
ESZIRAT 
2006. április 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat  
 

Anglia - a köd és eső országa 
 

 
 

Anglia híres a gyakori esőzésekről és az angol királyi családról. Ebbe az országba látogatott el a 

11. B osztály márciusban. A kirándulás során sok nevezetességet tekintettek meg, többek közt a 

Canterbury Katedrálist, a Tower of Londont és a Királyi Koronázási Ékszereket, a British Múzeumot, 

a Hajózási Múzeumot, a London Eye-t, Madame Tussaud’s Panoptikumát, jártak Greenwichben és 

Windsorban is, valamint városnéző körúton vettek részt, mely során érintették Westminstert és 

környékét, a Big Bent, a Trafalgar Square-t és a képen látható Buckingham Palotát.  Szöszi 

 

Áprilisi számunk tartalmából: 

 Ünnepnapok tavasszal. Cikk a 2. oldalon 

 Iskolánk tanulói sokféle versenyeken 

mérettetik meg magukat és kiemelkedő 

eredményeket érnek el. Cikk a 4-5. oldalon 

 Megtudhatjuk, hogy az átalakult, és új 

termékeket árusító büfénk mennyiben nyerte 

el a diákok tetszését. Cikk a 8. oldalon 

 Egy kis önismeret Csernus doktor segítségével. 

Cikk a 9-10. oldalon 

 Jó tanácsok egészségünk megőrzésére. Cikk a 

10. oldalon 

 Egy kis sport a sport kedvelőinek. Cikk a 12-

13. oldalon 

 Viccparádé felsőfokon. Cikk a 14-15. oldalon 



 

Nőnap 
 

1910-ben alapították meg a nőnapot, mint 

nemzetközi ünnepet, tiszteletadásként a nők 

jogaiért küzdő mozgalom előtt, és 

segítségként az egyetemes női 

választójog kivívásához. A 

megemlékezés dátumaként pontos 

időpontot nem jelöltek ki. E 

döntés alapján a következő 

évben, 1911. március 19-én 

első alkalommal ünnepelték a 

Nemzetközi Nőnapot 

Ausztriában, Dániában, 

Németországban és Svájcban. A 

gyűléseken résztvevő férfiak és nők a 

szavazati joga és a tisztségvállalás joga mellett 

a munkavállalás, szakmai továbbképzés jogát 

is követelték, valamint azt, hogy szűnjön meg 

a munkahelyi megkülönböztetés. 

Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg 

először a Nemzetközi Nőnapot. Azóta ezen a 

napon virággal, apróbb ajándékkal, vagy szép 

szóval köszöntik a fiúk, férfiak a lányokat, 

asszonyokat, otthon és a munkahelyen évente 

egyszer.  

Mi is követni szoktuk a hagyományt a 

suliban, s meg szoktuk köszönteni női 

sorstársainkat-általában csak szóban-, illetve 

tanárainkat-valami aprósággal. Meg is szoktuk 

kapni a szidást, hogy a lányoknak 

nem adunk semmi tárgyi 

ajándékot, de sajnos bárhogy is 

szeretnénk, nem lehetséges 

mindent megoldani. De próbálunk 

azzal takarózni, hogy „le vagyunk 

égve”(Ami általában igaz is.), illetve 

hogy férfinap nincs is, tehát nekik 

ennyivel jobb, ne legyenek elégedetlenek. 

Bár idén hallottam már olyan vádat is, hogy 

igaz, hogy 1 nőnap van, viszont 364 férfinap 

van az évben (Amúgy ez teljesen biztos nem 

igaz, mert ott van még az anyák napja is. És ha 

igaz az állítás, akkor is javuló tendencia 

figyelhető meg, mert régen még egy nap sem 

lehetett a nőké.). 

Végül a szerkesztőség nevében is 

szeretnék boldog nőnapot kívánni 

mindenkinek, ha utólagosan is. 

Kenny 

 
 

Itt a húsvét 
 

Itt a húsvét…Hogyan is lehetne 

összefoglalni? Sonka, tojás, locsolás. Ezek a 

leglényegesebbek. Csak a hétfő ne lenne 

annyira kiábrándító… 

Nincs is jobb, mint amikor a szünet és 

az ünnep egy időben talál rá a kifáradt 

nebulókra. Jókat enni, és még jobbakat 

aludni. Kb. mindenki ezt csinálta, úgy 

érzem Aztán jött az a fránya hétfő. 

Persze, persze az is csodálatos érzés, 

amikor a sonkalében főtt tojást kell 

pucolni és az istenért se sikerül 

normálisan, mert csúszik. Hát meg 

alapból a tojásfestés, mikor úgyse 

azért jönnek, de a szemet gyönyörködteti 

és kiélheted eltitkolt kreativitásodat. Meg 

amikor anyád rád parancsol, hogy takaríts, 

mert jönnek a vendégek és miért vagy trehány 

disznó, na meg már ez a századik 

figyelmeztetés. De ehhez már hozzá lehetett 

szokni, mert ez hozzátartozik az ünnephez és 

az anyai neveléshez. De a hétfőt még mindig 

nem sikerült lenyelni. Legalábbis nekem nem. 

Locsolnak, mintha tényleg elhervadnál. 

Mindegy, hogy parfüm, locsoló kölni, 

szódásszifon, vödör víz, locsolnak, hogy 

nehogy elhervadj szép virágszál, illatozzál, 

csak illatozzál. Bezsebelik a lóvét, aztán 

nyugodtan elrohadhatsz a sok-sok 

locsolástól. Jó persze itt nem arról van 

szó, hogy a lányok pénzelik a locsolókat. 

Az édesanyák a ludasok! Komoly 

bevételekre számítanak a kis 

spekulánsok és be is jön nekik. Na 

persze tisztelet az édesapáknak, 

nagypapáknak stb. Szóval az 

idősebbek azért megőriztek 

valamit a múlt hagyományaiból és 

ez becsülendő. Végül pedig megosztanék 

veletek egy rádiós interaktív műsorban 

elhangzott véleményt, ami ahhoz kapcsolódott, 

hogy mit utál az ember a húsvétban: „ A kis 

*ök elviszik az autóm törlesztő részletét!”- hát 

remélem azért ennyire nem nagy a sérelem! 

?
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Eljött a Te időd 
 

Visszatértél újra, eljött a Te időd, szivárványszínű Tavasz. 

Leráztad magadról kietlen Tél jég-béklyóit, 

S újból elhoztad hozzánk a remény hő-szikráját. 

Egyszer már próbáltál kitörni hűs tömlöcödből, 

De idén a fagyos Úr nem engedett szabadon könnyedén, 

S meg kellett harcolnod ősi jussodért. 

 

Most Te vagy az Úr. 

 

Intésedre megremegnek a fák, és lerázzák magukról 

Hosszú téli álom fáradalmait. Új erőre ébrednek. 

Rügyeiket kifakasztják, kizöldülnek, 

Végül pompás virág-koszorúba öltöznek. 

A végtelen mezők is kivirulnak, akár egy-egy virág-tenger. 

Az állatok megtalálják elveszettnek hitt világukat, 

Felébred önkéntes száműzetéséből a zord medve, 

Hazatérnek messzi kényszerotthonukból az ég madarai. 

 

Forró leheletedre felébred mindenki, 

Ki eddig nem tette volna. 

Újra élettel telik meg a vidék, madárhang hallatszik; 

Előbb fülemüle énekel harsányan hirdetve a Tavaszt, 

Majd egy egymásra talált ifjú gerlepár búg boldogan, 

Velük együtt a virág-glóriával díszített Természet 

Többi gyermeke is párját kutatja az új világban. 

 

És Mi, kik a természet koronájának tartjuk magunk? 

Hol vagyunk ekkor? 

Mit teszünk e csodás, újjászületett világban? 

 

Közönyösen éljük tovább szürke, forgatagos életünk, 

Ugyanúgy falak közt maradunk, mint a Hideg uralma alatt, 

Nem törődve mással mint saját örömünkkel, gondunkkal. 

