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ESZIRAT 
2005. december 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat  

 

Shub Naya Baras! 
 

 

 

Ha kíváncsiak vagytok, mit jelent a cím, 

karácsonyi rovatunkban a sok érdekesség mellett 

ezt is megtudhatjátok. Cikk 4-5. oldalakon. 

Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy, minden 

számunkba kiosztjuk a hónap diákja címet. Ezt a 

megtiszteltetést ezúttal Fotyék Péter érdemelte ki 

nem kis teljesítményéért. Cikk a 6. oldalon 

A hónap diákja mellett, természetesen 

bemutatjuk a hónap tanárát, és az iskola azon 

dolgozóit, akik hatékonyan tevékenykednek 

érdekünkben azért, hogy minél jobban és 

kellemesebben tölthessük el időnket iskolánkban. A 

mostani számból Csapó Jánost, a suli mindenesét és 

Lacza Csaba tanár urat, kemény tesióráink 

kulcsemberét ismerhetitek meg. Cikk a 7-8. 

oldalakon 

A decemberi számból megtudhatjátok, hogy 

hogyan emlékeznek vissza a régi diákok az ESZI-

re. Cikk a 9. oldalon 

Az az ötletünk támadt, hogy felkutatjuk a 

testvérpárokat az ESZI-ben, de mivel akár az egész 

ESZIRAT-ot megtölthettük volna velük, így 

néhányukat emeltük csak ki. Cikk a 10-11. 

oldalakon 
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ESZI Híradó 
OKTV 
Biztos sokan közületek ismerik e négy betű 

jelentését. Aki még nem jött volna rá: Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny. Minden évben 

november környékén rendezik az iskolai fordulókat 

(a harmadikosok és negyedikesek vehetnek részt 

rajta), majd a szerencsések bejutnak a második 

fordulóba. Ez már keményebb munka. A 

követelmény 20-30 oldalas értekezés saját kútfőből. 

S aki ezt a feladatot is teljesíti, a döntőben találja 

magát, ahol komoly jutalmak illetik a győzteseket. 

Kiváltható a rettegett érettségi az adott tantárgyból, 

emellett a győztes neve sem merül feledésbe. Aki 

az idén lecsúszott róla vagy még nem elég „nagy”, 

az jövőre próbálkozhat. Aki pedig az oldalakat 

körmöli, nos, hát annak jó munkát és sok sikert! Na 

meg egy kalappal… 

 

Valaki tudja… 
A helyesírás nagy dolog, főleg a magyar nyelvben. 

Ezért iskolánk egy kisebb akadálysorozatot 

görgetett diákjaink elé az Implom József helyesírási 

verseny keretében. A megmérettetésre november 9-

én, délután került sor, melyre önként vállalkoztak a 

nyelvtan útvesztőiben jól eltaláló fiatalok. Persze, 

biztos közrejátszott a jelentkezésben az az ötös is, 

melyet az első tíz helyezett kapott. A megyei 

versenyre továbbjutott: Fekete Zsolt 9. B és Gallusz 

Ivonn 11. D. Gratulálunk! 

 

Megmutattuk… 
November 11-én közelebbről is megismerkedhettek 

iskolánkkal az ide vágyók. Az egyes 

szakmacsoportok egyénileg is bemutatkoztak, a 

diákok megtekinthették a szaktermeket, a 

sportcsarnokot és találkozhattak a szaktanárokkal. 

Aki esetleg kihagyta ezt a lehetőséget, az november 

24-én újra megcsodálhatta sulinkat, mivel az ESZI 

egy továbbtanulási börzének adott helyet. 

 

 

Az angolos lányok 
November 23-án, Ráckevén került megrendezésre a 

Macmilan Kiadó által szervezett angol vetélkedő, 

ahol az ESZI három 10. osztályos tanulója Putz 

Dóra, Sike Barbara és Németh Julianna is részt vett. 

25 csapat mérhette össze tudását ezen a 

megmérettetésen és a lányoknak a 2. helyig sikerült 

jutniuk. Felkészítő tanáruk, Steinbachné Horváth 

Mária elmondta, hogy nagyon örült a lányok 

sikeréhez igaz, hogy elvárta a szép eredményt, de 

váratlanul érte a hír, hogy csapata a dobogó 

második fokára állhatott fel. 

 

Adventi szavalóverseny 
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre 

kerül az iskolai Adventi szavalóverseny. A 

megmérettetésre december 14-én kerül sor, amire a 

lelkes szavaló diákoknak két verssel is kell 

készülniük. Az egyik költemény állatokról vagy 

állatokhoz szóló, a másik pedig szabadon választott. 

Akik úgy érzik a versmondás nem nekik való, ám a 

verseket kedvelik, szívesen várjuk nézőként őket. 

 

Ajándékhullás 
Az ESZI–sek jótékonysági akcióba fognak. Az 

iskola történelem- és földrajztanára, Bordácsné 

Papp Mónika szervezésével ajándékgyűjtés vette 

kezdetét. A középiskolások eldobott (ebben az 

esetben nem szó szerint értendő) játékaikat 

összegyűjtik, s azokat a paksi óvodásoknak 

ajándékozzák a téli szünet előtti utolsó napon. 

Ronczyk Tibor igazgató úr a 3. és a 4. órát a 

„diákoknak adja”, hogy e nemes cél megvalósuljon.  

 

Vendégek az újságírószakkörön 
November 8-án iskolánkban járt Lengyel János a 

Tolnai Népújság főszerkesztője és Árki Attila, 

gyártásvezető. Sok újat tudhattunk meg a SÉTA 

programról és a média világáról. Mi, ifjú és kezdő 

„újságírók” figyelmesen hallgattuk őket és a kedves 

és vicces beszólások, kérdések gondoskodtak a jó 

hangulatról. Nagyon örültünk, hogy végre 

megismerkedhettünk velük. A mókás 

fényképezkedés után nekünk is sikerült lencse 

végre kapni a tapasztalt „kollegákat”. A 

kérdéseinkre is szívesen válaszoltak. Elárulták 

nekünk, mikor van lapzárta, hány karakterűek a 

különböző cikkek és a nyomdáról is szóesett, ezen 

kívül magáról az újságról is sok mindent 

megtudhattunk. 

 

Dől a lé! 
Novemberben elbírálták a szociális ösztöndíj-

pályázatokat, amellyel iskolánk a rászorultakon 

kíván segíteni támogatva a nehézsorsú családok 

kiadásait. 
 

Lengyel János főszerkesztő és Árki Attila gyártásvezető 
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Papírhegyek, gépóriások között 
 

Nem is gondolná az ember, hogy annak a 16 

oldalnak az előállítása, ami naponta a keze ügyébe 

kerül, mennyi munkát igényel. Erre döbbent rá 

vállalkozó csoportunk (amely gyönki 

gimnazistákból és belőlünk, paksi 

szakközépiskolásokból állt) november 22-én 

éjszaka.  

Utazásunk első állomása a szekszárdi 

szerkesztőség volt. Alig vártuk, hogy végre átlépjük 

a küszöböt… és a csapat megrohamozta a 

mosdókat… Ezután kezdetét vette a szemlélődés. 

Az első helyszín. Elég tágas terem, hatalmas 

összetolt íróasztalokkal és rajtuk hatalmas 

monitorokkal. A tördelők és a korrektor területe ez. 

A szerkesztőségi tördelőknek és a korrektornak 

nehéz dolga van. Este 9 óra körüli látogatásunk 

idején még mindig dolgoztak. A hirdetési tördelők 

hamarabb végeztek, így az ő munkájukat nem 

láttuk… Ugyanígy tett a korrektor. Két hűséges 

társa, a mindenki által jól ismert 11. kiadás és az 

Idegen szavak szótára segítette. Asztala fölött az 

egyetlen képen (biztos inspiráló), amerre csak 

néztünk, tervezési listák, karakter- és gyártási lapok 

akadtak tobzódó kíváncsiságunk útjába. 

Második helyszín. Központi hely, sejtésünk 

szerint itt íródnak maguk a hírek. Itt már senki sem 

dolgozott. Az asztalokon fényképek a gyerekekről, 

régi újságokról pedig a falon. Az egész 

szerkesztőségre jellemző ez a nem éppen 

ingerszegény környezet, biztos azért, hogy „jöjjön 

az ihlet”… 

Innen nyíltak a kisebb irodák, egy a többi közül 

berendezésével kitűnő tanácskozó-szerűség. Utolsó 

állomásként még gyorsan benéztünk a fotólaborba, 

ahol négy fotós dolgozik (akkor csak egy tartotta a 

frontot, aki egyébként 

éjszakai expedíciónk során 

végig velünk volt és 

fényképezett). Ez a 

legérdekesebb terem. 

