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Mintacsalád a színpadon: Tóthék 
 
Pakson, a Városi Művelődési Központban került 
előadásra 2007. december 17-én a Tóthék című 
tragikomédia. Az ESZI és a város középiskolái 
zsúfolásig megtöltötték a Városi Művelődési Ház 
színháztermét. Még a lépcsősorok is foglaltak 
voltak. Az ifjúsági előadás sikeres volt, a közön-
ség jól értette a groteszk szituáció humorát. Kis 
zavart csak a szünet okozott, ugyanis többen fel-
tankoltak elemózsiával, és nem tudtak ellenállni 
chjps és a popcorn csáberejének. Színházi darab 
ekkora kihívással már régen találkozott. Minden-
esetre az őrnagy amúgy is zilált idegrendszerét 
már nem, esetleg csak az érzékenyebb lelkek jóér-
zését sértette némelyek nem szellemi természetű 
étvágya. Álljon itt tehát a sokat próbált darab 
ismertetése. A történet valamikor a háború idején 
játszódik, főszerepben egy „mintacsaláddal”, 
akikhez sok ember idegi problémákkal megy 
gyógyulni, mivel a házukban teljes a csönd és a 
nyugalom. Tóthék fia, Gyula a háborúban szolgál, 

mint katona, és őrmestere, idegi problémák miatt, 
pihenni megy a családhoz. Gyula pontosan leír 
minden problémát, aminek a családdal szembe-
sülnie kell, de más-más levelekben, amit a postás 
(aki mellesleg nem kézbesít ki mindig minden 
levelet) nem adja át nekik. Itt kezdődnek a prob-
lémák. Például Gyula levelében megírta, amit a 
család nem kapott meg, hogy az őrmester ala-
csony növésű. És nem kedveli, hogy ha a feje fölé 
néznek. Tóthék ehhez hasonló problémák sorával 
találják szembe magukat, az őrmesterrel töltött két 
hét pedig egy átokká válik számukra. A darab és 
maga a történet egyszerűen remek és főként hu-
moros, mindenkinek ajánlott legalább egyszer 
megnézni. Végül megemlíteném, hogy valószínű-
leg csak nagyon kevesen nem ijedtek meg, mikor 
az őrmester félálomban elkezdett vaktölténnyel 
lövöldözni… 
Pataki Balázs 

 

A Da Vinci-Kód szerzőjétől Dan Browntól: Angyalok és 
Démonok 

 
-Egy ősrégi, titkos testvériség. 
-Egy pusztító erejű, új fegyver. 
-És egy elképesztő célpont. 
 
Robert Langdont, a Harvard világhírű szimbó-
lumkutatóját egy svájci tudományos intézetbe 
hívják, hogy segítsen megfejteni egy rejtélyes 
jelet, amelyet egy meggyilkolt fizikus mellkasába 
égettek. Langdon elképesztő felfedezésre jut: egy 
több száz éves földalatti szervezet- az 
Illuminátusok- bosszúhadjáratra készül a katoli-

kus egyház ellen. Langdon mindenáron meg akar-
ja, menteni a Vatikánt a hatalmas erejű időzített 
bombától; a gyönyörű és titokzatos tudóssal, 
Vittoria Vetrával szövetségben Rómába megy. 
Hétpecsétes titkokon, veszélyes katakombákon, 
elhagyatott székesegyházakon és a földkerekség 
legrejtettebb barlangján át, őrült hajszát indítanak 
együtt a rég elfeledett Illuminátusok búvóhelye 
után. 
Hair 

 
 
 
 
 

Na, hogyan ünnepel az újságíró (szakkör)? 
 
