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Majális Pakson 
 
Egy újabb ünnep a 
diákok és lakosok 
számára: május 1. A 
szerencsére hosszúra 
sikerült szünet első 
napján rendezték 

meg a majálist. Ez a nap szokás szerint rengeteg 
édességgel és más egyéb kis kütyüket árusító embe-
rekkel találkozhatunk. Ha sikerül gyomorrontás 
nélkül áthaladnunk ezeken a sorokon, eljuthatott a 
mindenféle pörgő-forgó gépekhez, amikre előszere-
tettel ülünk fel, például egy kiadós ebéd után, így 
már garantált a hasfájás. Ha körbejártuk a céllövöl-
dét, a break-dance-t és a dodgemet, elnézhettünk az 
ASE pályára, ahol reggel óta mentek az érdeke-
sebbnél érdekesebb műsorok, pl. délután még mi is 
ott tomboltunk a Szandi koncerten! E mellett még 

ki lehetett festetni az arcunkat és kaphattunk hennát 
is a vállunkra, de csak miután kiugráltuk magunkat 
a légvárakban és megvertük a sakkozókat. A füves 
placcon sok nagyobbnál nagyobb motorral talál-
kozhattunk, és ha jól láttam egyet-egyet még ki is 
lehetett próbálni. Ha valakit nagyon kiborított az 
ottani zene vagy az árusok, leülhetett egy stressz 
felmérőhöz, ahol ingyenesen megállapították, hogy 
te bizony stresszelsz. Sajnos a délutáni programokat 
csúnyán elmosta az eső. Akinek már nem volt ideje 
elmenekülni, az beállhatott a dogdem sátor alá és 
megvárhatta a végtelennek tűnő zápor végét, vagy 
élvezhette a frissítő cseppeket a napégette hátán és 
szaladhatott egészen a legközelebbi büféig. Hát így 
telt Pakson a május elseje. 

Ayumi  

 

Love is in the air 
 
Reggel, az osztályába baktató diák, aki még ma-
gánál sincs, hirtelen megtorpan a lépcső aljánál… 
Felnéz, meglátja az előtte enyelgő szerelmes párt, 
akik majd bekapják egymást. „Nincs még kicsit 
korán ehhez?” tenné fel magában egy átlagos 
ember a kérdést. Hát valakinek nincs reggel soha. 
Még az iskolában se. Ilyenkor jön a következő 
kérdés: miért is kell az iskolában élni a magánéle-
tünket? Persze tisztelet a kivételnek. Van, aki 
diszkréten műveli ezt, például a folyosó különbö-
ző fordulóiban elbújva, szerelme karjában találva 
magát. Bár kinek mi a diszkréció. Nem egy tanár 
panaszkodott már arra, hogy a folyosón sétálva 
egy csókolózó párba ütközött. Habár ez ugyanígy 
a diákokra is érvényes. Szerintem senkinek se túl 
kellemes elsétálni egy andalgó pár mellett, mivel 
az ember általában ilyenkor nem tud máshova 
nézni, csak azt látja, hogy valakik „eszik” egy-
mást. Ez minden fél számára kellemetlen érzés 
lehet, sokan mégsem zavartatják magukat, és az 
iskola utáni találkozást az iskolán belül bonyolítja 
le. Számomra elég furcsa érzés elsétálni az ilyen 
párok mellett. Állítólag az iskola azért van, hogy 

tanuljunk… Természetesen szükség van a szerelem-
re, stb., de azt lehet visszafogottabban, nem minden-
ki szeme láttára művelni. Megint más, ha a diszkó-
ban, esetleg egy koncerten lát az ember ilyet; a mai 
világban ez már megszokott. De azért túlzásokba ne 
essünk, legyünk tekintettel másokra. Sokan még nem 
ezt az utat választják. „Végülis egy suliba járunk, 
miért ne tehetnénk meg?”- mondja ezt sok fiú és 
lány… Igen ám, de ezt az együttjárás dolgot lehet 
kicsit visszafogottabban is csinálni. Pontosabban 
lehetne – ha ezt a szerelemtől túlfűtött párocskák 
belátnák. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha pl. egy-
egy tanár magával hozná kedvesét a munkahelyére, 
és ugyanazt csinálná, mint a diákok???  Vagy még 
abszurdabb a kép, ha a szüleinkkel azonos korú 
felnőttekket helyettesítünk be a fenti képletbe.  
Igen, zavarba ejtő lenne. Nemde? 
Nos, egyelőre azonban hiába az illemóra, kérés, szi-
gor, megszólás, beszólás sokan nem törődnek ezzel, 
kellemetlen helyzetbe hozva saját magukat és máso-
kat egyaránt.  

Lázadó 

 
Tavaszi szabadidős tevékenységek kockáknak 

 
Végre eljött a címszereplő évszak is, hogy a téli 
punnyadás után végre kimozduljunk szobánk, 
házunk rejtekéből, hogy végre megmozgassuk 
magunkat. Eközben a szlengben kockának neve-
zett egyének ugyanúgy a gép előtt ücsörögve töl-
tik (néha egybefolyó) mindennapjaikat. Ezen 

írásban bemutatnék számukra néhány tevékenységet, 
amihez számítógép sem kell, de mégis szórakoztatha-
tó lehet. Ráadásul este már vissza is ülhetsz a gép elé 
( ez külön jó dolog). 
Kerékpár: előfordulhat, hogy ilyenen még nem is 
ültél. Ha mégis akkor nem lesz nagy kunszt tekerni 
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vele néhány kilométert, viszont ha az előbbi tipp 
bejött, akkor ajánlott valakit megkérni, hogy mu-
tassa be a kerékpározás rejtelmeit. A kis oldalke-
rekeket már nem ajánlom, mert azzal jelentősen 
növelnéd az égési szintet (így is elég gáz, hogy 
nem tudsz bringázni). 
Görkorcsolya: mondjuk ez elég ritka látványosság 
a „hétköznapi emberek” körében is. ha kedved 
van hozzá, akkor tanuld meg mindenképpen. Va-
lószínűleg elég nehezen maradsz állva majd kori-
val a lábadon, miután több éven át csak ücsörögtél 
ráadásul csak a megabitek száguldozásához szok-
tál, nem a tiédhez. 
Paintball: Igen, ez a játék már az agresszívabb 
kockáknak kedvez. Bár itt semmit sem érnek va-
rázslatos célzási képességeiddel (amit az éveken 

át való CS-zéssel szedtél össze)de talán ez lesz a leg-
élvezetesebb számodra. Zavaró lesz az is, hogyha 
valakit eltalálsz, nem fogja semmi kiírni vagy mon-
dani, hogy tényleg sikerült. Szépen oda kell menned 
és meg kell nézned, bár az alatt téged ötször-hatszor 
ugyanígy meglőnek. Te döntöd el, hogy megéri-e 
megtudni. 
Hirtelen ennyi ötletem volt csak. De zárásképpen van 
egy figyelmeztetésem: bármit is csinálsz előfordul-
hatnak balesetek, ahol megsérülhetsz ( értsd : vesz-
tesz az életerő pontjaidból), úgyhogy mielőtt kilépsz 
az ajtótokon gondolod át: tényleg kell ez neked? Ha 
mégsem, akkor is hasznosan telik az idő: legalább 
lépsz ennyi idő alatt három szintet… 

Kiss Renátó 

 
A májusról általában 

 

Itt a tavasz: bizonyára ezt mindenki tudja, az ott-
honülőkön és napolaj-tulajdonosokon kívül min-
denki már a bőrén érezheti a hatását. Már nyílnak 
az orgonák és a tavaszidivat-árusító butikok is. Az 
elkövetkezendő hetekben a hőmérséklet emelked-
ni fog, de pánikra semmi ok, ez még nem a globá-
lis felmelegedés – munkásaink ráadásul már dol-
goznak az ózonlyukak bevarrásán. Már most is 
érezni a forróság közeledtét, de azért remélem 
még senki nem kapott gutaütést. Aki pedig mégis, 
annak azt ajánljuk, hogy mártsa a fejét nyakig 
hideg vízbe tíz percig, attól rendbe jön.  
Ugyanúgy, ahogy a meleg vizes mosásban, az 
egyre melegedő időjárásban is összemennek a 
ruhák. A testmozgást kedvelő emberek ebben az 
időszakban kezdenek el kempingezni. Ha valaki 
esetleg nem tudná, kempingnek nevezzük azt, 
amikor egy 
ember, egy 
család, vagy 
egy kis közös-
ség közösen 
elmegy a ter-
mészetbe, fel-
állítják a sátrat, az aksiról működő tévét, hifit, 
rádiót, mikrosütőt, és hozott kajákat esznek-
isznak, mint például a mirelit-pizza vagy az ins-
tant vízpor. A művészlelkek még a természet pa-

norámáját is hajlandóak saját tulajdonukban levő 
tárgyakkal színesíteni, ami főleg hátrahagyott zacs-
kókban és különféle üvegekben nyilvánul meg. 
Szerintem nincs is olyan ember, aki ne tudná, hogy 
tavasszal van pünkösd is, ami ebben az évben május 
11-re esik. A pünkösd a kereszténység legfontosabb 
ünnepe, gyakorlatilag a kereszténység születésnapja, 
ugyanis ekkor szállt le Jézus halála után a Szentlélek 
a hívőkhöz, hogy bátorságot adjon nekik ahhoz, 
hogy hirdessék az igét. 
A történelmi kitérő után itt az ideje néhány jó ta-
nácsnak. A legfontosabb tanács nagy hidegben és 
nagy melegben is egyaránt az, hogy vigyázzunk 
fedetlen testrészeinkre. Azonban meg ne próbálja 
valaki réteges ruhákkal elűzni az izzadást: a legböl-
csebb, ha amikor csak tehetjük, bekenjük magunkat 
napolajjal, különösen ha sokat vagyunk a szabadban 
(ha jobban belegondolok, csak az utóbbi esetben 
érdemes...). Ennek ellenére az öltözködésre is figyel-
jünk oda, ha másért nem, legalább az imidzsünk 
miatt. Senki ne próbáljon meg például a nagy meleg-
re való tekintettel fürdőruhában iskolába menni, bár 
szerencsére olyan meleg még nincsen. 
Utolsónak még azt ajánlanám, hogy használjuk ki a 
tavaszi, meleg-de-azért-még-nem-hőség időjárását a 
lehető legjobban, mert ha egyszer eljön a nyár, on-
nantól már mozdulni se lesz kedve senkinek! 

