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Fotó: Rács Zsófi 

Még a macim is tanul!   
 
De nehéz az iskolatáska! 2.oldal 
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De nehéz az iskolatáska! 
 
Ismét közeledik egy újabb örömteli nyár vége. 
Szinte tegnap volt még, ahogy bizonyítvánnyal 
a kezünkben, oly 
gondtalanul léptünk ki a 
suliból a napsütéses utcára. 
Ilyen gyorsan múlik az idő? 
Alig egy hónappal ezelőtt 
tudatosult bennem a tény, 
hogy hamarosan ismét 
kénytelen leszek a napom 
nagy részét egy 
osztályteremben tölteni 
több, mint harminc 
sorstársammal. Ez a felis-
merés úgy ütött szöget a 
fejemben, ahogy egy villám 
csap bele a legmagasabb 
fába, amit csak elér. Az én 
esetemben ez a ménkű egy 
tábla volt, amelyen nagy betűkkel ez az össze-
tett szó állt: ISKOLAKEZDÉS. Majdnem pá-
nikrohamot kaptam, azt hiszem fel is vetettem 
a megváltó ötletet, hogy pereljük be a bevásár-
lóközpontot a nyugalom szánt szándékos meg-
zavarásáért. 
Hamarosan pár tízezressel ismét könnyebbek 
lehetünk, úgyhogy akinek most jutott eszébe a 

spórolás, az pórul járt! Ha a tankönyveket néz-
zük – árra és súlyra egyaránt gondolva – ez az 

év igen nehéz lesz minden diák 
számára, ugyanis a tankönyvek 
ára egyenesen arányosan növek-
szik a tömegükkel. Gyakori, hogy 
olyan könyveket „sóz ránk” a 
tanári kar, amikhez egész évben 
hozzá sem nyúlunk. Persze az is 
előfordul, hogy valamelyik tanuló 
egyik könyvéhez sem nyúl hozzá. 
A költségekből könnyen 
lefaraghatunk, ha a tavalyi 
könyveinktől megfelelő áron 
megszabadulunk és az „új” 
tankönyveket használtan 
megvásároljuk pár felsőbbévestől. 
Ezt azonban nem ajánlom 
senkinek, főleg nem az érettségi 

előtt állóknak. 
Mindenkinek azt ajánlom, hogy élvezze ki a 
vakáció utolsó heteit, de túlzásokba ne essen! 
Ne próbálja meg senki kórházi látogatással 
meghosszabbítani az amúgy rövid nyári szüne-
tet! 

Ozzy 

 

Berepültek az új gólyák iskolánkba 
 
Augusztus 27-én megérkeztek az ESZI 2007-
es kiadású gólyái, hogy iskolakezdés előtt 
megismerjék tanáraik egy részét, illetve a le-
endő osztály- és 
évfolyamtársaikat. A több mint 
120 elsőéves diák programjainak 
sokszínűsége a szervező 
tanároknak és a már megvénült 
gólyáknak köszönhető. Bár az 
egyik fő attrakció (név szerint a 
hajókirándulás) elmaradt, de így 
is sok érdekesség várta az „újon-
cokat”. Az akkor még leendő 
„főhadiszállásukon” vicces 
játékok sorozatán ismerhették 
meg egymást. Emellett a játékok 
célja az volt, hogy az új 
diákcsoportok összetartó 
közösséggé kovácsolódjanak. 
Erre szükségük is lesz, mivel a 
különböző ESZI-s rendezvényeken, ünnepsé-
geken együtt kell majd dolgozniuk. Nem is 
kellett soká várniuk az első megmérettetésre 
(feltéve, ha várták), mivel a második nap vé-

gén osztályonként előadtak egy-egy rövid mű-
sorszámot a tanárok és a segítő diákok számá-
ra. (Különösen a „Cuki, cuki vagyok..” című 

nóta jött be számunkra. Aki ott 
volt, az tudja, hogy miről 
beszélek, aki meg nem jött el, 
arra az „így jártál☺” szlogen 
érvényes). A gólyatábor utolsó 
napján rendeztek egy 
eredményhirdetést, amin az 
osztályok különböző 
jutalmakat kaptak 
teljesítményükért. Végső 
„programként” megvásárolták 
a tankönyveiket az iskolakez-
désre. Rövidebbre fogva a 
szót, az idei (pontosabban 
összes) gólyatábor lényege is 
az volt, hogy jó viszonyt 
alapozzon meg az újdonsült 

közösségekben, így az osztálytársak minél 
hamarabb megismerjék és elfogadják egymást, 
és ez által önmagukat is. 

Fekete Zsolt, Kiss Renátó 
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Gólyaként az ESZI-ben 
 
Nagyon más, így tudom kifejezni legjobban azt 
amit érzek az általános iskolához képest. Más a 
tanárok és diáktársaim hozzáállása. Itt az 
ESZI-ben már nincs olyan, hogy a tanár eről-
ködik azon, hogy nekünk jobbak legyenek a 
jegyeink vagy a magatartásunk, itt már min-
denkinek magának kell 
eldöntenie, hogy akar-e tanulni, 
vagy hogy mire akarja vinni a 
felnőtt életben. Tehát 
mindenkinek önállóan kell ezt 
eldöntenie, ez már egy lépés a 
felnőtté válás felé. Természetesen 
mást is meg kell tanulni az ESZI-
ben, pl., hogy hol is van a 42-es 
tanterem vagy épp a 303-as, ez 
elég bonyolult feladat, főleg azoknak, akik 
hajlamosak a feledékenységre, akiknek táborá-
ba én magam is tartozom. A tájékozódás egy 
megtanulandó dolog minden gólyának. Amit 
még tudni kell az, hogy egyes órákra mikor 
csöngetnek be, illetve mikor csöngetnek ki. Az 
óraközi szüneteket jól kell kihasználni, külön-

ben késés lesz a vége, amit a tanárok valahogy 
nem vesznek jó néven. Szóval oda kell figyel-
ni, hogy a szünetbe beleférjen a tízóraizás, a 
készülődés a következő órára és a folyóügye-
ink. Ha már a folyóügyeknél tartunk, már fel-
térképeztem, hogy a szakközépiskolában 4 fiú 

és 3 lány WC van. Ami még 
nagyon fontos dolog lehet, az 
a házirend, amit minden 
gólyának szívből ajánlok egy 
kis esti olvasmánynak (akár a 
Barátok közt szünetében is 
elolvasható).  Persze a be-
tartását is ajánlom, mert aki 
nem így cselekszik, az 
könnyen egy szaktanáriba 

futhat, amit viszont nem jó ajánlott olvasmány 
a szülők számára.(bár ez biztos jobban szíven 
ütné őket, mint Tóni halála) Szóval ezekre 
minden gólyatársam figyeljen oda! Ha ezeket 
betartod, akkor hamar beilleszkedsz és meg-
szokod, hogy te márESZI-s diák vagy. 

Hári Viktor 
 

Tankönyvmizéria 
 

Órákig tartó sorban állás, idegesség, egész 
napot igénybe vevő ügyintézés. Nem, ez nem a 
gázártámogatás igénylésének utolsó napja. Ez 
a könyvvásár, minden szülő és diák rémálma. 
Ha eddig nem is gondolt bele senki az iskola 
közelségébe, most megtette: ezután nem a 
semmittevés könnyedsége nehezedik ránk, 
hanem az iskola és a tankönyvek tonnás súlya 
is. 
Ingyen tankönyv vagy nem ingyen tankönyv? 
Idén sokkal kevesebb diáknak jár az 
„ingyentankönyv”, ami mégsem egészen in-
gyenes, mivel sok helyen a diák köteles vissza-
szolgáltatni a tankönyveit az iskola könyvtárá-
nak. Őszintén megmondva, ez nem igazán 
célratörő dolog, hiszen egy középiskolásnak 

nagy segítség, ha az érettségire való készülés-
hez saját könyvekkel rendelkezik. Sok ingyen 
tankönyvre jogosult diák veszi meg inkább a 
neki szükséges tankönyveket, hogy később ne 
fájjon emiatt a feje. 
Ki is jogosult az ingyen tankönyvre? 
A megváltozott támogatási rendszerben idén 
már csak a három- vagy több gyerekes, a tartó-
san beteg, vagy halmozottan fogyatékos, illet-
ve tanulási nehézséggel küzdő gyermeket ne-
velő családok kapják ingyen a tankönyveket. A 
kedvezményekre tavaly még szintén jogosult 
egyedülálló szülőknek idén csak akkor jár 
ilyen, ha rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tásban részesülnek. Így sokan elesnek az in-
gyen tankönyv lehetőségétől, viszont továbbra 
is kapnak olyanok, akik nem is lennének jogo-
sultak a támogatásra, hiszen nagyon sok olyan 
3 gyermekes család van, ahol a szülőknek nem 
jelent gondot a tankönyvek beszerzése. 
Azt ajánlom, mindenki nagyon vigyázzon a 
könyvekre, nem csak az áruk miatt, hanem az 
eszmei értékükért is. Sokan nem becsülik meg 
igazán a könyveket, pedig még mindig óriási 
szerepük van világunkban, annak ellenére, 
hogy a számítógép szinte nélkülözhetetlen lett 
mindennapjainkhoz.  Ozzy 
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Furcsa, hogy tanulni kell 
 
