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AlpeSÍ utazás 

 

Januári számunkban feltárulnak a fekete lyuk titkai. 

Cikk a 6. oldalon 

Az év első hónap diákja címet Németh Szabolcs 

nyerte el kiemelkedő eredményeivel. Cikk a 6. 

oldalon 

Új év, új rovat! Szaktantárgyakkal foglalkozó 

sorozatunk ebben a számban az informatika szak, 

programozási nyelvek tantárgyát mutatja be. Cikk 

a 12. oldalon 

3 variáció egy témára! Tudás-sarok rovatunkban 

három diák munkáját közöljük egy irodalom órán 

felmerült problémáról, amiből mások is sokat 

tanulhatnak. Cikk a 11. oldalon 

Bár már a karácsonynak vége de még előttünk áll a 

farsangi időszak. Cikk a 15. oldalon 

Idén is megrendezésre került az ESZI-s sítábor, az 

első turnus résztvevőivel készítettünk körkérdést. 

Cikk a 20. oldalon 

 

Szedmák Tímea és Szedmák Péter 

az arnoldsteini pályán 

 

Molnár Dóra snowboardozik 

a gerlitzeni pályán 
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Ünnepek 

Ha már karácsony, legyen meglepi 

 
 

 Iskolánkban 2005. december 21-én 

megrendezésre került a karácsonyi ünnepség, amit a 

9. B és a 10.D osztálynak köszönhetünk.  

 A szépen feldíszített aulában helyet kaptak az 

énekkarosok, a szereplők és a kiosztásra váró 

ajándékok. Az igazgató úr könyvjutalomban 

részesítette a Think Quest (angol verseny) résztvevőit 

és egyéb versenyek nyerteseit. Emellett gazdára talált 

egy ESZIS óra, egy mini egér, egy digitális 

fényképezőgép és egy LCD monitor. Ezeket a 

„kisebb” ajándékokat azon tanulók közül sorsolták ki, 

akik iskolánk hírét vitték általános iskolákba. A két 

rendező osztály, pedig 1-1 tortával gazdagodott. 

 A 15-20 perces előadásnak az egész iskola a 

szemtanúja volt és a produkció végén már az igazgató 

úr és pár tanár is virgáccsal gyarapodott. A végén 

mindenki tapssal zárta le a műsort és köszöntötte a 

szünet gondolatát. 
 

Molnár Szabina 

Vízkereszt és gyertyaszentelő  
 

Vízkereszt napjának (január 6.) hiedelmei a 

templomban megszentelt vízhez kötődnek. 

Ipolytarnócon, Litkén, Mihálygergén a házigazda 

üvegben hazavitte a megszentelt vizet, a ház apraja-

nagyja kortyolt belőle, hogy megóvja őket a 

torokfájástól. Megszentelték vele a házat, az ólakat. 

Öntöttek a kútba, hogy a víz meg ne romoljon. A 

szentelt víz az embert születésétől haláláig kísérte: 

ebből a vízből hintettek a bölcsőre, a menyasszony 

koszorújára, a halott koporsójára. januártól januárig 

a vizet üvegben vagy nagy korsóban tartották, s ami 

megmarad a következő vízkeresztre, azt a kútba 

öntötték. 

A vízkeresztkor megszentelt vízhez hasonló szerepe 

volt a gyertyaszentelőkor (febr.2) megszentelt 

gyertyának. Ipolytarnócon 2-3 gyertyát vittek a 

templomba megszentelni, s azokat a ház első 

szobájában tartották. Kettőt az esetleges halott 

számára tettek félre, egyet égzengés ellen. 

amennyiben az év folyamán nem volt szükség a 

gyertyákra, úgy azokat a következő évben újra 

megszentelték. A már kétszer szentelt gyertyát a 

hosszan haldokló kezébe adták, hogy könnyítsen 

rajta. 

Farsang 
 

A farsang 

Magyarországon 

vízkereszttől (január 6.) a 

húsvét vasárnapot 

megelőző 40 napos böjt 

kezdetéig tart, azaz 

húshagyókeddig vagy 

hamvazószerdáig. Utolsó 

három napja "a farsang 

farka” a fékevesztett 

öröm és mulatozás ideje 

volt. Ez vidám, 

tavaszelőző ünnepség, majd a nagyböjttel ér véget.  

Hazánkban - elsősorban német hatás 

eredményeként - a középkorra tehető a színes 

ünneplés szokása, amely az utóbbi években mintha 

egyre erősebb lenne. A magyar farsang kifejezés a 

húshagyókedd, farsang éjszakája jelentésű német 

Fastnacht szóból származik. A farsang zajos 
mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. Régen azt 

hitték, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek 

a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap 

elgyengül és a gonosz szellemek életre kelne. 
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A GYÖFF trilógia 
 

GYÖFF – mi beszéltünk 
Soha ilyen jó csapat még nem 

jött össze az ESZI-ben – 

mondtam (E.ZS.). – Mi ketten 

vagyunk a legnagyobb királyok – 

tettem hozzá én (V. R.). Hát most 

itt a jó alkalom, hogy ezt be is 

bizonyítsuk. No, de kezdjük az 

elején. 

Remélem a szünet nem azt fogja 

jelenteni, hogy tollaitok is téli 

álomra térnek – kezdte 

Leimsziederné Tóth Ildikó. 

Tévedés ne essék, nem egy baromfi farm lakóit intett 

így, hanem minket, a suli tollnokait a SÉTA (Sajtó és 

Tanulás project)évzáró buliján. Több szó aztán a 

munkáról nem esett. Pohárköszöntők sorakoztak 

egymás után, itt hangzott el a két épületes mondat a 

mi szánkból (idézet a cikk elején), a többiekéből 

hasonló magvas gondolatok, meg minden egyéb, ami 

ilyenkor karácsony-tájt szokás. A jókívánságokat 

hatalmas kajálás – bocs, ha ez nem tűr 

nyomdafestéket, eszem-iszom – követte. 

Finomabbnál finomabb sütik versengtek a 

„legfinomabb” címért. A miénk „Made in Tesco” 

illetve „By the Spar” receptek alapján készültek 

labdába sem rúgtak a saját sütésűek mellett. De eljött 

még a mi időnk! 

A kajálás, azaz eszem-iszom – lásd fent – után 

ugyanis Activity partyt rendeztünk. Négy csapat 

nevezett, a Zöldek, a Lilák, a Kalapács és a GYÖFF. 

Úgy sejtjük, most mindenki lázas gondolkodásba 

kezd, hogy kitalálja, ez utóbbi mit jelent. Megsúgjuk, 

az ég világon semmit, de akinek van ötlete, 

elküldheti. (Nyeremény nincs. Bocsi!)  

Na, tehát… Aktivity… Elsöprő győzelmet arattunk. 

Mit nekünk Betlehemi királyok, romlott csirke, 

Canossa-járás. Ja, ezt az uccsót elbuktuk. Az elsöprő 

győzelem viszont nem vicc. A jutalmunkat most 

olvassátok. A díj ugyanis az volt, hogy mi írjuk a 

beszámolót. Most, hogy ez megvolt, búcsúzunk, 

sziasztok.  

GYÖFF (Erdei Zsolt, Vida Richárd és a két ezúttal 

csendestárs: Kovács Adrienn és Molnár Szabina)

 

Angol óra, záróra !!! 
Lentről halk nyöszörgés. Próbálják a karácsonyi 

műsort. Mi „a hatalmas királyok” (GYÖFF-ék) egy 

gép előtt punnyadunk. Cikket írunk. 

Hamarosan megkezdődik a téli szünet. Buli, buli, buli 

és önfeledt szórakozás! Ez a forgatag már ma elindul. 

Csodálatos személyeink és 18 osztálytársunk útra kel 

és meg sem áll Németkérig. Egy frankó lovas udvarba 

(Csuti tanyájába) megyünk, ahol reményeink szerint 

nem az unalom lesz a fő tényező. Csocsó, biliárd, 

szauna, no meg a lovak… Egyszóval minden, ami 

kell! Zárásnak nem is rossz! Egy biztos, jó kedvben 

nem lesz hiány. Majd meglátjuk! 

Talán, ha minden összejön a végeredményt is meg 

tudjuk osztani a mélyen tisztelt olvasókkal. De… 

Csak, ha túléljük a túrát! 

Na, ne ragadtassuk el ennyire magunkat. Még vár 

ránk 15 perc tömör gyönyör, avagy angol. És ezzel 

sem lesz vége! Végig kell szenvednünk egy félórás 

(na jó, biztos király lesz) karácsonyi műsorocskát! 

Viszont utána jön a: ZÁRÓRA! 

Erdei Zsolt és Vida Richárd
 

Minden jónak vége szakad… 
Amint ígértük: visszatérünk! Pontosabban most 

csak én. Ugyanis a „GYÖFF”-duó másik tagja még 

téli álmát alussza. Tehát így egymagam kezdeném 

meg beszámolómat. 

Ha jól emlékszem Németkérnél hagytuk abba !!! 

??? Csak két szó: jó volt. A társaság, a program, a 

lovak és persze a kaja. Egy biztos, az alvás 

fogalmát nem sokan merítették ki. 

Na és ott volt még a szilveszter! Nem hagyhatjuk 

szó nélkül ezt sem! Én és jó néhány barátom egy 

paksi szórakozóhelyen mulattunk. Hatalmas party 

volt! 

De valamikor mindennek vége lesz. Így ennek is! 

Mostantól újra beindul a nagyüzem. Hajtás és 

tanulás. Ebből fog állni az élet. Persze néha egy-két 

szünetet is beiktatunk. 

Na mindegy! Becsöngettek! 

Mindenkinek B.U.É.K. !!! Viszlát! 