Komáromi Áron
 

Citromszínű jegyek 
 
Sárga a napfény, a citrom, a villamos és még oly 
sok dolog. Áprilistól az ESZI-ben az ebédjegyek 
is sárgák. Talán azért, mert a sárga az irigység 
színe is: ha nincs jegyed, irigykedsz a társaidra, 

akiknek van, és hiába próbálsz hamisítani: a fénymá-
solt kajajegyek mostantól a színüktől fogva is meg-
különböztethetőek az eredetiektől. És még mindig ott 
a pecsét a hátoldalon...                   Fekete Zsoltt 



-4- 

 
Almahullás a kilencedikben 

 
Április elseje alkalmából, a 9. C-ben a lányok 
meglepetéssel készültek a fiúk számára: minden-
kinek az egyik jellemző tulajdonsága egy almán 
szerepelt. Aki megtalálta a sajátját, az egy minia-
tűr Celebration csoki új gazdájának tudhatta ma-
gát. A papírból kivágott gyümölcsökön (végül is 
csak nem karcolhatták bele egy igazi almába, 
plusz ez nem rohad meg a táska alján…) többek 

közt olyan feliratok szerepeltek, mint a legjobb író, a 
legjobb puskázó és még ehhez hasonló. A tulajdon-
ságok, mint ahogy a „legjobb puskázó” felirat eseté-
ben is, néha az ellenkező dologra utaltak. Az alma 
ötletét a trójai mondakörben Erisz cselekedete adta 
az aranyalmával. 

Pataki Balázs 

 

Volt egyszer egy csapat 
 
Volt egyszer egy ESZI-s csapat, név szerint a 11. 
D, aki egy hűvös-napos februári napon, egész 
pontosan 28-án felkerekedett, és egy szép színházi 
élmény reményében elindult Pest felé. Az út any-
nyira simán zajlott, hogy az Ismerd meg hazádat 
mozgalom és az éhség által indíttatva kiscsopor-
tos sétákra és sütizésre indult. 7 óra felé mindenki 
összeterelődött, és elindult a Madách színház felé. 
A Volt egyszer egy csapat c. musical- előadás 
elnyerte a többség tetszését – úgy íródott be az 
emlékezetünkbe, mint egy darab, „amit egyszer 
látni kell”. A történetet az ír vallási háború ideje 

alatt lejátszódó futballbajnokság ír csapatának tagjai 
alakítják. A fiatalságukra, barátságukra, a szerelemre 
a háború árnyéka vetül, és ami igazi összetartozást 
kovácsol közéjük, az a szabadságvágy. A szabadság 
ára azonban nagyon nagy: sok illúziónak és álomnak 
kell addig összeomlania. A darab a várakozásaink-
nak ugyan annyiban nem felelt meg, hogy míg mi 
vidám hangulatra számítottunk, elgondolkodtató és 
megható történetet élhettünk át. De azt hiszem, egy 
igazi csapatnak mindegy, hogy együtt sír vagy együtt 
nevet, ha együtt lehet.  

FA 
 

DÖK-nap 
 

Az ESZI diákönkormányzata év elején 
kiharcolta, hogy a Diáknapot napot az ESZI diák-
sága egy szombati kötelező tanítási napon 2008. 
április 26-án tarthassa meg. „Egy nappal keve-
sebb, de talán még jól is érezhetjük ma-
gunkat!?”- vívódtak a DÖK-ös honatyák, és 
fájó szívvel gondoltak az elmaradó 
tanórákra. A kevésbé öntudatos diákság 
viszont felhőtlenül (mert az időjárás is 
pártfogásba vette a kitűnő kezdeményezést) 
örülhetett annak, hogy egy olyan nappal 
kevesebb, amikor tanulnia kell. Az „élet 
nem habostorta” alapon félelmetes pró-
batételek várták az osztályokat: 
Kartonraállás: 3 kicsi kartondarabra hány 
ember képes ráállni; sokféle megoldási mó-
dot láthattunk: egymás nyakában, egy lábon 
egyensúlyozva, kicsi a rakás,  stb. Sikítás 
zajszintmérővel: ki sikít hangosabban, a 
zajkibocsátás ezúttal pontot ért. Joghurtevés: 
bekötött szemmel, mindenfelé folyt a 
joghurt, a környezettudatos magatartás 
legcsekélyebb jele nélkül, az ember orrába, ruhá-
jára, hajára, na jó utóbbi tápláló pakolásként is 

felfogható. Zenefelismerés: 5 zene előadóját vagy 
címét kellett felismerni, állítólag a könnyű volt, bár a 
MÁV szignáltól a Queenen keresztül az Aquáig 
minden elhangzott. A kirakósjáték lényege formabe-

illesztés egy kockába, minél gyorsabban, azaz időre, 
nem úgy mint bébikorunkban. Nagy kedvenc volt a 
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tojásdobálás: egymással szemben, cikkcakkban 
kellett dobálni a tojást, a játék addig tartott, 
ameddig a „sportszer” össze nem tört. Zsűri 

megvesztegetése-feladat is jól ment. Minél kreatí-
vabb ötletekkel, tárgyakkal megfőzni a szőrös szívű 
tanár-diák zsürit, a legmeggyőzőbb kapta a legtöbb 

pontot. Próbálkoztak sörrel, cigarettával, 
marék kétforintossal, bicikliülés leszerelé-
sével, tarhabérlettel. Az activity során 
szleng szavakat kellett elmutogatni, osz-
tatlan sikert a „tejcsárda” kifejezés aratta, 
a lányok nyerték természetesen testbe-
széddel. Csocsóban két osztálynak kellett 
egymással játszani 4-4-es felállásban. És 
végül a Bónusz feladat, különleges nehéz-
ségi fokkal : az Igaztató Úr megkeresése 
volt plusz 10 pontért!! 
Akik végigküzdötték a nemes versenyt és 
megnyerték, a paksi cukrászipar remekeit 
falhatták fel, azaz tortákat nyertek. A há-
rom élharcos a 12.D, 11.B és a 10.A osz-
tály volt. 

Szabados Márta és Pálvölgyi Réka 13.D 
 

Eseménytelen bolondok napja 
 
2008. április 1. az ESZI-ben ugyanúgy kezdődött, 
mint a többi tanítási nap: a diákok reggel megér-
keztek az iskolába, beültek a padokba, elővették 
tankönyveiket és füzeteiket. És a legtöbb osztály-
ban ugyanúgy folytatódott. A tanulók fejéből 
hiába pattantak ki jobbnál jobb ötletek tanáraik 
megviccelésére, néhány kivételtől eltekintve a 
szavakat nem követték tettek. Talán féltek az eset-
leges büntetésektől (röpdolgozat vagy beírás for-
májában). Az egyik osztályban mégis történt egy 
szokatlan dolog: mindkét biológiaóra elején egy 
ifjú vette át a pedagógus szerepét, és feleltette az 

igazi tanárt. Becsületére legyen mondva: az összes 
feltett kérdésre helyesen válaszolt, így méltán elis-
mert oktató iskolánkban. 
Hol vannak már a régi, általános iskolás április else-
jék, amikor még jobban megértették bolondozásun-
kat? A tanárparódiák, teremcserék, „bújócskák”, 
ijesztő cselek emléke máig bennünk él. Remélem, ez 
örökre így marad, és annak ellenére, hogy nem me-
rünk ezen a napon sem borsot törni pedagógusaink 
orra alá, nem veszítjük el humorérzékünket. 

Fekete Zsolt 

Játék tanárok nélkül 
 
Lali királyék nemrég elképzelték, hogy milyen 
lenne, ha az iskolában nem lennének tanárok, 
hanem a diákok „magukat tanítanák”. Az ESZI 
egyik osztálya április 4-én ezt próbálhatta ki, de 
csak az első óra erejéig (sokak nagy bánatára), és 
nem szándékosan, hanem egy érdekes véletlen 
folytán. Történt ugyanis, hogy az egyik tanárnő-
jük beteg lett és elvileg óracserével oldották volna 
meg helyettesítését, ám az adott tanár nem tudott 
arról, hogy be kéne jönnie, a tanulók pedig elfe-
lejtettek szólni az igazgatóhelyettesnek.  
Ahogy tapasztaltuk, a közhiedelemmel ellentétben 
nem kellenek feltétlenül tanárok tudásunk gyara-
podásához, ugyanis ez idő alatt is új ismeretekhez 
jutottunk az egymással folytatott diskurzus során, 
melyek szorosan kötődnek az informatikához, 
azon belül a számítógépes játékokhoz.  Lelki 

szemeim előtt már látom, ahogy ez rendszeressé 
válik, és a távolabbi jövőben már minden órán azt 
csinálunk, amit akarunk (pl. matekórán megszámol-
juk a DVD-inket, tesin elsétálunk vagy elkocogunk 
az ebédlőbe, a géptermekben pedig játszunk vagy 
internetezünk). 
De magam is belátom, hogy így vajmi kevés tudás 
csorogna a fejünkbe, és abból se sokat tudnánk hasz-
nosítani a nagybetűs Életben. És ahogy Lali király, 
Harag atya és Szív atya is megállapította: a tanárok 
nélküli iskola nem lenne jó, mert a gyerekek hozzá-
szoknának az anarchiához, vagyis ahhoz, hogy senki 
sem parancsol nekik. Ezáltal sokakból simán válhat-
na bűnöző, hiszen senki nem tanította őket sem a 
jóra, sem olyan dolgokra, amiket használva meg 
tudnának élni. 

Angyalka 
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Krakkói diákok az ESZI-ben 
 

A Leonardo Program kertében testvérek érkeztek 
Paksra Lengyelországból. A krakkói ZESPOL 
SKOL N1  iskolából, az ESZI testvériskolájából tíz 
diák, valamint az őket vezető Margolzata Radzio 
angoltanárnő és Zbigniew Porada tanár úr tölthe-
tett el nálunk huszonegy  kellemes napot.  

Lakóhelyként a kollégium szolgált szá-
mukra, a koleszos tanulókkal rengeteg barátság 
köttetett. A beilleszkedést Vajda Tibor kollégium-
igazgató és a nevelőtanárok segítették. 
Tanulmányi kirándulás révén bejárták az egész 
környéket, Pakson kívül meglátogatták az ország 
híres településeit. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsem: Pécsen megtekintették a bazilikát és a 
kilátót, Szekszárdon a Mézeskalács Múzeumot, a 
híres borospincéket, valamint bejárták a belvárost. 
Kalocsán a Paprikamúzeum és a székesegyház 
volt az úti cél. Budapest híres épületei sem ma-
radhattak ki, ott a Hősök terét, a Budai várat és a 
Terror Háza Múzeumot látogatták meg. 
Résztvettek szabadidős programokban is. Röplab-
da-, kézi- és kosármeccseket játszottak a kollégi-
um csapatai ellen. 
A tájékozódásban és a nyelvi nehézségek leküz-
désében az ESZI diákjain kívül Kozma Győző 

tanár úr, Pólyáné Tóth Judit, 
Steinbachné Horváth és 
Mária Zakara Andrea 
tanárnők segédkeztek. 