Az általános iskolában, a felsőben úgy gondol-
tuk, hogy mennyire szigorúak a tanárok az 
alsóhoz képest.  Sokan sokat tanultunk  míg a 
tananyagok egyre csak nehezedtek.  
Sokan tanultunk, de volt aki sajnos nem. 7-ben 
pár gimnázium és szakközépiskola küldött 
tájékoztatót, versenyhirdetményeket. Ilyekor 
már volt valami fogalma pár gyereknek, hogy 
ki, merre, milyen pályán akar tovább 
tanulni. Nyolcadik évben hajtani kellett, 
hogy mindenkit felvegyenek oda ahova 
menni akart. Nyilván több szorgalmi 
feladatot vállaltunk, hogy emeljük a félévi 
átlagot, néhányunknak sikerült de sajnos 
láttam, amikor megjöttek az értesítők, hogy 
sok gyereket nem vettek fel oda, ahova 
jelentkezett. Hallottam olyanról is, aki 
megbukott nyolcadik év végén. Jött a nyár. 
Ámbár tudtuk, hogy hova, és azt is, hogy 
hova nem vettek fel, mégis olyan messzinek 
tűnt az évkezdés és a tanulás. 3 hónapig 
mindenki nyaralt és örült, hogy nem kell tanul-
ni. Aztán jött a gólyatábor, az ismerkedés az új 
tanárokkal és diákokkal, no meg persze a kol-
légiummal. Jó volt a gólyatábor, csak sajnos a 
rossz idő és egy kis szerencsétlenség miatt egy 

pár program elmaradt… Pár nappal később 
már be kellett jönni szeptember 3-án, megtar-
tották az évnyitót, majd megismerkedtünk az 
osztályfőnökkel, megkaptuk és megbeszéltük a 
házirendet. Másnap a legtöbb szaktanárral is 
megismerkedtünk. Hál’ Istennek ekkor még 
nem kellett tanulni, mert minden órán baleset- 
megelőzési oktatást kaptunk. De sajnos ezután 

már nem volt 
kibúvó. 

Haladék nélkül 
el kellett 
kezdeni ta-
nulni. A nyár 

után 
mindenkinek 

nehéz volt, de 
nagyjából 

sikerült 
visszarázkód-

nunk a tanulás-
ba.  Sok gyereknek már megvan első felelések-
re és dolgozatokra kapott jegye. Vannak job-
bak, és rosszabbak is. Jó volt a nyár, de most 
már tanulni kell. Hát tanuljunk! 

Merkl Balázs
 

Pentele híd, a csodák csodája 
 

Aki a 6-os úton Kisapostagtól északra, vagy az 
51-esen Apostag és Dunavecse között haladva a 
Duna irányába néz, csodálatos építményt pil-
lanthat meg. Ez a Pentele híd, mely 
Dunapenteléről kapta a nevét, ami egy kis falu 
volt, ma a közeli Dunaújváros része.  
A tervben lévő M8-as autópálya része, mely a 
nyugati és a keleti országhatárt fogja összeköt-

ni, ugyanakkor célja a dunaföldvári híd teher-
mentesítése is. Utóbbit a kamionokra kivetett, 
a matricánál drágább útdíjjal akarták elérni, ám 
sok tehergépjármű még mindig a régi átkelőt 
használja, mert úticélját így gyorsabban eléri. 
Az autópálya-hídon azonban a 3,5 tonnánál 
könnyebb járgányok ingyen átgurulhatnak. 
Érdemes legalább egyszer kipróbálni, hiszen 

csodálatos látvány tárul a folyót és az árteret 
figyelő szemek elé. A világrekorder építményt 
július 23-án adták át, ám előző nap gyalogosan 
és kerékpárral lehetett menni az autók helyén 
is. Ezért a vecsei oldalon tartott népünnepélyen 
fellépő United együttes frontembere, Pély Bar-
na „nem jött át” kocsival a hídon. Viszont a 
sétálóknak és kerekezőknek nem kell az átkelőt 
elfelejteniük, nekik ott a két széle. (Remélhető-
leg a kerékpárúthoz épül folytatás, mert a fő-
utakon életveszélyes a biciklizés.) Az örömbe 
azonban kis üröm is vegyül. A menetrendvál-
tozás miatt a Dunaföldvárról Dunaegyházára, 
Apostagra vagy Vecsére utazók gyakran hama-
rabb célba érnek, ha Solton szállnak át, így az 
alföldi kisvárosba tartó buszokra még nehe-
zebb fölférni. Bízom benne, hogy változik 
majd a dolog, és – ahogy a régi „szép” időkben 
– azért valahogy mindenki fel tud szállni arra a 
járatra, amelyikkel menni szeretne. (Ha valakit 
egyszer otthagy a „fehér elefánt”, legközelebb 
kérje meg az álló utasokat, hogy tartsák a fejük 
fölött – mint a rockkoncerteken a tömegbe 
ugró énekest –, vagy „üljenek a fiúk ölébe a 
lányok, ha másképp már nem férnek el”, ahogy 
a Tankcsapda énekli.)           Fekete Zsolt 
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Nem felejtünk soha el, Hory! 
 
2007. augusztus 14. egy szép reggelre virradt, 
és egy kísértő, rémálmokkal teli éjszakával ért 
véget. Életemben először elvesztettem egy 
barátom. Közölték velem 
Horváth Tamás és édesapja 
halálát. A reggeli órákban 
autóbaleset áldozatai 
lettek. 

Sokszor mondják a 
távozóra, a legjobb ember 
ment el közülünk. Aki 
Tamást ismerte, tudja jól, 
ez most tényleg igaz, aki 
már akár csak egy percet is 
beszélt vele, az is sejtette...  
Utolsó három ESZI-ben 
töltött évem során megis-
mertem minden téren, a 
technikusi vizsga közben 
és után már közös vállal-
kozásunkat terveztük vele 
az egyetem utánra. Opti-
mista volt mindig. Nyílt és 
vidám. Ötödévben környezet szakon osztályel-
ső tanuló lett. Tette mindezt úgy, hogy a tanu-
láson kívül mindig volt ideje a barátaival fog-
lalkozni, beszélni velük, meginni pár sört kedd 

esténként, és közben hátat fordítani a világnak, 
a rossz dolgoknak.  
 Egy igaz, becsületes barátot vesztettem és 

vesztettek sokan megrázó 
halálával, és felkértek, írjak  
néhány sort az emlékére. 
Nehéz feladat. Nehéz, mert 
elfogult vagyok. Emlékeim 
személyesek. Itt és most nem 
érzem magam a nagy szavak 
emberének. Csak egy apró 
pontnak. Egy falevélnek, ami 
mellől egy másik falevelet 
letépett  a szél. És a többi fán 
maradt levél érzi, hogy egy 
fuvallat őt is akármikor leso-
dorhatja , akár tavasz is le-
het…  
Azt, hogy kinek miért 
hiányzik, Tamás, mind-
egyikünk maga döntse el. Ha 
egy ágon voltál vele, akkor 
belőled hullt alá egy darab, ha 

egy másik fáról láttad, akkor becsüld meg a 
melletted lévőket. Helyette egy fényes Nap-
szelet látszik, amit eddig ő takart el. 

 
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 árván. 

 
Amikor csak felemeled a kezed. 

Még valóság. Holnap talán emlékezet. 
Más emlékszik rád, mint a hamu papírra 

És csak ennyi lesz felírva. 
Nyugodjék békében! 

Flaskár Dániel 
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 „Jó szakembereket szeretnénk” 
Öltönyös, szimpatikus úriember érkezett beszélgetésünkre a tanácskozóba: Horváth Miklós, 
az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának új elnöke. Az elnök 
úrral, aki az MVM holding (cégcsoport) egyik vezetője az ESZI-t érintő távlati elképzelések-
ről beszélgettünk. 
 
Az egész cégcsoportnak és az immár hozzá 
tartozó erőműnek szüksége van az ESZI-
re, mellyel elégedett. Innen szeretnék pó-
tolni az emberi erőforrást, ami azért is fon-
tos, mert épülhet hazánkban új atomreaktor 
. Az ösztöndíjakkal arra kívánnak ösztö-
nözni bennünket, hogy náluk dolgozzunk, 
a legjobbak pedig garantált álláslehetőség-
re számíthatnak. 2-3 év múlva változni fog 
a különböző szakokra felvett tanulók ará-
nya a munkaerő-piaci igények alapján. 
Emiatt az ESZI a továbbtanulásra való 
ösztönzés mellett az érettségi alapú szak-
képzésre kívánja a jövőben áthelyezni a 
hangsúlyt. „Minőség a mennyiség he-
lyett!”- foglalta össze tömören elképzelése-
it az elnök úr. A frappáns mondat alatt azt 
kell érteni, hogy „jó szakembereket szeret-
nénk”, akik a munkaerőpiacon megállják a 
helyüket, ugyanis jelenleg sok a nem piac-
képes munkaerő. A gyenge diplománál 
sokkal többet ér egy jó szakmai képesítés.  

