben emlékeinkben örökké él. 

 

Gyászoló osztályod 

 

http://www.eszi.hu/
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 Digitális tankönyv 

 
Itt az ideje, hogy lecseréljük 

tankönyveinket a palmtopon 

futtatható legújabb e-book-olvasó 

programra, és máris 

csatlakozhatunk egy virtuális 

iskolához, ahol szinte ingyen 

megszerezhetjük a tudást!  

Az e-tankönyv az oktatás nagy 

ígérete. Elterjedtsége a világon és 

itthon még gyerekcipőben jár. Nehéz felmérni a piacot, hiszen 

ahol internet működik, ott eméletileg az e-tankönyvekre is van 

vevő. Az Egyesült Államokban a hagyományos 

tankönyvpiacon a forgalom 7 milliárd dollár, itthon 24,5 

milliárd forint.  

E-diákok e-iskolában e-tanulnak?  

Az amerikai Virginia Egyetemen külön e-diák kurzusokat 

indítottak, ahol a korábbi szöveggyűjteményeket e-könyv 

formára írták át. A tárgy elsajátítása folyamán azt észlelték, 

hogy a csoport tagjai egymás között és az oktatóval is 

gyakrabban keresték a kapcsolatot, a konzultációs lehetőséget. 

A megszerzett tudást a tanulók inkább a sajátjuknak érezték, 

hiszen az e-tankönyvben linkelgetve az alaptananyag mellett a 

kritikákat is elolvashatták és erősebben formálódott saját 

véleményük. Az Egyesült Államokban ősztől középiskolák is 

próbálkoznak e-tankönyvek használatával: a Forsyth Country 

Day középiskola például a hagyományos tankönyvcsomagok 

mellé egy palmtopot is ad a diákjai kezébe.  

Itthon azért nincs az e-tankönyveknek piacuk, mert kevesen 

vennék, és még nem alakult ki a támogatási rendszer. 

Külföldön a számítástechnikai cégek kezdeményezik a 

kiadást, és keresnek iskolát, amellyel együttműködve 

fejlesztik ki e-tankönyveiket.  

Magyarországon a vállalatok érdeklődésének felkeltésében 

egyelőre nélkülözhetetlen az állami és az alapítványi 

támogatás. Az eddigi első nagyobb próbálkozás az Apertus 

Közalapítványé, amely idén egymilliárd forintot oszt szét az 

online és tévés távoktatás elterjesztésére . Az első körben 

pályázók összesen 670 millió forinttal, illetve az általuk 

felmutatott saját résszel gazdálkodhatnak. A Modern Üzleti 

Tudományok Főiskolája például a levelező és esti tagozatosok 

korábbi tankönyveit dolgozta át CD-ROM-ra, néhány 

interaktív példával kiegészítve.  

Az e-tankönyvek esetében a költségek másként alakulnak, 

mint a hagyományosaknál. A magas nyomdai árak miatt a 

papírtankönyveket csak nagy pédányszámban éri meg 

előállítani, és a szerkesztés díja elenyészik a nyomdai 

költségek mellett. A nagyságrend érzékeltetésére: egy 

szöveges e-tankönyv ötödannyiba kerül, mint a papíralapú 

verzió.  

A hátrányok többsége abból fakad, hogy nehezen változnak a 

tanulási szokások. Az e-tankönyveket használó diákokat 

gyakran zavarja, hogy monitorról kell olvasniuk, így 

nehezebben látják át a szöveget, sokszor csak részletek és 

benyomások maradnak meg bennük. Az egybefolyó szövegek 

olvasása után szemük és agyuk még nem állt át a bonyolult 

struktúrájú szövegek olvasására, ahol a szövegnek nincsen se 

eleje, se vége, csak a szövegrészletek sokirányú hálózata.  

Technikai korlátok is nehezítik az e-tankönyvek elterjedését. 

Kovács Gábor a Objection Kft. ügyvezető igazgatója, cége a 

Magyar E-KönyvKiadó és Áruház működtetője. A 

FigyelőNetnek elmondta, hogy a fájlméret korlátai miatt 

egyelőre nem élnek a felhasználók az e-tankönyvek egyik 

legnagyobb előnyével, azzal, hogy multimédiás segédleteket 

illeszthetnek a tananyagba. Az ilyen könyveket órákon át 

lehetne csak letölteni, ezért készítőik ezeket az eszközöket 

inkább külön site-on helyezik el, amit a könyvben linkként 

jelenítenek meg. Nincs ilyen probléma, ha e-könyveinket 

palmtopon olvassuk, amelyen egy speciális 

tömörítőprogramnak köszönhetően akár 10 könyvet is 

elhelyezhetünk egyidejűleg.  

  Elek Dániel 

 Ha kedd, akkor ez Belgium 
 

A valaha nagy népszerűségnek örvendő filmcím 

annyiban igaz Paksra, hogy a keddi napok szorosan 

kapcsolódnak Belgiumhoz, mivel iskolánk vendégül lát egy 

20 fős belga diákküldöttséget ezekben a napokban. A két 

tanár: Rita Struys és Frank Provoost kíséretében érkezett 

tanulók Oostendéből jöttek, ahol a SINT LUTGARDIS 

INSTITUUT nevű középiskolába járnak. Iskolánkkal egy 

közös project folyamatában dolgoznak és azt a fontos kérdést 

vizsgálják közösen, hogy a szabadidő valójában a szabadidő 

tényleges kitöltését jelenti-e? Természetesen több már ez idáig 

is felejthetetlen programokat biztosítottunk számukra, például 

a balatonfüredi Rehabilitációs Központban nagyon jól érezték 

magukat. A magyar családoknál vendégül látott belga diákok 

fantasztikus hangulatban felszabadultan táncoltak az ESZI 

jelmezbálján. A hétvégén látták a paksi kosarasok magabiztos 

győzelmét, majd a késői órákig szórakoztak egy helyi 

klubban. Az ónos eső és a zord időjárás sem tudta elrontani a 

pécsi városnézést. A vasárnapi program fénypontját a mohácsi 

busójárás eseményeinek megtekintése jelentette, mivel ehhez 

hasonlót sem láttak vendégeink. Mindent filmre vettek és 

lefényképeztek. A projectmunka folytatódik ezen a héten is, 

pihenésképpen pedig Szentendrére, Budapestre, Szegedre, 

Ópusztaszerre és Szekszárdra utaznak, bár gyaníthatóan a 

pihenés az másodlagos lesz. 
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 Habsburg Ottó Pakson 
Habsburg Ottó és fia, Habsburg György 2004. 

január 16-án Pakson járt. Az erőműben tett látogatás után 

Habsburg Ottó előadást tartott a Városi Művelődési 

Központban. 

