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ESZI után Erőmű? 
 
Ez a kérdés volt a Dr. Dobos Istvánnal, az atomerőmű humánigazgatójával készített in-
terjúnk fő vezérfonala.  
Először hadd mutassam be interjúalanyunkat.  
Az igazgató úr faddi származású, középiskolai tanulmányait Tolnán végezte. Ezt nem 
kevesebb, mint 4 diploma követte: üzemmérnöki, rendőrtiszti, francia rendőrtiszti és 
jogi. Ma Pakson él családjával, szabadidejében szívesen vadászik. 
 

Milyen, iskolánkat érintő intézkedésekre számíthatunk a közel, s távoli jövőben?  
Az Atomerőmű és az ESZI között mindenképpen szorosabb kapcsolatra számíthattok. A hatékony 
együttműködés érdekében az erőmű rendszeresen informálja majd az intézményt a fontosabb felada-
tokról, változásokról, illetve ugyanezeket az erőmű is kéri az iskolától. 
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Az erőmű tehát ezek után beavatottabb lesz az 
iskola dolgaiba, beleszólhat majd például a 
tanulókkal szembeni elvárásokba? 
A tananyagról, tanítási módszerekről, a tanul-
mányi követelményekről továbbra is a közpon-
ti előírások alapján az iskolavezetés dönt, az 
iskola az önállóságot továbbra is élvezi.  
Milyen követelményeket kíván az erőmű isko-
lánkkal szemben támasztani?  
Szeretnénk köztetek megnövelni, élesíteni a 
versenyt, ezzel sarkallva titeket a legjobb telje-
sítményre. A legjobbak pedig nagy eséllyel 
pályázhatnak majd az erőmű által meghirdetett 
állásokra. Az iskola (az alapítvány) ösztöndíj-
programja is támogatást kaphat a részünkről.  
Mire számíthatunk az ESZI-t elvégezve? 
Mekkora eséllyel indulhatunk az erőmű és az 
MVM cégcsoport által meghirdetett állások-
ra?  
Először is, a jövőben szeretnénk az ESZI-t az 
atomerőmű fő munkaerő-utánpótlási bázisává 
tenni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb százalékban 
számítunk majd az iskolátok által képzett szak-
emberekre.  
Mit kell tennünk, hogy elhelyezkedhessünk? 
Milyen munkaerőből van most hiány? 
Érettségizett szakmunkásokból. Általánosan 
elmondható a túlképzettség, nekünk azonban 
jól képzett szakmunkásokra, ún.  „végrehajtói” 
állomány megerősítésére van szükségünk. A 
mostani dolgozóink nagy része eléri a nyugdíj-
korhatárt, így kell az utánpótlás. Nem teljesen 
biztos tehát, hogy az iskolát elvégezve a gé-
pész illetve az elektronika szak tanulóinak 
érdemes most továbbtanulni, hiszen diplomás 
munkatársakra jelenleg nincs nagy kereslet. 
Viszont a későbbiekben az erőmű – amennyi-
ben az szükséges - támogathatja a saját dolgo-
zóinak továbbtanulását, továbbképzését. 
Tehát az iskolát és a megfelelő szakképesítést 
megszerezve nem biztos, hogy érdemes tovább-
tanulnunk? Ehhez azonban szeretnénk tudni 
azt, hogy nagy valószínűséggel számíthatunk-e 
az ESZI-t elvégezve álláslehetőségre az erőmű-
ben, illetve az MVM cégcsoporton belül.  

Az ESZI-ben végzettek közül a gépészek és 
elektrotechnikusok indulhatnak a legtöbb 
eséllyel az álláshelyekért, hiszen rájuk van 
jelenleg a legnagyobb szükségünk. Az infor-
matikusokat az MVM cégcsoport, míg a kör-
nyezetvédelemi szakembereket az erőmű biz-
tonsági igazgatósága tudná alkalmazni. Az 
ESZI által képzett szakemberek várhatóan 
állást találhatnak nemcsak az erőműben, ha-
nem a VILKESZ-nél, az ERBE-nél és az 
OVIT-nál is. A közgazdász illetve ügyviteli 
szaknak azonban kevésbé jó hír az, hogy az 
adminisztratív osztályokon a munkavállalókból 
egyelőre nincs hiány, tömegesebb üresedés 
sem várható. Az azonban elmondható, hogy az 
ESZI által képzett menedzser-asszisztensek 
versenyképesebb tudással rendelkeznek, mint a 
hagyományos értelemben vett titkárnők. 
A PA Zrt.-nek a távolabbi jövővel kapcsolat-
ban milyen tervei vannak? 
2012. évtől lehetséges az 5-6-os blokk létesíté-
sének megkezdése, ami Magyarországon az 
elmúlt 40 év legnagyobb beruházása lenne. 
További blokkok építésével megnőne a mun-
kaerő-kereslet is, így szakok, képzések bővíté-
se is várható. Azokkal a híresztelésekkel kap-
csolatban, hogy a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem paksi karát újjáé-
lesztenénk, azt tudom mondani, hogy egyenlő-
re nincs ilyen elképzelésünk. 
 
Sok erőműves álmokat dédelgető diák kérdésé-
re választ kaptunk. 
Köszönjük a beszélgetést!    

Feil Andrea, ESZI 
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Az első némettanárnő 
Néhány fontos és sürgős mondanivalójú diák és 
telefonhívás közül győztesként kikerülve sikerült 
egy óraközi szünetben meginterjúvolni Vécseyné 
Farkasfalvi Lúcia tanárnőt.  

Bizonyára már nagy tapasztalata van a kérdések 
megválaszolásában, ha nem is ilyen témában (és 
nyelven). Mint megtudtuk, lassan 30 éve van a 
szakmában, ebből húszat iskolánkban töltött. Ő volt 
az első némettanárnőnk: vele indult el a német 
nyelv oktatása az ESZI-ben. Ezenkívül tanított még 
a II. számú Általános Iskolában, a szomszédos 
gimnáziumban, a Műszaki Főiskola paksi karán, 
valamint a művelődési házban felnőttképzést is tart- 
tehát hattól ötvenéves korig bezárólag minden kor-
osztállyal ’volt már dolga’. Már diákkorában is 
része lehetett a német nyelv szépségeiben, ugyanis 
a gyönki gimnázium speciális német tannyelvű 
osztályában tanult. Innen egyenes út vezetett a 

német pedagógiához. Ez egyfajta „családi ártalom”, 
generációkra visszamenőleg tanár volt ugyanis a 
legtöbb felmenője. Nem csak ez volt azonban az 
oka pályaválasztásának, mert saját bevallása szerint 

világéletében tanári 
hivatásra vágyott.  
A német nyelv mellett 
persze más érdeklődése 
is volt, ilyen a 
testnevelés: ma is 
szívesen sportol, síel. 
Szabadidejét olvasással, 
zenehallgatással (a blues 
és a reggie mellett a hard 
rock tartozik kedvenc 
műfajai közé!), a csau-
csau házi kedvencével, 
valamint utazással, 
kirándulással tölti. Így 
talán nem meglepő, hogy 
kedvenc tv-csatornái a 
Travel Channel és a 
Spektrum.  
Emellett természetesen 
családjával tölti idejét. 
Egyik fia nemsokára Los 
Angelesben tanul majd 
köztársasági ösztön-
díjasként (egész életében 
kitűnő volt), kivételt 
képezve nem pedagógiai 

szakmában, hanem orvosként. Az interjút egy kissé 
merész kérdéssel zártuk (természetesen tudatában 
az érthető részrehajlásnak): a tanárnő saját bevallá-
sa szerint melyik nyelvnek van nagyobb gyakorlati 
értéke: a németnek, vagy az angolnak? Meglepően 
objektív választ kaptunk, miszerint az angol elter-
jedtebb, ráadásul világnyelv is, tehát lehetséges, 
hogy egyes területeken többet használnánk. Más-
részt viszont Európában mindenhol megérteti magát 
az ember németül (személyes tapasztalat alapján), 
valamint a vendéglátás alapvető nyelve a német 
(Zimmer Frei!)  

fa 

Apa lett 
 
2007. február 25.-én megszületett Tóth Zoltán 
tanár úr első gyermeke. A tanár úr 
büszkén mutogatta a tanítványinak 
a kisfőnök képét. Tóth tanár úr 
azt is elmondta, hogy Benedek 
jó étvágyú, jó kedélyű, nyugodt 

kisbaba. Azt is megtudhattuk, 
hogy jóképű kisgyerek. Az újság-
író szakkörösök gratulálnak a tanár 

úrnak, és azt kívánják, hogy legyen 
nagyon egészséges a kisfia. 