Lehetőséget kapunk majd 
több szakmai képesítés megszerzésére. A 
gyakorlati oktatást munkahelyeken, mo-
dern eszközökkel képzeli el. A gázturbinás 
erőműveken és a megújuló forrásokon ala-
puló energiatermeléshez történő szakem-
berképzést is be kívánják vezetni. (Utóbbi-
ra eddig nem volt példa kis hazánkban.) 
Szerinte ma elengedhetetlen az angoltudás, 
a szaktudás mellett fontosak az általános 

alapismeretek is, és jó, ha valakinek van 
célja. 
Magánéletéről szűkszavúan nyilatkozott. 
Ízig-vérig paksi, itt járt általános iskolába 
is, a pesti szakközépiskolás éveket követő-

en a Műegyetemen végzett villamosmér-
nökként. A reáltárgyak és a villamos isme-
retek érdekelték, az egyetemen viszont 
jobban tanult, mint előtte. 21 éve dolgozik 
az erőműben, két évig az ESZI-ben is adott 
órákat, most a karbantartást végző cég ve-
zetője. Feleségével két fiút nevel. Szabad-
idejét leginkább a sportolásnak, a termé-
szetnek és a gasztronómiának szenteli  

Fekete Zsolt 
 

Tanulást PÓTló VIZSGÁK? 
 
A júniusi bizonyítványosztás után sajnos nem 
mindenkinek állt széles mosolyra a szája. Min-
dig és most is voltak, akik egy vagy több tan-
tárgyból nem teljesítették a követelményeket, 
és bizonyára még lesznek is ilyenek (de remél-
jük, egyre kevesebben). Nekik legalább egy-
szer előfordult az „elégtelen” szó a bizijükben. 
Tanáraiktól, osztályfőnöküktől és szüleiktől 
biztosan nem hallottak dicsérő szavakat. Ha 
nem akarták előröl kezdeni az évfolyamot, a 
vakáció nagy részét tanulással tölthették a pi-
henés, bulizás, utazás helyett vagy mellett. 
Köszönhették mindezt képességeiknek és/vagy 

szorgalmuknak. Nyilván sokuk esett abba a 
hibába, hogy nem osztotta be jól délutánját, 
estéjét. A tanulás helyett számítógépezéssel, 
zenehallgatással, tévénézéssel vagy más tevé-
kenységgel folytatták napjukat a tanórák után, 
és csak ezt követően álltak neki (esetleg) a 
leckének. Ha pedig másnap felelniük vagy 
írniuk kellett, csodálkoztak a rossz jegyeken. 
Augusztus végén a pótvizsga egyeseknek nem 
sikerült, ketteseknek viszont igen. Bízom ben-
ne, hogy egy év múlva ez már nem lesz lapunk 
témája…                                        Fekete Zsolt 
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Új tanév, új igazgató 
 
Mint arról már hallottatok, az ESZI élére ettől az évtől új igazgató került Szabó Béla tanár úr 
személyében, akivel iskolánk jelenéről és jövőjéről beszélgettem. 
 
Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az igazga-
tói kinevezéséhez! 
Nagyon szépen köszönöm. 
Így, két-három hét után milyennek tűnik az 
iskolát vezetni? 
Nagyszerű és felemelő érzés az ország egyik 
legjobb középiskoláját irányítani, amely kiváló 
tantestületet és tanulni vágyó diákokat mond-
hat magáénak. 
Az első napokban az iskolát végigjárva több 
újdonságot vehetett észre az itt tanuló, dolgozó 
ember. Kérem, számoljon be ezekről az olva-
sóknak! 
Több tanteremet felújítottunk és néhány szak-
tanterem új berendezéseket és új bútorzatot 
kapott. Egy 18 fős számítógépterem került 
kialakításra, amelyet nem csak a B-sek hasz-
nálhatnak, hiszen például nyelvoktatásra, sőt, a 
szimulációs programok révén többek között 
gépészek és elektronikusok képzésére is al-
kalmas. A gyakorlati műhelyekbe és oktató-
termekbe új 
műszerek és 
laborfelszerelések 
beszerzésére került 
sor. A szakképzés 
fejlesztésére kiírt 
regionális 
pályázaton 15 
millió forintot 
nyert az iskola, 
amelyből korszerű, 
a villamos gépek 
mérésére szolgáló 
eszközrendszert 
vásárolunk. 
Milyen változások 
várhatóak a 
közeljövőben? 
A második 
félévben szeretnénk tesztelni az ország több 
iskolájában bevált elektronikus naplót, és ha jó 
tapasztalatokat szerzünk róla, jövő szeptember-
től ez teljesen fel fogja váltani a papírmunkát. 
Lényegében azt jelenti, hogy egy központi 
szerveren tárolják a tanulók adatait, melyeket a 
tanárok saját számítógépükről visznek be a 
rendszerbe. A szülők pedig az interneten ellen-
őrizhetik gyermekük jegyeit, hiányzásait stb. A 

fenntartó és az ESZI munkáját irányító új kura-
tórium tagjai az MVM (Magyar Villamos Mű-
vek) cégcsoportnak és beszállítóinak a vezetői, 
így jobban össze lehet hangolni az iskolai okta-
tást az ipari, gazdasági igényekkel. Személyük 
egyben garancia az ESZI hosszú távú és jó 
működésére. Most dolgozunk az új ösztöndíj-
rendszeren, amelyben a tudás forintosítva is 
sokkal többet ér majd. Emellett a legjobb diák-
jainkkal tanulmányi szerződést kötnek a 
villamosipari vállalatok, amely a szakmai vizs-
gát sikeresen megszerzőknek középfokú szak-
emberként biztos állást jelent. Szeretném, ha 
fegyelmezettebben, eszishez méltóan viselked-
nének a tanulók az iskolában és azon kívül is, a 
tanulmányi átlag pedig nőne. Ezek a szigorúbb 
elvárások a kollégiumra is vonatkoznak: a 
diákotthon legyen otthonos, mindenki vigyáz-
zon a berendezésre és kerülje a rongálást. 
Mire számíthatunk a felsőoktatásban és a mun-
kaerőpiacon, az ESZI adta tudással? 

A tudás 
mostanában 

felértékelődött 
(elsősorban a 
szakmai, de az 
általános műveltség 
is egyre fontosabb), 
ezt tapasztalhatják 
majd az 

egyetemekre, 
főiskolákra 

jelentkezők és a 
szakmai kép-

zettségükkel 
munkába állók is. 
Hogyan képzeli el 
iskolánk távolabbi 
jövőjét? 
Közép- és hosszú 

távú fejlesztési tervet fogunk kidolgozni a 
cégek igényeinek kielégítése érdekében, hogy 
továbbra is keresett szakembereket képezzünk 
a villamosenergia-ipar számára. 
Köszönöm az interjút, és további sok sikert, 
eredményes munkát kívánok! 
 

Fekete Zsolt 
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Változások az ESZI szakképzésében 
 
A szakmai képzésben folyó, a hazai középiskolákat és intézményünket érintő változásokról az 
újonnan kinevezett szakképzési igazgatóhelyettest, Tormáné Győrfi Éva tanárnőt kérdeztem. 
 

Milyen érzés ezt a tisztséget betölteni? 
Nagyon szép, ugyanakkor komoly feladat, 
felelősséget és kihívást hordoz magában. 
Milyen változásokat várhatunk az ESZI szak-
mai oktatásában? 
Jelentős átalakulás előtt áll a szakképzés a 
változó munkaerőpiaci igények miatt. Így va-
lószínű, hogy a jövőben új szakirányokat is 
felveszünk a kínálatunkba. A képzések temati-
káját és a vizsgáztatást pedig az országos elő-
írások változása miatt kell átalakítanunk. Ezál-
tal továbbra is versenyképes szakmai tudást 
nyújtunk a nálunk tanulóknak, jó elhelyezke-
dési esélyekkel. 
Mit tud elmondani a szakképzés országos vál-
tozásáról? 
Az új törvény szerint be kell vezetni a modulá-
ris tananyag-feldolgozást. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a diákok részenként (modu-
lonként) vizsgáznak és szereznek majd jegyet a 
tananyagból, és ezáltal nem kell a megegyező 
anyagrészeket kétszer megtanulnia annak, aki 
egy szakmacsoporthoz tartozó két OKJ-s képe-
sítést is meg akar szerezni a 13-14. évfolya-

mon. Az új rendszer már 9. 
osztálytól kezdve, a 
szakmacsoportos alapozó 
tantárgyakban is 
érvényesülni fog a 
következő évektől. 
Mennyire versenyképesek 
mostanában a nálunk 
tanulható szakmák? 
Tolna megyére és az egész 
országra vonatkozóan is 
elmondható, hogy igen 
keresettek az ezekhez értő 
szakemberek, de talán a 
gépészekre és az 
elektronikusokra kicsit 
több betöltendő állás vár. 
Nap mint nap hallunk 
diplomás munkanélküli-
ekről, akiket egyes 
munkaadók túlképzettnek 
tartanak, miközben egyre 

nagyobb a kereslet a „csak” középfokú képesí-
téssel rendelkező szakemberekre.  
Mit javasol nekünk: továbbra is érdemes a 
diplomára törekednünk, vagy elég csak a kö-
zépfokú szakképesítést megszereznünk? 
Aki nagyon jól tanul, annak mindenképpen 
ajánlott egyetemre, főiskolára jelentkeznie. Kár 
lenne, ha képességei ellenére nem szerezné 
meg a diplomát. Viszont érdemes előtte sikeres 
OKJ-s vizsgát tennie, hiszen ezzel munkalehe-
tőséget tart a kezében, bárhogyan változzon is 
a felsőoktatás. Mindenki másnak pedig azt 
ajánlom, hogy ne álljon meg az érettségi vizs-
gánál, hanem szerezzen meg egy vagy több 
szakképzést. Például itt az iskolánkban, 13., 
14. évfolyamosként. 
Mik a céljai az ESZI távolabbi jövőjét illetően? 
Azért fogok dolgozni, hogy iskolánk még so-
káig megmaradjon és versenyképes tudást 
adjon tanulóinak. 
Köszönöm a válaszokat! További jó munkát és 
sok sikert kívánok! 