A Habsburgok legújabb kori népszerűsége 

összefonódott az utolsó király, IV. Károly fiának, Ottó 

trónörökösnek a rokonszenves egyéniségével. Habsburg Ottó 

mint az Európai Parlament képviselője, az európai integráció 

egyik világhírű politikusa, a Páneurópa Unió elnöke, már 

1989-ben aktív politikai szerepet vállalt a rendszerváltásban. 

Nem a Monarchia visszaállítása, nem családi birtokok 

visszakövetelése szerepelt programjában, hanem európai szintű, 

demokratikus magyar politikai rendszer.  

 

Habsburgok Magyarországon 

A központi hatalmak katonai összeomlása és az ebből 

fakadó forradalom idején, 1918 őszén I. (IV.) Károly császár és 

király csak az uralkodói teendőktől vonult vissza, de nem 

mondott le a trónjáról.  

 Amikor Magyarországon forma szerint visszaállt a 

királyság államformája, Károly úgy látta, eljött a visszatérés 

ideje. Először csak inkognitóban, vonaton utazott Svájcból 

Ausztrián keresztül Budapestre, hogy átvegye a hatalmat. Ez 

1921 kora tavaszán volt, ősszel viszont már repülőgépen érkezett 

Dénesfára, Sopronban kormányt bízott meg, a hozzá csatlakozó 

csapatok élén Budapest ellen vonult, csak Budaörsnél sikerült 

szabályos csatában megállítani. 

Most kiderült, hogy az antant is halálosan gyűlöli a 

Habsburgokat, Károlyt és feleségét egy angol hadihajó szállította 

Madeira szigetére. A következő évben már meg is halt, 

tüdőbajban. A sok gyerek közül a legidősebb fiú, az 1912-ben 

született Ottó lett a család feje. 

 Magyarország volt az egyetlen az utódállamok közül, 

ahol az ott élô Habsburgok vagyonát meghagyták. A család 

három ágának a leszármazottai éltek itt. Frigyes főherceg I. 

Ferenc király (1792-1835) Károly nevű öccsének volt a 

leszármazottja. Albrecht ennek egy másik ágából származott, és 

ott voltak még a József nádortól származó magyar Habsburgok, 

József és fia, József Ferenc.  

 1945-ben persze a magyarországi Habsburgoknak is el 

kellett menekülniük (Frigyes addigra már meghalt), az egykori 

legitimista-szabad királyválasztó ellentét is végleg eltűnt. A 

magyar ág azonban mégis felújította kapcsolatait. 

Ez a magyar ág Magyarország, különösen Buda és Pest 

fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, fél évszázadig a 

nádori tisztséget viselő József leszármazottait jelenti. József 

nádor (1796-1847) életnagyságúnál nagyobb szobrát a pesti 

belvárosban még Rákosi Mátyás sem merte eltávolíttatni. 

Köztudomású, hogy az 1848-as forradalom első lázas napjaiban 

fiának, Istvánnak, aki 1847 óta ugyancsak nádor volt, Kossuth 

Lajos ajánlotta fel a magyar trónt. [...] István fia volt az az 

ugyancsak József keresztnevű főherceg, aki a cigány nyelvvel 

tudományos alapon foglalkozott, összeállított cigány nyelvtant és 

egyéb cigány vonatkozású munkákat, birtokán cigányokat 

telepített le. Fia, természetesen megint József, katona volt, az 

első világháborúban különböző frontokon volt főparancsnok. [...] 

Sôt, 1936-44 közt éppenséggel ô volt a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke! József 1962-ben halt meg német földön, de 

utódai folytatták a „magyar” Habsburg-imázst: unokája, József 

Árpád már több ízben járt Magyarországon és avatott vitézekké a 

második világháborúban harcolt magyarokat. 

Magyarországon még nem emeltek szobrot Ferenc Józsefnek, 

mint 1945 után az osztrákok Bécsben, de a család megítélése 

mégis erősen változott a korábbi évtizedekhez képest. 

 

Ottó, a legnépszerűbb Habsburg 

 Ottó a két világháború közt végezte egyetemi tanulmányait, 

bekapcsolódott a Páneurópa-mozgalomba. Tartott kapcsolatokat magyarokkal 

is. Osztrák vonatkozásban is folytattak érdekében némi legitimista 

propagandát.  

A háború alatt a nyugati szövetségeseknél szóba került egyfajta Habsburg- 

restauráció abban a formában, hogy Ausztriából és Bajorországból hoznának 

létre egy katolikus német államot Habsburg-vezetés alatt, olykor ebbe 

Magyarországot is belekombinálták. Ottó ezekben a tárgyalásokban erősen 

pártját fogta Magyarországnak, beleszámítva az akkor éppen visszacsatolt 

területek kérdését is. Persze a szovjet ellenállás miatt aztán ezekből a 

tervekből semmi 

sem lett. 

Ottó még a 

háború után sem 

adta fel egy ideig 

trónigényét (vagy igényeit), 1961-ben azonban már egyértelműen minden 

uralkodói igényéről lemondott. Ez volt az ára annak, hogy egyáltalán 

beutazhasson ô vagy a család más tagja Ausztriába.  

Magyar kapcsolatai is kezdtek kiépülni, az 1970-es években egyszer a 

magyar televízióban is megszólaltatták ôt.  