Hát nem tudod??? A megváltoztatandók megvál-
toztatása mellett, ugyanazzal amivel mindenki. 
Megveszi a szerkesztőségi bevételből a szemközti 
árusnál a legszúrósabb fenyőt. Az iskola arra vál-
lalkozó ezermesterével nagy nehezen beleszusza-

kolja a karácsonyfatalpba, felcipeli az osztályba, 
rádobálja a minél gazdaságosabb díszeket, égőket 
és… és…Na már kezdi érezni, hogy szeretettelje-
sebb a világ. A terem már nem is olyan sivár, 
sokkal illatosabb a gyantától, a megvilágítás a 
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neon helyett a sok kis pislákoló izzó, és mindenki 
nyüzsög. Először is a sütiket veszi számba, (régi 
beidegződés) utána a szerkesztőségi társait, akik 
hozták. Igyekszik jól helyezkedni, tudniillik von-
zó, kiadós süti mellé ülni, ami jó sokáig kitart. 
Aztán arra gondol, akinek a nevét kihúzta, kicsit 
izgul, jól választott-e. A karácsonyi ajándékozás a 
nyíltság jegyében történik. Mindenki mindent 
megmutat mindenkinek. A büszkeség kölcsönös, 
senki sem felejtett el semmit: Meglepetés, szere-
tet, gondoskodás, izgalmas csomagolás- még iz-
galmasabb csomagbontogatás, fotók –elég… 
együnk. Eztán szerkesztőségi ’köszönöm-
csomagocskák’ gyártása és kiszállítása történik: 
takarító néni, portás néni, stúdió, igazgató úr, 

szóval mindenkinek köszi, aki tűr és támogat 
minket. Az összes szakköri anyukát dicséretben 
részesítjük. Az ünnepi aktivitit szinte nem lehet 
abbahagyni. Verscím-feladványok, a műfaj táblai 
piktúra. A sok művész Koltai Róbertet megszé-
gyenítő alkotása a túl gyengéd szivacsmunka mi-
att, posztmodern rétegeket alkot a falitáblán. 
Hajh, de... Haza kellene menni, holnap is nap, 
sajnos nem az utolsó. A fenyő egy rászoruló osz-
tályé, a süti megosztva több rászoruló osztályé, 
illetve hátrányos helyzetű és tűrőlelkű magyarta-
nároké; közfelkiáltással. Még van néhány nap, 
amit ki kell bírni, ..és KARÁCSONY!!! 
Ozzy 

 

Kézis tehetségek a suliban 
 
Az ESZI tanulói közül hárman nagy sikerrel ját-
szanak a bölcskei női felnőtt kézilabda-csapatban. 
Róluk osztálytársamat, a 11. B-s Sereg Nikit kér-
deztem. Rajta kívül a 11. D-s Kis Klaudia és hú-
ga, a 9. D-s Kis Noémi az együttes tagja, mind-
hárman madocsaiak. A helyi általános iskolában 
kezdték pályafutásukat, ott még csak hobbi szin-
ten játszottak, de aztán ajánlatot kaptak a 
bölcskeiek edzőjétől, Baranya Bernadettől, amit 
lelkesen elfogadtak. Először még csak a mozgás 
öröme miatt jöttek össze edzésekre az első „fecs-
kék”, de hónapokkal később, amikor ők is csatla-
koztak hozzájuk, végre megfelelő létszámmal és 
kellő támogatással elindulhattak a Tolna megyei 
női felnőtt bajnokságban. Két év fejlődést követő-
en a csapat mostanra annyira összeszokott, hogy 
nagyon sikeres évet kezdhettek szeptemberben: 
jelenleg a tabella 5. helyén állnak. Rövid téli pi-
henőt követően most kezdik az alapozással a fel-
készülést a márciusban kezdődő tavaszi szezonra. 
Egy-egy félév végét néhány hetes leállás követi, 
ilyenkor edzések sincsenek, így kipihenhetik a 
bajnokság okozta fáradalmakat. Azonban mindig 
nagyon várják az újbóli kezdést, addig meccsné-
zéssel és baráti társaságokban történő sportolással 
hódolnak e szenvedélyüknek. A csapat tagjait 
rendkívül erős elhivatottság, a sportág szeretete 
jellemzi, ez adja nekik az erőt és kedvet a mérkő-
zésekhez a lelkes szurkolók buzdítása mellett. 
Nem törődnek az esetleges beszólogatással, a jól 
megfogalmazott kritikát viszont tűrik, de termé-
szetesen az elismerésnek örülnek a legjobban. ☺ 