Erdei Zsolt  
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ESZI Híradó 
 

Biológia verseny  
December 5-én hétfőn 12 órai kezdettel a környezet-

védelmi laboratóriumban biológiai versenyen 

vehetünk részt.  A résztvevők csak az osztályomból a 

10. A-ból érkeztek. Mi már hetekkel előtte 

felkészültünk rá. Egy-egy várható témából kis 

előadást tartottunk és a másik társunk előadás anyagát 

megkapva tanulni tudtunk a versenyre. Maga a 

megméretetés 2órás volt, vagyis lett volna, de mi 

hamarabb befejeztük a felügyelő tanárok 

csodálkozására ,hogy ilyen gyorsan végeztünk a 

teszttel, ami egy biológia témazáróra hasonlított. 

Összesen 120pontot lehetett elérni és ez alapján 

mehetünk majd tovább a következő fordulóra. Arra , 

hogy közülünk kik jutottak tovább még várni kell, de 

a teljesített pontszámok alapján már sejthetjük. 

Felkészítő tanárunk: Nagy János tanár úr volt, akinek 

utólag is köszönjük   

„Állati versek” 
Meglepő, hogy az ESZI-ben mennyien szeretik a 

verseket. Ezt bizonyítja az, hogy az idén is, mint 

minden évben sokan részt vettek a hagyományos 

adventi szavalóversenyen. December 14-én került 

megrendezésre iskolánkban. Most is két verssel kelet 

indulni az egyiknek álatokról kelet szólni a másik 

pedig szabadon választott. A különdíjas Hegyi  

 

 

Bianka, 3. helyeztetek: Hortobágyi Julianna és 

Vidákovics Sámuel, 2. helyzet, Molnár Dóra, 1. 

Csordás Zsáklin lett. Valamint minden versenyző 

oklevélben részesült. A versmondókon és a 5 fős 

zsűritagon kívül sok néző is jelen volt köztük diákok 

és  tanárok egyaránt . A versenyt jövőre is 

megrendezik amire érdemes jelentkezni, mert nem 

csak a versek voltak szépek de a hangulat is nagyon 

kellemes volt. 

Ismét megmutattuk… 
Akik novemberben lemaradtak, január 13-án ismét 

lehetőséget kaptak arra, hogy közelebbről 

megismerkedhessenek iskolánkkal. A nyílt nap 

alkalmával a szakvezetők bemutatták az egyes 

szakmacsoportok főbb jellemzőit, a diákok 

megtekinthették a szaktermeket, a sportcsarnokot. 
Félévi rémület 
 Vége a téli szünetnek és az ünnepek is messze állnak 

már tőlünk. Jön a félévi hajtás. A január szinte csak 

ebből áll: dolgozat, felelés, dolgozat… ja igen és 

felelés. Bizonyítanunk kell a szülőknek, a tanároknak, 

na és persze magunknak. 

 A félévi bizonyítvány sokak szerint a féléves 

értékelésünk, amely lezárja addigi tanulmányainkat. 

Valamennyi gyerek azt vallja, hogy a félévi 

értesítőnél sokkal fontosabbak az év végi jegyeink, 

amelyek már tényleg a bizonyítványunkba kerülnek. 

De akkor miért hajtanak sokan a jobb jegyért? 

 Valaki azért, hogy március, április környékén újra 

„lazíthasson” a tanulás terén és év vége felé újra 

elővehesse „na bele kéne húznom” dumát, valaki az 

ösztöndíjért, vannak olyanok, akik az elismerések 

miatt, na és persze akadnak olyanok, akik csak úgy. 

Mindenki maga döntse el, hogy melyik csoportba 

tartozik, vagy alakítson egy újat. Ezek után kívánok 

mindenkinek tanulás teljes hónapot, a tanároknak  

pedig engedékeny szívet.

 
2006. január 5-én, életének 64. évében elhunyt 

 

Nándori Lajos nyugdíjas kollégiumi nevelő          

 

a Paksi Atomerőmű, az ESZI egykori dolgozója. 

 

Nándori tanár úr volt a BME Energetikai Mérnöki Képzés paksi 

kollégiumi életének felelőse, patronáló tanára.  

Búcsúzunk a sokoldalú, a hivatását, a fiatalokat és  

mindenkit szeretve tisztelő kollégánktól.

  
Nándori Lajos 

1942 - 2006 



 5  

 

Adventi szavalóverseny 
 

Jó páran vagyunk úgy, hogy nem szeretnénk rész venni egy-egy versenyen. Főként olyanon, ahol 

ki kell állni a tömeg elé. Ilyenek például a versmondó versenyek, amelyekben iskolánk sem 

szenved hiányt. Ha ezekre ellátogatunk, akkor bizony az előbbiekre cáfolatot kapunk mivel szép 

létszámmal vesznek rajta részt a diákok. Hegyi Bianka a környezetvédelmi szakról is köztük 

volt. Most őt kérdeztem, hogy milyen szálak fűzik őt a versekhez.    
 

Miért indultál a versmondó versenyen? 

Úgy gondoltam, hogy kell valaki, aki képviseli az 

osztályt. 

Milyen verseket és miért pont azokat választottad? 

Két verssel kellet indulni az egyik állatokról vagy a 

természetről kellett, hogy szóljon a másik pedig egy 

kötetlen témában, így választottam Csokonai Vitéz 

Mihálytól A estvét és Arany Jánostól A rab gólyát. 

Hogyan készültél fel a versenyre? 

Otthon leültem, többször átolvastam, volt amelyiket 

magoltam. 

Nehéz volt megtanulni? 

A Csokonai művet nem, mert már ismertem. 

Ezeket a verseket most tanultad meg először? 

Igen, eddig még nem kellett megtanulnom.       

Milyen volt a verseny hangulata? 

Először mindenki izgult. De amikor elkezdődött, 

akkor már sokkal vidámabb hangulat alakult ki. 

Tavaly is voltál versenyen? Jövőre is indulsz? 

Igen tavaly voltam, de jövőre nem biztos, hogy részt 

tudok rajta venni, majd a tanulástól függ. 

Gyakran olvasol verseket? 

Szeretek verseket olvasni, és a regényeket is egyaránt. 

Iskolán kívüli versmondó versenyeken  részt 

veszel? 

Nem. Csak iskolaikon indulok.  

Általános iskolába is jártál ilyen jellegű 

versenyekre? 

Csak egyszer vettem részt, de sajnos nem értem el 

eredményt. 

-Meg szoktál látogatni más versmondó 

rendezvényeket? 

Nézőként csak általános iskolában vettem rész,t most 

már nagyon nem, mert sajnos az időm sem engedi. 

Gondolom az irodalom a kedvenc tantárgyad, ha 

ennyire szereted a verseket? 

A magyart azt szeretem. Mert egyébként is kedvelem 

a verseket, valamint a költők élete is érdekel. 

Szabadidődben miket csinálsz? 

Olvasok, leginkább regényeket 

Ki a kedvenc íród, költőd? 

Daniel S.  valamint Csokonai. 

Mi a kedvenc versed? 

Csokonaitól Az estve, amellyel indultam is. 

Biztos fogunk még hallani Téged szavalni addig is 

sok sikert. 

 Supi 

 

 
 

Légy jó mindhalálig 
 

Legyen szó akármilyen műsorról vagy előadásról, 

rendezvényről, a bakik mindig ott vannak. Ezzel az 

idei szavalóversenyünkkel sem volt másképp. A 

tökéletesebbnél tökéletesebb produkciókat láthattuk 

illetve hallhattuk. Ám az egyik lány 

versmondása közben megjelent egy kis 

technikai vagyis inkább természeti 

akadály. A vers közepétől 

„megtámadta” egy légy. Hiába 

próbálta elhajtani de a szárnyas 

barátunk nem engedett. Miután 

elmondta a versét megpróbáltuk elfogni a kis ravaszt 

de nem sikerült, így folytatódott a műsor. Majd a 

végén a kedves zsűritag megengedte szavalónknak, 

akiért már nagyon izgultunk, hogy ismét elmondja a 

versét. Gondolván, hogy már nem látjuk a legyet, 

mivel eddig a többi diáknál nem jött elő. Hát tévedtek. 

Ugyanis megint előkukkantott a kis jószág. Persze 

mondanom sem kell, hogy ezt nem lehetett megállni 

egy „kis” mosolygás nélkül. A 

meglepő számomra nem csak az volt, 

hogy a többieknél nem mutatkozott meg,  

hanem az, hogy tudta folytatni a verset hiba 

nélkül pedig az egyik legnehezebb verssel 

készült. Talán azért szállt   be az állatka a 

versmondásba mert állatokról szóló 

költeményekkel kellett indulni. Már 

csak egy rejtély akadt, tél közepén honnan került elő a 

légy? Lehet valakinek a kis kedvence, de az biztos, 

hogy beírta magát az iskola történelmébe.  

Supi
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A fekete lyuk, 

avagy megszállták a Ewingok az iskola udvarát 
 

 
 

Már napok óta furdalja az ESZI-s diákokat, hogy 

az udvarunk közepén miért van egy hatalmas nagy 

lyuk kiásva. Erre bizony több választ is hallottam. 

Volt olyan, hogy néhány diáklány arról beszélt, 

hogy biztos az ismeretlen tanár „végleges 

nyugvóhelye”. De az is lehet, hogy az iskola alapítói 

rejtettek el ide néhány érdekességet számunkra pl.: 

egy titkos kulcsot, ami a „királyi tanári lakosztályé” 

lenne, néhány fontos iratot az iskola alapításának 

céljáról, és ha ez előkerülne, kiderülne, hogy 

valójában mire is képeznek ki minket a falak közt. A 

suli titkát rejtették ide, amit viszont jól lenne 

kideríteni.  