  Az 1989. nyári nevezetes piknik óta aztán már egyre gyakrabbak 

lettek Ottó magyarországi látogatásai. A budapesti ELTE díszdoktorává 

avatta. Itt és természetesen minden egyéb alkalommal magyarul beszélt, 

szabadon és választékosan. Gyakori látogatásai és a magyarok melletti 

fellépései révén azt lehet mondani, hogy ô lett Magyarországon a 

legnépszerűbb Habsburg.  
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 Sorstalanság Pakson 
 

Forgatókönyv első kézből  

Maga a szerző, Kertész Imre írta meg a film alapját; 
Koltai Lajossal közreműködve. A filmet a Magic Media 
mellett a brit Renegade, és a német Euroarts gyártja 
majd. Az időközben két és fél milliárdra emelkedett 

költségvetéshez az Európa Tanács filmalapja, az 
Eurimages 650 ezer euróval járul hozzá. Ez az összeg 
nagyobb, mint bármelyik eddigi magyar film európai 
támogatása, és csaknem a maximum, amit az Eurimages 
egy filmre ad. (Ez 700 ezer euró.) 

Titkos főhős, igazi nagyágyúk 

Minden idők legdrágább magyar filmje lesz a hét elején 

forgatni kezdett Sorstalanság. A Nobel-díjas Kertész 
Imre fő művéből készült film igazi nagyágyúkat vonultat 
fel. A rendező az Oscar-díjra jelölt operatőr, Koltai Lajos, 
a zeneszerző Ennio Morricone. A két és fél milliárd 
forintos költségvetéssel készülő monumentális 
produkciót egy év múlva láthatja a közönség.  A forgatás 

december 15-én egy hatodik kerületi ház pincéjében 
kezdődött; a könyv nyitójelenetének felvételével.  
 

Nyáron kiderült, kik 
játsszák majd a 

Sorstalanság-film 
főbb szerepeit. Köves 
Gyuri apját Bán 
János, édesanyját 
Schell Judit alakítja 
majd. Kisebb - de 
nem kevésbé fontos - 
szerepeket játszik 
Haumann Péter és 
Rajhona Ádám. 

 

A főszerepre 4000 fiatal fiú közül először 300-at, majd 

tízet választottak ki. Közülük került ki az a 14 éves fiú, 
akinek nevét máig nem hozták nyilvánosságra. A 

produkcióban kb. 140-150 színész, és 13 ezer statiszta 
vesz majd részt. Noha nemzetközileg ismert színészek - 
magyarul külföldi sztárok - nem játszanak a filmben, a 
stábban több nagyágyú található.  

Koltai rendező, és Kertész forgatókönyvíró mellett ilyen 
Ennio Morricone, aki a film zenéjét szerzi, valamint az 

operatőr, Pados Gyula, aki többek között a Kontroll című 
filmet is fényképezte.  
A film várhatóan egy év múlva lesz látható a mozikban, 
a premier Budapesten lesz.  

Kertész Imréről…  

 
Kertész Imre 1929, 
november 9-én született 
Budapesten. Zsidó 

származású. 1944-ben 
Auschwitzba 

deportálták, majd onnan 
Buchenwaldba, ahonnan 
1945-ben kiszabadult. 
Miután Magyarországra 
visszatért, 1948-tól a 
budapesti Világosság 

című lapnak dolgozott, 
de 1951-ben, mikor a 
lap párthű lett, 
felmondtak neki. Ezután két évig katona volt, s azóta 
független íróként él és alkot mint műfordító. Német 
nyelvű szerzőket fordít, Nietzschét, Hofmannsthalt, 

Schnitzlert, Freudot, Rothot, Wittgensteint és Canettit, 

akik mind befolyással voltak művészetére. 
 

A Sorstalanságról … 

1975-ben jelent meg Kertész első regénye, a 

Sorstalanság, amely auschwitzi és buchenwaldi 
élményeire épül. Ő maga azt mondja: „Ha egy új 
regényre gondolok, mindíg Auschwitzr jut eszembe.” Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a Sorstalanság egyszerű 
értelemben önéletrajzi volna: Kertész azt mondja, hogy 
önéletrajzi regényformát használt, de regénye nem 
önéletrajz regény. A Sorstalanságot először 

visszautasították. Mikor a regény 1975-ben végre 
megjelent, teljes csend fogadta. Ezt a tapasztalatot írta 
meg Kertész. 

 
Már forog a Sorstalanság – egy év múlva láthatjuk 

 

Pakson a Téglagyárban forgatták  február 

első napjaiban a Kertész Imre Sorstalanság című 

Nobel-díjas regényének filmváltozatát.  

Pakson a regény azon részét vették fel amelyben 

a főszereplőt, egy tizenöt éves fiút és társait egy 

budapesti téglagyárban tartanak fogva 

deportálásuk illetve a fogolytáborba szállításuk 

előtt. A forgatási előkészületek már hétfőn 

délután megkezdődtek. 

 Az ESZI Sportcsarnokában a statiszták készültek 

a szereplésre. A filmhez 250 statisztát 

alkalmaztak, többségében paksiakat, az ESZI 

tanulói is szép számmal bekerültek a film 

résztvevői közé. A helyi munkálatok két napot 

vettek igénybe, kora reggeltől késő estéig tartott 

a forgatás. 

 

http://axel.hu/cikk/axel.hu/28252
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A statiszták 

Sorstalansága 

 

 

Január 17-én kezdődött az egész. 

Statisztaválogatás a VMK-ban a Sorstalanság 

című filmhez. Péter barátom ébresztett fel ezen 

az erősen átlagos szombati napomon, hogy 

menjünk el, nagy lóvé meg minden. Híresek 

leszünk! Ha nem is elsőre, de beleegyeztem. 

Pétert beválogatták, nekem viszont ahhoz, hogy 

elindulhassak a sztárság útján(és kapjak 10 000 

Ft-ot 2 nap kőkemény melóért) le kellett volna 

vágatnom a hajam. Ezt nem hagytam. Nincs az a 

pénz! (Na jó van,  csak ennél azért jóval több.) 

Szóval én nem mentem át a rostán. Egy 
’’csillaggal’’ kevesebb . Összetörték pici 

szívemet! A többiek viszont… 

Február 2.  ruhapróba: 11 órakor 

kezdődött. Sorra mentek az emberek, hogy rájuk 

adják a régi „trendi” ruhákat. Az osztálytársaim 

közül Péter a szegényebb réteg divatját 

képviselte öltözetével. /Egy rózsaszín ing, rajta 

egy szakadt kék pulóver, ezen egy szürke ing és 

végül egy méreten aluli zakóféle fedte Péterünk 

izmos felsőtestét. Ezzel ellentétben Szabi, Norbi 

és Laci a tehetősebbek gönceit ölthették 

magukra. (megjegyzés: GARBÓ egyikükön sem 
volt) A megfelelő jelmezek kiválasztása után 

még egy kis fazonranyírás következett és el is 

készültek a „ vadkeleti”sheriffek: 

Igazi macsó békebírók! Vagy nem? 

