
 ESZIRAT  
2005. február  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata  
 

 

 
 „Az év eseménye!” Talán bátran mondhatjuk ezt a 2005. februárjában megrendezett szalagtűző 

ünnepségre, mely emlékezetes marad nemcsak a 12.-esek, hanem az összes résztvevő számára is. A rendezés a 

11. évfolyam dolga volt, és próbálták a legjobb tudásuk szerint megszervezni a műsort. Lázasan készültek a 

diákok, sokat sürögtek és forogtak. Minden évfolyam fellépett egy-egy műsorszámmal: A 12.A énekelt, a 12.B 

műsort adott, a 12.C szintén egy műsort, a 12.D táncolt. A műsorok közt akadtak mulatságos jelenetek is, 

SörRobi vagy a Hírhedt sakkjátszma, de akadt valami egészen más is, a 12.D „Man in black” táncosainak 

produkciója, vagy a 12.A bravúros énekkara. Mindegyik osztály szépen szerepelt, de ne feledkezzünk meg 

azokról sem, akik a palotást vagy a keringőt táncolták, hiszen az ő szereplésük is szép volt, ők a 11. évfolyamos 

osztályok voltak.  

 A program után következett a bál, amelyet a tanár-diák keringő nyitott meg. A nyitótánc után a 

mohácsi JOY zenekar szórakoztatta a diákokat, a tanárokat és a vendégeket. Nagyon jó hangulat kerekedett, a 

zenekar régebbi számokat játszott, mint például Fenyő Miklós, Beatrice, Demjén Rózsi. Ezen előadóktól 

elhangzottak például a Twist, Szerelemvonat, Limbohintó, Rock’n’roll és más ismert zenék.  

      
 

  (folytatás az utolsó oldalon)
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ELŐADÁS KŐRÖSI CSOMA SÁNDORRÓL  
 

 

G A Z D A  J Ó Z S E F  a z  e r d é l y i  K o v á s z n a  v á r o s  n y u g a l m a z o t t  

t a n á r a ,  m ű v e l ő d é s t ö r t é n é s z  2005. február 8-án tartott érdekes előadást Erdély nagy 

szülötte Kőrösi Csoma Sándor életéről. Az alábbiakban kivonatosan leírjuk a nagy nyelvtudós 

életét. 

 

Kőrösi Csoma Sándor életútja 
 

1784. március végén született az erdélyi Háromszék 

megye Kőrös nevű falujában, köznemesi 

származású család hatodik gyermekeként. Édesapja 

Csoma András székely határőr katona, édesanyja 

Gecse Krisztina. 

1784. április 

4. A falu 

anyakönyvé-

be bejegyzik 

megkeresz-

telését 

1790-1791 

tavasza 

Megkezdi 

tanulmányait 

a falu elemi 

iskolájában 

1799. 

tavasza 

Édesapjával 

felgyalogol-

nak 

Nagyenyedre és beiratkozik a híres Bethlen-

kollégiumba, ahol szolgadiákként kezdi meg 

tanulmányait. 

1807. Befejezi gimnáziumi tanulmányait, felsőbb 

tagozatba lép 

1815. június Befejezi a Bethlen Kollégiumban 

főiskolai tanulmányait 

1815. augusztus 1818 szeptember Németországban 

tartózkodik 

1816-1818 A göttingeni egyetem ösztöndíjas 

hallgatója. Megtanul angolul, franciául, olaszul, 

arabul, megismerkedik a török és perzsa nyelvvel. 

Behatóan foglalkozik orientalisztikával.  

1818. február 7.  Enosz kikötővárosban görög 

vitorlásra száll, Alexandriába, majd Bejrut, Tripoli 

érintésével Latakiába (ma el-Ladzikia) hajózik. 

Innen gyalog folytatja útját. 

1820. április 13. Megérkezik Aleppoba (Haleb), 

ahol egy hónapot időzik 

1820. május 19. Ázsiai ruhát ölt, és egy kereskedő 

karavánhoz csatlakozva eljut Moszulba, ahonnan a 

Tigrisen hajózva jut el Bagdadba. Itt hat hetet tölt.  

1820. szeptember 4. Elhagyja Bagdadot, európai 

öltözékben vándorol tovább 

1820. október 14 Teheránba érkezik, az ottani angol 

nagykövet vendégeként 4 hónapot tölt ezalatt 

tökéletesíti perzsa nyelvtudását. Összes iratait itt hagyja 

biztonságból 1821. április 1.  Meshedbe érkezik, itt 

háború miatt 3 hónapot tölt, október 20-án indul újra 

útnak és november 18-án megérkezik Buharába. Öt nap 

múlva indul tovább 

1822. január 6. Átvergődik a Hindukus hegyláncon és 

eljut Kabulba, majd tovább vándorol India felé. A 

Halbar szorosnál találkozik Allartd és Ventura francia 

tábornokokkal, kikkel Pesavar érintésével eljut március 

12-én Lahorba, majd Amritszár és Dzsammu érintésével 

Szrinagarba érkezik ápilis 12-én. 

1822. május 19. Belső-Ázsia felé indul - egyedül - 

áthalad a 3446 m magas Zodzsi-hágón és június 9-én 

megérkezik a nyugat-tibeti Lehbe, ahol meggyőződik, 

hogy a továbbjutás innen lehetetlen. Visszaindul 

Szrinagarba július 3-án 

1822. július 16. Útközben a Himbábsz-folyónál 

találkozik William Moorcroft angol kormány 

megbízottal. Az ő ösztönzésére kezd el a tibeti nyelvvel 

és irodalommal foglalkozni arra gondolva, hogy a régi 

tibeti feljegyzések közt talál a magyarok eredetére 

bizonyítékokat.1822. július 17. Elhagyja a várost, kilenc 

napi vándorlás után Zangla neves kolostorába érkezik, 

nyugat-tibeti tartózkodásának fontos színhelyére. Itt 

vetette meg tibeti tanulmányainak alapját. Ittléte alatt 

több ezer tibeti nyelvû könyvet olvas át. Elkészül Tibet 

történetének, 

földrajzának és 

irodalmának 

feldolgozásával 

és összeállít egy 

30000 szóra 

terjedő 

szójegyzéket, 

Szangye Puncog 

és Kunga Csöleg 

tudós lámák 

segítségével 

1924. október 22 

Elhagyja Zanglát  

1924. november 

26 Szabáthuba 

érkezik, ahol az 

angolok gyanús 

személynek vélik 

és önéletrajza 

megírására kötelezik.  
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1825. január-május Elkészül részletes jelentése 

útjáról, tanulmányairól, tevékenységéről, melyet a 

brit főkormányzóság hasznosnak ítél és havi 50 

rupiát szavaznak meg számára kutatásai 

folytatására.  

1825. júniusában visszaindul Zanszkárba 

1827. januárig Hosszú hónapokat tölt Tethában és 

Phuktálban, de tanulmányai kevés eredménnyel 

járnak 

1827. június-1830. november Az angolok anyagi 

támogatásával Bashér tartomány fővárosában - 

Kanamban - dolgozik 

1931. május 5. Delhi, Agra és Kanpur érintésével 

Kalkuttába érkezik és beköltözik a Bengáli Ázsiai 

Társaság székházába, ahol tibeti-angol szótára és 

nyelvtana nyomdai előkészítésének szenteli idejét 

1933. november 15. A Magyar Tudós Társaság 

(Akadémia) levelező tagjává választja 

1934. január Megjelenik az első, tudományos 

alapossággal megírt hiteles Tibeti-Angol Szótára és 

Tibeti Nyelvtana. A kalkuttai Baptista Misszió 

nyomdájában készült két művet 500-500 

példányban adták ki 

1834. február 6. A Bengáli Ázsiai Társaság 

tiszteletbeli tagjává választják 

1935-1937 Észak-Bengális különböző vidékein 

nyelvészeti tanulmányokat folytat. Megfordul 

Maldában, Titaljában és Dzsalpaiguriban 

1837. végén visszatér Kalkuttába, ahol csaknem öt 

évet tölt remetei magányban, tudományos munkát 

végezve 

1842. február Utoljára, ismét vándorbotot fog, 

megkísérli a Lhasszába való eljutást. A Mahananda 

folyón vízi úton halad. A mocsaras, egészségtelen 

éghajlatú vidéken gyalogosan kel át - itt kapja meg 

a maláriát 

1842. március 24. Megérkezik Dardzsilingbe 

1842. április 4. Súlyos maláriarohamok kínozzák, 

egészségi állapota a láz következtében nagyon leromlik 

és 1842. április 11-én reggel 5 órakor élete véget ér. 
  

„Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, 
de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve - 
Kőrösi Csoma Sándor - bölcsöjét kereste a 
magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai 
alatt. Távol a hazától alussza örök álmát, de él 

minden jobb magyarnak lelkében. 

