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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a szép diákvilág, 

S mint fecske alkonyati szélben, 

Ma szárnyat bont egy sereg diák.” 

/Ady/ 
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Ünnepek, népszokások 
 

Május elseje 
Már a XV. században is május első napján 

a házakat zöld lombokkal díszítették fel. A 

májusi zöld ágat, a májusfát a székelyek 

jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, 

másutt májfának nevezik. 

A májusfaállítás hazánk egész területén 

ismert. A májusfát elsősorban a legények 

állították a lányoknak. Régen a fát főként 

lopták a legények, s ezért a hatóságok igen 

sokszor tiltották a szokást. A májusfával adta 

tudtára a legény a falunak, hogy melyik 

lánynak udvarol. A májusfa a Jászságban 

nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, 

általában szalagok, üveg bor és más 

ajándékok is kerülnek rá. Palóc területen a 

legény csak a fát állította fel, s a leány és 

édesanyja díszítették. Sok helyütt pünkösdkor 

vagy május végén "kitáncolták" a fát, vagyis a 

fa kidöntése táncmulatság keretében, 

muzsikaszó mellett történt. 

A szokás új formája a májusi virág 

küldése. A legények szépen feldíszített 

cserepes virágot küldenek annak a lánynak, 

akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül. 

Májusi felvonulást első ízben 1890-ben 

rendeztek Budapesten a magyar munkások. 

Napjainkban is élő szokás még 

Dunántúlon a kislányok pünkösdi 

királynéjárása. A kis királynő feje fölé társnői 

selyemkendőből vont "sátrat" tartanak. A 

lányok házról házra járnak köszönteni, közben 

rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő 

néma szereplő, s nem szabad mosolyognia, ha 

a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a 

kender növekedésének előmozdítása. A 

leánykák magasra emelik a királynőt, s 

közben azt mondják: "Ekkora legyen a 

kender!". A köszöntésért ajándékot kapnak. 

 

A májusi eső aranyat ér 
Gondolják ezt a kertészek. 

Köztük anyukám is. Azon 

hobbikertészek közé 

tartozik, akiket talán 

azzal lehetne 

legjobban megbántani 

ha gyökerestül 

kitépnék egy virágát. 

Vagy kettőt. Ha hozzánk 

téved valaki rögtön 

idegenvezetést tart, 

mivel nem szeretné, hogy bárki lemaradjon 

erről az élményről. De aki szenvedélyesen 

szereti a virágokat az már csak ilyen. 

Az év vége közeledtével néha mi is 

imádkozunk egy kis esőért, az éppen esedékes 

felmérések (60, 200 és főként a cooper-futás) 

elhalasztásáért. Bár van aki napsütésre vágyik. 

Ők nem tudják elviselni ezt a búskomor 

időjárást. Pedig igazán élvezetes az éjszakai 

esőt hallgatva álomra szenderülni. ? 

 

A paksi majális 
Idén kilátogattam a paksi majálisra. Volt 

ott minden. Mint egy igazi búcsúban. Kirakodó 

árusok, körhinták, céllövöldék, dodzsem, zene-

bona és nagy sár, meg tömeg. Kétszer végig 

jártam az árusokat és megnéztem kínálatukat, 

amiben nem volt hiány. Csak egy-két dolgot 

néztem meg közelebbről; ami elhanyagolható 

lehetett volna, mert néhány ketyere hangot 

adott ki, mikor kezembe vettem. Gondoltam 

ilyenkor gyorsan tovább állok, de hogy 

gyorsan azt nem lehetett mondani. A nagy 

sártól és a Balaton nagyságú tócsáktól lépni is 
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alig tudtam, még babakocsis hölgyeket is 

kerülgetnem kellet, akik kihozták apródjukat, 

hátha felfognak valamit a nagy kavalkádból. 

Ebben az évben mintha „lepukkantabb” 

lett volna ez az egész, bár lehet az esős idő 

tette. 

Aki kint volt az eltudja dönteni, hogy 

megérte-e a sátoros(a cukrosnak igen, mert az 

finom volt) és körhintás bácsiknak kipakolni.  

Supi 

 

Anyák napja! 

 
Május első vasárnapja, 

anyák napja. Minden ember 

életében sokat jelent e nap. 

Ezen a vasárnapon 

különböző apróságokkal 

(verssel, virággal, 

édességgel) fejezzük ki az 

édesanyánk iránt érzett 

elmondhatatlan szeretetünket, hálánkat és 

köszönetünket, hogy van nekünk. 

De ezen kívül érdemes lenne 

elgondolkodnunk azon, hogy mit is jelent 

számunkra a szó, amit szinte már születésünk 

óta használunk, az első szavunk; ANYA! Hisz 

ő az a személy, aki mindenki életében csak 

egyetlen egy van (míg barátokból, barátnőkből, 

ismerősökből számtalan lehet, de belőle csak 

egy). Számomra ő a legfontosabb egy az 

életemben! Ő az, aki ápol, ha beteg vagyok, 

odaadással gondoskodik rólam, aggódik értem, 

figyel rám, kedvemben jár, félt és óv minden 

rossztól… 

Egy anya feltétel nélkül szeret. Hiszen ő 

az, aki mindent megtesz a gyermekéért, 

önzetlenül szeret anélkül, hogy valamit is 

elvárna tőlünk ezért cserébe. És mi gyerekek 

egyetlen dologgal tudjuk megköszönni mindezt 

nekik; a szeretetünkkel! 

Katus Claudia 

 

Gyermeknap 
Május utolsó vasárnapja csakis a 

gyerekeké! 1950. óta tartanak gyereknapot. A 

Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949-

es törvénye alapján. A háború által hanyatló 

sorsra jutó gyermekek megsegítéséért 

szervezték. 1931-ben még gyermekhét is volt 

jótékonysági céllal.  

Ez érdekesnek tűnik, hogy május első 

vasárnapja anyák napja míg ugyan ez hó utolsó 

(és szintén) vasárnapja a Nőszövetségnek 

köszönhetően nemzetközi gyereknap. Ilyenkor 

a gyermekeknek megfelelő programot 

szerveznek: bábszínház, színielőadás.  

Supi 

 

Pünkösd 
A pünkösdi 

királyválasztás a 

történetileg jól 

dokumentált szokások 

közé tartozik. Már a 

XVI. században 

pünkösdi királyságnak 

nevezték az értéktelen, 

múló hatalmat, s 

feltehetjük, hogy maga a szokás jóval 

régebben is ismert volt hazánkban. A XVI-

XIX. századi adatok legtöbbször a verseny 

keretében választott pünkösdi királyról 

szólnak. Székely gyermekek bothúzással, 

másutt lúdnyakszakítással és más ügyességi 

versenyek keretében választottak maguk közül 

pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel 

választott pünkösdi király eltűnt. 