Ahelyett hogy ha csak néhány röpke percre is, de 

Kiszabadulnánk a természetbe félretéve gondot, bajt, 

S belélegeznénk az újjászületés kápráztató illatát, és hangulatát. 

 

Persze vannak, kik tudják ezt, s ki is 

Élvezik e csodás ajándékot. Sokan járnak „vissza a természetbe”, 

Érzik az édes együttlét nem mindennapi örömeit, 

De mégis nem Ők vannak többségben. 

Kenny 
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Gyulán jártam helyesírási versenyen 
 

Novemberben, amikor hallottam az Implom 

József Középiskolai Helyesírási Versenyről, úgy 

döntöttem, hogy megmérettetem magam. Első 

lettem az iskolai fordulón, így január közepén 

hosszú felkészülés után, reménykedve indultam 

el Szekszárdra, a megyei versenyre. A 

szakközépiskolások közül Tolna megye 

legjobbjaként jutottam tovább a Kárpát-

medencei döntőre, melyet február 23. és 25. 

között rendeztek meg Implom József 

szülővárosában, Gyulán. 

23-án délelőtt verőfényes napsütésben 

indultunk el Paksról a felkészítőmmel, 

Gyöngyösi Olga tanárnővel. Együtt vágtunk neki 

a hat órás útnak, melyet menetrendszerinti 

autóbusszal, két átszállással tettünk meg. 18 óra 

körül érkeztünk meg a szervező Erkel Ferenc 

Gimnázium kollégiumába, ahol regisztráltak, és 

eligazítottak minket, majd megvacsoráztunk. A 

tanárok itt, míg a versenyzők az onnan gyalog 

félórára lévő Munkácsy Mihály Középiskola 

diákotthonában kaptak elszállásolást, amely nem 

olyan modern, mint az ESZI kolesza, mégis jól 

megfelelt a célnak. Este a Sebő Együttes 

koncertjén szórakoztunk, a zenészek József 

Attila megzenésített verseit játszották. Másnap 

reggel nyitották meg az eseményt a városháza 

dísztermében Petőfi Sándor Szöveg az egész 

világ című versével. Ezt követően az iskolában 

megírtuk a tollbamondást - amelynek szövege 

idén először CD-ről hangzott el -, utána pedig a 

feladatlapot. Délután a tanárnővel ellátogattunk a 

gyönyörűen felújított várba és Erkel Ferenc 

szülőházába. Este baráti találkozóval várták 

külön a diákokat és a felnőtteket. 

Szombaton, az utolsó napon részt vettünk a 

záróünnepségen. Balázs Géza a médiumokban 

fellelhető szövegek furcsaságairól, hibáiról 

beszélt, majd minden versenyző átvette az 

emléklapját. Az eredményhirdetésen csak az első 

hat helyezett nevét közölték, de néhány nappal 

később utánanéztünk, és a szakközépiskolai 

kategóriában a 11. helyezést értem el. Hazafelé 

tartva Gyöngyösi Olga tanárnő azt mondta, hogy 

a következő évben sok gyakorlással én is 

bekerülhetek az élmezőnybe, ahol főleg 11-12. 

évfolyamosok szoktak lenni. 

Nagyon jól éreztem magam, és az ellátással 

is meg voltam elégedve, ezért fájó szívvel 

hagytam el Gyulát, és elhatároztam, hogy jövőre 

ismét próbálkozom. Büszke vagyok arra, hogy én 

képviseltem iskolánkat. Ezúton is köszönöm a 

sok segítséget és a támogatást a felkészítő 

tanáromnak! 

Fekete Zsolt 

 
 

Marsall-toll - középiskolai diákújságíró-verseny 
 

A Pécsi Tudományegyetem 

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke 

idén első alkalommal írta ki középiskolások 

számára meghirdetett Marsall-toll pályázatát. A 

versenyen két kategóriában lehetett pályázni, az 

év középiskolai újsága és az év középiskolai 

újságírója. A pályázattal a tanszék célja az volt, 

hogy elismerje és jutalmazza azokat a tanulókat, 

akik már középiskolában kiemelkedő újságírói 

teljesítményt nyújtanak, valamint erősítse és 

ösztönözze a diákújságíró köröket, az iskolák 

közösségi életét, az igényes szakmai munkát. A 

beküldött 185 pályázat a tanszék előzetes 

várakozásait is felülmúlta. A sok színvonalas 

újság és újságcikk nehéz döntés elé állította a 

zsűrit, így a dobogós helyekről épp lecsúszott, 

minőségi pályamunkát benyújtó versenyzőket 

dicsérő emléklappal jutalmazta. Iskolánk 

tanulója, az ESZIRAT szerkesztőségének tagja, 

Suplicz Anita pályaművéért EMLÉKLAPOT 

kapott. Suplicz Anita díjazott cikke: A fekete 

lyuk; avagy megszállták a Ewingok az iskola 

udvarát címmel az ESZIRAT 2006. januári 

számában jelent meg. Gratulálunk. 
 Szerk 
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Iskolánk büszkeségei 
 

Gerencsér Péter és Kerekes Zoltán 12.C osztályos tanulók az Országos Műszaki Tanulmányi 

Versenyen döntőjében a 10. illetve a 11. helyezést érték el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. 

 

A tavaszi Országos Szövegszerkesztői Bajnokságon, 2006. március 4-én Wieszberger Judit 11. D 

osztályos tanuló országos I. és Pruzsina Renáta szintén 11. D-s tanuló országos III. helyezett lett. A 

versenyfeladat során 10 perc alatt kellett korrektúrázniuk egy szöveget. Felkészítő tanáruk Fórizsné 

Martos Klára tanárnő volt. 
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Folyosó- használati utasítás 
 

Szünetek. Vagyis egyeseknek ez a 

rohanást jelenti. Amit bizony meg lehet érteni, 

mert a termekben jó hamar elfoglalni kiváltságos 

helyünket, pár falatot magunkba juttatni, 

átnézni vagy esetleg megírni a leckét, ill. 

a büfébe sem árt hamar megérkezni. 

Nem is beszélve arról, hogyha más 

ügyes-bajos dolga akad az embernek.  

Ilyenkor jönnek a „folyosói 

balesetek”. Mikor egyik teremből próbálok 

eljutni a másikba, és közben mondogatom a kis 

mondókám: Egy épületbe hogy lehet ennyi 

lépcsőt berakni??? Hirtelen nagy dübörgésre 

leszek figyelmes, a rohanó lábak zajára. 

Megfordulok, és csak annyit látok, hogy pár 

diákot a korlát akadályoz meg abban, hogy 

száguldozás közben le ne essen a lépcsőn. 

Ha szerencsém van, akkor engem nem 

sodornak magukkal. Voltam már nem 

egyszer szemtanúja - és remélem másmilyen 

tanúja nem leszek - az ilyen „elhadart 

gyaloglásnak”. Persze ilyenkor mindenki röhög a 

másikon, amíg nem vele történik meg. 

Supi 

 

A szomorító „nem” 
 

Van egy jó barátod vagy barátnőd, akivel 

mindig szívesen beszélgetsz és tudod, hogy 

számíthatsz rá jóban - rosszban. De ez az illető 

az ellenkező nemből való. Nem az eseted és 

tudod, hogy részedről biztos nem lesz 

barátságnál több, mégis mindig megtaláljátok a 

közös témát, jókat nevettek együtt és kikéritek 

egymás véleményét. Biztos sokaknak ismerős a 

szitu. A kérdés csak az, hogy van-e barátság fiú 

és lány között? Szerintetek? Vannak olyanok, 

akik meg vannak győződve arról, hogy igen, de 

akadnak olyanok, akik szerint a két 

nem között igazi barátság nem 

marad. Hogy miért? A válasz 

egyszerű. Egyre jobban 

megismerik egymást, 

közelebb kerülnek 

egymáshoz, kiismerik a 

másik „bónáját”, és az 

érzelmeknek az egyik vagy 

a másik már nehezen tud 

parancsolni.  