Illés Norbert 

Iskolánk gokart szakköre 
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Iskolánk gokart szakköre 
 
Már biztosan Ti is láttátok, hogy néha az udvaron gokartosok száguldoznak. ŐK nem mások, 
mint a gokart szakkör tagjai. Vezetőjük Kuminka Attila, aki remek gokartos múltra tekinthet 
vissza, akitől megtudhattam riportom során, hogy a műhelyükben igen értékes darabok is van-
nak, és hogy melyiket érdemes kezdőknek és profibbaknak használni. Persze én a kezdőknek 
szánt gokartba ültem bele, mivel életemben először gokartoztam (de remélem nem utoljára).  
Ha bárki kedvet kapott hozzá nyugodtan lépjen be. 
 

- Mióta létezik a szakkör? 
1989-ban kezdtem itt dolgozni, és attól kezdve 
indult. Verseny szinten 1988 óta és 1993-ban 
szakkörként. 
- Leginkább kik érdeklődnek a gokart iránt? 
Általában gépészek, műszerészek és nagy 
örömömre informatikusok. Így 12-20 fő között 
vagyunk, és ezt elosztjuk A és B hétre, mert 
különben nagyon sokan lennénk, ami nem 
biztonságos. Egy alkalomra 8 fő jön el. 
- Hogyan zajlik le egy szakkör? –Mi a szakkör 
fő célja?A végső cél hogy a nebulókkal ismét 
versenyezhessünk. Bár sajnos ez sokba kerül. 
Mivel ez fakultatív foglalkozás, ezért a szere-
lésbe belevonom a tananyagban lévő ismerete-
ket. Először is megbeszéljük szakmai szem-
pontból a teendőket, aztán elmondom mit, 
hogyan kell csinálni, és hagyom, hogy önálló-
an végezzék el a munkát. Ha nem megy, akkor 
természetesen besegítek. Ez tart másfél óráig 
és a maradék időben pedig a gokarté a fősze-
rep. Aztán takarítás meg rendrakás. 
- Mikor van a szakkör? Minden héten, szerdán 
(kizárásos alapon) 3órától 6óráig. 
- Hogy lett Ön a szakkör vezetője? 1984-85-
86-ban versenyeztem, és megkérdezték, hogy 
vállalom-e a szakkör vezetését. Egy darabig én 

magam is beszálltam, hogy 
tudjam milyen instrukciókat, 
kell adni.  
- Iskolánkban még hol 
találkozhatunk Önnel, mivel 
foglalkozik még? 
Nagyon sok mindennel, azt 
szokták mondani, aki sok 
mindent csinál, nem ért 
semmihez sem . Erre egy kicsit  
rácáfolok. Beosztásom szerint 
oktatok gépi CNC-forgácsolást, 
mechanikai és gépészeti 
méréseket. Ez nem kevés egy 
embernek, ezért rohangálok 

mindig. 
- Szakkörön kívül foglalkozik a gokarttal?  
Most fogok, mivel a fiam a Magyar Nemzeti Au-

tós Sport Szövetségben, a Magyar Országos Go-
kart Bajnokságban fog versenyezni, ami hat for-
dulós lesz. Ő már jár is a szakkörökre. 
- Ön többször versenyzett. Említene pár verseny-
eredményt? 
Egy harmadik helyezés mesterhármasban, három 
szakágban, kitérőként megnyertem a másodosztá-
lyú autocross versenyt, majd a mester hármas 
második része autocross versenyben harmadik 
helyezést és a harmadik ágként rally crossban 
szintén harmadik helyezést értem el. 

 Országosan pontversennyel harmadik lettem. 
Supi
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,, Lógok a szeren’’ 
 
Valószínűleg sokan tapasztalták már tesiórán a 
szertorna nyújtotta hatalmas örömöket. Hiszen 
ki ne szeretne egy-két deciméteres szekrényen 
bukfencezni, egy lónak nevezett kitömött zsá-
kon forgolódni, vagy épp átfordulni két rúd 
között? Néha ugyan leesik az ember, megüti 
kicsit a kezét, lábát, hasát, hátát, nyakát, fejét 
vagy olyan dolgait, amiket most 
inkább nem neveznék meg. De 
végül is a kihívás a lényeg az 
egészben! Hogy addig eshetünk 
fejre két rúd között, ameddig csak 
akarunk! Elvégre mekkora öröm 
az, amikor az ember egy alka-
lommal a talpán hagyhatja el a 
lovat, vagy nem esik olyan durván 
a hátára fejenállás közben! És 
micsoda élmény az, mikor a ruda-
kon tartjuk magunkat, tenyerünk, 
egész kézfejünk vagy épp teljes 
karunk beborítva  
a magnéziumnak nevezett kréta-
porszerű anyaggal, himbálózunk 
egy kicsit, majd átfordulva feltö-
rölhetjük a szőnyeget a pólónkkal!  
A talajgyakorlatnál pedig 
mekkora öröm, mikor egyszer végre sikerül 
megtartanunk magunkat kézállásban kemény 

két másodpercig, majd hatalmas puffanással a 
hátunkra eshetünk, és élvezhetjük kicsit a pi-
henést! 

A szertorna nagyon tanulságos is. Megta-
nulhatjuk például, hogy ha nagyon nekifutunk 
a szőnyegnek, akkor csúszik el velünk együtt, 
esetenként neki a falnak. Azt is megtudhatjuk, 

hogy fejre- vagy hát-
raesésnél egy-két 
méterről két vagy 
három tatami nem 
elég ahhoz, hogy ne 
fájjon, és azt is, hogy 
a ló és a gerenda nem 
is olyan stabil, mint 
ahogy az látszik. 

Ki ne szeretné 
tesiórán a szertornát? 
Hisz, mint látjuk, 
nagy örömteli és 
hasznos dolog! Min-
denkinek legalább 
egyvalami jó benne! 
Ha más nem, akkor a 
vége... 