Bár az együttes egy része madocsai, a bölcskei 
önkormányzat és a szponzorok is bőkezűen támo-
gatják pályafutásukat. A tagok pályán elfoglalt 
helye változó, de általában Noncsa kapusként 
vagy szélsőjátékosként, Kalu átlövőként, Niki 
pedig beállósként erősíti a csapatot. Noncsa fiatal 
kora ellenére is eredményesen játszik, majdnem 
úgy, mint a „régi motorosok”. A nyári és téli be-
melegítő időszakban elsősorban a dunaföldvári 
férfi és női, valamint a bölcskei férfi csapattal 
találkoznak edzőmeccseken. Nem csak a kézilab-
dát, hanem minden sportot kedvelnek, lételemük a 
mozgás. Szívesen játszanak az ESZI házibajnok-
ságaiban – legyen szó akár röplabdáról, fociról 
vagy floorballról, és a diákolimpiákon is képvise-
lik iskolánkat. A csapat a mérkőzéseken és edzé-
seken kívül is összetartó barátnői társaság, mely-
ben a tizen- és huszonévesek is képviseltetik ma-
gukat. Ha tehetik, gyakran találkoznak és együtt 
buliznak, de az interneten is tartják a kapcsolatot. 
Talán meglepő, de mindannyian önkéntes tűzol-
tók is, és a nyáron országos versenyen is jól sze-
repeltek. Kiváló sportolók, akik inkább a munka 
világában látják a jövőt, de a továbbtanulás alatt 
és után is szeretnék hobbiszinten folytatni a kéz-
izést. Erre az évre dobogós helyezést tűztek ki 
célul. Szurkolóik örömmel kísérik őket minden 
meccsükre, és lelkes buzdításukkal segítik a játé-
kosokat. Szoríts értük Te is! Hajrá Bölcske, hajrá 
csajok! 
Fekete Zsolt 
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Véleménykutatás 
 
Gyorsan elment ez a félév...összegezve én nem 
bántam meg, hogy ide az ESZI-be jöttem tanulni. 
Van olyan tantárgy, ami könnyen megy, de nem 
tagadom, akad olyan is, amivel meggyűlik a ba-
jom. De ez gondolom nemcsak nálam van így. 
Azt hiszem a következőket minden elsős nevében 
mondhatom: az első félévben tapasztaltuk, hogy 
mennyi az, amit le kell tennünk az asztalra, hogy 
itt tanulhassunk. Ez idő alatt nagyjából hozzá-
szoktunk a tempóhoz, amit az iskola és a tanára-
ink diktálnak. Biztos vagyok benne, hogy a kö-
vetkező félévben sikerül teljesen felzárkóznunk és 
bebizonyítjuk: megálljuk a helyünket az ESZI-
ben. 
Megkérdeztem néhány évfolyam-, és osztálytár-
samat, hogy ők milyen tapasztalatokat gyűjtöttek 
eddig az ESZI-vel kapcsolatban: 
Hogy tetszik az ESZI? 
Nekem nagyon tetszik az iskola, ez leginkább a jó 
társaságnak köszönhető, ami már gólyatáborban 
kialakult. Itt sok új barátot szereztem. A szüleim 
javasolták, hogy ide jöjjek a színvonal miatt és 
mert sok lehetőséget biztosít az iskola, egyaránt 
szórakozás és tanulás terén is. Tetszik, hogy van 