Aztán az egyik fél bevallja érzelmeit, és 

kitárja lelkét. Lehet az szóban vagy írásban. Mit 

tud ilyenkor tenni a másik illető, hogy ne bántsa 

meg az egyik legjobb barátját/barátnőjét. A 

szokásost, igaz? Közli, hogy ő érzelmileg nem 

érez semmit, de nem szeretné, ha a harag tönkre 

tenné addigi „kapcsolatukat”, és szemét lesütve 

elhangoztatja a legfájdalmasabb mondatot: azért 

maradjunk barátok. Vajon barátok maradnak? 

Valamilyen szempontból igen, de ez a „félre 

lépés” nem felejtődik. A találkozások már 

kínossá válnak és a beszélgetések se már a 

régiek. Ezek után még állítja valaki, hogy létezik 

barátság a két nem között? 

Persze lehetnek kivételes esetek. De 

megéri ennyire barátságosnak lenni, ha utána 

tudjuk, hogy nem sülhet ki semmi jó? Mindenki 

önmagát mutassa, és ha érzi, hogy a dolgok rossz 

irányba haladnak tisztázzák a dolgot vagy 

próbáljon „jeleket” adni, hogy nem lehet több 

mint barátság, mert az érzelmekkel nem szabad 

játszani. 

Sz@by 

 

Dúl a „LOVE” 
 
Itt a tavasz, a madarak csicsergnek, 

nyílnak a virágok és a nyuszika is nem sokára 

meghozza a húsvéti ajándékot. És a tavasz vajon 

minek a jelképe? Hát természetesen a 

szerelemnek. Újra éled a természet és újra éled 

az érzelem. A lányokon megint megjelennek a 

miniszoknyák és bevetik a „dinamikus duót”. A 

fiúk újra meg tanulnak fütyülni és kivillantják 

formás vádlijukat. De éppen ez a szép a 

tavaszban. Nem? Valahogy úgy érezzük, hogy 

újra megindul a diákélet. Újra belénk száll a 

vadász lélek. Szóval járjunk nyitott szemmel, 

hátha megtaláljuk azt, akit már régóta kerestünk 

Ha nem, az sem baj. Gondolj bele, ott a nyári is! 

Tehát kívánunk mindenkinek jó 

vadászatot! És kellemes tavaszt! ? 
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Padjaink és tartalmuk 
 

A leghűségesebb társunk és tárgyunk 

talán a padunk. Hiszen min írnánk, min aludnánk 

el, mibe vésnénk bele a puskánkat, vagy mire 

tennénk fel a lábunkat, ha ezek a kis asztalkák 

nem lennének? De nem csak erre jók. Hanem, 

hogy különböző grafikákkal szórakoztassuk 

magunkat és azokat, akikkel osztozkodunk 

rajtuk, valamint 

hogy néhány 

holminkat benne 

tartsuk.  

Előfordul 

gyakran, hogy 

mikor hirtelen 

abba kell hagyni 

az evést vagy a rágózást sokan a padba dobják 

„elhasznált” terméküket. Néha egészen meglepő, 

hogy ki miket tud, magával hozni. Találtunk már 

háromhetes párizsit zöldpaprikával, vagy 

olyasmik kerültek elő a padból, amit nem is 

sejtenétek: pl.: hajzselé, pattanás elleni 

csodaszer, kártya -a többi maradjon minden 

osztály saját titka.  

Ha nagy gondot nem okozna, jó lenne, ha 

nem felejtenétek benne pl. a rágót, hogy a 

következő diák, aki elfoglalja egy órára az ő „kis 

trónját”, ne nyúljon bele, vagy a könyvei ne 

ragadjanak bele. Persze ez a rágóragasztó 

módszer arra jó, hogy más ne üljön ott, és ne 

koptassa a mi asztalunkat. 

De azért egy picivel lehetnénk erre 

figyelmesebbek, már csak a látvány miatt is, mert 

nem valami szép, ha a könyvek mellett 

kajamaradékok vannak és lehet, hogy egyszer ez 

a birtokvédelem visszafelé sül el. 

Supi 
 

A fogyasztó diákok 
 

„Ami eltörhet, az el is, törik.” A 

szünetben az ablak nem törik ki, csupán csak 

elhasználódik” - szól diák Murphy- 

törvénye, és ha jobban belegondolunk, igaz 

is. Bár minálunk azért nem olyan 

gyakoriak az ablaktörések, de az azokon 

való kidobálás inkább. Még ha az ablak 

túl is él egy-két szünetet, pár felszerelés 

már nem biztos. De nemcsak szünetekben 

használunk el véglegesen egy-egy tárgyat, 

hanem bizony az órákon is. A környezetvédelmi 

laborban is gyakran eltörünk néhány kémcsövet, 

aminek nem csak az a következménye, hogy 

felsöpörjük, de bizony pár törés után érezni 

lehet a hiányát is. Ezeket végül is 

pótolni lehet, mert küldenek az 

iskolának, igaz hosszabb időn belül. 

Azt nem tudom, hogy a többi szakmai 

teremben ez, hogy működik, de biztos, hogy 

ott is vannak fogyások. Azonban néhány 

eszköz pótlása már biztos nehezebb vagy 

majdnem, hogy lehetetlen. 

Most már joggal mondhatják azt ránk, 

hogy fogyasztó nemzedék vagyunk. 

Supi 

 

Ülésrend 
 

Egy átlagos óra abból áll, hogy a tanár a 

táblánál 

magyaráz, a diák 

pedig a padnál ül. 

Eleinte 

normálisan, majd 

egyre inkább 

rákönyökölve és 

végig feküdve rajta, vagy éppenséggel a lábát 

kecsesen elhelyezve a padban, esetleg ha 

hiányzik a padtársa, annak a székén. 

Ekkor hallhatjuk a tanárokat, hogy vegyük 

ki a lábunkat a padból, és ne feküdjünk, mert 

nem a kocsmában vagyunk (pedig mégis egész 

nap itt ülünk). Mi mint jó diákok persze ennek 

eleget is teszünk, és kivesszük lábunkat a padból, 

majd öt perc múlva megint visszatesszük. 

Aztán megint jön az intés, és mi ismét az 

előzőekhez hasonlóan viselkedünk. Egy idő után 

már a tanárok megunják – kivéve, akik ezt 

elnézik nekünk - és kérdezik, hogy miért ülünk 

így hisz ők sem úgy ülnek a tanári asztalnál. Mi 

erre persze csak annyit mondunk, hogy elnézést 

meg, hogy ez kényelmes. Meg hát a tanárok 

mondták, hogy érezzük magunkat otthon, mi ezt 

így fejezzük ki. Supi 
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Biobüfé 
 

Biztos már mindenki észrevette, hogy 

iskolánk büféje egy csöppet átalakult. Nemrég 

ezekről a változásokról, és a suliban uralkodó 

étkezési szokásokról faggattuk Ica nénit és Jutka 

nénit, akik nap mint nap gondoskodnak arról, 

hogy jól megtömhessük a bendőnk egy-egy epés 

kis dolgozat után. 

Bár a találkozót kicsit nehéz volt 

összehozni – hisz a büfében mindig 

nagy a sürgés-forgás – azért sok 

utánajárást követően mégiscsak 

sikerült. Ica néni érdeklődve 

nézett, mire is vagyunk 

kíváncsiak. Majd rászánva 

magam az első kérdésre, 

kiültünk a folyosón található 

asztalhoz és az után érdeklődtem, 

hogy mi a véleménye a fiatalok táplálkozási 

szokásairól. Elmosolyodott – az biztos, hogy 

nem az egészséges táplálkozás a jellemző, hiába 

próbálkozunk az úgynevezett reformételek 

bevezetésével, amit kellene, hogy egyetek, ezek 

kevésbé fogynak. 