Komáromi Áron 

 

Március 15. az ESZI-ben 
 
Március 14-én az első tanórára a sportcsarnokba kel-
lett vonulnia mindenkinek. A prog-
ramból az elmúlt közel 160 év ünne-
peiről, az eseményekhez kapcsolódó 
gondolatokról kaphattak képet néző-
ink. A Szózat után besétált a küzdőtér 
közepére a „forradalmi tömeg” - 
köztük szerény személyemmel -, akik 
hallgatták az óriási kokárdával kör-
bekerített emelvényen megjelenő 
szavalókat és szónokokat, és néha 
éljeneztek, vagy éppen nemtetszésü-
ket fejezték ki. Mozgásukat és visel-
kedésüket az adott kor hangulata 
határozta meg. A kivetítőn Petőfi 
képe mellett, nemzeti zászlónk előtt pörögtek az év-
számok. Ezáltal lehetett követni, hogy mikor keletke-
zett, mikor hangzott el a vers vagy beszéd, amit éppen 
hallottunk. Megpróbáltunk mindent valósághűen 

megmutatni. Például egyszer lövések dörrentek, s egy 
fiatalt „holtan” vittek ki a 
tömegből. Az előadás végén a 
szereplők körülállták a kokár-
dát, s meghajlással köszönték 
meg a tapsot. 
A későbbi visszajelzések 
alapján nagy sikert arattunk. A 
versmondókat és szónokokat 
felkészültség és tehetség 
jellemezte. Köszönjük az 
elismerést, a biztatást és a 
figyelmet. Hálával tartozunk 
azoknak is, akik segítettek a 
műsor szervezésében, legfő-

képpen az ötletgazdának, Gyöngyösi Olga tanárnőnek. 
Ígérjük: legközelebb is igyekszünk rászolgálni a dicsé-
retre.  

Fekete Zsolt 
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Csilli-villi rózsaszín
 
Terepszínű, sportcipő halálfejjel ellátva. Kemény mi? Hát, még ha megfordítjuk és megcsodál-
juk a rózsaszínes csillogó köves díszítést, ami vagy egy masnit ábrázol vagy egy másik halálfejet! 
Ez még semmi! 
 
Néhány ábrát olyan ruhákra tesznek, amihez 
egyáltalán nem való, mert ezáltal két teljesen 
különböző stílus ütközik. A többség ilyenkor 
dob egy hátast az üzlet közepén. Mások, pedig 
repdesnek 
örömükben, és szé-
les mosollyal men-
nek a kasszához 
megvásárolni.  
Tudjátok ők azok a 
lányok, fiúk, akik 
azt hiszik, hogy a 
dívat a levegő, és 
ha nem követik, 
akkor megfullad-
nak. Sajnos ez a 
gondolkodásukat is 
befolyásolja. Persze 
kivételek mindig 
vannak, de sajnos 
ők kevesebben. 
Nem akarom meg-
nevezni hogy kik és 
milyen korúak 
járkálnak a szóra-
kozó helyen olyan ruhákban, ami még egy 
idősebb korosztálynak sem állna jól. Ha ez 
még nem lenne elég, kihívó viselkedésükkel 
leülnek sörösüveggel a kezükben, azt remélve, 
hogy így idősebbeknek tűnek. Ilyenkor először 
azon csodálkozom, hogy őket hogyhogy been-
gedték? Hisz a legtöbb hely korhatáros. Sajnos 

tudom, azért ki szolgálják őket mégis, hogy 
legyen jövedelem. Nem egy ismerősöm mond-
ta, hogy ők ilyen zsenge korban „normálisab-
ban viselkedtek”.  

Persze a világ változik és 
minden korosztály más 
és más. De hát mégis van 
egy határ! Ha már ilyen 
fiatalon így viselkednek, 
akkor mi lesz ennek a 
vége? Gondoljunk a 
jövendő gyerekekre! 
Akkor majd a következő 
nemzedék 9évesen kezdi 
talán a bulizást? Így 
lerövidülnek azok az 
évek, amelyeket igazi 
gyerek-ként tölthetnek. 
Milyen gyerekkori 
élményeket mesélnek az 
unokájuknak? Felvette a 
babarózsaszínű halálfejes 
kendőjét, és ilyen-olyan 
detoxikálóba vitték?  
Ha megkérdezik, hogy 

mivel játszottak? Azokra már nem fognak em-
lékezni, mert olyan rövid és olyan rég volt az 
az idő. 
Lehet sokaknak, ez jön be, de ahogy hallgat-
tam a véleményeket a legtöbb embernek, ez 
nem igazán tetszik. 

Supi  
 

Közeledik az érettségi 
 
Már most is észre lehet venni, hogy néhány 
hónap múlva itt az érettségi. 
Számtalan jele van ennek, például: az iskola 
folyosóján a 4. évfolyamosok ásítozva, köny-
veket szorongatva, a semmibe bámulva közle-
kednek. Néhányan már 2 doboz fogpiszkálót 
használnak el naponta a szemeik kitámasztásá-
ra, nehogy összecsukódjanak. A fogpiszkálók 
sem bírják sokáig, a szemük is elfárad. Hétvé-
gén meg, amikor pihenni lehetne pár tanár ad 
egy kis plusz leckét, ami néha eléri a 10 oldalt 

is. Tehát a hétvégén is elmarad a pihenés, és 
hogy tud az a fiatal lépést tartani a világgal, aki 
csak tanul a szobájában, elzárva a külvilágtól. 
Hiába akarja olvasni az órai jegyzeteit, mikor a 
betűk is összeolvadnak a szemei előtt, olyan 
álmos. Hiába a sok lecke, hiába a sok tanulás, 
mikor az agyuk nem fog a fáradtságtól, és csak 
arra tudnak gondolni, hogy milyen jó lesz nyá-
ron, a napfény, a pihi és no persze buli tö-
ménytelen mennyiségben. 

Illés Norbert 
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Füstölnek a Hasutasok, kész a Buhera mátrix 
 

Két új magyar vígjáték kerül most a mozikba, 
két főszereplőjük már valahonnan ismerős 
lehet számodra. Hogy honnan? Segítek: azok-
ból a bizonyos kábeltévé reklámokból. Itt 
azonban más szerepben láthatjuk őket. Nem 
üzletelnek egy pénzért adott, de ajándékba 
kapott csittifitti telefonnal, aminek az utcán 
nincs térereje, főleg a világ végén (nem is kell, 
hogy legyen, hiszen „be kell vele menni a ház-
ba beszélni”). Nem gond, ha kicsi a zakó, ha 
nem tudnak kínai vázát venni, és a feltöltött és 
letöltött kalóriákra sem lesz gondjuk.  
Bemutatom őket, ha valaki nem tudná a nevü-
ket: a kopasz úriember Szőke András, a másik, 
pedig Badár Sándor. 
A Hasutasok négy vasutas jó barát története, 
akiket a rendszerváltáskor elbocsátottak. Sok 
évvel a leépítés után Honos, a kis falu volt 
állomásfőnökét behívják a városi állomás iro-
dájába, ugyanis a MÁV ezen a szárnyvonalon 
kívánja a szállított árukat ellenőrizni. Azt ha-
zudja, hogy a vasútállomás még létezik, pedig 
a régi épületet már szétlopták. Itt kezdődnek a 
bonyodalmak, a szereplők a film során sok 

vicces kalamajkába csöppennek bele... Badár 
valószínűleg élethűen fog szerepelni, hiszen 
hosszú éveken át nap, mint nap megcsapta a 
mozdony füstje. Az alkotást maga Szőke ren-
dezte. 
A Buhera mátrixban a főhős szemei előtt lepe-
reg saját életének filmje, benne az ovis far-
sanggal, úttörővé avatásával, szalagavatójával 
és a ballagásával. A filmet, mely igencsak más, 
mint az elmúlt évek hazai vígjátékai, Márton 
István rendezte, Badár Sándor biztonsági őrt 
fog alakítani. Szőke András ebből kimaradt, 
szerintem hiányozni fog belőle…  
Aki az említett hirdetésekben megszerette őket, 
az minden bizonnyal ezekben a filmekben sem 
fognak csalódni bennük. Legalább az egyiket 
meg akarom nézni. Remélem, ezt az időm is 
engedi majd, és persze vetíteni kéne a paksi 
VMK-ban. Egyszer valaki pórul járt egy hazai 
filmszínházban: csak ő ült be a nézőtérre, és 
épp ezért az előadás elmaradt. Nem szeretnék 
hasonló sorsra jutni, szóval kérlek benneteket: 
ne hagyjatok magamra, „gyerünk a moziba 
be”! 