Nem maga helyzet, nem kincs a nemzetek 
védőre, hanem törhetetlen honszeretet, 
zarándoki önmegtagadás és vasakarat. Vegyetek 
példát hazánk nagyjai és gazdagjai, egy árva 
fiún, és legyetek hû magyarok tettel és nem 
puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó 
fitogtatással!”  SZÉCHÉNYI ISTVÁN 
 

ECDL TANFOLYAM ÉS VIZSGALEHETŐSÉG AZ ESZI-BEN 

INFORMATIKAI ÍRÁSTUDÁS - ECDL 
 Az Európai számítógép-használói jogosítvány (ECDL) nem magyar, hanem nemzetközi bizonyítvány, 

amelyet a sikeres vizsgák után a jogtulajdonos, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság állít ki.  

 A teljes program 7 modulból áll (IT Alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, 

Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Internet), a Start kártya megszerzéséért 4 modult kell 

teljesíteni. 

A modulvizsgák három éven belül tetszés szerinti sorrendben letehetők, a jogosítványt korra és iskolai 

végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti! 

 Az Energetikai Szakközépiskola akkreditált felnőttképzési intézmény (is), valamint akkreditált ECDL-

vizsgaközpont.  Már 2000 óta foglalkozunk ECDL tanfolyamok szervezésével és vizsgáztatással. Öt jól felszerelt 

vizsgáztatásra is elfogadott számítógép-teremmel rendelkezünk, az oktatást, vizsgáztatást a nappali képzésben 

régóta tevékenykedő számítástechnikai tanárok végzik. Több, országos szinten meghirdetett programban vettünk 

részt, ezzel lehetővé vált, hogy a hallgatók kedvezményesen vizsgázhassanak. Ilyen volt pl. a "Teleház 

munkatárs", kulturális szakember továbbképzési program, Népszava-akció, "Esélyt a jövőnek" - diákakció, 

amely keretében a végzős középiskolások ingyen szerezhették meg az ECDL-bizonyítványt.  

 

V é g ü l  n é h á n y  s t a t i s z t i k a i  a d a t :  

A z  E n e r g e t i ka i  S z a k kö z é p i s ko l á b a n  2 0 0 4  v é g é ig  E C D L  t a n f o ly a mo n  1 3 0  fő  v e t t  

r é s z t ,  l e b o n y o l í to t t u nk  2 9 6  mo d u l  v i z s g á t ,  7  -  mo d u l o s  E C D L  j o g o s í tv á n y t  2 2 0  f ő  

ka p o t t ,  E C D L  -  S t a r t  j o g o s í t v á n n y a l  1 5 0  f ő  b ü s z ké l ke d h e t ,  9 0  v ég z ő s  d iá ku n k  

i n g y e n  s z e re z h e t t e  me g  a z  E C D L - b i z o n y í t v á n y t .   
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I  ADVENTI SZAVALÓVERSENY 
2004. december 9. 

 
balról: Kőhegyi Ottó szaval; a zsüri tagjai: Tóth Judit, Csergő Vilmosné, Gyöngyösi Olga, Serdültné Benke Éva, 

Böröcz Edit, Leimsziederné Tóth Ildikó tanárok ülnek 

 

A verseny résztvevői és az általuk szavalt versek:

Vidákovics 

Sámuel 

Babits: Petőfi koszorúi, 

Illyés: A szél, a szél 

Suplicz Anita Arany: Válasz Petőfinek, 

Ady: föl-föl dobott kő 

Hencze 

Gabriella 

Ady: Csokonai 

Oláh Zoltán: Csillagok 

Kakas Társia Baka István: Liszt Ferenc, 

Radnóti: Októbervégi 

hexameterek 

Hortobágyi 

Judit 

Juhász Gyula: Madách 

Weöreös: A menyasszony 

éneke 

Hegyi Bianka József A.: József Atilla, 

József A.: Mikor az uccán… 

Molnár Dóra Ady: P.V. álma 

Baranyi F.: Egy pillanatra 

Könyves 

Piroska 

Arany: Válasz Petőfinek, 

Wass A.: Úttalan utakon 

Tóth Kinga Nagy L.: József Attila, 

Amavi Ádám: Találkozás és 

köszönés 

Kovács Adrienn Weöres: Füst Milán 

Gulyás P.: Tündöklő 

pillanat 

Lukács Renáta József A.: Petőfi tüze 

Bese Dóra: Egy 

hópehellyel… 

Kőhegyi Ottó József A.: Thomas Mann, 

Tóth Árpád: Nézz ránk Ady 

Endre 

Az adventi ünnepi készülődés idejére ismét 

szavalóversenyt hirdettünk  az ESZI tanulói részére. 

A verseny időpontja: 2004. december 9. volt, helye: 

iskolánk első emeleti tárgyalóterme. 

A versenyen indulók (9-12. évfolyam) két verssel 

nevezhettek: az egyik mű költőknek költőkről, 

művészekről írott verse, a másik szabadon 

választott alkotás lehetett. A zsűri elnöke Serdültné 

Benke Éva iskolánk nyugalmazott magyartanára 

volt, a zsűrit az ESZI magyar szakos tanárai 

alkották.  

 

 

A VERSENY HELYEZETTJEI: 

 

 

I.   Kőhegyi Ottó 12.B 

II.  Molnár Dóra  10.B 

III.  Kakas Társia  12.D 

 

Közönség díjas:   Tóth Kinga 10.D 

 



 5 

 

Az ESZI osztályainak tanulmányi rangsora a 2004-05. tanév első félévében 
 

Helyezés: Osztály jele: Tan. átlag: 

           1.       13. F          4,57 

           2.       12. B          4,16 

           3.       13. G          4,02 

           4.       12. D          3,94 

           5.       10. B          3,84 

           6.       11. B          3,83 

         7.        10.D         3,77 

         8.        13.C          3,69 

         9.        9. A          3,66 

        10.        10. A          3,63 

        11.        12. C          3,63 

        12.         9. D          3,61 

        13.        11. D          3,59 

        14.        12. A          3,50 

        15.        9. B         3,49 

        16.        13. B         3,42 

        17.        10. C         3,20 

        18.         9. C         3,20 

        19.        11. A         3,09 

        20.        11. C         2,79 

 

 

  

Az osztályok tanulmányi átlaga
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NFORMATIKAI ÍRÁSTUDÁS – ECDL
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KALENDÁRIUM

 
Annakidején, ha valaki megbízható forrásból 

akart tájékozódni a várható időjárásról, a remélt 

termésről, vagy egyszerűen csak egy jót akart olvasni, 

elővette az egy évig féltve őrzött könyvecskét, és 

belelapozott.  

A kalendárium alapvető feladata az idő 
múlásának jelzése volt. A magyar 
kalendáriumok két részből álltak. Az elsőben 
a naptárt, a hónapok, hetek és napok jelölését 
találta az olvasó, aki kicsit tovább lapozva, de 
még mindig az első részben, az ünnepekről, a 
szentek névjegyzékéről, Nap járásáról, a Hold 
változásáról, sőt, az egyes napok különféle - 
főleg egészségügyi - tevékenységekre való 
alkalmasságáról is tájékozódhatott. Még 
kalendáriumi rigmusokat is talált a 
könyvecskében! 
A második, magyarul Toldaléknak nevezett 
részbe kerültek a jóslatok: időjárásról, 
várható termésről, és még a háborúkról is. 
Ugyancsak ide szerkesztették a táplálkozási 
tanácsokat, az egészségügyi szabályokat és a 
gazdasági útmutatókat is.  

 

Március  - Böjtmás Hava - Kos Hava  
 

Március 4. - Kázmér napja   

Baranyában patkányűző nap. Ilyenkor kell utánanézni, 

hogy a patkányok nem telepedtek-e meg az istállókban 

vagy a házban, és ez a nap a legalkalmasabb arra, 

hogy onnan a gazda kihajtsa a rágcsálókat. 
 

Március 12. - Gergely napja   

Eredetileg a diákság ünnepe. A nap ünneplését IV. 

Gergely pápa rendelte el, ezen a napon emlékeztek I. 

Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a 

XVI. századra nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk 

és tanítóik számára adományokat gyűjtöttek. 

Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette, a 

szeptemberi tanévkezdést csak a XIX. századtól 

vezették be. 

Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes 

felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus 

játékokkal emlékeztek Gergely pápára, bemutatták az 

iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, 

kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek. 
 

Március 18. - Sándor napja   

A néphit szerint az első meleghozó nap. " Sándor, 

József, Benedek, zsákban hozzák a meleget." 

Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére 

legalkalmasabb napnak tartották. 

 

Március 19.  - József napja   

Kedvelt névnap ünnep. József, a názáreti ács, Jézus 

gondviselője. Az első meleg tavaszi napnak tartják 

falun. Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a 

méheket is ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a 

marhákat is kihajtják a legelőre. Számos termésjóslás 

is kötődik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idő 

Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha 

az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés. 
 