Az is megeshet, hogy egy földi folyosót építenek, ami 

az igazgató úr szobáját kötné össze az 

osztálytermekkel, hogy könnyebb legyen eljutnunk 

hozzá. Vagy a csarnok és az épület között vezet majd, 

hogy télen ne kelljen a hidegben; nyáron a melegben 

az udvaron közlekedni. Esetleg már sokan megunták, 

hogy az ebédlőnkön osztozkodniuk kell más iskola 

tanulóival, és nekik szánták azt a nagy lyukat? Ez 

azért egy kicsit drasztikus megoldás, hisz úgyis 

hamarosan- reméljük- ezt a problémát kezelik.  

Lehet, hogy szellemi kincs van eldugva? Akkor ezt 

miért pont az udvaron ásták el, és nem a termekben?  

Lehet, hogy erre értik a tanárok, hogy a dolgok 

mélyére kell nézni?  Vagy csak néhány történész 

kitalálta, hogy itt ősrégi csontvázakat és tárgyakat 

lehet kiásni? 

Már arra is gondoltam, hogy aranyat találtak 

vagy esetleg gyémántot. Ez esetben viszont a fiúknak 

könnyű dolguk van barátnőjüknek karácsonyi 

ajándékot beszerezni. Az viszont tényleg gyanús, 

hogy egy ekkora  ásatásról senki sem tud semmit, 

vagy éppen ha tudnak is valamit az emberek, 

mindenki mást és mást. 

És ha olajat találtak? Tényleg megszálltak minket a 

dallasi Ewingok, hogy olajat kutassanak? 

Akkor az ESZI címere lehetne egy olajkút. Ha tényleg 

valamilyen értékes kincs van oda eldugva, akkor kik 

között lesz az elosztva? De ha tényleg értékes 

dolgokról van szó, azt mondom diáktársak, hogy 

ragadjunk mi is ásót, és fejtsük meg ezt a rejtélyt, akár 

még Sherlock Holmes segítségével is.  

Mielőtt bárki is tényleg megragadná azt az 

ásót, felfedem a rejtélyes lyuk titkát. Hagyjuk inkább 

a kérdéseket, a találgatásokat, a bizonytalan tényeket. 

Egyszerűen csak arról van szó, hogy csöveket 

javítanak, és hogy jobban hozzájuk férhessenek, 

kénytelennek voltak a bácsik felásni az udvart.   

     Supi
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Aranyeső 
 

 2005. december 14-én ismét megrendezésre került a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei 

Diáksport Szövetség közös díjkiosztó rendezvénye. Ennek a rangos eseménynek a szekszárdi Művészetek 

Háza adott otthont. Jutalomban azok részesültek, akik országos szinten értek el kiváló eredményt – 

hozzáteszem közel 250 fiatalról van szó. Az ESZI V. korcsoportos lányai is beleszámítottak, ugyanis tavaly 

évi floorball eredményükkel díjazottak lettek. 

 

   

 14
00

-kor indult a buszunk a Deák Ferenc 

Általános Iskola elől – hozzáteszem a nagy hóesésben 

– Szekszárdra. Hogy ne unatkozásra pazaroljuk a 

buszon eltöltött időnket, a lányokkal heves 

beszélgetésbe kezdtünk. Minden témát kiveséztünk. 

Szó volt a tanulásról, a floorballról, a tanárokról és 

még sok mindenről…  

Szekszárdra a Művészetek 

Házához érve már az izgalom 

is megszállt minket. Na jó 

annyira nem! Elfoglaltuk 

királyi helyünket és vártunk. 

Vártunk arra, hogy végre a 

floorball szó is elhangozzon. A 

türelmünk határtalan volt. 

Csendesen, elegánsan 

felöltözve és figyelmesen 

várakoztunk, úgy ahogy Nagy 

Éva tanárnő tanította. És 

végre… A mi nevünket 

hallhattuk a mikrofonba. A 

jutalom mindenkinek egy 

névre szóló – kupának nem 

mondható – aranyos kis 

díjacska volt.  

 Mikor vége lett a 

rendezvénynek, a nagy 

rohanásba nehezen de sikerült 

összetoborozni csapatunkat 

egy pár fotó erejéig.  

 Majd örülve, hogy másfél óra után végre a földön 

járhattunk, felszálltunk buszunkra és repesztettünk 

haza felé.    Molnár Szabina 

 

 

 

 

A félévi tanulmányi eredmények az ESZI-ben 
1.  13. D Közgazd /ügyvitel 4,17 

2.  13. B Számítástechnika progr. 3,98 

3.  12. B Informatika 3,97 

4.  11. B Informatika 3,91 

5.  12. D Közgazd / ügyvitel 3,86 

6.  9. B Informatika 3,83 

7.  13. G környezetvédelmi techn.  3,81 

8.  10. D Közgazd / ügyvitel 3,78 

9.  11. D Közgazd / ügyvitel 3,73 

10.  13. A Szoftver üzemeltetői 3,70 

11.  9. D Közgazd / ügyvitel 3,65 

12.  11. A környezetvédelem 3,63 

13.  12. A Környezetv. techn./gépész 3,36 

14.  10. A Környezetvédelmi techn.  3,33 

15.  12. C Elektronika 3,29 

16.  10. C Elektronika / gépész 3,25 

17.  10. B Informatika 3,21 

18.  9. A Környezetv. techn./gépész 3,19 

19.  9. C Elektronika 3,07 

20.  13. C Ipari elektronikai techn. 3,04 

21.  11. C Elektronika / gépész 2,98 

Díjazottak: Lóczi Lilla 10.A, Molnár Szabina 10.D, Vájer Dóra 11.D, Szabados 

Márta 11.D, Kern Rita 11.D. Kőbányai Krisztina 11.D, Pruzsina Renáta 11.D, 

Wieszberger Judit 11.D 
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„Aranylábúak” 
 

Vegyük szemügyre az igazi sportembereket: az ESZI-s diákokat. Ők ezeknek a hihetetlen végtagoknak a 

tulajdonosai. Tény, hogy nem a legszebbek, de amit tudnak… Az nem semmi!!! Ebben a korban még keményen 

hajtanak, nem úgy, mint a nagyok! Ha mindenki ennyi idős maradna, akkor talán lenne magyar foci! 
 

Nos, a magyar foci mostani helyzete vagy a komédia, vagy a tragédia műfajába sorolható be. Ugyanis, van egy 

labdarúgó-bajnokságunk (nevezzük NB I.-nek), amelyben tizenkét csapat szerepel. A „szakértőktől” azt halljuk, 

hogy az erőviszonyok kiegyenlítettek, így izgalmas a küzdelem. Ez igaz is, de hol a színvonal?! Hagyjuk is az 

„ólomlábúakat”, inkább törődjünk az „aranylábú” ifjoncok sorsával!    Erdei Zsolt  
 

Eseménynaptár - 2005/2006. tanév - II. félév 
február 10. (P) Szalagavató ünnepély 

február 24. (P) Felvételi vizsga az ESZI-ben 

március 3. (Sze) Felvételi pótnap 

március 14. (K) Az 1848-as forradalom és szabadságharc méltó megemlékezése 

március 17. (P) 14:00 Tanári fogadóórák, 16:30: Szülői értekezlet 

március 30-április 3. (Cs-H) Középiskolai Fizikatanári Ankét az ESZI-ben 

április 3. (H) ESZI DÖK Nap 

április 13-18. (Cs-K) Tavaszi szünet 

április 28-30. (P-V) Országos Szilárd Leó Fizikaverseny döntője 

május 5. (P) 16:00 Ballagás 

május 8-10. (H-Sze) Tanítási szünet a 9-11. évfolyamnak, írásbeli érettségi vizsgák a 12. évfolyamon 

május 8-19. (H-P) 9-10-11. évfolyam osztálykirándulásai 

május 22-26. (H-P) Szakmai írásbeli és gyakorlati vizsga 

június 2. (P) Pedagógus Nap 

június 15. (Cs) Utolsó tanítási nap a 9-11. évfolyamnak 

június 15.  (Cs) 11.00-tól Tanévzáró ünnepély 

június 8-14. (Cs-Sze) Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák időpontja a május-júniusi vizsgaidőszakban 

június 19-30. (H-P) Középszintű érettségi szóbeli vizsgák időpontja a május-júniusi vizsgaidőszakban 

június 20. (K) Leendő 9. osztályosok beiratkozása 

augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély 
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A hónap diákja Németh Szabolcs 
/’Becsületesebb’ nevén Szambika/ 

 
Ő, a 12.D osztály tanulója, közgazdaság szakon, aki 

ezt a címet kiemelkedő eredményeivel érdemelte ki. 

De meséljen erről ő. 

 

Te lettél a hónap diákja, hogyan érintett ez? 

Mélyen!!! Váratlanul! Bár az osztályon belül titkos 

szavazással 3 egymást követő éven megválasztottak 

az év diákjának és most megtudtam, hogy az 

iskolában elnyertem a hónap diákja címet, számomra 

olyan volt, mint egy „előléptetés”, ami köztudottan 

örömmel tölti el az embert. 

Milyen eredményeid voltak versenyeken, egyéb? 

Ha 15 percig ülünk itt, akkor is sorold fel! 

Többször részvettem német, helyesírási, 

háziversenyeken és nagy örömömre a Tóth Zoltán 

tanár úr által szervezett 2. világháborús iskolai 

vetélkedőt a csapatom nyerte. Ezen kívül az Implom 

helyesírási verseny 2. fordulójáig eljutottam, valamint 

idén a nyelvtan OKTV 2. fordulóját is meg 

tapasztaltam. 

Kik segítettek neked mindezek elérésében? 

A nevek felsorolása elvenné a helyet a többi kérdésre 

adandó választól, de többek között Kozma Győző, 

Vécseyné Farkasfalvi Lúcia, Csergő Vilmosné, Tóth 

Zoltán és azok, akiknek kihagyásáért elnézést kérek. 