Programjukban 
természetesen nemcsak a 
szórakozás, hanem a tanulás 
is szerepelt. Az iskolában 
Weisz János és Jech Attila 
szakmai óráin vettek részt, 
az erőműben a szivattyú, a 
turbina, a gépterem sem 
maradt ismeretlen előttük, 
sőt jártak a bátaapáti 
hulladéktárolóban is. 
Láthatóan jól érezték 
magukat, tetszett nekik a 

kisvárosi környezet és a baráti légkör. Az utolsó hét 
programját már a búcsú határozta meg. Németkér-
Hardon lengyel-magyar énekest bontakozott ki har-
monika- és gitárkísérettel. Bármilyen meglepő a 
legközismertebb szám, amit magyar nyelven ismer-
tek, egy régi Omega-dal volt. Másnap Pakson a For-
tuna Rádió a „Gyöngyhajú lánnyal” köszöntötte a 
krakkói fiatalok Omega-rajongó lelkes kis társaságát. 
A számot Kozma Győző tanár úr konferálta a vendé-
gek kedvéért angolul is.  

2008. április 19-én ünnepélyes keretek kö-
zött búcsúztak. Az igazgató úr, Szabó Béla adott át a 
legjobban teljesítő diákoknak, a kísérő tanároknak, 
ezt a gesztust természetesen a vendégek is viszonoz-
ták. Szívesen maradtak volna még. Reméljük, hogy 
rengeteg élménnyel gazdagodtak és az elkövetkező 
években újabb lengyel diákcsoportok látogatnak 
majd iskolánkba, szeretettel várjuk őket. Mi utoljára 
2006. szeptemberében tettünk látogatást Krakkóban. 
Iskolánkat az ESZIRAT szerkesztősége képviselte. 
Szeretnénk, ha az ESZIS diákok számára is lehetővé 
válna, hogy kiutazhassanak Krakkóba, új dolgokat 
ismerjenek meg, felfedezhessék Lengyelország érté-
keit és szépségeit. 

Baka Richárd 
 

Emeljünk a szinten egy „kicsit”! 
 
Bizony a tízedik évfolyam számára is eljött az 
idő, hogy többé-kevésbé eldöntse, hogy milyen 
pályára lépne legszívesebben. Döntéseiket vala-
mennyire tükrözi az a dokumentum, melyet április 
10-ig le kellett adniuk. Valószínűleg hosszú meg-
fontolás után (cirka egy hónapot kaptak a döntés-
re) a megfelelő tantárgya(ka)t választották ki. 
Alaposan meg is kellett gondolni ezt, ugyanis, ha 

jövő tanévben jövünk rá, hogy az adott tantárgy 
emelt szinten mégsem megy annyira, sajnos végig 
kell szenvedniük az egész évet, hogy megszabadul-
junk tőle. A döntést valamennyire megkönnyítette, 
hogy mégsem a kismillió tantárgyak közül lehet 
akármelyiket választani, hanem érdemes (pontosab-
ban: kötelező) az adott szakirányhoz tartozó tárgyak 
mellett letenni a „voksunkat”. Míg az ügyvitel és 
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közgazdaság szakokon az angol és német domi-
nál, addig a gépész, elektronika és informatika 
szakon a matematika és egyéb szorosan a szak-
mához fűződő tantárgyak is hozzávágódnak az 
előbb említett nyelvekhez. Itt magukra maradtak a 
környezet védelmisek a biológiájukkal. Természe-
tesen akad olyan egyén is, aki semmit sem válasz-
tott. Ők is bizonyára rájöttek, hogy az ördög a 
részletekben rejlik: hiába a többletpont felvételi-

nél, a pluszórák több terhet is jelentenek tanulás 
szempontjából és valószínűleg ők ezt inkább nem 
vállalták be. Remélem mindenki szabad akaratából 
döntött, (és nem szülői nyomásra), és a szívéhez 
legközelebb álló tantárgy(ak)at választotta, mert a 
jövőben előfordulhat, hogy sok estét el fogunk tölte-
ni választottunkkal. 

Kiss Renátó 

 

Jöttünk, láttunk, visszajönnénk… 
 
2 visszatérő diákot találtunk a folyosón, amint 
régi iskolatársaikkal és tanáraikkal nosztalgiáztak, 
és megosztották egymással új tapasztalataikat.  
Simon Balázs a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán tanul és saját bevallá-
sa szerint megtalálta azt, amiben igazán el 
tud mélyülni, és perspektívát jelent a jövő-
jére nézve. Kövecses Imre ellenben Buda-
pestet választotta, és nem távolodott el az 
Esziben tanultaktól, ő a Budapesti Gazda-
sági Főiskola Pénzügyi- Számviteli Karán 
tanul. Annyira nem mutatott igazán nagy 

érdeklődést, de mindenképpen be akarja fejezni, mert 
nagyon sok lehetőséget és esélyt lát benne. Abban 
mindketten egyetértenek, hogy jó visszajönni az 
Eszibe, és ahogy az iskola engedi visszajönnek, 

egyébként pedig 
elektronikus úton 
próbálják tartani a 
kapcsolatot. A leg-
jobbakat kívánjuk! 

Kövecses Imre és 
Simon Balázs 

 

Új OKJ-s szakképzések 
 

Egy számítógép programozás-óra végén hallottam 
Pásztor Katinka tanárnőtől, hogy az OKJ-s képzé-
si rendszer változása miatt más szakmákból sze-
rezhetünk képesítést, mint amikből eddig. A prob-
lémáról tőle kértem és kaptam bővebb felvilágosí-
tást. 
Idén januárban megváltozott az OKJ-s szakmák 
listája, ezért iskolánk is arra kényszerült, hogy 
megváltoztassa képzési kínálatát minden szakma-
csoportban. Arra törekedtek, hogy versenyképes, 
ám az eddigiekhez közel álló képzéseket válasz-
szanak. Ez utóbbi elsősorban azért bizonyult 

nak. Ez utóbbi elsősorban azért bizonyult fontosnak, 
mert már az idén 12.-esek is az új OKJ szerint vizs-
gáznak, ezért az új anyagrészeket az ő tanmenetükbe 
is be kell építeni. Aggodalomra azonban semmi ok: 
az ESZI eddig is figyelt arra, hogy a való életben is 
hasznosítható tudást adjon diákjainak, így már most 
is olyan, a régi követelményekben nem szereplő 
tananyagokat is oktatnak, melyek az új vizsgákhoz 
elengedhetetlenek. 

Fekete Zsolt 

 

Hírek 
 
- 2008. április 16-án a 9. D osztály nagy része 
megnézte a Super size me című filmet, amely a 
gyorsételek egészségtelenségéről szólt és sok 
tanulsággal szolgált a javában lánytanulóknak, 
hiszen minden csaj szeret egészségesen és jól 
kinézni. Tervezik, hogy április 23-án osztálymozi 
keretében az Utolsó óra című filmet fogják meg-
nézni. 

A 9. D és  A osztály együtt az érettségi szünetben 
(2008. május 5-6) a Szelídi- tóhoz biciklizik, és 
egy éjszakát ott is tölt a Napsugár szállodában, 
majd másnap érkezik haza szintén kerékpárral és 
persze komppal. 

A 9. és 10. C osztály környezetvédelmi szakos tanu-
lói 2008. március 28-án szakmai kiránduláson voltak 
Budapesten, ahol meglátogatták a Pálvölgyi barlan-
got és a Magyar Természettudományi Múzeumot is. 

- 2008. márciusában néhány tanuló részt vett a 2008. 
évi gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-
bajnokságon, Budapesten, ahol néhány ESZI-s diák 
szép helyezést ért el.  Az ifjúsági kategória első he-
lyezette Brezovszki Andrea 12.D 4 hibával, negye-
dik helyezett Wieszberger Judit 13.D, hatodik helye-
zett ESZI-s tanuló pedig Féhr Kitti 12.D. Felkészítő-
ik Fórizsné Martos Klára és Nagy Éva tanárnők vol-
tak.
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Környezetesek a tanösvényen, avagy a 11.A/13.G kirándul 
 
2008 április 1.-jén reggel háromnegyed 8-kor a 
11.A és a 13.G osztályok szakmai kirándulásra 
indultak Bátaapátiba valamint a Gemenci erdőbe. 

Először a hulladéktárolót tekintettük meg ahol 
kaptunk védőfelszerelést(sisak) és egy idegenve-
zetőt,aki készségesen elmagyarázott nekünk min-
dent,filmet is megtekinthettünk a bányáról.   A 
Mecsek keleti lábánál, haragoszöld tolnai dombok 
között terül el az ötszáz lelkes Bátaapáti, ahol a 
pár év múlva kis és közepes radioaktivitású atom-
hulladékok temetője üzemel majd.(kb 2010-ben). 
Az emberek az atomenergia békés célú felhaszná-
lásával kapcsolatban a radioaktív hulladékok ke-
letkezését tartják a legnagyobb problémának, 
pedig szakszerű kezelés és tárolás mellett azok 
nem jelentenek veszélyt a környezetre. A radioak-
tív hulladékokat először keletkezésük helyszínén 
összegyűjtik, a szilárd radioaktív hulladékokat 
zárható tartályokba, zsákokba gyűjtik, s kijelölt 
ideiglenes helyükön tárolják. A szállítás általában 
hordókban, vagy nagyon szigorú biztonsági elő-
írásoknak megfelelő,speciális szállítótartályokban 
történik. Nagy aktivitású hulladékok esetén az 
átmeneti tárolókra azért van szükség, hogy bizto-
sítsuk az eleinte jelentős hőt fejlesztő hulladék 
megfelelő hűtését. Az atomerőművek kiégett fű-
tőelemeit például néhány évig vizes hűtést bizto-
sító ún. pihentető medencében, majd általában 50 
évig egy levegőhűtésű átmeneti tárolóban helye-
zik el, és csak ezután kerülhetnek végleges he-
lyükre. A kis aktivitású hulladékokat általában 
cementezni, bitumenezni szokták, míg a nagy 
aktivitású hulladékokat üvegesítik. A bányának 2 
aknája van: a Mária és az Eszter lejtősakna. Mi az 
egyik akán bementünk a másikon pedig kijöttünk. 
A bányában elég hűvös az idő valamint huzat van. 