 

 (Molnár Szabolcs, Farkas Norbert,Balló 

Péter, Girst Ádám és Széles László) 

 

Febrár 3.,forgatás/Day 1/: Reggel fél 6-kor 

gyülekező a sportcsarnoknál. Mindenki megkapta 

ruháját, aztán fel a buszra. Schuki bácsi örömmel 

„deportálta” a bandát a paksi téglagyár zord 

területére. Elkezdődött a forgatás. Hideg volt és 

sár, ugyanis ott esett az eső, melyet tűzoltókocsi 

szolgáltatott. Barátaink leginkább csak álltak, 

beszélgettek és cigarettáztak a forgatás ideje 

alatt. Kaptak ebédet, és egy fűtött sátorban forró 

(később már csak langyos) teával szolgáltak 

nekik a szünetekben. 12 órányi kőkemény munka 

után hazatérhettek otthonaikba, hogy másnap 

reggel ismét frissen állhassanak a kamerák elé… 

Február 4., az utolsó nap: Találkozó ismét 

5:30-kor. Deportálás, ácsorgás, semmittevés, 

fázás 12 órán keresztül és vége. Ennyi! Mindenki 

felvehette a jól megérdemelt bérét és mehetett 

haza. 

Az eredmény: kb. 8 percnyi anyag, ami benne 

lesz a filmben, és rengeteg testileg-lelkileg- 

szellemileg lestrapált statiszta. A kérdés, hogy 

megérte-e nekik? Sok negatív visszajelzést 

kaptam mikor ezt a kérdést feltettem, de 

szerintem igen. Legalább megtudták, hogy 

hogyan is megy egy forgatás (már, aki 

odafigyelt), és egy új élménnyel gazdagodtak, 

amit majd elmesélhetnek az unokáiknak (némi 

színezéssel). Ráadásul még pénzt is kaptak 

mindezért. Ha van lehetőségetek menjetek el 

statisztának filmekbe. Jó móka, már annak, aki 

túléli. Ugyanis volt, aki nem bírta a forgatás 

körülményeit és megpróbált megszökni: 

Péter a sínek között lelte halálát 

De ez ne keserítsen el benneteket, és amint 

elkészült a film nézzétek meg! 

 

       

  Szerkesztő: William  

       

  Forrás: Péter sheriff 
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  Humor 
Két rendőr szolgálatban uzsonnázik. 

Egyik meglát a másik kezében egy termoszt. 

-Mi az a kezedben? 

-Termosz. 

-És ez mire jó? 

-A meleg ételt melegen, a hideg italt hidegen tartja. 

-És neked mi van benne? 

-Két gombóc fagyi,meg egy adag húsleves... 

******* 

Két rendőr beszorul egy liftbe.Azt mondja az egyik: 

-Kiálts segítségért! 

-SEGÍTSÉG! 

-Te,ezt nem hallja meg senki.Kiáltsuk együtt! 

-EGYÜTT!!!! 

******* 

Miért nincs szőke hajú női ejtőernyős? 

Volt egy,de az is a Föld mellé ugrott. 

******* 

 

 

 

Orosz repülőgépen: 

-Uram, parancsol ebédet? 

-Miből lehet választani?  

-Igen, vagy nem! 

******* 

Orvosnál 

-Mit ajánl doktor úr? 

-Sárpakolást. 

-Miért, az használ? 

-Nem, de legalább szokja a földet... 

******* 

Hol lakik az alkoholista ? 

-Az üveghegyen is túl... 

Két meztelen csiga megy az úton. 

Egyszer csak egy éti csigát látnak. 

Az egyik megszólal: 

- Ha én lennék az adóhivatal, megnézném, miből telik neki 

ilyen nagy házra! 

Egy érdekes történelem óra 
Az egyik történelemórán egy érdekes dolog történt 

velem. 

Bejött a Tanárnő, kicsit késve. Letette a cuccait, és rögtön 

nekiállt a tanításnak a szokásos lendületével. 

Én vettem a bátorságot, és szóltam a tanárnőnek egy kissé 

halkan, -hogy csak Ő vegye észre -, hogy készültem egy 

kiselőadással. 

-Tanárnő! –szóltam,majd ezt még úgy megismételtem kétszer. 

Ezt meghallotta az egyik osztálytársam, aki ugyancsak jelzett 

a tanárnőnek. 

-Tanárnő, a Gergő hozott anyagot az órához! - próbálkozott 

hangosan. 

-Majd akkor felszólítom, ha ráérünk! – érkezett a válasz. 

Erre én fogtam magam, és eltettem a könyvet, amit az órára 

hoztam magammal, majd kivertem az összes gondolatot a 

fejemből, amit a kiselőadásra „belevertem ”, és teljes erővel 

figyeltem az órára! 

Lehet, hogy nem teljes erővel, mert bevallom kissé bántott a 

dolog, de azért megpróbáltam figyelni. De az élet közbeszólt, 

és a szomorú történetünk más irányt vett. Ugyanis pont egy 

olyan anyagot vettünk, amiben a  „daimón”-ról tanultunk. 

/a daimón  nem más Szókratész szerint, mint az emberben élő 

belső hang, amely segít dönteni jó és rossz között, röviden az 

ember daimónja a lelekiismerete/ 

Letelt az óra, majd mikor a tanárnő kifelé robogott az 

osztályteremből, én utána sompolyogtam, mint aki a büfébe 

szeretett volna lemenni. Majd mikor egymás mellé kerültünk, 

Ő megszólított és megállított. Én először nem tudtam, hogy Ő 

mit szeretne, de, ez nekem is pont kapóra jött, hogy beszéljek 

vele az órai dologról. Ezután egy érdekes, de egyben egy 

tanulságos párbeszéd bonyolódott le köztünk. 

- Te, hogy állsz a daimónoddal? – kérdezte. 

- Én köszönöm jól! – de visszatérve az órára, ott csak azt 

szerettem volna mondani, hogy én egy kiselőadással 

készültem. 