A XVIII. század végétől ismert egy másik 

szokásforma 

is. A falu 

legényei és 

lányai közül 

kiválasztott 

pár (király és 

királyné) 

virágokkal 

feldíszítve 

járta körül a falut; másutt a gyermekek közül 

választották a pünkösdi párt. 
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Versek 
 

Vándor 
 

Vándor vagy, ki az Élet rögös Útját járja. 

Rengeteg érdekességet láttál, 

Sokmindenen túl vagy már, 

Történt sok, jó sok rossz, 

Legyőzted Gaia gyermekeit; 

Sivatagot, Tengert, Hegyet. 

Ó a Hegy! Legnagyobb gyengeséged, 

Melyen nem tudsz túljutni teljesen. 

Sok Hegy van már mögötted; 

Volt közöttük súlyosabb is, könnyeb is. 

Volt mely barnán csillant, 

Akár az Égi Sas szárnya. 

Volt mely szőkén világított, 

Akár a Nap fénylő sugára. 

Volt mely feketén sötétlett, 

Akár a végtelen Éj. 

Te meghódítottad mindet, 

Mégis a csúcson levő örök jég 

Csak épp megolvadt, s te aláhulltál, 

Vissza a reménytelenül mély völgybe. 

De tovább küzdesz mindig, s keresed 

Azt a hegyet, mely Neked teremtetett, 

Hogy felolvaszthasd csúcsáról a magány Jegét. 

S szemében a boldogság kék tűzlángja gyúlhasson fel. 

 

 

Hídon állva 
 

Állok a hídon, az Élet Hídján, s figyellek Téged. 

Miként röpteted ezüst hátadon 

Pillangó-életű jégtestű vándoraidat. 

Megtiszteltetés, hogy bepillanthatok 

Néhány örökké tartó másodpercig 

Ősi Titkodba, melyet mindig magadban hordozol, 

A számunkra kismerhetetlen Idő Titkába. 

Látom hogyan sodrod magaddal az élet 

Másodperceit, perceit vízcseppenként, s az 

Órákat, napokat, éveket egy-egy különleges jégszoborként. 

Tudom, Neked ezek nem számítanak, 

Hiszen örökkön-örökké megújuló körforgásoddal 

Mindent és mindenkit túlélsz. 

De nekem ezek a pillanatok, órák, évek 

Röpke életem meghatározó részei. 

De ha ezeket mindig öröknek élem meg, 

Mint ezt a pillanatot, 

Talán én is válhatok olyan szabaddá mint Te, 

S boldogan, sikerrel vihetem véghez céljaim. 

Kenny
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Viccek 
 

10frappáns idézet 
 

 Ha lemondunk vágyainkról, épp azt tagadjuk meg, ami emberré tesz. 

 Nem lehet minden a miénk, hová is tennénk?! 

 Mások hibáiból kell tanulnod. Nem élhetsz olyan sokáig, hogy mindent 

magad kövess el. 

 A kihagyott lehetőségek miatt aggódj, meg sem próbáltál élni velük! 

 Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy! 

 Az életet nem szabad túl komolyan venni, hisz még úgysem élte túl senki. 

 Ha életed mentes a kudarcoktól, nem vállalsz elég kockázatot. 

 Az ember egy hitvány, egy porszem, egy semmi, mégis milyen nehéz embernek lenni! 

 Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak. 

 Nem szeretek tükörbe nézni, nem kívánom látni, mi épül, mi omladozik rajtam.

 

Csodatechnika 
 
 Kétfázisú pézsmapocok-reinkarnátor-

tárolóegység  

 Nukleáris meghajtású rézsutas 

háremlemosó automata-replikációs projekt  

 Izonukleáris 

herbenkenészes 

rekmentyüty /by [Leslie]  

 Soros gerjesztésű 

tanulságlevonó  

 Háztartási keksz 

töredezettség-mentesítő  

 Elektromos herelengető  

 45 fokos derékszög  

 8 hengeres benzinüzemű 

katalizatoros 

hangyacsápmasszírozó  

 6 hengeres íróasztal  

 Féklámpa centirozó állvány  

 Részecskegyorsítós plazmatévé  

 Wc-papír letekercselő automata  

 Multipopuloptomizáló görgős tápszivattyú  

 Virtuális pupillatágító pumpa  

 Hidraulikus mosolycsoffasztó  

 Elektromos fakanál  

 Injektoros fogkefe  

 Kovácsoltvas úszógatya  

 Búgófrekvenciás Naplemente-

késleltető  

 Hidraulikus esélykiegyenlítő  

 Pödört-állú kecskebogár 

 Fakörmű rúdugró 

 Négyzetember préselő 

kozmikus világkapocskihúzó 

egyírányú luftballon 

 Billentyűzet tisztitó 

hengerfejtömítés  

 Elasztikus szalagméter fogyókúrázoknak.  

 Cd-t újraíró 600 wattos csillagcsavarhúzó  

 Homálytizedelő zsebhümmögő  

 Elhasznált kidobott papírfecnigyűjtő 

darabolóhenger kerekfejű lapátrugó  

 Kanyarfúró  
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Szilárd Leó fizikaverseny 
 

1998-ban, Szilárd Leó születésének 100. 

évfordulója alkalmából rendezték meg az 

ESZI-ben először a róla elnevezett országos 

fizikaversenyt, Marx György professzor 

javaslatára. A versenybizottság és a programot 

támogató Paksi Atomerőmű Rt. vezetése 

döntése nyomán az egyszeri alkalomra 

tervezett programból hagyomány lett. A 

tapasztalatok kedvezőek, egyre népszerűbb a 

magfizikát középpontba helyező verseny, a 

2005-ös fizika tankönyvekben már 

megjelennek innen származó példák, a 

résztvevő iskolákban pedig hozzá 

kapcsolódóan szakköröket szerveznek. - 

Később, 2002-ben szélesítettük a témakört, így 

már a teljes modern fizikát felöleli, sőt a 

környezetvédelemmel 

kapcsolatos kérdéseket 

is kapnak a diákok – 

mondta el Csajági 

Sándor a Szilárd Leó 

Tehetséggondozó 

Alapítvány elnöke. A 

verseny rangját jelzi, 

hogy a fizikatanárokat 

tömörítő Eötvös Lóránd 

Fizikai Társulat 

kezdeményezte, hogy az 

itt elsők között végzők 

kapjanak pluszpontokat 

az új rendszerű 

érettségin. Mint Sükösd 

Csaba elnök elmondta, 

korábban automatikusan 

érettségi mentességet, 

és felsőfokú iskolákba 

felvételt nyertek a 

legjobbak, de ez a 

Bolognai-rendszer 

bevezetésével 

megszűnt. Jelenleg csak az OKTV – országos 

középiskolai tanulmányi verseny jogosít fel 

ilyen kedvezményre. A jelentkezők számán 

egyébként – mint Sükösd Csabától megtudtuk 

– meglátszik, hogy idéntől nem nyújt felvételi 

kedvezményt. Míg korábban négy-ötszáz, 

ezúttal háromszáz nevező volt.  