Március 21. - Benedek napja    

A csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító 

Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát 

szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő, 

betegségűző erőt tulajdonítottak. 
 

Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja  

Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja. Az 

évszázados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség 

szerint ezen a napon indul meg igazán a mezők 

növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát 

oltani, szemezni.  
 

 Április - Szent György Hava - Bika Hava  

Április 12. - Gyula napja    

Az esztendő századik napja, ezért száznapnak is 

nevezik. A délvidéken féregűző nap, a nagytakarítás, 

mosás, tisztálkodás napja. Ilyenkor a teheneket, 

lovakat is leöntötték, lemosták vízzel. 
 

Április 24. - Szent György napja   

A sárkányölőé, aki a lovagok, katonák, 

fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje volt. A 

legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította 

fogságából a királylányt. Magyarországon az állatok 

tavaszi legelőre hajtásának napja, ekkor álltak újra 

munkába a juhászok, kanászok. Számos hiedelem élt, 

melyekkel ezen a napon az állatok termékenységére, 

egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. A döntően 

állattartásból élő népek életében kiemelt jelentőséget 

tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az állatok 

megóvása a betegségektől, a járványoktól, a rontó 

szellemektől rendkívül fontos volt az egyén és a 

közösség boldogulása szempontjából. Sok helyütt 

varázserejű füvek (gyógynövények) tűzre vetésével, 

füstöléssel igyekeztek megóvni az állatokat a 

rontástól. 

Az ország számos településén Szent Györgykor is 

gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények 

körbetáncoltak, átugrottak.  
 

Április 25. - Márk napja    

Búzaszentelő nap. Márk evangelista ünnepe. Általában 

az ünnepet követő vasárnap mise után a hívek a 

templom körüli zászlós körmenetben vonultak fel, 

majd a mezőn a pap megszentelte a búzát. A 

megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és 

rontásűzőnek hitték. 
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I r o d a l m i  k a l e n d á r i u m   

 

 

Március 2. Arany János 
 

   Nem tudhatjuk, hogy verőfény, vagy éppen tavaszi 
zápor fürösztötte 1817. márciusának második napját, mégis 
szinte bizonyos: Arany György szalontai háza örömben 
úszott. Felesége, Sára egészséges kisbabának adott életet, 
sorban a tizediknek. Jánoska testvérkéi - a legidősebb nővér 
kivételével - nem érhették már meg öccsük születését. Ezért 
hát a végtelen szülői gyengédség és féltő gond, ami éppúgy 
a meghitt Családi kör ihletője, mint szörnyű, lelkiismeretből 
fogant rémálmok szülője.  
Egy ilyen álom vezérli majd vissza az akkor már 
vándorszínész Aranyt a szülői házba: addigra azonban az 
édesapa megvakult, anyja pedig hamarosan meghal. 

"Csupa fulladt és titkos mélység a lelke. Bizalmatlan az 

emberekhez, betegesen szerény, még a tehetségében sem bízik…"- 

írja róla Kosztolányi. Visszahúzódó természet, szokatlanul szerény 

ember - a csendes, lágy tekintetű, "nagybajuszú" ember azonban 

gyötrődő, kétségek közt őrlődő alkat, szívében fordulatos élete 

minden szenvedésével és szenvedélyével… - azon a reggelen 

azonban még nem volt több mint ígéret: 

aprócska megváltás.  

Március 29. Kosztolányi Dezső  

  Kevés gyermek születését várták olyannyira, mint a kis Didéjét, aki 
keresztségben a Désirée, azaz "vágyott, óhajtott" nevet kapta. Boldog és rendkívül 
ingergazdag gyermekkort tudhat maga mögött az ifjú Kosztolányi, aki később a 
Szegény kisgyermek panaszaiban tér majd vissza a gyermekkor kalandos és 
kegyetlen világába. Valójában gyermeksége nem is múlt el az idő előrehaladtával: 
az immár idősödő Kosztolányi kamaszregényekbe illő szerelembe esik, s - mint 
felesége feljegyzéseiből megtudjuk - szinte infantilis gyönyörrel ábrándozik élete 
türelmes társa  
 
Április 1. Nyikolaj Vasziljevics Gogol 
 

 
A nagy tréfacsinálók napján, április elsején jött a világra az orosz 

realizmus egyik legbizarrabb figurája, Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Ukrán 
kisnemesi család sarja, a jeges-szeles pétervári sikátorok vándora, aki 
élete végén, meghasonlott lélektől terhesen szétosztja vagyonát a 
szegények között. Ne szaladjunk azért annyira előre, hiszen 1809-ben 
ugyanezen a napon még nem volt több mint kedvesen gügyögő kisbaba, 
világra tágult szemekkel! E sötét, gyermekded pupillák bámulják majd 
rezignált fájdalommal a kort, amelyben minden oly zavaros, hogy 
tragikum s komikum csak groteszkben oldva lehet jelen. "Senki nem vette 
észre, hogy darabomnak - írja a Revizor c. darabot támadók ellen van 
becsületes szereplője is. Ez a nemes lelkű személyre, a nevetés a 
torokszorító nevettetés nagymesterére tragikusan rövid élet várt. 

 

http://orange.ngkszki.hu/~fidoo/erett/irod_html/arany.htm
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/kosztola.htm
ttp://www.horvathm-szentes.sulinet.hu/lexikon/irok/real/gogol.htm
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Beszámoló a 

sítáborból 
 

 
Az ESZI sítábora ebben az évben is két 

turnusban indult Ausztriába. Mi, 10./B-sek az első 

csoporttal mentünk. Újév másnapján 2005. január 

2-án hajnali 5:30 körül indultunk el Paksról a 

sportcsarnok mögül. A szilveszteri fáradalmak 

kipihenését a buszon folytattuk. Az út több mint 

nyolc óráig tartott, de közbe többször megálltunk 

pihenni. A cél most is Fakkerse volt, ahol 

odaérkezésünk után elfoglalhattuk a szállást, 

síelni pedig a közeli arnoldsteini pályára jártunk. 

A napunkat körülbelül reggeli 7:30-kor 

kezdtük, ugyanis a reggeli 8:30-kor volt, ahova 

már indulásra készen kellett érkeznünk. Teát 

főztünk, jó melegen, rétegesen felöltöztünk, 

hogy ne fázzunk, ha sokat esnénk síelés közben. 

Reggeli után már csak arra maradt időnk, hogy 

szendvicseket készítsünk, mivel a sípályán ugyan 

találhattunk büfét, de az a mi pénztárcánkhoz 

mérve kicsit drága volt. 9:15-kor gyülekeztünk a 

busznál és indultunk ki pályára. Az út nem tartott 

fél óránál tovább és már Arnoldsteinbe is értünk. 

Egy beülős, több tányéros és csákányos felvonó 

volt. A kezdők az első 2 napban Lacza tanár úr 

oktatásával a kisebb pályákon gyakorolhattak. 

16:00-ig maradtunk kint és aztán indultunk vissza 

a szállásra, de megálltunk bevásárolni a Billában. 

Ahogy visszaértünk mindenki örült, hogy vehet 

egy jó meleg fürdőt és átmelegedhet. Vacsoráig 

még volt egy kis időnk pihenni, mi gyakran ezt 

kártyázással töltöttük. A vacsora 19 órakor 

kezdődött és mindenki nagyon várta már, hisz az 

egész napos síelés után estére fáradtak és 

éhesek voltunk. Jólesett a 

meleg leves és a második, 

desszertnek mindig 

kaptunk süteményt vagy 

gyümölcsöt. Faházakba 

voltunk elszállásolva, 

minden faházba 4 lakás 

volt 6-8 férőhellyel, 

konyhával és 

fürdőszobával. A szállás 

úgy nézett ki mint egy kis 

falu, a házak mellett volt 

egy kis patak és egy tó is. 

Esténként összejött a 

társaság és általában 

activitiztünk. Egyik nap 

még Lacza tanár úr is 

velünk játszott. Nagyon 

élveztük, sokat nevettünk 

az érdekes feladványokon 

és azok megoldásain. 

Nagyon jól éreztük 

magunkat, reméljük jövőre is ilyen jó hangulatban 

telik majd az a pár nap amit(reményeink szerint) 

az ESZI sítáborában tölthetünk  

 (Molnár Dóra és Keresztes Nagy Zsófia 10.B) 

A másik turnus is jól érezte magát 
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DIÁKOLIMPIA 
 

Először lett bajnok az ESZI leánycsapata 
 

A közelmúltban Pakson és Dunaföldváron rendezték a VI. 
korcsoportos röplabda diákolimpia megyei döntőit. 
 
  

 A 17-18 éves lányok megyei fináléját az 

ESZI-csarnokban rendezték meg négy csapat 

részvételével.  