Fekete Zsolt 
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Tanévnyitó 

 

A 2006-2007.TANÉVVÉGI STATISZTIKAI ADATOK 
ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Osztály Szak megnevezése: Osztály-átlag: 
9. A Környezetv. techn./gépész 2,90 
9. B Informatika 3,63 
9. C Elektronika 3,43 
9. D Közgazd. / ügyvitel 3,98 

10. A Környezetvédelmi techn. 3,29 
10. B Informatika 3,63 
10. C Elektronika / gépész 3,51 
10. D Közgazd. / ügyvitel 3,97 
11. A környezetvédelem 3,47 
11. B Informatika 3,64 
11. C Elektronika / gépész 3,01 
11. D Közgazd. / ügyvitel 3,96 
12. A Környezetv. techn./gépész 3,53 
12. B Informatika 4,02 
12. C Elektronika 3,17 
12. D Közgazd. / ügyvitel 3,82 

13. A/1 Gépész 2,33 
13. A/2 Gépész 3,92 
13. B Szám.techn. progr./szám.techn. szoftv.üz. 3,53 
13. C Ipari elektronikai techn. 3,36 
13. G környezetvédelmi techn. 3,68 
13. D Közgazd./ ügyvitel 4,18 
Átlag:  3,54 

A 9. évfolyan tanulóinak műsorával kezdődött az idei tanév, és az alábbi tanulmányi 
átlagokkal zárult a tavalyi 



-10- 

Inkább ne küldj körlevelet 
Gondolom sokunk számára ismerős az a szó, hogy körlevél. Ez egy olyan levéltípus amely, láncot 
alkotva az egész világot behálózza. Egy beszélgetés során pár haverommal megpróbáltuk össze-
szedni milyen fajtái lehetnek a körleveleknek, most ezeket szeretném bemutatni nektek. Először 
is lássuk a továbbítása szerinti csoportosítást.  
 
Létezik a postai, amelyiknél a több tíz kézzel 
írott példányt postán kell elküldeni, még ha a 
címzettel egy háztömbben is laksz. Létezik az 
SMS-ben továbbítandó, ami arról szol, hogy 
ami üzenetet kaptál minimum 10 embernek el 
kell küldened lemerítve ezzel a telefonkártyád. 
Mivel ma már az internet világát éljük termé-
szetesen megjelent az e-mailben továbbítandó 
körlevél, aminek a lényege, hogy küld el a 
címlistádon szereplő összes embernek a leve-
let. Ez a továbbítási mód a legidegesítőbb, 
mivel addig is elfajulhat a helyzet, hogy na-
ponta kell, nézd a postafiókod, mert hamar 
megtelik az amúgy sem nagy kapacitású inter-
netes postaláda. Miután összeszedtük a továb-
bítási módokat, következzenek a fajtái. Kezd-
jük az üzenetekkel, jó tanácsokkal. A legismer-
tebb a dalai Láma üzenete, ami elmondja, hogy 
miként kellene, éljünk az elkövetkezendő év-
ben. A Tantra viszont egyenesen Indiából ér-
kezik, eben a levélben megtudjuk, hogyan 
lehetünk jó emberek. Van olyan levél is, ami-
ben álhíreket terjesztenek. Jó példa erre, hogy 
a legnagyobb magyarországi keksz gyártó cég 
be fog zárni, mivel felvásárolta egy külföldi 
tejterméket és édességeket gyártó világhírű 
cég. Némely levélben orvosi tanácsokat oszto-
gatnak, melyeket használva lehet, hogy az 
illető beteg még rosszabbul lehet. Néhányan 
hisznek még az olyan levelekben is, amelyeket 
ha továbbküldesz hatalmas szerencse ér. Én is 
már kaptam olyant, amit ha elküldök több mint 
20 embernek 1 órán belül összejövök valaki-
vel. Gondoltam próba szerencse elküldtem. 

Vártam egy órát és az történt amire számítot-
tam , tehát semmi. Régebben hódított a képes-
lapos körlevél is ami arról szolt hogy nem le-
velet kellett írj, hanem képeslapot. Volt olyan 
is amelyben mindenkinek 100Ft-ot kell külde-
ned. Nem ritka az olyan levél sem, amivel 
elküldött levelenként 1 dollárral támogatsz egy 

balesetet szenvedett vagy 
valamilyen fogyatékkal élő 

embert. Mostanában mivel 
ennyi körlevél van, kezd 
hódítani, a ne küldj 

körlevelet körlevél. Ez a 
legújabb műfaj, ami arról szól, 

ha valakinek körlevelet küldesz, 
megátkoznak, elpusztul a 

kismacskád, szobafogságot kapsz, vagy 
ami a legrosszabb letörik a körmöd. Hogy 

mi előnye lehet, ha ezeket elküldözgeted, azt 
nem lehet tudni, talán egyszer kifogsz olyant, 
ami tényleg szerencsét hoz, megtalálod az 
igazit, és gazdag leszel. Az biztos hátránya van 
bőven. Pár példát be is mutatok. A postával 
küldendő típusnál addig írhatsz, míg úgy érzed, 
leszakad a karod. A telefonos módszernél csak 
a mobilszolgáltató jár jól, főleg, ha ez a körle-
vél ráadásul emelt díjas. Az e-mailben továbbí-
tandó levéllel csak mások fiókját tömöd meg. 
Akár melyik módszert nézzük egy jó dolog, 
van benne. Az emberek valamilyen szinten, 
kommunikálnak. Még ha egy SMS-t is kapsz 
azt jelentheti hogy valaki gondol rád. 

Illés Norbert 

Akit a gokart füstje megcsapott…
 Iskolánkban évek óta működik gokart 

szakkör, melynek vezetője Kuminka Attila 
tanár úr. kérdésünkre elmondta, hogy új tago-
kat már nehezen tudnak felvenni, sorban állás 
van a felvételért. Meg kell várni, hogy a matu-
zsálemek kiöregedjenek. A szakkörben a go-
kartokat a tanulók maguk „építik, szervizelik, 
tesztelik”. A jó hangulatú foglalkozásokon 
senki sem iszonyodik egy kis olajtól és gép-
zsírtól, szóval ha mindezt szereted, jelentkezz! 
Az ESZI gokart szakkörösei, a kecskeméti 
gokart pályán zárták a 2006-2007-es tan-
évet, egy jó hangulatú házi verseny keretein 
belül.                                              LTI 
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A ballagó évfolyam Itáliában 
 
Az Olaszországi kirándulásról két 12. D-s emberkét, Oroszi Dórit és Golyán Fruzsit kérdeztem 
meg. Azt hiszem, hogy a „lányos” osztály képviselőinek szemszögéből elég jól sikerült ez az év 
eleji lazítás. 
Hogy viseltétek az odautat egymással össze-
zárva? Negyedikesek nagy részét megviselte 
az út a pénteki bulizások után. Mennyi szabad-
ságot kaptatok a „felettesektől”? Teljes sza-
badságot élveztünk, annak ellenére, hogy a hét 
közepétől meg volt szabva a kimenőnk. Túl 
rosszak voltunk. :) Hol jártatok? A kötelező 
programok milyenek voltak? Vasárnap az 
aquaparkba látogatott el kis csapatunk. Hingyi 
Niki nagy bátorságról vallott, amikor elsőként 
leugrott a bungee jumpingról. A space makert 
senki sem hagyhatta ki. (Ez egy „hú de durva” 
csúszda volt.) Kedden Velencében voltunk, 
ami nem mindenkinek tetszett. Képeslapokon 
szebb. Csütörtökön Padovába mentünk el, ami 
egy egyetemi város és sok szép, régi épület 
található ott, megérte elmenni.(Itt tanult jogot 
Janus Pannonius is. A Szerk.) A többi napon 
szabad program volt. Ilyenkor általában a par-
ton sütkéreztünk és mártóztunk a kellemes, sós 
vízben. Voltak unalmas pillanatok? Sosem 
unatkoztunk, mivel a C-s fiúk elszórakoztattak 

mindenkit, mikor épp nem kagylót gyűjtöttünk. 
Elég volt ez az egy hét olaszból? Nem, mivel 
hiányoznak azok a fergeteges parik, amiket az 
évfolyam esténként művelt. Hihetetlenül jó 
volt. Mikor „megérkeztünk”, azt a pillanatot 
sosem felejtjük el! Hogy érzitek, vissza fogtok 
térni Olaszországba? Ha még egy ilyen lehe-
tőség lenne, nem hagynánk ki, de feltétlenül a 
C osztállyal mennénk, mert velük voltunk egé-
szek. Kár, hogy Görögországba már nem me-
hetünk jövőre, mert ott is ilyen hangulat ural-
kodna! Mikor értetek haza? Szombaton 9-kor 
„érkeztünk” haza fáradtan és barnán. Összeg-
zésképpen megérte elmenni? Életünk legszebb 
hete volt, sosem felejtjük el, köszönjük a lehe-
tőséget, hogy elmehettünk! A kirándulás 
után teljes gőzerővel irány az érettségi? 
Igyekszünk kipiheni a kirándulást, de ne-
héz visszaszokni az iskolapadba, jó lett 
volna még egy hét… „Ennyi!”           Récs 

