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Osztálykirándulások 
 

Túlélőtúra 
 
A 9.A és 9.D osztálykirándulására az érettségi szünetben került sor, melynek 
célja a Szelidi-tó volt. Az utat kerékpárral tettük meg, ami nem éppen kis 
vállalkozás. Eleinte – ahogy ez lenni szokott - senki sem lelkesedett az 
ötletért(főleg a „kukásmez” miatt, ami sokak szerit lehetett volna cuki 
rózsaszín is, talán azzal kevésbé néztek volna ki minket:) ) de hamar 
beletörődtünk, hogy osztályfőnökeink hajthatatlanok.  
Az időjárás gyorsan ellenünk fordult, így egyre sebesebben hajtottunk hogy 
odaérjünk. 
 

A tábor: 
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a szállás 
rendkívűl tiszta és kultúrált volt, 
mindennel felszerelve, amit csak el 
mertünk képzelni. 
Ne fürgyé’ le! 
No persze egy medencét még lazán elviseltünk volna, de a célnak a tó is 
megfelelt, amit sokan kipróbáltak. A hideg víz keveseket akadályozott 
meg a megmártózásban, sőt, még Csányi Dániel pólója sem riasztott 
vissza senkit. A legmerészebb fürdőző Rabay Balázs volt. 
 
 
A nagy evészet: 
A két osztály mindenre gondolt, így a menüt is megterveztük. A 
paprikáskrumpli elkészítése közben mindenki megcsillogtathatta tudását a 
főzés terén. Mikor megláttuk, hogy a lehámozott héj vastagabb lett mint 
maga a burgonya belseje, egyértelművé vált, hogy van még mit tanulnunk. 
A munkakerülők a legsilányabb indokokkal (ámbár elég meggyőzően) 
húzták-halasztották a pucolást, több-kevesebb sikerrel.:) 
A legkitartóbb „háziasszony” talán Kovács Angéla volt, aki még a 
legnehezebb 
pillanatokban 

is tartotta a többiekben a lelket vagy inkább csak 
a kezében a kést.:) 
A „verejtékes” munka meghozta gyümölcsét, a 
táborban senki nem maradt éhen. 
 
Relax: 
Voltak, akik még itt is inkább a tv-zést válasz-
tották, hiszen a Széfet nem lehet kihagyni.:)A 
lustálkodók szobájába minimum egyszer min-
denki betért több-kevesebb időre, hogy Sebes-
tyén Balázs csípős beszólásain viduljon. 
 

„A legszebb bicikli” címet Fülöp Krisztina 
versenykerékpárja nyerte el. 
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A program: 
Szerencsére kötetlen volt, így azt tehettük ami-
hez éppen kedvünk szottyant. A biciklitúra 
senkinek sem szegte kedvét, hiszen 
kicsomagolás után rögtön előkerültek a foci- és 
röplabdák. Megrendezésre került egy nem 
hivatalos röplabda-verseny, ahol mindenki 
megismerhette a Csányi-Klein páros összes 
változatos(:D)figuráját(a kettestől a 96-os 
cselen át az emelősig), de aki a pókert 
részesítette előnyben, annak sem kellett 
csalódnia, hisz lányok és fiúk egyaránt ültek a 
hirtelenjében felavatott „pókerasztalnál”. 
Vida Máté fergeteges történetein nevethettek 
nagyokat  a „kacsintós-játékban” résztvevők, 
amelyet sötétediség játszottak a kitartó játéko-
sok. 
 
Este van már, ki ki nyugalomban... 
Nos, ez ránk egyáltalán nem volt jellemző, 

köszönhető lankadatlan kíváncsiságunknak. Estére teljesen sikerült felderítenünk az üdülőt és környékét. :) 
Ezt most nem részletezném, annyi biztos, hogy hajnalban a tábor nagy része még álmatlanságban szenvedett 
:D. De hogy pontosan mi és hogyan történt a szobákban az éjszaka folyamán és hogy mit takar a Megyesi-
incidens, azt csak a jelenlévők tudhatják:D. 
 