Bátaapáti után a Gemenci erdő fele vettük az irányt. 
Cél a Bátaszék környéki Gemenci erdőrész megte-
kintése volt. Mikor megérkeztünk a helyszínre kicsit 
várnunk kellett, míg az idegenvezetőnk megérkezik, 
addig a közelben levő gáton tehettünk egy kis sétát, 
ha akartunk, a csapat többi része pedig a buszban 
pihenhette ki fáradalmait. Az idegenvezető megérke-
zése után egy rövid bevezetőt kaptunk a Gemenci 
erdőről illetve címermadaráról, a nagy kócsagról. A 
rövid ismertetés után a tanösvényen haladtunk to-
vább, ahol különböző állomásoknál, különféle fa-, 
növény- és állatfajokról kaptunk információkat. pl: 
tölgyesesekről, vidráról, fekete gólyáról, sasról, vad-
disznóról és őzekről. Ezek közül külön kiemelt állat-
faj volt a fekete gólya, ugyanis ezeket a madarakat 
meggyűrűzik, ami által pontos információkat és ada-
tokat kapnak a hollétükről és szokásaikról. Egyik 
ilyen gyűrűzésnél neveztek el egy gólyapárt is Kop-
pánynak és Margitnak, akik hosszú évekig mindig 
visszajártak a nemzeti parkban rakott fészkükhöz. A 
gyűrűzés segítségével találtak rá a Koppány nevű 
fekete gólyára, aki az egyik teleléskor Törökország-
ba ment, a telet ott töltötte, de elpusztult. A fekete 
gólyák még efelett is extra gondoskodásban része-
sülnek, egy gólyafészket kamerával is elláttak A 
tanösvény során a vezető egy bekerített területet is 
mutatott, ahol fairtás folyik, ami után a fák újratele-
pítésre kerülnek. A kidöntött fák hátránya, hogy a 
dunai árvíz idején a menekülő állatoknak akadályt 
jelentenek, és több állat a gát felé menekülne,de az 
akadály miatt elpusztul A tanösvény végén egy 
madárlesből vethettünk pillantást a Dunán élő ma-
dárfajokra, melyek a következők: vadkacsa, tőkésré-
ce, nagykócsag, szürkegém.  

A Gemenci kirándulás végén haza fele indultunk, 
négyre már Pakson voltunk. 

Meixner Diána  
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Álság-híradó 
 
Vizitdíj az iskolában 
 
Újabb rendelet kiadásáról nyilatkozott az Oktatási 
Minisztérium. A vizitdíj-eltörlés következtében 
kieső vagyont a továbbiakban a középfokú oktatá-
si intézményekből fogják pótolni. A vizitdíj-

automatákat a kórházakból az iskolai bejáratok mellé 
telepítik. A támogatásban részesülő diákok a vizitdíj-
cetli felmutatása ellenében 20% kedvezményt kap-
nak a büfében a pizzás csigára.  

Jegyre mehet majd a CS 
 
Japán kutatók kimutatták, hogy a számítógépes 
játékok bizonyos mértékig jó hatással vannak az 
emberre: fejlesztik a képzelőerőt, a logikus gon-
dolkodásmódot, a vizuális látásmódot. Valamint 
az informatika-szakok vezetői egyetértenek abb 

an, hogy a pc-játék fejlesztők keresettek a 
munkaerőpiacon. Épp ezért 2008 
szeptemberétől legálisan és osztályzatra 
kell majd az informatikus-jelölteknek 
Counter Strike tudásukat bemutatni.  

 
A McDonald’s felvásárolta az iskolai menzát 

 
Paksra is megérkezett a 
világ elsőszámú étterem-
lánca. A multi megfelelő 
helyet keresve kisváros-
unkban úgy találta, hogy 
a legnyereségesebb a két 

iskolát is ellátó ….. menza felvásárlása. Így ezentúl a 
diákok McDonald’s-os termékekkel csill apíthatják 
éhségüket. Az iskola egészségügyi szakemberei a 
várható elhízás-folyamatot több testnevelőtanár al-
kalmazásával kívánja kompenzálni. 

FA 
 

Versenyeredményeink 
 

Így lehet 100%-os emeltszintű érettségit tenni 
 
Egyik nap a fülembe jutott egy rendkívüli hír az 
egyik ESZI-sről. Ezért megkerestem és kérdeztem 
tőle pár dolgot. Ez a hír nem más, mint az egyik 
12. A-s diák Fábián Balázs második lett a Szak-
mai Érettségi Tantárgyak Versenyen Környezet-
védelmi és vízgazdálkodási 
alapismeretek tárgyból. Miután 
megkértem, meséljen pár dol-
got a versenyről, így írta le a 
történteket. A versenyt 
megelőzte egy helyi forduló, 
ahonnan a 10 legjobb 
versenyző bekerült a döntőbe, 
ami április 2-4-ig tartott Sze-
geden. Mivel már minden 
évben értesültem a versenyről, 
az idei tanévben végig 
készültem rá, azonban amikor 
megtudtam, hogy bekerültem a 
döntőbe 3 hét intenzív tanulás 
következett. A felkészülésben Nagy János az osz-
tályfőnököm és Fodor Melinda a tanárom segített. 
Az osztályfőnökön el is kísért a szegedi döntőre, 

ahova tizedikként kerültem be, ám másodikként ke-
rültem ki. A tíz versenyzőből csak egyetlen lány volt 
és egyáltalán nem ismertük egymást. Amikor odaér-
tünk le is betegedtem. Nem voltak kötött programok, 
de a tanár úrral tettünk egy városnézést. A verseny 

teljesen olyan volt, mint egy 
próbaérettségi, azzal a különbséggel, 
hogy itt mivel verseny volt mindenki 
ugyanabból a tételből szóbelizett. A 
versenyen 300-400 versenyző volt, 
akik több szakma legjobbjai. Az első 
három győztes tárgynyereményben 
részesült, az első öt versenyző, pedig 
megkapta 100%-os emeltszintű 
érettségit az adott tárgyból, ami 
döntően befolyásolja a felvételizési 
esélyeit. Gratulálok ehhez a szép 
eredményhez. Bárki követheti Balázs 
példáját, csupán amit amúgy is 
tanulnunk kell, ha jó szakemberek 

szeretnénk lenni, azt kell jobban átnézni, és elhiva-
tottnak kell lennünk a szakmánkhoz.  

Illés Norbert 
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Protokollverseny 
Iskolánk csapata sikerrel vette az akadályt a XI. Országos Protokollverseny megyei döntőjén, így részt vehetett a 
pécsi országos megmérettetésben is, ahonnan szép eredményekkel és szép emlékekkel tértek haza.  
 
A versenyt 2008. március 10-11-én, Pécsen tartot-
ták. Az egész ország területéről érkező 15 csapa-
tot A Hotel Pátriában szállásolták el. A megérke-
zést követően a résztvevők elfoglalták szobáikat, 
majd körbevezették őket a városban (többek kö-
zött a Megyeháza vendégtermét is megtekinthet-
ték). A programismertetés után este már meg is 
kezdődött az embert-diákot  próbáló kihívás: ren-
dezvényszervezési ismereteiket kellett a zsűrinek 
bizonyítaniuk.   
A győzelemhez azonban nem volt elég ennyi: a 
nyakkendőkötéstől a kávéfelszolgálásig, a gaszt-
ronómiától az öltözködésig minden területen hoz-
záértést kellett tanúsítani. Ezek után következhe-
tett csak a verseny fő attrakciója, amelyet kitartó 
otthoni előkészületek előztek meg. Olaszország 
viselkedéskultúrájáról kellett nemcsak előadást 
tartani, de kiállítást is készíteni. A versenyzők 
asztalán olyan, az olasz kultúrát reprezentáló jel-

legzetességek sorakoztak fel, mint a bor, fűszerek, 
olívaolaj, mozzarella, kávé, forma 1-gyel kapcsola-
tos holmik, és még sorolhatnánk. Az országos meg-
mérettetésben a gyakorlati rész dominált a területi 
elméleti követelményekkel szemben. A pontozás 
alapja az ötletesség és a felkészültség volt.  
Hogy vajon megérte-e a rengeteg felkészülés és a 
verseny okozta sok izgalom, azt mindenki eldöntheti: 
az első díj ugyanis egy budapesti hétvégét, fejenként 
16 ezer forintot, könyvutalványt, és egy-egy digitális 
fényképezőgépet foglalt magában. Megéri jól visel-
kedni! 
Az ESZI-s csapat -Nagy Éva tanárnő felkészítésé-
ben- Jákli Enikő, Urbán Beáta, Wascher Alexandra 
is büszke lehet az eredményére, hiszen a szép 8. 
helyezést érte el. Könyvvásárlási utalvánnyal, egy 
CD-vel, sok-sok élménnyel és tapasztalattal érkeztek 
haza.  

Feil Andrea 
 

Szilárd Leó fizikaverseny 
Idén is megrendezésre került a Szilárd Leó fizikaverseny az ESZI-ben, február 25.-én. Az induló versenyzők délután 
kettőtől négyig tehették próbára tudásukat a verseny keretén belül. Összesen hat tanuló indult. A kilencedik osztály-
ból Kádár Zoltán és Csergő Tamás indult, legtöbben a tizedikből vettek részt, név szerint Csábi Dávid, Szatmári Máté 
és Vas Gábor, illetve a 12. osztályosok közül Véhman Ádám. Vajon milyen lehetett az idei verseny? Többek közt 
erről kérdeztük meg Kádár Zoltánt, és felkészítő tanárát, Nagyné Lakos Mária tanárnőt. Lássuk először a diák érté-
kelését. 
 
