
ESZIRAT 
2006. december 

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 
 

 
Előző évben még ámulva néztük a nagy 

készülődést, a sürgés-forgást, hogy mennyi 
idő- és energiabefektetéssel jár egy szalagtűző 
megszervezése. December 15-én viszont nem 
csupán részeseivé, hanem főszereplőivé 
váltunk a nagy eseménynek. 

Hát igen…Igazgató Úr elmondta, ez 
bizony figyelmeztetés is, nyakunkon az 
érettségi és ideje felkötni a gatyánkat, mert bár 
tényleg azt hisszük, hogy „hol van az még”, 
azért hamar eljön. 

A műsor bizony igencsak könnycsorgatóra 
sikerült –szerencsére nem bánatunkban itattuk 
az egereket -, olyan képek és videók kerültek 

elő, amelyek mindenkit megnevetettek és 
rádöbbentettek bennünket, hogy mennyit 
változtunk ez alatt a négy hosszú, gyötrelmes 
év alatt, aminek azonban rengeteg jó pillanata 
volt. 

Az archív felvételek után, a műsorok 
következtek, majd minden osztály tűzése. 
Műsorok terén szerintem nem panaszkodhatott 
senki.  

Az 12.A. osztály a felkészülés alatt 
megtanult énekelni☺. A produkció pedig jól 
sikerült. Házi Dani a tömeg közepén egy szál 
gitárral a kezében invitálta dalolásra 
osztálytársait. Nekem tetszett… 
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De a műsorok terén a B osztály aratott 

osztatlan sikert. Megismerkedhettünk a rajzóra 
pokoli történeteivel, a magyaróra rejtelmes 
feleléseivel és többek között a testnevelés 
gyötrelmeivel. A megjelenítés, a visszafogott 
de mégis ütős humorú műsor nemhogy a 
diákokból, de a tanárokból is kicsikarta a 
nevetés minden formáját. 

A C osztály magát adta…egy buli énekkel 
és tánccal…ez tényleg az ő műfajuk. Csak 
szegény díszítés bánta, de a műsor 
ellensúlyozta mindenki sérelmét. 

Hát igen…az én osztályom sem 
elhanyagolható. A D osztály az önparódia 
műfaját választva görbe tükröt tartott maga elé. 
Kifigurázva a rengeteg hiányzást, a késéseket, 
a reggeli kómát és a felelési képességeinket☺ 

A gálát a végzősök tánca zárta, mely az 
igazi báli hangulatot idézte. Ám itt még nem 
ért véget a buli! Éjfélig rophatta minden táncos 
lábú negyedikes a Városi Művelődési Központ 
földszintjén. És akkor még nem is említettem a 

gyönyörű dekorációt, a finom sütiket és 
szendvicseket na meg persze a pezsgőt. 

Szerintem mindenki megtalálhatta az 
estében azt, ami igazán közel állt hozzá: legyen 
szó akár a táncról, a szereplésről vagy az 
ülésről a nézőtéren. De tényleg, tiszta szívből 
mondhatom – és remélem még sok végzős van 
így ezzel -, hogy ez a buli jól sikerült. Tehát 
szeretném megköszönni minden szervezőnek 
és részt vállalónak, hogy ennyit dolgoztak 
azon, hogy elbúcsúztassanak minket. Reméljük 
nem hiába és nem kell jövőre újra velünk 
bajlódni☺ 

És egy tanács a következő évben 
végzetteknek: használjátok ki, hogy ez a buli 
értetek van, hogy a szervezők azért szenvedtek, 
hogy ti jól érezzétek magatokat! Szóval 
maradjatok ott a szalagtűző bálon. A mi 
évfolyamunkból nagyon sokan választották a 
bált és szerintem nem döntöttek rosszul. 

Kovács Adrienn 

 

Szalagtűző 
 

2006 december15-én a Paksi Városi 
Művelődési Központ színháztermében tartotta 
az ESZI a szalagavató ünnepélyét. Ronczyk 
Tibor igazgató úr beszédét követően 
filmmontázsok idéztek fel a végzős osztályok 
életéből válogatott pillanatokat. A 12. D-sek a 
következő bevezetővel mentegetőztek a film 
előtt (egyébiránt nem is szolgáltak rá 
semmiféle mentegetőzésre): Ezennel cáfolunk 
minden olyan vádat, miszerint mindennek 
bármi köze lenne az iskolatagadáshoz, már 
csak azért is hogy mentsük az irhánkat. Habár 
hosszú percekig mindez nem derül ki, a 12. D. 
hangsúlyozni szeretné, hogy ez a film az 
elejétől a végéig a komédiázó fantázia műve, és 
kéretik nem komolyan venni. Bizonyítandó 
hogy ez sem nem lázítás, sem nem izgatás, nem 
áll szándékunkban ítéletet mondani, hiszen az 
az igazgató és csakis az igazgató joga. Ez 
vonatkozik a tanárokra is…Bocs csak 
vicceltünk. Szóval mielőtt bárki bárkit is 
megbántana e filmfricska miatt ne feledje, még 
az Istennek is van humorérzéke. Nézzék csak 

meg a kacsacsőrű emlőst. Köszönjük és jó 
szórakozást kívánunk.  

Utóirat: Mi itt a 12. D-nél nagyra 
becsüljük a kacsacsőrű emlőst és nem állt 
szándékunkban ezt az együgyű állatot 
megbántani. 

Még egyszer köszönjük és jó szórakozást 
kívánunk! 

Ezután a szalagok feltűzése következett. A 
végzős osztályfőnökök adták át diákjaiknak a 
négy év szimbólumát, majd az egyes osztályok 
szólították tanáraikat a színpadra, és adták át a 
szalagot és szép gesztussal egy-egy szál rózsát. 
A negyedikesek nevében Kövecse Imre 
mondott ünnepi beszédet: 

Elérkeztünk ehhez a naphoz, ehhez a 
pillanathoz. Középiskolás életünk egyik 
legfontosabb napjához. Kezdünk elszakadni a 
jól megszokott környezettől, az iskolától, a 
fiatalságunktól és lassan kilépünk a nagybetűs 
Életbe.  

De sokáig tartott, míg eljutottunk idáig, 
hogy elmondhassuk készen állunk. Hosszú és 
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nehéz út vezetett idáig, melyet egyedül biztosan 
nem tudtunk volna megtenni. 

Ez alatt az út alatt igazi közösséggé vált a 
12. évfolyam. Annyi mindenen mentünk együtt 
keresztül, hogy szinte testvérekké váltunk. A 
témazárókra való felkészülés alatt segítettünk 
egymásnak, a házibajnokság rangadóin 
ellenfelekké váltunk, az osztálykirándulásokon 
együtt laktunk, a hétvégéken pedig együtt 
buliztunk. Megosztottuk egymással az 
örömünket és a bánatunkat, és tudtuk hogy 
számíthatunk egymásra. Én büszke vagyok 
arra, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek, 
és biztos vagyok benne, hogy az érettségi és a 
ballagás után sem szakadunk el egymástól. 

De ezt a négy évet nem tudtuk volna 
megtenni, ha szüleink nem bíztattak volna 
folyamatosan tanulásra, ha tanáraink nem 
adták volna át tapasztalataikat és tudásukat, és 
nem lennénk itt, ha nem lenne az ESZI. 

Mielőtt idejöttünk az ESZI különös hely 
volt. Az a nagy sárga betonépítmény Paks 
közepén, ahova az a sok furcsa fiatal jár. 
Mostanra már az a hely, ahol találkozunk 
minden reggel, ahol az elmúlt négy évünk nagy 
részét töltöttük, az a hely, amire ha majd 
később visszagondolunk, azt mondjuk, itt 

szereztük meg a legfontosabb alapokat az 
életünkhöz. Mert az ESZI nem csak az elméleti 
tudást biztosította. Erkölcsileg és morálisan is 
felnevelt bennünket, megtanított, hogyan 
legyünk értékes emberek. 

Mindezek miatt a 12. évfolyam nevében 
szeretném megköszönni szüleinknek, hogy ezt 
az iskolát választották nekünk, és kiálltak 
mellettünk, tanárainknak, hogy mindig 
segítettek megtalálni a helyes döntéseket, és az 
ESZI-nek, hogy befogadott minket, és utat 
mutatott mindannyiunknak a jövőre nézve. 

A műsort az alsóbb évesek 
showtáncbemutatója folytatta, és végül a 
negyedikesek zárták a színpadi fellépést egy 
keringővel, ami egyben a szalagavató bál 
megnyitója is volt. A kosztümös táncot 
bemutató diákok először tanáraikkal majd 
szüleikkel táncoltak, hogy minél többen kedvet 
kapjanak a táncparkettre lépni. Az estély szép 
ünnepélyes külsőségei közé tartozott a tanárok 
és diákok számára a művelődési ház külön 
termeiben adott állófogadás. A bálon a paksi 
Pumerschein zenekar szolgáltatta az élőzenét, a 
bál éjfélkor ért véget. 
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Báli bravúr 
Színpadi románccal zárult az este 

 
Hisz mi más is lenne a legszebb vég, mint 

maga a kezdet? Ennek filozófiájával zárult a 
2006-os szalagtűző. Az utolsó, záró 
műsorszámban egy kialakulófélben lévő 
szerelem viszontagságait láthattuk. Akinek 
ismerős volt a részlet a Grease c. musicalből, 
garantáltan jól szórakozott, akinek nem, annak 
remélhetőleg sikerült felkelteni a kíváncsiságát 
(amit a TV2 ünnepi műsorában levetítésre 
kerülő John Travolta- filmmel ki is elégíthet). 
A produkció ’szülőanyja’ az ezermester Horvai 
Csilla, akinek neve bizonyára nem ismeretlen 
ESZI-s körökben. 