technikum és így nem kell rögtön továbbtanulnom 
majd érettségi után.  
Miért jelentkeztél ide? 
Az ESZI-nek az a nagy előnye a többi iskolával 
szemben, hogy képesítést is ad. 
Én örülök, hogy idejöttem, bár az első három 
hónapban kissé megingott az önbizalmam, mivel 
a jegyeim nem voltak éppen jók. De következő 
félévben majd belehúzok. Remek banda jött ösz-
sze, rengeteg havert szereztem. Ami a leginkább 
tetszik az ESZI-ben, hogy finom az ebéd, csak az 
a kár, hogy kevés időm van ebédelni, de a büfé-
ben található finomságok mindenért kárpótolnak.  
Milyen tapasztalataid vannak az iskolával kapcso-
latban? 
Szüleim szerették volna, ha ide jelentkezem, de 
most hogy itt vagyok túlzás nélkül mondhatom, 
hogy imádok ide járni. Minden nap új meglepetést 
tartogat. Még ha néha bele is fáradok az állandó 
hajtásba az osztályban kialakult közösség tagjai-
nak lelkesedése új erővel tölt fel. Nyugodtan kije-
lenthetem: nagyon jól érzem itt magam. 
Kiccsi 

 
 

Karácsonyi ebéd a nagyszülőknél, avagy egy XXI. szá-
zadi tanítási nap 

 
Ó, igen. Újra együtt a naaagy, boldog család. 
Ilyenkor mindig előkerülnek a régi emlékek, té-
mák. Főleg, ha a családi meghívás a nagyszülők-
höz szól. Nálunk az emlékek mindig nagyon 
messze nyúlnak vissza. Ha valaki csak egy-két 
mondatot is hallana, rögtön sokkal többet tudna a 
múltról, hiszen ez felér egy történelem órával. 
Sőt, sokkal izgalmasabb is annál, hiszen a fősze-
replő nem egy ismeretlen személy, hanem egy 
közeli rokon. „...1960-as években épült a 6-os út, 
amikor 7 esztendős voltam...”, „...mindig azt 
mondta a jó öreg tanár úr Csehszlovákiá-
ban...”.Persze akad olyan is, amire mindenki más-
képp emlékezik vissza: „...ez akkor történt, ami-
kor behozták Magyarországra a dzsippet...”, 
”...dehogy papa, akkor még nem is volt az or-
szágban...”. Bevallom, szeretem hallgatni ahogy a 
családtagok visszaemlékeznek. Egy-egy történe-

ten jókat nevetek, és valamelyikből kiderül, hogy 
a nagymama sem volt éppen egy ártatlan kislány. 
Ekkor a konyhából kiszűrődő zajokra kapom fel a 
fejem. Papa próbálgatja mennyit tud még szlová-
kul. A szlovákból hirtelen angol és német lesz, 
már a fiatalabb korosztályé a főszerep. Előkerül 
egy angol szótár. Talán csatlakozzam én is és 
rendet tegyek a nagy angol tudásommal? Á, in-
kább nem. Nagyon jól szórakozom, és kedvem 
sincs felállni, hiszen az ebéddel túlságosan is jól-
laktam. Ez a nap kezd hasonlítani egy tanítási 
naphoz. Először töri, majd nyelv. Milyen „óra” 
jön még? Pár év múlva majd én ülök így, kará-
csonykor, a gyerekeimmel és unokáimmal. Talán 
majd egyikük hasonlóképpen örökíti meg az én 
emlékeimet az utókor számára. Hiszen egy kis 
nosztalgia sosem árt... 

Kiccsi 
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Hol tart az emberiség 
 