- Haaajh, de hát miért nem szóltál, hogy ezt akarod 

mondani???!-kérdezte egy kissé megróva és 

meglepetten!! 

- De hát én akartam mondani, háromszor is szóltam önnek, 

de ön nem akart engem felszólítan, azzal hogy nem érünk 

rá. – válaszoltam rögtön. 

- Igazad van!- helyeselte – majd egy kis csönd után 

megkérdeztem tőle: Hát tanárnő, ha már feltette nekem 

ezt a kérdést, kérem ön is, válaszoljon nekem, ön hogy áll 

a daimonjával?? 

 

Ebből a párbeszédből, hogy mi a tanulság, azt mindenki vonja 

le maga, de itt egy kis segítség természetesen a tanulók 

számára. 

((Ha órán szeretnél valamit mondani, ami szerinted fontos, ne 

hagyd hogy eltántorítsanak, mert a végén még téged fognak 

leszúrni, hogy miért nem mondtad!!!)) 

              unKnown  

Műhold Szóró 

Kell egy csapat – Survivor – Ki a tégla? 

Hallo Villa-lakók, itt a Big Brother. Szeretnétek a Nagy Ő-vel 

beszélni? Ha igen, akkor Szeress Most, Ha te is akarod... 

Csókolom, csókolom. Amint látják, én már Kapcsoltam. 

Lássuk Most vagy soha,hogy ki lesz a Leggyengébb 

láncszem! Az Erőd veled van! Melyik mond igazat: Aigner 

Szilárd vagy Németh Lajos? Biztos Ön abban, hogy 

Felezzünk? Vagy inkább vesz egy kis szőlőcukrot az 

asztalról? Hát akkor Folytassa Claudia, Nehogy perre menjen, 

ugynis  

Aki ítél: Katalin bírónő, mert a Forró nyomon minden kiderül. 

Csak Fókuszáljunk a középpontra, és Aktivizáljuk magunkat. 

Mérlegen a valóság, Naplóban meg András. Hát ez tényleg 

Tények. 

Reggelizzünk Barátok közt, majd Deleljünk Heti Hétszer. 

Műsorvezető Balázs és Mónika, Sándor viszont a Dizájnban. 

Ha TVMaci jön, akkor már későre jár, hát  Szép Álmokat 

Magyarország. 8 nap alatt a Föld körül, hogy estére 

hazaérjünk. Jó alváshoz szól a Nóta, induljunk a Dáridóba. 

Megasztárok ligája - kiszavazták csutkára, ezért elindultak 

hazafelé és Jó éjszakát kívántak! 
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  A gyárek ura 
(folytatásos esziregény) 

2.rész 
Azóta sok minden megváltozott a 

palotában, csak a trónterem áttervezésével 

nem készült még el. Ezért a trónterem 

kicsit póriasan nézett ki. Monteron 

gyanakodva nézett körül, nem értette az 

egykoron messze földön híres palota, hogy 

juthatott el idáig. Emlékeiben még jól éltek 

a sudár márványburkolatú falak, a 

tükörsima padló, a falakon elhelyezett 

aranyozott kapaszkodók, amik azért 

kerültek, oda, hogy a tükörsima padlón 

esdeklő embereknek biztos segítséget 

nyújtsanak. A termek közepére akkoriban 

senki, sem mert merészkedni, egyszer egy 

gyanútlan szolga, aki még új volt és nem 

ismerte a palotát, bemerészkedett a 

bálterem közepére és csak a harmadik 

mentőexpedíció tudta onnan kihozni. A 

fiatal futár csak azért emlékezett rá ilyen 

pontosan, mert a harmadik 

mentőexpedíciót egy őse vezette, aki 

őfelsége testőrségében szolgált, mint 

takarító. Jól kiképezték szinte az összes 

fanyelű szerszám precíz kezelésére és esze 

is éles volt, mint a borotva. A lavórjába 

beleszáradt 3 hónapos koszba, beleszúrta 

hűséges partvisát, majd arra kifeszítette 

felmosórongyát, pakolt magának kétnapi 

hideg élelmet, meg egy kulacs vizet. A 

reggeli passzátszelet befogta házi készítésű 

hajójának vitorlájába, és besiklott a terem 

nyílt márványára. Két nap múlva a terem 

másik felén vetette ki a széljárás, 

lavórjában a szinte végleg kimerült 

szolgával. Monteron szívét a mai napig 

büszkeség kezdte bizsergetni, mikor erre 

gondolt. 

Még mélázott egy ideig, de amikor ura 

dühödt tekintetével szembesült, 

visszazökkent a való világba és eszébe 

jutott, hogy hírnök lévén mi célból jött a 

palotába. Bele is kezdett mondandójába: 

- Uram, a reggeli órákban Bimbó a 

barbár kért bebocsátást a városba és azt 

mondta, hogy maga hívta ide. A helyőrség 

főparancsnoka érdeklődne a felől, hogy 

bemerjük e engedni a palotába. 

- A palotába semmiképp nem jöhet az a 

barbár, kedves Monteron, de nyergeltessék 

a lovamat és kimegyek elé a kapuhoz. 

Mondta a király, majd elbaktatott a 

konyha felé elemózsiát készíteni magának 

az útra. A futár egyedül maradt a 

varázslóval. 

- Gyere velem fiam, még sok dolgod 

lesz ma. 

Fordult oda az öreg a kimerültségtől 

még mindig fujtató Monteronhoz. Majd 

folytatta. 

- Az én nevem Fehér a birodalom 

legbölcsebb mágusa. Kövess légy szíves, 

még nagy terveim vannak veled. Te fogod 

megmenteni az egész várost, sőt az egész 

telefonkörzetet, sőt az egész megyét, és 

még az egész világot is, beleértve Karakópadlizsánt és a messze tajgán lévő BAJ-t is a ma ismert 

világ két leginkább normálisnak mondható városát is. A gonosz már megkezdte felkészülését a 

háborúra. A városlakóknak nem szabad megtudniuk mekkora a veszély. 

A varázsló egy hatalmas terembe vezette. Ott egy furcsa kis szerkezethez lépett. 

- Ez az ősök technológiája, már nem sok maradt belőle a világon, ez viszont egészen tegnapelőttig 

működött. Monteron gyanakodva méregette a furcsa kis szerkezetet, melyen számára teljesen 

ismeretlen jelek sorakoztak. 