A közgazdasági szakmacsoportosok 

tudhatják, hogy a büfé forgalmának felmérése és 

elemzése állandó feladat iskolánkban. Egy ilyen 

felmérés alkalmával szembesültünk azzal a 

ténnyel, hogy az egyik legkelendőbb termék a 

kávé. Meg is kérdeztem, hogy mit gondol a 

folyamatos kávézásról és hogy ehhez a nagy 

arányhoz mennyiben járulnak hozzá a tanulók. 

Meglepődve nézett rám. – Felnőttek, tanárok 

inkább. A gyerekekre nem jellemző, hogy 

kávéznának. Kicsit elgondolkodtam, már megint 

egy csekély létszámú csapathoz verődtem 

volna?! 

Ha már a felnőtteknél tartunk, gondoltam 

rögtön át is térhetünk a következő kérdésre, ami 

nagyon érdekelt. Hisz a tanárok olykor 

megvetve néznek ránk egy-egy kávé, pizza vagy 

szénsavas üdítő láttán. Kicsit megingatják a 

fejüket és az a „meg fogod te még ezt bánni” 

nézéssel találjuk szembe magunkat. Felvetődött 

tehát a kérdés: a tanárok mennyire mutatnak 

példát az egészséges táplálkozásban. Aztán 

szembesülnöm kellett a ténnyel, hogy igenis 

lehetne követni őket szokásaikban. – A 

gyümölcs 90 %-át a tanárok veszik, sőt a 

tönkölyös pogácsát is a dolgozók, a tanárok 

fogyasztják. Gyerek elvétve csak. – mesélte. 

A büféreform hírével már biztos mindenki 

találkozott. A riportkészítés alapötletébe is benne 

volt ez az információ. Milyen intézkedések 

voltak ezzel kapcsolatban, mik azok a fő 

kritériumok, amiket be kellett tartani? – 

érdeklődtem. Aztán megtudtam, hogy nincs ez 

szabályhoz kötve. A fő cél az, hogy a gyerekeket 

az egészségesebb táplálkozás irányába tereljék. 

Ezért találhatjuk szembe magunkat 

gyümölcsökkel, joghurtokkal, sajtokkal. És 

persze – bár biztos mindenki észrevette – a 

polcok elrendezése is ezért változott meg. 

Hátrább került a csokoládé, a szénsavas üdítő 

vagy épp a hot-dog. 

A szabályozás azonban nem járt drasztikus 

változásokkal, főleg mivel sok a felnőtt - tudtam 

meg Ica nénitől - voltak azonban olyan esetek is, 

amikor egy-két próbálkozásunk nem járt sikerrel, 

ilyen például a 100%-os üdítő vagy a 

romlandóbb gyümölcsök. Nekünk teljesen 

mindegy volna, hogy mit árulunk, csak fogyjon. 

Szeretnénk bővíteni az árukészletet is, azonban 

elég szűkös a hely. - Felmerült például a helyben 

elkészíthető ételek mennyiségének növelése, 

azonban azokat külön hűtőben kéne tárolni, na 

meg persze hét órakor nyitni kell és az iskola 

sem tárja ki kapuit sokkal előbb, 

bár mi erre szerintem azt 

mondhatjuk, hogy még szerencse. 

Azonban diákok egyre 

inkább nyúlnak a rostos 

üdítők után. Szóval van 

remény, hogy 

elindulunk azon a 

bizonyos úton, amit úgy neveznek 

EGÉSZSÉG… 

És készüljetek, mert a büfénkben majd 

egyre több idénygyümölcsöt, zöldséges 

szendvicset burkolhattok be a szünetben, vagy 

épp ebéd helyett. 

Ja… és zárásul, hogy kihúzhassuk 

magunkat, Ica néni meg van elégedve a 

tanulókkal - Le a kalappal, nem egy 

pedagógusnak mondtam, hogy itt igenis 

illemtudóak, aranyosak, nincs velük semmi 

probléma. Azt hiszem sikerült jó kapcsolatot 

kialakítani a diákokkal. 

Végül azt is megjegyezte, ha bármi olyan 

kívánságotok lenne ami teljesíthető, nyugodtan 

forduljatok hozzájuk. Ha tényleg megoldható a 

dolog, akkor igyekeznek majd kivitelezni. 

Hajrá!!! 

Kovács Adrienn 
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Egy fantomos este… 
 

Talán októberben 

szembesültem a lehetőséggel, hogy 

kapható jegy Az operaház fantomja 

című musical előadására. Néhány 

osztálytársammal rögtön le is stoppoltuk őket és 

vártuk március 20-át, hogy megnézhessük ezt a 

mindenhol nagy port felkavaró, csodálatos 

előadást. 

A műsor 19.00-kor kezdődött, így mi 

már 15.30-kor útnak indultunk egy csini 

rózsaszínű busz segítségével. De természetesen, 

mint minden utazásból, innen sem hiányozhatott 

a kaland…hirtelen megálltunk – gondoltuk a 

sofőrt hívja a természet – de amikor a busz alatt 

feküdt kicsit elgondolkodtunk, hátha mégsem 

erről van szó…hisz ki akarna könnyíteni magán 

egy vén csotrogány alatt?! Aztán a rejtély 

megoldódott, a motorolaj önálló életet kezdett 

élni és a legrövidebb utat választva az 

autópályára csorgott. Bátor emberek lévén 

továbbrobogtunk és ezután minden benzinkutat 

megtekinthettünk, hisz pótolni kellett a 

fénysebességgel megcsappant készletet. 

Az előadás megkezdése előtt úgy negyed 

órával meg is érkeztünk és miután mindenki 

szépen mosolygott egyet a jegyszedő nénire és 

leadta a kabátját, megrohamoztuk a Madách 

színház nézőterének legfelső sorát és azon 

kezdtünk gondolkodni, hogy vajon ha az ember a 

fél színpadot nem látja, akkor lehet-e élvezni 

teljes mértékben az előadást. 

Hát igen…az előadás szép volt, 

legalábbis amikor a színpad bal felén mozgott a 

társaság. Bár egy musicalnél úgyis a hang a 

lényeg - nyugtattam magam -, ami aztán jutott 

minden színésznek bőven. És hogy a fantom 

tényleg csúnya-e?! Hát szerintem elég, ha annyit 

írok, hogy tipikusan az a „ha nekem ilyen fejem 

lenne, magamra gyújtanám az erdőt” eset volt. 

Na persze akkor nem lett volna belőle 

fantom…szóval jó volt ez így, hisz nem lehet 

mindenkiből Casanova. Azért szép történet, és 

nem is az a happy end-es sztori, szóval ajánlom 

mindenkinek, hogy nézze meg és remélem 

lúdbőrös élményben lesz része. 

Mikor vége lett a műsornak meglepődve 

szembesültünk vele, hogy hazafelé is a már 

említett „szuperszonikus” busszal utazunk. A 

következő csalódásunk, hogy nem volt nyitva a 

McDonald’s, így nem tudtuk kompenzálni az 

izgalmakat egy jó kis evéssel. Szóval 

belenyugodva sorsunkba, visszaültünk a 

járgányunkba és jó nagyot aludtunk hazafelé. 

És mint láthatjátok a busz kibírta hazáig, 

nem robbant fel - bár mi tagadás nem jártam 

volna jól…én ültem a tank felett - és még 

megállnunk sem kellett, nem tudom hogyan 

csinálták, de hajnali 1 órakor már otthon 

nyomtam az ágyat és fájó szívvel gondoltam 

arra, hogy másnap reggel 6-kor kelhetek. 
Secret 

 

„Take A Look In The Mirror” (Korn) 
 

Nem minket vártak… Ebben biztos 

voltam már akkor, amikor a belépésnél 

egy előadónő a problémás diákoknak 

való segítségadás módjairól beszélt tíz-

húsz, a diáksággal inkább foglalkozó, 

mintsem azt képviselő embernek. Öt perc 

sem telt el, Csernus már bejött, 

magabiztosan, végigmustrált mindenkit. Vajon 

mi járhat a fejében? Ezen gondolkodtam. Biztos 

valami olyasmi: „most az igazságot fogom a 

nagyképű, álszent képetekbe vágni deviáns 18 

felettiek!” és utána „na, van itt másik korosztály 

is…”. Merthogy a terv szerint a deviáns 

gyerekeket nevelő deviáns szülőket kellett 

nagyító alá helyezni, aztán ahogy Csernus 

szerette volna, jól megsütni őket a napsugarak 

egy nyalábbá egyesülő égető fegyverével 

(szerintem a jelenség mindenki által ismert…). 