- Csilla, azt hittük, már nem okozol nekünk 
meglepetést: Tévedtünk! Te egy személyben 
képviseled a tánctanárt, a koreográfust, a 
rendezőt, és ki tudja még, hány ember 
munkáját! Mi a titkod? 

- Huhh… először is, a felsorolt 
foglalkozások közelébe sem ér a munkám, sőt 
a tudásom sem, egyszerűen csak jön egy ihlet 
(fogalmam sincs, honnan), amit megpróbálok 
kidolgozni, és felkelteni a táncosok 
érdeklődését. Ha elnyeri a tetszésüket, akkor 
megpróbáljuk közösen megvalósítani. Ha van 
egyáltalán titok, az abban rejlik, hogy szívből 
csinálom, és a táncosok is szívből táncolnak. 

- Mit gondolsz, belevágsz mégegyszer 
ilyesmibe? (Mi csak remélni tudjuk...) 

- Hát, ihlet mindig van… ☺ Csak a 
táncosoktól függ!  

A munka azonban nem egy emberen áll. A 
főszereplők (Ulrichsoffer Kata és Antal 
Dániel) sokszor kék-zöld foltjaik társaságában, 
a többiek (Urbán Beáta, Frics Tünde, Jákli 
Enikő, Kenderik Richárd, Könyves Piroska, 

Bálványossy Endre, 
Szinger Ádám, Székely 
Kinga, Borsodi Betta, 
Holczmann István, Dér 
Lóránd, Bese Judit) pedig 
a gyakran többórás próbák 
fáradalmai után tértek 
haza.  

Megérte mindez? 
Katának mindenképp. 

- Rengeteg munkát 
fektettünk bele, aminek 
eredménye fantasztikus 
volt- csak nagyon rövid! 
Percek alatt elillant az a 
rengeteg gyakorlás. De 
megérte! Ráadásul új 
barátságok, kapcsolatok 
alakultak ki. Azt 
szögezzük le, hogy a 
szerelem csak a színpadon 
volt jelen. 

Reméljük, a 
lelkedesedés lankadatlan 
marad a táncos műsorok 
iránt, a résztvevők és a 
közönség oldaláról is.  
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Adventi vers- és prózamondó verseny 
 
A latin eredetű szó (adventus) megérkezést 

jelent. A Jézus születésére való várakozás, a 
reménykedés időszaka. Az adventi koszorú 
hagyománya az ősi időkbe nyúlik vissza, 
kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival. 
A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette 
advent, valamint az egyházi év kezdetét. 
Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben 
az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. 
Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, 
amelyeket "angyali misének", "aranyos 
misének" is neveztek. András napjához 
legközelebb eső vasárnap és december 25-e 
közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra 
való lelki felkészülés ideje.  

Iskolánk is ünnepi készülődésként tartja 
számon az adventet, s nem véletlen, hogy 
ebben az időszakban tartja most már 
hagyománnyá váló Adventi vers- és 
prózamondó versenyét. A verseny külön 
rákészülést igényel, valódi feladatot jelent, 
hiszen minden évben más témájú verset illetve 
prózarészletet mondanak szavalókedvű 
diáktársaink. A versenyhez az ESZI 
Nevelési és Oktatási Alapítvány nyújtott 
segítséget. A témát a magyartanárok testülete 
találja ki számukra évről évre.  

Az érdeklődés a 
korábbiaknál nagyobb 
versenyzőlétszámban 
(közel harmincan 
jelentkeztek) is 
megnyilvánult. A 
zsűrinek, mint mindig, 
most is ’nehéz dolga 
volt’, hogy a legjobbakat kiválassza. A 
biztonságos szövegtudás, a versek értő 
tolmácsolása, a magabiztos előadói kiállás 
döntött. 
A nemes versengés végeredményeként 

I. helyezést  Vidákovics Sámuel 12. D,  
II. helyezést Bolbach Dániel 10. B,  
III. helyezést Brezovszki Andrea 11.D 

osztályos tanuló ért el. 
 A zsűri különdíját Medics László 10.A 

osztályos tanuló nyerte. 
A zsűri tagjai mindenkit további 

szereplésre bátorítottak. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, azzal a 

kívánsággal, hogy legyen mindnyájunknak 
békés karácsonyunk, töltekezzünk szeretettel, 
búcsúztassuk az óévet vidámsággal, és 
nézzünk egy szép újesztendőnek elébe 
mindnyájan.  Szöszi 
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ESZI Híradó 
Programozási verseny 
Idén is megrendezésre került a Nemes Tihamér 
Országos Számítástechnikai Tanulmányi 
Verseny. Az első fordulót – az iskolai 
selejtezőt – november 9-én, csütörtökön 
délután tartották a 104-es tanteremben. A 
résztvevőknek - négy kilencedikes és öt 
tizedikes tanulónak - öt feladatot kellett 
megoldaniuk három óra alatt. A kérdések most 
sem bizonyultak könnyűnek, összetett és 
alapos gondolkodást igényeltek. A terem 
számjelzéséből is kiderülhetett, hogy a 
versenyzők számítógépet nem használhattak, 
elméletben kellett programozniuk, tehát a 
kapott papírra írták gondolatmenetüket és a 
helyesnek vélt válaszokat. F ZS 
OKTV 
November 7 és 16 között rendezték meg a 
csoportos önsanyargatások első fordulóját, 
amit más néven OKTV-nek is szoktak nevezni. 
A bátor vállalkozókat tanáraik vértezték fel a 
nehéz feladatok áradata ellen. Mint utóbb 
kiderült, a versenyzőknek nem volt elég széles 
fegyverarzenáljuk ahhoz, hogy elbánjanak az 
ellenséggel, ami jelen esetben feladatokkal 
teleírt lapok képében mutatkozott. Akik 
sikeresen vették az akadályokat, azok nagyon 
büszkék lehetnek magukra, mert kizárólag az ő 
érdemük, hogy továbbjutottak. Akik pedig nem 
jutottak be a második fordulóba, azok ne 
búslakodjanak, hisz nem az ő hibájuk, hogy 
nem sikerült. A második forduló január 8-án 
hétfőn veszi majd kezdetét. A versenyzőknek 
sok sikert, a szurkolóknak nagy hangot 
kívánok! Komáromi Áron 
Helyi verseny országszerte 
November 20-án rendezték meg iskolánkban a 
Tolna Megyei Matematikaversenyt, ami találó 
nevéhez híven egy Tolna megyei 
matematikaverseny volt. A résztvevők 
iskolázottságuk szerint kapták a feladatokat, 
mégpedig a 9-edikesek 9-edikes feladatlapot 
kaptak, a 10-edikesek 10-edikest és így tovább. 
A verseny nem kevesebb, mint 6 feladatból 
állt, melyek összesen 100 pontot értek, ez volt 
a maximum pontszám. Összesen 4 órán 
keresztül lehetett írni és gondolkodni (persze 
nem feltétlen egyszerre), bár nem valószínű, 
hogy bárki is ennyi ideig ott volt, mert akinek 
ennyi idő kellett, annak nem valószínű, hogy 
ennyi idő elég volt. A helyi versenyről 25 
ponttól küldték tovább a (versenyző által 

kitöltött) feladatlapokat a megyeire. A 
versenyzők, miután végeztek, nyugodtan 
elmehettek buli helyett haza, vagy épp 
kollégiumba (viszont lehet, hogy ezután 
buliztak, de erről hírszerzőink nem jutottak 
információhoz). Gratulálok az esetleges 
továbbjutottaknak!                  Komáromi Áron 
Nyílt nap az ESZI-ben 

November10-én tartotta az ESZI a nyílt napot. 
A minden évben ismétlődő esemény sokak 
számára adott hasznos információkat az 
intézményben oktatott szakmákról és 
tantárgyakról. Az érdeklődő szülők kivetítőn 
bepillantást kaphattak az iskola életébe, 
végigjárhatták a szaktantermeket, az igazgatói 
tájékoztatóból a jövendő tanítványok előtti 
lehetőségek és kötelességek körvonalazódtak. 
Sokan olvasgatták az iskola saját lapjának az 
ESZIRAT-nak az erre az alkalomra megjelent 
felvételi különszámát. Aki az őszi 
rendezvényen nem vehetett részt, nem maradt 
le,mert az intézmény a jobb tájékoztatás 
érdekében 2007. január 12-én ismét nyílt 
nappal áll az érdeklődők rendelkezésére. 
Tévedhetetlen tévedések 

A suli lelkes 
színházlátogatói november 
végén sem maradtak 
néznivaló nélkül. Ez 
alkalommal a Tévedések 
vígjátéka c. előadást 
tekinthettük meg némi 
ellenszolgáltatás fejében. 
Megérte a befektetést, jól 
szórakoztunk! A tenyerünk 

kicsit elfáradt. Az út teljesen tévedésmentes 
volt, ami már önmagában meglepő. Nemhogy 
időben odaértünk, de még egy kis szabadidőt is 
kaptunk (amit többnyire a szomszédos 
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utcákban csatangolva, a pesti emberek és 
kirakatok méltatásával töltöttünk). Reggel a 
szokásosnál is mérsékeltebb lelkesedéssel, de 
megjelentünk az órákon. Legközelebb gyertek 
ti is! FA 
 