Milyen feladatokkal néztél szembe? 
Mindenféle feladatok előfordult: gondolkodtató, 
számításos, de amit nagyon sokat kellet latolgat-
nom, azok az átváltásos feladatok voltak. De volt 
könnyű is, amire azonnal tudtam a választ. 
Melyik feladat okozott meglepetést? 
Amire nem számítottam, azok szintén az átváltá-
sos feladatok voltak, de használhattunk könyvet, 
így onnan ki tudtam írni. 
Hogyan készültél fel a versenyre? 
Egyrészt egyedül készültem, másrészt Nagyné 
tanárnő adott anyagokat, könyveket, illetve inter-
net segítségét is igénybe vettem. 
Mit gondolsz, milyen helyezést értél el? 
Szerintem második leszek. 
Nézzük a tanári véleményt is, mit gondol az idei 
versenyről Nagyné tanárnő. 
Hogyan készítette fel az indulni kívánó tanuló-
kat? 
Fizikaszakkör keretében hétfőként. Bárki nyugod-
tan jöhet, nem csak az, aki a Szilárd Leó fizika-
versenyre készül. Itt lehet kísérletezni, mérni… 

Az indulóknak adtam ki anyagot, ami a tananyaghoz, 
iskolai anyaghoz nem tartozik. 
Mióta indul az iskola ezen a versenyen? 
Az iskola indította az Eötvös Lóránd Társulattal és 
az erőművel együtt. Ha van olyan versenyzőnk, aki 
eléri a pontszámot- ez a kicsiknél húsz pont, a na-
gyoknál harminc pont-, az továbbjut a következő 
fordulóba. 
Ha jól hallottam hatan indultak az idén. 
Igen, ez a néhány éves szakköri munka eredménye, 
hogy ilyen sokan vállalták. A döntőbe Csádi Dávid 
jutott, a többiek pedig ügyesen teljesítettek. Nagyné 
tanárnő rendelkezésemre bocsátotta a fizikaverseny 
feladatait és megoldásait is. Összesen tíz feladatot 
kellett megoldaniuk a versenyzőknek, főként elméle-
ti anyagra építettek azok, akik összeállították a teszt-
lapot, de jó pár számolást is el kellett végezni ahhoz, 
hogy egy feladat maximum pontszámot kapjon. Akit 
érdekel a verseny, annak figyelmébe ajánlom a 
www.szilardverseny.hu honlapot. A versenyzőknek 
gratulálunk az eredményeikhez, Csádi Dávidnak 
pedig sok szerencsét kívánunk a döntőben.   Vuliem 
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Elkezdődtek az érettségik 
 
Az első vizsganapon 2008. 

május 5-én a magyar érettségi 
írásbelivel elkezdődtek az idei 
érettségi vizsgák. A közép-
szintű írásbeli érettségi két, 
egymástól jól elkülönülő rész-
ből állt. Az első egy szövegér-
tési feladatsort tartalmazott: a 
Mindentudás Egyetemén el-
hangzott előadás kapcsán szü-
letett interjú Nádasdy Ádám 
nyelvésszel a nyelv változásá-
ról. Az írásbeli vizsga másik 
összetevője 
szövegalkotási 
feladat volt. 3 
órában, 60 pon-
tért három 
feladat egyikét 
kellett 
megoldani. Ezek 
közül az érvelési 
feladat Ancsel 
Éva egy 
bekezdése 
alapján annak 
kifejtése volt, 
hogy a technika 
XX-XXI. szá-
zadi eredményei 
hogyan befo-
lyásolják az 
egyén önálló gondolkodását 
(mennyiben erősítik, illetve 
gyengítik a gondolkodás ere-
detiségét, miként változnak 
meg például kulturális szoká-
saink a készen kapott elemek-
től). Műelemzésre Petelei 
István A könyörülő asszony 
című novelláját lehetett vá-
lasztani, a vizsgázóktól a mű 
lélektani folyamatainak, illet-
ve az azokat megjelenítő eljá-
rásoknak a kibontását várták. 
A magyar novella történetének 
ebből a korszakából való, 
hasonló problematikájú művek 

részét képezik a középiskolai 
anyagnak; a kitűzött szempont-
ok alapján jól megközelíthető ez 
a szöveg.  Az összehasonlító 
műelemzés Berzsenyi Dániel 
Horác című költeményének, és 
Vas István - szintén Horatiust 
idéző - Vides ut alta stet című 
versének összevetése volt. A 
feladat a jól érzékelhető közös 
motívumok hasonló és eltérő 
felhasználásának bemutatását 
kérte. 

A matematika írásbeli 
középszintű írásbeli vizsgán két 
feladatlapot kellet megolda-
ni.180 percig tart. Az I. feladat-
lap 10-12 feladatot tartalmaz, 
amely az alapfogalmak, definí-
ciók, egyszerű összefüggések 
ismeretét hivatott ellenőrizni. A 
II. feladatlap két részre oszlik, 
egyik felében a feladatok egy 
vagy több kérdésből állnak, a 
második rész három, egyenként 
17 pontos feladatot tartalmaz, 
amelyből a vizsgázó választása 
szerint kettőt kell megoldani, és 
csak ez a kettő értékelhető. 

A történelem írásbeli fel-
adatsort egyébként körülbelül 60 
százalékban a magyar, mintegy 40 
százalékban pedig az egyetemes 
történelemhez kapcsolódó feladatok 
alkotják. Az összes feladatnak kö-
rülbelül 50 százaléka a XIX. és a 
XX. század történelméről szól. A 
minimumszintet könnyedén telje-
síthetik a diákok, hiszen például a 
térképismeretre alapuló kérdéseket 
egy gyengébb képességű vagy 
gyengébb felkészültségű diák is 

gond nélkül meg 
tudja oldani. A 
jeles elérése 
viszont nem 
könnyű, alaposan 
át kell látni a 

kifejtős 
kérdéseknél az 
adott kort, a 
történelmi össze-
függéseket.  
Ez utóbbiak 
közül hármat 

kellett 
választaniuk a 

maturálóknak. 
Magyar 

történelemből 
feldolgozhatták 

az 1956-os forradalom okait, a II. 
Magyar Hadsereg Don-kanyari 
tragédiáját, Magyarország 18. szá-
zadi demográfiai viszonyait, a ma-
gyar nyelv államnyelvvé válását, az 
államalapítás témakörét vagy Er-
dély társadalmi, rendi tagozódását. 
Az egyetemes történelem esetében 
az ipari forradalomra és a reformá-
cióra kérdezett rá a teszt. A tételek 
hármas csoportba voltak rendezve - 
két magyar és egy egyetemes törté-
nelem tétel - , e "triók" egyikét kel-
lett kiválasztani, s ezekről írni két 
kisebb és egy hosszabb esszét. 
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Ne csak nézz,…láss! 
 

A tanulók életének nagy kérdései közé 
tartozik: miért szükséges számunkra, hogy külön-
féle művészeti ágazatok jellemzőit és módszereit 
elsajátítsuk az iskolában? Van valami jótékony 
hatása sorsunk későbbi alakulására annak, hogy 
heti két művészetek órát végigülünk egy jó kis 
délutáni szundizás helyett? 
A diákok empátiaérzése általában eddig terjed a 
tantárgy eredeti céljaira vonatkozóan, ezért érde-
mes inkább más szempontokból megvizsgálni. 
Szerintem, az ESZI összes tanulója tapasztalatból 
tudja már, hogy a Makó András tanár úr társasá-
gában töltött negyvenöt percek mennyire jó han-
gulatban telnek. Mindenki kiélheti művészi sza-
badságát, megkötések nélkül alkothat, bár azért 
érdemes bizonyos laza szabályokat betartani, 
hogy jó jegyek szülessenek. A festmények, rajzok 
beadásának határideje eléggé szabadon értelmez-
hető, nem probléma, ha még a következő, vagy az 
azt követő órára sincs még teljesen kész. A felelé-
sek is hasonlóképpen diákpártinak mondhatóak. 
Ha valaki nem tud valamit, ám elég határozott, 
hogy bebizonyítsa, ő a következő órára az egész 
füzetet becsülettel bemagolja, a tanár úr engedé-
kennyé válik és általában nem csak a megérde-
melt jegytől, hanem a következő órai újabb szá-
monkéréstől is megmenekülhet, ugyanis az általá-
ban feledésbe merül. 
A laza óramenet elengedhetetlen a "barátias" lég-
kör kialakulásához, ám mindez gyakran a szabá-

lyok szabados értelmezéséhez és egyúttal fegyelme-
zetlenséghez vezet. A diákokban kialakul, vagy ép-
pen felerősödik az „ez egy felesleges tantárgy” érzete 
és ilyenkor különféle „poénos beszólásos” módsze-
rekkel próbálják lehetetlenné tenni a tanítást. Pedig 
Makó tanár úr érezhetően minden erejével arra törek-
szik, hogy tudását a lehető legjobban átadja az utó-
kornak, ám ez nem mindig talál megértő tekintetekre, 
befogadó lelkekre. Művészemberként szerintem ne-
héz látni, hogy nem mindenki érdeklődik egyformán 
az iránt, ami számára talán az egyik legfontosabb. 
Mostanára azonban, mintha a tanár úr megtalálta 
volna az „arany középutat”, a szokásos, poénos han-
gulat változatlan, ám ez nem fajul el, így fegyelmi 
intézkedésekre sincs szükség. A tanítási szándék is 
egyre inkább összhangba kerül azzal, amit mi úgy 
mondanánk, hogy „jól elvagyunk”. Ő meg tudja taní-
tani, mindazt amit szeretne, mi pedig jól érezzük 
magunkat az óráin. 
Egyre kevésbé merül fel a kérdés, hogy mi értelme 
van ennek, ami ha mégis felmerül, természetesen 
mindenkinek magának kell eldöntenie. Azért annyira 
nem nehéz a kérdés: minden egyes új ismeret elsajátí-
tása szélesíti a látókörünket, és hozzájárul egy bizo-
nyos fokú alapműveltség kialakulásához. Ezen kívül 
segítséget nyújthat abban, hogy legyen a ízlésesünk, 
felismerjük a művészi értékeket, ha egy festményről 
vagy egy épületről kérdeznek minket, hozzá tudjunk 
szólni, ne csak bámuljunk értetlenül. 

Baka Richárd 

 
Úszásóra 

 
Minden második héten sok ember rémálma kö-
vetkezik be. Hiszen a testnevelés órákon a diákok 
úszni is szoktak járni. Az egész horror már az óra 
kezdése előtt elindul. A 10 perces szünetben át 
kell csattogni az úszodába, sőt még át is kell öl-
tözni. Az utóbbi kisebb-nagyobb sikerrel meg is 
szokott történni, persze akinek van fürdőruhája. 
Az öltözködés befejeztével el kell rohanni a me-
dencékhez. Eddig még nem is olyan súlyos az óra. 
De a tanár úr megérkezése után... Következik a 
névsorolovasás. Az osztály ilyenkor már két rész-
re oszlik. Vannak, akik konditerembe mennek, és 
vannak akik úszni. Többen különféle kifogásokat 

találnak ki arra, hogy ne keljen úszniuk. Az ellenőr-
zés befejezésével jöhet a fürdés. Először fejesugrás-
sal kell kezdeni és 50 méter mellúszással. Ez után 
következhet 50 méter gyors- és hátúszás. Sok diák 
már e 150 méter után alig tud fentmaradni a vizen. 
Ezt a gyakorlatot még ötször kell bemutatni. Ha ké-
szen vanakkor lehet szabadon bármit csinálni, csak 
az a lényeg, hogy a vízben kell maradni és a partot 
nem szabad sehol sem megfogni. De ezt már sok 
tanuló nem bírja, lemerül a víz alá és ott próbálja 
meg kipihenni a fáradalmakat. 

Hodován Viktor 
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Kitekintő 
 

Az óraátállítás kezd feleslegessé válni? 
 