 
 
Nehéz a boldogságtól búcsút venni... 
Másnap reggel szomorúan vettük tudomásul hogy mennünk kell, no nem azért, mert annyira leamortizáltuk 
az üdülőt hogy kitiltottak, csak hát ennyi volt az osztálykirándulás. Sajnos. A legtöbbünk gondolata csak 
ennyi volt a kapun kilépve: ISMÉTLÉST! 
 
Hazafelé napod elfogy csendesen... 
 
Az utat Paksig valószínűleg sohasem felejtjük el. A jégeső olyan mértékben esett, hogy 5 perc után már nem 
láttuk értelmét semmilyen buszmegállóban való eső elöli bújkálásnak, a ruháinkból csak úgy folyt a 
víz...(ezt a képek is illusztrálják) Ezután a megfázás és a 
csütörtöki-pénteki hiányzások evidensek voltak.  
De Murphy most is dolgozott és nem csalódtunk benne... 
Pont „jókor” jött a durrdefekt, és a bicikli-összeakadások 
és ütközések Szerencsére a kísérő szülők mindent 
megoldottak. Ezúton köszöni a 9.D osztály a 
kerékcseréket és a fáradtságos munkát Rácz Bernadett 
nevelőapukájának, aki sohasem hagyta cserben a bajban 
lévőt.:) 
 
Az éjszakába nyúló beszélgetéseknek(:P) és a Szelidi-
feelingnek köszönhetően hatalmas barátságok születtek 
és lettek szorosabbak. Mindent összevetve sajnálhatja az 
aki nem jött el, mert ez a kirándulás olyan, mint a royal 
flush, mindent vitt! 
 
 

Klein Nikoletta 
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Tor-túra Csattogó-völgyben 

 
Iskolánk 9.C-s tanulói május 15-től 17-ig osztálykiránduláson vettek részt a Dunakanyar térségében levő 
Csattogó-völgyben. A diáksereg plusz a két kísérő tanárnő 15-én reggel fél nyolckor indult a VMK parkoló-
ból. Majd útközben további diákok szálltak fel, Madocsán, Bölcskén, Földváron és Budapesten. Kis kirándu-
lósaink megálltak Érden a Földrajzi Múzeumban, hogy miért éppen ebbe a múzeumba mentek be, azt nem 
lehet tudni… de sokan állítják, hogy osztályfőnökük Tóth Judit tanárnő földrajzi orientáltságának köszönhe-
tik ezt. A múzeumi látogatás természetesen nagyon érdekes volt. Csattogó-völgy egy kis falu Verőce mellett 
található, ahol diákjaink egyszobás faházakban kaptak helyet. A táborban a C-seken kívül néhány idegen is 
megjelent, akik szintén üdülni jöttek erre a nagyon szép helyre. Szegény kis diákoknak azonban nem sok 
idejük maradt gyönyörködni a tájban, mert hamar besötétedett, sokan emiatt el is szomorodtak. De hál’isten 
Tóth Judit tanárnő remek ötletének (ÉSZAKAI TÚRÁZÁS) tüzetesen megszemlélhettük a tájat éjszaka az 
erdőben három órán keresztül. Véleményem szerint az egész erdőt bejártuk (egyik diák véleménye szerint: 
"Rohadt párizsi szagú") kedves túravezetővel, aki a denevérek szaporodásától a békák brekegéséig mindent 
elmondott, szakmailag természetesen kifogástalanul. Tehát mire véget ért ez a túra (tortúra) már éjfélt is 
ütött az óra. Az éjszakai programzárásként nagyon halkan elmehettünk fürdeni a közös mosdóhelyiségbe, 
nehogy felkeltsük az egész tábort. Így véget is ért az első nap.  