Kanyarodjunk le a fejtörést okozó tanulásról. 

Hogyan tudnád jellemezni magad? 

Alapvető hibám, hogy túl sok feladatot veszek 

egyszerre a nyakamba, és mivel szeretek háttérbe 

maradni, ezért nem mondanék többet. 

Honnan jött a Szambika becézés? 

Valamelyik osztálytársam szólított így először, és 

mivel fiúosztálytársaim beceneveit ellátták kicsinyítő 

képzővel, én is kaptam egyet.    

Mit csinálsz szabadidődben? Mi a hobbid? 
Megszállott vers/novella elbeszélő költemény 

regényíró vagyok. (egész komoly az ügy) Verseim 

megtalálhatók az Interneten, 2 helyen is 

./www.kozkincs.hu; www.amh.hu/ Ez a hobbim. 

Kicsit felszabadultabb hobbim a dalszövegek átírása. 

De imádom az igényes zenét, ami a 20-as évek jazz 

dallamaitól, a ska-n keresztül, egészen a Nightwish 

operai hangszint megütő daláig terjed.  

Mik a terveid a jövőben? 

Megpróbálok sikeres érettségit tenni, a technikusi 

vizsgát letenni. Mindezek után a Pécsi 

Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán 

először a turisztika, majd ugyanitt a médiatudományt 

szeretném ’megízlelni’. Ezzel párhuzamosan írásaim 

által szeretném bebizonyítani, hogy egy 1100 fős 

település szülöttje is képes maradandót alkotni és 

ezzel örök nyomot hagyni magam után a világban.  

Ency 

 

Vicces sztori 
 

     Születésnapi bulikon sok minden megtörténhet, 

még a legjobbakkal is. A rosszabbakról már nem is 

beszélve... De ez utóbbi típusról úgy érzem érdemes 

írnom egy poénos sztorit. 

     Három éve történt, mikor egy házibuliban voltam 

a barátaimmal. Az egyik haverom, kissé ittas 

állapotban beledobta az el nem nyomott cigi csikkét a 

szemeteskukába, és ettől az füstölni kezdett. Ezért a 

srác a harmadik emeletről, a füstölgő szemetest 

ölelgetve elkezdett az utcára rohanni és végső 

kétségbeesésében, a már lángoló szemétkupacot egy 

nagy konténerbe vágta. Innen már azt hiszem a 

történet magától érthető, ezzel a lépéssel felgyújtotta 

a haverom a konténert, ami hatalmas lángokra kapott. 

Az eseményeket mi figyelemmel kísértük az 

ablakból, és így elég humorosnak tűnt a dolog, de a 

nagy mulatságnak hamar vége szakadt, mert olyan 

súlyos volt a helyzet, hogy ki kellett hívnunk a 

tűzoltókat. A haverom meg magyarázkodhatott a tűz 

miatt, de végül úgy döntött, az a leghelyesebb, ha 

bűnbánó képpel csak annyit mond; bocsánat. 

     De mindez már csak kedves emlék számunkra, 

mert az illető, aki a történet főszereplője, már sajnos 

eltávozott az élők sorából. Ezzel az aranyos kis 

történettel is rá emlékezünk.

 

Katus Claudia 
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A hónap tanára 
Legutóbb iskolánk egyik irodalom és nyelvtantanárával, Tóth Judit tanárnővel beszélgettem. Az 

iskolánk tanári karát két éve erősítő pedagógus talán kellő tapasztalattal rendelkezik sulinkkal 

kapcsolatban ahhoz, hogy megossza véleményét velünk. 

 

Beléptem a tanári szobába, nagy sürgés-forgás, ők 

is – mint mi diákok – annyi dolgot szeretnének 

elintézni a rendelkezésre álló 10 perc alatt, 

amennyit csak tudnak. Riportalanyom az asztalnál 

ült, felnézett, elmosolyodott, majd a tanári egy 

csendes sarkába invitált. Itt megjegyezném, hogy 

azért ez nem volt olyan egyszerű dolog, mint 

amilyennek tűnik. 

A tanárnő engem már két éve tanít, úgyhogy kicsit 

könnyebb dolgom volt, hogy mit is kérdezzek tőle 

először. Miután beüzemeltem a diktafont 

megkezdődött tanárom faggatása arról, hogy milyen 

is az élet a középiskolában az általános után. - 

Nagyon nagy különbség van a két iskolatípus 

között, illetve a két iskolatípusban tanuló gyerekek 

között, ezt onnan is tudom – fejti ki a gondolatot 

jobban, látva, hogy kicsit meglepődtem -, hogy 

vannak tanítványok, akiket annak idején két éven 

keresztül az általános iskolában is nyüstöltem, 

nyaggattam. És most elsőtől kezdve újra tanítom 

őket, és némelyikre rá sem lehet ismerni. Az a baj – 

sajnos – hogy inkább a negatív tulajdonságaik 

domborodnak ki, és a pozitívak még rejtve 

maradnak, tisztelet a kivételnek.  

 El is tereltem a szót, és a szabadidejéről 

érdeklődtem. Hisz köztudott, – mint ahogy a diákok – a 

tanárok sem fejezik be munkájukat, mikor kicsöngetnek 

az utolsó óráról: készülni kell a másnapra, dolgozatokat 

kell javítani. És ha még ehhez tanulás is társul, ott már 

igazán torlódnak az elfoglaltságok, ahogy a tanárnő 

esetében is, aki a Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi karán földrajz kiegészítő szakára 

jár. – Ez azt jelenti, hogy van egy főiskolai földrajz 

végzettségem, és most szeretném megszerezni az 

egyetemi diplomát belőle – tudtam meg. Így az is 

előfordulhat, hogy földrajztanárként is tágítja majd 

ismereteinket a világról. Egyébként, ha ezek mellett még 

akad egy kis szabadideje, szívesen olvas, kirándul - 

elsősorban magyarországi területeken – vagy esetleg 

színházba meg.  Ekkor megszólalt a telefon és a 

tanárnőt keresték, úgyhogy beszélgetésünk megszakadt. 

Pár perc múlva mikor visszaült elnézést kért és mire 

minden technikai dolgot elintéztem, addigra megszólalt a 

csengő, így megegyeztünk, hogy majd következő 

szünetben fejezzük be a riportot. 

És mi a véleménye a diákokról? – tettem fel az igencsak 

kényes kérdést. Kicsit közelebb hajolt, elgondolkodott. – 

Ez egy nehéz kérdés – kezdett bele – Mindig 
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más…sokszor a naptól is függ, az osztály 

munkájától. Hát vannak jó meg kevésbé jó diákok, 

ha nagyon szélsőségesek szeretnénk lenni. Nekem a 

legfőbb problémám azzal van, hogy lusták, a mai 

diákok többségére azt lehet mondani, hogy lusta: 

keresi a kifogásokat, azt hangoztatja, hogy túlterhelt 

és ez a túlterheltség az, hogy a lustaságával nem tud 

mit kezdeni. (Ennyire átlátszóak lennénk? – 

gondoltam – Mert ugyebár ha belegondoltok ez 

teljesen így van.) És ebből következik – mondta – 

hogyha rossz jegyet kap a diák, utána a 

körülményeket hibáztatja, és nem gondolkodik el 

azon, hogy talán ő is részese volt annak. Mert nem 

mindegy, hogy úgy olvasod el azt a leckét, hogy 

fekszel az ágyon, szól a zene meg a tv és abban a 

pillanatban vissza tudod idézni, mondani: azt 

gondolod kész tudod, de reggel, amikor eljössz az 

iskolába, rájössz, hogy: úristen, ezt sem tudom, 

meg azt sem tudom. Ebből születnek azok a 

gondolatok – én úgy nevezném aranyköpések -, 

amikor például a testőrírók Mária Terézia korában 

azok voltak, akik őrizték az írókat, hogy ne 

másolják egymás műveit, vagy hogy Csokonai 

Vitéz Mihály felesége Varga Júlia volt. És még 

sorolhatnám… 

Rájöttem, hogy nagyon kreatívak vagyunk, és 

persze hallgatunk a jó szóra, miszerint „soha 

semmit ne hagyj üresen, mindig töltsd ki az egész 

feladatsort, hátha bejön, amit írsz.” Gondolom 

mindenkinek ismerős ez a mondat, még ha nem is 

pont ebben a formában. Azt kell mondjam, hogy 

erre a tanácsra hihetetlen jó példák vagyunk. 

Aztán a diákság másik része felől érdeklődtem, 

mert hát vannak, akik szorgalmasak és küzdenek, 

mindent megtesznek azért, hogy jó jegyük 

szülessen, vagy ha nem is lesz jó jegyük, de a 

lelkiismeretük tiszta. – Remélem, magára ismer 

néhány ember, mert ezek mind a tanárnő szavai – 

És amiről még itt a tanárnővel beszélgettem az az 

illem volt. Megemlítette például a köszönést – hogy 

az olykor nem hallható, vagy nem figyelünk arra, 

hogy a „jó napot”-nak van egy „kívánok része is. – 

És ha belegondoltok ebben is van valami, de 

nemcsak tanárokkal szemben nem tudjuk olykor, 

hogy hogyan is kéne viselkedni, hanem egymás 

iránt sem, hisz ki ne evett már vagy próbált meg 

enni míg a másik felelt, vagy röhögte végig az 

egészet? Hát igen, előfordult már szerintem 

mindenkivel. Majd az iskola került szóba. Érdekelt, 

hogy hogyan ítéli meg a tanár-diák viszonyt az 

iskolában. - Tetszik az, hogy megpróbál közvetlen 

viszonyt teremteni a diákok és a tanárok között, 

nincs az a vaskalapos szigor, ennek néha vannak 

hátulütői is. Bizonyos tekintetben szigorúbbnak 

kéne lenni. – véli. 