Vegyszerek, bizarr masinák, 

fekete csempe mindenhol és 

valamiféle jellegzetes szag.  

Ilyenfajta élményekkel 

gazdagodva búcsút vettünk és 

a Mecsek kanyargós 

szerpentinjein, követve 

vezetőink kocsiját eljutottunk 

a pécsi nyomdába, vagyis a 

Déli Nyomda Kft. épületéhez. 

A nyomda több mint 

harminc éve szolgál minket, a 

dél-nyugati régió lakosait. 3 

napilapot és számos 

hirdetőújságot gyárt 36 alkalmazottal és két svájci 

nyomdagéppel, melyek nem éppen olcsók (két 

milliárd forint egy új gép, tudtuk meg később). A 

szerkesztőségekből a lapzárta után az újság 

beérkezik a „szürke dobozba” elektronikus úton, 

ahol aztán a mai technika segítségével előállítják 

azt a bizonyos 16 oldalt. Ehhez nagyon sok 

mindenre van szükség. Első helyszínként a 

formakészítő helységbe jutunk el, ahol a 

sötétkamra, a szürke doboz és a nyomóformák 

találhatók. Itt készülnek el a vékony alumínium 

lapok, vagyis a nyomóformák. 

A következő állomás a raktár volt. Óriási, 

tonnás papírtekercsek és mázsás festéktartályok 

között idegenvezetőnk elmondta a papírról és a 

festékről a legfontosabb tudnivalókat. Ezeket 

Magyarországon nem gyártják, kizárólag import 

áruk. 

Innen a nyomógéphez vezettek minket, mely 

egyike a Föld szó szerint leglehengerlőbb 

gépezeteinek. 42 méteren át tartotta fogva 

tekintetünket és nyűgözött le minket. Nagyon 

hangos, villámsebességgel forog a papír több 

irányba és szívja magába az olajos festéket. 42 

méter után érkezik a kész újság a kötegelőkhöz és 

rakodókhoz. 

Teljesen letaglózva, immár beavatottakként 

befejeztük látogatásunkat a nyomdában, ahol ekkor 

már a tranzitokba pakolták az újságokat (és még 

csak éjfél volt!). Elköszöntünk vezetőinktől és a 

fotóstól, majd elindultunk hazafelé az éjszaka 

közepén. Nagyon érdekes esténk volt, köszönjük 

szépen! 

Kovács Gabriella 
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Jön a karácsony 

 
Nem katasztrófa, csak karácsony 

Nemrég azon 

gondolkodtam vajon 

milyen lesz az idei 

karácsonyunk… kicsit 

jobb, mint az előző, 

kicsit rosszabb? Esni 

fog a hó és vajon 

meghozza az ilyenkor 

várt hangulatot?! Hát reménykedjünk… nemde? 

Mert hát a karácsony szép dolog, de nem mindig 

megy az olyan simán. Hisz ki ne amortizálta volna 

már le a család gondosan összegyűjtött díszeit, égette 

le a rá bízott süteményt vagy törte össze az 

étkészletet, miután a család összes tagja a lelkére 

kötötte, hogy ez az egyetlen olyan tányérgyűjtemény, 

ami ép és így elegendő, hisz jön az egész rokonság. 

Na ezek persze mind hanyagolható dolgok ahhoz 

képest, amikor az unokaöcsédet kell kiszedned a fa 

alól, aki a Jézuska után kutat, hogy jól megverje, 

mondván nem azt kapta ajándékba, amit kért, pedig ő 

megírta neki a levelet. 

Na…persze nem az ijesztgetés volt a célom, hisz 

semmi nem tudja pótolni a fenyő illatát, a fa 

díszítésének hangulatát, a korántsem nyugis, de annál 

szórakoztatóbb estéket és azt, ami még ezzel a 

gyönyörű ünneppel együtt jár. Szóval kívánok 

mindenkinek BOLDOG KARÁCSONYT és 

remélem úgy sikerül majd, ahogy elterveztétek. 

Kovács Adrienn. 

 

 

Karácsony a nagyvilágban 
Lengyelország: Lengyelország egy gazdag népi 

hagyományokkal rendelkező katolikus ország, 

így ott a karácsonyhoz is sok érdekes népi szokás 

kötődik. E szokások egy része az ünnepi 

vacsorához kötődik. A vacsora mindig imával 

kezdődik. Ekkor - miközben közösen 

elfogyasztanak egy szelet különleges ostyát 

(Oplatteck), melyen Szűz Mária, József vagy a 

kis Jézus alakja látható -, mindenki tesz egy 

fogadalmat, és a haragosok kibékülnek 

egymással. Az asztalon a teríték közé szalmát 

raknak, és mindig fenntartanak egy helyet a 

váratlan vendégek számára. A karácsonyi 

ünnepek Lengyelországban január 6-án, a 

háromkirályok napján érnek véget, ám az ünnep 

csúcspontja itt is a karácsonyi szenteste, amikor 

királynak, ördögnek, angyalnak és pásztornak 

öltözött gyerekek lepik el az utcákat. Házról 

házra járva sütit és pénzt kapnak.  

Mexikó: Igaz, hogy e meleg éghajlatú ország 

lakói nem ismerik a telet, ám mivel igen erősen 

kötődnek a katolikus valláshoz, a karácsony 

számukra is fontos ünnep. Mexikóban általában 

kilenc-tíz család ünnepli együtt a karácsonyt. A 

családok eljátsszák Mária és József útját 

Betlehembe, miközben december 16-tól 8 napon 

át házról házra viszik a szent pár szobrát. 

December 24-én aztán a szobrok bekerülnek a 

felállított betlehemi oltárokba, a templomokból 

kihozott kis Jézus szobrok mellé. Az ünnep 

legfontosabb jelképei itt a gyertya és a 

szentképek, melyek gyakran hatalmas kivilágított 

plakátokon láthatók a városokban. 

Ha már Télapó és karácsony… 
… akkor az első, ami eszünkbe jut: Szeretet és 

Önzetlenség. Ez így van rendjén. Bár ezek a 

fogalmak mást és mást jelentenek mindenki 

számára. Sajnos mára a karácsony sokaknak ennyit 

mond: jó sok ajándék, sok-sok finomság 

és téli szünet. De van itt még ennél is 

fontosabb, amit nem mérlegelnek: ajándék 

annak, akit szeretünk és attól, akit 

szeretünk; finom sütemények, amik 

elkészítésénél segíteni is lehet (és jó); pár 

nap szünet, amikor a család együtt lehet. 

Úgy rohan el mellettem a világ, hogy 

csak nézek. Mindenki megőrült? Tolongás 

a szupermarketekben, őrült hajsza az ajándékok 

után, amit később visszaváltanak, vagy két hétig 

nézegetik, aztán megunják. A karácsonynak nem ez 

a lényege. Én legalábbis így gondolom… 

Ritkák az olyan pillanatok az életben, amikor 

mindenki fejében ugyanaz motoszkál, mindenki 

hasonlóan érez. Az ilyen pillanatokat nem szabad 

elrontani az anyagiassággal és a kapzsisággal. 

Adni és kapni persze jó. E gondolat vezérli a 

10. D-seket és osztályfőnöküket, Bordácsné Papp 

Mónika tanárnőt. Ő vetette fel az ötletet, hogy 

vajon mi lenne, ha a meguntból, az „eldobottból”, a 

nem használtból ajándék lenne. Azok 

számára, akik mindezeknek örülnének. 

Tehát konkrétan erről van szó: Hozzátok be 

régi játékaitokat, aminek azért még megvan 

a lába, a karja, a kampója, ha zenélt még tud 

zenélni, ha jó puha volt, akkor azért még 

most is hasonlít a plüssre, és ha volt haja, 

azóta a tesótok nem vágta le orvul a 

kisollóval… December közepéig tehetitek 

mindezt. A jutalom sem marad el, nem mintha ez 

lenne a legfontosabb, hiszen ez az önzetlenségről 

szól ne felejtsétek el! A téli szünet előtti utolsó 

napon a 3. és 4. óra a tiétek kedves ajándékozók! 

Irány az ovi és próbáljatok meg örülni a 

gondolatnak: „ Na, ma én is tettem valami jót! ” 

 Kovács Gabi
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Hull a hó, teli zsák… 

Hát bizakodjunk mindkettőben, bár a hóesés 

sem biztos, nemhogy a kiscsizma tele ajándékokkal. 

Bár fogalmam nincs, ki hogy viselkedik 

mostanában…de ha általánosítani akarnék, azt 

mondanám, ne sok jóra számítsatok. 

Nem tudom például, hogy vélekedtek a 

virgácsról, de hogy őszinte legyek sosem örültem 

neki. Mindig azt mondtam, hogy a télapó nem 

igazán jó megfigyelő, mert én nagyon is jó voltam. 