Ellepték a hattyúk a 9. B-t 
Szeptember óta sokan 
láthatták, már az 
ESZI 9. B 
osztályának a kiváló 
osztálydíszítő 
tehetségét. Először a 
büfében kapható 
üdítők dobozát 
helyezték el az osztály egy-egy pontján. Ezek a 
furcsa díszek nem nagyon tetszettek a 
tanároknak és a takarítónőknek. Tehát a 
szemetesben kötöttek ki. Majd egy unalmas 
óra gyümölcseként megszületett az első 
papírból készült hattyú, ami hatalmas sikert 
aratott, tehát megkezdődött a sorozatgyártása. 
Egy-két nap elteltével ellepték a hattyúk az 
egész osztályt. E papírmadarakat meg lehetett 
találni a tábla tetején, a szivacstartón, a TV 
tetején és a lámpán is, sőt amerre a 9. B járt 
minden terembe beköltöztek a hattyúk. Mivel 
informatikus osztályról van szó az sem 
meglepő, hogy megjelentek a PingWin és a 
SuseXP feliratú madarak, melyek a két fő 
operációs rendszer nevének ötvözéséből 
keletkeztek. S amilyen gyorsan jöttek, olyan 
hamar el is tűntek az osztály életéből a 
madarak. Illés Norbert 
Illusztrálva 
Egy kép felér ezer szóval. Ezért is tűzdelik tele 
a könyveinket képekkel és különböző 
illusztrációkkal. Jól is jön, ha arról van szó, 
hogy hány oldalt olvasunk el, mert ha több a 
kép, máris nem olyan sok a tanulnivaló. 
Történelem érettségire sem árt ha 
memorizáljuk ezeket, mivel előfordulhat 
képfelismerés is (és nem árt ilyenkor 
megkülönböztetni a fényképet a festett képtől). 
De ilyen képeket? Van, amelyik tényleg 
nagyon szép és gyönyörködtető, amelyeket 
órákig nézegetünk, ahelyett, hogy a mellette 
futó szövegre koncentrálnánk. Azonban 
némelyik nem valami albumba való. Vannak 
például olyanok is, amelyekre pillantva a 
könyvünket reflexből eldobnánk, így festenek 
a bioszkönyvben a betegségek tüneteiről 
készült képek vagy a történelmi kínzások, 
kivégzések szemléltetése, amelyek eléggé 
rémisztőek. Ezek után meg lehet érteni, hogy 

nem olyan gyakran forgatjuk a 
tankönyveinket… ijesztőek a képek. Supi 
 
 

„Rendes osztály, rendes terem” 
mozgalom 
Ezer különböző irányba álló székek, eldobált 
kréták, fóliagolyók, zacsik, papírok. Ezek 
látványa fogadta eddig több terembe belépőket. 
És most... ugyanez a helyzet jó néhány helyen. 
Októberben indult a suliban a címben említett 
kezdeményezés, melynek célja a tantermek 
rendben tartásának ösztönzése. Független zsűri 
pontozza az osztályokat tisztaság, rend 
szempontjából. Az akció végén feláll az 
osztályok között egy sorrend, melynek első 
három helyezettje új tévét kap a termébe, a 
hátulról első három pedig két hónapon át 
robotolhat a seprűkkel, felmosórongyokkal és 
egyéb cuccokkal, mert a kedves takarító nénik 
az ő termüket messziről elkerülik majd! Azt 
hihetné az ember, hogy ezek hatására mindenki 
jobban meggondolja, hogy a padban, a padlón 
hagyja-e a hulladékot, vagy inkább a kukába, 
ahová kéne. Azonban még mindig fellelhetők 
az ESZI épületében olyan osztálytermek, ahol 
a rend kritikán aluli. Viszont tegyük hozzá, 
hogy az értékelésre délután kerül sor, és nem 
biztos, hogy az általában ott tartózkodó csapat 
hagyta maga után a „disznóólt”. Legalábbis az 
órarendből erre következtethetünk. Remélem, 
hogy egyik osztályt sem fogják igazságtalanul 
büntetni. 

Fekete Zsolt 
Egérbúcsúztató 
Fájdalmas szívvel 
válunk meg hőn 
szeretett egerünktől, ki 
míg élünk a szívünkben 
él. Sajnálatos módon nem 
tudtunk neki rendes 
egérkeresztény becsületre méltó 
temetést rendezni, mert harcban való eleste 
után, holttestét szörnyen meggyalázták, és 
kivetették az Ablak – hegyről. Ám mi a 
bajtársaid, szörnyű haragra gerjedtünk, és 
vérbosszút esküdtünk. De lehet, hogy ebből 
nem lesz semmi. Ha netalántán így lenne, 
kérlek, ne cincogj egérangyal átkokat fejünkre, 
az egérmennyországból.  Mert mi mindent 
megtettünk. Míg éltél féltünk, Míg élünk nem 
felejtünk. Ui.: Reméljük, hogy nem 
szaporodtál túlzottan el, mert akkor lesz egy – 
két keresetlen szavunk az egérszellemedhez. 

Sziporka
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Angolversenyek 
Az elmúlt hetekben két versenyen is 

megmutathatták 
angoltudásukat 

a hazai 
középiskolák, 

így az ESZI 
tanulói is. Az 

iskolai fordulók 
után 

beszélgettem 
Steinbachné 

Horváth Mária 
tanárnővel. 

A 9. és 10. évfolyamosok külön 
megmérettetésen vehettek részt. Kérem, 
mondjon pár szót ennek a történetéről, 
eredményekről, tapasztalatokról! Ez a 
Középiskolások Országos Angol Versenye, 
amely nem régi, néhány éve indult. A 
versenyzőkre az első fordulóban négy feladat 
vár, melyek elég nehezek, emellett nevezési 
díjat is kell fizetniük. A dolgozatokat csak 
részben javítják helyben, mert az első három 

feladatnak el kell érnie egy bizonyos szintet, 
hogy tovább lehessen küldeni Pécsre, ahol a 
szervezők az utolsó rész megoldása alapján 
döntenek a továbbjutásról. Tavaly két tanuló, 
Putz Dóra és Hirsch Márk érte el ezt a 
pontszámot, de egyiküket sem hívták be a 
második fordulóra. Általában a továbbjutáshoz 
megközelítőleg 80 %-os eredményt kell 
teljesíteni. Idén 8 versenyző indult. 
- Mit tudna elmondani az OKTV-ről? 
- Minden tantárgyból évtizedek óta 
megrendezik az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyt (OKTV), így angolból 
is. Ezen a 11-esek és 12-esek indulhatnak, idén 
23-an próbálkoztak. A feladatok még a 
nyelvvizsgánál is nehezebbek, nagyjából a régi 
felvételihez tudnám hasonlítani. 70 százalékos 
teljesítmény felett van esély a továbbjutásra, de 
ez talán 10 éve nem sikerült senkinek az ESZI-
ből, pedig szinte minden évben van valaki, 
akinek tovább tudjuk küldeni a megoldásait. 
 Fekete Zsolt 

Nukleáris Technikai Szimpózium - Az ötödik Pakson 
Ötödik alakalommal került megrendezésre a Magyar Nukleáris Társaság és a BME Nukleáris 
Technikai Intézet által szervezett Nukleáris Technikai Szimpózium. A szimpózium~görög eredetű szó 
(jelentése „együtt ivás”).Idén először, (bizonyára nem utoljára) Pakson az ESZI főiskolai szárnya adott 
otthont  a rendezvénynek. A konferencia magyar nyelvű. Célja, hogy fórumot biztosítson a hazai 
szakemberek, kutatók, valamint a szakma fiatal művelői közötti kapcsolatépítésre, információcserére 
nukleáris technikai témákban. A két nap alatt közel 70 előadás hangzott el. A szimpóziumot a Magyar 
Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlése zárta. Bozsalcs/Defend Szabolcs 
 

Pénteken fényképezőgéppel, papírral, tollal 
és mappával felfegyverkezve indultunk a 
főiskolai nagyelőadó felé. Az előzetes 
tájékozottságunkat Ronczyk Tibor igazgató 
úrnak köszönhettük, bár útközben is ott bujkált 
bennem a kétely, hogy valaki olyannak kellett 
volna elkészíteni ezt a riportot, aki jobban ért 
az ilyen dolgokhoz.  De az vesse rám az első 
követ, aki nem esik gondolkodóba egy ilyen 
név hallatán: V. Nukleáris Technikai 
Szimpózium. 

Azonban az aggodalom feleslegesnek 
bizonyult, ugyanis Dr. Aszódi Attila, akivel az 
igazgató úr leszervezte a találkánkat, nagyon 
kedvesnek és bőbeszédűnek bizonyult. A 
konferencia 2002 óta évente kerül 
megrendezésre a Magyar Nukleáris Társaság 
szervezésében, a jelenlegi az ötödik. Iskolánk 
először ad otthont ennek a neves eseménynek, 
de valószínűleg nem utoljára. Ez az egyik 
legnagyobb ilyen jellegű esemény, rekordot 
döntő 150 főjével és 65 előadásával. 

De utazzunk vissza kicsit a múltba… Miért 
is volt szükség az N. T. Sz.-re? Dr. Aszódi 
Attila, aki e szimpózium kiötlői közé tartozott 
elmondta nekünk a főbb okokat: eddig csak 
kisebb konferenciák voltak és 1993 óta nem 
volt olyan hivatalos folyóirat, ami a nukleáris 
technikával foglalkozott, ezt orvosolandó az 
előadásokból összeállítanak egy újságot, ami 
megőrzi a jelenlegi kutatások eredményeit az 
utókornak. Szervezőként ez a fő feladata.  
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Az előadások aktuális eseményekről 
szólnak, a 2006 nov. 30.- dec. 1.-i szimpózium 
témái: a 2003. áprilisi paksi üzemzavar 
felszámolása, a reaktorfizika, a 
termohidraulika, az új generációs reaktorok, a 
fúziós technológia, az üzemeltetés és hatósági 
szabályozás, a hulladékkezelés és 
transzmutáció, a radiokémia, az oktatás, a 

nukleáris biztonság, sugár- és 
környezetvédelem és az üzemidő-hosszabbítás. 