- De mégis mi ez? 

Kérdezte végül az egész életét a futkározásnak szentelő fiú. 

- Fiam ez egy Junoszt televízió. Régebben voltak szebbek és jobbak is, de csak ez az egy típus volt 

képes eddig ellenállni az időnek. Valószínűleg még most is működne, ha a gonosz fehér varázslónő 

nem zavarná az adást. 

Mikor látta az ifjú arcán a pattanások közt finoman megbújó értetlenséget, folytatta. 

- Nem tudom, hogy sikerült megzavarnia az adást. Valószínűleg valami alattomos szerkezettel 

teszi, mint amilyen a turmixgép vagy a porszívó. 

Monteron értetlensége viszont nem ebből fakadt. Kiskorába sokat hallott már az efféle félelmetes 

szerkezetekről, sőt képen egyszer már látott is egy gyümölcscentrifugát, de arról, hogy létezne két 

egyszínű varázsló, még sohasem hallott. Dadogva kérdezte az idős varázslót. 

- Kedves Fehér Hojla, az hogy lehet, hogy a gonosz varázslónő is fehér, amikor te is fehér vagy és 

egyáltalán ki ő. 

- Én már nagyon öreg vagyok ifjú barátom, régebben Bíbor volt a nevem, de nem hallgattam 

mesteremre és nem használtam eléggé intelligens mosóport, így hát odalett ruhám élénk ragyogása. 

Egyébként a Fehér varázslónő meg onnan kapta a nevét, hogy ő Hófehérke gonosz unokahúga, aki 

egész addig békés futballhuligánként töltötte idejét, amíg be nem került a szaknévsorba, akkor 

ugyanis úgy érezte, hogy itt az ideje a világuralomra törésnek. 

Az öreg kisvártatva kirúgta Monteron lábait, majd ő is helyet foglalt egy fotelben és folytatta a 

beszédet. 

- Ülj le fiam, mert a varázslónő története régre nyúlik vissza és rajta keresztül te is megismerheted 

küldetésed célját. 

Ez volt az a pont, ahol Monteron úgy érezte, hogy mindjárt elalszik az álmosságtól, de valami 

misztikus erő mégis nyitva tartotta szemeit. Mintha egy másik világban már átélte volna ezt. 

Álmaiban már sokszor megjelent egy fehér öregúr, aki egy furcsa zöld falfelületre még furcsább 

jeleket rajzolt, miközben ő már nem tudta nyitva tartani a szemeit. Ettől az ősz öreg teljesen kiborult 

és többet nem állt szóba vele. Nem akarta, hogy ez a valóságban is megtörténjen ezért, aztán éberen 

figyelte, amit a bölcs varázsló mesélt neki. 

- Még az idők elején, mikor még az emberek még a hangsúlyosabb „e” betűk helyett az „á” betűt 

használták, élt egy gonosz varázslónő. Szövetségre lépett a gonosszal és közös erővel, gyárekeket 

hoztak világra, ezek alkották a gonosz hadseregének gerincét, de a varázslónő nem érte be ennyivel, 

az egyik gyárekbe az ős gonosz minden gonoszságát egyesítette. Ezt a gyáreket aztán kiemelte a 

többi közül, majd így szólt „Egy gyárek mindenek felett, Egy Gyárek a standard gyárek.” Ezután a 

bukott légiók kiegészülve ügyvédekkel, politikusokkal és egyéb sátáni fajzatokkal, megkezdték az 

akkori világ teljes elfoglalását. Az emberek a derék rénszarvasvadászok segítségét kérték, és egy 

utolsó hetekig tartó csatában legyőzték a varázslónő seregeit. Az ős gonoszt a csatamezőn érte a 

halál, de lelke nem veszett el. A varázslónőnek sikerült elmenekülnie a hegyekbe. Évekig keresték, 

de soha nem találtak rá. Az Egy Gyárek ereje halálakor egy ősi szent ereklyébe szállt, amit akkoriban 

4 jegyű függvénytáblázatnak neveztek. A táblázat tudása hatalmas és még érettségin is lehet 

használni, de mindenáron vissza akar jutni gazdájához. Ha a varázslónő megkaparintja, akkor többé 

nem lesz akadály számára, hogy kiképezzen egy új gyáreket. Ekkor majd, a hegyi teremtmények, 

hordáival ismét meg fogja próbálni elpusztítani az emberiséget. De térjünk vissza inkább a csata 

utáni időkre. A háború romba döntötte az egész addigi civilizációt, az összevont sereg kis csapatokra 

bomlott, melyek fosztogattak, valamint folyamatosan harcokat folytattak egymás ellen. Ez alatt a 

fejlett civilizáció maradványai teljesen megsemmisültek. A pusztítást egyedül csak BAJ vészelte át, 

ugyanis azt végtelen tajga öleli körbe, minden oldalról, amit a hideg, a medvék, a jetik és rejtélyes 

tajgalakók tesznek veszedelmessé. 

Sok a dolgunk Monteron. Elárulom, hogy a táblázat nálam van, de csak hatalmas erejű varázslók 

képesek ellenállni akaratának. Én már öreg vagyok és gyenge, de él a városban egy fiatal tehetség, 

akit egy gyorstalpaló tanfolyammal kiképezhetek varázslóvá, de igazi erőt, csak igazi kalandokban 

szerezhet. A reménységet Trenhob Akisronak hívják, egy kiskocsmába dolgozik innen nem messze. 

Meg kell győznöd, hogy tartson velünk. Miközben ő varázsolni tanul, neked férfias képességeidet 

kell képezned. Meg kell tanulnod vívni és sört inni, de nem akárhogy. Miután ezzel végeztünk 

(témazáróról nem ellógni, nem fogadok el igazolást), hosszú út vár rátok. Az emberek már nem 

olyan összetartók, mint egykoron. A rénszarvasok már elfogytak és a rénszarvasvadászok át akarnak 

kelni a nagy vízen, hogy eddig ismeretlen vadászmezőket hódíthassanak meg. Már az ő segítségük 

sem biztos. 
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 WEB  4 ALL 

Az elkövetkező oldalon jó kis weboldalakat fox 
látni. Próbáltam olyan weblapokat 
összegyűjteni, amiket nem mindenki ismer. Ezen a 

feltételen kívül próbáltam még különböző stílusú, 
tartalmú oldalakat összerakni, remélem elég sok(k) 
sikerrel. 