Na persze ennek mindig ellentmondott az, hogy 

még a csizmámat is elfelejtettem kipucolni, 

nemhogy még azt észben tartottam volna, hogy 

azzal ki kéne slattyogni és kitenni az ajtó elé vagy 

az ablakba. 

És ahogy nőttem egyre hanyagabb lettem, 

amiben az volt a buli, hogy mindig csak egy 

virgácsot kaptam, ezért nem volt olyan szembetűnő 

a dolog. Mondjuk egyszer azért igazán sikerült rám 

ijeszteni…a legnagyobb nyugalommal csattogtam 

le az emeletről december 6-án reggel, hogy 

elinduljak a suliba. Az egyetlen zavaró tényező, ami 

ebben megakadályozott az volt, hogy sehol nem 

találtam becses lábbelimet. Mit ne mondjak…abban 

az évben is elmaradt a fényesre pucolás! Így hát 

végigjártam a lakást és közben erősen azon 

gondolkodtam „vajon a mikulásnak ugyanakkora 

lába van, mint nekem és megtetszett neki a 

bakancsom? Végül megtaláltam, és még édesség is 

volt benne, úgyhogy levontam a következtetést: 

„Szerencsére nem egyezik lábaink mérete.” Persze 

tudtam, hogy anyu volt, mivel előző este 

figyelmeztetett, hogy másnap ünnep és hogy 

valamit még elfelejtettem kitakarítani – és itt 

kivételesen nem a szobámra gondolt – és hogy így 

ne sok mindenre számítsak a Mikulástól. 

Bár sosem hittem a nagy fehér szakállú 

csodatevőben, azért a tanáraim mindig próbáltak 

meggyőzni ennek ellenkezőjéről. Voltunk például 

Nagykarácsonyban, ahol a „télapónak” külön 

szobája volt manókkal és egyenként be lehetett 

menni hozzá egyeztetni kívánságainkat. Na de 

vajon ki hiszi el egy embernek, hogy ő a mikulás 

bácsi, amikor az egész arca vattában úszik?! Aki 

mégis bevette a mesét, annak később kellett 

rájönnie, hogy megint átverték a fejünket, miután 

mégsem azt az ajándékot kapta, amit a szobában 

kért. 

Na igen…de mint oly sok ünnep, ez is egy 

hagyomány. A hagyományokat pedig követni kell, 

még ha ez azzal jár is, hogy ki kell pucolni a 

cipőnket vagy hogy hinni kell a vattaszakállas 

embernek, hogy bármit kívánhattok, ő teljesíti. 

Tényleg, ha netán mégis lenne mikulás ti mit 

kívánnátok? 

 

Kovács Adrienn 

 
 

Kívánjunk Boldog Karácsonyt! 

Ha eddig esetleg csak nyelvi akadályok miatt nem 

tudta köszönteni ismerősét Karácsonykor, talán 

most segíthetünk. Jöjjenek a szezonális 

jókívánságok a világ egynéhány hasznos vagy 

érdekes nyelvén: 

Szlovák: Vesele Vianoce 

Spanyol: Feliz Navidad 

Bolgár: Tchestito Rojdestvo Hristovo 

Észt: Ruumsaid juulup|hi 

Hawaii: Mele Kalikimaka 

Ír: Nollaig Shona Dhuit 

Lengyel: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia 

Skót-gael: Nollaig chridheil huibh 

Horvát: Sretam Bozic 

Szerb: Hristos se rodi 

Vietnami: Chung Mung Giang Sinh 

Urdu: Naya Saal Mubarak Ho 

Japán: Kurisumasu Omedeto 

Görög: Kala Christouyenna 

Német: Froehliche Weihnachten 

Francia: Joyeux Noel 

Olasz: Buone Feste Natalizie 

Hindi: Shub Naya Baras 

Finn: Hyvaa joulua 

Dán: Glædelig Jul 

Katalán: Bon Nadal 

Örmény: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand 

Albán: Gezur Krislinjden 

Lett: Priecigus Ziemassvetkus 

Litván: Linksmu Kaledu 

Angol: Merry Christmas 

Norvég: Gledelig Jul 

Török: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

Izlandi: Gledileg Jol 

Breton: Nedeleg laouen na bloavezh mat 

Brigi 
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A hónap diákja – A nagy HO-HO-HO 
avagy „A halászkirály legendája” 

 

 Ezt a címet 

horgászeredményeivel 

érdemelte ki, van 

világbajnoki bronz-, 

ezüst- és aranyérme is. 

Ő december hónap 

diákja, Fotyék Péter, a 

paksi Energetikai 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

környezetvédelem és 

vízgazdálkodás 

szakmacsoport 12. A 

osztályos tanulója.  

- Te lettél a hónap 

diákja. Hogyan érintett ez Téged? 

- Erősen meglepett, mivel a horgászat sajnos nem 

eléggé elismert sportág hazánkban, sőt iskolánkban 

sem.  

- Itt az ESZI-ben milyen tanuló vagy?  

- Megfelelő, fogjuk rá. Olyan 4,6 körül. 

- Mindig így volt ez, általános iskolában is ilyen 

tanuló voltál? 

- Igen, kaptam is érte, hogy miért nem vagyok jobb, 

ugyanis egy kicsit ellustultam. Nem az erősségem a 

tanulás. 

- Még mivel foglalkozol szívesen?  
- Alapvetően horgászom. Amiért a díjat is kaptam. 

Ezen kívül még ping-pongozom is, bár erre sajnos 

nem sok időm jut, de ezt sem ismerik el komolyan 

manapság.  

- Szeretnéd valamelyiket komolyabban csinálni? 

- A horgászatot nem csak hobby szinten űzöm, ezt 

komolyan kell venni, mert csak úgy lehet 

versenyszerűen csinálni. Máskülönben nem értem 

volna el eredményeket. 

- Mi inspirált arra, hogy ezzel foglalkozz? 

- Édesapám 5 évesen vitt el először horgászni 

Negyedikes koromban már versenyeztem. Így 

kezdtem el. Azóta csinálom versenyszerűen. 

- Hány alkalommal szoktál edzeni?  

Szívesen horgásznék iskola helyett is, de ezt nem 

lehet sajnos. Szünetekben naponta többször is leugrok 

pecázni a vízpartra, de van, amikor hétvégén tudok 

csak időt szakítani rá.  

- Jelenleg milyen egyesületeknek vagy a tagja? 

- A Paksi Sporthorgász Egyesületnek és a Paksi 

Atomerőmű Horgászegyesületnek. 

-Hogyan érted ezeket az eredményeket? 

- Országosokon folyamatosan versenyeztem, 2000-

ben lettem egyéniben 5. Szolnokon, és így kerültem 

be az országos keretbe. Ez döntötte el, hogy ki jutok-

e a VB-re. A 2001. évi VB Magyarországon volt, 

Kunhegyesen, és a csapatom megnyerte ez az arany, 

aztán meg második lettem egyéniben is, ez az ezüst. 

Ifjúságiban-most már utánpótlásnak hívják-. Így csak 

2002-ben volt esélyem arra, hogy kijussak 

Portugáliába, de túl nagy összeg volt az önköltség (fél 

millió). 2003-ban megint bekerültem a keretbe, de 

ekkor egy rutinosabb versenyzőt választottak 

helyettem, viszont a 2004-es országos bajnokságon 3. 

lettem. Így továbbjutottam a vb csapatba. Idén 

Szerbiában tartották a világbajnokságot , nekem 

sajnos nem lett jelentősebb egyéni helyezésem. 

- Még mit szeretnél elérni? 
- Most az ideiből kimaradtam és szeretnék eljutni a 

2007-es VB-re Csehországba.   

- Egy-egy versenyre hogyan készülsz fel? 

A legfontosabb a felszerelés gondos összekészítése. 

Vigyázok, hogy ne maradjon otthon semmi, ami így 

sem sikerül általában. Ha lehetséges, felderítjük a 

versenypálya rejtett titkait és adottságait.  

- Hogyan zajlik egy-egy verseny? 

- A normál verseny 3órás, és előtte 5 percig lehet 

etetni a halakat, a verseny vége előtt gázkürt jelzi, 

hogy már csak 5 perc van vissza. Egyébként a 

versenyeket szigorú versenyszabályok szabályozzák, 

amelyek kimondják pl. hogy melyik csaliból mennyit 

lehet használni, milyen típusú és hosszúságú bot a 

szabvány. Én a 11,5 méteres Roubasienne-botra 

esküszöm. 

- Készülsz most valamilyen versenyre? 

- Most már nincsenek versenyek. Jön a rossz idő. 

Majd tavasszal. 

 - Csapatban vagy egyénileg szeretsz jobban 

horgászni? 