És ha valakit mindez nem riasztott el, azt 
bizonyára szeretettel várják jövőre, hisz a 
rendezvény egyik fő célja, hogy fórumot 
biztosítson a hazai szakemberek, kutatók és az 
érdeklődő fiatalok közti kommunikációra.  
 KiNiZSi

 
Nyílt nap értékelés 

Sokadik próbálkozásra sikerült bejutnunk az igazgatói irodába. Többnyire kényszerből 
jönnek ide az emberek, de mi önszántukból tettük. A célunk: meghallgatni az igazgató úr 
értékelését a nyílt napról.  

Kedvesen fogadott és leültetett 
minket az irodájában lévő asztalhoz, 
mikor megtudta, hogy mi okból 
kerestük meg. Elmondta, hogy a 14 
órai tájékoztatón hasonló számban 
jelentek meg, mint tavaly, azonban a 
tájékoztatót követő érdeklődés 
sokkal nagyobb volt az eddigieknél. 
Sajnos az előzetes felmérések azt 
mutatták, hogy gyengébb képességű 
tanulók körében is megnőtt az 
érdeklődés iskolánk iránt. Főként 
paksi diákok jelentek meg, de 
Siklósról, Kalocsáról, Dunaújvárosból és 
Szekszárdról is akadtak érdeklődők. 

Idén is indítottak felvételi 
előkészítőt, november 22-ei 
kezdettel. Közel 140 fő 
jelentkezett rá, 15-20 fővel 
több, mint tavaly, így a 
foglalkozások 4 teremben 
folynak. Az is bíztató, hogy a 
29-ei órákon 5 új tanuló 
megjelent meg. 

A 2007. február 23-i 
felvételi vizsgáig, még eleget 

tanulhatnak, bár a többség így 
is remegő kézzel fogja leírni az 

első sorokat. Ezalatt mi az igazak álmát alusszuk 
otthon, a jó meleg ágyban!;) KiNiZS 

 

Az OKTV-ről 
Csajági Sándor igazgató helyettes urat az 
OKTV-s tapasztalatiról kérdeztük, 
kíváncsiak voltunk a versenyekkel és a 
versenyzőkkel kapcsolatos véleményére is.. 
Milyen volt a diákok teljesítményeés 
létszámaaz idei OKTV-n? 
A diákok teljesítménye a tavalyihoz hasonló 
volt. Legtöbben angol nyelvből írtak ( 
konkrétan 23-an), míg a többi tantárgyból 4 és 
10 fő között volt a létszám. 
Általában kik indulnak ezeken a versenyeken? 
Azok 11. és 12. évfolyamosok, akik 
valamelyik tantárgyból 
kitűnően teljesítenek. Ezek a 
feladatok nehézségi foka 
meghaladja a tanulói 
követelmény szintjét, így a 
legjobbak is felmérhetik 
tudásukat. 
Van felkészítő szakkör, vagy 
verseny az ESZI-ben? 
Az OKTV versenyekre 
előkészítenek a 9. és 10. 
évfolyamos versenyek. Többek 

között: Arany Dániel (matematika), Irínyi 
(kémia), Nemes Tihamér (informatika), 
Implom (helyesírás), illetve a különböző 
szakmai versenyek. Ezek közül is például: 
OMTV elektronika, Automatika PLC és az 
OSZTV. 
Az idősebb diákokra, illetve volt diákokra mi 
volt a jellemző? 
Iskolánkban hagyomány volt, hogy iskolai 
versenyeken döntős helyezett tanulóink voltak. 
Például (2004/2005 tanév): Nagy László 10/B 
osztály 7. helyezett (kémia), Szőke Milán 13/C 
osztály 3. helyezett (autom PLC, Pneumatika), 

Szőts Boglárka OSZTV 
komplex szakmai 
verseny 2. helyezés 
Szeretne valamit üzenni 
az alsóbb évfolyamnak? 
Reméljük, hogy az 
alsóbb évfolyam is, a 
régebben végzett 
évfolyamokhoz hasonló 
eredményeket érnek el.   
 

Kiss Renátó  
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Egy állandó dilemma… 
 

Lassan a negyedikeseket ismét utoléri egy 
ismeretlen érzés…közeledik a szalagtűző! Bár 
a kellemes érzés előtt – már ha nem szúrnak le 
közben a tűvel és vérzik el az ember a 
színpadon – még hosszas készülődés vár az 
évfolyam minden egyes tagjára. Nagy erőpróba 
és kreativitást igénylő feladat, mire ki tudsz 
nyögni egy mondatot egy osztályfőnöki órán 
úgy, hogy közben csupán három ember 
beszélget. Na és persze, amikor nagy nehezen 
közös nevezőre jutott az osztály, akkor sem 
biztos semmi!! 

Nem tudom min lepődünk meg állandóan, 
hisz már Murphy megmondott mindent 
évekkel ezelőtt…de hogy ezt még fokozni is 
lehet és nemcsak egy szerencsétlenség üt be, 
hanem egy egész halom zúdul az emberre, arra 
még szerintem Murphy se lett volna 
felkészülve…mi meg aztán pláne nem. 

Mert ki az az őrült, aki úgy gondolja, ha 
kiválasztanak egy anyagot az még 12 óra 

múlva is megrendelhető?! Hát igen…ezek mi 
voltunk! Majd a következő anyagválasztás is 
hasonló módon zajlott! Választás, 
rendelés…aztán kiderült, hogy az az anyag 
már akkor elfogyott, amikor odaadták a mintát 
vagy nem is létezik. Na jó…ez kicsit erős 
túlzás, de valahogy ilyen érzése van az 
embernek, amikor már egy hónapja minden 
osztályfőnöki órán anyagot választ. 

De azért nem kell megijedni…az ominózus 
pillanat minket is utolért! Kezdődhet a 
készülődés, a műsor összeállítása és az állandó 
próbák a varrónőnél. Ennek ellenére – hogy 
végül nekünk is összejött - tanácsolom minden 
utánunk végző osztálynak, ha azt nem is 
sikerül elérni, hogy visszategyék februárra a 
szalagtűzőt, de mindenképp szeptember elején 
már álljanak neki készülődni, mert nagyon 
kevés az idő. Ha még azt is nézitek, hogy még 
egy műsort is ki kéne csikarni az osztályból. 

Kovács Adri 
 
 

Ismerjünk meg tanárainkat 
 

Itt ülök egy szűk de otthonos irodában. Zsúfolt asztalok, számítógépek, irattömbök, itt dolgozik 
és tölti hétköznapjait az informatika szakmacsoport vezetője Kiss Krisztina tanárnő, az interjút 
is itt készítem vele. 
Úgy tudom, hogy ön itt, az ESZI-ben végezte a 
szakközépiskolát. 
Igen, az ESZI első évfolyamában jártam, az 
akkor még számtech szaknak nevezett 
informatika szakon végeztem. 
Hol végezte a főiskolát/egyetemet? 
Az ELTE TTK kar matematika és informatika 
szakán végeztem. 
Hány éve tanít az iskolában? 
Tíz éve, 1996 óta. 
Milyen tantárgyakat tanít? 
Matematikát, programozás elméletet, 
programozás gyakorlatot és én készítem 
fel vizsgára az ötödikeseket. 
Mi a fő szerepköre az iskolában? 
Én vagyok az informatika szakmacsoport 
vezetője, összekoordinálom a 
számítástechnika, informatika és 
programozás oktatását. 
Hány osztálya volt eddig? Mindig infós 
osztályfőnök volt? 
Osztályfőnökként ez a harmadik 
osztályom, igen, csak B-seket tanítottam. 
Az első osztályomat úgy hívták, hogy 
tálibok… 

Milyen eredményekkel végeztek az eddigi osztályai? 
100%-os továbbtanulási eredménnyel valamelyik 
szakmai felsőfokú intézménybe. 
Hány osztályt tanít, hány órája van egy héten? 
Egy héten 19 órám van, ezenkívül a helyettesítés. 
Három B-s osztályt tanítok. 
Milyen programozási nyelveket ismer és tanít? 
Jelenleg Pascal nyelvet tanítok az iskolában, 
régebben a Java-t is tanítottam. 
Mondana néhány szót a családjáról? 
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Két kisfiam van, az idősebb 11 a fiatalabb 8 
éves, nagyon elevenek, érdeklődőek, imádnak 
a számítógéppel játszani és edzésre járni. A 
nagyobbik fiam tervezi, hogy idejön, de ebben 
nem befolyásoljuk. 
Mi a terve a jövőben? 
Szeretném megújítani a számítástechnika 
oktatás szakmai részét, mindig naprakész 
információkat átadni, főleg a végzősöknél. 

Mit csinál a szabadidejében? 
Szívesen vagyok együtt a gyermekeimmel, gyakran 
kirándulok, ezen kívül úszni és biciklizni szeretek.  
Egyéb, amit meg szeretne osztani az olvasókkal? 
Szeretek itt dolgozni, örömömre szolgál, ha a 
gyerekek visszajeleznek az egyetemről, főiskoláról, 
hogy jól haladnak. 

Baka Richárd 

 

Arról, hogy ellepték a gólyák az ESZI-t már írtunk előző számainkban, de arról hogy vannak 
köztük tanárok, nem nagyon hallhattunk. Van gólya tanárok között is egy érdekes, aki igazán 
most ízleli meg a tanárságot, Zakara Andreának hívják. Már nagyon kíváncsiak voltunk, hogy 
honnan jött, hól tanított eddig. Egyik óra után odamentem hozzá és kérdeztem tőle: 
 

Mikor döntötte el, hogy 
tanár lesz? 
Nem készültem tanárnak, a 
főiskola 4. évében, amikor 
tanári gyakorlatom volt 
akkor megtetszett, és azt 
gondoltam, hogy menni fog. 
Miért pont angol tanár? 
Mint mondtam nem 
készültem tanárnak, az 
angolt azért választottam, 
mert mindig is szerettem a 
nyelveket, tanultam előtte 
németet, de az angolt 
jobban szeretem. 
Hól tanult? 
Székesfehérváron a Kodolányi János 
Főiskolán. Angol nyelvtanári és 
kommunikációs szakon végeztem. 