Szemlélődő 
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Nyugatiak esete keleten, az Implom József Helyes-
írási Versenyen 

 
Február 23-25-ig „hosszú hétvégének” örülhettek a suli tanulói a 23-ai felvételi miatt. Ennek 
csak pici részét, egy napot töltöttem otthon. Sokan kérdezhetik: vajon merre csavargott ez a 
Zsolti? Nos, már második alkalommal a keleti határ közelében fekvő gyönyörű kisváros, Gyula 
felé vettük az irányt Gyöngyösi Olga tanárnővel, aki magyart tanít nekem és egyben az osztály-
főnököm is. Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjére 
voltunk hivatalosak. 
 
A tanárnő munkáját és csapot-papot maga mö-
gött hagyva szállt fel a Budapest felé tartó 
buszra 22-én, 17 óra után Békéscsabára érve 
szálltunk át arra az autóbuszra, mellyel három-
negyed hat magasságában megérkeztünk Erkel 
Ferenc és Implom József szülővárosába, Gyu-
lára. 
Rövid séta után az Erkel 
Ferenc Gimnázium kollé-
giumában regisztrálták 
jelenlétünket, majd vacso-
ráztunk. Az este folyamán 
még megnézhettünk volna 
egy, Szendrey Júliáról 
szóló monodrámát, de 
inkább a pihenés mellett 
döntöttünk. Másnap reg-
gel a városházi megnyitón 
elhangzott két előadás is 
inkább altatólag hatott. 
Petőfi S. János az írott és 
nyomtatott szöveg meg-
értéséről, Péntek János, 
pedig a Kárpát-medencei 
nyelvi identitásról beszélt.  
A megnyitó előadások 
után tíz perces szünetet 
követően már a verseny 
feladatlap kötötte le 
figyelmünket, melynek 
szintén fontos témája volt 
a zene és Kodály. Bár másfél óra állt rendelke-
zésre, sokan egy óra alatt legyőzték az akadá-
lyokat, vagy éppen elbuktak rajtuk. 
Már csak a záróünnepség, az eredményhirde-
tés, díjkiosztás volt hátra, ezt is a Városháza 
dísztermében tartották, mint a megnyitót. Min-
den résztvevő diák emléklappal térhetett haza, 
melyek átvétele kicsit hosszú és unalmas része 

a rendezvénynek, hiszen egyenként szólítanak 
minket. Balázs Géza a hangzó nyelv zenéjéről 
tartott előadást. Később az is kiderült, hogy ki 
lehet gazdagabb, ha nem is pénzzel, de leg-
alábbis értékes ajándékokkal (főleg könyvek-
kel). Erre mind a négy kategóriában (határon 
túliak, gimnazisták, szakiskolások és szakkö-

zépiskolások) az első hat 
helyezett számíthatott. A 
legjobb eredményt elért 
versenyző a tavaly meg-
alapított Implom-díjban 
részesült. A Szózat után 
rohantunk az autóbusz-
állomásra, de szerencsére 
időben odaértünk. Szegeden 
keresztül utaztunk haza. A 
tanárnő útközben dolgoza-
tokat javított, mivel sokkal 
tartozott tanítványainak.  
A szakközépiskolai kategó-
riában 7. lettem, így enyém 
az emléklap, sok új barát és 
élmény, no meg a „dicsőség”. 
Nagyon jól éreztük 
magunkat, ez egy olyan hely, 
ahová igazán szeretek járni. 
Jövőre szeretnék újra indulni 
és az első hat közé kerülni. 
Ezúton is szeretném 
megköszönni Gyöngyösi 

Olga tanárnőnek a felkészítést, a sok segítsé-
get, jó tanácsot, és persze azt is, hogy eljött 
velem erre a hosszú útra. És végül, de nem 
utolsósorban köszönettel tartozom azoknak is, 
akik szurkoltak nekem, gondoltak rám a három 
nap alatt. 

Fekete Zsolt 
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Megéri pályázni! 
 
Február 2-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) egy 
Európa Uniós diákújságíró továbbképzést hirdetett meg. 
Nagyon jó ötletnek véltem, tehát pályáztam rá. Február 22-
én hívtak az NFÜ-től, hogy közöljék velem, megnyertem a 
pályázatot. Március 1.-én 1200-ra Pécsett kellett lennem a 
Laterum Hotelben, itt volt a képzés.  
 
Először izgultam, hogy milyenek lesznek a 
csoporttársaim, az előadások meg ilyesmi, de 
az ismerkedés után elszállt az izgalom. Elég 
sűrű volt a program, de a trénerek beiktattak 
pár játékos 
feladatot is. A 
négy nap alatt 5 
előadás volt. Az 
első előadáson 
megtudhattuk az 
Eu történelmét, 
hogy jött létre, mi 
a célja, kik a 
tagjai. A második 
előadás már 
lazább volt. Pál 
Zsombor a DUE 
(Diák- és Ifiúsági 
Újságírók Orszá-
gos Egyesülete) 
képviselője tartot-
ta az újságírói műfajokról pl.: cikk, hír stb. Az 
előadás után ismerkedős játékokat játszottunk. 
A második napon Dr. Szőkéné Farkas Judit 
tartott előadást az Eu intézményeiről, támoga-
táspolitikájáról. Ezen az előadáson megtudhat-
tunk néhány tévhitet az Eu-val kapcsolatban 
pl.: Az Eu-ban szabályozták az uborka és a 
gombafej nagyságát, nem szabad disznót vág-

ni, nem szabad görbe uborkát eladni, mert nem 
lehet bedobozolni, a disznóól nem lehet kisebb 
1m2-nél, mert a malac nem érezné komfortos-
nak. A 4. előadó Baló György volt a Magyar 

Televízió képvi-
selője. Ő a hír-
műsorok vezetéséről 
és az életéről beszélt. 
Az 5. előadást Pócs 
Balázs a Népszabad-
ság újágírója tar-
totta. Arról beszélt, 
hogy mit hogyan 
kell megírni. A 
harmadik napon Eu-
s pályázatokat meg-
nyert intézmények-
hez látogattunk, ahol 
adatokat gyűjtöttünk 
és délután egy cikket 
kellett írni róluk. A 

megírt cikkek majd egy versenyben vesznek 
részt, ahol egy Brüsszeli utat, egy újságírótá-
borban való részvételt és egy nemzetközi újság 
szerkesztőségéhez teendő látogatást lehet 
nyerni. A negyedik napon osztották ki az okle-
veleket és mindenki kapott egy 512MB-os 
pendrivert.  

Illés Norbert 
 

Néhány adat rólunk 
  

  AAzz  iisskkoollaaii  ddoollggoozzóókk  sszzáámmaa::  112266  ffőő  

  TTaannáárrookk  sszzáámmaa::  6677  ffőő  

  TTaannuullóóii  llééttsszzáámm::  558866  ffőő,,  eebbbbőőll  lleeáánnyy::  220077  

  AA  tteelljjeessíítteetttt  ttaannííttáássii  nnaappookk  sszzáámmaa::  8888  

  AAzz  iisskkoollaa  ttaannuullmmáánnyyii  ááttllaaggaa::  33,,4499    

  AA  99..  éévvffoollyyaamm  ttaannuullmmáánnyyii  ááttllaaggaa::  33,,5511    

  AA  kkoollllééggiissttáákk  llééttsszzáámmaa::  116688  ffőő  eebbbbőőll  lleeáánnyy::  3366  

  AA  kkoollllééggiiuummii  ttaannuullmmáánnyyii  ááttllaagg::  33,,5533  

  AA  bbuukkáássii  aarráánnyy::  1122,,66%%  ((iisskkoollaaii::  2200,,2255%%))  

  AA  lleeggjjoobbbb  éévvffoollyyaamm::  aa  1100..,,  ááttllaagguukk::  ((44,,0000))  

  AA  lleeggrroosssszzaabbbb  éévvffoollyyaamm::  aa  1133..,,  ááttllaagguukk  ((33,,2200))  
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Hírmorzsák 
Foci hírek! 