Ehelyett találkoztunk egy 15 éves gimis 

csajjal, aki úgy gondolom, többet 

gondolkodhatott volna mielőtt válaszolt, és 

valamivel őszintébben is megtehette volna 

ezt. Volt ott rendőrnő, tanárnő és a 

változatosság kedvéért egy harmadik nő 

is. A feladat először az volt: valaki jöjjön ki 

és mondja meg ennek a lánynak mitől lesz jó 

csaj. Ez, mint később rájöttem apró kis húzás 

volt, mivel a jelentkezőt (nem voltak sokan 

mondanom sem kell) az a kérdés fogadta miután 

kezet fogott az „élő tükörrel”, hogy ugyan 

mondja már meg: ő jó csajnak tartja magát? És 

elkezdődött a konkrét szembesítés, 

témaboncolgatás, melynek során a gimis csaj 

kezdte rosszul érezni magát, de az utána 

kihívottak sem érezhettek másképp… Az egész 

úgy tűnt, hogy az addig totál magabiztos 
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emberek, akik teljesen meg voltak elégedve a 

külvilág felé mutatkozás sikeres akciójával, most 

zavarban vannak és nem tudják, hogyan állítsák 

helyre azt ami a hallgatóságban már rég 

megszűnt: az első benyomást, az első kialakított 

képet. Elgondolkodtató volt az az egy, másfél 

óra. Már-már kezdtem teljes agyammal 

ráhangolódni erre a „kivégzésre”, „vallatásra”, 

„szembesítésre” vagy ahogy tetszik, mikor is 

rámtört a hányinger meg a szédülés és minden 

nyavalya, mert a doktor kitalálta, hogy nyomjuk 

már ki a légkondit, nem lehet hallani egymást. 

Szóval így történt az, hogy a befejezést nem 

láthattam, a gimis csajhoz intézett utolsó 

mondatot azonban még igen: „leülhet maga totál 

átlagos csaj…10-es skálán hetes, mit képzel még 

a kettest is alig üti meg…”.  

Hát így történt. Talán mégis terápiás 

gyógyhatású a szigorú arc, a kérlelhetetlen 

tekintet, mert aki ott volt, biztos komolyabb 

témákon gondolkozott utána, mint mondjuk egy 

cipellőn, ruhán vagy műkörmös viziten… KG
 

Iskolánk „egészségőre” 
 

Egészségrovatunkban hasznos tanácsok mellett egy riportot is olvashatok az iskolánk orvosával, 

dr. Barok Józseffel. Akivel elég nehéz volt időpontot egyeztetni, rengeteg elfoglaltsága miatt, de a 

Doktor Úr kárpótolt egy jó riporttal, amely során számos hasznos és érdekes információt tudhattok 

meg egészségünkkel kapcsolatosan. Például, mit tegyünk a vírusos időszakokban, mik az idősebbek és 

a fiatalabbak panaszai, ugyanazok-e, illetve miért is választotta az orvosi pályát  
 

- Hogyan határozta el, hogy az orvosi 

pályára lép?  

- Több példaképem is akadt. A családban több 

orvos is volt, és úgy gondoltam, ez szerencsés és 

jó állás lesz számomra, valamint így másokon is 

tudok segíteni. 

- Orvosi tanulmányait hol végezte el? 

- A debreceni egyetemen 

végeztem 

- Iskolánknak mióta az 

orvosa? 

- 1997óta, majdnem 10 

éve. 

- Hogyan lett iskolánk 

orvosa? 

- Előttem az iskolaorvosi 

teendőket a PA Rt.-nál 

dolgozó kollégáim látták el. Az 

iskolaorvosi teendőket így tehát a PA Rt.-tól 

örököltük meg. 

- Melyek a leggyakoribb panaszok, ha lehet 

így fogalmazni? 

- Az általános panaszok: fáradékonyság, 

gyengeség. Konkrétabban: gyomorproblémák, 

fejfájás, szédülés, mozgásszervi panaszok. 

Érdekes még, hogy lassan a felnőttek és az 

ifjúság panaszai nem nagyon különböznek 

egymástól. 

- Ez mire vezethető vissza, hogy ugyanazok 

a problémák vannak a két korosztálynál? 

- A felgyorsult élet manapság ugyanúgy érinti 

a fiatalabbakat, mint az idősebbeket. A gyerekek 

ezt látják családon belül, ez a követendő minta.  

- Előfordult már az, hogy egyazon 

osztályból érkező diákoknak ugyanaz a 

panasza? 

- Igen, persze főként járványos időszakban. Ezt 

mindig feljegyezzük. Nagyon szigorú az 

adminisztráció, mikor valaki eljön ide 9.-es 

korában, akkor készítünk egy kartont számára, és 

minden változást, betegséget feljegyzünk. Persze 

az anyja neve, születési dátum, a nem változatlan 

marad. Ezt a kartont viszont végig megőrizzük, 

amíg a diák ide jár.  

- Észre lehet venni, hogyha valakinek nincs 

komoly betegsége, és csak lógni akar? 

- Ez csak alapos vizsgálás után derül ki. 

Miután elmondja a panaszait, és én 

megvizsgálom, akkor kiderül, hogy van-e valami 

baja, illetve érdemes volt-e eljönnie hozzám. 

- Utolsó kérdésem hasznos tanácsként is 

szolgálhat mindenkinek. Mit ajánl a vírusos 

időszakokra? 
- A vírusokra nincsenek antibiotikumok. 

Ellenük az immunrendszerünk védekezik, és azt 

kell erősíteni ilyen időkben. Vagyis a vitaminok 

megfelelő szedése javasolt. 

- Köszön szépen a riportot és további jó 

munkát! 
- Nagyon szívesen, és üdvözlöm az ESZI-s 

diákokat.  

Supi  
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Az ötletgazda - riport Pónya Józseffel 
 

Pár nappal az interjú készítése előtt értesültünk a 

lehetőségről, hogy találkozhatunk az Atomerőmű első 

vezérigazgatójával, ESZI egyik alapító tagjával, Pónya 

Józseffel. Nagy izgalommal szálltunk be az autóba – 

hiszen tudtuk, ő a mi ötletgazdánk, hiszen neki jutott 

eszébe 1986-ban egy vállati iskola megteremtése. 

Ronczyk Tibor Igazgató Úr vitt minket fel Józsi 

bácsihoz -, már nagyon kíváncsi voltam, hogy így, 20 év 

után, mit gondolhat az ESZI-ről, és hogy 

mennyire kísérheti figyelemmel a suli 

sorsát. 

Egy erős kézfogás után 

beinvitált minket a nappaliba, hellyel 

kínált, majd érdeklődni kezdett, miért 

pont mi jöttünk el hozzá. Faggatott 

bennünket a jövőbeni terveinkről és 

arról, hogy mit gondolunk mi a mai 

oktatásról és az ESZI-ről. Majd hirtelen 

elhallgatott, és kérdőn nézett rám. Kicsit 

izgultam, megköszörültem a torkom és 

belekezdtem.  
Először persze azt kérdeztem 

meg, hogy mikor és miért merült fel a 

gondolat, hogy az erőműnek legyen egy 

iskolája. Hátradőlt a székében, kicsit elgondolkodott 

– Én szakmunkás voltam a Vállalati Vasútnál és a 

vállalat tanoncokat képzett. A különböző területek 

szakképzett mérnökei tanítottak bennünket. Ez 

inspirált később, hisz az erőműben annyi jófejű 

szakember van, akik nem tudják kinek átadni a 

tudásukat. Azonban az is nagyon fontos volt, hogy 

válogatott csapatot vegyünk fel. 