Aztán az iskola felszereltségéről esett szó. – Az 

előző munkahelyemen például a tanáriban negyven 

pedagógusra jutott egy számítógép, az iskolának 

pedig volt egy 25 fős gépterme – mesélte. Majd 

azzal folytatta, hogy itt a legprofibb módon 

felszerelt gépekkel találkozhatunk, így elgondolkodtató, 

hogy vajon egyes emberek miért fáradoznak azon, hogy 

papír zsebkendőt gyömöszöljenek a kislemezmeghajtóba. 

Na hát igen… lassan hozzászokik az ember, hogy 

semmin nem szabad meglepődni… 

És egész jó a büfé is – tette hozzá, majd elmosolyodott – 

ha már ilyen apróságokra is ki lehet térni. Amit hiányol – 

és hozzátenném, hogy nincs vele egyedül – az a 

gyümölcs vagy a saláta, amit – ahogy mondta – biztos, 

hogy a fiatal lányok is értékelnének. 

Hát igen, - érettségi. Gondoltam, ha már szóba került, 

megkérdezem, mit ajánlana a most érettségizőknek. 

Olvasni, olvasni, olvasni! – hangzott el a válasz. 

Mindenkinek azt tanácsolja, hogy mindent olvasson: 

kötelezőket, újságokat, irodalmi alkotásokat, regényeket. 

Azoknak a negyedikeseknek, akik most olvassák ezt a 

cikket - és eddig nem ilyen „életformát” éltek – azt 

ajánlanám, hogy ezt a bekezdést ne olvassák tovább. 

Csak elkeserednének, hisz ezt pótolni a fennmaradó pár 

hónapban úgysem lehet. – Az egyik legfontosabb dolog a 

szókincs – fejtette ki véleményét -, akinek kevés a 

szókincse, mert nem olvas megfelelő mennyiségű művet, 

annak sokkal nehezebb megfogalmazni a gondolatatai és 

kifejezni azokat. 

Illetve tanulni, tanulni, tanulni! Ez a másik dolog és 

főleg, hogy tematikusan, tehát ki kell emelni egy 

magatok számára megfelelő módszert, amivel tanultok. 

Én ajánlani tudom a vázlatkészítést, amikor nem azt 

mondod vissza, ami le van írva a tankönyvben, hanem 

ami szavakat kiírtál magadnak, azokhoz alakítasz ki 

mondatokat és fogalmazod meg a gondolataidat 

Na és persze a tanárnő sok sikert kíván minden 

érettségizőnek, felvételizőnek és az utánuk következő 

nemzedéknek. Reméli, hogy aki elolvassa a cikket, 

burkoltan, a sorok között magára ismer majd és 

megfelelő üzenetet talál magának. 

Kovács Adrienn
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Szaktantárgyak – Programozási nyelvek 
 

Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy indít egy új rovatot, amiben a szaktanárokkal készített interjúkkal 

mutatjuk be az egyes szaktantárgyakat. Ebben a hónapban az informatika szakmacsoport programozási 

nyelvek tantárgya került nagyító alá Szilágyi Zoltán tanár úr közreműködésével. 

 
 

Miről szól ez a tantárgy?  
Ez a világ legérdekesebb tantárgya. Az eddigi 

tapasztalataim szerint az, hogy programozási 

tantárgyak közül a diákok ezt szeretik leginkább, 

ugyanis nálam nem „kényszerülnek” a Pascal „kék 

képernyője”:) elé. Harmadikban Windowsos 

programozást, ötöd éven webes alkalmazásfejlesztést 

tanulhatnak a diákok. 

Miért pont ezt a tantárgyat választotta? 

Mindig a programozás állt a hozzám legközelebb 

hozzám, ha van időm hobbiként is művelem. 

Maga az egyetlen, aki ilyet tanít? 

Tudomásom szerint Delphivel és php-vel leginkább 

én foglalkozom. 

Mit gondol, milyen hatással vannak a diákokra az 

órái? 

Mindenkinek javaslom, aki bejön az órámra, hogy 

hozza magával kedvenc plüssmaciját/ autóját, hogy 

tudjon mibe kapaszkodni. Persze az efféle 

fogódzkodókat el lehet hagyni, ha az ember néha egy 

kicsit otthon is gyakorol. 

Miért szereti ezt tanítani? 

Érdekes látni amikor valaki az instrukcióim által 

megold egy feladatot, megír egy operációs rendszert 

vagy akár egy „hello világ” programot. Épp olyan  

kreatív tevékenységnek tartom valakiben az 

algoritmikus gondolkodás képességét létrehozni, mint 

egy adott feladatot ilyen felfogásban megoldani. 

Csak tanítja, vagy szabadidejében is szívesen 

foglalkozik ezzel? 

A Quake 8 már készül…:) 

Mit csinál még szabadidejében? 

Van egy zenekarom, ahol dobolok. Érdekelnek a 

képzőművészetek, ha van időm rajzolgatok. 

Kedvelem a sportokat, időnként kimegyek a 

jégpályára vagy szörfözöm, de utóbbira télen kevésbé 

van lehetőség. Van még egy kutyám, aki néha elvisz 

magával sétálni. 

Mit üzen a mostani és leendő diákjainak? 

Ismétlés a tudás anyja. A számítógép csak eszköz, 

nem lehet cél, hogy minden szabadidőnket előtte 

töltsük. Adjunk teret másnak is. Az szokták mondani, 

hogy a gép kizárólag azon problémák megoldására 

alkalmas, amelyek nélküle nem is léteznének. 
 

Kanczler Enikő és Keresztes Nagy Zsófia 
 

Mágikus tanári asztal 
 

Én nem vagyok elfogult. 

Szerintem minden 

tárgynak megvan a maga 

szépsége. Például egy 

szék lehet különleges 

alakú, egy toll lehet 

illatos és bolondos 

formájú, egy iskolapad, ami tele van grafiti 

maradványokkal még az is lehet szép, dehogy egy 

tanári asztal, amire ünnepekkor valami díszt teszünk, 

szépen kisimított, évszaktól függően, hogy mutatós 

legyen, és ebben tároljuk az osztály bigyóit, hogy 

ilyen idegesítő legyen… az már nem igaz!! A tanári 

székkel társulva ez az asztal még Copperfieldet is 

lekörözi. Senki és semmi más nem tud, olyan 

fantasztikus kék, zöld foltot csinálni az ember térdére, 

mint ez a két összeesküvő! Vicces, mikor a 6. felelő 

már inkább állva mondja el mondanivalóját, annak 

érdekében, hogy az ő térdén ne jelenjenek meg a 

szépen színezett duzzanatok. És mikor a feleltetésnek 

vége, a tanár/tanárnő készül elfoglalni királyi 

helyét… és ezt hallod: Puff! 

És dől az osztály a röhögéstől!! 

Szasza
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Ajánló 
 

Támad a (forró) kutya!  
 

Hotdog 110 forint… kethuppal vagy mustárral? Álljunk meg! Most 

nem a suli büféről lesz szó, nem is a sarki gyorskajáldáról. 

Valamikor 2005 dereka táján indult el a www.hotdog.hu portál, ma 

már több mint 50 ezer tagot számlál. És hogy miért érdemes 

benézni? Azt se tudom hol kezdjem. A fényképeken, boltokon, a körkérdéseken, magazinokon, klubbokon át a 

fórumig és chatig (szinte) mindent megtalálsz. Ha aktív vagy, és elég pontot gyűjtöttél látogasd meg a boltot 

hotdogos cuccokért, de ha nem tudsz addig várni, akkor próbálkozz a cseppet sem bonyolult versenyeknél. 

Szóval netre fel! Vau és üdvözlet minden jelenlegi és jövőbeli doggernak!;)     Dei 

 

Feketék Fehéren: 

Hogyha férfit látunk női ruhában, kisminkelve és a többi, akkor normális esetben húzzuk a szánkat vagy 

röhögünk. Ebben az esetben röhögni fogunk, mert ez a móka tárgya. Gondoljunk bele milyen, ha két fekete arc 

átváltozik két fehér csajjá, akiket természetüknél fogva kb. másfél percig lehet elviselni. Trendi, gazdag, 

elkényeztettek lányok, akik egész évben egy hétvégére gyúrnak, de egy kisebb baleset keresztülhúzza 

számításukat. És a két srác bedobja magát. Elég, ha a „szép szál csokifiú” és hasonló megnyilvánulásokra 

gondolunk. Aztán természetesen lesznek bűnözők, meg FBI, meg nyári szerelem, móka és kacagás az egész 

családnak, ahogy mondani szokás. Egyszer megéri megnézni. 

Kovács Gabriella 11.D  

 
 

Narnia krónikái 
 

Négy testvér, Lucy, Edmund, 

Susan és Peter a második 

világháború alatt a bombázások 

elől Londonból vidékre 

menekül, ahol egy különös 

professzor kastélyában lelnek 

menedékre. A kastély egy 

félreeső szobájában Lucy öreg 

szekrényre bukkan, ami 

egyenesen egy másik világot nyit meg a testvérek 

előtt. A Narnia nevű csodaországot különleges 

lények: törpök, faunok, kentaurok griffek népesítik 

be, de a békés földet örök télre kárhoztatta a gonosz 

jégkirálynő, Jadis  átka. Narnia nemes lelkű és 

titokzatos uralkodója, a hatalmas oroszlán Aslan 

oldalán a gyerekek felveszik a harcot Jadis ellen, 

hogy kiszabadítsák Narniát a jég és fagy 

fogságából... 