A verseny maga két fordulóban zajlik. 

Először a jelentkezők iskolájukban oldanak 

meg feladatlapot. Az eredmény alapján a 9. és 

10. évfolyamosok közül a legeredményesebb 

tíz, a 11. és 12. évfolyamosok közül pedig, a 

legjobb húsz diák jut be a döntőbe, ahol 

elméleti és gyakorlati feladatok sora várja őket.  

Kilenc-tizedik osztályban Pósfay Péter 

nyert (Kecskemét, Bolyai Gimnázium), 

második helyen végzett Almási Gábor (Pécs, 

Lőwey Gimnázium), harmadik lett Szolnoki 

Lénárd (Debrecen, Dóczy Gimnázium). A 

felsőbb éveseknél Széchenyi Gábor (Szolnok, 

Verseghy Gimnázium) szerezte meg a 

győzelmet két ponttal megelőzve Molnár 

Kristófot (Zalaegerszeg, Zrínyi Gimnázium) és 

hárommal iskolatársát, Nagy Pétert.  

Idén negyedik alkalommal adták át a Marx 

György vándordíjat, amelyet az adott évben, 

legjobban teljesítő iskola vihet haza. A díj a 

szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumba 

került. 2001 óta az 

eredményhirdetésen 

átadják a Delfin-

díjat, amelyet a 

legeredményesebb 

felkészítő tanárnak 

ítélnek. Ezt idén 

Nagy Tibor, a 

hódmezővásárhelyi 

Bethlen Gábor 

Gimnázium 

fizikatanára kapta 

meg. Illetve nagy 

meglepetésére 

Csajági Sándor, a 

verseny 

főszervezője, az 

ESZI fizikatanára, a 

Szilárd Leó 

Tehetséggondozó 

Alapítvány elnöke. 

A kuratórium 

ugyanis élve az 

alapszabályban 

megfogalmazott lehetőségével, döntött, hogy 

Csajági Sándor tehetséggondozásért végzett 

munkáját ily módon ismeri el. 

A diákok és kísérőik egyébként három 

napot töltöttek nálunk, így alkalom nyílott arra 

is, hogy közös programokon vegyenek részt. 

Megtekintették az atomerőmű Tájékoztató és 

Látogató Központját, valamint a Karbantartó 

és Gyakorló Központot. A verseny szervezői 

az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, az ESZI és 

a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány. 

Vida Tünde
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Monetary, azaz Közgazdálkodj okosan 
 

Kiválóan szerepeltek az ESZI 

harmadéves diákjai a Magyar Nemzeti 

Bank középiskolásoknak szervezett 

versenyén, mindannyian Mittlerné Kövér 

Éva tanárnő tanítványai. 

 

Az első Monetary vetélkedő erejéig a 

Monetáris Tanács tagjaivá váltak, pénzpolitikai 

döntéseket hoztak, s azt – úgy mint a nagyok – 

kommunikálták, sajtótájékoztatón állták az 

újságírókká változott bankárok kérdéseinek 

rohamát. – Nem tudtuk mire vállalkoztunk – 

mondják a lányok, akiknek bizony idő kellett, 

míg kipihenték a fáradalmakat.  

A felkészülés rengeteg munkát igényelt, a 

feladatok zömének ugyanis semmi köze nem 

volt a tananyaghoz, helyesebben: a 

tankönyvekben szereplő ismeretanyag vajmi 

kevésnek bizonyult. 

A lányok éjt nappallá téve magoltak 

tanárnőjük hathatós segítsége mellett sikerrel 

szerepeltek az első fordulón, s bejutottak a 

regionális elődöntőbe, ahol kvíz-kérdések 

megválaszolásával és korábban beadott 

tanulmányuk megvédésével kellett 

bizonyítaniuk, 

hogy helyük 

van a vetélkedő 

döntőjében. 

Öt 

helyszínről, 

Pécsről, 

Szegedről, 

Győrből, 

Debrecenből és 

Budapestről 

csupán öt 

csapat került a 

döntőbe, melyet 

a Magyar 

Nemzeti Bank 

Látogató 

Központjában 

tartottak. Itt 

vártak rájuk az 

életből ellesett 

esetek, nekik 

kellett alkotniuk 

a Monetáris 

Tanácsot, s a gazdasági élet eseményeinek 

hatására, dönteni a kamatváltozásról. Kovács 

Adrienn tartotta a tájékoztatót, majd társaival, 

Kovács Gabriellával, Solymosi Gabriellával és 

Schmidt Anitával válaszolták meg a kérdések 

özönét. Kemény próbatétel volt, de jól 

szerepeltek, s negyedik helyen zárták a 

versenyt, melyen kétszáznál is több csapat 

indult.  

A háromfordulós vetélkedő egymillió 

forintos fődíját egy győri csapat vitte haza, az 

ESZI diákjai 250 ezer forintot nyertek. Az 

iskolában elismerés fogadta a lányokat, akik – 

mint elárulták – sokat tanultak a verseny során, 

hiszen nem csak az általuk is tanult gazdasági 

ismeretekben való jártasságot, hanem az 

összefüggések megértését, hatékony 

csapatmunkát és jó kommunikációs készséget 

is követeltek a feladatok. – Más szemmel 

nézem a híradásokat, jobban értem a gazdasági 

élet híreit – árulta el Adri, aki Kovács Gabival 

együtt a csapat motorja volt. 

Richi 
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HELIKON 
 

 

A 

Középiskolás 

Helikoni 

Napokat 

kétévente 

rendezik meg 

Keszthelyen. 

Az ESZI már 

sokadik 

alkalommal 

képviselteti 

magát ezen a 

kulturális 

találkozón, 

ahol főleg a 

Dunántúlról 

érkeznek 

diákok. Az 

idei 

Ünnepségeke

n kb. 5000 diák vett részt. A nagy létszám 

ellenére a rendezés mindig színvonalas, és a 

versenyprodukciók is egyre komolyabbak 

mind a tanulók tehetségét, mind felkészültségét 

tekintve. Ezért is lehetünk büszkék arra, hogy 

mindig sikerül valamilyen minősítő oklevelet 

szereznie az ESZI-s csapatból valakinek. Az 

idén először szerzett az ESZI arany minősítést, 

igaz csak úgy, hogy egy gimnazista népdalos 

kislányt befogadtunk a csapatunkba. A Vak 

Bottyán Gimnáziummal 

egyébként rendszeres a 

kapcsolatunk a Helikoni 

ünnepségeket illetően, a 

két csapat rendszeresen 

együtt utazik, és a 

szállásunk is sokszor egy 

helyen van. A diákjaink 

lelkesen szurkolnak 

egymásnak, és együtt 

örülünk a sikereknek. Az 

ESZI idei csapata 

következőkből állt: 

A csapatból az idén 

Flaskár Dániel ért el 

bronz minősítést. Két éve 

Pörneczi Péter ezüstöt 

kapott - úgy látszik 

irodalmi alkotásokban jók  

vagyunk... Mivel korábban a zászlóforgató 

csoportunk szintén ezüst minősítést ért el, 

tervezzük, hogy a következő Helikonra ismét 

összehozunk egy jó csapatot. Mindig remélem, 

hogy a színjátszásunk is egyszer csak feléled, 

és folytatja a szép hagyományokat. 