Hogy mit is takar ez? Mindenki szembesült 

már a ténnyel, hogy ritkán találni olyan szülőt, aki azt 

mondaná a gyerekének „Kisfiam, olyan ügyes kezed 

van, ne tanulj tovább, menj el szakmunkásnak”. 

Mindenki főiskolára, egyetemre küldi a gyerekét, és 

azért tegyük hozzá azt is, hogy minden gyerek - 

képességeitől függetlenül - egyetemre akar menni. Ez 

a helyzet uralkodott már akkor is, mikor iskolánk 

alapult. – A szakmunkásokkal így nagyon nehéz 

dolgozni, hisz nem lehet őket megterhelni, mert az 

általános iskolából a gyöngébb emberek mennek 

szakmunkásképzőbe, így már az alapismereteik 

hiányoznak. Pedig a technika megköveteli a kultúrált 

szakembert – mondta. 

Azért itt megjegyezhető az is, hogy az 

erőműben – és az iskolában is – olyan eszközökkel 

találkozhatunk, amik más iskolában nem találhatók. 

Így az is nagy előnyt jelent, hogy tudásunkat át tudjuk 

helyezni a valóságba, van gyakorlati lehetőség. 

A következő kérdésemnek ez volt az alapja. 

A szakok után érdeklődtem – Akkor az erőműi 

szakmákhoz igazodtunk: volt műszerész -, 

irányítástechnikai -, villamosmérnöki -, gépész 

szakterület. Akkor ebben gondolkodtunk, majd még 

azt hiszem az én időmben jött be a titkárnői szak. – 

Ami szerinte is nagyon fontos, hisz általában ő az 

első ember, akivel találkozik az ember egy 

munkahelyen. Így ezzel azonosítják a vállalatot. 

 Nagyon érdekelt, hogy mennyire kíséri 

figyelemmel a suli életét. – Hát nem nagyon – tudtam 

meg – most azt hallom, hogy túl sokan vannak. Egyre 

több tanuló van, holott ha egy osztályban túl sokan 

vannak, akkor az iskola egyre kevésbé tud 

megbirkózni a 

feladataival. Nincs 

hely, és a tanároknak 

is több gyerekre kell 

figyelniük. Persze a 

gyereknek ez jó, hisz 

nem kerül rá olyan 

hamar a sor – tette 

hozzá mosolyogva. 

És milyen 

jövőt jósol az 

erőműnek? - tettem 

fel az ominózus 

kérdést. – Most 

egyértelműen megvan 

az élettartam hosszabbítás. Az a véleményem - fejtette 

ki -, hogy létrejött egy energiahiány, lehetne 

olajfinomítókat, bányákat építeni, de ez azt 

eredményezné, hogy rohamosan fogynának a 

tartalékaink. Ma az atomerőmű az egyetlen olyan 

energiaforrás, amelynek nincs üzemanyagkorlátja. 

Előbb-utóbb a világon megindul ennek a fejlődése. 

 A beszélgetés alatt kicsit körbenéztem: 

ízlésesen berendezett lakás, hatalmas, vastag könyvek. 

Így hát egyre jobban érdekelt, hogy mivel foglalkozik 

a szabadidejében. A nyugdíjjal – mosolygott – remek, 

nagyon élvezem. Nagyon meglepődtem, nem sok 

emberrel találkoztam, akin látszott volna, hogy ezeket 

a szavakat tényleg őszintén mondja. De ő igen – Éjjel-

nappal szolgálatban volt az ember, amikor például 

elvitték pár éve a szolgálati telefonokat, én úgy 

örültem neki – tette hozzá. 

Sokszor halljuk idősebb emberektől, hogy 

milyen rossz, hogy nem a rég megszokott ritmusban 

zajlik az életük. Józsi bácsi viszont örül a 

szabadságnak, a függetlenségnek – Minden nap kell 

lennie egy vagy két órának, de nem többnek, amikor 

dolgozunk valamit. Van, aki fél tőle, mert most akar 

legénykedni…hát miért nem legénykedett hatvan 

évvel ezelőtt?! Sokan mondják, hogy nem lesz rájuk 

szükség, most már senkik…az a jó! Nagyon jó, mert 

azt csinálom, amit szeretnék. 

És hogy miért is volt tanulságos és élvezetes ez 

a beszélgetés? Nemcsak azért, mert városunk és 

iskolánk nagy múltú, jelentős alakjával 

találkozhattunk, hanem azért is, mert megláthattuk 

benne az embert, aki épp nyugdíjas éveit tölti 

boldogan, és élvezi az élet minden egyes percét. 

Kovács Adrienn
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Amatőr Kosárlabda Híradó 
 

A 2005/2006 tanév kezdetekor már 

sejthető volt, hogy bizonyos fokú visszaesés lesz 

csapatunk háza táján. Az előző évi kezdő 

csapatból négyen öregedtek ki, így szerény 

eredményekre számíthattunk. A felkészülésünk 

kezdetén az optimális létszám eléréséhez egy 

hónapra volt szükség. A 15 fős kialakuló magból 

a végére 12 fő maradt. Sajnos ismét két 

korosztály alkotta a csapatot, melyeknél nagy 

különbségek mutatkoztak. A kezdő ötös mellé 

egy hadra fogható csere jutott. Elkezdődött tehát 

a megyei bajnokság, mely hét csapatos volt. 

Próbálkoztunk a bevált módszerrel, indultunk a 

Szekszárd Városi Bajnokságba. Sérülések miatt 

az alapszakasz után visszaléptünk. Így is 

eljutottunk a megyei döntőig, ahol szerencsére 

hasonló gondokkal küzdő egyenrangú 

csapatokkal találkoztunk.  

A döntő háromcsapatos lett, mivel a 

Szekszárd Ady E. Szakközépiskola visszalépett. 

A körmérkőzések során sikerült mindkét csapatot 

legyőznünk és így az Országos Döntőbe 

jutottunk!   

 ESZI – I. Béla Gimn. Szekszárd  44 : 25 

( 9 : 7, 13 : 4 , 14 : 9, 8 : 5) 

 ESZI – Garay J.Gimn. Szekszárd 50 : 46 

(12 : 10,14 : 16, 14 : 10 ,10 : 10) 

A második mérkőzés szoros és küzdelmes volt, 

Kiemelkedő teljesítményével Kriszt Antal 31 

pont beverekedte a csapatot az országos döntőbe. 

A többi csapattárs védekezésben nyújtott 

maradandót.
 

 

Az Országos Döntőben melyet immár 

másodszor mi rendeztünk szerényebb eredményt 

értünk el. A második játéknap első mérkőzésére 

négy fővel vállaltuk a játékot. Kevés sikerrel. Az 

utolsó mérkőzést az ESZI-ben játszottuk. A 

hazai pálya se hozott jobb eredményt. A négy 

mérkőzésből négy vereséggel a 19. helyet 

szereztük meg.  A harmadik mérkőzés tisztes 

helytállásért a négy fő, valamint a segítő 

stúdiósok igazgatói elismerésben részesültek.  

A rendezvény rendkívül sikeres volt, két 

év múlva ismét megpróbáljuk megrendezni. A 

Diáksport Szövetség minden szervezőnek 

elismerését fejezte ki. A rendezvényről készült 

videót leforgatjuk az érdeklődők számára. 

Máté István 

Felső sor: Máté István edző, Csapó István 11.B, Fülöp Norbert 10.C, Schönekker László 

10.A, Kriszt Antal 13.C, Szüsz Viktor 12.B 

Alsó sor: Baumann Péter 9.A, Balogh János 10.C, Bérdi Csaba 9.A, Szepesi Attila 9.C, 

Kungel Balázs 10.B 
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Floorball 
 

Április 27-én Budapestre utaztunk, 

mivel ott került megrendezésre a VI. 

korcsoportos lány floorball selejtező. 