Nem hiszem el, hogy ennyire nem tudnak odafigyelni egymásra az emberek. Panaszkodott egyik 
ismerősöm. Azt tudni kell róla, hogy megvakult és nemrég kapott egy vakvezető kutyát. Elmondása 
szerint az emberek nem úgy viszonyulnak hozzá, ahogy azt illene. Mesélt két történetet, amin ér-
demes elgondolkodni, hogy hol tart az emberiség, hogyha már egymásra sem figyelünk oda. Az 
egyik történet buszon történt, erről ezt mondta nekem: Felszálltam a buszra, a kutya megállt az első 
ülőhelynél, mivel az van a vakok számára fenntartva és ezt tanulta a kiképzése során. Ült ott valaki, 
le szerettem volna ülni, de a sofőr ahelyett, hogy szólt volna az ott ülőnek, azt mondta nekem, hogy 
keressek hátul helyet. Megdöbbenve a sofőr tanácsát betartottam és elmentem hátra helyet keresni, 
találtam egyet le szerettem volna ülni, erre, aki ott ült azt mondta nekem: nehogy leüljön mellém a 
kutyával. A másik eset az egyik hipermarketben történt. Be akartam menni, vásárolgatni, de a biz-
tonsági őr nem akart beengedni a vakvezető kutyával és ott vitatkozott velem a bejáratnál. Hosszas 
veszekedés után beengedett, mert nem tudott felügyeletet biztosítani az elég drága különleges ki-
képzésben részesített kutyának. E két történet elég okot ad, arra, hogy elgondolkodjunk, azon, miért 
kell mi is, megnehezítsük a valamilyen betegségben szenvedők életét. 
Illés Norbert, ESZI 
 

2008 újév 
 
Ez az év is eljött, ahogy minden év. Sok tűzijáték volt idén is, és sajnos a mostanra betiltott petárdából is sok 
durrant el. Megkezdődött az év, az újévi fogadalmak is elhangzottak. Sokan nem örültek hogy még egy év 
eltelt, hisz megint tanulni kell, és most már itt a félév is amin a fennmaradó idő alatt igen nehéz javítani, 
főleg annak aki nem tanul. 
Az újév tökéletes alkalom, hogy a család, rokonok, barátok, együtt ünnepeljenek, de van aki csak elmegy 
egy szórakozóhelyre és ott köszönti az újévet. Ilyenkor a legjobb ital a pezsgő de emiatt sok baleset is van 
szerte az országban. Az újév még egy elmaradhatatlan étele a magyaros halászlé. Sokféle képen készíthető 
el, innen ered az a mondás is, hogy ahány ház annyi szokás. 
Merkl Balázs 
 

Versenyeredmények 
 
 
Versenyeredmények: 

A Megyei Matematika Versenyen az ESZI legeredményesebb tanulója: Törteli Olivér Má-
té (9.B) volt, aki a 9. évfolyamosok között 11. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Káspári Tamás. 
Eredményéért Olivér a szervezők által küldött könyvet vehette át a karácsonyi ünnepségen. 

Az Országos szövegszerkesztői verseny díjazottjai is karácsony ünnepség keretein belül ve-
hették át okleveleiket. Eredményeikért könyvjutalomban is részesültek. 
A helyezések: 

• Wieszberger Judit (13.D) (1. helyezés) 
• Brezovszki Andrea (12.D) (3. helyezés) 
• Molnár Beáta (12.D) (6. helyezés) 

Csapatban: 1. helyezés 
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Kitűnő tanulók: 
 Az előző tanévet kitűnő eredménnyel záró tanulók közül 8-an járnak jelenleg is az ESZI-be.  

Bartha Krisztina (10.D) 
Molnár Tünde (10.C) 
Baka Richárd (10.B) 
Okner Erika (11.A) 
Domokos Ákos (11.C) 
Jobbágy Julianna (11.D) 
Pintér András (12.D) 
Sike Barbara (12.D) 

Közöttük sorsoltak ki egy MP3 lejátszót, amelyet Jobbágy Julianna nyert. 
 
 
 
„Akikre lehet számítani…”  
 Az ESZI népszerűsítésében a 2007/2008-as tanévben (eddig) 95 tanuló vett részt. Mind-
annyian kaptak egy-egy csokit, az öt legszerencsésebb pedig egyéb ajándékban is részesült. Az 
ajándékok: 2 db akku-töltő, 1 db számológép, 2 db pendrive. 
 
 
 
Sikeres tanulók: 
 Az ESZI 3 legsikeresebb tanulója egy- egy pendrive-ot kapott ajándékba. 