- Jobban szeretek csapatban, nagyon jó a társaság: 

Csillag László, Brichter Zsolt, Nagy András, Németh 

Bálint, Tímár Szabolcs, Szarka László csapatvezető 

és a csapatkapitány Magyar Szilárd, - szóval, mint 

egy nagy család. 

- Melyik a kedvenc halad? 

- Enni és fogni nekem a keszegfélék. A süllőt, a halak 

királyát ajánlom mindenkinek, valóban fejedelmi 

étek. 

- Gratulálok az eredményeidhez, köszönöm a 

riportot  Supi
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A hónap tanára - Lacza Csaba  

Nincs több ” Laczafaca „– avagy kemény tesióráink kulcsembere és háttértitkai

 Lacza Csaba, „oktatási intézményünk” 

legjellemzőbb és legkarakteresebb jellemű 

testnevelés- és földrajztanára meglepődve fogadta 

invitálásomat az interjúra, amit felmentettként egy 

óra keretén belül készítettem vele. Miután 

felkészült erre a rendkívül megerőltető és hihetetlen 

dolgokat leleplező beszélgetésre, feltettem első 

normális kérdésemet, hogy mióta tanít az ESZI-ben, 

és úgy egyébként mióta tanár? 20 éve itt van, 

vagyis egyike a suli őstanárainak, kik már az első 

körben elkezdtek oktatni. Meg kell hagyni, látszik 

is testnevelési stílusán, hogy nem ma kezdte. 

Érdekes dolog azonban, hogy nem itt kezdte a 

pályafutását, hanem az ESZI-t megelőzően tanított 

4 évig. Többek között Pécsen, Gyönkön két évet és 

Dunaszentgyörgyön is. A tanítást megelőzően 

elmondása szerint nem dolgozott, „csupán” tanult, 

még egy hegesztő szakmunkás-bizonyítvánnyal is 

rendelkezik. Természetesen a hobbi témákra is 

kitértem, itt leginkábba zenével kapcsolatos 

információk leptek meg. Szinte minden zenét 

meghallgat, elmondása szerint legalább egyszer. 

Volt már heavy metal, sőt punk koncerteken is, de 

alapvetően minden stílusban hallgat zenéket. 

Versenyszerűen tornászott is általános iskolás 

korában, amit középiskolában lehetőség híján nem 

folytatott. Sporttevékenységeinek hála, térdét 2 

csavar és egy fémlap gazdagítja. Kitértünk a 

változás hullámaira is. Megkértem, mesélje el,  

milyen volt egy tesióra a 80-as évek végén. Erre ő 

egy szolid nevetés kíséretében azt a választ adta, 

hogy meg kéne kérdezzük egy régi diákját. 

Mindannyian ismerünk legalább egyet közülük. 

Neve Tóth Zoltán Róbert. Ő mesélhetne. Állítólag a 

mai diákok teljesítőképessége csupán 20%-a az 

akkorihoz képest. –„kudarctűrő-képességük 

minimális-„ 

Végre elérkezett azon kérdésnek feltevési ideje, 

amelyek már nagyon égették lelki világomat. 

Természetesen az egyik a balesetének története, 

amit a korcsolyapályán kellett elszenvednie. A 

következőképp történt: Kanyarodott a jégen, előtte 

volt egy lány, aki hirtelen irányváltoztatásával 

kihívta a sorsot és az ütközést, amit a tanár úr 

elkerült egy kerülővel. Ezután is rossz volt az irány, 

mert (többek között) ESZI-s diákokat is ki kellett 

hogy mátrixozzon hirtelen. Közel került a 

palánkhoz, és hirtelen elütötte egy „illető”. A 

kezdeti hiedelmekkel és legendákkal ellentétben 

sem medence, sem combnyaktörése nem volt, és a 

fején sem képződött komolyabb sérülés. Csupán 

zúzódásai és agyrázkódása tartotta vissza egy hétig 

a tanítástól. Elmondtam neki, hogy ez miatt lesz 

decemberben a hónap tanára, megköszöntem 

válaszait, és erre ő egy mosoly keretén belül 

folytatta a tesiórát osztályommal…  

Flaskár Dániel 
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Ki a „Jani” a suliban? 

 
Csapó János, iskolánk mindenese. János 

„stúdiósként” dolgozik iskolánkban. Nagyon 

kevesen tudják, hogy tulajdonképpen milyen fontos 

szerepe van az iskola életében. Ugyanis ő a felelőse 

a suli hang-és videotechnikai rendszerének, vagyis 

ő segíti a tanárokat a szakmai filmek vetítésében, a 

rendezvények technikai felépítésében és még sok 

egyéb feladatban. A nyugodt, halk János így 

háttérben marad mindig és nem is ismerik a diákok, 

kivéve a sulirádiósokat, akiket segít az iskolarádió 

„üzemeltetésében”. De ők sem ismerik igazán, ezért 

próbálom meg bemutatni őt az árnyaltabb oldaláról 

is. Vele beszélgettem november elején: 

- Szia János! Megkérhetnélek, hogy adj egy 

interjút az ESZIRAT-ba? 

- Ééén?! Hiszen még életemben nem nyilatkoztam! 

- Sebaj, még én se írtam interjút. 

- Akkor jó. Hát legyen. 

- Szóval mondanál néhány életrajzi adatot? 

- 1965-ben születtem Pakson, de Madocsán éltem 

és élek ma is. Szekszárdon a Rózsa Ferenc (ma I. 

Béla) szakközépiskolába jártam, az 

elektroműszerész szakra. Az érettségi után az Ady-

ba jártam 2 évig rádió-TV műszerész szakra, ahol 

Szabó Béla volt az osztályfőnököm. 2003-ban 

pedig egy OKJ-s rádiótechnikus szakmát szereztem. 

- Mióta dolgozol az ESZI-ben? 

- 1989-től. 

- Milyen minőségben vagy az iskolánál? 

- Oktatási technikusként. Ez egy átfogó munkakör, 

elsősorban a tanárok segítése a feladatom 

(oktatófilmek lejátszása, kísérletekhez az eszközök 

előkészítése stb.), de rám tartozik a rendezvények 

szakmai hátterének biztosítása (hangtechnika, 

videózás stb.). 

- Szeretsz itt dolgozni? 

- Igen. Ez megfelelő munka, és meg is szoktam 

már, hogy mindig csinálok valamit. 

- Milyen a kapcsolatod a tanárokkal illetve a 

diákokkal? 

- Azt hiszem, 

mindenkivel jól 

kijövök, akivel 

kapcsolatba kerülök. 

Különösen az 

iskolarádiót szerkesztő 

diákokkal vagyok 

jóban, közülük sokan 

vissza is járnak 

hozzám az iskola 

befejezése után. 

- Mi a kedvenc 

elfoglaltságod, 

hobbyd? 

- Sok ilyen van, 

például a Paksi Blues 

Fesztiválra el szoktam 

járni, vagy az olvasás 

és a kertészkedés. 

- Apropó! Milyen 

zenét szeretsz? 

Blues, jazz, 

komolyzene. Kedvenc 

együttesem a Hobo. 

- Filmek? 

- A magyar filmeket 

szeretem inkább. 

Kedvencem a Gothár 

Péter rendezte Megáll az idő című. 

- Biztosan van vicces, kellemes élményed a 

sulinkkal kapcsolatban? 

- Igen, persze. Például 1992-ben egy FESTO Kupán 

az uszodában is voltak versenyszámok. 

Természetesen kamerával örökítettem meg a fontos 

eseményt, s amikor kiderült az ESZI győzelme, 

engem is belerántottak „tejes véletlenségből” a 

vízbe. Szerencsére a kamerát sikerült megmenteni. 

Utána még az volt a poén, hogy a csuromvizes 

ruhámban biciklivel mehettem haza. Nagyon jól 

esett, amikor a tavalyi negyedikesek felkértek 

engem is, hogy megtűzhessenek a Szalagtűzőn. 

Ezzel az interjúval is nagyon megleptetek, ezt is 

érdekes ötletnek tartom. 

Fotyék Péter 
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Riport volt ESZI-sekkel 
 

Interjúalanyaim Hegedüs Ferenc és Zsoldos Tamás 

az ESZI volt diákjai, akik 2004-ben végeztek 

számítástechnikai programozó szakon. 

- Sziasztok! Hol tanultok jelenleg és miért pont 

ezt az egyetemet/főiskolát választottátok? 

- Hege: A Pécsi Tudomány Egyetem Pollack 

Mihály Műszaki Főiskolán tanulok, műszaki 

informatika szakon. Azért erre esett a választásom, 

mert ez a szak állt legközelebb hozzám. 

- Zsoldy: Én a Dunaújvárosi Főiskola mérnök-

informatikus - mérnöktanár szakán tanulok. Azért 

ezt a főiskolát választottam, mert jókat hallottam 

róla. 