 

Neki sincs jobb dolga?
Mostanában ment a TV-ben a Frei-dosszié 
azon része, amelyben azt taglalták, hogy ho-
gyan hat a(z) (f)elnőttek pénzmániája és fo-
gyasztása a tizenévesekre, és úgy általában a 
gyerekekre. Először eléggé agresszív gondola-
tok száguldoztak a fejemben, de aztán duzzog-
va be kellett látnom egy dolgot: igaza van, 
miért kell egy 5 éves kislánynak arcpakolás? 
Hogy jöjjön érte a herceg fehér, 250 lóerős 
pacin? Ugyan, hol van az még… Ha mondjuk 
egy cég „reklámarca”, akkor sem lenne szük-
sége rá, hiszen valószínűleg azért őt választot-
ták, mert olyan cuki. Olyan aranyos. Olyan 
TERMÉSZETES. Azon azért elcsodálkoztam, 
hogy „csak most” tűzte műsorra ezt a témát. 

Hiszen ez a mánia már évek óta megy a 13-17 
éves korosztálynál. (Én ne tudnám…?) Szóval 
ez a csoport modellszerződésre, hírnévre, és 
valljuk be: pénzre hajt, ha nem tévedek, már-
pedig nem tévedek :) Azt akarod, hogy min-
denki (meg)ismerjen. Hogy ha elhangzik a 
neved, mindenki rólad áradozzon. És ezért 
pénzt kapsz, amit ebbe a keserédes dologba 
ölsz, ha jobban belegondolsz. Mert egy híres 
ember nem járhat akármiben. Márkás ruhákat, 
cipőket, műszaki cikkeket akarsz, hogy ezzel is 
fényezd magad. Otthagyod a barátaid. Olyan 
cikik… hát igen, már nem elég menők… Lejárt 
a szavidejük. Sziasztooooook! A jobbik eset-
ben önmagad maradsz.          Csibe

 

Ajánló 
 
2007. július 21-én megjelent a könyves-
boltokban J. K. Rowling 7. befejezésnek 
szánt könyve, angolul. A címe Harry Potter 
and the deathly hallows, magyar címe 
Harry Potter és a halál ereklyéi, ezt az állí-
tást a kiadó nem régen megerősítette. Ma-
gyarul csak jövő év februárjában várható, 

de persze a megjelenés után egy hónappal 
az interneten már készen voltak a kalóz-
fordítások. Ebben a könyvben tovább foly-
tatódnak a varázslótanonc mesés kalandjai 
és közeleg a végső küzdelem Voldemort 
nagyúrral, ami eldönti az egész varázslóvi-
lág sorsát.                                 Hári Viktor 
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Olaszország egy kicsit máshogy, avagy több szem, 
többet lát 

2007. szeptember 8-án hajnalban a 12. évfolyam elindult Olaszországba… ez már egy kicsit 
unalmas. Akármelyik barátunk élménybeszámolója sokkal érdekesebb, mint azok a cikkek, 
amiket évről évre olvashatunk az utazásokról az újságban, ezért visszamenőleg is megkérdez-
tünk diákokat, hogy valójában mi folyik az olasz tengerparton. Egyetlen kérdést tettem fel min-
denkinek……Mi a legemlékezetesebb dolog, amit velünk is szívesen megosztanál?- kérdeztük 
meg az Itáliát megjártakat. Íme szemelvények a válaszokból, közreadjuk mindenki okulására, 
hogy milyen dolgok estek meg „az kalandozó magyarokkal a XXI. századi portyázáson. 
 
-Nekem még a lehetetlen is sikerült. Leégtem 
„majdnem-viharban” homokvárépítés közben. 
További részletekről a 7-es számú szoba lakóit 
kellene kérdezni, mivel egész éjjel ők keneget-
ték a rákvörösre pirult derekam. 
-Nekem nem sok emléke-
zetes pillanatom maradt, 
hiszen egy medúzacsípés 
miatt a nagyobb bulikból 
kimaradtam. 
-Pff… nem tudom! (Köz-
beszólás: „Vagy csak nem 
emlékszel!)  
-Háát… mi fogadásból 
átugrottunk egy szökőkú-
ton, amelyik persze a 
legzsúfoltabb téren állt, 
mindenki minket bámult, 
de mi mit sem törődve a 
dologgal, teljesen termé-
szetesen felöltöztünk és 
továbbálltunk. 
-Történt egy kisebb bal-
eset is a lifttel, de erről az 
aktuális személyt kell 
megkérdezni. 
-Egyes emberek „szorosabb kapcsolatba” ke-
rültek business-elés közben a parton bizsukat 
áruló néger férfiakkal, akikkel még az is al-
kudhatott, aki egy fikarcnyit sem tudott ango-
lul. 

-Nekem az aquapark vadvízi része tetszett a legjob-
ban, ahol többen összekapaszkodva száguldottunk 
lefelé, miközben néhány kanyarban csak pár centi 
választott el minket a kicsúszástól. Hasonló élmény 
volt még a Spacemaker ahol majdnem 120 km/h-s 

sebességgel nagyjából szabadesésben zuhantunk 
lefelé… Hihetetlenül jó volt! Ki kell próbálni. 
-Egy éjjel 4 látogató érkezett, akik haveromat keres-
ték. Gondoltam csak egy rövid látogatás 
lesz...Tévedtem. Mikor félreálltam elkezdtek befelé 
özönleni az emberek. A 4-ből 10-lett, de nem bá-
nom, hisz aludni akármikor lehet…bree 

 

Floorball a javából! 
 
Egy szeptember végi tesiórán a 11. B osztály 
nyolc tagja nem kis lelkesedéssel vágott neki 
egy floorballmeccsnek. Szerény személyem is 
tagja volt az egyik "kvartettnek", ami ha má-
sért nem is, legalább azért jött jól, mert így 
egyenlő létszámmal játszhattunk egymás ellen 
a fair play jegyében. A pontos szabályokat 
ugyan nem ismertük, de a sport lényegét vág-
tuk: az ütőkkel a labdát az ellenfél kapujába 
kell terelni. (Nagyjából olyan, mint a jégko-

rong, csak itt műanyag ütőkkel hasonló anyagú 
labdát kergetünk nem csúszós felületen.) Néző-
ink is akadtak néhány felmentett személyében, 
akik a pálya széléről biztatásukkal segítenek 
minket. Hogy mennyi lett az eredmény? Arra 
már nem emlékszünk, nem is figyeltük. Az a 
lényeg, hogy jól éreztük magunkat. 

Fekete Zsolt 
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Te is vonzó vagy: fogadd el önmagad! 
Kövér vagyok? Nagyon narancsbőrös a combom, igaz? Nagy a hasam, a combom, a fenekem? 
Ismerősek ezek a kérdések? Talán épp a barátnőd tette fel valamelyiket neked a minap? Hát 
igen. Manapság már senki sincs megelégedve magával, legalábbis aki igen, olyan ritka, mint a 
fehér holló.  
 