Hány éve tanít? 
Szeptember óta tanítok, előtte inkább 
magántanítványaim voltak. 
Mit gondol a karácsonyról? 
Személy szerint én nagyon szeretem a 
karácsonyt, csak a nagy felhajtást 
nem szeretem, amit belőle csinálnak, 
hogy elüzletiesedett az egész ünnep. 
Én igyekszem karácsonykor arra 
fordítani az időt, hogy azokkal 
legyek, akik a leginkább fontosak 
nekem. Az ajándékozást is igyekszem 
úgy megoldani, hogy mindenkinek 
személyre szabott ajándékot adjak, 
esetleg saját kezűleg elkészítem. 

Illés Norbert 

 
Egy október végi énekórán érzékeny búcsút kellett vennünk Vajda Tibor tanár úrtól – a koleszosok 
vele még találkozhatnak -, azóta ugyanis ezt a tantárgyat Barkovics Borbála tanárnő tanítja nekünk 
is. Egy nagyon érdekes emberről van szó tanárként és a magánéletében is, ezért beszélgettem vele. 
Kérem, mondjon néhány szót 
magáról és a családjáról! 
Hegedűtanárnőként dolgozom a 
Pro Artis Művészeti Iskolában 
már huszonötödik éve. Két 
gyermekem van: egy hét éves 
kislányom és egy tizenhat éves 
fiam, aki ide jár elektronika 
szakra, most 11. osztályos. Férjem 
is itt tanít, ő műszaki tanár. 
Hogyan került az ESZI-be? 
Óraadó énektanárt kerestek, a 
művészeti iskolából sokakat megkérdeztek, de 
én ráértem és örömmel elvállaltam. Kihívásnak 
gondoltam, de örömmel tapasztaltam, hogy az 
iskola diákjai többnyire fogékonyak a zene 
iránt. 

Ahogy az első pár hét során mi is 
tapasztaltuk, tanítási módszerei 
különlegesek. Például nekünk is 
volt alkalmunk rész venni egy 
olyan órán, ahol a Pro Artis 
vonósnégyessel játszott. Mi vitte 
erre az elhatározásra? 
Az élőzene ötlete onnan jött, 
hogy a Szekszárdi Városi 
Kamarazenekarral többször 
adtunk fiatalok előtt olyan 
hangverseny-sorozatot, amely 

egyben zenetörténeti utazás is volt. Ezek a 
koncertek interaktívak voltak, tehát nem csak arról 
szóltak, hogy mi zenélünk, a közönség pedig 
csendben hallgatja. 
Mik a tervei a jövőre nézve? 
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Az élőzenés órákat szeretném műfajilag 
kibővíteni, például bemutatót tartani a 
népzenével kapcsolatban. A könnyűzenéről 
tervezünk zeneirodalmi összefoglalót egyik 
zenetanár kollégámmal. 

Mivel tölti a szabadidejét? 
Természetesen zenehallgatással, valamint varrással, 
gobelin-készítéssel. 

Köszönöm az interjút! 
Fekete Zsolt 

 

ESZI-támadás Veszprém ellen! 
 
November 29-én tartott a 
Pannon Egyetem nyílt napot 
az érdeklődő középiskolás 
diákok számára. Mi is 
eldöntöttük az osztályból 
néhányan hogy elmegyünk 
megnézni az egyetemet, s 
meghallgatjuk a nyílt nap 
programjában szereplő 
előadásokat 
információszerzés gyanánt, 
hogy könnyebb legyen 
dönteni majd a felvételi jelentkezési lapok 
kitöltésénél. 
A suliból is sokakat érdekelt Veszprém, mert 
amikor a busz megállt Pakson, akkor mintha 
megszállták volna a menetrendszerintit az 
ESZI-s diákok(vegyesen a negyedévesek és az 
ötödikesek). 
A 3 órás út elég gyorsan eltelt a sok alvás, 
dumálás, zenehallgatás közepette, s hamar 
Veszprémben találtuk magunk. A városban 
való navigáció az előző évi nyílt napi 
látogatásnak köszönhetően már teljesen 
rutinszerűen telt, mintha nem egyszer, hanem 
már sokszor jártunk volna a suliban. 

A regisztrálás után ki-ki 
elment körülnézni a B-épület 
aulájában, hogy megkeresse az 
őt érdeklő szakok standjait, 
ahol sok új információt 
tudhatott meg a segítőkész 
diákoktól, tanároktól. Eközben 
a felsőoktatásról és a felvételi 
eljárásról hallottunk 
tájékoztatót a minisztériumtól 
kiküldött szakértő előadásában. 
Később megnéztünk egy 

bemutatót a mérnöki szakokról. Ez kifejezetten 
hasznos volt, mert elég átfogó tájékoztatást adott a 
szakokról és sok új információt tartalmazott. Ez 
után pedig végigvezettek bennünket néhány 
érdekesebb helyen az egyetem területén. Így 
megtekintettünk néhány labort, tantermet és az új 
kollégiumot is. 
A körséta végeztével pedig siethettünk vissza a 
pályaudvarra, nehogy lekéssük a hazafele tartó 
buszt, mert akkor nagy sajnálatunkra maradhattunk 
volna Veszprémben, és azt nem bírtuk volna 
elviselni ha a következő napon is mellőznünk 
kellett volna középiskolánk sárga falait és kedvenc 
tanáraink. 
 Kovács Adrienn 

 

Nyakunkba vettük az országot… 
 

Negyedikesként – egy nagy választás előtt 
– kétszer is rászántam magam, hogy nyílt 
napra látogassak. Nem volt egyszerű művelet 
egyik sem. Először a Szegedi 
Tudományegyetemet, majd a Pannon 
Egyetemet látogattam meg Veszprémben. 

Hol is kezdjem? Talán ott, hogy ha az 
ember végiggondolja, nem tudhatja, hogy 
három vagy esetleg öt év múlva mire lesz 
szükség a munkaerőpiacon. Hogy döntse el az 
ember, hogy mire végez kell-e még 
közgazdász? Hallgasson az egyetemekre, amik 
azt hirdetik, hogy igen…kell és hogy akik most 
dolgoznak már közel állnak a nyugdíjhoz vagy 
vegye számításba, hogy nem sok kellett ennek 
a szaknak sem, hogy megnyirbálják a 

létszámot. Elég ha választunk egy szakmát, 
tanulunk ahogy csak tudunk és majd meglátjuk – 
hisz jó szakemberre mindig szükség van – vagy 
válasszunk valami extrém, kevésbé elterjedt 
szakmát, amiről nem tudjuk beválik-e a 
későbbiekben? 

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kerestem a 
választ mindkét helyen. De erről a felvételi 
rendszerről, a pontszámításról, az elhelyezkedési 
lehetőségekről nemhogy mi, de az egyetemek sem 
tudnak sokat. 

A szegedi egyetemen nagyon szimpatikus volt 
a tanári gárda. Mindenki mosolygós, a diákok is 
dicsérik a sulit. De felvázolva lehetséges 
eredményeimet sem tudták megmondani, hogy 
milyen esélyekkel indulok. Egy nagyon jól 
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felszerelt, szimpatikus suliba botlottam. A 
gond csak az volt, hogy bár meghirdették 
azokat a szakokat, ami engem érdekelne, idén 
már hűlt helyét találhatta az érdeklődő a 
színhelyen – köztük én is. 

Veszprémbe azonban – eddigi 
benyomásaim alapján – 
megtaláltam a számításom. Egy 
jó hírnevű suli, ahol az új 
rendszernek köszönhetően 
„szakosabb szakok” találhatók. 
Hogy ez mit jelent? Például 
közgazdasági ágon nem egy 
választható szak van, hanem öt. 
Ami azt jelenti, hogy nem 
mindenből egy kicsit alapon 
megy az oktatás, hanem az 
ember az érdeklődésének 
megfelelő irányba jobban el tud 
mélyedni a tanulmányaiban. Az 
öt szakra pedig ugyanannyi 
tanulót vesznek föl, ami egy 
közvetlenebb kapcsolatot 
biztosít a hallgatókkal. 

Hogy van-e még olyan suli, ami érdekelne? 
Van…persze!De az összeset nem tudja megnézni 
az ember, valahogy meg választani kell. Úgyhogy 
marad a jó öreg internet, ahol virtuálisan 
tájékozódhatunk, hogy mennyire nehéz, humánus 
az az iskola. Hát mindenkinek sok sikert kívánok! 

Kovács Adrienn 
 

 

A magyarok már tudták, most az amcsik is rájöttek 
 

Novemberben a Magyar Tudomány nevű 
újságban egy magyar csillagászok által írt 
tanulmány jelent meg, amelyben azt állították, 
hogy a Mars felszíne alatt bizonyos 
időközönként cseppfolyós halmazállapotban 
megtalálható az élet egyik legfontosabb eleme 
a víz. Emellett a tanulmány a bolygón található 
sötét foltokra is kitér, 
amelyek a marsi élet 
bizonyítékai lehetnek, 
amelyekre a NASA 
korábbi felvételeiből 
következtetett a 
kutatócsoport. Az állítás 
helyesnek bizonyult, a 
NASA is talált vízre 
utaló jeleket a 

felvételeken. A szonda által fényképezett több 
ezer hasadék képének részletes elemzése után a 
kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az 
elmúlt években vízátfolyások jöttek létre a 
Marson, amelyek korábban nem voltak 
felfedezhetők a felvételeken. A MARS 
felszínén az alacsony hőmérséklet és 

légnyomás miatt a 
kutatók a felszín 
alól induló 

vízkitörésekre 
következtetnek, 

azt azonban még 
nem tudják, miért 
nem fagy meg a 
víz a felszín alatt. 