 Fontosnak tartom, hogy a tanulóink 

kulturális rendezvényeken is résztvegyenek, 

szerepeljenek. Az iskola műszaki irányultsága 

miatt a "humán" iskolák mellett kevésbé 

rúghatunk labdába, 

mégis a tanulóink 

igénylik a 

művészetekkel való 

foglalkozást 

közönségként, de 

alkotóként is, és 

rengeteget tanulhatnak 

egymástól. Szeretném, 

ha iskolánk a 

továbbiakban is 

biztosítana lehetőséget 

nekik, hogy részt 

vehessenek a kulturális 

találkozókon. Az eddigi 

türelmet és támogatást a 

diákok nevében is 

mindenkinek 

köszönöm! 

BH

Vers-próza kategória 
Vidákovics Sámuel 

mű: Weöres Sándor: A kutya 

Színjátszás kategória 
Bese Judit 

Bolbach Dániel 

Bor Dániel 

Brezovszki Andrea 

Csapó Zsuzsa 

Horvay Csilla 

Kródi Zoltán 

Az előadott mű: Sznob hétköznapok 

(válogatás abszurd művekből) 

Irodalmi alkotás kategória 
Flaskár Dániel 

3 vers: Felhőtánc; Életkedv; Fáj-dalom 

Népdal kategória 
Juhász Kitti 
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Mi is valójában a Helikon?
 

 
1817-ban indította útjára Festetics György 

gróf a Helikont Keszthelyen, abban a városban 

mely létrehozta Európa első felsőfokú 

gazdasági 

tanintézetét a 

Georgikont.  

A kor neves 

irodalmárainak 

találkozóját évente 

két alkalommal 

rendezte meg a 

kultúrát kiemelten 

fontosnak tartó 

arisztokrata. 

Egyiket a császár 

születésnapján, 

február 12-én, a 

másikat pedig az év 

legszebb 

hónapjában, 

májusban, a 

georgikoni 

vizsgákhoz 

kapcsolódóan. 

Keszthelyen 

vendégeskedtek a 

több napos ünnepen 

a környező birtokok 

urai, s a kor nagy 

tekintélyű tudósai, 

írói, lírikusai.  

Kik is voltak ők?: Palóczi Horváth Ádám, 

Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel, Ruszek 

József, mellettük Dukai Takács Judit, 

Kazinczy Klára. E kiválóságok ezen alkalomra 

írták, - tudós és irodalmi műveiket, amelyeket 

együtt olvastak fel a Georgikon hallgatóival. A 

kiváló alkalmak száma, sajnos nem lehetett 

sok, hiszen a gróf 1819. április 2-án 

elhalálozott.  

Sok-sok idő után 1958-ban rendeztek ismét 

Helikont Keszthelyen. Városukat szerető 

férfiak: Merényi Elemér, Dr. Horváth József, 

Takács Gyula, Dr. Szabolcs András, Dr. Sági 

Károly kezdeményezésére kétévente, több ezer 

középiskolás, sok művészeti ág képviselői 

mérhették össze felkészültségüket. Megyei 

György a Mezőgazdasági Technikum tanára 

pedig a szervezés nehéz munkájában segítette a 

rendezőket. 

A Helikon azóta is él, s kétévente az 

ünnepségek emlékművénél fellobban a láng. 

Így volt ez most, 2006-ban is. Néhány ESZI-s 

tanulót az a 

megtiszteltetés 

és kiváltság ért, 

hogy részt 

vehettek az idei 

ünnepségeken. 

Régi szavalóként 

én természetesen 

egy verssel 

léptem a színre. 

Weöres Sándor 

Kutya című 

alkotását 

mondtam el. A 

zsűrivel 

beszélgetve 

kiderült, hogy 

hatásvadásznak 

bizonyultam, 

viszont tetszett a 

vers kiválasztása 

és az 

orgánumommal 

is meg voltak 

elégedve. A 

mérleg: ide 

tényleg az ország 

java jön 

szavalni, még előttem a pálya!  

A verseny izgalmát United koncerttel, 

Cseh- és Németországból érkező zenekarok 

fellépésével próbálták oldani. Kísérő tanárunk 

szerepét Bodroghalmi László vállalta magára, 

több mint sikeresen. A kolesz, ahol laktunk 

kívülről egész jól nézett ki, és belül is 

lakhatónak bizonyult. A város gyönyörű, 

nemcsak a Balaton közelsége miatt, hanem a 

hatalmas épületek is lenyűgözők. Mellékesen 

jegyzem meg, bár kaptunk térképet, nekem 

mégis sikerült eltévednem, de ez már egy 

másik történet.  

Végezetül azt mondhatom, ha 

tehetségesnek érzitek magatokat, vagy csak 

kíváncsiak vagytok, két év múlva feltétlen 

gyertek el! Ígérem, nem bánjátok meg! 

Vidákovics Sámuel 
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Elmentek, elmentek. Hosszú útra mentek… 
 

 

Idén is megvolt a ballagás. Szép volt, jó 

volt, egyszer volt, hol nem volt… Egyszeri 

mindazoknak, akik ballagtak, 

osztályfőnököknek és végzősöknek egyaránt. 

A feldíszített iskolában és az udvaron is a 

napfényben álldogálva azon gondolkoztam, 

látva a rengeteg rokont és ismerőst, az óriási 

csokrokat, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy 

idáig eljusson az ember, és mennyi mindent 

tett meg ezért ő maga.  

A beszédek és a versek nem szálltak el a 

fülem mellett. Úgy látszik ez a legvégső 

állomás a gyermekkor és a felnőtt élet között. 

Tetszik, nem tetszik, át kell sétálni egyikből a 

másikba. Láttam a ballagók arcán a pillanat 

mulandóságát, a megelégedettséget és 

legtöbbször a büszkeséget. Azt hiszem ez a 

büszkeség akkor abban a pillanatban jogos volt 

és magától értetődő. Azoknak, akik négy év 

alatt annyi mindent tanultak és tapasztaltak – 

és végig önmaguk maradtak és emberek 

maradtak – tényleg 

gratulálni lehetett. 