Lányok! Mikor feltesszük barátunknak a kér-
dést-persze őszinte választ várunk rá -, ha már 
azt mondják, hogy hát...(még viccből is) már 
vérig vagyunk sértve. Pedig mi voltunk rá kí-
váncsiak... Ha nem tetszenénk nekik úgy 
ahogy vagyunk, akkor miért 
lennének velünk? Talán épp a 
„hibánk” ejtette őket rabul. De 
miért kell rögtön azt nézni, hogy 
mi nem jó rajtunk? Senki sem 
tökéletes. Ha egy srác piszkál 
minket, vagy éppen megjegyzé-
seket tett, az rögtön elronthatja az 
egész napunkat. De nem kell vele 
foglalkozni. Na és? Kit érdekel az 
ilyen semmire király stílusú pasi. 
Uma Thurman orra méltán nevez-
hető sasorrnak, és Cameron Diaz 
is eltörte jó párszor a szagló-
szervét. De ők biztosak benne, 
hogy néhány szerepet épp ezért kaptak meg. 
Ne akarjunk hasonlítani az anorexiás model-
lekhez, akik kétségbe vannak esve, ha felszed-
tek egy kilót. Akiknek meg kell válniuk a fi-
nom csokiktól, nyalókáktól és egyéb édessé-
gektől, amiket pl. az ESZI-s diákok vásárolnak 
a büfében nap mint nap. Biztos láttatok már 
divatbemutatót, akár tévében, akár élőben. 
Mennyivel jobban mutatna az a ruha, egy for-
másabb, valódi nőn, mint azokon a csotvékony 
lányokon?! Egyszer kellene tartani egy olyan 
divatbemutatót, ahol a rettentően vékony mo-
dellek és az átlagos nők mutatnák be ugyanazt 

a ruhakollekciót. Ti melyiket választanátok? Vi-
szont a divatdiktátorok szerint, ne a nő érvényesül-
jön, hanem a ruha! Egész életemben salátán kelle-
ne élnem? Na azt már nem, még poénnak is csú-
nya lenne. Nem mondom, hogy nem finom, de 

hetente elég ha 
egyszer eszem. 
Bőven.... Elsősor-
ban a média 

hatásainak 
köszönhetőek, 

hogy a mai lányok 
és nők nem 
elégedettek ma-

gukkal, 
szeretnének még 
soványabbak, még 
magasabbak, még 
szőkébbek, és 
alapjában véve 

teljesen mások lenni, mint amilyenek. Mivel nem 
érzik magukat szépnek, ezért alacsony lesz az 
önbecsülésük, ami befelé fordulást eredményez. 
Gondolom, láttad már azt a reklámot, amely így 
kezdődik: Megkértünk néhány valódi nőt, hogy... 
Igen, igen., mindenki tudja melyik ez a termék, 
melynek gyártói létrehoztak egy Önbecsülési Ala-
pot, hogy ösztönözzék a lányokat, és tágabb értel-
met adjanak a szépség fogalmának. Mert ez a 
probléma nem csak Magyarországon van jelen, 
hanem az egész világon. Szóval csajok:értékeljük 
önmagunkat, azt az embert, akik vagyunk! 

Kiccsi 

Pro-ana – az anorexia kampányoldala 
 
Napjainkban – az „emo” lecsengése után 
újabb divat hódít: az anorexia. Egy doku-
mentumfilmben hallottam egy „pro-ana” 
mozgalomról, amely arra bíztatja a fiatalo-
kat, hogy fogyjanak le teljesen csontosra, 
hiszen csak így igazán csinosak és csak így 
lehetnek elégedettek magukkal.  
Arra viszont nem hívja fel a figyelmüket, hogy 
a hiba nem a testükben, hanem a fejükben van. 
Sokan nem képesek felfogni, hogy az anorexia 
betegség, és életstílusnak tekintik. Különböző 
fogyihleteket választanak, mint pl. az Olsen 
ikrek, Paris Hilton és még sorolhatnám tovább. 
Valljuk be őszintén: egyik hölgy sem a tehet-
ségével vívta ki magának a hírnevet. 

Sok pro-anás tiltakozik az ellen, hogy ez az oldal 
káros az egészségre és szenzációhajhásznak titu-
lálják azokat a médiákat, amelyek foglalkoznak a 
témával.  Azt állítják, hogy amit ők megélnek 
rengeteg szenvedéssel, önkínzással és fájdalommal 
jár együtt – ezért ők nem is dicsőítik ezt a beteg-
séget. Ezeket a szavakat olvasva teljesen az 
emosokra emlékeztetnek. A pro-ana mozgalom 
lenne az emosok egy új, továbbfejlesztett nemze-
déke? 
A weboldalt bárki elérheti, bár 16 éven aluliaknak 
nem ajánlják. Az oldal tippeket ad a hányinger 
ellen, tippeket ad arra, hogyan tudjuk mindenki 
előtt eltitkolni, hogy anorexiások vagyunk. Külön 
karszalaggal mutatják az összetartozást, bíztatják 
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egymást, hogy fogyjanak le 30-40 kilósra és 
persze egymás között is választanak 
fogyihletet. 
Magyarországon még nem találkoztam pro-
anással, de angliában óriási divat már ez az 
életstílus. Az angol weboldalt vezető angol 
hölgy, akinek a szellemi terméke az angol we-
boldal, miközben anorexiára bíztatja a kislá-
nyokat, szerepelt abban a dokumentumfilmben, 
amit láttam. Őszintén megmondva nagyon 
feldühített, hogy - miközben az anorexia úttö-
rőjét játssza – súlyfeleslege van. Nem azt 
mondom, hogy ronda, sőt, csinos, pont jó. 
Nagy büszkeséggel mutogatta a „harci sebeit”, 
amiket magán ejtett, amikor evett. Hát ennyit 
róla. 

Egyre több lány kerül kórházba ezek az oldalak 
miatt, teljesen függővé válnak. Az ételtől undo-
rodnak, betegeskednek, és csődtömegnek érzik 
magukat szilárd étel elfogyasztása után. 
A pro-anások állításával ellentétben, igen, az 
anorexia betegség, probléma, amit meg kell olda-
ni. Nem az a megoldás, hogy halálra éheztetem 
magam és szenvedek, amíg bele nem halok. Segít-
séget kell kérni: ez az első lépés a gyógyulás útján.  
Vajon miért is lesz valakiből anorexiás? Nem kap 
elég szeretet, nincs, aki megértse, aki önbizalmat 
adjon neki, ezért inkább fellép az internetre, ahol 
tárt karokkal várják „sorstársai”, akik állítólag 
törődnek vele. 

Ozzy 

Itt az új év, áll a bál 
Hát igen, megint egy osztály az érettségi évében, új rendszer, új pontszámítás…szóval egyáltalán 
nem irigylésre méltó a helyzet. Bár elmondható, hogy az érettségivel – ha még nem is mint jelen-
séggel – de mint fogalommal, vagy épp mint tanári fenyegetéssel már mindenki találkozott, azért 
korántsem mondható, hogy az állandóan változó érettségi-felvételi rendszerben az 
Oktatási Minisztérium emberein kívül – vagy még ők sem – akárki kiigazodna. 
 
Na persze az én tapasztalataim sem 
szolgálnak nagy útmutatással – hisz 
a 144 pontos rendszert idén a 480 
pontos váltja fel, de azért be-
számolok egy pár érdekességről 
és tudnivalóról. 
A tökéletes érettségi receptje a 
következő. Hozzávalók: 2 
középfokú C típusú nyelvvizsga 
(10), 2 emelt szintű érettségi (14) és 
természetesen az összes tárgyból megírt 
kitűnő érettségi (120). És már meg is van a 
144 pontod. Ha valamelyik hozzávalóval 
nem rendelkezel, pótolhatod más módon is: ha 
a kisebbséghez tartozol (5), ha a szüleid csak 
általános iskolát végeztek (5), ha szüleid elvál-
tak (8) vagy épp ha két még tanuló tesód van 
(5), de van még lehetőség – bár ez a fiúknál 
technikai hátrány – ha terhes vagy (8) pontot 
ér. Ez csak néhány példa a sok közül… Ezek-
nek persze nagy része szociális kérdés, és köze 
nincs ahhoz, hogy mennyit is tud valójában az 
ember. De az is érhető, hogy a lehetőséget 
nekik is meg kell adni, csak sokan azt nem 
értik – köztük én is – hogy miért is jó ez tulaj-
donképpen? Hisz nem biztos, hogy pont a leg-
jobb képességű emberek kerülnek így be az 
egyetemekre. És ott azért igen nagy a hajtás, 
azt azért mindenki tudja. Persze arra az esetre 
gondolok, hogy valaki a három éves sulit, há-
rom év alatt el is végzi☺. Ha a szociális rászo-
rulók be is kerülnek, előfordulhat, hogy egyéb 
– anyagi, családi, tanulmányi – okok miatt nem 
tudják folytatni azt. A jó képességűek pedig 

azért nem jutnak be, mert mondjuk nem 
lett kitűnő érettségijük. 