 

 

Kulisszák mögött 
 

 Mi ESZI-sek és más iskolából jött diáktársunk is 

meghívást kapott a paksi televízió és – újság 

szerkesztőségébe. Mivel már október óta szerkesztjük 

iskolánk lapját az ESZIRATOT örömmel vettünk 

részt ebben a programban, amely december 16-án 

14
00

-kor került megrendezésre.  

 Érkezésünkkor kétfelé osztották a brigádot, a csoport 

egyik fele a televíziózással, míg a másik az 

újságírással foglalkozott. Mivel mi úgy éreztük, hogy 

az újságírás közelebb áll a szívünkhöz, ezért Vida 

Tündéhez a Paksi Hírnök főszerkesztője mögé 

sorakoztunk be, amit nem bántuk meg. Kifejezhettük 

véleményünket az újsággal szemben, kérdéseket 

tehettünk fel, ezen kívül elmesélte az újság történetét 

és elárulta, hogy nagyon meg van elégedve 

kollegáival és magával a folyóirattal is. Majd 

megismerkedhettünk Kövi Gergővel, aki a 

főmunkatárs szerepét tölti be az újságnál. 

 Félidőnél csere volt, úgyhogy Kovács Tibor 

vezetésével betekintést nyerhettünk a paksi híradó 

elkészítésének rejtelmeibe, láthattuk, hogyan vágják 

és rakják össze a műsort, megleshettük a különböző 

riportok és beszélgetések helyszíneit. Majd ezután mi 

is elkalandozhattunk a média világába. El kellett 

játszani egy riportert és egy riport alanyt, úgy ahogy 

mindez a valóságban történik. Minden a helyén volt a 

kamerától kezdve a mikrofonig. Viszont rájöttünk, 

hogy kérdezni nem is olyan könnyű. A lényeg az, 

hogy a stúdióba sikerült jó hangulatot teremtenünk. 

Ráadásul két percre betölthettem a műsorvezetői 

posztot, de úgy döntöttem, hogy ezt inkább a 

tapasztalt „kollegákra” bízom. 

 Egy nagyon jó délutánt tölthettünk a 

szerkesztőségben és sok új információval, és 

kulisszatitkokkal gazdagodhattunk. 

Molnár Szabina 

http://www.hotdog.hu/
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Kiscsikó a kicsiknek 
 

Minden csütörtökön versmondó szakkör van az 

iskolában, Gyöngyösi Olga tanárnő vezetésével. A 

tanárnő ötlete volt, hogy jó lenne Zelk Zoltán: A 

kiscsikó, akinek még nincs patkója című meséjét 

gyerekeknek előadni. Nekünk tetszett az ötlet, 

melynek megvalósítására lehetőséget is kaptunk.  

  2005. november 18-án reggel 7.45-kor 

megérkeztünk a Bezerédj Általános Iskolába. 

Bevezettek minket egy osztályterembe, amelyben 

apró padok és székek voltak. A kicsik, akik az ajtónál 

sorakoztak, mint minden reggel, meghallották a 

csengőt és bevonultak a terembe. A gyerekek szépen 

vigyázba álltak és jó reggelt kívántak, mi szintén így 

tettük. Majd előadtuk a mesét, amellyel készültünk. A 

gyerekek hatalmas szemekkel, és tátott szájjal nézték 

végig a produkciót. Nagyon tetszett nekik. Az előadás 

végén mindenki elmondta, hogy melyik szereplő volt 

számára a legszimpatikusabb. A legtöbb szavazatot, a 

szerintünk is legaranyosabb szereplő, a kisegér kapta. 

A gyerekek viszonzásul énekeltek nekünk, ami 

nagyon elnyerte tetszésünket, számomra nagyon 

megható volt. Még ajándékot is kaptunk tőlük, amit 

mindenki otthon őriz, akár egy kincset. 

  Nagyon örültünk annak, hogy előadhattuk a 

mesét. Jó volt látni, ahogy a picik figyelemmel 

kísérik az egész történetet. Mi, előadók hatalmas 

élménnyel gazdagodtunk, amit soha nem fogunk 

elfelejteni.

 

Brezovszki Andrea 

 

Emlékezetes látogatás 
 
Nem sokkal a téli szünet kezdete előtt csodálatos 

élményben volt részünk nekünk, 9.B-eseknek is, 

amiről nehéz szavakkal írni. 

Egy szépen rendben tartott épületbe érkeztünk kis 

séta után, ahol az óvodások és az óvó nénik már 

nagyon vártak minket. Boldogan hallgattuk a 

kicsiktől az ismerős karácsonyi verseket és dalokat, 

majd elmondtuk nekik, hogy honnan és miért jöttünk. 

Átadtuk az általunk gyűjtött, számunkra feleslegessé 

vált, de a kis ovisoknak mérhetetlenül nagy örömet 

okozó játékokat, ők pedig saját készítésű 

karácsonyfadíszekkel leptek meg minket. Alig várták 

a pillanatot, hogy kibonthassák a csomagot, és 

elkezdhessenek önfeledten játszani az ajándékokkal, 

amelyeket nap, mint nap közösen használhatnak. 

Ekkor éreztük igazán, hogy jobb adni, mint kapni, 

hiszen örömet szerezhettünk nekik, ugyanakkor a 

velük töltött idő alatt visszagondoltunk arra, hogy 

valaha mi is voltunk óvodások. Eszünkbe jutottak 

idestova tíz éves, jó és rossz emlékek. 

Az óvónők a gyermekek nevében is megköszönték 

jóságunkat, és kellemes ünnepeket kívántak, amit mi 

viszonoztunk. Búcsút kellett vennünk tőlük, bár 

közülünk sokan a következő órán is maradtak volna. 

 

Fekete Zsolt 

 

És a gumikesztyű? 
 
A hetedik, nyolcadik óra után már kopog a szemünk 

az éhségtől, és hiába végeztünk a nappal, mégis 

rohanunk iskolánk ebédlőjébe. Elkalandozunk, vajon 

milyen finomsággal készültek a 

szakácsok. Mikor már 

berontunk ebédlőnk ajtaján és a 

tatyóinkat, kabátjainkat 

ledobva, nem figyelve arra, 

hogy fehér vagy teszem azt 

világos színű kabátunkat 

sikeresen elhelyeztük a 

leggyűröttebb formába, a 

legporosabb helyre. Felsóhajtunk, 

mikor meglátjuk, hogy az ebédlő gimisektől mentes, 

és csakis a miénk. És mikor a tálcánkat felemeljük, az 

evőeszközöket és a szalvétát szépen elhelyezzük, 

majd beállunk a sorba, és leadjuk a megfelelő vagy 

nem megfelelő kajajegyünket, szembesülünk azzal, 

hogy az „ételt kiadó bácsi vagy 

néni” csupasz kézzel és nagy 

lelkesedéssel a tányérunkba 

céloz, hogy ezek után a 

gondolat, hogy most 

gusztusosan 

bekajálok, kámforrá 

válik. Mert ki tudja, hogy a 

kéz milyen utakon járt, mielőtt a jól 

kifizetett ételünkhöz ért. 

Hát köszönöm, és ezek után jó étvágyat mindenkinek!
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Koppány és István 
 

Az ESZI lehetővé teszi tanulói számára, hogy 

különböző rendezvényekre eljussanak, így színházi 

előadásokra is. Az itt töltött évek alatt, aki akar, sok 

művet tekinthet meg az iskola szervezésében. 

Régóta 

szerettük volna 

megnézni az István, 

a király című 

rockoperát 

társaimmal, amire 

december 15.-én 

lehetőségünk nyílt, 

amivel éltünk is. 

Délután fél négykor 

buszra szálltunk, 

majd irány Budapest, a Magyar Színház. Utunk a 

szokásos jó hangulatban telt el, s észre sem vettük, 

máris a fővárosban találtuk magunkat. Szerencsére 

halálpontosan sikerült beérnünk a színházba, pont az 

előadás kezdésére. 

Az István, a király című rockoperának 1985 

szeptemberében volt az ősbemutatója. Az azóta eltelt 

20 év alatt igazi klasszikussá vált. A klasszikusoknak 

pedig nagyon összetett mondandójuk van, és ennek 

mindig más rétege nyílik fel a szemünk előtt. 

Manapság István király helyes döntését érezhetjük ki 

belőle legjobban, hogy a magyarság fennmaradt a 

népek tengerén. 

Nem óhajtom részletesen ecsetelni a történetet, 

de ízelítőnek elmondom, hogy az alaphelyzet a Géza 

fejedelem halála utáni konfliktus a fia, István és a 

testvére, Koppány között. Ugyanis Koppány az ősi 

szabadságot, függetlenséget, hagyományokat akarja 

megőrizni, addig István felismeri, hogy az ország 

csak úgy maradhat fenn, ha felveszi a 

kereszténységet, és szövetségeseket szerez. Tehát a 

történet a kettőjük harcát dolgozza fel, amelyben 

végül is István kerül ki győztesen, és így „leteheti az 

ország alapjait az elkövetkezendő évszázadokra”. 

Koppány bukása miatt volt érdekes, hogy 

Koppány és leánya, Réka, alakja olyan különlegesre 

van megalkotva, hogy hiába buknak el, hiába tudjuk, 

hogy az eltelt idő Istvánt igazolta, mégis erkölcsileg 

ők győznek, s válnak kedvenceinkké. Legalábbis 

nekem ők tetszettek legjobban. 

Mint minden jónak, ennek az előadásnak is 

vége lett, s a szereplők tapsviharral való búcsúztatása 

után az ESZI ifjú titánjai is hazaindultak egy új 

élménnyel gazdagodva. 

Már csak annyit, hogy most, látva az István, a királyt, 

bátran ajánlom mindenkinek, kiben egy kis magyar 

vér csörgedez, mert ez egy igazi magyar műalkotás, 

amit illik legalább egyszer megnézni. 