A házigazda paksiak mindhárom mérkőzésüket 

megnyerve, hibátlan teljesítménnyel végeztek az 

élen. Nagy Gábor edző tanítványai a 

dunaföldváriakat és a Vak Bottyán Gimnázium 

csapatát 2:1-re, a bonyhádiakat pedig 2:0-ra verték. 

Története során először nyert diákolimpia megyei 

döntőt az Energetikai Szakközépiskola leány 

röplabdacsapata. 

 

 

 

 A végeredmény: 

 

1. Energetikai Szakközépiskola Paks 

2. Magyar László Gimnázium Dunaföldvár 

3. Vak Bottyán Gimnázium Paks 

4. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád.  

 

 

 

 

 

A győztes 

csapat: 

állnak:Balogh 

Tímea,Bérdi 

Kata, Nyirati 

Éva, Nyirati 

Tímea, 

guggolnak: 

Féhr Kitti, 

Wieszberger 

Judit, Molnár 

Szabina, 

Schmidt Kata, 

középen 

edzőjük Nagy 

Gábor az 

ESZI 

testnevelő 

tanára 

 

 

 

 

 
 2005. február 18-án az ESZI Csarnokban rendezték meg a Diákolimpia országos 

elődöntőit. Csapatunk Székesfehérvárral tragikus küzdelemben 3:0 vereséget szenvedett az 

oroszlánokhoz méltó harc ellenére is. A Kecskeméttel vívott csatánk hasonlóan heroikus volt, és 

drámai eredményt hozott: 3:0. Epilógus: Pécs ellen szoros test-test elleni viadalban elvérzett a 

paksi had 3:0. Az ellenség jobb volt, szomorú de az első olimpiai küzdelmünk pátoszától 

lelkesülten még a vereségünk is elviselhetően szép volt.        Gemini 
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ESZI DSE ─ KOSÁRLABDA-HÍRADÓ 
 

 

 

Állnak: Nagy 

Gábor edző, 

Pach Alex, Kur 

Barnabás, Verli 

Róbert, Bikádi 

Zoltán, Farkas 

Norbert 

Guggolnak: 

Vida Richárd, 

Frigyesi Dávid, 

Sitkei Gábor, 

Lacza Péter, 

Boros Ádám, 

Kriszt Antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rájátszásban reméljük több sikerrel 

szereplünk, hiszen van 2 -3 csapat, akiket le lehet 

győzni! 

Elérkezett a megyei döntő napja. Első ellenfelünk a 

Petőfi Sándor Gimnázium Bonyhádról. Szép magasra 

nőtt gyerekek voltak. Nem tudtunk semmit róluk, 

csak azt, hogy az idén egyszer megverték a tavalyi 

bajnokot a Garay Gimnázium csapatát. 

A legerősebb összeállításban kezdtünk és 79 

: 46 (17 : 4, 18 : 4, 23 : 12,19 : 16) arányban 

bizonyultunk jobbnak náluk.  

Helyenként látványos játékkal jutottunk az első 

helyért kiírt mérkőzésig. Minden játékos szerepelt a 

mérkőzésen. 

A következő esemény a Garay és az I. Béla 

összecsapása volt. Meglepetésre a Bélások kevés 

ellenállást fejtettek ki és simán kikaptak 79 :46 

arányban. Rövid szünet után a két vesztes játszott a 

bronzéremért. A papírforma az I. Bélának  kedvezett. 

Sajnos összeesett a csapat, így a Petőfi izgalmas 

véghajrában nyert, és ezzel bronzérmes lett 61 : 59 

arányban. 

A döntő következett. Az első negyedet 21 : 16 

nyertük közte négy hárompontos dobással. Így 

tovább, de nem ment már olyan jól a dobás. Az 

ellenfél felszívta magát és majdnem kiegyenlített 14 : 

17. A félidő után a harmadik negyed katasztrofálisra 

sikeredett. Se távolról se közelről, nem hullott a 

kosár. Nekünk viszont jutott belőle! 5 : 17 a  negyed 

állása. Nagy a tanácstalanság, remegnek a kezek, 

semmi sem sikerül. Vagdalkozás a pályán. 

Kipontozódnak a kezdő emberek. 

Még egy utolsó próbálkozás, egészpályás 

emberfogás! A végén 61: 69, nyert a Garay. Az ESZI 

hat év óta az örök második. 

Talán majd jövőre!  Paks, 2005. február 11.  

A bronzérmes csapat tagjai: 

 

Boros Ádám  12.A 

Csapó István  10.B 

Fülöp Norbert  9.C 

Kriszt Antal  12.A 

Kungel Balázs  9.B 

Schönekker László 10.B 

Sitkei Gábor  12.C 

Pach Alex  12.B 

Wolner Péter  12.C 

Kovács Gergely  13.B 

Szüsz Viktor  11.B 

Edző : Máté István  

 

PS.:A mai napon kapott értesülés szerint a megyei 

első helyezett visszalépett, és így az ESZI csapata 

bejutott az országos döntőbe! 2005. február 15 

 

B E J U T O T T U N K  AZ  

O R S Z Á G O S  D Ö N T Ő B E !  
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 A Valentin nap története 
 

A Valentin napi szokások Szent Valentin 

nevéhez fűződnek. Szent Valentin (vagy 

magyarosan: Szent Bálint) a 3. században élt, és 

keresztény hitű volt, ami abban az időben bizony 

nem kis veszéllyel járt, hiszen még javában dúlt a 

keresztényüldözés. Bálintot is elfogták, és hite miatt 

börtönbe vetették. És itt kapcsolódik be a 

romantikus szál a történetbe: A Szent Bálintot 

vigyázó börtönőrnek volt egy lánya, aki szegény, 

vak volt. Bálint, minthogy nem egyszerűen 

keresztény volt, de különös képességekkel is 

rendelkezett, meggyógyította a lányt: visszaadta 

neki a szeme világát. De jótéteményétől függetlenül 

Bálintnak meg kellett halnia: 270. február 14-én 

végezték ki. Halála előtt egy rövid üzenetet küldött 

a szeretett leányzónak: "A te Valentinod". Ez az 

üzenet azóta a szerelmesek szimbólumává vált, 

ezen a napon - a hagyományt követve - az emberek 

ezzel a szöveggel küldtek üdvözlőkártyát 

egymásnak - akár titkolva is kilétüket. Az ünnepnek 

ez a formája Angliából indult a 15. században, és 

11 éve eljutott hozzánk is. S ha gyökeret még nem 

is vert teljesen, nálunk is egyre többen vannak, akik 

már azon tanakodnak, mivel lepjék meg 

szerelmüket a közelgő ünnepen. A leggyakoribb 

ajándékok a lufik, rózsák, plüssjátékok. 
 

 A tökéletes Rómeó 10 tippje 

 

Nézz a tükörbe egy ideig, és elemezd a 

látottakat. 

Alaposan moss fogat 

Vegyél fel tiszta zoknit (mondom tisztát!) 

Cserélj alsóneműt is (hidd el, ez fontos) 

Használj Old Spice stift dezodort, így az illatod 

ellenállhatatlan lesz. 

Válassz egy kellemes, romantikus éttermet 

(ezt ne bízd a véletlenre) 

Ne felejtsd otthon az ajándékot, amit jó előre 

kiválasztottál  

Útközben szerezz be egy csokor virágot 

Indulj el időben, különben nem fogod tudni 

megítélni, hogy Ő is késik, vagy már elment. 

Mindig nézz a szemébe (a szem többet elárul 

az érzésekről, mint a dekoltázs).  
 

  A tökéletes Júlia 10 tippje  

 

 Időben kezdj el készülődni a randira.  

Ne beszélgess órákig a barátnőddel RÓLA a 

randi előtt, mert nagyon el fogsz késni  

Ne tölts órákat a legellenállhatatlanabb ruha 
kiválasztásával, a végén úgyis a legelsőt veszed 
fel. 

Használj Secret dezodor stiftet a zuhanyozás 

után, akkor biztosan nem fogsz izzadni. 

Fesd ki magad, de ha anyukád nem ismer 

meg, az rossz jel... 

Készítsd el a frizurádat, de óvatosan, hátha 

meg akarja érinteni a hajadat 

Tegyél egy tartalék harisnyanadrágot a 

táskádba  

Ne késs (többet 20 percnél) 

Mielőtt odamész HOZZÁ: Nyugodj meg! 

Ne csak arra koncentrálj, hogy hogy nézel ki, 

hanem arra is, hogy mit 

Aforizmák a szerelemről 
A szeretet csak szeretésnek lehet a jutalma./Deák 

Ferenc/ 

Az ember mindig visszatér az első szerelméhez. 

/Étienne/ 

A szerelem rettenetes fájdalom. A legnagyobb 

szerencsétlenség megszabadulni ettől a fájdalomtól. 