Na meg sok sikert 

kívánni az 

érettségihez, 

mintha én is meg 

akarnám ragadni 

azt, ami elmúlik. 

Felismerve a 

másnap rájuk váró 

megpróbáltatásait, 

talán magamra 

vetítve az egészet - 

furcsán éreztem 

magam, biztos ez 

volt az oka. 

Azóta már az érettségi is elmúlt, a 

negyedikesek pedig pihenni mentek. Biztos 

jobban telnek a napjaik, mint nekünkAz 

ünnepély az első borús gondolataim ellenére 

tetszett, és az idő is kedvezett, nem úgy, mint 

tavaly, mikor az udvardíszítők áldozatos 

munkáját elsöpörte a vihar. Az idei dekoráció 

azonban hagyott maga után némi kívánnivalót. 

A rengeteg cellux meg az össze-vissza lógó 

orgonák szúrták a szemem… Nekem úgy tűnt, 

hogy legtöbb helyen a díszítők taktikája az 

volt, hogy gyorsan összedobni valamit, aztán 

lehet hazamenni, tovább aludni… Kicsit 

lehangoló volt. Mindenki gondoljon arra, mi 

lesz, ha ez a lezserség hagyományozódik 

tovább. Több ötletet és több munkát kell a 

legnagyobb ünnepélyért áldozni! Remélem 

jövőre így lesz! 

KG 

 

Bátyám és az érettségi 
 

Május eleje a többségnek egyet jelent 

az osztálykirándulással, a szünettel. De akad, 

akinek nem telt felhőtlenül az a bizonyos pár 

nap. A 12. évfolyamra megmérettetések 

sorozata várt, az érettségi vizsgák: magyar, 

matek, töri, idegen nyelv és a választott 

tantárgy. 

Az én bátyám is a „szerencsések” közé 

tartozik, így sikerült némi betekintést nyernem, 

hogy milyen út vezet Olaszországtól a májusi 

eseményekig. 

Első fázis: a magabiztos diák, aki úgy véli, 

mivel már negyedik éve készül erre, valami 

csak megmaradt a fejében. 

Második fázis: a mindent tudni akaró elme, aki 

fogadalmat tesz, hogy nincs több buli, csak a 

tanulás. Minden létező forrást felkutat 

(könyvtár, net, apróbetűs részek) és naphosszat 

ül a könyvek felett. 
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Harmadik fázis: amikor a 

célegyenesbe érkezve a 

pánikhangulat eluralkodik a máskor 

vidám arcokon, és egyre csak azt 

hajtogatják, hogy „én nem tudok 

semmit, meg fogok bukni…”. 

Az i-re a pontot a kiüresedett iskola 

teszi fel. Csak ők és a tantestület. De 

ahogy megkapják az első 

feladatlapot, elszáll minden kétség, 

félelem. Van, aki sírástól küszködve 

hagyta el a tantermet, de az 

általános reakció, amit pár nappal 

később hallani lehetett: „Ettől féltem 

annyira? ! Ugyanmár…” 

 Igaz volt egy-két baki, mint például 

egy rosszullét, de minden rendben ment. Újra 

mosolyt csalt az arcokra a rég nem látott 

igazolványképek látványa, a mellékhelység 

használatát nyomon követő feljegyzések, és a 

felügyelő tanárok pozitív hozzáállása. „Mint 

egy hosszabb doga”. Ezt megnyugtató volt 

hallani olyanoktól, akik nem tanulmányi 

eredményeikkel tűntek ki a tömegből. Többen 

a „na, hogy sikerült” kérdésre a megszerzett 

tapasztalatokkal rendelkezve egyből rávágták: 

„Ez halál egyszerű… Nem értem miért 

tanultam ennyit… ”. (Talán éppen azért, hogy 

csuklóból megírd az egészet!) Bíztató jelnek 

vehetjük a B-sek kiváló történelem 

eredményét. Aki nem teljesített, vagy nem úgy, 

ahogy szerette volna, nem kell kétségbe esni, 

vár rátok a szóbeli!  

 Sok sikert a további akadályok 

leküzdéséhez. Mi tudjuk, „megértetek”, csak 

így tovább, előre! 

Pirey X 

 

Emlékezés egy középiskolára 
 

4 évet töltöttünk el az ESZI-ben 

a padok koptatásával, bár amikor 

lehetett 

(sokszor még 

mikor nem is 

volt kifejezetten 

engedélyezett) 

kíméltük 

őket, 

nehogy 

az utánunk 

következő nemzedék 

kimaradjon a középiskolai élet szépségeiből. 

Gyorsan eltelt ez az időszak, és arra kellett 

ébrednünk, hogy bekövetkezett az, amivel 

ijesztgettek minket folyton: az érettségi 

vizsgák. 

Ez a vizsgasorozat a középiskolai 

tanulmányaink lezárása, most kell számot 

adnunk arról, hogy mit tanultunk-vagy nem 

tanultunk-, s mit kaptunk a sulitól a 4 év alatt. 

Ebből következik az is, amit mindenki 

kérdezget tőlünk: Milyen volt? Hogy tetszett? 

Mi történt velünk ez alatt a hosszú (?) idő 

alatt? Mivel voltak gondjaink? 

Ezek azok a kérdések, melyekre nem 

igazán egyszerű válaszolni, s hirtelen nem is 

tudunk mást mondani, mint hogy: Jó volt. 

vagy: Rossz volt. 

Elég sokat gondolkoztam rajta, hogy hol 

van erre szó, s próbáltam szavakba önteni, de 

arra kellett ráébrednem, hogy ez nem 

lehetséges, nem fejezhető ki 

ennek a négy évnek a 

jelentősége. Az események is 

csak emlékkép-szerűen 

maradnak meg: 

Emlékszem a 

gólyatáborra, ahol 

kezdetben még 

mindenki ismeretlen 

volt, majd szép lassan 

kialakultak a barátságok, 

baráti körök, melyek meg is 

maradtak (remélem ez továbbra is 

így fog maradni), és maximum 

új tagokkal bővültek. 

Emlékszem a gólyabálunkra, ahol még mi 

voltunk a „kicsik”, és feleskettek minket 

minden bolondságra (melyeket természetesen 
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nem tartottunk be). Ekkor fogadott be minket 

teljesen az ESZI és a diákság. 

Emlékszem sok-sok ünnepségre, amelyen 

hol nagyobb, hol kisebb kedvvel vettünk részt 

(főleg szünetek előtt volt nagy átok 

díszmagyarban pompázni). Néha nem is a 

megfelelő ünnepi öltözetben. 