Baka Richárd
 
 

500 éve nem volt ilyen enyhe ősz 
 
A cikket olvasva gondolom senki sem lepődik 
meg azon, hogy 500 éve nem volt olyan enyhe 
ősz Európában, mint az idei. A Berni Egyetem 

kutatói Elena Xoplaki éghajat történész 
segítségével az 1500-as évekig sikerült 
visszavezetni a hőmérsékletet, amikor még 
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szerzetesek végezték az időjárás észleléseket. 
Európában az elmúlt 30 évben évtizedenként 
10°C-kal növekedett az átlaghőmérséklet, az 
USÁ-ban ennek pont a fordítottja zajlik. A 
kutatók szerint mindez az emberek 

felelőtlensége miatt kialakuló globális 
felmelegedés miatt van. A növények fejlődését 
szerencsére kevésbé befolyásolja az őszi 
időjárás, mint más évszakokban. 

Baka Richárd
 

Virtuális computermúzeum a neten 
 
Erre az évre elnyertük a támogatást az EU-

tól egy számunkra nagyon izgalmas 
projekthez. A projekt címe: ITC museum of 
computers, vagyis Virtualis computermúzeum 
az interneten.  

Minden résztvevő ország vállalta, hogy a 
hazai computerezés történetének utánajár és 
ezt képekkel is illusztrálja. Az így 
összegyűjtött ismeretanyagot lefordítják a 
résztvevők nyelvére, azaz 5 nyelvre (román, 
magyar, észt, finn és angol). A projektért a 
felelős itt az iskolába Krémer Mária tanárnő 
volt, akinek Kaiser Anita tanárnő volt a 
támasza az anyagok fordításában és 
ellenőrzésében. 

A romániai utunk tehát egy Comenius-
projekten belüli találkozó volt. Az ottani a 
koordinátorok Vaslui városába valók, ami 
Románia legkeletibb részén, majdnem a 
moldvai határnál található. Kedvesen fogadtak 
bennünket, és mindent megtettek, hogy jól 
érezzük magunkat. Ebben az évben két 

találkozót terveztünk, a második 
Észtországban lesz áprilisban, addig folyik a 
munkavégzés, majd ott véglegesítjük, mi kerül 
az internetes honlapra. 

 
Krémer Mária tanárnő, Feil Andrea, Ózner 

Ottilia, Geiszt Regina, Bognár Bianka és Kaiser 
Anita tanárnő 

 

Krónika egy korántsem virtuális utazásról 
 

2006. 11. 07. kedd, 0. nap, 18:43, Bőrönd, Paks,  
Az elkövetkező napjaimat Romániában fogom 

tölteni három barátnővel, egy köteg ismeretlen és 
elköltésre váró pénzzel, és végül, de nem utolsó 
sorban két angoltanárnővel. A Comenius Socrates 
program keretében megyünk, ami az uniós 
országok angolt tanuló diákjainak 
együttműködése egy bizonyos témában. Idén 
Finnország, Észtország, Románia és mi nyertük 
meg. Így abban az óriási megtiszteltetésben 
lehetett részünk, hogy mi képviseltük kis hazánkat 
ezen a pályázaton. Idén a régi számítógépek 
történelmének felelevenítése volt a cél. Nos, 
ennyit komoly témákról :-) Egyelőre fontosabb 
dolgaim vannak, pl. hogy miként zsúfoljam bele a 
ruhásszekrényem felét egy sporttáskába. 
2006. 11. 08. szerda, 1. nap, 7:25,Busz, Abony, 
Pest megye 

Az út és a nap összeesküdött ellenünk: 
bármerre fordulunk, mindenhol 
szembetalálkozunk a felkelő nappal. 

Végérvényesen és visszavonhatatlanul kezdetét vette 
tehát romániai utunk. Az ablakon keresztül 
alattomosan szemünk-be kúszó fény minden irányból 
más látványt világít meg: egy nagy kabáthalom alól 
kikandikáló borzas fejet, egy-két mp3 lejátszót, egy 
egyéves kisfiú és az orrpiercing első emlékezetes 
találkozását, és az ablakon mélázva kibámuló (és 
lélekben dupla tejhabos cappucinót kortyolgató) 
arcokat. Eleinte a horrorisztikusan kúszó köd, majd az 
abból kibontakozó különféle dolgok kötik le –jobb 
híján- a figyelmünket.  
2006. 11. 08. szerda, 1. nap, 10:00, Benzinkút, 
Senkiföldje 

És megtörtént! Átkeltünk az első határon 
Magyarország és Senkiföldje között. A komoly 
megjelenésre törekvő határőr jóindulatúan szemet 
huny a súlyos drogfüggőséget és depressziót tanúsító 
igazolványképeink felett, így utunkat vehetjük a 
kihívásokkal telinek ígérkező út felé. Persze előbb 
megismerkedtünk az 5000 Lei (50 Ft) díjszabású, 
rózsaszín wc-papírral felszerelt, fűtött (!) toaletával. 
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2006, 11, 08, szerda, 1. nap, 11:01, határ 
környéke, Románia 

Bár még csak az út kezdetén járunk, már most 
kissé megrázkódtatásokkal teli- a szó szoros és 
átvitt értelmében is. A zötykölődős út még 
hagyján. Arra legalább fel voltunk készülve. Az 
autóoszlop mellett kéregető, 7-8 éves gyerekek 
látványára kevésbé.  
2006, 11, 08, szerda, 1. nap 11:20, Puszta, 
Románia 

Kietlen tájék ez a magyar környezethez 
szokott embernek. Kopár, fakó, sík terület, a 

dombok-hegyek oldalában a külszíni bányászat 
keze nyoma: ásók ejtette sebek éktelenkednek 
rajtuk. Beérünk egy faluba. Némileg 
barátságosabb látvány fogad minket, eltekintve a 
hivalkodó, mentazöld/ élénklila/ harsányrózsaszín 
minipaloták tövében rogyadozó viskóktól. 
2006, 11, 08, szerda, 1. nap 12:21, puszta-út-
puszta, Románia 

A busz átmeneti lakóinak hirtelen jött 
szabadidejében, a kényszerpihenőt valamivel el 
kellett ütni, így fölös energiáikat a környék 
méltatására vezetik le. Együtt kialakított ’kisbusz-
féle román táj-képlet’-ünk a következő: 

Területek, ahol a km2-enkénti népsűrűség nem 
haladja meg a 0,5-öt 

1. puszta-út-puszta 
2. hegy-út-puszta 
3. puszta-út-hegy 
4. hegy-út-hegy 
’Lakott’ területek 
1. kisházas gyülekezés: 4-5 ház, néha kerítés, 

úttorlasz: kecskenyáj/szamarak 
2. egyutcás falucska: házak az út mentén, néni 

az ablakban, kutyák, biciklik. 
3. falu city: egy nagyobb ház köré 

csoportosuló kisebbek. A nagyobb házon 

megrozsdásodott ’telefon’ és ’internet’ felirat. 
Vasbetűkből. 

4. kisváros: jobbára rendes, és több ízben elágazó 
utak, továbbra is kertes házak, elkülönülő járda és 
autóút, helyenként kocsibeálló 5-6 éves Daciakkal. 

5. nagyváros: (Kolozsvár, 13:34) Ahogy B. 
Bianka fogalmaz: ’két puszta között lapul egy város’. 
Forgalom, taxik, villamos, színház, hotel, blokkházak, 
siető emberek: egy fejlődő, igazi nagyváros.  
2006, 11, 08, szerda, 1. nap 01: valamennyi, Vaslui 
környéke, Románia 

Valamikor az éj leple alatt, mikor még az 
univerzális, világító nagyítómmal 
sem tudtam írni, megérkeztünk 
Vasluiba.(Vaslui (magyarul 
Vaskó), vagyis Vaskó megye 
közigazgatási központja. 
Valószínűleg magyar alapítású 
település, viszont ma nincsen 
magyar lakossága. A városban 
70267 fő él. Egy úriember, és 
nem elhanyagolandó mennyiségű 
szeszgőzt tartalmazó aurája 
vendégszeretően útba igazított 
minket, bár sem az ’út’, ’kanyar’, 
’kereszteződés’ , ’házszám: 1, 2, 
3” angol szavakat nem ismerte (a 
saját anyanyelvén viszont –az 

elfogyasztott alkoholmennyiséget tekintve javára 
legyen mondva- folyékonyan beszélt). A 
kollégiumszerűség kívülről nem tűnt valami 
bizalomgerjesztőnek, belülről azonban meglepően jól 
nézett ki. Mint egy átlagos hotel, semmi koszos 
mellékhelység meg atkás ágynemű. Még TV is volt, 
bár a romántudásunk hiánya miatt nem sokat volt 
beüzemelve (eltekintve az MTV- csatornától). Az ott 
töltött napok alatt több érdekes látogatást tettünk 
egyelőre ismeretlen logika alapján összeválogatott 
helyeken, úgymint egy kolostor, fogyatékosok 
gondozóintézete, nevelőotthon. A kolostorban 
korlátozott nyelvtudásunknak köszönhetően őszinte 
sajnálatunkra, de személyes kapcsolatot nem tudtunk 
létesíteni az apácákkal, kiváló megfigyelőként 
azonban tanulságos észrevételeket tettünk. (Ne is 
kérdezzétek). A fogyatékosok intézménye és a 
nevelőotthon –nos, nem mondom, hogy élőben kell 
látni, de az uralkodó hangulat nem a dalos jókedv volt. 
Szabadidőnkben lelkes barátságot kötöttünk egy 
román lánnyal, Ana-Marie-val, és megismerkedtünk a 
román kapucsínóval (miért, nem is olyan rossz). A 
’projectmunka’ nagyjából abból állt, hogy 
instrukciókat adtak az itthoni munkához, megmutatták 
a csapásirányt. Összesítve: feledhetetlen élményben 
volt részünk, AZ BIZTOS, (ahogy azt a kolostor 
vendégkönyvébe is lejegyeztük). FA 
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Aranyhajú – aranylábúak 
 