- Zsoldy, hallottam, hogy te eredetileg katonai 

suliba szerettél volna menni. Minek köszönhető 

ez az irányváltás? 

- Zsoldy: Mikor nem sikerült bekerülnöm a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetemére, akkor 

választanom kellett az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és Dunaújváros között. Az 

ELTE-t nehéznek gondoltam és mivel a 

dunaújvárosi suliról sokat hallottam így e mellett 

döntöttem. 

- Hege, te eredetileg is Pécsen akartad folytatni 

tanulmányaidat, vagy volt valami más 

elképzelésed is? 

- Hege: Eleinte gondolkodtam még a Szegedi 

Tudományegyetem műszaki informatika karán, de 

végül Pécset választottam. 

- Gondolom nagyon sok különbség van a 

jelenlegi iskolátok és az ESZI között. Ezek az 

eltérések miben nyilvánulnak meg? 

- Hege, Zsoldy: Szinte mindenben különböznek: a 

diákéletben, az oktatatásban. Egyfelől szabadabb az 

életünk, így intenzívebb társasági életet élhetünk, 

másfelől anyagilag nagyon lehúznak, mivel 

mindenért fizetni kell. 

- Az előbb említettétek az oktatást. Abban mik 

az eltérések és mik a hasonlóságok? 

- Hege: Az oktatásban a hasonlóság minimális. A 

tanárok nagyon keveset foglalkoznak a diákok 

felkészültségével. Több önállóságot várnak el… 

- Zsoldy: És több felelősséget is. Az órarend is igen 

más. Van olyan nap, amikor egy óránk sincs, a 

felvett tantárgyaktól függően, de olyan is előfordul, 

hogy reggel 8 órától este 8-ig bent vagyunk a 

suliban. 

- Melyek azok a dolgok és pillanatok, amelyekre 

szívesen emlékeztek vissza és miért? 

- Hege, Zsoldy: Gyakorlatilag 2000. szeptember 1.-

től, 2005. májusáig mindent felsorolhatnánk, mert 

mindenre szívesen emlékezünk vissza. Beleértve a 

sporiban lógást, a haveri társaságot, a bulikat és 

rendezvényeket, sőt még a tanórákat is. 

- A fősulin mi az, ami a legjobban tetszik 

nektek? Mondjatok egy-egy dolgot. 

- Hege: Nekem a fősulis bulik, amik nagyon 

tetszenek. 

- Zsoldy: A legjobban a selmeci diákhagyományok. 

- Mindketten maradtatok ötödévben. Így 

visszaemlékezve, megérte elvégezni a 

technikumot? 

- Hege, Zsoldy: Megérte több okból is. Az egyik 

oka, hogy még egy jó évet tölthettünk el itt az 

ESZI-ben; a másik, hogy ragadt ránk valami a 

koszon kívül is… 

- Mennyiben tudtátok hasznosítani az itt 

megszerzett tudást a fősulin/egyetemen? 

- Hege: Első félévben elég nagy előnyünk van a 

többiekkel szemben, hiszen sok olyan ismeretet már 

megszereztünk, ami a jelenlegi szakmai 

tantárgyainkhoz szükséges. 

- Zsoldy: El lehet belőle éldegélni. 

- Ajánlanátok-e sulitokat a továbbtanulóknak? 

Ha igen, miért? 

- Zsoldy: Igen. Elsősorban a selmeci 

diákhagyományok és a jó közösség miatt  

- Hege: Persze, hogy ajánlanám. A suli elég laza, a 

társaság jó és minden utcában van egy kocsma… 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a feltett kérdésekre. 

Minden jót a továbbiakban. 

hallgatók viselték a kohász egyenruhát. Ma már a 

kar valamennyi szakának van saját egyenruhája.  

K. Brigitta 

 

A Dunaújvárosi Főiskola selmeci diákhagyománya: 

A selmeci diákhagyományok szellemiségét és rítusát megtartva alakítottuk ki a dunaújvárosi kohászatok saját hagyományait. 

Ezekkel a gólyatáborban ismerkednek meg elsőéveseink, a balekok. A "balek zöldfülű, poroshasú, ész- és értelem nélküli 

véglény, amely minden tekintetben az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák támogatására szorul." A selmeci 

diákhagyományok szellemiségét és rítusát megtartva alakítottuk ki a dunaújvárosi kohászatok saját hagyományait. Ezekkel a 

gólyatáborban ismerkednek meg elsőéveseink, a balekok. A "balek zöldfülű, poroshasú, ész- és értelem nélküli véglény, 

amely minden tekintetben az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák támogatására szorul." A több hetes balekoktatás 

keretében - sok vidámsággal fűszerezve - tanulják meg az elsősök a Kohász Himnuszt, a diáknótákat, majd leteszik a 

balekvizsgát, hogy eljussanak a Balekavató Szakestélyre. A Szakestélynek szigorú házirendje van, betartása kötelező. 

Csúcspontja a balekok megkeresztelése Bacchus, Ceres és a többi pogány istenek nevében. Keresztlevelükkel átléphetnek a 

civil életből főiskolánk közösségébe, ahol a "mindenki egyért, egy mindenkiért" elv szerint élő főiskolai polgárokká válnak. 

Sok-sok tanulás, nehéz vizsgák, fáradtság és vidámság után, az egykori balekokból Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák 

lesznek. A főiskolán elsőként a kohómérnök hallgatók viselték a kohász egyenruhát. Ma már a kar valamennyi szakának van 

saját egyenruhája. 
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Generációk az ESZI-ben 
avagy Mit esznek az ESZI-n? 

 

Újabb év, a negyedikesek helyét a gólyák foglalják el az iskolapadokban. Az első órák általában az 

ismerkedéssel telnek. A tanár érdeklődve lapozza a naplót. Itt-ott ismerős néven akad meg a szeme, el-

elgondolkozik. Fürkésző tekintete és kérdése elől nem menekülhet a diák: „Te nagyon hasonlítasz 

valakire. A testvéred is ide járt?” Következő cikkünkben olyan testvérpárokat mutatunk be, akik 

mindketten jelenleg is iskolánk tanulói. Megtölthettük volna velük az egész ESZIRAT-ot, de csak 

néhányukkal tudtunk beszélgetni. Arra a jelenségre akartunk választ kapni, hogy mit esznek az ESZI-n? 

 

 Többnyire ezeket kérdeztük tőlük: 

 1. Befolyásolt-e az iskolaválasztásban, hogy ide jár a testvéred? 

 2. Milyen egy iskolába járni tesóddal? 

 3. Általános iskolába is együtt jártatok? 

 4. Gondolod, hogy a jövőben is egy helyen fogtok tanulni?

Lássuk „a kistesókat”, mit válaszoltak! 

 

1. Tomi, a bátyám annyiban befolyásolt, hogy 

gyakran említette, itt jó a hangulat. Egyébként nem 

az volt a legfőbb szempont a választásnál, hogy ő is 

ide jár, sőt nem is egy szakon vagyunk, ő 

környezetvédelemre ment, én infóra. Igazából 

anyukám nem szerette volna, hogy koleszos legyek, 

ezért jöttem ide, és mivel Madocsán lakom, így 

lehetőségem van arra, hogy minden nap busszal 

járjak be a suliba. 

2. Nem zavar, mert jó a kapcsolatom a vele, ha 

szükség van rá sokat tudunk segíteni egymásnak. 

Ha valamelyikünk megbetegszik a másik (sajnos) 

mindig el tudja hozni a leckét. 

3. Igen, mindketten a Hermann Ottó iskolában 

végeztünk, csak Tomi egy évfolyammal felettem 

járt. 

4. A különböző szak miatt biztos hogy nem 

ugyanarra a főiskolára fogunk járni, esetleg 

ugyanabban a városban. – mondta Ircsi a 11. B-ből. 

 

 

1. Igen, mert sok jót mesélt nekem az iskoláról. 

2. Van előnye, ha szükségem van valamire mindig 

megtalálom, és ha már a tanárok ismerik a 

nővéremet, akkor pozitívabban állnak hozzám. 

Hátránya viszont, hogy az én személyes 

problémáimmal kapcsolatban is megkeresik őt a 

tanáraim. 

3. Együtt jártunk a Bezerédj Általános iskolába, de 

a korkülönbség miatt ő két évvel előbb végzett. 

4. Nem hiszem, mert teljesen más elképzeléseink 

vannak a jövővel kapcsolatban, más a 

természetünk, az érdeklődési körünk. Zsuzsi 

közgázon van, és Székesfehérváron szeretne 

továbbtanulni, én informatikán és valószínűleg 

Pécsre megyek tovább. – bizakodott Brigi a 

harmadik évfolyamról. 