• Csegezy Zsolt (12.C) a megyei diákolimpián úszásból elért 2. és 3. helyezésért 
• Akkerman Eszter (12.A) a megyei diákolimpián úszásból elért 4. helyezésért 
• Illés Norbert (10.B) az Eszirat és a Pályaválasztási Melléklet szerkesztéséért 

 
 
Extra ajándék: akik eléggé ügyesek voltak szerezhettek néhány szem szaloncukrot azok közül, 
amiket a 10.D-sek dobáltak. 
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Jégkorszak 
 
Karácsony előtt több mint egy héttel ránk köszön-
tött az igazi tél. A hirtelen jött „havas valami” 
ráfagyott az utakra, így sokkal több baleset tör-
tént. Egyszer többen nem is keveset késtek a suli-
ból, mert a buszuk vezetője túl veszélyesnek ítélt 
egy csonttá fagyott emelkedőt. Az égi áldást (ami 
szerintem inkább átok) újabbak követték, ez sok-
felé teljesen lehetetlenné tette a közlekedést. Nem 
egy helyen ebben a közútkezelők is kicsit ludasak 
voltak, hiszen jó ideig sem a hókotró- és sószóró-
gépeikkel, sem azok munkájának eredményével 
nem találkozhattunk. Később – talán a nagy for-
galomnak is köszönhetően – a főbb utak részben 
megtisztultak. 
Azonban a kisebb városok és falvak mellékutcái 
nem változtak sokat, így karácsonyra odáig jutot-
tunk, hogy az ott lakóknak nem kellett más város-

okban található jégpályára menniük, ha egy kis 
csúszkálásra vágytak. Erre a célra ugyanis az utca 
is megfelelt. Ennek nagy előnye volt, hogy nem 
kellett jégkoriba bújniuk: sima cipőben is lehetett 
siklani (és persze nagyokat esni) a jégen, bár itt 
nem lehetett forró teát és bort kapni a pálya mel-
lett. Az extrém, veszélyes helyzetek kedvelők 
pedig azért is örülhettek, mert néha szembejött 
egy-egy autó, amit mindig érdemes kikerülni! 
Köszönjük az illetékeseknek ezt a felejthetetlen 
ajándékot, mellyel szebbé tették sokunk karácso-
nyát! Végül egy javaslat: a buszokra (mert azok 
mindennap járnak, már ha tudnak) érdemes lenne 
hótolót és sószórót szerelni, így könnyebben tud-
nak közlekedni, és besegítenek a közutasoknak is! 

Fekete Zsolt 

 

Karácsony & Szilveszter 2.0 
 
A szeretet ünnepét többen nem otthon, családi 
körben töltötték, hanem szállodákban! Ennek 
egyszerű lustaság az oka, ugyanis ott nem kell 
takarítani és főzni, mert a személyzet megteszi a 
vendég helyett. Sajnálom, hogy ezekből az embe-
rekből ennyire kivesztek az érzelmek, hiszen csu-
pán azért nem képesek rokonaikat, barátaikat egy 
közös vacsorára meghívni, mert a házimunka 
„nehezükre esik”. Ők a soron következő jeles 
alkalomkor sem hazudtolták meg magukat... 
Tudod, hogy hívják Stallone dublőrét? 
Pótszilveszter! Ettől kevésbé vicces, ahogy mi, 
magyarok töltjük a szilvesztert. Egyesek otthon, 
szűk családi körben a tévé előtt eszegetve; mások 
házibuliban; megint mások pedig diszkóban. 
Azonban az elmúlt években elterjedt az éttermek-
ben, csárdákban töltött óévbúcsúztató, 
újévköszöntő éjszaka. Elképzeltem, hogy folyik 
egy ilyen parti durvább esetben. 
Ha a belépő, az asztalfoglalás nem is, a menü 
igencsak drága. Azok, akik szívesen választják az 
ünneplés eme divatos formáját, már december 
első heteiben lefoglalják asztalukat a kiszemelt 
vendéglátóipari egységben. Amikor végre eljön 
31-e estéje, felveszik elegáns ruhájukat, beülnek 
autójukba és a helyszínre hajtanak. Az étterembe 
belépve általában egyből kapják a „welcome 
drinket”, mely meghozza az étvágyat a sokfogá-
sos vacsorához. A pálesz felhajtása után a pincér 
elkezdi felszolgálni a pazar(ló) menüt, melyben a 