És hogy mi a konklúzió? Ha nem 
kezdesz bele egy tesógyűjtő 

akcióba – például a paksi 
piacon – nem vallod 
magad terhesnek, és 
közlöd utána ártatlanul, 

hogy „elnézted”, ha 
szüleidnek megvolt az a 

lehetősége, hogy továbbtanuljanak, így 
nemcsak általános iskolát végeztek, vagy ha 
nem képezed hirtelen a kisebbség részét, akkor 
igencsak nagy hátrányban vagy☺. Persze biz-
tos azért vagyok ilyen pesszimista és ironikus, 
mert én ezeket a lehetőségeket nem tudtam 
kihasználni. Biztos van olyan, aki pedig ennek 
köszönheti a felvételijét, vagy ezek nélkül is 
lazán kirázta a kisujjából a felvételit, vagy épp 
nálam sokkal több munkát beleinvesztálva 
bejutott az áhított helyre, és most nagyon 
örül… 
De idén megint más lesz: új rendszer, új pont-
számítás, új ponthatárok… Szóval remélem 
egészen más lesz, és minden sikerül a majd 
most felvételizőknek. Azt biztos, minden ne-
gyedikes osztály már sokszor hallotta, hogy 
hogy is lesz a pontok alakulása, úgyhogy ezzel 
nem is szaporítom a szót. Ha valakinek esetleg 
mégis bővebb információra lenne szüksége 
annak ajánlom az Egyenes út az egyetemre 
nyári különszámát vagy az ofik honlapján ta-
lálható pontszámító kalkulátort, melynek segít-
ségével talán könnyebben el lehet igazodni a 
pontok rengetegében.         Kovács Adrienn 
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Ravell és az Avatár hatalma 
1. fejezet 

 
Rejtélyes eltűnés 

 
Újabb unalommal teli iskolai nap ér véget Hol-
lófalu diákjai számára, köztük a tizenöt éves 
Ravell számára is. Ám osztálytársaival együtt 
nem hétköznapi oktatáson vesz részt, ugyanis 
hollófalu ezen iskolájában alap és közép szin-
ten folyik a mágia és a misztikus tudományok 
oktatása. Ravell, osztálytársaival együtt végzős 
diák, és már az év végi vizsgákra készülnek. 
- Tehát ne feledjétek-, mondta a tanár az osz-
tálynak-, hamarosan itt vannak az év végi vizs-
gák, mindenki nagyon készüljön fel rá, és sen-
ki ne számítson egyszerű feladatokra. 
Ravell és osztálytársai nagyon unták már ezt a 
szöveget, mert már félév óta ezt mondogatják a 
tanárok Miután a tanár befejezte a mondandó-
ját, elengedte a diákokat. A végzősök a szoká-
sos ösvényen hagyták el az erdőt. 
Az iskola nem épületben volt, hanem kint, a 
falut körülvevő erdőben. Mindegyik osztály a 
rengeteg más részén tanult, az osztály mérete 
varázskörrel volt meghatározva, azon se ki, se 
be nem lehetett menni, így a tanulók nem tűn-
hettek el, és az erdei démonok se tudtak meg-
lepetésszerűen támadni. A diákok az avarba 
ültek, vagy a nagyobb kövekre. 
 
Ahogy a vizsga közeledett, Ravell nekilátott a 
tanult varázslatok átnézésének, és gyakorlásá-
nak. Különös módon sokkal könnyebben vette 
a nehezebb varázslatokat, mint a többiek. 
Ravell egyéni jellemzői közé tartozott, hogy 
hosszú, vállig érő barna hajában egy éjfekete 
csík húzódott. Szép, kék szempáron keresztül 
látta a világot. Kedvencei közé tartozott a Ma-
dármágia, ami sovány, ugyanakkor erős testal-
katának épp megfelelő volt. Mint minden va-
rázslónak, neki is volt a mágia használat alatti 
átalakulása. Amikor varázsolt, szemének kék 
része fehérré vált, és csak egy vékony, de jól 
látható fekete karika maradt belőle, szemboga-
ra pedig összeszűkült. 
 
Amikor elérkeztek a vizsgák, Ravell, bár felké-
szült volt, nagyon izgult. Nemsokára az ő ne-
véhez fognak érni. 
A vizsgát egy nagy, kocka alakú épületben 
tartották, amin nem voltak ablakok, agy nem 
lehetett belátni. A diákokat három varázsló, a 

Hollótanács tagjai vizsgáztatták. Ők hárman 
voltak a falu legtehetségesebb tagjai. Egyikük 
Zilir, a csapat egyetlen női tagja volt, kaki 
mellesleg Ravell nevelője volt, mivel a valódi 
szülei meghaltak a nagy Árnyékháborúban, 
tizenöt évvel ezelőtt. A tanács tagja volt még 
Damus, aki a legöregebb és a legbölcsebb is 
volt egyben. A harmadik tag egy még elég 
fiatalnak számító varázsló volt, Galan, aki 
mindig tele volt energiával. 
Ravellre kerül a sor. Felállt a helyéről és belé-
pett a terembe. Bent világos volt, annak ellené-
re, hogy kintről nem szűrődött be fény. A falak 
fehérek voltak, a mennyezet helyén pedig az ég 
volt. Ravell csodálkozva nézte. 
- Ne törődj a plafonnal!- szólt oda neki Galan - 
csak elvarázsoltuk, hogyha magasabbra kell 
ugrani, akkor ne legyen probléma. 
A tanácstagok a terem másik végében, egy 
faasztalnál ültek. 
- No de elég a beszédből- szólalt meg Damus – 
Ravell, elsőnek mutass be egy Hollócsapás 
varázslatot. 
 Ennél egyszerűbb dolgom már nem is lehet-
ne!- gondolta magában Ravell. 
Kezeit felemelte, koncentrált, majd kimondta a 
varázslat nevét. Tenyereiből megannyi apró, 
fekete magár repült ki, majd a falnak csapódva 
semmivé foszlottak. 
- Nagyon jó!- gratulált Zilir – most jöhet a 
következő. 
Egyre nehezebben megidézhető varázslatok 
jöttek. Vérpajzs, Mágikus tűz, Ezüstvillám, 
Démonláncok… Ravell pár perc múlva már 
teljesen ki volt merülve. 
- Rendben, eddig minden varázslat sikerült- 
mondta Damus – utolsónak a Robbanó lángok 
varázslatot. 
Robbanó lángok? De hisz már alig van varázs-
erőm. Most nekem annyi, le fogok égni, más-
nak biztosan sikerült- Ravellre megannyi rossz 
gondolat tört rá, de attól még meg kellet pró-
bálkoznia vele. 

Koncentrált. A gondolatait kiürítette. Látta 
maga előtt a robbanást. Majd jobb kezét fel-
emelte, az ég felé, és kimondta a varázslatot. 

Pataki Balázs 
(Folytatás a következő számban!)
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Tegyünk a környezetünkért! 
 
Iskolánk 2007 óta az Ökoiskola hálózat tagja. 
Ez azt jelenti, hogy 
október 1.-től az ESZI 
szelektíven, gyűjti a 
különböző hulladékokat. 
Külön gyűjtjük: a papírt 
(folyosókon, felcím-
kézve), a műanyagot 
(folyosókon felcímkéz-
ve), az elemeket, 
(földszint, lépcső alatt), 
a vegyszereket (207. 
előkészítő) a 
tintapatronokat és tonereket (informatikai cso-
port), a fémhulladékokat (forgácsoló, Kuminka 
Attila). A tantermekben a vegyeshasználatú 

szemetes kukák még üzemben maradnak (Sok 
a kidobott ételmaradék…). 
Kérdéseitekkel, ötleteitekkel 
forduljatok az 
osztályfőnökötökhöz. Meg 
szeretnélek kérni titeket, 
használjuk ki ezt a lehetőséget 
és a kukákba, ne tegyetek 
olyasmit, ami nem oda való. 
Ne csak a környezetvédelmi 
szakosok tegyenek a 
környezetünkért, hisz mi is itt 
élünk. Te személyesen is 

tegyél valamit környezetedért.  
Köszönjük a segítségeteket! 

Illés Norbert 

Eszisek írták… 
 
A willendorfi Vénusz: Pucér hölgyecske túl-
méretezett részekkel és ez a termékenység 
jelképe 
 
Fetisizmus: az emberek elkezdtek a textilnek 
köszönhetően ruhákban öltözködni. 
 
Öntözéses földművelés: 
Mezopotámiában nagy volt 
a szárazság, ezért a 
folyókkal kellett az 
öntözéses földművelést 
szabályozni.  
Mezopotámiát elöntötte 
az öntözés, ezért a 
farmerek termelése északra 
tolódott.  
 
Világgazdaság: a 
legjelentősebb gazdasági 
ág, ami szinte mindenütt 
jelen van.  
 
Luther János 1517-ben 
kifüggesztette 95 pontját a 
brandenburgi várkapura.  
 
A Jognyilatkozat. a 
demokrácia felé mutató 
eszme. Azért tekinthető annak, mert bebizo-
nyosodott, hogy a polgárság győzött, és bizo-
nyos szempontból vége a király önuralmának.  
 
Merkantilizmus: egyeduralom van, és a király 
irányítja országot feudalista elvek alapján.  

 
Jognyilatkozat: Megalapul Anglia ma is hasz-
nálatos államformája a köztársaság. 
 
Barokk: Stílusirányzat, csicsás, túldíszített. 
 
I.Erzsébet hadsereggel és hajóflottával, 1588-

ban győzelmet arat 
a spanyol flotta 

(Nagy-
Armageddon) felett. 
 
Nagy Péter 
elfoglalta Szibér 
városát. 
 
Luther Márton 95 
pontban írta le 
tanait, amit utána 
használt és terjesz-
tette. 
 

I.Erzsébet 
uralkodása alatt az 
ország a királynőre 
alapult.  
 
Thomas Mann a 
Buddenbrok házért 
Oscar-díjat kapott. 

 
Füstadó: Hunyadi Mátyás vezette be, azt je-
lentette, amennyiszer füst jött ki a kéményen, 
annyiszor kellett az adót befizetni. 
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Tanár úr kérem 
 
Gyerekek, ki tudja megmondani, mi a gerinc-
oszlop? 
Pistike jelentkezik. 
- A gerincoszlop a hasüreg mögött elhelyezke-
dő oszlop, amelynek egyik végén ül a fej, a 
másik végén pedig mi ülünk. 
 