Kenny 

 

Tudás-sarok 
 

 

Hármas útra lépés, rálépés: 

 

A mindennapi ember a hármas útra lépés szókapcsolat hallatán két 

dologra gondol először. Az első: egy út mely három irányba ágazik el, azaz 

egy négyágú kereszteződés. 

Második: egy olyan kereszteződés, ami háromágú. 

De aki olvasta Vörösmarty Csongor és Tünde című művét, az 

tudhatja, hogy itt a hármas útnak szimbolikus, Csongor sorsának 

fejlődésében fontos szerepe van. Tehát aki el tudja képzelni, az láthatja, 

hogy ez a hármas út, ez egy lépés, egy választási lehetőség, melytől a főhős 

sorsa függ. Ám elvont, mert a főhős tudja, hogy a középső utat kell 

választania, de nem tudja, hogy melyik az. A mű folyásában nincs 

közvetlen szerepe, hiszen Csongor Tünde lábnyomait követi. Mivel Tünde igaz és jó, ezért ő mindig az arany 

középutat választja, így biztosan Csongor is a középső utat választotta, hiszen őt követte. Tehát a mű 

szempontjából tudhatjuk, hogy a hármas út csak választási lehetőség, amit a vándorok szerepükkel még 

fokoznak is. 

Azonban a tudósok számára egyes esetekben ez a jelenség megmagyarázható lenne a transzdimenziókkal 

vagy különböző párhuzamos síkokkal, de nekünk elég, ha tudjuk, hogy mindez a kétszintes drámának 

köszönhető, melyben a hármas út egy magasabb szintre lépést jelent. 

Csapó István 
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2005/2006. tanév  
Fél évi  tanulmányi összesítő 
ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
Osztály OKJ szám Osztályfőnök Beíratk

ozott fő 
Osztály
ozott 

Bukott 1 
tárgyból 

Bukott 2 
tárgyból 

Bukott 3 
tárgyból 

Bukott 
3-nál 
több 
tárgyból 

Össz. 
Bukott 

Bukott 
% 

Tantárgyi 
dicséret 

Tantestüle
ti dicséret 

Tanulm. átlag 

9. A Környv.,gé
p. 

Barkovics Lajos 34 34 5 4 1 1 11 32,3 7 1 
 

3,19 
9. B Inform. Gyöngyösi Olga 32 32 0 0 0 0 0 0 23 1 3,83 

9. C Elektro. Adorján György 32 31 3 2 0 1 6 19,3 3 0 3,07 

9. D Gazdaság. Nagy Éva 34 34 0 0 0 0 0 0 21 1 3,65 

10. A Környezetv
. 

Szabóné Nagy Kollár G. 24 25 3 1 1 1 6 24,0 0 0 3,33 

10. B Inform. Kirr Ágnes 31 31 4 1 2 1 8 25,8 2 0 3,21 

10. C Elektro-
gép. 

Krizsán Árpád 33 32 7 2 1 1 11 34,3 3 0 3,25 

10. D Gazdaság. Bordácsné Papp Mónika 28 27 3 1 0 0 4 14,8 9 0 3,78 

11. A Környv. Böröcz Edit 30 29 1 1 0 0 2 6,8 1 0 3,63 

11. B Inform. Krémer Mária 26 26 2 0 0 0 2 7,6 13 2 3,91 

11. C Elektro.gép
. 

Csanádi Zoltán 28 28 5 2 1 1 9 32,1 0 0 2,98 

11. D Gazdasági Tóth Katalin 34 34 1 1 0 2 4 11,7 10 0 3,73 

12. A Körny.gép. Nagyné Lakos Mária 25 25 3 1 0 0 4 16 1 0 3,36 

12. B Inform. Sima Éva 29 29 0 0 0 0 0 0 5 2 3,97 

12. C Elektrot. Nagy Gábor 17 17 3 0 0 0 3 17,6 0 0 3,29 

12. D Gazdaság. Kozma Győző 27 27 1 0 0 0 1 3,7 10 1 3,86 

13. A 52 4641 03 Tóth Zoltán 25 24 0 0 0 1 1 4,1 2  3,70 

13. B 54 4641 04 Kiss Kriszta 22 22 1 0 0 0 1 4,5 13 2 3,98 

13. C 52 5423 01 Szabó Sándor 23 23 15 1 0 0 16 69,5 0 0 3,04 

13. G 52 5470 04 Szabó Sándor 16 16 0 1 0 0 1 6,2 12 1 3,81 

13. D 52  3432 04 Vécseyné F. Lúcia (p) 14 13 0 0 1 0 1 7,6 2 1 4,17 

 54 3404 01 Vécseyné F. Lúcia (m) 13 14 0 0 0 0 0 0 8 0  

14. GL 52 5442 02 Gosztola István 33 30 7 0 0 0 7 23,3 0 0  

Összesen
: 

  610 603 64 18 7 9 98 16,2 145 12 3,56 
              

Paks, 2006.01.24.         Ronczyk Tibor ig. 
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Ismerjük meg Veszprémet! 
 

Eljött a középiskolákban a félév és a 12-es 

diákoknak a felvételizés ideje. Ekkor nagy 

felelősség és gond vár 

ránk a jegyek miatt és 

a felvételi lapok 

kitöltése miatt, el kell 

mindenkinek döntenie, 

mit akar tenni az 

érettségi után és azt is 

hol. A „hol”-ban sokat 

segítenek a főiskolák, 

egyetemek nyílt 

napjai, amelyek 

bemutatják az érdeklődőknek az adott intézményt. 

Az ESZI tanulói is előszeretettel járnak a nyílt 

napokra, egyrészt mindenkit érdekel a hely ahova 

menni szeretne, másrészt nem utolsó sorban a 

tájékoztatók révén 2 napot lehet „lógni” a suliból. 

Mi is eldöntöttük Csabival, Évivel, 

Tamással és Gáborral hogy elmegyünk 

jan.18-án Veszprémbe, és megnézzük a 

Veszprémi Egyetemet.  
Kora reggel fel is kerekedtünk, s 

elindultunk a busszal Veszprém city 

felé. A 3 órás út viszonylag gyorsan telt 

a régi emlékek felelevenítése közben 

(Például Balatonfüreden áthaladva az 

ottani osztálykirándulásra gondolva.). 

Meg is érkeztünk Veszprémbe-bár 

kellemetlen volt, hogy a busz nem állt 

meg a buszon utazó sok diák kérésére 

sem a város elején, ahonnan 

egyszerűbb és gyorsabb eljutni az 

egyetemhez-és köszönhetően az 

Egyetemen végzett András barátom 

szakszerű leírásának, csont nélkül 

odataláltunk a nyílt napra kijelölt 10/B 

épülethez. 

Az Aulában először regisztrálnunk 

kellett magunkat, majd körbejárhattuk a 

szakok standjait, ahol különböző 

prezentációk voltak kiállítva az adott 

szakokról, és elbeszélgethettünk az 

egyetemistákkal az egyetemista életről, a 

suliról és egyebekről, ami érdekelt 

minket. 

10: 00-kor volt az előadás a műszaki 

szakokról részletesen. Ez a rész nagyon 

érdekes volt, mert megismerkedhettünk 

különösen fontos részletekkel, illetve jól 

éreztük magunkat, ugyanis az előadás 

közben a hallgatók által készített vicces videókat is 

megnéztük (mindenki nagy örömére).  
A műszaki ismertető után még egyszer bejártuk a 

standokat, megnézve az addig kihagyottakat. Az 

ezután következő, az eredeti programban levő körút 

-amely alatt körülnéztünk volna az Egyetem 

épületeiben- érdeklődés miatt elmaradt. Azért 

társaimmal mi bejártuk az általunk fontosabbnak 

tartott részeket, bár az egész napos eső még mindig 

tartott. 

A kellemes séta után hamarosan visszamentünk a 

pályaudvarra, mert 14: 58-kor indult a buszunk 

haza. 

Ez először nehézségekbe ütközött, mert ki kellett 

harcolnunk a helyeket a buszon a hatalmas tömeg 

miatt. De azért sikerült. Reméljük a felvételizésnél 

is legalább ilyen sikeresek leszünk, és sikerül 

mindenkinek oda bejutnia, ahova szeretne.   Kenny
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Vicc, humor 
 

Két informatikus beszélget. 

- Képzeld, tegnap az 

éjszakai klubban 

megismerkedtem egy csinos 

szőke nővel. 

- Szerencsés fickó... 

- Felhívtam a lakásra, 

ittunk egy kicsit, átöleltem... 

- És aztán, mi volt még? 

- Egyszer csak azt mondja: "vetkőztess le!" 

- Nahát...  

- Levettem a szoknyáját, aztán a bugyiját is, aztán 

lefektettem a notebook mellé, az asztalra... 

- No! Csak vettél egy notebookot? Milyen 

processzorral??? 

☺ 

Trianonban tárgyalnak az országok további sorsáról 

a VH után. A tárgyalás közepén jelentkezik a 

magyar küldött, hogy szólni kíván.  

Felszólítják! 

- Én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi 

idejöttünk a Kárpát-medencébe, az éjszaka ellopták 

a románok a lovainkat. 

A többiek nem igazán értik, kérdi az elnök, 

szeretné-e a magyar, ha a hozzászólását 

jegyzőkönyvbe vennék. 

- Á nem, nem kell. Csak úgy mondtam... 

A tárgyalás folytatódik, megint szólni kíván a 

magyar: 

- Én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi 

idejöttünk a Kárpát-medencébe, az éjszaka ellopták 

a románok a lovainkat. 

Megint kérdik, jegyzőkönyvbe akarja-e vetetni? 

Mondja: 

- Nem kell, csak úgy mondtam.... 

A román küldöttnek már vörös a feje! Üvöltve 

kifakad: 

- De hisz akkor még itt sem voltunk!! 