Izgatottan kezdtük el az első meccsünket, 

mert szokásunkhoz híven az önbizalmunk nem 

volt a tetőfokán. A csapat összeszedetten és jól 

teljesített, de kisebb-nagyobb hibák miatt első 

meccsünket elvesztettük. A vereség rádöbbentett 

bennünket, hogyha tovább akarunk jutni, akkor 

mindenkinek a maximumot kell ki hoznia 

magából. Ezek után egy nyereséggel és egy 

döntetlennel megvolt a biztos helyünk az 

országos versenyen, amit Tatán rendeztek április 

31-én.  Ott már nagy erőfeszítéssel próbáltunk az 

élre törni, de hiába. Oroszlán módjára 

küzdöttünk, de úgy tűnik az ellenfelek jobban 

állták a sarat. Így sajnos csak a 6. helyezést 

tudtuk megszerezni. De sebaj! Hiszen májusban 

iskolánk sportcsarnokában rendezik meg az V. 

korcsoportos fiú-lány országost! Éppen ezért, 

minden szurkolót szívesen várunk az ESZI 

sportcsarnokába május 9-én és 10-én. Sz@by 
 

Fordított tabletta 
 

Biztos sokatokkal megesett, hogy egy jól 

elsütött poén után irtó jót derültetek. Vagy volt 

már olyan napotok, amikor a jó kedvetek a 

tetőfokát élte. Ilyenkor a nevetés minden 

formáját el lehet képzelni. Valaki imád röfögni 

közben, akadnak olyanok, akik levegővételnél 

nyihognak egyet és vannak olyanok is, akik 

édesen tudnak vihogni. Ha a vicc nem is volt 

olyan jó, ezeken aztán lehet jókat hahotázni. 

Különböző beszólások is vannak az ilyen 

helyzetekre. Írok egy példát. Tegyük fel, hogy 

egy versenyen vagy. Legyen az foci, 

röplabda vagy teszem azt egy floorball 

verseny. Az első meccset elveszíti csapatod, 

és ami a legcikisebb, hogy a leggyengébb 

csapattól kaptok ki. Mit tesz ilyenkor az 

ember? Általában szidja az eget és lehordja 

csapatát. Képzeld el, hogy a te csapatod nem 

ilyen. A vereséges meccs után együtt leültök egy 

sarokba és elkezdtek vicceket mesélni, és 

csapatod kajával tömi magát, ami ilyenkor nem 

valami jó. Pláne, ha az illető, akkor kezd el 

gurgulázni, mikor a szájában az étel még csak 

félig van megrágva. Guszti, mi? Na mindegy. Az 

egyik csapattársad beszólása megnevetteti a 

társaságot, és mikor valaki, nem tudja abba 

hagyni a kacajt, jön a szokott beszólás: Mi van 

elgurult a gyógyszered? Most őszintén kikapott 

már erre a kérdésre választ? Hát eddig nem 

sokan. A maga módján éppen ezért vicces ez a 

beszólás. De az a valaki nem hagyja annyiban, és 

visszaválaszol: nem csak fordítva vettem be. A 

csapatod gülü szemekkel nézi azt az illetőt, 

akinek a válasz ment, hogy vajon milyen 

reakciót fog kiváltani ez az új mondat, amit 

még nem igen hallhattunk. Erre az illető 

felvihog, de nem a visszaválaszon, hanem 

azon, hogy ki az az abnormális, aki ilyeneket 

ki tud találni. És a csapat ismét hanyatt dől 

fájdalmában. Megint a pályára léptek, és a 

legkeményebb ellenséggel egy döntetlent 

játszotok. Felteszem a kérdést: normális ez a 

csapat? Lehet, hogy nem, de tovább jutottatok. 

Szóval úgy tűnik, hogy soha nem kell 

elkeseredni, mert a boldogság odaát van.  Sz@by 

 

Sportnap diákszemmel 
 

Álmos, nehézkes ébredés, szomorkás, 

borult és ráadásul esős idő! Talán így 

jellemezhetném azt a reggelt, amikor sportnapra 

indultam a suliba. Szerencsére se az álmosság, se 

a rossz idő nem állhatott útjába annak, hogy egy 

fergeteges sportnapon vegyek részt. Bár eléggé 

unalmasan kezdődött, mivel csak valamikor 11 

óra körül kerültünk sorra. Három fajta 

sportágban mérhették össze erejüket a 

jelentkezők: kosárban, fociban és röplabdában. 

A legtöbben kosárra és a focira jelentkeztek, de 

akadtak, akik inkább a röplabdát választották. Mi 

csakis focira és kosárra jelentkeztünk. Míg 

fociban mind a kétszer kikaptunk, kosárban mind 

a kétszer nyertünk méghozzá egy 10.-es osztály 

ellen is, igaz csapatunk szinte csak kosarasokból 

állt. Bár egy kicsit hiányoltam a döntőt és a 

helyezéseket, később beláttam, hogy ennyi 

induló csapat mellett nem lett volna rá idő. Igaz 

ami igaz, jót mozogtunk és elfáradtunk. És így 

volt jó ez a ”sulimentes” nap. Számunkra 

kihívásokban nem túlzottan bővelkedő de annál 

mozgalmasabb nap volt. Sajnos az égiek sem 

voltak hozzánk kegyesek, a szakadó esőben bőrig 

áztunk hazafelé. 

Kovács ”Tücsi” Roland
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VICC 
 

 
Az etanol (C2H5OH) fogyasztásának szembeötlő szakaszai, 

és azok strukturális jellemzése 

 

ENYHÉN SPICCES 
 

Tünetek: Csillogó szemek, gyakori vigyor, néha váratlan 

kurjantás. 

Fogyasztás: 4-5 üveg sor, vagy ugyanennyi nagyfröccs. 

Pályagörbe: Egyenestől alig észrevehetően eltérő. 

 

SPICCES 
 

Tünetek: a szemcsillogás marad, a vigyorgás konstans és 

infantilis jellegű, a beszéd érthetőségi foka 

csökken, kezd megszűnni a különbség a zöngés és 

zöngétlen mássalhangzók között. 

Fogyasztás: 1dl Törköly + 6 üveg sör. 

Pályagörbe: kissé hiperbolikus, illemhelyre való távozás 

közben ötletszerű megkapaszkodás különböző 

tárgyakban (Pl.: pincérnő ball melle) 

 

RÉSZEG 
 

Tünetek: a szem csukva marad, csak akkor nyílik ki, 

amikor a lekókadó fej felborít legalább 2 

üveg sört, halk sírdogálás. Az arcon meg- 

jelenik az öröklődött degeneráltság koravén 

ráncai. Illemhelyre való bezuhanás csukott 

ajtón keresztül. 

Fogyasztás: 3dl vodka + 10 üveg sör, 10 nagyfröccs. 

Pályagörbe: matematikailag leírhatatlan 4 dimenziós 

mozgás, a 4. dimenziónak bejön a Delirium 

Tremens. 

 

MOCSÁRRÉSZEG 
 

Tünetek: a szem szinte állandóan csukva, de ha nyitva is 

van csak a fehérje látszik. Ezen keresztül 

látható a „Kóma Kalandjai”, az érzékszervek: se kép, se hang. 

Halk hörgés. 

Fogyasztás: Kb. annyi mint egy kozák lovasezred lovakkal 

együtt. 

Pályagörbe: nincs, csak apró rezonatív helyzetváltoztatások csuklás közben 
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Elmeotthon 
 

Micimackó: Kórosan mézfüggő 

szenvedélybeteg, aki mindent megtesz, hogy 

napi adagjához hozzájusson (fára mászik, 

méhekkel csípeti össze magát, stb). Ha nem kap 

mézet, mély depresszióba esik, gondolkodása 

lelassul, tökéletesen alkalmatlanná válik 

mindenfajta társadalmi-közösségi, kooperatív 

jellegű tevékenységre.  