 
 
Kollégiumunk utánpótlás fiú focicsapata már-
cius 2-án Gyönkön részt vett a „Káspári János” 
emléktornán. Jól hangzik, ugye ismerős e név? 
Igen, a Káspári Tamás tanár úr édesapjáról van 
szó. János bácsi sokat tett az utánpótlás nevelé-
sért. Hat csapat vett részt e tornán, amelyet 
körmérkőzés formájában bonyolítottak le. A 
fiúk kiválóan szerepeltek.  
Szekszárdi Csapó ellen: 4: 0, 
Szekszárdi Ady ellen: 2: 1, 
Bonyhádi Petőfi ellen: 3: 1, 
Gyönki Tolnai Lajos ellen: 5: 0 
Tamási Vályi Péter ellen: 10: 1-es győzelmet 
arattak. 
Maximális teljesítmény 15 pont 24: 3-as gólkü-
lönbség. A legjobb mezőnyjátékos címét Pintér 
Norbert, a gólkirályi címet Kotroczó Róbert 
nyerték. Gratulálunk a tornagyőzelemhez! 
Szép volt fiúk! Csak így tovább. 
 
A csapat tagjai: állósor jobbról: Balogh Vik-
tor, Harangozó Dániel, Szloboda István, Juhász 

Viktor, Ignácz Zoltán, Ludányi János, a mes-
ter; guggolnak: Lepsényi János, Kotroczó Ró-
bert, Pintér Norbert; alsó sor: Mácsai Tamás, 
Szekeres Gábor,  
Mindenkinek további szép sikereket kívá-
nunk! 

„A Mester” 

 
Egészségügy 

Gyógyulj ingyen, amíg lehet! 
 
Az embernek meg kell szoknia, hogy egyre 
több dologért fizetnie kell. Február óta a fel-
nőttek nagy része már semmiképpen nem me-
het el pénz nélkül az orvoshoz, az SZTK-ba és 
a kórházba. Viszont 18 éven 
aluliaktól nem szedhetnek 
vizitdíjat és kórházi napidíjat, 
ezért jó most gyereknek lenni. 
Azonban az életkort nem 
mindig pontosan állapítják meg. 
Ezt néhány hete tapasztaltam, 
amikor mellkasi röntgenre 
kellett mennem egy kisvárosi 
rendelőintézetbe. Belépve az 
épületbe rögtön a betegfelvételi 
ablak tűnik szembe, ahol 
olvasható a felirat: „VIZITDÍJ FIZETÉS”. 
Odaballagtam, köszöntem, majd elkérték a 
TAJ-kártyámat és a beutalót, ahogy megszok-
tam. A TB-kártya a születési dátum miatt ját-
szott fontos szerepet a történetben. A hölgy 
megnézte, majd megszólalt: „17 éves, nem kell 
vizitdíjat fizetni.” A rendelőben is ugyanez 

hangzott el. Március elején jártunk, így még 16 
és fél sem múltam el. Valószínűleg csak az 
évet nézte: 2007-ből 1990 egyenlő 17. Ez most 
még nem okozott gondot, de jövőre már fog, 

ha így folytatják. Ha 2008. 
október 13-a, a 18. 
születésnapom előtt tőlem pénzt 
mernek kérni, nem fognak 
kapni! Ha nem hiszik el, 
számolják ki, hogy még nem 
léptem át a felnőttkor küszöbét! 
A rendelkezés szerint nem kell 
vizitdíjat, illetőleg kórházi 
napidíjat fizetni, ha a biztosított 
az ellátás igénybevételekor a 
18. életévét még nem töltötte 

be. Ha te is ilyen helyzetbe kerülnél, ne légy 
rest bebizonyítani, hogy még ingyen járhatsz 
orvoshoz! Fontos még, hogy nem minden or-
vos és asszisztens ilyen, ez csak a saját tapasz-
talatom. Egy eset, amely velem esett meg egy 
hazai SZTK-ban. 

Fekete Zsolt 
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Kávéfőzők akcióban 
(Neumann előadás kevésbé szögletes fejjel) 

 
Nem kis elszántság, és még annál is több bátorság kell hozzá, ha az ember kávéfőző létére beme-
részkedik egy kocka-előadásra. Tegyük hozzá, nem vétettünk szakot, laikusként csak igen em-
bertelen odakoncentrálással tudtuk leszűrni a kissé magasröptű tartalom lényegét. Íme, mi ra-
gadt meg!  
 
A magyar kockák atyja, Kovács Győző, aki az 
első, M3 nevezetű számítógép létrehozásában 
is közreműködött, tartotta az előadást. A bemu-
tatkozás után a kedves úr fénykép-ügyileg 
dokumentálta a hallgatóságot, majd az alap-
hangulatot egy kellő pillanatban felszólaló 
Mézga Géza csengőhang 
biztosította. Megtudhattuk, 
hogy ehhez hasonló elő-
adásokban, vagyis informatika-
oktatásban Magyarországon 
csupán 15 éve lehet részünk, 
ami egy kevésbé mellveregetős 
rekord megszületéséhez járult 
hozzá: itt vezették be utoljára az 
informatikát a tantárgyak közé. Aztán felis-
merhettük, hogy miért is szaladgál olyan kevés 
Neumann-féle elme az utcán: többek közt, 

mert 8 jegyű számokkal fejszámolt, és 3 egye-
temet (Zürich, Berlin, Budapest) végzett egy-
szerre. Az első komoly számológép teljesítmé-
nyét sem fényezhette túlságosan, hogy Neu-
mann egy csomagolópapír sarkán hamarabb 
kiszámolta a műveletet, mint maga a gép. (Az 

eredmény legalább egyezett...) 
Emigrált az USA-ba, ahol tanárként 
helyezkedett - máig tartja az 
Amerikában valaha volt legfiatalabb 
egyetemi tanár rekordját. Az előadás 
tanulságaként megtudhattuk, hogy a 
legfontosabb tulajdonság, ami 
előreviszi a tudományt, a lustaság. 
Kézenfekvő: a legkényelmesebb 

megoldás nem biztos, hogy a legegyszerűbb, 
de hátradőlve is meg lehet csinálni.  