/Caragiale/ 

Csak addig fiatal egy férfi, amíg a fiatal nőknek tud 

tetszeni. /Goethe/ 

A vágy semmit nem szeret jobban, mint amit nem 

szabad. /Publilius Syrus/ 

A nőgyűlölő olyasvalaki, aki az első jöttmentbe 

beleszeret /Renard/ 

Mi az ifjúság? Álom. Mi a szerelem? Az álom 

tartalma. /Kierkegaard/                        (Kalu-Balu) 
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Az egyház szerint a farsang az ördög ünnepe, mikor a féktelen emberi indulatok 

felszabadulnak, mikor világi énekekkel, táncokkal telik meg a falu és város. 

A farsang szó német jövevényszó. 

A farsang 

hossza hazánkban 

éppúgy, mint más 
európai országokban, 

a húsvéthoz igazodott. 

Bár a táncos 

vigasságok, 

maskarázások a farsang egész ideje alatt tarthattak, különösen vidám volt az ún. „farsang 
farka”, amely szombat estétől húshagyókedd éjfélig tartott. 

A farsang legfeltűnőbb vonása a jelmezes-álarcos játék, tánc. A XV. század óta 

szólnak adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről, az állatalakoskodásról. 

Míg egyes európai népeknél a farsangi maskarák nagy tömegben egyformán öltözve 

vonulnak fel, hazánkban jobban kedvelik a kisebb csoportok játékát. Napjainkig 

leglátványosabb a Mohácson lakó délszlávok (sokácok) csoportos ún. 
Busójárása.  

A busók fából faragott álarcokban jelennek meg. A busóálarcot eredetileg 

csak felnőtt, nős férfiak ölthették fel, a legények másfajta álarcot 

viseltek. 

Legkedveltebbek voltak a magyaroknál az állatalakoskodások: 
medve, ló, kecske, gólya alakjában párbeszédes jeleneteket is előadtak. 

A hagyományos figurák közé tartozik a betyár, a cigány, a 

menyasszony és vőlegény, kéményseprő, halál, vagy öregember és 

öregasszony pólyás babával. 
  

 

A farsang eredete          
A farsang 

vagy más szóval 
karnevál gyökerei az 
ókorba nyúlnak 
vissza és a 

kereszténység 
térhódítását 

követően is – bár 
inkább csak megtűrt 
szokásként – 

megmaradt. A néprajzkutatók, a 
művelődéstörténészek aprólékos munkával 
kiderítették, hogy a különböző téli ünnepek és 
szokások között sokkal szorosabb az összefüggés, 

mint azt első pillantásra hinnénk. Az ókori 
saturnaliák, a Dionüszosz- és Mithrász-kultusz 
eseményei sajátos módon keveredtek a 
keresztény ünnepek szertartásaival, s az elmúlt 
évszázadok során annyira eggyé váltak, hogy 
legfeljebb a szakemberek tudják meghúzni a 
pogány és a keresztény elemek közötti 
választóvonalat. Téli ünnepeinkben egyszerre van 
jelen a meghaló és újra feltámadó természet, a 
káosz és a rend párharca, a felnőtté válás, a 
szerelem, a termékenység és a házasság 
motívuma, valamint a szerencse és a 
szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors, 
amely ellen hiába lázadunk. Egykoron ezek a 

pogány ünnepek és szertartások véresek voltak, 
szinte minden esetben emberáldozattal 
végződtek. A saturnaliák tragikus hősét például 
sorshúzással – rendszerint kockadobással – 
választották ki. Életének utolsó heteit abban a 
tudatban töltötte, hogy a végzetes óra eljöveteléig 
ő az ünnepség királya, akinek mindenki 
engedelmességgel tartozik és mindent megkap, 
amit csak megkíván, de a saturnalia végeztével 
önkezével kell véget vetnie életének. Halálával 

azonban lezárul a zűrzavar ideje és megszületik 
az új rend. A későbbiekben a véres szokások 
sokat szelídültek, az emberáldozat jelképessé 
vált, s maga a szertartás is inkább egyfajta 

misztériumjátékká alakult át, amelynek 
résztvevői egy forgatókönyv szerint játszották 
végig szerepüket. Örök rejtély marad számunkra, 
hogyan tudtak ezek a pogány eredetű szokások a 
katolikus egyház minden igyekezete ellenére 
fennmaradni, sőt a magyarság esetében néhány 
száz évvel a kereszténység felvétele után gyökeret 
verni. A farsangi szokások honi elterjedéséről 
ugyanis csak a XIV. századtól kezdve vannak 
írásos feljegyzések. Az időszak megnevezése 
német eredetre utal, s aligha kétséges, hogy 
elsősorban nyugatról "importáltuk" ezeket a 
furcsa szertartásokat, de a magyar nyelvterületen 
egykor élt és részben még ma is élő farsangi 
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szokások számos szláv és balkáni elemet is 
magukba ötvöztek, s ezekről kimutatható, hogy 
gyökereik még az ókori Rómába, illetve 

Görögországba nyúlnak.  
A különböző maskarákba öltözött 

alakoskodók, a vaskos, helyenként durva tréfák, 
az abszurditásig fokozott jelképes cselekedetek, 
valamint az is, hogy az egész közösség nézője és 
egyszersmind közreműködője ennek a 
színjátéknak – mindez közös jellemzője a farsangi 
szokásoknak, legyen szó a Csallóközben ismert 
dőrejárásról vagy a Mohács környékén élő 

délszlávok busójárásáról, esetleg a különböző 
halottas-, betyár- és lakodalmas játékokról, 
netán a kakasütés vagy a gúnárnyak-szakítás 

meglehetősen drasztikus szokásáról. 
Farsang idején, s kivált a böjt kezdetét 

megelőző néhány napban (amit farsangfarkának 
is neveznek) természetesnek számít a vidámság, 
a jókedv, s aligha véletlen, hogy ilyenkor az 
átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, 
mulatságokat.  

 

A karneválok 
 
A velencei és a riói karnevál 

 

Dél-Európában a farsang az év egyik 

legnagyobb ünnepe volt, olyan kivételes 

időszak, amikor viszonylag büntetlenül, 

nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat. A 

farsangi időszak januárban kezdődött és a 

böjthöz közeledve nőttön-nőtt az izgalom. A 
farsangot a városközpontban, szabad ég 

alatt rendezték. Velencében a Szent Márk 

téren. A velencei karnevál hatalmas 

színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák 

alkották a színteret, a városlakók voltak a 
színészek, s egyben a nézők is. Nem is volt 

éles határ a színészek és a nézők között, 

hiszen a bámészkodó hölgyek például az 

erkélyekről tojással dobálhatták meg a 

felvonulókat, az álarcosoknak pedig gyakran 

megengedték, hogy magánházakba 
büntetlenül berontsanak. A velencei 

karneváli maszkok népszerűek voltak 
Európa többi országában is, Magyarországra 

Mátyás király korában Olaszországból 

hozatták az álarcokat, ruhákat. Mára 

idegenforgalmi látványossággá vált a 

velencei karnevál.  
A riói karnevál legszínpompásabb 

látványa a szambaiskolák felvonulása. Az 

összes karneváli esemény közül ez 

rendelkezik legtöbb afrikai elemmel; már 

csak a szambazene miatt is, amely európai 

népzenei vonásokat egyesít az afrikai 
rabszolgák által hozott zenei hagyománnyal. 

A karneváli előkészületek abban a 

pillanatban megkezdődnek, amikor az előző 

évi karnevál véget ér. Nyomban megindul a 

rebesgetés, mi lesz a szambaiskola 
következő évi felvonulásának témája. Az év 

közepére már elkészült a szamba. Október 

táján már befejeződtek a ruhatervek. A 

legegyszerűbb kosztüm is 100 dollárba 

kerül. 
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Farsangi 

fánk 

 

Hozzávalók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészítés: 

1. A lisztet mély tálba szitáljuk. A 

tej felét meglangyosítjuk, 

belemorzsoljuk az élesztőt, 

beleszórjuk a cukrot, és kb. 15 

percig pihentetjük.  

 

2. A liszt közepébe mélyedést 

nyomunk, beleöntjük az élesztős 

tejet, hozzáadjuk a tojások 

sárgáját, a vajat, egy csipet sót, és 

még annyi tejet, hogy lágy tésztát 

kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, 

letakarjuk, és meleg helyen kb. 30 

percig kelesztjük (a tészta 

kétszeresére dagadjon!).  

 

3. Lisztezett deszkán ujjnyi 

vastagra nyújtjuk a tésztát, és 5-6 

cm átmérőjű szaggatóval vagy 

pohárral kiszaggatjuk. A maradék 

tésztát összegyúrjuk, újra 

kinyújtjuk, és szaggatjuk. A 

fánkokat kb. 20 percig pihentetjük.  