Emlékszem a tanulmányi-, 

sportversenyekre és pályázatokra. Ezekben 

mindig szívesen vettünk részt, mert egy-két 

szorgalmi jegy mindig jól jött (ha már tanulni 

sosem szeretünk), és mellesleg jólesik néha 

valami hasznosat is tenni (Főleg, ha 

profitálhatunk is belőle, és kihagyhatunk pár 

órát is.). 

Emlékszem a hétköznapokra, a 

mindennapos izgulásra (Mi lesz ma? Miből 

kapok karót, mert nem készültem? Stb.), a 

közönyösségre, hogy minden mindegy, nem 

érdekel semmi (Például egy baráttal, 

barátnővel való veszekedés után.), az 

idegességre, nehogy lebukjon az ember a 

kijelöltön, a folyton friss hírekre, pletykákra, 

vagy akár a harcra, hogy be legyen-e 

kapcsolva a rádió, vagy sem. A napok egymás 

után következő rendszere, mely mindig 

ugyanaz és mégis mindig más, valamivel-

jóval, vagy rosszal-eltér egymástól és ez adja 

összességében a középiskola „varázsát”. 

Emlékszem a bulikra, melyek mindig is 

vitatémát képeztek, de összességében jól 

sikerültek, mert ez is a miénk volt, s jól érezte 

magát rajtuk a többség, aki meg nem, az 

magára vessen. 

 

Emlékszem a DÖK napjaira, amelyeken 

mindig jól szórakozhattunk, s kiélhettük 

fantáziánk szüleményeit a 

többieken. 

Emlékszem az 

osztálykirándulásokra, melyek 

nem véletlenül a kedvenc 

programjaink voltak, s 

mindegyik felejthetetlen 

élményekkel gazdagított 

minket, melyeket még évek 

múltán is nevetve mesélünk 

egymásnak, függetlenül attól, 

hogy hol szereztük azokat, 

Angliában, Olaszországban, a 

Balatonnál vagy akárhol is. 

Emlékszem, történtek 

velünk kellemetlen dolgok is, 

de őket nem is próbálom 

részletezni, mert azt gondolom, 

valamilyen módon ezek is 

előrejutásunkat segítették így vagy úgy. 

Ezek az emlékképek is csak részeket 

tudnak bemutatni, közel sem teljesek, mert azt, 

hogy mi minden történt ez alatt a 4 év alatt, azt 

nem lehet egyszerűen papírba foglalni (néhol 

nem is tűrné meg). 

Nem is próbálkozom vele tovább, csak 

szeretnék elköszönni a többiek nevében is az 

iskolától és diáktársainktól visszavonva 

minden rosszat, mit adtunk, és megköszönve 

mindent, mit kaptunk. 

Ui: Azért nem kell annyira örülni, mert 

mivel az ESZI szakmai iskola, ezért van egy 5. 

szakmai év is, amelyen elég sokan maradunk 

még, hogy boldogítsunk titeket és tanárainkat. 

Kenny 
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Egy kis sárga „busz” és ami benne van… 

Április 26-án, szerdán az osztályunk (9. B) 

haladó angol csoportjában helyettesítő Kozma 

Győző tanár úrtól hallottuk először, hogy 

aznap a 6. órát kint fogjuk tölteni, hiszen 

sporteszközöket és játékokat lehet kipróbálni. 

Ez az egész 9. évfolyamra vonatkozott, mert a 

szervezők szerint erre mi vagyunk a 

legfogékonyabbak. 

Két órával később eljött a várva várt 

pillanat. Az osztály egyik felét Pásztor Katinka 

tanárnő, a másikat pedig Gyöngyösi Olga 

tanárnő, az osztályfőnökünk kísérte le az 

udvarra, ugyanis velük lett volna óránk. A 

sportpálya, a sportcsarnok és az ebédlő által 

határolt területen várt minket a címben említett 

jármű, amit én inkább furgonnak vagy 

mikrobusznak neveznék a méretei és egyéb 

tulajdonságai alapján. Szombathelyről érkezett 

két fiatalemberrel, akik a Vasi LOGO-Mobil 

Ifjúsági szolgálatot képviselték. Hoztak 

magukkal többek között 

görkorcsolyát, gördeszkát, 

trambulint, lengőtekét, 

hullahoppkarikát, beachball-

szettet, frizbit, egy televíziót 

PlayStation2-vel, notebook-ot 

internettel, kiadványokat és 

hangrendszert sok jó zenével. 

Sajnos – mint ahogy azt 

várni lehetett – a legtöbben 

csak az árnyékban álltak, 

nézelődtek vagy beszélgettek, és a két 

számítástechnikai eszköz iránt volt igazán 

nagy az érdeklődés, pedig az ilyenek előtt 

otthon így is elég sokat ülnek, ahelyett, hogy a 

szabadban éreznék jól magukat vagy 

sportolnának. Természetesen azért jó néhányan 

a sportjátékokhoz vonzódtak, esetleg először 

próbálták ki őket. Jómagam például a 

hullahoppkarika forgatását kezdtem 

gyakorolni, amit már kisebb koromban is 

próbálgattam, nem túl nagy sikerrel. Most 

viszont sokat foglalkoztam vele, aminek meg 

is lett az eredménye. Ebben a „sportágban” 

ugyanis versenyt hirdettek, melyre rajtam kívül 

más nem jelentkezett, így az egyik LOGO-

Mobilos férfi állt ki ellenem. Azonban saját 

elmondása szerint ő egyáltalán nem ért a 

dologhoz, és nála hamarabb esett a földre a 

karika, ezért egy toll és két lufi ütötte a 

markomat. 

A kicsengetés hamar eljött, de az 

informatikás csoport elérte a tanárnőnél, hogy 

kicsit tovább kint maradhasson. Remélem, 

hogy az új kilencedikeseket 

jobban lázba hozza majd az 

ilyesmi. A többiek nevében 

is köszönöm ezt a kellemes 

45 percet a szervezőknek. A 

rendezvényen készült képek 

az ígéret szerint 

megtekinthetőek lesznek a 

www.vasvili.hu internetes 

oldalon (remélhetőleg 

egyszer tényleg fölteszik, 

mert május végéig ez nem történt meg). Nézd 

majd meg, hátha te is rajta vagy az egyiken! 

Fekete Zsolt 

 

A 9. B Domboriban 

Az érettségi 

szünetben a 9. B osztály 

is kiránduláson volt. Az 

első nap délelőttjét 

Dunaszentgyörgyön. 

Gyöngyösi Olga 

tanárnőnél töltötték, 

majd délután 

Domboriba mentek, 

ahol az atomerőmű 

faházas üdülőjében 

szálltak meg. Másnap, 

szerdán sokat sportoltak, délután gyalogtúrára 

mentek, majd a táborba visszaérve nagy 

meglepetés érte őket: szüleik 

süteménnyel várták őket, és 

velük együtt játszottak, 

ismerkedtek. Csütörtök reggel 

indultak haza. A kirándulás 

elérte a célját: a társaság 

jobban összekovácsolódott, 

jobban megismerték egymást. 