fa 
 

Ébredés a gondolatok erdejében 
 
 „Csrrrr. Mi ez a ricsaj? Ha valaki, akkor ezek 
voltak az utolsó hangjai, amiket kiadott, csak 
előbb fel kéne kelnem. Ja nem, ez az ébresztő 
órám. Akkor eladom alkatrészként. Csak kell-
jek már fel… Ennyi az idő???????Hát én nem 
hajnalban járok suliba. Még öt perc… csrrrrrr. 
Ez nem is volt öt perc, ez csak egy perc volt. 
Csalt az órám. Még jár öt perc. Csrrrrr. Na 
jó tényleg felkelek, mert különben 
rohanhatok. Mivel is kezdjem a 
készülődést? Fürdőszobában, reggelivel, 
öltözködéssel? Majd amelyikhez a dolgok 
közelebb vannak. De ijesztő ez a tükör, este 
még nem így nézett ki, ja!!! ez én vagyok…  
És én ma még emberek közé megyek. Korán 
van, korán van. Azt sem tudom, hogy ma mi-
lyen nap van, de remélem nem lesz több belőle 
a héten. Remélem a táskámba legalább be van-
nak rakva könyvek, nincs, se baj. Ez nem hosz-
szú folyamat. Kell ez is… igen függvény táb-
lázat, földrajzi atlasz, lássuk csak, mi lesz 
még…. Jéééééé, ilyen könyvünk is van??? Na 

akkor induljunk el, csak hol a kulcsom? Huh, 
nem tudok kimenni? Na akkor itthon maradok, 
még alszom… tv… net… ja itt van a kulcs. 
Még szerencse hogy kint már világos van, mert 
különben menet közben elaludnék. Viszont 
hideg van és a táska is nehéz. Ez már kezd 

furcsa lenni, hogy megint ezen a helyen 
jövök… már megint túl jöttem a sulin, 

vagy rossz helyen kanyarodtam el…? 
Áh meg van ez az épület. Ebbe mindig 
ennyi lépcső volt, biztos nem, valaki 
az éjjel bejött és lépcsőket tett, biztos 
tudta, hogy erre jövők majd a nehéz 

táskával ráadásul álmosan… és ilyen 
korán. Végre!!!! 
A padom, már azt hittem sose érek ide, és egy 
mentőosztagot kell küldeni a keresésemre. 
Már megint egy ébresztő óra…??? Áh ez csak a 
suli csengője. El is kezdődött az első óra… ré-
szemről Jóccakát!!!!- „Ne aludj az órámon” –„ 
Újabban már a tanárok is benne vannak az ál-
momban????.... Huhhh! Supi 
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Faragó tanár úr 
Fél hétkor léptem be a nagyon rendezett és otthonos tanári irodába. Faragó tanár úr 
éppen az első órájára készült, majd átvezetett a fizika laborba, hogy nyugalomban ké-
szíthessük el az interjút. Sajnáltam, hogy nem érkeztem korábban, mert később kiderült 
mennyi mindenről tudtunk volna még beszélgetni. 
 
Abból indultam ki, hogy iskoláiról és pálya-
kezdéséről kérdezem. „Kisújszálláson jártam 
általános iskolába, majd a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumba reálszakra. Az egyetemet Deb-
recenben végeztem, a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem matematika-fizika szakán 1967-
ben. Két évet Polgárdiban ’67-’69-között, majd 
tíz évig Sárbogárdon tanítottam 1969-79-
között, ezután 1996-ig az erőműben voltam 
fizikus és nukleáris biztonsági 
felügyelő. 1997-től már nyugdíjasként 
tanítottam az egyházi iskolában két évet, 
ezután 1999-ben jöttem az ESZI-be”.  
Aztán a tanár mellett érdekelt Faragó 
Zoltán, a magánember, vajon mit csinál 
szabadidejében, mesélne-e a családjáról. 
A nejem nyugdíjas tanító néni, két nagy 
fiam van: az egyik matematika-fizika 
szakos középiskolai tanár, a másik a 
Nokia cég humánpolitikai igazgatója. 
Tanári hivatását otthon is gyakorolja, 
egyetemistákat, főiskolásokat és 
középiskolásokat korrepetál odahaza, 
szívesen kirándul.  
A beszélgetésünk eztán a tanár úr 
kedvenc tantárgyai felé kanyarodott. Az 
érdekelt, hogy miért éppen a fizikával és 
a matematikával kezdett el foglalkozni. 
Milyen tantárgyakat tanít, melyiket tanítja 
szívesebben? Kiderült, hogy már szülei is ösz-
tönözték a számtan birodalmában való kalan-
dozásra, méghozzá úgy, hogy már óvodásko-
rában édesség járt azért, ha kiszámolta, hogy a 
boltban mennyi a visszajáró. Aztán fény derült 
arra is, hogy voltak „nemszeretem” tantárgyai. 
„Az én iskolás koromban kötelező volt oroszt 
tanulni, de azt sosem szerettem”- mondta el. 
Ma a fizikát és a matematikát tanítom, és 
mindkettőt egyformán szeretem- mondja na-
gyon diplomatikusan.  
Egy idő után egyre inkább a munka, azaz a 
tanítás és a tanítványaival kapcsolatos örömök 
és problémák határozták meg a beszélgetésünk 
irányát. Szóba került tehát az, hogy heti 25 
órája van, hat osztályt tanít  (9.B, 9.C, 10.A, 
11.A, 11.B, 12.C), jelenleg nem osztályfőnök, 
Sárbogárdon volt utoljára osztálya. A tanár úr 

büszke tanítványai eredményeire és azokra a taná-
ri módszerekre is amelyek a sikerhez, az eredmé-
nyekhez vezettek. Hogy milyen eredményeket 
sikerült elérniük a tanítványainak? „Nagyon jó 
arányban tanultak tovább. Jó pár mérnök, közép-
iskolai tanár, orvos került ki közülük.”  
Tudni akartam milyen speciális módszerekkel 
veszi rá a diákokat a tanulásra. Rendszeres szá-
monkéréssel, pontozásos módszerrel, de szerin-

tem a jutalmazás a legfontosabb. Szerintünk na-
gyon jó a tanár úr jutalmazós módszere. Az egyé-
ni vagy akár osztálymunka nem marad jutalom 
nélkül. Azonnal ugranak a +-ok a füzetbe, majd 
ezekből gyorsan kigyűlnek az ötösök. Azt is észre 
vettük, hogy a tanár úr nem szereti a megoldatlan 
feladatokat, ezért gyakran a házi feladatot is előre 
elmagyarázza, rávezet a megoldásra.  
Végül arra voltam kíváncsi, hogy véleménye sze-
rint milyen egy jó pedagógus? Mi a tanári hitval-
lása? Fontosnak tartom-mondta, - hogy a tanár 
már megjelenésével is adjon valamiféle mintát, és 
példát a tanítványainak. Nemcsak a szavak be-
szélnek, hanem az emberi magatartás, viselkedés 
néha többet mond el az emberről, mint amennyit 
az szavakkal képes vagy akar kifejezni. Ezért 
fontos, hogy megjelenése legyen ápolt, beszédstí-
lusa közvetlen de mértéktartó. Nagy szerepe van a 
pontosságnak és a precizitásnak. Minden tanári 
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megnyilvánulás szolgálja a gyerekek előreha-
ladását. A saját szaktárgyainak oktatásában 
fontosnak tartja, hogy kísérleteket mutasson 
be, sok táblai munkát végezzen, mert meggyő-
ződése, hogy ezáltal a diákok könnyebben 
megértik a tananyagot. Elsődleges, a házi fel-
adatok is a leadott anyaghoz kapcsolódjanak, 
hogy a tanár azt kérje számon, amit a tanulók-

nak megtanított, az ő szavaival: „amit a tanulók-
kal korábban megtárgyaltunk,, előkészítettünk”. 
Ezen kívül az értékelés, jutalmazás során, a tanár-
nak következetesnek kell lennie. Szóval fontos, 
hogy a tanulók legyenek a középpontban.  
 