 

4. Bőséges olajat forrósítunk, a 

fánkokat középen kissé 

benyomjuk, és kis adagokban 

kisütjük. Az első oldalukat lefedve 

kb. 3-4 percig, majd megfordítjuk 

őket, és fedő nélkül további 1-2 

percig sütjük. 

5. Papírkendőre szedjük, 

lecsepegtetjük az olajat, majd tálra 

rakjuk, és megszórjuk porcukorral. 

Lekvárral kínáljuk. 

1 adag: 3550 kJ/845 kcal 

 

Farsangi 

népszokások 

Érdekesek, hangulatosak a hazai 

farsangi népszokások. Több 

községben, főleg az őrségi és a 

Gyöngyös menti falvakban - ha 

farsang idején nincs esküvő - 

mókalakodalmat, álesküvőt 

tartanak, rönkhúzást rendeznek. 

Farsangkor a módosabb vidékeken 

tobzódtak az evésben.  

A farsang végét megelőző 

csütörtököt több helyütt 

zabálócsütörtöknek nevezik. Úgy 

vélték, ha ilyenkor sokat esznek, 

bő lesz a termés. A Mura vidékén 

az ételek megszárított, porrá tört 

maradékának varázserőt 

tulajdonítottak: jószágot 

gyógyítottak vele vagy a házra 

szórták, hogy elkerülje a vihar. 

Nádudvaron ilyenkor mindig 

fekete tyúkot vágtak, és annak a 

vérét törték porrá.  

Az őrségi Őrimogyorósd 

községben a farsang a pelyvázás 

ideje volt. Ha egy lány meg egy 

legény közt barátság szövődött, 

éjszaka meghintették a lakóházuk 

közötti utat pelyvával (a 

gabonaszemekről csépléskor leváló 

levélkékkel), hogy 

összetalálkozzanak. Kőszegfalván 

legényvásárral búcsúztatják a 

farsangot, amelynek keretében a 

falu legöregebb embere legénnyé 

avatja a tizennyolc éves fiatalokat. 

 

A legzajosabb: A farsangot lezáró, 

látványos álarcos látványos 

felvonulás a karnevál. Egykoron a 

velencei volt a leghíresebb. A 

francia farsang legzajosabb 

ünnepnapja a húshagyó kedd volt. 

Tüzes lovakon, gazdag jelmezekbe 

öltözve vegyült el az előkelő világ 

az utcai álarcosok tömegével.  

A leghíresebb: Ma a riói karnevál. 

Sajnos, igen sok halálos áldozatot 

követel évről évre. A szerpentinek 

mellett petárdák röpködnek, 

pisztolyok dördülnek.  

A legrégibb: Magyarországon 

szelídebb a farsang. A mohácsi 

busójáráson - a régi szokásnak 

megfelelően - téltemetés is folyik, 

ilyenkor égetik el a rongyból 

készült kiszebabát.  

A legnélkülözhetetlenebb: Egy 

francia távíró hivatalnok egy álmos 

napon kifogyott a munkából. 

Unalmát elűzendő elővette a 

távírógép szalagpapírját, odaállt az 

ablakhoz, és gyermek módra 

játszani kezdett vele. 

Lecsavargatta, majd vissza, aztán 

kiröpítette az utcára. Ekkor 

született meg a szerpentin. Azóta 

nincs álarcosbál, karneváli 

felvonulás nélküle. 
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RÉSZLETEK GYEREKDOLGOZATOKBÓL 

- eredeti helyesírással és fogalmazással 

Jellemezd a vidrát! 
 Teste: formás. 

Milyen a gyékény gyökérzete?  
 Csavargó.  

Milyen a férgek testének alakja?  
 Hengeregyenes.  

Ismerd fel rajzról az állatokat!  
 Pézsmapocsék  
 Mocsári patkány  

Írj magyarországi halakat!  
 Ponty, jégér, szálszalóka, légy, gólya.  

Milyen betegséget lehet kapni a 
parlagfűtől?  
 Energiát.  

Az oroszlán jellemzése.  
 Hangja: vastag, kitörő  
 Látása: gonosz  

A cápa jellemzése:  
 Embert nem eszik, de nem lehet benne 

bízni. 

Milyen tápanyagokat ismersz?  
 Sósav, színsav.  

Egy kis közlekedéstörténet:  
 A lóvasutat az ember is tudta húzni.  
 A villamost úgy különbözetjük meg, hogy 

sárgára festik.  
 1970-ben feltalálták a vonatot, és így már 

könnyű elutazni bárhová. Csak fizetni kell 
a jegyért.  

Harmadikosok a csapadékképződésről:  
 Ha a hideg levegő összeütközik a meleg 

levegővel, abból lehelet lesz.  
 Ha hajnalban kimegyünk, vizes lesz a 

papucsunk.  
 A hódara káros, mert feldönti a kocsikat.  
 Csapadékfajta: lisztharmat.  

A baktériumokról:  
 Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, 

mint ami mikroszkóppal látható. 

 Nyáron nő a kalapos gomba, télen a 
kucsmagomba.  

 Villon fő műve az Ótestamentum.  

 A görög ábécé kezdete: alfa, béta, 
céda... 

 II. József, a vaskalapos király Mária és 
Terézia fia volt.  

 A fecske egy költöző madár olyan, mint 
a gólya, csak sokkal kisebb és nem 
hasonlít rá.  

 Barbarossa seregében kitört a pestis, 
amely elől maga a császár is csak 
álruhában tudott menekülni.  

 Ady Boncza Bertalant vette feleségül.  

 Bombay éghajlata olyan egészségtelen, 
hogy lakosai máshol laknak.  

 A kőolajat kövekből sajtolták.  

 Eötvös József többek között Budán 
született.  

 A XVIII. századi főurak palotakertjei tele 
voltak szépen nyírt szökőkutakkal.  

 Anonymus III. Béla névtelen jegyese 
volt.  

 A Bibliát Guttenberg találta fel.  

 A kutatók az őshazában megtaláltak az 
ősmagyarok hátrahagyott részeit.  

 A Magna Charta Libertatum kimondta, 
hogy ugyanazért a bűnért senkit nem 
lehet kétszer megölni.  

 Egyiptom őslakói a múmiák.  

 Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték 
meg.  

 Lincoln anyja már csecsemő korában 
meghalt.  

 Az éhen halt sereg kitakarodott az 
országból.  

 A harangvirág a bimbambuszok 
családjába tartozik.  

 A végek vitézei többnyire nem éltek 
haláluk napjáig, mert már korábban 
elestek.  

 Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt 
ólmozott vadkan ölte meg.  

 Az őserdő olyan terület, ahova emberi 
kéz meg nem tette be a lábat.  

 Kolombusz háromszor indult útnak, bár a 
második útján meghalt.  

 Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, 
ezért egyelőre felhagyott azzal a 
szándékával, hogy Magyarországot 
meghódítsa.
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A "leghosszabb" magyar mondat, ami visszafelé is ugyanaz: 

Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj, Baranyában a vadonélő Kis Pálnét nem 
keresik. 

 

Gyerekek írták: 

Mi a szomorúság? 
 A szomorúság az, amikor az egyik ember 

meglátogatja a másikat, és sokat iszik. (7 
éves) 

Miért patkolják meg a lovakat? 
 Azért, mert a patkók könnyebbek a lónál, 

és gyorsabban mennek, mint a ló. (8 éves) 

 Azért, hogy ne boruljon fel a ló, mert mikor 
fékez, akkor a patkókkal kapaszkodik.(9 
éves) 

 Azért, hogy csattogjon velük az utcán, 
mert ha nem csattog, akkor nem is ló (7 
éves) 

Mit jelent az, hogy "modern"? 
 Modern az, ha látsz valami szépet, ami 

nagyon drága és nincs pénzed megvenni. 
(7 éves) 

Miből készül a parfüm? 
 Vízből, dugóból és parfümből. (5 éves) 

Hogyan tudnak a vándormadarak több ezer 
kilométert megtenni egyfolytában repülve, 
éjjel-nappal ? 
 A madarak, mikor ilyen messze indulnak, 

visznek magukkal élelmet egy 
tarisznyában. A repülés előtt pedig egy-két 
hónapig még nem indulnak el, hogy 
pihentek legyenek. (7 éves) 

Hogyan értik meg egymást a madarak és az 
állatok, hiszen nem tudnak beszélni? 
 A madarak és az állatok egymáshoz 

nagyon közel mennek, és suttogva 
beszélnek és nekünk csak annyit, 
mondanak, hogy "miau". (10 éves) 

Honnan tudják a tévében, hogy milyen idő 
lesz holnap? 
 Az ember a tévében onnan tudja, hogy 

holnap esni fog, hogy elolvassa egy 
cetliről. A cetlit az anyukája írta neki. (6 
éves) 

Miért nem esünk le, ha egyszer forog a 
Föld? 
 Azért, mert csak a Föld forog, nem az 

aszfalt. (6 éves) 

Mi a Biblia? 
 A Biblia egy könyv, amit Isten hagyott 

nekünk, hogy tudjuk, mi lesz a jövőben. 
Azt írja benne, hogy lesz két világháború 
és mind a kettőt a románok fogják 
megnyerni és így is történt. (6 éves) 

Mi a hárs? 
 A hárs egy fából készült élőlény. (7 éves) 

Mi az ambíció? 
 Az ambíció azt jelenti, hogy önző vagy. (10 

éves) 

Mi a mosoly? 
 A mosoly az, amikor az emberek csukott 

szájjal nevetnek, hogy ne zavarják a többi 
lakót. (7 éves) 

Kik az alvajárók? 
 Az alvajáróknak olyan betegségük van, 

ami nem engedi, hogy leessenek a tetőről. 
A bacilusaik tartják egyensúlyban őket. 
Amikor az alvajáró az egyik oldalra megy, 
akkor a bacilusok a másik oldalra 
rohannak és ez folyton így ismétlődik. 