Március 30-adika nem egy átlagos nap volt, hi-
szen „kevesebb volt egy órával” ugyanis hajnali 2 
órakor át kellett állítanunk az időt 3órára. Egykor 
azzal az indoklással vezették be számos országban 
az évenkénti két óraátállítást, hogy ezzel jelentős 
energiát lehet megtakarítani. Mára azonban a 
legújabb felmérések szerint a takarékosság csak 
álom marad. Akkor 5-10 százalékot lehetett az 
energiafogyasztáson spórolni az évi kétszeri óra-
átállítással, míg manapság már nem észlelhető 
jelentős csökkenés. Ez annak is köszönhető, hogy 
régen például a közvilágítás egy adott időpontban 
kapcsolt be, míg ma sötétedéskor kapcsolja be a 
számítógépes rendszer. A fűtést is termosztát 
szabályozza a beállított hőmérséklet szerint, ami-
nek szintén nincs köze ahhoz, hogy hány óra van. 
Régen azért is volt jelentősége, hogy télen egy 
órával később lehetett kelni, mert akkor ennyivel 
később kapcsolták be a fűtést az emberek. A kuta-
tók ezt azzal magyarázták, hogy télen a fűtést, 
nyáron a légkondícionálót kapcsolják be az embe-

rek, és mindkettő jelentős áramfogyasztással jár. 
Télen állandóan megy a fűtés, akkor is, ha nincsenek 
otthon az emberek. Nyáron pedig, ha korábban haza-
érnek a munkából, azonnal bekapcsolják a 
légkondícionálót. Mindez még több energiafogyasz-
tással jár, mint ha nem történne óraátállítás. 
Az óraátállítást követő hetekben ráadásul több a 
figyelmetlen sofőr, mert az átállítás megzavarja az 
emberek biológiai óráját, amitől álmosabbak, fárad-
tabbak, adott esetben ingerlékenyebbek lesznek. 
Ezekkel az elméletekkel kapcsolatban azonban még 
senki sem tudott felmutatni bizonyítékot. Megkér-
deztem pár ismerőst, osztálytársat a témában, és 
egyhangú választ kaptam: mindenkit megvisel hogy 
korábban kel, olykor van hogy el is késnek innen-
onnan. Az óraátállítást viszont csak egységesen le-
hetne eltörölni, mert a szakemberek szerint az orszá-
gokon átívelő vonat- és légi közlekedésben káoszt 
okozna, ha például Európában országonként eltérné-
nek az óraátállítást illetően 

Prantner Anikó 
 

A közlekedés nem játék! 
 
A ballagás után a koleszosok és a bejárósok siet-
tek a buszukhoz. Egyikük át akart menni a 
giminél lévő zebrán, és meg is állt, körülnézett, 
ahogy kell. A jobbról érkezők és az egyik balról 
érkező autó meg is állt, de a belső sávban közle-
kedő továbbszáguldott. A srác közben elindult, de 
még jó, hogy az autó gyorsan elhúzott, így nem 
történt tragédia. A településen, ahol lakom, ritka 
az olyan vezető, aki a kijelölt átkelőhelyen meg-
adná a sétálóknak a nekik járó elsőbbséget. 
Sajnálatos dolog, hogy némelyik autós ennyire 
nem figyel a gyalogosokra. Azt pedig nem hiszem 
el, hogy ilyen sokan sietnek annyira a dolgukra, 
hogy nem tudnak megállni arra a pár másodperc-
re, amíg az ember átkel az úttesten. Vajon miért 
ilyenek? Talán azért, mert felsőbbrendűnek érzik 
magukat a gyalogosoktól és kerékpárosoktól, és 
nagyon büszkék, mert nekik kocsijuk van. Néme-
lyiküket az sem érdekli, ha valakit halálra gázol-
nak: egyszerűen védtelenebb embertársukat hibáz-
tatják még akkor is, ha ők tehetnek a balesetről. 

De nem csak az autósok között akadnak, akik nem 
figyelnek kellőképpen. A minap voltam szemtanúja a 
lakóhelyemen, amint egy biciklit toló lány körülte-
kintés nélkül kelt át egy elég forgalmas főúton, és 
még szerencse, hogy az érkező autós időben lassított. 
A gyaloglás általában a leglassabb közlekedési for-
ma, így szerintem nem késett volna el sehonnan, ha 
gyorsan megnézi, hogy jön-e valamilyen jármű. 
A gépkocsisokhoz visszatérve: velük a másik nagy 
probléma a tilosban parkolás és várakozás, főleg 
buszmegállóban. Nem nehéz olyan autóst kifogni, 
akinek van képe olyan megállóba parkolni, ahol 
félóránként járnak autóbuszok. A mi településünkön 
pedig sok sofőrnek kéne megérteni, hogy még olyan 
buszmegállóban is tilos várakozni, ahol csak nap-
közben párszor állnak meg járatok. 
A KRESZ-t nem véletlenül találták ki. Ez egy olyan 
szabályzat, amelyet nem csak az utolsó forgalmi 
vizsga végéig, hanem mindig kell ismerni és alkal-
mazni. Így sok kellemetlenséget és balesetet spórol-
hatunk meg magunknak és embertársainknak. 

Wonderboi 
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Kis halálfejecskék 
 
Sokan, ha meglátunk egy pólón, vagy egy táskán 
egy halálfejecskét, gyakran nevetni kezdünk. De 
nem volt ám ez mindig így! 
Ugorjunk vissza az időben több mint ötszáz évet, 
mikor I. Erzsébet uralkodása 
alatt mutatkozott a világon az 
első „halálfejesek tábora” nos, 
igen, ők voltak a jól ismert 
kalózok. Ha valaki nem kedveli 
a történelmet, mindenkép 
láthatott kalózokat, ha más-
honnan nem, a mozivásznon, a 
Karib-tenger kalózai triló-
giában. Majd nem is kell sokkal 
előre ugranunk az időben, és 
rátalálunk a halálfejesek újabb bandájára, a vad 
motorosokra. Előttünk tíz-húsz éve ellepte szinte 
a földet az amerikai hobby, a motorozás. Mint 
ahogy régen a kalózok rettegettek és megfélemlít-
hetetlenek, úgy a motorosok is hasonlóan kemé-
nyek voltak, ráadásul belőlük született a mai 
heavy metal stílusirányzat. 
A történelemben persze máshol is előfordul a 
halálfejecske, és mindenhol úgy, mint egy szim-

bólum, amitől félni kell. Nos, a mai divat mást dik-
tál. Egyre inkább terjed hazánkban is az emo stílus, 
akik habár nem a rettenthetetlenségre, de ők is al-
kalmazzák ezt a kis aranyos szimbólumot. Így ha 

valaki manapság azért szeretne 
halálfejes cuccokat hordani, mert 
tetszik neki vagy esetleg, mert ezzel 
valamihez tartozását szeretné 
jelképezni, nem használhatja 
kedvére, hisz ’a divat ellopta’. Talán 
ezért is mondják sokan, hogy a divat 
sok „divatrockert” hozott létre, akik 
szeretnének valódi ’hard rockernek’ 
tűnni, bár nem ezt képviselik. 
   Nos ezzel nem szeretném senkinek 

a ’zenei vallásnézetét’ megsérteni, természetesen 
ezzel csakis és kizárólagosan a mai divatot piszkál-
gatom, nem a viselőit.  
Íme, egy halálfej.  
Hát most nézzétek meg! Tudnánk ettől félni? 
 

Ayumi 

 

Pluszpontok, mert megérdemlik 
 
Idén megváltozott a felsőoktatási felvételi pont-
számítás, a 480 pontos rendszer azonban megtar-
totta a régi előnyét: a hátrányos helyzetű diákokat 
pluszpontokkal segíti. Egyesek értelmetlenül 
irigykednek rájuk, hiszen nem tehetnek arról, 
hogy nehézségekkel küzdenek már fiatalkoruk-
ban. 
Sokuk például nem azért vállal diákmunkát, mert 
külföldi nyaralásra vagy autóra vágyik, hanem 
azért, hogy családjával meg tudjanak élni. Nagy 
részüket az apja vagy az anyja neveli egyedül, így 
otthon is többet kell segíteniük. Ez – akaratlanul 
is – elveszi az időt és az energiát a tanulástól. A 
másik probléma pedig, hogy a szülők gyakran 
alacsony végzettségűek (de nem lustaságukból 
fakadóan, ahogy sokan tévesen gondolják, hanem 
az élet kényszerítette őket arra, hogy hamar ott-

hagyják az iskolát és dolgozzanak, például azért, mert 
a szüleiket még ifjúkorukban elvesztették, és más-
képp nem lett volna elég pénzük), ezért a nehezebb 
házi feladatokban nem mindig tudnak segíteni, 
különtanárra pedig nem telik. A fentiek mellett a 
kiközösítés és az igazságtalanság érzése okozhat ne-
kik lelki problémákat, amelyek szintén hátráltatják 
őket. 
Ahhoz, hogy egyetemen vagy főiskolán folytathassuk 
tanulmányainkat, az irigykedés helyett érdemesebb 
mindenkinek a maximumot kihoznia magából. Akad-
nak azonban olyanok, akiknek még ez a hajtás sem 
elég ahhoz, hogy bejussanak – rajtuk kívül álló okok-
ból. Szerintem nagyon helyes, hogy őket ezekkel a 
pluszpontokkal is segítik, az viszont kevésbé, hogy 
sokan még ezt is sajnálják tőlük. 