Malacka: Totál idióta szegény. Szellemi 

fogyatékos (dadog, képtelen értelmesen 

fogalmazni, és bizonyára dyslexiás is), és 

növésben is erősen visszamaradt példánya 

fajtájának. Mivel képtelen másokkal megértetni 

magát, állandó kisebbrendűségi komplexus 

gyötri, nem is beszélve arról, hogy még a 

leghétköznapibb dolgoktól is fél. Kórlapján 

szerepel még akut klausztrofóbia és a 

biztonságérzet totális hiánya is.  

Tigris: 
Megalomániás 

tévképzetes 

elmebeteg, a 

veszélyesebb 

fajtából. Meg van 

győződve arról, 

hogy a tigrisek a 

többi élőlény felett 

állnak, így a Százholdas 

Pagony önjelölt kiskirályát tisztelhetjük benne. 

Ubermensch-szindrómájához az árja tigris 

fajhoz való beteges ragaszkodás, túlfűtött 

rasszizmus társul. Közösségekbe beilleszkedni 

képtelen, a társadalom magányos számkivetettje 

ő, aki elszigeteltséget tettetett vidámsággal, és 

állandó pótcselekvésével, az ugrálással próbálja 

meg kompenzálni.  

Füles: Súlyosan depresszív alkat. 

Öregkorára belátta, hogy élete egy kudarc, 

egzisztenciája pedig valahol a béka segge alatt 

van. Nem tudott összegürcölni egy lakásravalót, 

ezért - míg társai jó meleg, fűthető odvas fákban 

vészelik át a teleket - meg kell elégednie egy 

huzatos fatákolmánnyal, ami Tigrisnek 

köszönhetően minden második nap 

tönkrezúzódik. Ez a gyökértelen élet, valamint a 

seggen fityegő műfarok - Milne-nal minden 

bizonnyal az impotencia szimbóluma -, amivel a 

többiek állandóan baszogatják, egyszerűen 

elviselhetetlenné teszi az életet Füles számára. 

Öngyilkos is lenne, ha depressziója nem 

totálisan passzív magatartásban ütközne ki, és 

ha nem félne az újabb kudarcoktól ("mi van, ha 

nem sikerül?").  

Kanga: Elvált asszony, egyedül neveli 

gyermekét - kell-e többet mondani? Az állandó 

házimunka és rosszcsont kölyke hamar 

kikészítették Kanga idegeit. Ráadásul - mivel 

Ausztráliából emigrált bevándorló -, idegennek 

érzi magát a Százholdas Pagony mérsékelt égövi 

élővilágában. Ennél pedig már csak kóros 

férfihiánya a rosszabb: igen rágen kamatyolt 

már, és ezt beteges tisztaságmániáján próbálja 

levezetni - vár az igazira, aki sosem jön el.  

Zsebibaba: Csonka családból származó 

egyke, ennek köszönhetően anyuci szeme fénye, 

és mint ilyen, egészségtelenül elkényeztetett 

gyerek. Zsebibabának mindig mindent szabad, 

senkitől nem kap egy jó nagy maflást, akármit is 

csinál. Ugyanakkor a Pagony lakói - elsősorban 

édesanyja - nem fordítanak elég időt az 

iskoláztatására, így biztosak lehetünk benne, 

hogy felnőttkorára Zsebibaba elkallódott 

tehetség lesz, aki egy idő után majd az 

alkoholhoz vagy a droghoz fordul, hogy 

elfeledhesse a világ kegyetlenségét.  

Nyuszi: Az agresszív-neurotikus páciens 

iskolapéldája. Hétköznapi félelmeit felnagyítva 

él, ennek köszönhetően mindig van valami, 

amiért aggályoskodik, és mindig van valaki, 

akin aggályait - heves dührohamokkal és 

gyakran tettlegességig fajuló tombolással - 

levezetheti. Elviselhetetlen természetének 

köszönhetően világ életében agglegény volt, és 

egyenes úton van a bogaras vénemberség felé. A 

Pagony lakói utalják, de annyira szánalmas, 

hogy nem merik megmondani neki.  

Bagoly: A Százholdas Pagony legöregebb 

lakója, aki nem tud mit kezdeni a közte és a 

többiek között húzódó generációs szakadékkal. 

Hogy elfogadtassa magát, görcsösen igyekszik 

tudásával lenyűgözni őket, ám ez leggyakrabban 

tudálékosságba csap át, és még nevetségesebbé 

válik. Elsősorban a fiatalabbakat, Zsebibabát és 

Malackát próbálja megnyerni, aminek alapján 

joggal feltételezhetünk némi pedofíliára való 

hajlamot is.  

Róbert Gida: Hát, elég beteg kiscsávó 

lehetett, ha összehozta a fenti elmeotthont... 
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Tuti-e Anglia? 
 

A 11. B osztály március 21-30-ig osztálykiránduláson volt Angliában. Az utazásról, az ott eltöltött 

időről, magáról Angliáról tettem fel körkérdéseket az osztály tagjai számára. 

1. Hogy bírtad a hosszú utazást? 

2. Milyen programok tetszettek a legjobban? 

3. Könnyen hozzászoktál a bal oldali közlekedéshez? 

4. Ha lehetőséged nyílna rá kiköltöznél Londonba? 

 
Válaszol: Schneider Ádám 

1. Fárasztó volt, kicsi volt a hely a buszon, 

de kibírtam. 

2. Madame Tussaud’s panoptikuma, mert 

mindig is érdekeltek a filmek és a 

hírességek, a London Eye, mert 

csodálatos volt belőle a kilátás Londonra 

és lenyűgözött a szerkezet maga. 

3. Hozzá lehet szokni, de elsőre furcsa volt. 

4. Igen, mert vannak ismerőseim, akik kint 

élnek és csak jókat meséltek , és mikor 

megláttam, hogy valóban milyen 

London, nagyon megtetszett. 

Válaszol: Keresztes Nagy Zsófia 

1. Hálózsákban a földön nem volt olyan 

rossz, csak a szagok voltak zavaróak, 

meg ha arra ébredtem, hogy belém 

rúgtak vagy rátapostak a fejemre. 

2. A Természettörténeti Múzeum, mert az 

elég interaktív volt, és Disney Land. 

3. Nem volt nagy gond, mert minden 

zebránál ki volt írva, hogy melyik 

irányba kell figyelni. 

4. Nem hinném, mert nem szeretem az idegen 

nyelveket. 

Válaszol: Sütő Irén 

1. Nehezen, mert kényelmetlen volt a busz és 

nem lehetett rajta aludni. 

2. Hangulatos volt Kölnben a kávézó, ahová 

beültünk, jó volt, jó volt Disney Land, 

élveztem a hullámvasutazást és nagyon 

tetszett a windsori kastély. 

3. A lámpákat nem vettük figyelembe, párszor 

ránk is dudáltak, de legalább a zebrán 

közlekedtünk. 

4. Esetleg pár hónapra kimennék, de 

véglegesen nem, mert tíz nap után is már 

honvágyam volt. 

Válaszol: Kocsi János 

1. Fárasztó volt, de attól függetlenül élveztem. 

2. A múzeumok, mert érdekel a történelem. 

3. Igen, mert gyalogosan könnyű volt 

megszokni, kocsival már nehezebben ment 

volna. 

4. Igen, mert hangulatos a város. 
Szöszi

Hirdessetek az ESZIRAT-ban!!!!!!!!! 
 2006. áprilisától apróhirdetéseket adhattok fel az ESZIRAT-ban. Ezt úgy tehetitek meg, ha a 

szerkesztőségben /325. sz. irodában/ elhelyezett levelesládába bedobjátok a hirdetéseteket.  

 Csak szalonképes és személyiségi jogokat nem sértő szövegeket írjatok.  

Ára: 50Ft/ hirdetés, becsületkassza 

 

AZ ESZIRAT TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ 

APRÓHIRDETÉSE: 

Az Eladom Tenson F500.123-as klasszikus 

gitáromat. Az árban személyesen 

megegyezünk.Megvásárolni Suplicz 

Anitától lehet 204-es tanteremben. 
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