 

1. Nem befolyásolt, azért jöttem ide, mert a gimibe 

nem akartam és a szakközépiskola legalább ad egy 

szakmát.  

2. Óóriási… Nem szeretem, mert mindent tud, hogy 

mi történt velem, és nem tudok otthon kamuzni. 

3. Igen a Deák Ferenc Általános Iskolába, csak én 

két évvel alatta jártam. 

4. Tutira nem, mert ő programozóira akar tovább 

menni, én meg gépészmérnöki szakra. – nyilatkozta 

a kilencedik osztályos Dávid. 

Hoós Dávid és Hoós László 

Sütő Irén és Sütő Tamás 
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Az idősebbik generáció 

1. Miért jöttél az ESZI-be? 

2. Mennyiben próbáltad befolyásolni a tesód, hogy ezt az iskolát válassza? 

3. Örülsz, hogy végül ide jött a testvéred? 

Sütő Tamás 12. A 

1. Nem akartam bejárós lenni, de kiköltöztünk 

Madocsára, így sajnos mégis minden nap 

buszoznom kell, de legalább nem egydül. 

2. Mikor jelentkeznie kellet még csak kilencedikes 

voltam, ezért még nem volt kialakult véleményem 

az ESZI-ről így nem nagyon tudtam befolyásolni az 

iskolaválasztásban. 

3. Jó hogy ide jött mert így több időt töltünk együtt, 

hiszen reggelente együtt járunk be az iskolába, 

emelett sok közös barátunk van a tanulók között. 

Klein Zsuzsa 13. D 

1. Először is Pakson akartam maradni, így a gimi és 

az ESZI közül kellett választanom, de mivel 

szerintem az ESZI-ben jobb a színvonal és jobban 

is tetszett, meg érdekelt a közgazdasági szak, ezért 

ide jöttem. 

2. Tanácsoltam, hogy jöjjön ide, mert itt jó az 

oktatás színvonala, rendesek a tanárok, jók a bulik 

és a diákélet. 

3. Örülök, hogy idejött, úgy gondolom, hogy az 

informatika jó neki és legalább kezd valamit az 

életével. 

 

 

 

Hoós László 11. B 

1. Mert paksi vagyok és 10 percre lakok az 

iskolától, emellett nekem teljes mértékben megfelel 

az informatikai szak itt az ESZI-ben. 

2. Nem befolyásoltam, saját döntése volt.  

3. Nem toom… A suliban közömbös vagyok 

tesómmal, nem is nagyon szoktunk beszélni, reggel 

sem jövünk együtt. 

 

Klein Brigitta és Klein Zsuzsa

 

Tanáraiktól kérdeztük: Két tojás…? vagy Ég és föld… ? 

1. Mekkora különbség van a két testvér között és mi a közös bennük? 

2. Előfordult már, hogy összekeverte őket? Hogy szólítja őket? 

Nagyné Lakos Mária tanárnő a Sütő tesókról 

1. Ami közös bennük az a mosolyuk. Ha véletlenül 

olyat kérdezek matekból, amit nem tudnak elsőre, 

finom mosollyal hárítják el a válaszadás 

lehetőségét. Mindketten csendesek, nagyon hasonló 

a természetük, finom mozdulatokkal veszik 

birtokba a környezetüket. Ha nem a tananyag köti 

le a figyelmüket, akkor diszkréten beszélgetnek a 

padtársukkal, a tanári magyarázat sem zavarja őket, 

ám bármikor hajlandóak lennének együttműködni a 

tanárral, amennyiben az előadás ilyen fordulatot 

venne. 

2. Nem, mindkettőjüket a keresztnevükön szólítom. 

Krizsán Árpád tanár úr a Hoós fivérekről 

1. Nem lehet összekeverni őket, mert mindenben 

különböznek egymástól. Ég és föld a két Hoós. Laci 

meghúzza magát az órákon, Dávid viszont össze-

vissza forgolódik, nem marad nyugton. 

2. Nem szoktam őket összekeverni, mert a fiúkat 

mindig a vezetéknevükön szólítom, így mindkettőt 

Hoósnak hívom. 

Lacza Csaba tanár úr a Klein nővérekről 

1. Kb 5 centi és 10 kg. Minél kisebb lánytestvér 

kerül ide annál nagyobb szája van. A Zsuzsi első 

két évben csendes volt, de most már neki is kinyílt 

a szája. Az, hogy mindkettőjüket tanítom biztos 

azért van, mert az iskolavezetés úgy döntött, hogy 

ha a nagyobbikat is tanítottam, a kisebbik se ússzon 

meg. Kíváncsi vagyok, hogy ha a kishúguk is 

idekerül tanítom-e majd? Egyébként a két lány két 

teljesen ellentétes jellem. 

2. Nem keverem őket össze, bár a Brigit egy ideig 

Kiszsuzsinak szólítottam, de általában a 

keresztnevükön hívom őket. Ha a vezetéknevükön, 

akkor ott már baj van, de ez nem fordul elő 

gyakran, sőt annyira szeret mindegyik, hogy még a 

kézi edzésekre is „eljárnak”, hogy találkozhassanak 

velem. 

Zsófi és Dóri 
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Könyv- és filmajánló 

 

Bűnös vágyak 
Szerző: Laurell K. Hamilton 

Kiadó: Agave könyvek 

Sorozat: Anita Blake, vámpírvadász 

Kategória: Nem lehet a művet egy kategóriába 

beskatulyázni, annyira összetett. Egyszerre horror, 

krimi, fantasy, sci-fi, de a romantika és erotika sem 

marad el. 

Tartalom:  
Ahogy a cím is ígéri, egy 

nőnemű vámpírvadásszal van 

dolgunk. Anita olyan világban él, 

ahol a Legfelsőbb Bíróság 

döntése alapján a vámpírizmus 

megengedett. Ahol 

halottkeltőnek lenni hétköznapi 

foglalkozás. Ahol a 

természetfeletti ügyeket a 

rendőrség különleges osztaga 

kezeli, a Regionális Természetfeletti Esetek 

Kirendeltsége (ReTEK) és ahol mindennapos dolog, 

ha az ember zombikba vagy alakváltókba boltik. 

A főhős, aki ezüstgolyókkal töltött pisztolyokat tart 

ágytámlájában, nyakláncán keresztet hord és az 

alkarján tőrt rejteget, halottkeltő, független szakértő a 

ReTEK-nél, mint a természetfeletti ügyek 

specialistája, emellett, ha ideje engedi, vámpírokra 

vadászik, bár, mióta a vérszívóknak is jogaik vannak, 

nem könnyű a helyzete, mert csak kivégzési engedély 

birtokában lehet őket lekarózni. Minden jól megy 

addig, míg bele nem mélyül az élőhalottak életébe… 

Magyarországon eddig megjelent kötetek: 
Bűnös Vágyak, Nevető Holttest, Kárhozottak 

Cirkusza, Telihold Kávézó, Véres Csontok, Gyilkos 

tánc, Égő áldozatok, Sápadt Hold (nov. 24-én jelenik 

meg) 

 

Mi történt velünk? 
Szerző: Nemeskürty István 

Kiadó: Szabad Tér 

Sorozat: Az 1996-ban megjelent 

Meddig várjunk? c. kötet 

folytatása. 

Kategória: Történelemi, politikai regény 

Tartalom: 

A szerző a 20. századi magyar történelem három 

sorsfordulatát veszi alapul. Azt a három fordulatot, 

amely a magyarság három súlyos vereségéhez 

vezetett. Elemzi az 1918/19. évi forradalmakat és 

ellenforradalmakat, vagyis Trianon előzményeit. 

Megvizsgálja Magyarország II. világháborús 

részvételét, vagyis a kommunista diktatúra 

előzményeit és kutatja a rendszerváltozás korszakát és 

ezek következményeit. Természetesen nem csupán az 

eseményeket idézi föl, hanem az eseményekben 

fontos szerephez jutó személyeket is.  

Nemeskürty István történelmi önvizsgálata, noha 

számos ma is aktuális politikai kérdést is érint, 

azonban főként a nemzet sorskérdéseivel foglalkozik. 

Azoknak ajánlanám, akiket foglalkoztatnak a 

nemzettel kapcsolatos kérdések és az Európában való 

elhelyezkedésünk. 