Villanyállat: Ezzel a 
névvel sokak szemében 
rögtön elásta magát az 
oldal. Pedig érdemes 1pár 
közelebbi pillantást 
engedélyezni neki, mert a 
garantált röhögés nem fog 
elmaradni. A minőség ott 
derül ki, hogy Index 
társlap. Nem 1 szokványos 

oldal, mert nem vicceket és vicces képeket találunk 
rajta, hanem tömény humort. Vegyük a „nekem 8”-at. 
Kiválasztanak egy témát, (pl.: barátok közt;) ) és 8 olyan 
dolgot szednek róla össze, hogy az ember a másodiknál a 
padlón „vonaglik” a röhögéstől. De sok 1ébként ritka 
marhaságot is fellelhetünk. http://villanyállat.index.hu 
Larkinor: Tulajdonképpen ez nem is 1 weblap. Leginkább 
egy jó játék. MMORPG. Angol jelentésével nem untatlak, 
magyarul annyit tesz: masszív többfős szerepjáték. 
Egyszerre kb. 150-200 fő játszik!!! Játssz ezzel, ha 
nyomisárkányt, harcias szénaszekeret, stiglic rezsőt, 
tűzmágusokat, mélabús nyenyerét, faunt, konyhamalacot 
vagy akár egy görcsöt akarsz legyőzni. Lényege, hogy 
minél több szörnynek mutassad meg, milyen éles és csilli-
villi fegyvered van, amivel majd… Lépj szintet, fejlesszed 
magad. 600 féle szörny, és ennyiféle fegyver vár rád. Jah, 
és szintén Index társlap. Ha elérted 37es szintet, szólj 
nekem, mert akkor jobb vagy nálam! ;) 
http://larkinor.index.hu 
Honfoglaló: A rivális [Origo] lapnak a híres játéka. 

Foglald el megyénként 
Magyarországot! Persze 
ezt csak akkor tudod 
megtenni, ha OKOSabb 
vagy a másik 2 
ellenfelednél. Itt a 
tudásodra hagyatkozva 
szállsz harcba. Az elején 
kijelölöd megyéidet, 
később megvéded őket, 

utána a másikét foglalod el, amíg vége nincs a játéknak. 
Minden ilyenfajta sikeres cselekedetért jól kell 
válaszolnod a feltett kérdésre. Csak a váradra figyelj 
nagyon!!! Állítólag függőséget okoz. (1eseknél valóban) 
http://www.honfoglalo.hu 
Seven-warez: Ez is kell. Gondoltam megmutatom Nektek 
a frankót. Hogy honnan tudtok leszedni új játékokat, 
filmeket, progikat, könyveket(!) hogy 1 Ft-ot nem veszel 
ki a pénztárcádból, kivéve ha nem pénzért internetezel. 
:) Arra oda kell figyelni, hogy mit kell csinálnod. Ezeket 
köztelező betartanod: a fájlokat tilos letölteni, csak saját 
felelőségre. Ha mégis letöltöd 1 napon belül törölnöd 
kell! Jól gondolod, ez illegális. De ha belegondolsz, 
 a házaknál nem szokott ellenőrizni a rendőrség. De te 
tudod mit kockáztatsz. 1 csomó jó játékot, filmet, 
könyvet ingyen és software-rendőrséget; vagy 20 000 Ft-

ért új játékot és filmet + nyugalmat. Szerintem, fogta 
mindenki, hogy mire céloztam. http://seven-wrz.uw.hu 
cd-galaxis: Ezt azért írtam az oldalra, ha mégis csak 
pénzért akarsz eredeti játékhoz jutni. Nem akarod a 
kalózmásolatokat gyűjteni, és lefáradni a boltba. Mert a 
házhoz szállítás alapvető dolog. A választék szélessége, 
pedig még inkább. http://www.cdgalaxis.hu 
humor.lap.hu: Konkrét humor nem, de a humor lapjainak 
legjavát itt lelhetjük. Persze a hulladék elkerülhetetlen, 
itt is találunk ósdi, régi viccet, de nem fogunk unatkozni. 
Mivel sokszor frissítik, érdemes többször visszanézni, és a 
lista hosszúságából ítélve nem 2 óráig fogjuk 
nézni/röhögni, hanem 2 évig… http://humor.lap.hu 
google: Szerintem mindenki ismeri, csak a kezdők 

kedvéért raktam bele a 
rovatba. Ha keresel valamit 
a neten, akkor a kulcsszót, 
(pl.:kakaspörkölt) beírod, 
akkor biza nem fogsz 
csalódni. Amelyik 
weboldalon le van írva az a 
szó, hogy csirkepörkölt, azt 

megtalálja. Én csirkepörköltre csak 116 találatot, de 
humorból már 16.400.000-ret talált. 0,17 mp alatt. Jah, 
és 3.307.998.701 lap között keres. Ritka, ha nem talál 
semmit :) http://www.google.com 
Lutri: Nagyon váratlan dolog történt. Az 1ik eléggé 
látogatott lap, hirtelen átalakításra szorult. Február 
elsejére ígérik a lap újraindulását, és akkor állítólag jobb 
lesz. Ez 1 teljesen ingyen játszható játék, ami nem más 
mint a Skandináv lottó „klónja”. 7 számot jelölünk, vagy 
nyerünk, vagy nem. Annyi „szelvényt” jelölünk, amennyi 
golyónk van. Ez nem azt jelenti. Hogy lányok nem 
játszhatnak, hanem IGAZI golyókat kell gyűjteni, pl úgy, 
hogy a kijelölt oldalakra ellátogatunk, ott ide-oda 
kattintgatunk; vagy ajánljuk az oldalt havernak. Rulez. 
Csak kész lenne mááár http://www.lutri.hu 
prohardver: Ha azt akarod megtudni, mi a frankó mi a 
trendi, s hogy mi kell a gépedbe, akkor látogass el a 
PROHARDVERre! Szörnyű. Még rímel is! :) Itt az összes 
HARDVERes újdonság megtalálható, a TFT monitortól 
kezdve a 15 grammos mp3 lejátszón keresztül a 
bluetoothig. Ami friss és műxik, az itten van meg. Nem 
tehetek róla, ez egy ilyen nap. ;) Ráadásul Index tag. 
http://prohardver.hu 
 