legjobb helyeken nem maradhatnak ki az olyan 
flancos kaják, mint a kaviár, a töltött libanyak 
vagy a kaszinótojás. Természetesen ehhez sem 
vizet vagy gyümölcslevet isznak: az evéssel pár-
huzamosan megkezdődik a „tudományos borkós-
toló”, mely előbb-utóbb könnyen vedeléssé vál-
hat. Hőseink eleinte még tudnak figyelni a fal 
mellett játszó zenész(ek) által előadott mulatós 
és/vagy régebbi slágerekre, ám az egyre több sze-
szesitaltól egyre csak lankad a koncentrálóképes-
ség. A továbbiakban megpróbálnak táncikálni a 
nagy tömegben, jól megrakott pocijuk ellenére. 
Közben tovább fogy az üvegek tartalma addig, 
amíg a fejükbe nem száll, és még tovább... Eljön 
az éjfél, a Himnusz hangjaira már nem bírnak 
vigyázzban állni. Az elfogyasztott jelentős alko-
holmennyiséget tetézi egy koccintás pezsgővel, és 
még egy, és még egy... Az elmaradhatatlan kor-
helyleves nem sokat segít helyzetükön. Az illem-
helyiségek szabaddá válására várva ér véget az 
éjszaka. Hajnalban sokan a kórházban ébrednek: 
ki a detoxban, ki a baleseti sebészeten, ki az in-
tenzíven. Már szinte semmire nem emlékeznek. 
Ezek után kérdezem: volt értelme? Maradhattak 
volna otthon is, ahol kevesebb barát, rokon köré-
ben egy jobb hangulatú házibulit is csaphattak 
volna, szerényebb mértékű étel- és italfogyasztás-
sal. Ez örök emlék maradna, de tudjuk, mi a baj: 
otthon maguknak kellene sütni-főzni. 

Angel 
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Légy becsületes, de boldog! 
 
Béke Dezsőnek, a Hasutasok állomásfőnökének 
gondolatát szánom mottónak alábbi soraimhoz. 
„Én becsületes ember vagyok. Csak annyit lopok, 
amennyi nekem kell. Ebben az országban sokan 
szeretnek zsinnyegtetni.” Kis hazánkban furcsa 
módon sokan gazdagodtak meg hirtelen. Emögött 
legtöbbször nem váratlanul jött üzleti siker vagy 
lottónyeremény áll, hanem egyszerű csalás, azaz 
„zsinnyegtetés”. Bizony, még mindig nem elég 
szigorúak a törvények és az ellenőrzések, bár az 
elmúlt években némi javulást hoztak a vagyono-
sodási vizsgálatok. Ezek arról szólnak, hogy az 
APEH bejelentést kap valakitől arról, hogy valaki 
másnak gyanúsan szép háza, autója stb. van, 
pedig becsületes munkájával ilyenekre aligha 
tehetett volna szert; majd kivizsgálják, hogyan 
szerezte nagy vagyonát. Ebben az évben is sok 
ilyen vizsgálatot folytattak, és a legtöbb jogosan 
indult el. Nem szeretnék senkinek tippeket adni, 
ezért nem részletezem, hogy milyen úton-módon, 
de mostanában elég sokan szedtek össze milliókat 
tisztességtelen módszerekkel. 
A legnagyobb probléma, hogy látják a rossz pé-
ldát. A televíziók bulvár- és sztármagazinjai nem 
szólnak másról, mint mérhetetlen gazdagságról, 
csillogásról, luxusról, állítólagos hírnévről. A 
bemutatott emberek, ha törvényeket nem is, le-
galább egy erkölcsi előírást megsértenek: a 
rászorulókat segíteni kellene. Ehelyett rengeteg 
pénzt elköltenek magukra feleslegesen, hiszen 
semmilyen jogszabály nem írja elő, hogy min-
denki a lehető legdrágább márkás ruhákban jár-
jon, többemeletes úszómedencés és szaunás 
villában lakjon, több tízmilliós lux-
usautóval/motorral közlekedjen (sokan teljesen 
feleslegesen járnak autóval, még ha csak a legolc-
sóbb modellre futotta is), fényűző partikra és 