 

Tízezer könnycsepp - Egy távol-keleti 

nő emlékirata 
Szerző: Elizabeth Kim 

Kiadó: Trívium Kiadó 

Kategória: életrajzi regény 

Tartalom:  

Elizabeth Kim sorsa a borzalmak 

éjszakájával kezdődik, amikor 

gyermeke szeme láttára anyját 

felakasztják egy kis koreai 

faluban. Meggyilkolják, mert 

megbocsáthatatlan bűnt követett 

el, lefeküdt egy amerikai katonával és megszülte 

lányát, a törvénytelen gyermeket. A felfogás szerint 

meg halottnak lenni is jobb, mint ami ő volt 

„honhyol” vagyis olyan nőnemű lény, akinek sem 

neve, sem születési dátuma nincsen. Az árvaházba 

kerülése, a borzalmak sokasága, az örökbefogadás 

tortúrái egy gyermektelen amerikai családnál mind-

mind szenvedéseit és fájdalmait fokozták. Tízezer 

könnycsepp a szenvedésről, tízezer könnycsepp az 

emberi akaratról, a megbocsátás erejéről, mely túlél, 

mely legyőz mindent, mely kivívja csodálatunkat és 

tiszteletünket

 
 

Constantine – A démonvadász 

A vallás, a földi lét témáját boncolgató filmek sosem tartoztak a 

silány, 50 perces trendi kis vígjátékok sorába. A mennyország – föld – 

pokol szendvics kínálja magát, és én mondom: faljátok csak be! Nem 

horror és nem is romantikus történet, de egy-két jelenet bizony 

megdobbantja a szívet. Aki nem tudja, hogy ezzel mit akartam 

mondani, nézze meg! Melegen ajánlom dohányosoknak… 
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Humoroldal 

G vagy gg? 

Kisebb nézeteltérés alakult ki 2005. 

október 20-án a 11. B osztály első emeleti 

tantermében Kiss Kriszta tanárnő 

számítógépes programozás órája alatt. A 

vita tárgyát az agancs szó helyes 

írásmódja jelentette. Az osztály többsége 

a dupla g-t tartalmazó változat mellett tette 

le a voksát, így kisebb meglepetésként érte 

őket, hogy a szünetben tett könyvtári 

látogatás és kutatás végeredménye nem 

tükrözte híven elképzelésüket. 

Zsófi 

Aranyos mondatok 

1) A konklúzió akkor keletkezik, ha már 

lusták vagyunk tovább gondolkozni. 

2) A pénz minden gonoszság gyökere, és az 

embernek szüksége van gyökerekre. 

3) Ne feledjük: a papír mindig a 

perforációnál a legerősebb. 

4) Te is mosolyognál, ha tudnád, amit Mona 

Lisa is tudott. 

5) "Ha a Word 'WYSWYG', akkor miért van 

benne nyomtatási kép?" 

6) "A Billy meg röhög rajtunk egy jót, mert 

úgyis Linux-a van." 

7) "640K mindenre elég lesz." - Bill Gates 

8) "Nincs itt valami filekezelő progi?" -> 

"Tessék, ott az Intéző!" -> "Akkor 

használd egészséggel." 

9) A számítógépek sohasem fogják az emberi 

hülyeséget pótolni. 

10) Ha az isten számítógépes szakembernek 

teremtette volna az embert, akkor 101 

ujjunk lenne. 

11) Tévedni emberi dolog, de igazán 

összekutyulni valamit csak számítógéppel 

lehet. 

12) A leghaszontalanabb funkciókkal a 

legnagyobb élvezet dolgozni. 
 

Miért jobbak a fenyőfák, mint a férfiak? 

1. A kisebb fenyőfák is képesek örömet okozni. 

3. Egy fenyőfa 12 nap és 12 éjszaka áll 

egyhuzamban. 

4. Egy karácsonyfa mindig jól néz ki - 

különösen, ha kivilágítják. 

5. Egy fenyőfa mindig merev. 

Egy fenyőfa mindig elégedett a 

méretével. 

6. A karácsonyfán jól mutatnak a golyók. 

7. Egy karácsonyfa nem kezd el szenvedni, 

ha véletlenül leszakítod az egyik golyót róla. 

8. A fenyőfát bármikor kidobhatod, ha már 

meguntad. 

9. Nem kell egész évben a karácsonyfát nézegetned. 

10. A fenyőket elegendő hetente egyszer vízzel 

ellátni. 

11. A karácsonyfa mindig fényessé teszi életedet. 

12. A karácsonyfát elegendő akkor bekapcsolni, ha 

nézni akarod. 

13. Egy fenyőfának mindig jó illata van, és nem 

bocsát ki gázokat. 

14. Ha a fenyőtű sérülést okoz, bármikor 

kidobhatod az egész fát. 

15. Egy karácsonyfa sosem akar tőled kis 

karácsonyfákat. 

Karácsonyi viccparádé 

☺A cigány intézi a karácsonyi bevásárlást. A 

templom felé vezet útja, ahol a bejárat előtt 

feszületeket árulnak. Nagyon megtetszik neki:  

- Mennyibe kerül az az izé ott?  

- 2500.  

- Jajj, az nagyon sok.  

Elmegy, gondolkozik, majd megint visszajön:  

- És az artista nélkül mennyiér' adja?  

 

☺Két oroszlán megy a sivatagban. Az egyik azt 

mondja: 

- Ó, de messze van még karácsony! 

Erre a másik:  

- Te hülye, nem is arra megyünk. 

☺Feleség a férjnek: 

- Semmit sem segítettél a karácsonyi főzésnél! 

- Dehogynem. Tessék, itt a pulyka, megkopasztottam, és 

megtöltöttem. Neked már csak annyi dolgod volt, hogy 

levágd, és betedd a sütőbe! 

 

☺Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az 

unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz:  

- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot! Már nem 

emlékszel, mennyire dühös voltál, amikor a 

vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk?  

A nagyi elmosolyodik:  

- Dehogynem, nagyon is... 
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Versek 

 

Sosemvolt őszi szél 
 

„Az égen a felhő egymást űzi hajtja”, 

És „hull és locsog az eső szakadatlan”, 

„A kerti haraszton zokogja a szél: 

Elhervad a rózsa, lehull a levél”, 

„Hogy oda megint az örömteli nyár”, 

Mindezt „az hallja csak, aki magába száll”, 

„A zaj titokzatos, mint egy elutazás”, 

„És elgurul, akár egy briliáns”, 

„Aranykezükkel intenek nekem” 

„Tündöklő nyaraink”: ”ég veled!” 

 

Beállok a sorba, papírra vetlek, őszi szél, 

De nem kíméllek, mint katona, ki lőni fél, 

Miért is tartanék: nem voltál, nem is leszel 

Láthatatlan táncos, ha nincsen oly sok ember, 

Kiknek lelke múló nyár után sietve süvít, 

Huzatja csendet tör, feltámadsz, olybá üdít, 

Tán abba sem hagyod várva-várt légtornádat, 

És erőssé tesznek a nyárért futó vágyak. 

Hatalmad nő, ártatlan hópihéket 

Megbabonázod és elsöpröd, megigézed, 

De a tűzkorong majd újra az égre kúszik, 

Hó-sírhalma alól a virág előbújik, 

Kábító illata a nyarat visszacsalja, 

Sosemvolt létednek nem lesz többé hatalma. 

 

Németh Szabolcs 12. D 

 

 

Életkedv 
 

Csendes eső kopogtatja a földrehullt leveleket, 

Ólmos, barna fáradtság üli meg az embereket. 

Ablakomban állok, mélán kinézek az útra. 

Életút, érzés fog el újra és újra. 

 

Hangosan szól a zene, de belül csönd honol, 

Visszhangzó dallamoktól a gondolat is megbomol. 

Eredendő jó az életben az őszi álom, 

Mit tennék, ha célomat ébrenlétben nem találom. 

 

A Nagy Gép. Sablonra gyártja, gyártja a napokat 

Ahogy a hajnali sugár átdöfi az éji vágyakat. 

Ismétlődik minden. Ugyanaz, és mégis más. 

Ugyanaz a kezdet, más a lét, ugyanaz a végállomás. 

 

Csendes eső kopogtatja a földrehullt leveleket, 

Őszi sóhaj szorítja az embereket. 

Ablakomban állok. Körbenézek villámgyorsan! 

Azt hittem, hogy közel, pedig nagyon-nagyon távol 

van… 

 

Flaskár Dániel 12. A 

 

Mióta tudom… 
 

Mióta tudom, hogy mindennek vége, 

mióta tudom, hogy nincs folytatás 

Azóta rájöttem, hogy mégis megérte 

szeretnem Téged, és senki mást. 

 

Hiába fáj még most is minden szó, 

mi ajkad hagyja el. 

Tenni nem tudok ellene, mert a fájdalom 

és ez a kis érzés a szívemben bújt el. 

 

Milyen kis érzés? Hatalmas óriás, 

mely szétszakítja megsebzett szívem. 

Mesés gyönyörű tündérlátomás, 

melyet Te, csak egyedül Te adtál nekem. 

 

De ezek csak szavak, szinte képzelet 

S mit ér a képzelet álmok nélkül? 