Angyalka
 

Ünnep egy énekesnőért 
 
Nemrég hallottam, hogy Barbadoson az év egy 
napját világhírű énekesnőjüknek szentelik. Ez a 
Rihanna Day, ami nemzeti ünnepnek számít a kis 
szigeten. Ezt mi is simán lekoppinthatnánk, de 
vajon kit kéne ünnepelnünk? Nehéz a választás, 

hiszen nem egy külföldön is ismert zenészt, énekest 
adott kis hazánk (bár nagy részük sajnos itthon nem 
valami népszerű). A döntést a legjobb lenne a nagy-
közönségre bízni, így én most csak javaslatot teszek. 
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Ki az az énekesnőnk, akinek itthon szinte min-
denki hallotta már a nevét, pedig hosszú évekig az 
Egyesült Államokban élt családjával? Már hal-
lom, ahogy egyszerre kiabáljátok: Király Linda! 
Nos, szerintem az lenne a legnagyobb poén, ha őt 
tisztelnénk meg ilyen módon. Ugyanis, mint min-
den állami ünnep, ez is zászlófelvonással kezdőd-
ne a Parlament előtt. A jó szokás szerint amíg a 
lobogó eljut az árboc aljától a tetejéig, a Himnusz 
szól úgy, ahogy azt annak idején Kölcsey megírta 
és Erkel megzenésítette. De ezen a napon nem a 
katonazenekar játszaná az „eredetit”, hanem Ki-
rály Linda énekelné el az ő verzióját, aminek a 
közepén az ország vele együtt kiabálná: „Segítsen 
a közönség!!!” 
Bizony, ezt az alkalmat hazájában töltené az 
aranytorkú hölgy, amit ki is lehetne használni 
arra, hogy ne csak a fővárosiak és azok élvezzék a 
dalait „élőben”, akik el tudnak utazni egy buda-
pesti koncertjére. A kis falvakban úgysem szoktak 
haknizni olyan kiváló zenészeink, mint például 

Ákos vagy Presser Gábor: ők csak nagyobb városok-
ban, több ezer ember előtt lépnek fel. Kárpótlásként 
mindenhol kellene Király Linda-koncertet tartani, 
ám a sztár önmaga kevés ahhoz, hogy egy nap alatt 
az összes hazai településre eljusson, és akkor még 
mindig nem gondoltunk a határon túliakra. Ezért 
vagy klónozni kéne a művészt, vagy hasonmásokat 
találni és valódinak látszó playback bulikat tartani. 
Egyik sem lenne túl erkölcsös megoldás, pedig lenne 
rá igény. Ha pedig a rádiók egész nap az ő számait 
játszanák, sokan örökre megunnák, mások pedig – 
mivel alapból nem kedvelik Lindát – inkább előven-
nék a jól bevált CD-ket, kazettákat vagy MP3-akat. 
Ennek ellenére ez egy emlékezetes nap lenne a ra-
jongók számára, és sokan visszagondolnának a Sze-
relem utolsó vérig című filmre, vagy arra az időre, 
amikor férfiak százezrei boldogan bámulták késő 
este a tévéképernyőt a Nagy Testvér házában készült 
éjszakai felvételeket nézve.  

Fekete Zsolt 

 

Pénzt vagy életet? 
 
Újabb amerikai tv-remeknek lehetünk tanúi az 
egyik kereskedelmi csatornán késő este vetített Az 
igazság ára c. műsor gyanánt. A show rendkívül 
egyszerű szisztémára épül: a versenyzőnek saját 
személyével és magánéletével kapcsolatos kérdé-
seket tesznek fel. Minél rázósabb a kérdés, annál 
többet fizetnek érte, de egyetlen hazugság után az 
egész addig összegyűjtött pénz elveszik. Talán ti 
is sejtitek, hogy ezt a műsort nem arra találták ki, 
hogy a kedves résztvevő meggazdagodjon rajta, 
és ezzel valószínűleg az is tisztában van, aki vál-
lalja a megmérettetést. Talán egyszerűen csak 
elege van a titkolózásból, a folytonos rejtegetés-

ből. Nem mondhatja el senkinek, hát elmondja min-
denkinek - a kétes értékű bölcselet itt lép érvénybe. 
(Kétes értékű igazság: attól, hogy ezentúl az ember-
nek nem kell majd tovább titkolóznia, csak pillanat-
nyilag könnyebbül meg, de a probléma nem oldódik 
meg, a pillanatnyi megkönnyebbülésbe valószínűleg 
hamar belerondítanak majd a következmények.)  
De vajon mi tényleg akarjuk-e tudni, hogy mit rejte-
get a szomszéd, vagy mi az, amiről a szüleink sosem 
meséltek? 

FA.

 

Vers 
 

Deák Barbara Kicsimnek 
 

Felébredtem, arcomon könnyek 
Érzés, mit senki sem érthet 
Hullott könnyem álmomban, 
Szenvedek a karjaidban… 
 
Kezeid közt elaludtam, 
Elhitted, hogy 
megnyugodtam. 
Rejtettem előled az igazat, 
De most elmondom e szavakat: 

 
Mielőtt bármi rosszat hiszel, 

Szeretlek! Ezt tudnod kell! 
S mit titkolok előled, röviden 

Pár szóval kifejezem: 
 

Féltelek, az élet sodrától, 
Mások rosszindulatú mocskától. 
Elveszel lassan a sötét tengeren 

Nem veszed észre, de én nyújtom kezem… 
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Horoszkóp 
 
Bika: A jobb jegyek érdemében sokat kell ta-
nulni, de ehhez el kell magadat kötelezni a ta-
nulás mellett és le kell mondanod pár számod-
ra fontos dologról. Ha ezeket megteszed azzal 
csak magadnak segítesz, és ezt a hozzáállást 
honorálják.  
 
Kos: Nagy fába vágtad a fejszédet, most már 
lemondanál beteljesítéséről, de ne tedd, mert ha-
marosan siker foglya koronázni erőfeszítéseidet. 
Legyél bizakodóbb, és ne becsüld le magad, de az 
önbizalmad nehogy beképzeltségé nője ki magát. 
Keress új barátokat magadnak, mert az ember 
csak akkor lesz igazán erős ha állnak mögötte és 
támogatják. 
 
Ikrek: Sok ember a környezetedben 
irigykedik rád és igyekszenek rossz 
színben feltüntetni téged. Figyelj oda, és ne 
adj lehetőséget irigyeseidnek és 
rosszakaróidnak, hogy bármiben is 
árthassanak neked. 
 
Rák: Tanulmányi eredményeid javuló 
tendenciát mutatnak és ez már meglévő 
vagy kialakuló párkapcsolatodra is, 
vonatkozik. Élvezd hát a gondtalan életet, 
de csak átmenetileg, mert ha tartósan 
leeresztesz, akkor ennek vége szakad, és 
nehéz idők következnek be. 
 
Oroszlán: Fordíts több időt barátaidra, családodra 
vagy épp szerelmi életeddel foglalkozz, ez az 
időszak most neked kedvez és amibe most bele-
vágsz jószerével, minden sikerülni fog. Ez az 
időszak békés lesz és talán egy kicsit egyhangú, 
de még eljön az idő amikor visszasírod ezt.  
 
Szűz: Kihívások várnak rád, amit képességeidhez 
mérten teljesítened kell, gondolnod kell a jövődre 
már most és akkor később nem lesz akkora aka-
dály. 
Mérleg: Ne hagyd magad becsapni és kerüld a 
rossz társaságot, mert belerángathatnak olyan 
dolgokban, amit később biztosan megbánhatsz. 

Néha megfontolhatnád azt amit tanáraid és szüleid 
mindennap szajkóznak és akkor nem lesz baj. 
 
Skorpió: Rengeteg tanácsot fogsz kapni, minden 
irányból, amelyek közül párat meg kéne fontolnod, 
hogy zökkenőmentesen haladhass később előre. Bát-
ran fordulj legjobb barátodhoz, barátnődhöz aki jó 
tanácsot fog neked adni. 
 
Nyilas: Álláspontod valamilyen téren megváltozik, 
de neked ki kell mellette tartanod, még akkor is ha 
senki nem támogat benne. Sajnos ebben lehet ma-
gadra maradsz mert jó tanácsokkal semmire sem 
mész ez ügyben. 
 

Bak: Jól vigyázz 
meglévő 

kapcsolatodra 
mert most egy 
harmadik ember 
közétek állhat, ha 
igazán szereted 

jelenlegi 
partneredet nem 
lesz gond de ha 
bizonytalan vagy, 
akkor hamarosan 
más karjaiban 
találhatod ma-
gadat. Ha viszont 
még nincs párod 

akkor ez egy jó lehetőség párkapcsolat kiépítésére. 
 
Vízöntő: Az elkövetkezendő időben fáradékony 
leszel de emiatt nem hanyagolhatod sem a tanulást, 
sem azokat az embereket akik fontosak neked.  
 
Halak: Ez az időszak elhozza neked a rég várt bé-
kességet, kipihenheted az elmúlt hetek fáradalmait és 
most először érezheted magad egy kicsit felszabadul-
tabbnak. De aztán újult erővel kell belevetned magad 
a jövő kihívásaiba. 
 

 
Hair 

A hónap vicce 
 
Micimackó besétál a henteshez és megkérdezi: 
- Sonka van? 
- Természetesen. 

Micimackó felugrik a pultra, előránt egy géppisz-
tolyt, és lekaszabolja az ott lévőket. 
- Ezt Malackáért!!!! 
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Búcsúzunk v2.0 

Tovább, tovább… Ott hagytuk már az ovit, az 
általános iskolát, sőt még a középiskolát is, de 
még mindig itt vagyunk. Ez nem Uri Geller újabb 
„csodatétele”, hanem saját döntésünk. Mikor ide-
jöttünk, nem gondoltuk volna, hogy ennyire ra-
gaszkodni fogunk hozzá, de TÉNYLEG megsze-
rettük az iskolát.  Ahogy a nagy költők, most mi 
is számot vetünk az elmúlt évekkel. Következzen 
hát a mi kis listánk! Ami egyeseket elrémiszthet 
(de mi mindig is szerettük a kihívásokat): Korai 
kelés – paksiak előnyben. Hajnali 1-ig nyúló házi 
írás – amit éjfélkor kezdtünk el. Hosszú sor az 
ebédlőben – nagyon „szerettük” a gimiseket. Be-
tiltották a hamburgert a büfében – persze azt se 
tudtuk, hogy volt, amíg nem közölték, hogy már 
nincs. Néhány óra tananyaga meghaladta a képes-
ségeinket – igaz, ha az elejétől az anyagra kon-
centráltunk volna…de az udvari események job-
ban lekötötték a figyelmünket. Nem mehettünk 
Görögbe – no comment. És amiért érdemes volt 
ezeket elviselni: Osztálykirándulások – 9.-ben 
Erdély, 10.-ben Sóstó, 11.-ben Európai körút, 12.-
ben Olaszország, 13.-ban Görög helyett Harkány 
(lásd: novemberi Eszirat). Sítábor – Pezsgős du-
góval fejbe lövős, kékpályán orrvérzésig síelős, 
amúgy kávézóban ülős, este társasági életet élős, 
Csabi bácsit kiidegelős, ablak előtt kémkedős, s 
eközben jégen spárgázós… DÖK – napok – A 
becsületünk megkívánta, hogy egyik évben le-
alázzunk mindenkit: ez 11.-ben meg is történt! 
.Versenyek és projectek – Szép eredményeket 

értünk el, és az Európai Uniós pályázatoknak kö-
szönhetően néhányan eljutottak Belgiumba, Észt- és 
Finnországba. Újságíró szakkör – ahol felszínre tört 
írói vénánk (jó mélyről), melynek a cenzúra sem 
vethetett gátat. Megnéztük magunknak Kecelt, Kis-
kőröst, a pécsi nyomdát és meghódítottuk még Len-
gyelországot is. Színház (az egész világ!) – egy 
újabb alternatíva a nem is olyan felesleges szabadidő 
még hasznosabb eltöltésére. Ünnepélyek – Ha nem is 
a színpadon álltunk, akkor is a figyelem középpont-
jába kerültünk (hangosabban énekeltünk, mint a 
kórus, díjazottaink nem csak gondolatban jártak 
máshol). Grafikai tanulmányaink – a virtuális való-
sággal kapcsolatos elméleti tudnivalók vizsgálata a 
gyakorlatba, azaz CS, Worms, stb. Tanáraink – akik 
néha legszívesebben sortűz elé állítottak volna min-
ket, de a szívük mélyén szerettek velünk lenni, és 
sokat tanultunk tőlük (vagy ők tőlünk?). De azért 
nem adnánk puskát a kezükbe! Az ofőknek – külön 
köszönet a kitartásért és azért, hogy a helyes úton 
tereltek minket (igaz néha ez az út a hosszabbik, 
járhatatlan fajta volt). Ronczyk Tibor – aki beszédei-
vel mindig feldobta az iskolai ünnepségeket, és az 
ajándék sportszeleteket is szétosztotta a diákok kö-
zött. Ennyi emlékkel a hátunk mögött nehéz lesz 
továbbállni, de „ha menni kell, hát menni kell!” De 
ne aggódjatok, a jövőben is találkozunk, vagy ahogy 
a Terminátor mondaná: „Még visszatérünk!” (ezt 
vegyétek fenyegetésnek!). 