Másnap reggel megkóstolhattuk a szomszédos ebédlőnek csúfolt helyen a szakácsok specialitását, 
ami a lekváros bukta volt. Reggeli után mindenki visszatért a kis faházikójába, és kipihente a túra okozta 
megpróbáltatásokat. Minden ilyen faházhoz tartozott egy kis faasztal, az egyik ilyen asztalon valaki kint 
felejtette a lekváros buktáját, amit nem sokára egy kis cinege kezdett el csipegetni. Szegény ártatlan kis jó-
szág csak addig csipegethette a buktát, míg egy borzasztó, sikításnak beillő "Menj innen te galamb!" kiáltás 
nem hangzott el, amely hangnak tulajdonosa kézcsapásokkal, és rohangálással adott nyomatékot. Hát igen 
egy 5 cm-es kis madarat bárki összetéveszthet egy galambbal, (de azért hagyjuk meg, jó voltál Szappi!!). A 
nap további részében ellátogattunk a visegrádi várba, ahol a reggeli incidens után valódi galambokat is lát-
hattunk a történelmi szempontból rendkívül izgalmas csupasz kőfalakon kívül. Ezután elmentünk bobozni, 
itt szeretném leszögezni, hogy senki sem sérült meg, ami nagyon izgalmasnak bizonyult. Majd természete-
sen nem maradt más hátra, mint hogy visszatérjünk táborunkba és leheveredjünk. A másnap reggel sok meg-
lepetést tartogatott nomád gyerekeinknek, például ott volt a reggeli, ami nagy meglepetés volt számomra. A 
rántottám a tányéromban úszott, szó szerint -  az olajban-, mint ahogy a Kis Hableány a tengerben szokott 
evickélni. Ezt a traumát az íjászat követte, ahol agyba-főbe lövöldözhettünk, lőhettük a céltáblát vagy a kö-
zelben lévő fákat, madarakat, sőt a patakot is.  

Majd mint minden ez is véget ért, és sok órányi bepakolás után a busz elindult hazafelé. A visszaút 
során megálltunk Vácon, majd elmentünk Kecskeméten sajtburgert enni, majd mindenki épségben hazaért, 
és végül mint a mesében anyuka apuka örülhettek kisgyermekeiknek. 
Felsőbb nyomásnak engedve cenzúráztam a második este történéseit, ami csak az osztályra tartozik. 

Hair 
 

Kockatúra 
 
Mialatt a 12. osztályai a májusi megmérettetés első napjához ért, a 10. évfolyam kockái buszra szálltak, 
hogy három napos szabadidejüket otthonuktól távol töltsék Káspári Tamás és Zsidi Károly tanár úr kíséreté-
ben. A kirándulás főbb állomásai Baranya megyében voltak. Pécsett megtekintettük a híres török templomot 
(ami az óta keresztény templommá lett), majd kísérőink szélnek eresztettek minket, hogy mindenki arra né-
zelődjön (vagy vásároljon) ahol akar. Órák múlva újra összeállt a banda, majd Harkány felé vezetett utunk. 
Itt a társaság kétfelé szakadt (később többre is), mivel nem mindenki akart reumás anyókák közé beülni a 
vízbe (sokaknak az utcáról is érezhető kénszag vette el a kedvét), ehelyett a csavargást választották. Késő 
délután elfoglaltuk szállásunkat (ahol szomorúan tapasztaltuk, hogy az öt emberre szabott szobák eléggé 
kicsik voltak), majd elfogyasztottuk vacsoránkat. Az esti programról magunk gondoskodtunk a motelban 
található csocsó, biliárdasztal és egyéb „gépek” segítségével. Másnap a reggeli elfogyasztása után megindul-
tunk a Mecsextrém Parkba. A trambulin, kötélpálya, erdei bob (és még folytathatnám estig, hogy mennyi 
minden) közül bárki megtalálta azt az elfoglaltságot, amiért érdemes volt eljönnie. A legextrémebbnek a 
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szakadó eső bizonyult, ami véget vetett a programnak, 
így újra visszatértünk szállásunkra (persze mire visz-
szaértünk, addigra újra verőfényes napsütés volt, és az 
eső is messze járt). Visszafelé mindenki bevásárolt 
kajából, hogy az esti nyárson sütéshez legyen valamije. 
Az előbb említett sütés jól belenyúlt az éjszakába, 
úgyhogy unatkozni kedd este sem lehetett. Szerda 
reggel mindenki hulla fáradtan ült fel a buszra, ennek 
ellenére még felmentünk a Tenkes-hegyre, majd 
elmentünk a mohácsi csata emlékhelyéhez. Paks felé 
mindenki lakóhelyéhez legközelebb szállt le. 
Összességében nagyon jó volt az idei kirándulás, bár 
egyetlen dolog keserítette meg egy kicsikét: másnap 
iskolába kellett menni. 