Mire a magyar: 

- Na, ezt vegyék jegyzőkönyvbe... 

☺ 

 Papa és mama bemegy a gyerekük szobájába és az 

ágyon egy szado-mazo újságot találnak. Pár 

másodpercig döbbenten állnak, majd a papa 

megszólal:  

- Szerintem ne verjük meg.  

☺ 

Nyugdíjasok beszélgetnek: 

- Szegény egyetemisták, annyira nincs pénzük, 

hogy 5-en szívnak egy cigarettát, és még örülnek is 

neki... 

☺ 

 

 

☺ 

Két villanyszerelő az állványon. 

- Nénike, adja már fel azt a piros drótot! 

Az öregasszony feladja. 

- Köszike! - Látod, Józsi, mondtam én, hogy nulla, 

te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis! 

☺ 

-Anyu, hazudtál nekem! - mondja Pistike 

méltatlankodva az anyukájának. 

- Hazudtam? Hogyhogy? 

- Azt mondtad, hogy a kistestvérem egy angyal. 

- Ez így is van. Öcsike tényleg egy kis angyal. 

- Nem igaz! Kidobtam az ablakon, de nem repült.  

☺ 

- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti 

ötletekkel. Nemde, tanár úr? 

- Ó igen, különösen ami a helyesírást illeti. 
☺ 

- Nézd csak! Az ott nem egy macska az autó előtt... 

alatt... mögött? 

☺ 

Most maga a hülye vagy én? - kérdezi a főnök 

dühösen - 

- Főnök, maga nem áll olyan ember hírében, aki 

idiótákat alkalmazna. 

☺ 

A férj faggatja a feleségét: 

- Drágám! Hol van a tea? 

- Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni. 

A tea a gyógyszeres fiókban van egy kakaós 

dobozban, amire az van ráírva, hogy só. 

☺ 

Nyuszika találkozik az erdőben a medvével és így 

szól:  

- Képzeld medve. Tegnap találkoztam a discoban a 

rókalánnyal. Az egész estét végigtáncoltuk és 

miután hazakísértem, bevitt a hálószobájába és azt 

mondta: "Nyuszikám, mindenem a tiéd!". Medve 

hallod, ha ott lettél volna, még a hűtőt is el tudtuk 

volna hozni! 

☺ 

A kispingvin sírva panaszkodik a fókának: 

- Elveszett a mamám! 

- Hogy nézett ki? 

- Fekete-fehér. 

  ☺ 

- Hol tud a nyúl a legjobban 

meglapulni? 

- Az úthenger alatt. 

  ☺ 

 

- Mi a különbség a méh és a darázs között?  

- A darázs nem gyűjt vasat. 

☺ 
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Vers 

Az idő mutatója 
 

Szerda. Lassan kúszó magyaróra. 

Falióra mutatójának körforgását lessük már 

Hosszú, végtelen percek óta. 

Legyen vége már. Kívánja minden diák. 

 

Felelés. Adrenalinnal telt levegő. 

Pad mögé húzódó áldozatok. 

Szénának nincs szerencséje: ő a felelő. 

Többi kínzópadtól felszálló boldog sóhajok. 

 

Folytatás. Kata jönne soron. 

De ő info hiányában inkább leülne. 

Sebaj! Lesz ez jobb egykoron. 

Szandi. Követve társát, ő is leülne. 

 

Elég! Elég! Szól El-Ti-Áj. 

Napló záródik hangosan. 

Ez már senkinek sem fáj. 

Kíntól szabadult diákok boldogan. 

 

Boldogan? Nem dehogy. 

Itt a folytatás egyből. 

Nem szabadulunk sehogy! 

S kapaszkodhatunk a gyönyörűségtől. 

 

Ez megy folyton nálunk. 

Isszuk magyar nagyjaink szavait, 

S csak egyet kívánunk: 

Érjen már a mutató kettőig! 

 

Az Élet receptje egy személyre 
... 

Vegyél néhány év gyermekkort! 

Adj hozzá bőven emlékport, 

Legyen ízletes, fűszeres, 

S keverd szeretet-tűz felett! 

Csipet tanulság zamata 

Pikánssá teszi, illata 

Még elköltéskor is élénk, 

Ám mindig fontos a mérték, 

Hiszen ha sok, az egészet 

Keseríti, vagy leéghet. 

Kamaszodásig hagyd állni, 

Csak ne fusson ki, vigyázni! 

Mert forrás során megeshet, 

Hogy rossz íze lesz étkednek. 

Hogy sikered biztosítsd, 

Felnőtt ésszel kell, finomítsd! 

A fogás immár készen áll, 

Csak ínyenc köret kéne már. 

Hitvesi csókok sorával, 

A szerelem édes borával, 

Több egészséges poronttyal, 

Üdén tálaljuk, spórolva 

Az orr alá tört borsunkkal. 

Ének: boldogság-kórussal. 

Öregkorig állni hagyjuk, 

S élvezzük, míg válni halljuk. 

 

Németh Szabolcs

 Kenny 

 

 
Végtelen út 
 

Távoli hegy ormán egy vándorsólyom ül. 

Szárnya van, de börtönéből nem menekül. 

Elveszett párja, kivel együtt szállt. 

Elveszett párja, kit oly boldogan talált. 

Néha fel-felnéz a végtelen égre, 

Hátha egyszer Őt veszi észre. 

Nem tudja hol lehet, merre tart, 

Él-e még, vagy már meghalt. 

Csak reméli, hogy egyszer visszatér… 

S akkor lesz, akit elkísér 

A végtelen útra, ami maga az élet, 

De az csak úgy szép, ha szerelmeddel 

éled. 

Flaskár Dániel  
 

http://www.kozkincs.hu/node/1784885
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A hónap körkérdése: Tuti-e a sítábor?? 
 

Válaszol:  Volf Erika 10/A, Baldauf Mónika 10/B, Kiszli Szandra 10/A, Ráthgéber Richárd 12/B,  

  Kocsis Máté Csaba 13/B

Voltál-e már sítáborban? 

Erika: Kétszer voltam Szlovákiába, Latkiba még 

mikor áltsuliba jártam. 

Mónika: Voltam én is Latkiban háromszor. 

Szandra: Eddig még nem, most vagyok először.  

Joci: Igen, az ESZI-vel most vagyok harmadszor. 

Ricsi: Négyszer voltam az ESZI-vel. 

Máté: Nem, ez volt az első alkalom, hogy síeltem 

(boardoztam).  

Mért léccel jöttél? Lenne kedved kipróbálni a 

snowboard-ot is? 

Erika: Mert mikor elkezdtem nem volt divat a board, 

de szívesen kipróbálnám. 

Mónika: Mikor először elkezdtem, akkor síelni volt 

kedvem megtanulni, de ha lesz alkalmam, 

kipróbálnám a snowboardot is.  

Szandra: Azért, mert először szeretnék megtanulni 

síelni, aztán majd jöhet a többi. 

Joci: Azért léccel, mert síelni már tudok, boardozni 

még nem, de gondolkozok rajta, hogy jövőre 

kipróbálom. 

Ricsi: A síelést már kipróbáltam, de az első évben 

meg is untam, ezért utolsó nap elhatároztam, hogy 

bérelek egy board-ot és azóta snowboardozok. 

Máté: Mert számomra izgalmasabb volt a gondolat, 

hogy boardal menjek. A síelés annyira nem érdekel, 

de ha lesz alkalmam kipróbálnám. 

Milyen pályákat kedvelsz? 

Erika:A jégmentes, havas, buckamentes, könnyű, kék 

pályákat, de még azokon is nagyokat szoktam esni.  

Mónika: A piros pályákat, ami nem olyan meredek, 

mint a fekete, de meredekebb, mint egy kék.  
Szandra: Mivel kezdő vagyok, ezért először a gyengébb 

pályákon kezdtem, de most már megy a nehezebb is. 

Joci: A buckás az izgalmas, a jegeset utálom, amúgy 

jöhet piros és fekete szintű pálya is. 

Ricsi: Azokat a pályákat szeretem, ahol nincsenek 

sokan, azon belül is a piros és a fekte pályákat. 

Máté: Egyenlőre csak az egyszerűeket, széles legyen, 

ne legyen sok akadályozó tényező: jég, bucka. 

Hogy tetszik a szállás? 

Erika: Jó nagy, tágas, nagy kupit lehet csinálni, és szól 

a zene a tévéből.  

Mónika: A hőfok isteni, főleg annak, aki grillcsirke 

akar lenni. Egyébként szép tágas, elférünk mind és jó, 

hogy egy házba vagyunk mindannyian. 

Szandra: A régi osztrák házakat idézi, mivel minden 

fából van. Nagyon hangulatos, főleg mert a világítás 

nem ér valami sokat. 

Joci: Az nagyon jó, meg vagyok vele elégedve. 

Ricsi: Nagyon kényelmes, és az egész napos átfagyás 

után jól jön, hogy jó meleg van. 

Máté: Nagyon tetszik, főleg mert közel volt hozzám a 

barátnőm. 

 
Jó a társaság? 
Erika: Tök jó, mert együtt nevetünk mindenen, és dőlünk 

jobbra-balra egymás esésein.  

Mónika: Igen, sok új embert ismertem meg és a csajokkal 

minden hülyeségen együtt nevetünk, még azon is, amin 

nem kéne. 

Szandra: Nagy buli az egész és jó, hogy egy házban több, 4-

6 férőhelyes lakás van és így együtt lehetünk többen is. 

Joci: Jóhogy jó, nagyokat bulizunk. 

Ricsi: Szerencsére nagyon jó arcokkal kerülök össze 

mindig. 

Máté: Kevés barát van, mivel ez nem az én 

társaságom.      

    Molnár Dóra 
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