2006.októberétől november végéig 
megrendezésre került az ESZI 
sportcsarnokában, a lányok iskolai bajnoksága. 
A csajok mindent beleadva küzdöttek a 
győzelemért, kisebb - nagyobb sikerekkel. 
Jómagam is részt vettem ezen a rangadón, 
ezáltal tapasztalatból mondhatom hogy nem 
volt piskóta. Természetesen nem azért, mert a 
különböző csapatok oly mértékű profizmussal 
rendelkeztek. Sőt. Ennek csak az ellentétét 
tudom elmondani. Kérem e szavakat, a nagyra 
becsült olvasó, ne az egetrengető egoizmusom 
jeleként konstatálja, hanem annak 
bizonylataként, hogy jó az önbírálatom. Mert 
szó, ami szó, a mi osztályunk sem volt a 
helyzet magaslatán minden esetben. Ez nem 
csak a játékosok kezdőnek se mondható 
kezdőségére vonatkozott – mert volt, aki akkor 
látott életében először focilabdát -, hanem arra 
is, hogy az osztályunk rútul cserbenhagyott 
minket. Annak ellenére, hogy a kikötés szerint 
legalább öt főnek meg kellett jelennie a 
helyszínen, mi hármat alig tudtunk 

összekaparni. A dolgokban az is közrejátszott, 
hogy a 34/fős osztályban 33 lány van, akiket 
köztudottan kb. annyira érdekel a foci, mint a 
fiúkat a smink. Így hát maximum azt jöttek el 
megnézni, ahogyan lebőgünk. Eme „lányos 
affér” nem kis felháborodást keltett szerény 4 
tagú csapatunkban – hol a tagok váltogatják 
egymást -, mely ennek tükrében előszeretettel 
kaszabolta ellenfeleit.  

Mind ezek ellenére – melyek osztályon 
belüli problémák voltak – nagyon jól éreztük 
magunkat, bár ennek oka az is lehetett, hogy 
kivételesen mindenki egyetértett abban, hogy 
milyen szerencsétlenek vagyunk. Úgy vettem 
észre, hogy a másik osztályok is jól érezték 
magukat. Nyomát láthatják azon, hogy 
hányszor megverték a 9/D – t.  

Sziporka 
 

Balról: Nagy Kitti, Hesz Fanni, Frits Dorina, 
Weller Fruzsina, Dobos Viktória, Bodahelyi 
Róbert, Pálinkás Éva Sonja
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Vers 
 

Illúzió 
 
Kimondott szó, mely elhalkul, mint fény a ködben, 
Lángoló papír, melynek hamva vállad felé röppen, 
Eltűnnek mind nyomtalan, mintha sose lettek volna 
Alkonyod hajnalán rátalálsz a bűvös szóra.. 

 
Hiába mosolyogtál, elmúlt már oly rég,  
Azt mondják az élet szép, 
Pedig hasztalan. 
 
Ami születik, meghal majd, bármeddig is tartson 
Sosem örök a mosoly az emberi arcon. 
Mihez kell a halál? Miért van a kezdet, a befejezés, 
Ha egyszerűbb a meg sem születés... 
 
Amikor lépsz egyet a járdán 
melyet ezerszer jártál már be 
Mikor ott a szád az üveg száján, 
Iszol egy kortyot, a melegre. 
Amikor csak felemeled a kezed. 
Még valóság. Holnap talán emlékezet. 
Más emlékszik rád, mint a hamu papírra 
És csak ennyi lesz felírva.  
Nyugodjék békében. 

Majd elmúlik 
 
Csend. Puha párna fejed alatt, 
Álomba szenderit az idő, ahogy bámulod a falat. 
Álom ez? Vagy csak hiszed, hogy egyszer valóságod visszafizet? 
Azt, amit kapott, vagy éppen amit megtagadtak tőle, 
Összeomolhat a szoba is őfelőle. 
 
Dermedtség. Arcodon semmi változás. 
Csak bentről hangos a néma zokogás. 
Vagy nevetés ez? Önmagad fintora. Ezt kaptad megint öreg cimbora. 
Árnyék az ágyon, de nem mozdul soha, 
Föleg ha az árnyék leleked uj alakja. 
 
Sóhaj. Nehéz volt, de most könnyebb. 
Jól esik, ahogy végigsimit az őszinte könnycsepp. 
Őszinte? Vagy ez is hazugság? Milyen furcsa ez a világ... 
Nem volt olyan jó, de mégis hiányzik 
Esetlen gondolatod megbánt könnytöl ázik. 
 
Álom. Most csend. Épp nem tudsz semmiről. 
Tudat alatt félsz a reggeli ébredéstől. 
Ébredés? Vagy csak ujabb nap a börtönben? 
Minek rácsait te huztad magadra meggyötörten. 
Csend Dermedtség. Sóhaj. Álom. 
Talán majd elmúlik, s visszakapom szabadságom... Flaskár Dániel 
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Hangya és Tücsök Magyarországon... 
Mikor idén tavasszal meghallottam az egyre szebb, és szebb kampány szövegeket, kissé el kellett 

gondolkoznom, ki is mondja ezeket…Hisz bármelyiket is hallgattam, mindegyik megjelent már a mi kis 
történelmünkben kisebb-nagyobb szerepet játszva. Hogy őszinte legyek, minél többet gondolok ezekre a 
szlogenekre, annál inkább kétségbe esek, hisz, (őszintén be kell vallanom), még senki sem tartotta be saját 
ígéreteit, saját céljait…Azonban nem szerény személyem célja, hogy ítéletet mondjak a nálam 
nagyobbakról, csak annyi a vágyam, ha csak egy kis közösségnek is, de képet nyújthassak a mai kis-és 
nagy emberek életéről. A cél érdekében egy klasszikus mesét, Lev Tolsztoj Hangya és Tücsök című művét 
választottam, melyet kissé modernebb, kissé magyarosabb formában szeretnék közölni felétek: 

Volt egyszer Hangya úr, aki öt éven keresztül gyűjtögetett, spórolt, éhezett, csak hogy megvehesse 
álmai panellakását a számára legszebb lakásbérlet jogát alig 500 éves törlesztő részletre… 

Így volt már hol élnie, s életébe már beköltözött a remény, hogy 
kemény munkával és kitartó koplalással családot alapíthasson, 
vagy legalább autót vehessen akár már 10 év múlva… Ezzel ellentétben 
Tücsök úr, aki egyszerű, alig 10 gyárat birtokló kistőkés család egyetlen 
sarja, életében sohasem maradt éhesen, minden évben új autót vehetett, 
tizedik lakását vásárolta fel két hete. 

Most épp itt tartózkodott a 12-es számú barátnőjével, s enyelgés közben egy új lakópark tervei 
kezdtek körvonalazódni benne. Úgy érezte, hogy megfelelő profitot hozna, a kb. 120’000 Ft/m2 árú, 
lakásaival, mely véleménye szerint mindenkinek megfelelő lenne…Persze véletlenül sem gondolt 
nagy lakásokra, olyan 8-15 m2 körüliekre, melyekből akár 80-90 is elfér az általa kiszemelt 60 m2-es 
telken ügyes tervezéssel. 

Hangya már boldogan töltött el 2 hónapot új, álomlakásában, mely kb. 25 m2-es volt, s havi 
fizetésének feléért bérelte. Ekkor tájt kapta az első levelet, mely szerint lakását a Tücsök Rt. 
Felvásárolná nagyszerű, 30 Ft/ m2-es áron, és a vissza lévő hűség nyilatkozat szerinti lakbér 
eltörlését…Ajándékként még kapna egy saját lakást, mely a mostani lakótömb helyén épülő 
lakóparkban földszintjén lenne, ellentétben a mostani harmadik emeleti lakásával… 

Hangya eleinte ellenkezett, de a második koponya, illetve negyedik kartörés után örömmel 
beleegyezett az ajánlatba, s boldogan hagyta el régi lakását a 3-ik emeleti gyors lifttel, bőröndjét maga 
után rántva… 

Tücsök eközben megszerezte az épület tulajdon jogát, és az egyéb szükséges papírokat az új 
lakótömbjéhez. Már csak a nyersanyagok, illetve a régi épület lerombolása hiányozott, és neki láthatott 
az építkezésnek. 