 
Kiss Renátó 

 

Versenyeredmények 
 

Felnőtté lett 
 

Az ESZI csapata a régi hagyományunkhoz 
híven idén is részt vett Pécsen, a Simonyi Károly-
ról elnevezett elektrotechnika versenyen. A ver-
seny szabályai szerint azok a tanulók vehetnek 
rész ezen a szakmai megmérettetésen, akik az 
adott tanévben fejezik be az elektro-technika tan-
tárgy tanulását. A versenynek immár 18. alka-
lommal a pécsi, korábban 508-as számú-, mára a 
verseny névadójaként is szolgáló, Simonyi Károly 
Szakközépiskola és Szakiskola adott otthont. A 
május 23-24-én megrendezett eseményre a csapat 
a 10.C osztályból került ki, Csábi József Dávid, 
Szatmári Máté, Vas Gábor és Csonka Zsolt sze-
mélyében. A versenyzők a pénteki ebédet és a 14 
órai megnyitót követően három fordulóban 8 fel-
adat megoldásával küzdöttek meg egymással. Ezt 
követően lehetőség nyílt az este folyamán egy kis 
pécsi városnézésre, pihenésre. A versengés szom-
bat délelőtt folytatódott egy 30 kérdéses tesztfel-
adat megoldásával, amelyre a kiszabott idő 60 
perc volt. Ezt követően már látszott, hogy ki lesz 
az a tíz fő, akik a végső küzdelembe szállhatnak 
az egyéni első hely megszerzéséért. A zsűri elnö-
ke elkezdte szólítani a szóbeli forduló résztvevőit. 
Izgatottan figyeltük a neveket. Nagy örömünkre 
egy ESZI-s név is elhangzott. Megjegyzem volt 
olyan év is, amikor nem csak egy tanulónk száll-
hatott ringbe a szóbeli fordulón. Néhány percet 

követően megkezdődött, a mindent eldöntő fordu-
ló. A szóbeli forduló témája az RLC kapcsolások 
átfogó ismertetése volt. A nagy számú közönség 
előtt szép témakifejtéseket hallhattunk, figyelem-
be véve, hogy a hallgatóságot nem csak a 3-tagú 
versenybizottság, hanem a szóbeli fordulóba be 
nem jutott versenyzők, és kísérőik alkották. 

Az eredményhirdetésre 12.30-kor került 
sor. Az egyéni, és a csapatverseny 1. helyezett-jeit 
sajnos most nem mi adtuk, hanem a Puskás Tiva-
dar Távközlési Technikum tanulói, akik igen szép 
teljesítményt nyújtottak. De az ESZI csapata is 
állta a próbát. Az egyéni eredménye-ket tekintve, 
figyelembe véve az egyes helyezéseken kialakult 
holtversenyt, az alábbi helye-zéseket értük el: 

  2. helyezés Csábi József Dávid 
20. helyezés Szatmári Máté 
21. helyezés Vas Gábor 
30. helyezés Csonka Zsolt 
a 61 fő versenyző közül. 
A nyújtott összteljesítmény a csapatver-

senyben számunkra csak a 4. helyhez volt ele-
gendő a 19 nevezett csapatból. 

A versenyzőknek további sikereket kívá-
nunk, reméljük jövőre ismét sikerül eljutnunk erre 
a jó hangulatú versenyre, és talán egy alaposabb 
felkészülést követően az eredményünk is fénye-
sebb lesz. 

Weisz János 
 

Versenyeredményeink a 2007/2008-as tanévben 
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Iskolánk tanulói idén is nagyon sok versenyen vettek részt. Nem mehettek volna országos versenyek-
re, ha iskolánkban nem szereztek volna elegendő tudást, erőnlétet ilyen magas szintű versenyeken való 
részvételhez. Természetesen kemény és kitartó edzések sorozata és pluszórák tömkelege áll ezek a 
versenyek mögött. Az évi versenyek eredményei a következők: 

 
Implom József Helyesírási Verseny országos 
döntőben: 

Baranyai Henrietta 12. D 23. helyezés 
 
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny: 

Csábi Dávid 10. C. 6. helyezés 
 
Irinyi János Országos Kémiaverseny országos 
döntőbe: 

Csábi Dávid 10. C. 7. helyezés 
 
Mikola Sándor Országos fizika verseny megyei 
döntőben: 

Törteli Olivér 9. B 
Fejes Gábor 9. B. 