A három nap alatt rengeteg 

szép élményben volt részük, 

így nagyon jól érezték 

magukat. Közösen főztek, 

mosogattak, és sokat tettek azért, hogy minél 

jobban teljen az idő.      Fekete Zsolt 

http://www.vasvili.hu/
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Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton 

 
Kedden verőfényes 

napsütésben pakoltam össze a 

cuccaimat a másnap kezdődő 

balatoni kirándulásra. A busz 

reggel fél hétkor indult, mindenki 

– bár még csukott szemmel, kicsit 

kómásan – ott feszített a 

pályaudvar járdáján, és várta a 

„Várpalota” feliratú járgányt, 

mely pár perc múlva 

fénysebességgel begurult a 

megállóba. 

Az úton már azon gondolkodtam, hogy 

vajon ilyen borzasztó időnk lesz-e az egész 

kirándulás alatt – mivel épp szakadt az eső. – 

Pár óra múlva már elzötyögtünk 

Balatonfüredig, onnan pedig vonattal 

folytattuk utunkat Badacsonytomajra. A 4-5 

ágyas apartmanokba gyorsan elhelyezkedtünk, 

és annak ellenére, hogy az eső még mindig 

kitartóan, lankadatlanul esett, a hangulat 

alakulni kezdett. A kis csoport egy része 

paplanokkal bebugyolálva ült a lakások 

teraszán és beszélgetett – úgy hajnali négyig – 

miközben az útra szánt elemózsiánk igencsak 

megcsappant. 

Szerencsére másnap arra ébredtem, hogy a 

Nap süt be az ablakon és hogy – legalábbis a 

tegnapi állapotokat tekintve – hihetetlenül 

meleg van. Fel is tápászkodtam, elkészítettem 

az elmaradhatatlan reggeli kávémat és 

barátnőmmel lesétáltam a partra, majd 

napszemüvegben, baseballsapkában 

fogyasztottam el a koffeinbombámat. Az egész 

délelőttöt a hintaágyban töltöttem, egyre több 

ember társaságában. Majd 

úgy dél körül 

nekiveselkedtünk a főzésnek. 

Persze relatív, de úgy érzem a 

munka könnyebb 

végét fogtuk 

meg mi lányok, 

hisz a fiúkat 

elküldtük 

bevásárolni. 

Megerőltetni meg 

nagyon nem 

kellett 

magunkat…hisz ki ne 

tudna egy spagettit összeállítani. 

Délután bementünk a 

városba körülnézni, láttunk jó 

giccses, hasznavehetetlen 

ajándékokat. Bár a dolog 

minket is meglepett, de azért 

sikerrel jártunk, úgyhogy 

visszabattyogtunk a szálláshoz, 

és belevetettünk magunkat a 

balatoni part és a pingpongozás 

örömeibe. 

Este persze megint 

összegyűlt a társaság. Mivel 

jobb idő volt, mint előző este, gyorsan éltünk is 

a lehetőségeinkkel. Ezúttal takaróinkat a 

partra, a hintaágyakba vittük, az ágyakat 

összetoltuk és gyönyörködtünk a balatoni 

tájban. Persze közben jókat beszélgettünk és 

elmondhatom, hogy – bár lehet kicsit ciki így 

harmadikban – néhány osztálytársamat most 

ismertem meg igazán…és hihetetlen jó élmény 

volt. 

Másnap szembesültünk a valósággal: vége 

a lazításnak, nemsokára indulunk haza. 

Megfeszített munkával suvickoltuk ki a lakást 

és pakoltunk össze, hisz tudomásunk szerint 

14.00-ra át kell adni az apartmanokat és persze 

indulnunk. Na hát az átadás stimmelt, viszont a 

vonatunkat törölték, mint a huzat. Úgyhogy 

egy órát csúszott a dolog. Majd 14.55-

kor,mikor kiálltunk az állomásra, a hangosba 

bemondták, hogy a vonatunk késni fog. Már 

ekkor tudatosult bennem, hogy kalandos 

hazaút vár ránk. Majd megérkezett 

gyorsvonatunk, mely fénysebességgel 

repesztett a síneken – csak egy fornettis autó 

előzött meg minket úgy 60km/h-val – de hát 

nem verseny ez…gondoltam 

magamba. 

Végül is hazaérkeztünk, tele 

élményekkel és azzal a tudattal, 

hogy mi már most láttuk a 

Balatont. Nem tudom, hogy 

melyik osztály mit tervez 

osztálykirándulásnak, de ide 

érdemes elmenni. Gyönyörű 

környék, körülbelül 20 méterre 

a magyar tenger, tele minden 

szórakozási lehetőséggel a 

pingpongtól a focin át a 

napozásig minden… 

Kovács Adrienn 
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Már csak napok kérdése 
 

Diáknaptár 
Reggel kelés, 

délelőtt iskola, délután 

szakkörök, este pedig 

tanulás; aztán kezdődik 

az egész, előröl. Ugye 

mindenkinek ismerős ez 

a helyzet? A szokásos 

igázás. Észre sem vesszük, de az a délelőtt 

lassan átmegy délutánba, mivel az a 13: 05 

vagy a 14: 00 az már délutánnak számít. 

Nekünk az igazi délután az onnantól kezdődik, 

mikor végeztünk, az ebédel, és hanyatt 

dőlhetünk a kanapén. Valakinek ez fél 4-ig 

elhúzódik. A reggelekkel sincs ez másképpen. 

A hétköznapi korai kelés a hétvégére kivetítve 

hajnalnak tűnik, és nehezen tudjuk eldönteni, 

hogy jó reggelt vagy már napot köszönjünk. 

 Az évszakokat is másképp érzékeljük a 

suli mókuskerekében. A nyár ténylegesen csak 

akkor van igazán, ha már kiszabadultunk az 

iskola falaiból.  

Tehát a diákoknak egy kicsit másképp 

működik Július naptára. 