Pirey X és Zsófi aka P&ZS a 13.B. nevében 



-18- 

BALLAGÁS - 2008 

 
Mint minden évben, 

idén is elérkezett a ballagás 
napja, a legjobb alkalom, hogy 
felelevenítsük mindazt, amit a 
ballagó diákok, tanáraik és 
szüleik átéltek az elmúlt négy 
év során: olykor könnyű, oly-
kor küzdelemmel telt időszak-
okon át vezetett az út míg 
eljutottak idáig. Emlékezzünk 
vissza! 
A felvételi megírásával töltött 
nehéz percek meghozták a 
kívánt eredményt és az ESZI 
újdonsült tanulóiként a gólya-
táborban pihenhették ki fára-
dalmaikat mulatságos játékok, 
szórakoztató programok során.  
Az első évben több-kevesebb 
sikerrel néztek farkasszemet a 
középiskolai élet kihívásaival, 
a beilleszkedés nehézségeivel. 
Rengeteg barátság és szerelem 
köttetett.  Másodikban már 
fontos, a jövőjüket meghatáro-
zó döntés előtt álltak. Válasz-
taniuk kellett, hogy vajon 
matematikából, irodalomból, 
biológiából, vagy más tan-
tárgyból szeretnének majd 
emelt szintű képzését. A fára-
dalmas, tanulással telt hétköz-

napokat az egymással boldogan 
eltöltött összejövetelek színesí-
tették. A gépészek elválasztha-
tatlanok lettek az általuk épített 
gokartoktól. A „kockák” infor-
matika órai játékcsatákon, a 
környezetvédők pedig szakmai 
kirándulásokon vehettek részt.  
Megesett az is, hogy a matek-
órák elől egész évfolyam Olasz-
országig menekült és egy hétig 
vissza sem tért. 
Az elkövetkező két év már az 
érettségire való felkészülés je-
gyében telt. 
Mindenki 
számára nehéz 
időszak volt ez. A 
negyedikes 
diákok idejük 
nagy részét a 
tanulásnak, a 
tételek kidolgo-
zásának 
szentelték. Mi, 
alsóbb évesek, 
ilyenkor igen 
ritkán láttuk őket, 
ha mégis 
felbukkantak 
valahol, megviselt arckifejezés-
ük, a kezükben tartott füzetek, 

könyvek, fénymásolatok mind arról 
tanúskodtak, hogy csak újabb ta-
nulnivalóért mentek valahova, amíg 
mi könnyelműen  
töltöttük szabadidőnket a gépte-
remben, vagy a nagyklubban.  
A szülők bátorítása ilyenkor talán a 
legfontosabb, a végzősök minden 
elszántságukat belőlük merítik. A 
tanárok dolga sem mondható egy-
szerűnek, hiszen ők azok, akik 
minden erejükkel azon vannak, 
hogy a lehető legtöbb ismeretet 
adják át, hogy aztán mindenki szé-

pen helytálljon, ha eljön az idő.  
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Így egy magas pontszámú 
érettségi eredmény, a kívánt 
főiskolára, vagy egyetemre 

való sikeres felvétel  koronázza 
majd meg az itt eltöltött időt és 

alapot teremt egy új korszaknak, a 
felnőtté válás korszakának. 

Baka Richárd 

A 2008. évi ballagási ünnepély 
 

Az idei ballagást is hosszú és fáradságos 
előkészítő m unka előzte meg. Idén 11.-esként 
ennek a javában nekem is szerencsém volt részt 
vennem. Minden osztály megkapta a feladatát: az 
A-sok a meghívókat rendelték meg, a sorfalállást 

osztották be és a székeket hordták ki az udvarra, a 
B-sek a ballagóknak adott virágok beszerzését 
végezték, a C-sek a székek kihelyezésében segéd-
keztek, a D-sek pedig segítettek lebonyolítani az 
ünnepséget. 
A tennivalók nagy része azonban a nagy napra, 
április 30-ra maradt. Délelőtt fel kellett díszíte-
nünk egy-egy ballagó osztály termét, feltölteni és 
a padokon elhelyezni a tarisznyákat. És hogy mi 
került a „tarsolyokba”? Egy fénykép a suliról, egy 
korty bor, egy pici, „hamuban sült” pogácsa és 
valami, ami kapcsolódik az adott szakhoz. Mi 
például a 12. B-seknek egy-egy számítógépes 

billentyűt adtunk (természetesen az osztályfőnök 
tarisznyájába került az Enter). A díszítéshez sokan 
otthonról hoztak zöldet és virágokat. (Akadt olyan 
kollégista is, aki hajnalban utazott vissza a szép nö-
vényekkel.) 
Szépen lassan elkészült minden. Délután fél 3-tól a 

búcsúzó diákok részt vettek az utolsó osztályfőnöki 
órán, majd negyed 4-kor elhangzott az utolsó csen-
gőszó, valamint ekkor állt fel a sorfal is. Fél négykor 
indultak el a ballagók az aulából, hogy megkerüljék 
hőn szeretett iskolájukat. Amikor visszatértek az 
udvarra, kezdetét vette az ünnepség. Szabó Béla 
igazgató úr és a 12. B-s Patai Zoltán búcsúbeszédé-
ben egyaránt kiemelte az itt megszerzett tudás mel-
lett a diákélet, a közösségi programok fontosságát. A 
különböző területeken (tanulás, sport- és tanulmányi 
versenyek, közösségi és művészeti tevékenység) 
legkiemelkedőbb tanulók könyvvel térhettek haza.  
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Az ESZI Kiválósága díjat Sike Barbara 12. D-s és 
Pintér András 12. B-s tanuló kapta. Rendhagyó 
módon az osztályfőnökök egyenként üzentek 
útravalóul egykori tanítványaiknak. Végül a bal-
lagók Demjén Ferenc Kell még egy szó című 

dalának hangjaira lufikat 
engedtek el. A ballagást 
követően a tantermekben 
adhatták át a szülők a 
virágokat gyermekeiknek, 
illetve lehetőség nyílt 
fényképezkedésre is. Miu-
tán búcsúzó társaink és 
hozzátartozóik elhagyták 
az épületet, egykori osz-
tálytermeiket ismét mi, a 
11.-esek vettük birtokba, 
ugyanis a dekorációt ne-
künk kellett leszedni. 
A sok szép és emlékezetes 
pillanat sokak számára 
mégis nagy szomorúság-
gal telt, hiszen nem köny-
nyű elhagyni egy ilyen jó 
iskolát, közösséget. Sokan 
nehezen viselik, hogy a 

jövőben a régi barátok távol lesznek, és legtöbbször 
csak az internet segítségével tudnak kapcsolatba 
lépni. Az új iskolákban viszont új közösség, új bará-
tok és új élmények várnak rájuk. 

 
Kedves ballagó Diákok, kedves Ünneplők! 

Ünnep a mai nap. Miért lesz mégis könnyes a szemünk, miért a meghatódás? Nehéz belegondolni abba, 
hogy az a 4 év, amit az ESZI falai között eltöltöttek, hirtelen lezárul. Gondolom minden teremhez, folyosóhoz, eldu-
gott sarokhoz fűződik egy-egy szép emlék. Az itt eltöltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt az el-
múlt 4 év alatt. Jó felidézni az első napokat, heteket, amikor ismerkedtetek egymással, az iskolával, a várossal, pró-
bára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát. Az eltöltött évek alatt sok minden változott. Változott az osztá-
lyok létszáma, változtak a Benneteket tanító tanárok, változtak a baráti kapcsolatok. Mi nem változott? Az a szeretet, 
ami körülvesz Benneteket, az az aggodalom, amit érzünk jövőtök miatt. Vegyes érzelmekkel álltok most itt. Végre 
megszabadulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, a dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, a csínytevések, a 
barátok, a szerelmek. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagynak mindenkiben. 
Bennünk is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni Benneteket. Kollegáimmal együtt örültünk minden sikeretek-
nek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, bánatot… 

Kedves ballagó Diákok! 
Bízom benne, hogy mindenki valamilyen módon boldogulni fog, akár továbbtanul felsőoktatási intézményben, akár 
itt folytatja tanulmányait a 13. évfolyamon. Azt hiszem, a kollegáim nevében is mondhatom, hogy az iskola kapuja 
mindig nyitva áll előttetek. Nem marad más hátra, mint még egy kis kitartást, még egy kis akaratot, még egy kis 
odafigyelést kérjek Tőletek az érettségi végéig, és majd a szakképző évfolyamra. 

Kívánok az érettségin eredményes munkát, szüleiteknek sok örömet gyermekükben az elkövetkező napok-
ban, hetekben, és a távolabbi jövőben.  
Kölcsey Ferenc gondolataival búcsúzom: „Szívedben és fejedben ezerféle erő szendereg, mit felkölteni, s kifejteni és 
alakítani a te dolgod”    ( Szabó Béla igazgató úr beszéde, részlet) 
 
Az ünnepség szép szimbolikus zárásaként a négy 
osztály minden tanulója egy-egy lufit engedett 

szabadon, a színes léggömbök szép méltóságtejesen 
szálltak a magasban.                           Fekete Zsolt 
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