bálokba járjon, flancos külföldi helyeken nyaral-
jon vagy értelmetlenül új műszaki cikkeket ve-
gyen. Sok néző pedig követi őket, mert elhiszi: 
ettől lesz boldogabb. Belőlük lesznek a divatma-
jmok, akik borzasztóan megvetik a tőlük eltérő, 
normális embereket és a nincsteleneket. Arról 
viszont már kevesebbet hallani, hogy mennyi 
éhező, hajléktalan vagy súlyos beteg szorul 
segítségre, mert a legalapvetőbb dolgok sem adat-
nak meg nekik. A rengeteg értelmetlenül kidobott 
pénzzel inkább őket kéne támogatni, így sok 
probléma hamar megoldódna. És sokkal jobb 
érzés lenne a boldog, hálás emberek mosolyát 
látni, mint a fent említett luxust élvezni. 
Néhány év múlva te is önálló, jobb esetben dol-
gozó, kereső polgár leszel. Már most érdemes 
eldönteni, hogy melyik utat választod: lopsz, 
csalsz és éled a gazdagok gondtalan(?) életét, 
vagy becsületes, jó munkával és szerényebb 
igényekkel, de lelki harmóniában folytatod pálya-
futásodat? Szerintem mindenképpen az utóbbi a 
helyes út. Azért is, mert a bűnösök előbb-utóbb 
elnyerik méltó büntetésüket, tiszta lelkiismerettel 
azonban jobb élni, még kicsit nehezebb 
körülmények között is. Másrészt nem hiszem, 
hogy valakinek csak a pénz és a pompa tud 
örömet okozni. Ha nem lenne milliomos, ő is 
tudna örülni egy-két jó szónak, a szeretetnek vagy 
a jó filmeknek, zenéknek... Javaslom mindenki-
nek, hogy támogassa minél többel, akiket kell: a 
gazdagok pénzzel, toleranciával és megértéssel, a 
szegényebbek pedig szép szavakkal, a szeretetük-
kel és odafigyeléssel. Ha valakin segítünk, annak 
is lehet legalább annyira örülni, mint ahogy mi 
éreznénk, amikor hasonló helyzetben más gon-
dolna ránk. 

Csak Norrisz 
 
 

Nyíltnap az ESZI-ben 
 
Január 11.-én tartotta az ESZI második nyíltnapját 
az érdeklődő nyolcadikosok számára. Bár minden 
nyíltnapon résztvevő minden tanár és diák lelke-
sen készült, ahhoz túl kicsi volt a nyolcadikos 
társulat, hogy mindenhova eljussanak, így például 
a fizika labor bemutatójára egyikük sem jött föl, 
ahol Nagyné Lakos Mária tanárnő, a fizika szak-
körösökkel érdekes kísérleteket mutatott be, töb-

bek közt, hogy miként lehet egy sörös dobozt 
vákuummal összenyomni. Ahol igazán nagy volt, 
vagy legalábbis nagynak tűnt az érdeklődés, az a 
barkácsoló műhely volt, ahol a gépész szakot 
csodálhatták meg. Miután ez megtörtént, még 
páran átnéztek a földszint másik oldalára, ahol az 
elektrotechnika szakot bemutatóját tartották, majd 
az érdeklődő diákok és szülők távoztak 
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