Baka Richárd

 

Speakers’ Corner – ahol, a szólásszabadság nemcsak 
egy tv-műsor címe 

 
A XXI. században sem pótolhatjuk azt az élményt, amit egy jó könyv olvasgatása jelent. Csak az 
információ szerzés felgyorsítása érdekében most használjuk a technika vívmányait: 
 
Létezik egy ingyenes enciklopédia: 
http://www.wikipedia.hu. A dologban az a jó, 
hogy magyarul és mindenféle idegen nyelven 
használható. Sőt, ha éppen magyarul nem ta-
lálható meg valami, akkor más nyélterületről 
mégiscsak beszerezhető valami információ. 
A másik: Microsoft Reference, ami tulajdon-
képpen egy halom könyv CD-lemezre égetve, 
kereshető formában. Így, akár internet haszná-
lat nélkül is rengeteg érdekességről lehet ol-
vasni. 
A Hyde Park kapcsán a parkban beszélő szó-
nokokat soap-box orator-nak nevezi, ha a szi-
nonima szótárban, pedig ezeket a szavakat 
találjuk: 
agitator, disruptive influence, agent pro-
vocateur 
agitprop, protester, demonstrator, 
counterdemonstrator, marcher 
soap-box orator, tub-thumper, ranter, 
rabble-rouser, fomenter, demagogue 
firebrand, mischief-maker, troublemaker 
seditionist, sedition-monger 
red, communist, commie, pinko, bolshie 
suffragette, women's liberationist, 
women's libber, bra-burner 
ringleader, Spartacus, Wat Tyler, John 
Brown, Young Turk 
 
Itt már mindenkinek magának kell eldöntenie, 
hogy az adott szövegbe vajon melyik szót 
használhatja. 

Visszakanyarodva eredeti témánkhoz: a Hyde 
Park a Kensington Park közelében terül el, és a 
Serpentine Lake szeli ketté. Ez a park adott 
otthont az 1851-ben megrendezett világkiállí-
tásnak, amely alkalomra Joseph Paxton a 
Kristály Palotát (the Crystal Palace) tervezte. 
A 33 m széles bejárat két oldalán ión 
oszlopokon álló boltívek fogadják a 
gyalgosokat, a kocsival érkezőt pedig középen 
egy magasabb és szélesebb boltív fogadja. 
1855-ben, amikor a parkban betiltották az apró 
cikkek adását-vételét – nem volt itt szó hivata-
los kereskedelemről, csupán a kispénzű polgá-
rok szerették volna csereberélni használati 
tárgyaikat – de, zavargások csak egyre erősöd-
tek. Karl Marx is ebben az időben adta ki ki-
áltványát, amelyet előbb az angol munkások, 
később a szocialista országok vezetői forgatták 
nagy buzgalommal. 
186/67-ben a chartista mozgalom elérte, hogy 
a kormány a választójogot a legtöbb férfimun-
kásra kiterjessze. A hölgyeknek még várniuk 
kellett néhány évtizedet, míg nekik is megad-
ták ugyanezt a jogot. 
A Hyde Park egy bizonyos szegletét azóta is 
Speakers’ Cornernek nevezik. Nem tudjuk, 
vajon a mai szónokok között vannak olyan 
hírességek, mint azok, akik egykor itt fejtették 
ki nézeteiket: Karl Marx, Vladimir Lenin, 
George Orwell, és William Morris. 

Csaba 
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A százharmincegyes szoba 
5. rész: A bank 

 
Nem telt el egy óra, Steve és John már a bank 
előtt álltak. John épp Steve-nek magyarázta a 
terv részleteit. - Oké, Steve, figyelj. Szereztem 
egy pisztolyt a rendőrségről. Leselejtezett da-
rab, ha akarnál, se tudnál vele lőni. Megfogod, 
bemész, és kijelented, hogy ez egy bankrablás. 
A maffia őre riasztja a többieket, elkapnak, 
elvisznek a főhadiszállásukra. Én követlek 
titeket, és mikor megérkeztek, hívok erősítést. 
Értve? Steve kétkedőn nézett John-ra, de nem 
sikerült ki fogást találnia, ezért elvette a pisz-
tolyt, és annyit mondott: „Értve”. Majd nagyot 
nyelt, és belépett a bankba. Első pillanatra 
rögtön feltűnt neki az ajtótól balra a recepció. 
Az asztal mögött unott képű nő ült. Mikor 
Steve megindult befele kezében a pisztollyal, a 
nő megszólalt. - Üdvözlöm a 
Defense&Secure városi bankban, 
kérem, adja meg teljes nevét és 
látogatásának célját. Steve meglepődött: 
- Hát ööö... Hát a nevem Steve Harvey, 
és azért jöttem, hogy kiraboljam a 
bankot. - Értem – mondta a nő, 
bepötyögött valamit az előtte levő számítógép-
be, majd kis idő múlva átnyújtott egy kitűzőt, 
amin ez állt: „Steve Harvey – Bankrablás”. - 
Viszontlátásra uram, legyen szép napja satöbbi 
satöbbi satöbbi... - mondta unottan a nő.  Steve 
habozott egy kicsit, majd kitűzte a cetlit az 
ingére, és elindult befelé. Miután beért, elmo-
tyogott egy „Figyelem, ez egy bankrablás”-t, 
de senki nem vette észre. Ránézett a pisztolyra. 
Talán ha úgy tenne, mintha a levegőbe lőne, 
észrevennék. Felfelé mutatott a pisztoly csövé-
vel, és meghúzta a ravaszt. Hatalmas durranás 
rázta meg az épületet. Steve jókora adag vako-
latot kapott az arcába. - Leselejtezett? Az iste-
nit... - szitkozódott Steve, de senki nem vette 
észre, mert mindenki a rohangálással és a si-
koltozással volt elfoglalva. Steve körbenézett. 
A sarokban észrevett egy sötét kabátos alakot, 
aki épp eltűnt egy ajtó mögött. Villámgyorsan 
elmotyogott egy miatyánkot, majd az ajtó felé 
pillantott. Ki tudja honnan, hirtelen sokkal több 
sötét kabátos alak jött elő onnan. Steve kapás-
ból ötöt összeszámolt. Rémületében felemelte 
a pisztolyát, és elkiáltotta magát: „Még egy 
lépés és lövök!”. Válaszul az alakok előkaptak 

egy-egy géppisztolyt. Steve rögtön eldobta a 
pisztolyát, mintha tüzes vas volna, és magasba 
emelte a kezét, azt kiabálva: „Ne lőjenek!”. Az 
alakok odamentek, körbevették, majd elhurcol-
ták, egyenesen a bizonyos ajtón keresztül. Mint 
kiderült, egy vészkijárat volt, ami a felsőbb 
emeletekre, majd a tetőre vezetett, ahol egy 
helikopter várta őket. - Helikopter? Ne... Vár-
janak! - mondta Steve, mire a szájába tömtek 
egy rongydarabot, bedobták a gépbe, majd 
maguk is beszálltak. Egyikük beindította a 
gépet, és elindultak. A társai addig megkötöz-
ték Steve-t, és a sarokba hajították. Miközben 
repültek, Steve azon agyalt, vajon mennyi esé-
lye van arra, hogy John követni tudja a heli-
koptert. Számításai szerint körülbelül egy a 

millióhoz lehetett, ami nem egy 
jó arány. Az út bő tízperces volt. 
Érezni lehetett, hogy megér-
keztek, mert nagy puffanással 
értek földet. Két maffiózó közre-
fogta Steve-t, úgy vitték ki a 
gépből. Egy nagy épület előtt 

szálltak le, ami akár középkori kastély is lehe-
tett volna, ha leszámítjuk a repülőteret és a 
nyolc nagy garázst. Az épület mellett kis folyó 
csörgedezett, ami valószínűleg olyan mély 
volt, mint amilyen vékony. Steve először azt 
hitte, a kastélyba mennek, de aztán kiderült, 
hogy az egyik különálló épületbe mennek. 
Kinézetre garázs lehetett, de egy nagyobb tu-
ristacsoport belefért volna, busszal együtt. 
Mikor beértek, látni lehetett, hogy teljesen 
üres, csak egy kád, egy szék meg pár zsák volt 
benne. A két alak ledobta Steve-et a székre 
úgy, hogy a lába épp a kádban volt. Egyikük 
lefogta a vállát, hogy ne tudjon mozgolódni, a 
másik egy hatalmas edényben vizet hozott, 
amit beleöntött a kádba. Az rögtön tele lett. A 
többiek megfogtak egy-egy zsákot, odavitték a 
kádhoz, majd tartalmukat beleöntötték. Mint 
kiderült, a zsákokban gyorsan kötő cement 
volt. Steve aggódva nézett a lábára, majd a 
folyóra gondolt. Végül nyílt az ajtó, és a legel-
lenszenvesebb árny jelent meg mögötte, amit 
Steve valaha látott... 