Rudika megkérdi a mamájától: 
- Mama, te ismertél engem, mielőtt a gólya 
hozott? 
- Nem, fiacskám. 
- Hát akkor honnan tudtad, hogy én vagyok az? 
 
Marcika, hány háborút viseltek a Habsburgok? 
- Hetet. 
- Jól van. Sorold fel őket! 
- Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét... 
 
A tanító néni felelteti 
Nusikát: 
- Mondd meg nekem, 
melyik a legrövidebb 
hónap?! 
- A május. 
- Miért? 
- Mert csak öt betű.  
 
A tanító bácsi megkérdezi 
Mórickától: 
- Mondd meg nekem, 
mikor volt a mohácsi 
vész? 
- 

Ezerötszázhuszonnyolcban. 
- Tévedsz, fiam, ezerötszázhuszonhatban. 
- Jó, hát csak nem fogunk ezen összeveszni? 
 
A tanító néni a trójai háborúról magyaráz a 
gyerekeknek, aztán megkérdezi Borsó 
Helénkétől: 
- Na, kislányom, akkor most mondd meg, kiért 
tört ki a trójai háború...? 
A kislány hallgat. 
- Ejnye, kicsikém - akar segíteni a tanító néni -, 
hát úgy hívták, mint téged... 
A kislány megkönnyebbülten vágja ki: 
- A trójai háború a Borsó miatt tört ki. 
 
Na, gyerekek - kérdezi a tanító néni az iskolá-
ban -, ki tudná megmondani, hogy miért ne-

vezzük a nyelvünket anyanyelvnek? 
Gyurika jelentkezik: 
- Én tudom... Azért, mert a papa soha nem jut 
szóhoz. 
 
Apuci, légy szíves, adjál ötven forintot! 
- Mit képzelsz? Amikor én annyi idős voltam, 
mint te, megelégedtem fillérekkel is. 
- Jó, akkor kérek ötezer fillért. 
 
Na gyerekek, ki mondaná meg, mi borítja a 
liba testét? 
Pistike jelentkezik: 
- Nejlonzacskó! 
 
Nagyon drága volt a tankönyv - mondja anyu-
ka a kisfiának -, de ma megvettem neked. Csak 

nagyon vigyázz, 
nehogy tönkre tedd! 
- Ígérem, anyuci. 
Hozzá se fogok 
nyúlni. 
 
Pistike 
Arkhimédészről felel 
a fizikaórán. 
- Arkhimédész 
kiugrott a vízből, és 
ezt kiabálta: Heuréka! 
Heuréka! 
- Igen, helyes - 
mondja a tanár. - És 
mit jelent az, hogy 
heuréka! 
- Megtaláltam... 

- Remek... És vajon mit talált meg Arkhimé-
dész? 
- A szappant... 
 
Anyuka hétvégén megkérdezi elsős gyerekétől: 
- Na, mi mindent tanultatok az iskolában? 
- Most már tudom az összes betűt - dicsekszik 
a srác -, hacsak a tanító néni nem talál ki újab-
bakat. 
 
Fordítási gyakorlatot végez az osztály a nyelv-
órán. Öcsikére kerül a sor, hogy a következő 
szemelvényt fordítsa. 
- Tanár úr, kérem, lefordítsam az egészet, vagy 
csak amit tudok? 
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ESZI útmutató: Mit, mit nem... 
 
Mindjárt az elején szeretném megjegyezni, hogy ha az alant elhelyezkedő útmutató elol-
vasása után még mindig nem tudnál valamit, nyugodtan megkérdezhetsz egy portást. A 
portások általában a bejárati ajtótól nem messze találhatóak egy kis fedett, üvegezett 
helyiségben, és nyugodtan lehet tőlük bármit kérdezni, nem harapnak. 

A tantermeket számok jelölik egytől kezd-
ve egyesével növekvő sorrendben. Ha is-
mered a tízes számrendszert, nem lesz ve-
lük gondod. Ha nem, akkor ez esetben le-
gyél szíves visszairatkozni az általános 
iskolába még pár évre. 
A szünetek két legfontosabb helyisége a 
tantermed és a toalett. A tantermedet jobb 
esetben tudni fogod, melyik az (ha még-
sem, legyél szíves felkeresni a pszichiátriát 
vagy a szanatóriumot). A toalett a földszin-
ten a hátsó bejárattól (és egyben a hátsó 
kijárattól is) jobbra van egy folyosó végén, 
ha az iskolán belülről jössz, és balra a fo-
lyosó végén, ha épp most jössz be az épü-
letbe. A többi szinten a lépcsők mögött 
található, balra a fiúké, jobbra a lányoké 

(lehetőleg ne keverd 
össze. A saját érde-
kedben), kivéve a legfelső 
emeleten, mert ott a jobb 
oldali szárnyban egy balra 
lévő mellékfolyosó végén 
találod meg. 
A termek használatát 
illetően olvasd el az 
iskolai szabályzatot (nem, 
saját készítésű 
szabálykönyvet nem 
fogadunk el), de minden 
teremre igaz, hogy 
lehetőleg ne szemeteljük 
tele, és ha ez valami 
fatális véletlen folytán 
mégis bekövetkezik (ami 
persze soha senki hibája 
se, mert köztudott, hogy a 
termeknek is vannak 

„szükségleteik”, 
ugyebár...), akkor illik 
kitakarítani, mert ha nem, 
akkor viszont utána 
kénytelen leszel mindig. 

Ha nem érted, próbáld ki. Ha mered. 
A számítógéptermekről még annyit, hogy 
nem szabad ételt-italt bevinni, nem szabad 
a gépeket szorgalomból szerelgetni. Mind-
ez nem vonatkozik arra, akinek van elég 
pénze egy új gép megvásárlására az iskola 
számára (ami legalább ugyanolyan, de op-
timálisan jobb, mint a jelenlegi). Ezekre a 
termekre is vonatkozik, hogy nem hagyunk 
koszt hátra. 
Röviden ennyi. Ha még mindig lenne kér-
désed, kérdezd meg a portásokat, a segítő-
kész felsőbb osztályosokat, vagy pedig 
küldj egy e-mailt a 
nemsegítünk@nereménykedj.hu-ra. 
 

Komáromi Áron 
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Pillanatképek az idei gólybálról 
 

 
A 9.C-sek még a Balcsiról ábrándoztak… 
 

 
A 9. A-sok már katonásan sorban álltak 

 
A 9.B-sek ültek, mint a moziban  

A 9.D-sek akrobatikus számban domborí-
tottak 

 

 
Esküdtek gólyalányok és gólyafiúk… 

 
…sőt, a gólyatanárok sem tudtak elmene-
külni az eskü elől 
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Gólya hozta, gólya viszi... 
 

 
 

 

2007. szeptember 28-án került megrendezésre az ESZI-ben a hagyományos Gólyabál. A ünne-
pély 18.00 órakor vette kezdetét Szabó Béla igazgató úr megnyitó beszédével. A gólyák bemutat-
kozó műsorai következtek, utána tombolasorsolás borzolta a nyerni vágyók kedélyeit, végül a 
hagyományos bál vette kezdetét.  
A műsort kezdő újdonsült C-sek a környe-
zet iránti szeretetükről tanúskodtak a 
Balaton parti jelenet felidézésével. 
(vagy inkább arról, hogy hol is 
lennénk most a legszívesebben). 
Éles ellentétben a nyári él-
ménnyel, a szórakoztatónak 
nem éppen nevezhető Lacza 
tanárúr-féle testnevelésórai jelenet 
bontakozott ki a színpadon az A-
sok tolmácsolásában. Fáradalmaikat 
kipihenhették az informatikus osztály vi-
deofilmjének nézése közben. A videó ké-
pei az ifjú kockák mindennapjait mutatták 
be.  

A gólyaműsornak keretet adva visszatér-
tünk a nyárhoz. A nézőközönség fiútagjai-

nak legnagyobb örömére a D-sek 
táncos produkcióval mutatkoztak be, 

melynek jeligéje a ’nyári hűsölés’ 
lehetett volna. A felavatást a 
tanárok sem úszták meg, (még 
Móricz Judit tanárnő sem, igaz, 

megpróbálta), mindnyájan e napon 
váltak a tanári kar boldog és igazi tagjaivá. 
Az emlékezetes produkciót egy 
meghökkentő, meglehetősen XXI. századi 
„robottánc-előadás” zárta. Mindegyikünk 
számára visszavonhatatlanul megkezdődött 
az új tanév, bár nem a gólyák hozták… 

FA 
Kedves beiratkozó diákok és régi ESZI-sek!!! 

Ha szeretnél csatlakozni az állandó újságíró csapatunkhoz, élményeket és új barátokat 
szerezni, jelentkezz az újságíró szakkörre a 326-os irodában Leimsziederné Tóth Ildikó tanár-
nőnél illetve Illés Norbert 10.B osztályos tanulónál! Várunk szeretettel, minden kedden 
13:15-től. Írásaink az ESZIRAT-ban és a Tolnai Népújság SÉTA-oldalain jelennek meg. 
Amennyiben van egy jó ötleted, írásod, versed, fotód, küldd el az eszirat@gmail.com e-mail 
címre. 

Eszirat Szerkesztősége 
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