 

Egy angliai egyetem kutatásai 

Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem sz ímát melyin serenrodbn vnanak a bteűk egy 

szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeükn lneegyek. A 

tböbi bteű lheet tljees össze -vabisszásagn, mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. Eennk 

oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteűt mgaát, hneam a szót eszgébéen .  
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Történelem érettségi előkészítő 

A világ politikai-társadalmi berendezkedéseit és néhány idegen kifejezést viszonylag 

könnyű megérteni, íme néhány kézzelfogható példa: 

1. FEUDALIZMUS: Van két tehened. A földesúr 

a tej egy részét megtartja magának. 

2. FASIZMUS: Van két tehened. A kormány 

mindkettőt elveszi tőled, felbérel hogy vigyázz 

rájuk, majd eladja neked a tejet.  

3. VALÓDI KOMMUNIZMUS: Van két 

tehened. A szomszédaid segítenek az őrzésben 

és megosztoztok a tejen. 

4. ALKALMAZOTT KOMMUNIZMUS: Van 

két tehened. Neked kell rájuk vigyázni, de a 

tejet elveszi a kormány.  

5. DIKTATÚRA: Van két tehened. A kormány 

mindkettőt elveszi, téged meg lelövet.  

6. MILITARIZMUS: Van két tehened. A 

kormány mindkettőt elveszi, téged meg 

besoroz.  

7. SZINGAPÚRI DEMOKRÁCIA: Van két 

tehened. A kormány megbüntet, mert engedély 

nélkül két haszonállatot tartasz a lakásodban. 

8. VALÓDI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A 

szomszédaid eldöntik, kié lesz a tej. 

9. REPREZENTATÍV (MEGBÍZOTTI, 

KÉPVISELETI) DEMOKRÁCIA: Van két 

tehened. A szomszédaid kijelölnek valakit, aki 

megmondja neked, hogy kié lesz a tej.  

10. AMERIKAI DEMOKRÁCIA: A kormány ígér 

neked két tehenet, ha rájuk szavazol. A 

választások után az elnököt bíróság elé állítják, 

mert tehened jövőjével spekulált. A sajtó 

Tehén-gate néven ír az ügyről, a tehén pedig 

beperel szerződésszegés miatt. 

11. BRIT DEMOKRÁCIA: Van két tehened. 

Birkaaggyal eteted őket és megkergülnek. A 

kormány semmit sem tesz. 

12. EURÓPAI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. 

A kormány szabályozza, hogy mivel etesd, és 

mikor fejd meg őket. Később fizet azért, hogy 

ne fejd meg őket. Majd elveszi tőled 

mindkettőt, az egyiket lelövi, a másikat 

megfeji, a tejet pedig a csatornába önti. Végül 

arra kötelez, hogy űrlapokat töltögess ki az 

eltűnt tehenek ügyében.  

13. Van két tehened. Az egyiket eladod, és veszel 

helyette egy bikát.  

14. HONG-KONGI KAPITALIZMUS: Van két 

tehened. Hármat eladsz belőle a saját cégednek, 

és azokkal a hitellevelekkel fizetsz, amelyeket 

a sógorod váltott a bankban. Ezután 

végrehajtasz egy kötvényadósság / 

méltányossági csereberét, minek következtében 

mind a négy tehenet visszakapod, vagy adó-

visszatérítéssel, vagy úgy, hogy megtarthatod 

az ötödiket is. A hat tehén tejelési jogait, egy 

panamait közvetítőn keresztül átengeded egy 

Kajmán-szigeteki cégnek, amelynek titokban a 

főrészvényes a tulajdonosa, aki mind a hét 

tehén tejelési jogát eladja tőzsdén jegyzett 

cégednek. Az éves jelentésben megtalálható, 

hogy a cégnek nyolc tehene van, és még egyre 

opciója. Eközben megölöd a két tehenet, mert a 

feng-shui szempontjából károsak.  

15. LESZBANIZMUS: Van két tehened. 

Összeházasodnak, és adoptálnak egy kisborjút.  

16. TOTALITÁRIANIZMUS: Van két tehened. A 

kormány elveszi mindkettőt, és letagadja, hogy 

valaha is léteztek. A tej tiltólistára kerül. 

17. HÍMSOVINIZMUS: Van két tehened. Az 

egyik a feleséged, a másik az anyósod.  

18. SZÜRREALIZMUS: Van két zsiráfod. A 

kormány elvárja tőled, hogy harmonika 

leckéket vegyél.   B.E. 

  

ESZI-s dolgozatokban olvastuk 

1. Jézus harmadnap feltámadt sírjából. 

2. Egyszer Mária terhes lett, és Józseffel elmentek Bethlenbe. De senki nem forgatta be őket, és 

végül egy jászolban telepedtek le. 

3. A vers egy megszólítással kezdődik; „Vak volt a hajnal” A reggeli órákat vaknak tekinti. 

4. Az akácfát soványnak tekinti. 

5. Metaforikus képsor tárul elénk a harmadik versszakban, mikor az árnyak elkezdenek suhogni. 

6. Ahogy a cím is elárulja, egy hajnalt ábrázol, és most váratlanul felkelt a nap. 

7. Már szinte teljes mámorban élvezi az akác a Nap jótékony sugarait. 

8. A pacsirtákat metaforikusán ábrázolja.        GY.O. 
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SEGÉDANYAG A MAGYAR ÉRETTSÉGI SZÖVEGALKOTÁS 
FELADATÁHOZ– egy mű értelmezése 

„ Boci boci tarka, 

Se füle, se farka, 

Oda megyünk lakni, 

Ahol tejet kapni.” 
A vers szerkezetileg egyértelműen két részre 

tagolható. Az első egységet az első és a második sor 

alkotja, a másodikat a harmadik és a negyedik sor. Ez 

már a rímképletből is világosan kiderül: A A B B. 

A verset az teszi igazán nagy művé, hogy 

egyszerre tartalmaz személyes és általános 

igazságokat. Ezt már a felütésnél 

érzékelhetjük, a költő kétszer szólítja meg 

a bocit, és ezzel tudatja vélünk, hogy 

valójában nem egy, hanem két bociról van 

szó. Az egyik boci természetesen a költő, 

akinek szerelmi bánata van. 

Feltűnő, hogy az első szerkezeti 

egységben egyáltalán nem találhatók meg az igék, 

már ez is a leülepedettség, elhagyatottság érzetét kelti 

bennünk. De ezt csak fokozzák a két sorban 

halmozottan előforduló oppozíciók. 

A két sor már önmagában is oppozíciót alkot 

(van egy boci, aki tarka, de nincsen se, füle se farka, a 

'füle' szó magas hangrendűsége is éles ellentétben áll 

a 'farka' szó mély hangrendűségével, a 'tarka' szó 

pedig önmagában alkotja a legerősebb oppozíciót, 

hiszen egyszerre fehér és fekete. 

Ennyi ellentét nem lehet véletlen, és nem is 

utalhat másra, mint a szerelem természetének 

kettősségére, ami Catullus óta minden jelentős 

szerelmes vers sajátja. Egy embert látunk magunk 

előtt, aki bár 'tarka', vagyis a költőiség minden 

szépségével, rútságával, örömével, bánatával fel van 

ruházva, mégis hiányérzete van. Ez a hiányérzet 

minden beteljesületlen szerelem sajátja, a kedvese 

nélkül a költő sem érzi teljes embernek magát, és ezt 

vetíti elénk nagyon találóan egy fületlen és farkatlan 

boci képében. 