Remélem sikerült Nektek kedvet csinálni ahhoz, hogy az 
új hárdvert tartalmazó gépeddel egy kis szörnygyilkolás 
közepette röhögéstől sírva megkeressed anya 
kakaspörkölt receptjét a neten. Mindemellett milliomosan 
közölni apuval, hogy anyunak rendeltél 30db különféle 
szakácskönyvet, mialatt Magyarországot elfoglalván 
büszkén kijelentheted magadról, hogy van 1pár jó 
weblapom. 

noodli 
 

http://villanyállat.index.hu/
http://larkinor.index.hu/
http://www.honfoglalo.hu/
http://seven-wrz.uw.hu/
http://www.counter-stike.hu/
http://humor.lap.hu/
http://www.google.com/
http://www.lutri.hu/
http://prohardver.hu/
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 Monet és barátai 
A Budapesti Szépművészeti Múzeum legújabb kiállításának címe: Monet és barátai. 

 
 A budapesti Francia Intézet és a dijoni Musée 

des Beux-Arts közreműködésével szervezett 
tárlat páratlan a maga nemében. Utoljára hatvan 
évvel ezelőtt láthatott a közönség 
Magyarországon francia impresszionistákat.  
Országunkban most először állították ki a 
Velázquezének is nevezett Claude Monet, 
továbbá olyan kortársainak és barátainak 

műveit, mint Manet (nem keverendő össze 
Monet-val), Pissarro, Renoir, Boudin, Sisley, 
Signac, Caillebotte.  
 

A 8 teremben kiállított alkotásokat, mintegy 110 
festményt, rajzot, grafikát és szobrot iskolánk diákjai 
is megtekintették.  

Január 20-án az iskola körülbelül 35 diákja indult el 
Budapestre, hogy megnézhesse ezt a maga nemében 
páratlan kiállítást. A Leimsziderné Tóth Ildikó tanárnő 
által szervezett kirándulást, mind az alsóbb évesek, 
mind a felsőbb évesek érdekesnek találták. A 
fontosabb tudnivalókat idegenvezető magyarázta el, 

de sajnos mi, akik úgymond „felfogattuk”, alig 
hallottunk, illetve láttunk valamit abból, amit 
magyarázni próbált. Ez köszönhető annak, hogy a 
kiállításra (már a sokadik napja) rengeteg ember 
kíváncsi. Fiataloktól idősebbekig, magyaroktól 

franciákig. 2 órányi impresszionista festmény nézegetése után a diákok és kísérőik megrohamozták a Vince Kiadó 
múzeumi boltját, ahol méregdrágán katalógusokat, képeslapokat, sőt még Monet festményeit ábrázoló kirakókat is 

lehetett venni. Az eredeti képek másolatai szintén megvásárolhatóak. Például Monet, A velencei gondola című 
festménye, amelyen a kék minden árnyalata megtalálható, és tulajdonképpen nekem ez a kép tetszett a legjobban az 
egész kiállításból. Nem rajongok a bonyolultabb dolgokért, ezért is ragadott meg annyira az „egyszerű csónak” 
művészi kidolgozása. A londoni utazások emlékeit megörökítő képei is mély nyomokat hagytak bennem. Nagyon 

szépen játszik a színekkel. Egyik ilyen képe a londoni Big Bent ábrázoló festmény.  

 

Aki még nem látta a kiállítást annak mindenképpen ajánlom, hiszen Magyarországon ritkán rendeznek világhírű 
festők, művészek alkotásaiból tárlatot. Az ember ritkán láthatja az impresszionizmus legnagyobb alakjának alkotásait. 
Tulajdonképpen Monet-t tartják az impresszionizmus szülőatyjának. A kiállítást akár családi program keretében, akár 
osztálykirándulás szintjén, akár randiként is meg lehet tekinteni. Nem kell az embernek „művészléleknek” lennie 
ahhoz, hogy megnézze ezt a tárlatot, bárki elmehet!                                                  Nyárai Petra, Mayer Éva 
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 Az ESZI féléves statisztikája -  2003/2004  

Sor.sz Oszt. J. Szak megnevezése Beiratkozott Átlag Igazolt Igazolatlan óra/ tanuló 

1. 13.F Menedzserasszisztens 15 4,90 428 0 28,53 

2. 12.F Menedzserasszisztens 13 4,63 862 7 66,84 

3. 11.B Műsz orientáció   (11) 32 4,00 1965 8 61,65 

4. 11.D Gazd. orientáció  (15,16) 29 3,98 753 49 27,65 

5. 12.G Környezetvédelmi techn. 15 3,93 587 12 39,93 

6. 9.B Informatika 30 3,91 716 0 23,86 

7. 10.B Műsz orientáció  (11) 30 3,90 1016 37 36,31 

8. 13.D Elektrotechnikai techn. 14 3,73 918 0 65,57 

9. 12.C Ipari elektronikai techn. 16 3,67 657 4 41,31 

10. 9.D Közgazd / ügyvitel 31 3,64 428 4 13,93 

11. 10.D Gazd. orientáció  (15,16) 30 3,61 1084 7 36,36 

12. 13.B Számítástechnikai progr. 11 3,60 657 20 61,54 

13. 9.A környezetvédelmi techn. 29 3,56 758 26 27,03 

14. 13.C Ipari elektronikai techn. 14 3,56 763 43 57,57 

15. 11.C Műsz orientáció   (12) 31 3,54 1284 0 41,41 

16. 12.B Számítástechnikai progr. 32 3,36 1737 92 57,15 

17. 11.A Műsz orientáció   (14,13) 27 3,33 620 5 23,14 

18. 13.H Fémipari minőségbizt 12 3,29 452 49 41,75 

19. 10.C Műsz orientáció  (12,13) 29 3,13 1065 2 38,10 

20. 10.A Műsz orientáció  (14) 31 3,08 830 62 28,77 

21. 9.C Elektronika / gépész 37 2,94 731 134 24,02 

 Összesen:  508 77,29 18311 561 842,42 

 Átlag:   3,68   40,12 
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