Komáromi Áron 
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Aranyköpések 
 

 Régebben csak úgy futottak utánam a nők, de ma már nem lopok retikült. 
 Az az egyetlen baj az egoistákkal, hogy saját maguk jobban érdekli őket, mint én. 
 Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biz-

tos. 
 A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj 

magas. 
 Az időutazók konferenciáját két héttel 

ezelőtt tartjuk. 
 Te is skizofrén vagy? Akkor már 

négyen vagyunk... 
 A szüleim annyira utáltak, hogy a házi 

videón egy másik gyerekkel játszattak el 
engem.  

 Van, aki istennek képzeli magát, de 
fölfelé kerekítve is csak félisten. 

 A gyerekek születésüktől fogva tehetséges utánzók. Mindenben másolják szüleiket, azok hiába 
is próbálják őket jó modorra nevelni. 

 A kisgyerekek nálunk kis kanalat és kis villát kapnak. A kis kínai gyerekek vajon mit kapnak, 
fogpiszkálót? 

 Mindenkinek joga van hülyének lenni, de te visszaélsz a lehetőséggel 
 

Büfés pillanatok 
 
Péntek, hatodik óra után, suli büfében. 
Ülök az egyik asztalnál, és a kért 
ételemet, és italomat fogyasztom, 
reménykedve abban, hogy a nap 
hátralevő részében nem fogok 
elaludni. 
A mellettem lévő asztaloknál semmi 
aktivitást nem tapasztalok. Az egyik-
nél egy lány fekszik az asztalon, a 
másiknál két fiú a laptopjára meredve 
ül, a harmadiknál, pedig szintén két 
srác a sarokban szótlanul bambulnak maguk elé. A 
büfén kívül, pedig olyan az élet, mintha most keltek 
volna fel, vagy egy kancsó kávét ittak volna meg. Ez 
olyan kép, hogy aki belép a büfébe, az egyből elálmo-
sodik és elpunnyad. Az idő meg persze, mint mindig, 
csak telik. 

Lassan a fogyasztani valóm is elfogy, és mivel még 
nem kell mennem, hogy ne unatkozzam, a 
szalvétából és a pohárból valamilyen kreatív 
alkotást, próbálok összehozni. Ami sikerül is, 
de csak az én szemszögemből műalkotás. A 
mellettem ülők is, kezdenek eltünedezni.  
Úgy döntök, én is elindulok, és mihelyst 
kilépek, mintha nem is lennék fáradt. 
Vidáman csatlakozom a barátaimhoz, és 
mintha ötven liter koffeint megittam volna, el 
is múlt az álmosságom. Talán tényleg a bü-

fének van valamilyen olyan kisugárzása, amelynek 
hatására az emberek nyugodtan leülnek, és egy kicsit 
kipihenhetik a napi fáradalmakat, hogy felkészüljenek 
az újabbakra. 

Suplicz Anita 

 

Új eszis, az új helyen 
 
Én, mint új diák az iskolában teljesen úgy érez-
tem magam, mintha más világba csöppentem 
volna: egy idegen hely, egy társaság, kik nem 
vártak, de megérkeztem. 
Ahogy tudtam, próbáltam beilleszkedni, meg-
szokni a távollétet a családtól, valamint a szin-
tet tartani. A kollégiumi élet nem a legjobb a 
szigor szempontjából, viszont a társaság és a 

hely tökéletes. Az egyértelmű, hogy egyik diák 
sem szeret tanulni, de néha-néha arra is időt 
kell szánni. Azzal is tisztában vagyok, hogy a 
fiatalok élete nem a „csak menjenek, amerre 
látnak”, hanem a tanulás,. Egyelőre jól áll a 
szénám, mivel amennyire lehet, tettem azért, 
hogy beépüljek. 

Kertész Péter 
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A csajok az infósoknál 
 
Vírus típusú csaj:  
Észre sem veszed, és beköltözött a lakásodba, min-
dent kisajátít. 
Internet típusú csaj:  
Fizetned kell, hogy hozzáférjél. 
Szerver típusú csaj:  
Mindig foglalt, amikor szükséged van rá. 
Windows típusú csaj:  
Tudod, hogy teli van hibákkal, de nem tudsz nélkü-
le élni. 
PowerPoint típusú csaj:  
Arra jó, hogy bemutasd másoknak, de önmagában 
nem érték. 
Excel típusú csaj:  
Azt mondják mindenfélére jó, de te csak az alap-
műveletekre használod. 
Word típusú csaj:  
Mindig van egy meglepetése 
számodra és nincs olyan 
ember a világon, aki 
megértené. 
D.O.S. típusú csaj:  
Valaha mindenkié volt, de 
most senkinek sem kell.  
Backup típusú csaj:  
Azt hiszed róla, hogy 
mindent ad, amire 
vészhelyzetben szükséged 
lehet, de a valóságban 
messze nem tud annyit 
nyújtani.  
Scandisk típusú csaj:  
Tudjuk, hogy hasznos, és 
csak segíteni akar, de 
valójában senki sem tudja, 
hogy mit csinál.  
Képernyővédő típusú csaj:  
Semmire sem jó, de szórakoztat. 
Infravörös típusú csaj:  
Érintkezés nélkül akarja a kapcsolatot fenntartani. 
 

 
USB port típusú csaj:  
Büszkén mondogatja magáról, hogy minden gépbe 
bedugható. 
Képernyő típusú csaj:  
Mindent megmutat neked, de ő semmit sem lát 
belőled. 
Billentyűzet típusú csaj:  
Minden funkcióhoz más-más parancs/parancs kom-
bináció szükséges, de kitanulható, és többnyire jól 
működik. 
Modem típusú csaj:  
Jó kapcsolatteremtő, de a kapcsolat előbb-utóbb 
megszakad vele. 
RAM típusú csaj:  

Amint megszakad a kapcsolat, 
azonnal mindent elfelejt. 
Merevlemez típusú csaj:  
Mindig mindenre emlékszik. 
Egér típusú csaj: 
Csak akkor csinál valamit, ha 
lökdösöd. 
Multimédia típusú csaj:  
Vele minden szép, de amikor 
kikapcsolod, visszatér a totál 
unalom. 
Felhasználó típusú csaj: 
Semmit sem csinál jól, és 
állandóan kérdéseket tesz fel, és 
meg akarja érteni a dolgot, és 
nem érti, és... 
E-mail típusú csaj:  
A hülyeségeivel mindenkinél 
megfordul, de a fontos dolgokat 
nem közli. 
Számítógép típusú csaj:  
Az előzőek tökéletlen 

kombinációja, amely minél többet dolgozol vele, 
annál nagyobb lelki károkat okoz Neked 

Illés Norbert
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