Hangya már szerzett egy kényelmes sikátort magának és egy kedves nénit, aki ellátta a már 2 
hónapja munkanélküli segélyre nem jogosult hajléktalant. Még emlékezett, hogy munkahelyét is pont 
a Tücsök Rt. Vásárolta fel, az új ipartelep létesítése miatt… 

Hangya már vagy 2 éve volt hajléktalan, és közel másfél éve volt alkoholista, mikor kedvenc 
sikátorában – mely csatornáját már teljesen berendezte saját magának – elérte a Tücsök Rt menedzsere 
által utána küldött behajtó cég 6 havi lakbér tartozása miatt. A 2 verő legény egyszerűen fogta az 
akadékoskodó Hangyát, és elcipelték a teljesen üresen álló bérlakásba, majd kezébe nyomták mind a 6 
hónapi csekket. Tücsök eközben már harmadik lakótelepét építette, s erre az építkezésre jelentkezett 
Hangya dolgozni, mint segédmunkás. Bár még emlékeiben éltek a régi hivatalnoki munkák, örömmel 
konstatálta a havi éhbérnek megfelelő fizetését, mely még egy havi lakbérre sem volt elég… 

Itt történt, hogy Hangya urat, egy hatalmas kőtömb maga alá temette, s elvesztette mindkét lábát. 
A Tücsök Rt. ennek okán beperelte gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés gyanújával, hisz hogy 
merészelt pont a lezuhanó harmadik emeleti oszlop alatt téglát pakolni? Hangya a lehető legnagyobb 
örömmel vette tudomásul, hogy négy évvel ezelőtti hivatalnoki munkája miatt csak 50%-os 
rokkantságot állapítottak meg, s rokkantsági nyugdíja feleannyi lett, mint a Tücsök Rt.-nél lévő 
fizetsége… 

Pár hónap múlva Hangya beleőrült fájdalmaiba, s egy vonat elé vetette magát, mely épp a Tücsök 
Rt. negyedik lakótelepének újdonsült lakóit szállította, s pár hónap múlva egy jeltelen földkupacba 
szórták hamvait, mely kiásását nagylelkűen a Tücsök Rt. állta egykori dolgozójuk tiszteletére… 

Tücsök harminc évvel később arzén túladagolásban vesztette életét, mely a rosszindulatú pletykák 
szerint saját fia segítségét is igényelte, majd a temetésén ezrek jelentek meg, s siratták a népszenvedő, 
elnyomott, s leginkább hősies dolgozó gyermekét… Luise eXNorreth 
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A százharmincegyes szoba 
 
2. rész: A menhely 

John a rendőrségen dolgozott. mikor Steve 
felhívta, azonnal elindult, és tíz perc múlva meg 
is érkezett. Steve azonnal megrohamozta: 

- Sosem találod ki, mi történt velem. 
- Attól tartok mégis - mondta John - Sőt, a 

rendőrségen már a körözési plakátodat 
tervezgetik. 

Steve megütközve nézett rá. John csak 
megrázta a fejét, és bekapcsolta a televíziót. A 
híradó éppen a végéhez közeledett: 

- ...És végül egy helyi hír. Személygépkocsis 
őrült tombolt ma reggel szerte a városban. Az 
illető ellopott egy, a Starcloud hotel előtt parkoló 
autót, majd ámokfutást rendezett a belvárosban. 
Egy embert elütött, az áldozatot a helyi kórházba 
szállították. Állapota súlyos. A rendőrség $1.000 
díjat ígért annak, aki bárminemű használható 
információval tud szolgáltatni... 

John kikapcsolta a tévét. Steve egy ideig csak 
állt, majd leroskadt egy közeli fotelba. Az nagy 
nyekkenéssel tiltakozott a hirtelen terhelés ellen. 

- Nem hiszem el... - suttogta maga elé. 
- Egyet árulj el nekem - szólt John - Mit 

kerestél te kora reggel abban a hotelban? 
- Egy pizzát kellett leszállítanom - John 

értetlen arcát látva hozzátette - Pizzafutár 
vagyok... Azaz voltam. Kétlem, hogy ilyen 
körülmények között elmehetnék bárhova is. 

John összeráncolta a homlokát: - Hadd 
gondolkozzam. 

Steve hallgatott. Tudta, hogy ha John 
gondolkodik, abból valami biztos ki fog sülni. 
Vagy jó dolog, vagy rossz dolog... 

- Mondd csak - szólt John tíz perccel később 
- Hányas szobába kellett elvinned a pizzát? 

Steve elővette a cetlit, amire felírta a 
szobaszámot - Százharminckettő - mondta, de 
ekkor eszébe jutott a gyilkosság - John... Valamit 
elfelejtettem mondani - és elmondta az esetet. 
Mikor befejezte, John elkezdett fel-alá járkálni a 
szobában. Ez azt jelentette, hogy valami eszébe 
jutott. Öt perc múlva megszólalt: 

- Hát jó... A következőt fogjuk tenni. Először 
is át kell öltöznöd, hogy ne ismerjenek fel. Aztán 
keresünk neked egy másik lakást. Itt nagy 
valószínűség szerint megtalálnának. 

Negyed órával később Steve már egy 
kocsiban ült, sötétített napszemüvegben, állig érő 
nagykabátban. Mellette John a főtér felé 
kormányozta a járművet. Végül leparkolt a 
Starcloud Hotel előtt. 

- John... - kezdte Steve, de John lepisszegte, 
majd elindult befelé. A recepciónál aztán megállt. 

- Jó napot - köszönt rá a pult mögött ülő 
férfira - A barátomnak kéne egy szoba. Van 
szabad szobája. 

A férfi csak bólintott, majd megfordult, hogy 
leakasszon egy kulcsot. 

- Ja és még valami - szólt John, és intett a 
férfinak, hogy hajoljon közelebb. Valamit súgott 
neki, mire a férfi összehúzta a szemöldökét, de 
nem szólt semmit. Ismét a kulcsok felé fordult, és 
leakasztott egyet az állványról. Odaadta Johnnak, 
ő pedig fizetett, aztán elindult a lépcsőn felfelé. 
Felment az első emeletre, és odament jobbra a 
második ajtóhoz. Az ajtón szám hirdette: 131. 

- Ugye ezt nem gondolod komolyan? - 
kérdezte megütközve Steve. 

- Mit? - kérdezett vissza John ártatlan képpel. 
Aztán komoly hangnemre váltott - Odabenn 
elmagyarázom. 

Bementek. A szoba pontosan olyan volt, mint 
azelőtt lehetett, mikor Steve az 
ajtórésen leskelődött befelé, csak 
éppen hiányzott a hulla, és minden 
sterilizálva volt. A rendőrség valószínűleg 
már járt itt. 

- Na szóval - kezdte John - Úgy 
okoskodtam, hogy ha a gengszterek 
keresnének téged - amiben nem 
kételkedek, mivel te vagy a 
gyilkosság egyetlen tanúja - Akkor 
biztos, hogy nem a történtek helyszínén 
keresnének téged. És a rendőrség se nagyon 
járkál erre, mivel minden nyomot elvittek már, 
amit csak tudtak. Szóval az egész városban 
valószínűleg ez a legbiztonságosabb hely a 
számodra. 

Steve körülnézett. Logikus gondolkodás ide 
vagy oda, nem bírt megbarátkozni a gondolattal, 
hogy egy olyan szobában kell aludnia, ahol 
néhány órával ezelőtt lelőttek egy embert. Az 
jutott róla az eszébe, hogy esetleg ő maga is 
ugyanígy járhat. John biztató arckifejezését látva 
sem bírt megnyugodni. 

- Ne aggódj - mondta John, és megragadta a 
vállát - Visszajövök. 

Azzal kiment a szobából. A kulcsot az 
asztalon hagyta.Steve még egyszer körülnézett, 
majd leroskadt a kanapéra. Arra gondolt, hogy ha 
ebből élve kijut, beáll szerzetesnek. 
(folytatjuk…)                                Komáromi Áron 



Humor
 

A világ legrövidebb könyvei: 
 

o A Trabant-istálló Forma 1-es sikerei 
o Majka és Dopeman: Iskolaéveink 
o Osama bin Laden: Philips szakállnyíró 

modellek összehasonlító táblázata 
o Lagzi Lajcsi: Hogyan lettem anorexiás? 
o Woody Allen: Trend a szemüvegiparban  
o Darth Vader: Strepsils 
 

Egymondatosak: 
• Mentsd meg a Földet! Ez az egyetlen 

bolygó, ahol lehet sört kapni. 
• Hogy titokzatoskodó lennék? Talán igen, 

talán nem…. 
• Öngyilkossági ügyekben csak attól 

fogadok el tanácsot, akiknek már sikerült. 

• Addig, amíg a főnököm úgy tesz, mintha 
jól fizetne, addig én is úgy teszek, mintha 
jól dolgoznék. 

• A munka azoknak való, akik nem tudnak 
horgászni. 

• Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti 
közlekedés, mert meg kell őriznünk a nagy 
ország látszatát! 

• A számítógépekkel nagyon gyors és pontos 
hibákat lehet elkövetni. 

• Mikor hagyják már abba a költői 
kérdéseket?

Hódít az ESZI 9. B osztályában a Mikulás- divat 
  

December 6.-án a 9. B-
sek nagy része Mikulás 
szektát alapított, ezért 
egész nap mikulás 
sapkában zúztak.  
A szekta tagjai: Hesser 
Dávid (Krampusz), 
Farkasdi Sándor 
(ajándékosztó kisiparos), 
Prantner József 
(csomagolás felügyelő), 
Kovács Balázs 
(virgácskészítő), Sűrű 
Gyula (csomagbehajtó és 
ellenőr), Molnár Vencel 
(csokimikulás -
kereskedő), Schön Péter 
(kapcsolatfenntartó), 
Lippai Péter 
(útvonaltervező), Csapó 
Árpád (anyagbeszerző), 
Kiss Renátó (rénszarvas gondozó), Antal Tamás (szórakoztatóipari felelősünk), Góczán Gergely (ő 
visz el minden balhét), Illés Norbert (jegyző), Mikola Péter (szesz felelős) és Kovács Zoltán (csomag 
behajtó és ellenőr /Gyula társa/). Ezek a mikulások ajándék helyett vidámságot hoztak, az ESZI 
életébe. 
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