Supi 

Mindent bele!! 
Újra eltelt egy tanév. Milyen hihetetlen, 

hiszen nem rég volt szeptember. Most meg újra 

hajthatunk a jobb jegyekért. A 9.-esek és a 10.-

esek, még ellehetnek, de a 11.-eseknek a 

tanévvégi jegyek már bele számítanak a 

továbbtanulási pontokba. Azért az alsóbb 

éveseknek is érdemes meghúzni a tanulást, 

mert egy jó átlag több önbizalmat ad, és mert a 

nyári szünetbe a sok rokonnak vagy 

ismerősnek a szokásos kérdésére, hogy – „Na 

és milyen lett a bizonyítvány?” – lelkiismeret 

fordulás nélkül azt mondhassuk, hogy jól, ne 

pedig azt, hogy elmegy. Minden esetre a 10.-

eseknek ez volt az utolsó évük, amit lazán 

vehetnek, mert ha magas pontokat akarnak 

tovább vinni, akkor a jövő évi tanulmányokat 

érdemes lesz jobban elsajátítani. A 9.-eseknek 

még van egy év pihijük, persze a tanulás nem 

árt! A 11.-eseknek meg fel kell kötniük a 

gatyájukat, mert jövő évben már 

azon izgulhatnak, hogy ne 

kelljen kétszer megírni a 

matek érettségit!  És 

döntést kell hozniuk, hogy 

hova szeretnének menni tovább tanulni, vagy 

hogy folytatják-e tanulmányaikat, esetleg 

inkább a munkát választják. 

Mindenki saját maga dönti el!  

És kellemes szünetet, 

azért a szünetbe ne 

felejtsetek el okosodni! 

C@ndy 

Év végi hajrá 
„Már csak két hét van vissza”- 

mondogatjuk magunkban biztatóan. 

Meggyötört diákszívünkbe lassan beköltözik a 

remény, egy szó, és ez a NYÁR. Viszont 

ahhoz, hogy a nyarat a bizonyítvány ne 

árnyékolja be, ezt a két hetet még tevékenyen 

kéne eltöltenünk. Szerencsére a tanárok 

többsége ad még egy utolsó esélyt a javításra, 

és hülye, aki nem ragadja meg az alkalmat. 

Mennyivel jobb, amikor úgy veszi át valaki a 

bizonyítványát, hogy tudja a végén még 

megmentette a menthetőt, vagy legalábbis 

megpróbálta…Aztán jöhet a hajrá újra, de már 

a szünetre vonatkozóan 

K.G. 

Vakáció 
Lassan leheveredhetek az ágyamra, mert itt 

az év vége. Lefekszem, s a medvéhez 

hasonlatos téli álmot alszok: nyáron. Persze én 

nem vagyok medve, így nem bírom ki evés 

nélkül 2-3 hónapon át. A nyárban a dinnye a 

legjobb, és a jó dolgokat nem érdemes 

kihagyni. A felesleges energiáimat a fekvőhely 

változtatásra is használhatom. Hisz minek 

maradnék egy helyben? Annyi a lehetőség: én 

ágyam, nővérem ágya, anyám ágya, hintaágy 

(a fűben kicsit problémás lenne a kutyák miatt, 

hisz ők nem tudják, hogy én majdnem medve 

vagyok, és nem kívánok arra ébredni, hogy 

nyál csorog a fülembe). Nem szabad azonban a 

számítógépem se 

elhanyagolnom. 

Meglennék 

nélküle egész 

nyáron, de nem 

okozhatok neki 

ekkora 

megrázkódtatást. És 

végtére is infós vagyok… 

? 
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Érettségi dolgozatokban olvastuk 
 
Vajda János Húsz év múlva és Juhász Gyula Anna örök című verseinek összehasonlítása 

kapcsán a negyedikesek elemükben voltak. Néhány ziccert nem tudtak kihagyni, hogy 

sportnyelven fogalmazzunk. Íme a legjavából!  

 

- Vajda János és Juhász Gyula a Nyugat egyik sikeres költői voltak. 

- A költő, aki magát egy kemény, hideg jégcsaphoz hasonlította, most felolvad, mint a hegy csúcsán 

a hó egy hosszú hideg éjszakán, amikor rásüt a nap. 

- Vajda János magát fagyott kőnek ábrázolja, ezért nincs benne érzelem. 

- Ahogy a sugarak csökkentik a megfagyott víz méretét, úgy őrli fel Gina ragyogása a költő szívét.   

- A felejtés szakasza után Vajda János művében az "olvadás" szakasza következik. 

- Vajda János Húsz év múlva c. versében térbeli magasságokba 

emelkedik. Az első versszakban a Montblanc csúcsán 

szemlélődik. 

- Gina elvesztése után mély nyomokat hagyott a szerzőben. 

- Juhász Gyula erősen el akarja temetni magában ezt a 

szerelmet.  

- A felejtésből emlékezés lesz és örökké élés. 

- Vajda János versében megjelenteti a montblanci hegyet.  

- Juhász Gyula versében naturalista képek jelennek meg 

(vállaidnak íve). 

- Juhász Gyula részletesebben mesél Annáról. Megjeleníti testrészét és hangját.  

- Hirtelen visszaemlékezik ifjúságára és a kor bolondságaira. 

- A nő olyan gyönyörű, hogy nem is próbálja hasonlítani semmihez. 

- Ezek a sorok el vannak csúszva, egyik belelóg a másikba. 

- Képekben jeleníti meg Anna különböző részeit. 

- Juhász Gyula szerelmes verseit egy színésznőhöz írta, Sárfalvi 

Annához. 

- A költő elszánta magát, túl akar lenni ezen a szerelmi bánaton. 

- A magyar irodalomban a „magányság” érzése sok írót gyötör 

beleértve Vajda Jánost és Juhász Gyulát is.  

- Vajda János nem akarja annyira görcsösen elfeledni szerelmét, mint 

Juhász Gyula a művek közepén. 

- Az egész életükre kihatóan megmarad a nő, mély nyomot hagyott bennük. 

- Minden költő számára fontos momentum volt a szerelem, mint költészet. 

- Vajda saját magát, mint jég a hegycsúcson ábrázolja. 

- A tetteit egyre jobban elfogja az a tudat, hogy nem tudja elfelejteni. 

- Álma a zsiványoké, ugyanis a zsiványok ellopták az álmát. 

- Kimúlt a szerelem és nem bántja újabb szenvedély. 

- Az emlékekről ír, melyekre nemigen emlékszik a nép. 

- A magyar ember külföldön csak ”por és hamu” marad. 

- A cím mindig fedi a leírtakat, csak nem mindig lehet első látásra biztosra venni. 

 

S végül a szövegértés feladatlap fajtagyőztes mondata: 

Környezettudatos: ha valaki tudatosan látogat el arra a bizonyos helyre.  

A javítók 

Impresszum/ a 2006. június havi számban közreműködtek: 

Felelős kiadó: Ronczyk Tibor 

Szerkesztők, diákok: Molnár Dóra Tanár: Leimsziderné Tóth Ildikó Lektor: Leimsziderné Tóth 

Ildikó Szerzők: Bodroghalmi László, Csergő Vilmosné dr, Fekete Zsolt, Fotyék Péter, Katus Klaudia, 

Keresztes Nagy Zsófia, Kovács Adrienn, Kovács Gabi, Suplicz Anita, Vida Richárd, Vida Tünde, 

Vidákovics Sámuel 
 
 