A második szerkezeti egységben csak 

fokozódik a magányosság és az üresség érzete. Itt 

jelenik meg a versben szereplő egyetlen ige, ez 

viszont annál kérlelhetetlenebbül, 

visszavonhatatlanabbul: 'megyünk'. Az egész verset 

átszövő kettősség itt is megtalálható, hiszen szó van 

egyszer a költő érzéseiről, amik egytől egyig 

elhagyják a költőt, aki már képtelen arra, hogy 

eltartsa őket, és elköltöznek valaki másba, aki még 

képes táplálni őket, vagy 'ahol tejet kapni', és szó van 

az egész társadalomról, akiket eddig verseinek tejével 

itatott a költő, és akik szintén mind elpártoltak tőle, 

mivel szerelmi bánatában képtelen költeményeivel 

etetni őket. 

A másik, az általános érvényű boci maga az 

étet. Itt az első szerkezeti egység (Boci boci tarka / Se 

füle se farka) azt jelenti: az élet sokszínű, de nincs 

semmi értelme. Felmerülhet a kérdés, vajon miért 

maradt el a 'de' kötőszó. Persze tisztában vagyunk 

azzal, hogy a költői nyelv 

állandóan tömörségre 

törekszik, de ebben az 

esetben másról is szó van. 

Nem teljesen egyértelmű 

ugyanis a 'de' szó 

használata.  

Felfoghatjuk úgy 

is, hogy itt éppen arról van szó: az élet sokszínű 

MERT nincsen semmi értelme. Hiszen ahogy valami 

értelmet, célt kapna, máris sokkal egysíkúbb lenne, 

sok mindennek lecsökkenne a szerepe, esetleg 

teljesen értelmét vesztené, megsemmisülne. Ez egy 

újabb kettősség, amit a költő nem old fel, mindenki 

kedve szerint értelmezheti, de mindenesetre feltár egy 

olyan, lehetőséget, hogy az élet értelme esetleg éppen 

az élet értelmetlenségében rejlik. 

A második szerkezeti egység egyértelműen a 

fentiekben már említett 'megyünk' ige köré 

csoportosul. Ez a rész (Oda megyünk lakni / ahol tejet 

kapni) természetesen a halálra vonatkozik. 

Rendkívüli jelentősege van itt a többes szám első 

személynek, vagyis mi mindannyian 'megyünk', mi 

mindannyian meghalunk. Pontosan ez az, ami 

örökérvényűvé teszi a verset, hiszen a halál kérdése 

mindig foglalkoztatta az embereket, és ameddig 

lesznek emberek, mindig is foglalkoztatni fogja őket. 

A vers tehát örök problémát feszeget, és végül is arra 

jut, a halál az életnél egy nyugodtabb világot biztosít 

majd, 'ahol tejet kapni', tehát ahol nem kell megfejni 

az élet tehenét ahhoz, hogy boldogok lehessünk. 

Itt tehát közvetve mégiscsak kiderül, mit tart 

a költő az élet igazi céljának: hogy fáradozva, olykor 

áldozatokat hozva végül is boldogok legyünk. Ez a 

vers mondanivalója, örök tanulsága, ami ebbe a 

játékos formába öntve olyan meggyőzően szakad ki a 

versből, hogy méltán sorolhatnánk ezt a költeményt a 

legmaradandóbb művészi alkotások közé.

Olvassuk el a verset még 

egyszer: 

 

 „Boci boci tarka, 

Se füle se farka, 

Oda megyünk lakni, 

Ahol tejet kapni.” 

Ugye milyen máskent szól most a vers, hogy a mélyére hatoltunk? 
 
 

Egy már érettségizett diákunk jóvoltából olvashattátok, 

akinek ezúton is köszönjük írását! / tóth gábor 

[toth88@freemail.hu]/



 19 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a paksi Energetikai Szakközépiskola és kollégium 10.B. 

osztályában február hó 16-án tartott osztályfőnöki óráról. 

Jelen voltak:             

K. Mária osztályfőnök, 

Kis Brie hetes, 

H. Jolán tanuló és a téma szakértője, 

Stieffler G. tanuló és ellenzék, 

Doboz Dávid  A tanuló, 

F. Niga tanuló és kisebbség, valamint az osztály többi tagja 

A jegyzőkönyvet Pirey X vezette. 

Tárgy: az alkoholfogyasztás 

Miután mindenki megebédelt, jó 20 perc késéssel elkezdődött az értekezlet. Nem jött 

el az előadást tartó védőnő, ezért önképzőkört alkotva, magunk próbáltunk valamit a 

témáról mondani. 

K.Mária rendre intette a résztvevőket. Kérte, hogy a tanulmányaik és a tapasztalataik 

alapján mondják el élményeiket, véleményüket és fejtsék ki álláspontjukat a 

résztvevők. 

H. Jolán elmondta,…(!) az alkoholfogyasztás legfőbb kellékét, az alkoholt, bárhol be 

lehet szerezni. Nem ajánlott sokat venni, mert aztán a másnap a másnaposság jegyében 

telik el. Ő nem veti meg az alkoholt, de saját hibájából okulva csínján bánik vele. 

Magát az alkalmi alkoholisták haladó csoportjába sorolta. 

Kis Brie alkalmi fogyasztónak vallotta magát, ingyen reklámot csinált a Grand 

Cafénak, valamint osztályfőnökünket felvilágosította arról, hogy mi is az az abszint. 

Stieffler G. az ellenzéket képviselve kijelentette: nem iszik. Antialkoholista hajlamait 

többen kifütyülték, de ő és még páran tartották álláspontjukat. 

Doboz Dávid szólt az étel- és italfogyasztási szokásairól: rendszeresen iszik …vizet, 

néha eszik… sonkát. 

F. Niga , mint kisebbség elárulta : azt iszik ami van, és amire futja. 

K. Mária  a hozzászólásokat nem kommentálta, de hozzátette, hogy az alkohol 

rombolja az agysejteket, amik nem regenerálódnak. A mértékletességre hívta fel a 

figyelmet. Listát készített az osztály kedvenc italairól, majd még mondott valamit, de 

azt már soha nem tudjuk meg, mert kicsengettek, és a résztvevők elhagyták a termet. 

2005.02. 16. 

  K.Mária              K. Brie   Pirey X 

osztályfőnök hetes  jegyzőkönyvezető

      

Hitelesítette: 

  Elek A.     Elek D 

  tag        tag



 

Hanol Judit riportja 

Hogyan s miként folytak az előkészületek a szalagtűző ünnepélyre? Milyen volt az ünnepség? 

A kérdéseimre két diák adott nekem választ: Papp Tímea (11.C), Hanol Rita (11.A). 

 
JR: Mit érdemes tudnunk a nyitótáncra való 

felkészülésetekről? 

Papp Tímea: A keringőt Krausz Ádám, tánctanár 

tanította be. Mindenki megtanulta a lépéseket. 

Egyszerűek voltak. Nagyon sok próba volt, sokat is 

gyakoroltunk, és sikeres volt. Mindenki nagyon 

boldog volt, hogy sikerült, természetesen a fellépés 

után. 

Hanol Rita: A palotást Papp Lajosné tanította be 

nekünk. Igaz, sokat kellett gyakorolnunk, ezt a 

paksi Művelődési Központban és az iskola 

sportcsarnokában tehettük meg, de megérte a 

sikerért! Szerintem a palotás nem olyan nehéz tánc, 

a lépések könnyen betanulhatóak, egyszerűek.  

JR: Izgatottság volt a műsor alatt?  

Papp Tímea: Nem, egy kicsi talán az elején, de a 

tánc közben feloldódtunk és a végén már teljesen 

természetesen viselkedtünk.  

Hanol Rita: Izgultunk-e? Az nem kifejezés, 

mindenkinek remegett a lába és a keze, már- már a 

beszélgetéssel oldottuk a feszültséget. Amikor 

véget ért a tánc, mindenki sikított, hogy sikerült, 

sikerült. 

JR: Kaptatok-e visszajelzéseket?  

Papp Tímea: Kaptunk nagyon sok visszajelzést 

tanároktól és családtagoktól egyaránt. 

Hanol Rita: Visszajelzés? A családomtól kaptam 

és tanároktól is egyaránt. 

JR: Hogy tetszett a műsor báli része? 

Papp Tímea: Az ünnepség, az valami 

fantasztikusra sikeredett. 

Hanol Rita: Szerintem a bál nagyon jó volt, még a 

tanárok is együtt táncoltak a diákokkal, nagyon 

tetszett.  

Mikor vége volt a ”bulinak” elcsíptem a zenészeket 

és rákérdeztem, hogy szerintük milyen volt ez a 

rendezvény. Nagyon meglepődtem, mert azt hittem 

a véleményük rosszabb lesz, ehhez képest merőben 

más választ kaptam: „Nagyon tetszett, frappáns 

volt, a műsor és a tánc is.” 

Reméljük, ehhez hasonló és talán még jobbak is 

születnek, a 11.-esek rendezte szalagavató egy jó 

példa a jövő évihez.  

 JR (JunioR)  
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