Álmodom és látom, hogy újra fogod kezem 

S a tiltás szava mind elévül. 

 

Egy szerelmes szónál több egy szempár, 

mi mindent elárul neked. 

Csak nézz a szemembe, s akkor látni fogod 

hogy az egyik sír, mert tudja, nem lehet… 

 

De a másik boldog; 

Egyre csak kacag, nevet. 

Mert ő már annak is örül, 

ha a közeledben lehet. 

 

Megszeretni csak egy röpke pillanat, 

de feledni soha, sohasem lehet. 

Hiába vágyom, a rózsa elhervadt, 

de én nappal is ébren álmodom Veled 

 

Baranyai Henrietta 10.
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Sport 

 
Jég Veled !!! 

 

November elején megnyílt Tolna megye első 

műjégpályája, méghozzá Pakson. Elképesztő! 

Alig három hónap alatt „felhúzták” ezt a nem 

éppen olcsó létesítményt! 

A jégtükör közel akkora, mint egy 

kézilabdapálya. Ahhoz hogy rámehessünk 300 Ft-ot 

kell fizetnünk naponta, míg a korcsolyák bérlése 

190 Ft/óra. Az élményhez mérve nem is olyan 

drága mulatság! 

Jómagam is eltöltöttem rajta már 4 órát. Az 

elején csak bukdácsoltam, de 20 perc elteltével már 

„alapfokon vágtam” a művészetet. A többség 

(legalábbis az első hetekben) aki rámerészkedik, 

nem nevezhető profinak. Sőt! Jórészt először 

viselnek korcsolyát! 

Ennek köszönhetően egy-két baleset is tarkította 

a jég történetét. De ez talán a velejárója. Ha valaki 

rámegy, biztos végig gondolta a következményeket 

is. Ha nem az se baj; majd tanul a hibáiból! 

De ez mind nem számít! Az a lényeg, hogy 

immár bárki jégre léphet kis megyénkben is! 

Joe 

 

 

Mi is az a „floorball”? 
 

A floorball sportág svéd eredetű. A jégkorong és a 

gyeplabda keveréke. Magyarországon már régóta 

ismerik, de a tanács 9 éve alakult újjá. A különböző 

megyékben már kisebb-nagyobb szövetségek 

alakultak ki.  

 Ezt a sportágat teremben játsszák. Ajánlatos a 

sípcsontvédő, az ütések miatt. A sípcsontvédőre 

lábszárvédőt szoktak felhúzni, hogy takarják. A 

különböző csapatok, egységes rövidnadrágot és 

mezt hordanak. Érdemes teremcipőt használni a 

csúszás veszélye miatt. A kapusnak ülő helyzetben 

kell védenie a kapuban, és mindenképpen a fején 

floorball sapkának kell lennie az erős lövések miatt. 

Ajánlatos továbbá melegítőt, térdvédőt esetleg 

könyökvédőt használnia, ha netán vetődnie kellene. 

A játékhoz kimondottan erre a célra készülő ütők 

kellenek. Ezeket évente fejlesztik áruk, pedig 

változó. A jobbfajták és a strapabíróbb ütők 10. 000 

Ft-nál kezdődnek. A labda kerek, kicsi és 

lyukacsos. Már több színben megvásárolhatóak, de  

 

a mérkőzéseken a fehérszínű az elfogadott. A 

játékot jégkorong méretű kapura játsszák. A sportág 

fellegvára Szolnok, de kisebb városokban is már 

megrendezésre kerülnek a versenyek. A megyében 

Szekszárdon és Pakson ismerték először. 

 Fiúk és lányok is játszhatják, különböző 

korcsoportokban.   

 Tavalyi év májusa óta iskolánkban is ismerté vált 

ez a sportág, hiszen az V. korcsoportos fiúk 

országos negyedikek lettek, míg az V. korcsoportos 

lányok a dobogó legfelső fokát tudhatták 

magukénak. 

 Ez évben iskolánk új, fejlettebb floorball ütőkkel 

és kapus felszereléssel gazdagodott, amit ezúton is 

hálásan köszönünk. 

 Ebben az idényben is szeretnék megállni a 

helyüket, és ha érdekel vagy megtetszett a sportág, 

jelentkezz! Szívesen várnak mindenkit a 

keddenkénti 14
00

-tól kezdődő edzésükre. 

Molnár Szabina 

Mozgás mozogni!! 
 

Az iskolánk sportcsarnokában végre megkezdődtek 

az edzések! A sportolni vágyókat keddenként 

várják 14
00

-tól 16
00

-ig. Több sportág közül is 

választhatsz. A floorball, a röplabda, az atlétika, a 

kosárlabda, a foci és más egyéb sportágban is, mint 

például a ping-pongban vagy a tollaslabdában is 

kipróbálhatod magad. Úgy hogy mozgásra fel!! 

 

Molnár Szabina 
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A hónap körkérdése 

 

Gyakran humorizálnak az iskolai büfé és menza 

ellátásáról. Körkérdéseinkből kiderítettük, hogy 

az ESZI büféjére és menzájára ezek mennyire 

igazak, illetve, hogy milyen véleménnyel vannak 

róla diáktársaink. De azt is megtudhatjuk, hogy 

ki mennyire osztozik szívesen a gimnáziumi 

tanulókkal a menzán. 
 

 

Tuti-e a menza? 
 

Válaszol: Sütő Irén, 

Schneider Ádám, Elek 

Dániel 

 

Mi a jó a menzában? 

Pirey x: Hogy együtt ehetünk 

és az új terítő is feldobja a 

hangulatot. 

Ádám: Hogy színesek az 

asztalok. 

Dani: Általában jó az ebéd és 

a reggeli tea is nagyon finom. 

Mi a rossz a menzában? 

Pirey x: Ha sok a gimis, 

elözönlik az éttermet, és sokat kell sorba állni. 

Ádám: Nem használnak eszközöket az étel adagolásakor 

és nem találhatók meg az egészséges ételek az étrendben. 

Dani: A népszerű ételekből lehetne nagyobb adagot is 

felszolgálni. 

Mióta vagy menzás? 

Pirey x: Első óta. 

Ádám: Mivel koleszos vagyok, ezért mindig az voltam. 

Dani: Amióta itt vagyok az ESZI-ben. 

Milyen új ételjavaslataid lennének? 

Pirey x: Legyen kevesebb rizs és gomba, több finom süti 

és friss gyümölcs. 

Ádám: A szakácsok vegyék a kezükbe Jamie Oliver 

könyvét és tanulmányozzák, hátha jobb lesz a színvonal. 

Dani: Ne legyen olyan sok főzelék, helyette legyen több 

csirkehússal készült étel. 

Mi a kedvenc ételed itt a menzán? 

Pirey x: Mindegy csak ehető legyen. 

Ádám: Azok az ételek, amikhez jár ivólé. 

Dani: A spagetti és az ananásszal, sajttal töltött 

pulykamell. 

Mennyire vagy megelégedve a konyhai kiszolgálással és 

az étterem színvonalával? 

Pirey x: A kiszolgálók nem mosolyognak az étel 

kiadásakor. 

Ádám: Már megjegyeztem, hogy a higiénia nem 

megfelelő, ezért a kiszolgálás sem túl jó. 

Dani: A kiszolgáláson lehetne még csiszolni, azaz nem 

kéne kézzel beledobálni az ételt a tányérba. 

Szöszi 

Tuti-e a büfé? 
 

Válaszol: Hegyi Bianka, Fojdl Ervin, Lóczi Lilla, Fotyék 

Péter 

 

Milyen gyakorissággal szoktál a büfénkben vásárolni? 

Bianka: ritkán.  

Ervin: naponta. 

Leila: minden nap szoktam. 

Kenny: nem szoktam mert otthon reggelizem, csak üdítőt 

vásárolok.  

Mennyire vagy megelégedve az ott 

található árucikkekkel? 
Marcsa: nagyon meg vagyok 

elégedve . 

Ervin: Meg vagyok elégedve. 

Leila: Hát úgy általában 

megfelel, bár lehetne 

gyümölcs is. 

 

Kenny: megelégedve meg 

vagyok, egy kicsit drágák. 

Szerinted milyen a 

kiszolgálás? 
Marcsa: jó. 

Ervin: jó, csak néha lassú. 

Leila: Egész jó, csak néha ha sokan vannak lassú. 

Kenny: megfelelő, ha nem lenne az nem lennének vevők. 

De nem csak ez a fontos, hanem a környezet is. Te 

változtatnál valamin a büfében? 
Marcsa: modernebb lehetne, olyan internetes kávézó féle. 

Ervin: jó ahogy van. 

Leila: Hát én nem változtatnék igazán semmin. 

Kenny: jó ahogy van. 

Supi 
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