 
Irinyi János Országos Kémiaverseny megyei 
döntőben: 

Csábi József Dávid 10. C. 1. helyezés 
Baka Richárd 10.B 2. helyezés 

 
Simonyi Károly elektrotechnika verseny orszá-
gos döntőjében: 

Csábi Dávid József 10.C   2. helyezés 
Csonka Zsolt 10.C 30. helyezés 

Szatmári Máté 10.C 20. helyezés 
Vas Gábor 10.C 21. helyezés 

 
OSZTV gépészverseny 

Bors Ferenc 14. A. 
 
OSZTV Pénzügyi-számviteli szak 

Kovács Adrienn 13. D. 
Schmidt Anita 13. D. 

 
Környezetvédelmi és Vízügyi SZÉTV országos 2. 
helyezés 

Fábián Balázs 12. A  
 
Országos Szövegszerkesztő Bajnokság 

Brezovszki Andrea 12. D. 1. helyezés 
Féhr Kitti Klára 12. D. 6. helyezés 

Könyves Piroska 12. D. 7. helyezés 
Molnár Beáta 12. D. 6. helyezés 
Makai Anett 12. D. 15. helyezés 

Wieszberger Judit Éva 13. D. 4. helyezés 
 
Országos Farsangi Tanulói Gépíró Verseny 

Féhr Kitti Klára 12. D. csapat 2. 
Könyves Piroska 12. D. csapat 2. 

Varga Bettina 12. D. csapat 2. 
 
"Tolnai tarisznyások" környezetvédelmi vetél-
kedő megyei 

Tóth Norbert 12. A 1. helyezés 

Széll Zsolt 12. A 1. helyezés 
Fábián Balázs 12. A 1. helyezés 
Zakara Ferenc 12. A 1. helyezés 

 
Nyesev Mercédesz 11. A 5. helyezés 

Juhász Melinda 11. A 5. helyezés 
Benke Mihály Mátyás 11. A 5. helyezés 

Ágoston András 11. A 5. helyezés 
Nyitrai Izabella 11. A 5. helyezés 

 
Feil Dávid 13. G 4. helyezés 

Koch Róbert 13. G 4. helyezés 
Antal Bence 13. G 4. helyezés 

 
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek, Keszt-
hely, színjátszás kategória 
Kategória DOMINÓ SZÍNPAD (Katherine Brush: 
Francia klub) 
 
Ezüst Diplomát nyertek: 

Urbán Beáta 11. D 
Szinger Ádám 11. B 

Borsodi Betta Boglárka 12. B 
Schütz Helga 10. D 

Suhajda Ágnes 11. D 
 
Röplabda megyei verseny: 

Féhr Kitti Klára 12.D. 4. 
 
Garamvölgyi Emléktorna-Szekszárd (football) 
I. helyezés (aranyérem) 
 

Csemez Tamás 12. C 
Boris Balázs 13. C 
Fritz Ádám 12. A 
Hóós dávid 11. C 

Balogh Viktor 10. A 
Kertész Péter 10. B 

Mácsai Tamás 12. B 
Mondovics Dávid 11. B 

Köő Róbert 12. D 
 
Káspári János Emléktorna - Gyönk 
I. helyezés (aranyérem) 
 
Csikó Gábor 10.A 
Csomor Dániel 9.A 
Facskó Patrik 9.B 
Herczeg Gergő 9.A 
Kertész Péter 10.B 
Kotroczó Róbert 9.A 
Pintér Norbert 9.A 
Szalontai Tibor 9.B 
Szintai Balázs 10.H 
Szloboda István 10.A 
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Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny - Paks 
II. helyezés (ezüst érem) 

Kinál Balázs 11. C 
Balázs Bálint 11. C 

Lengyel Péter 11. A 
Orbán Márton 11. A 

Házi bajnokság, Suli olimpia, Testvériskolák 
elleni mérkőzések 

Molnár Szabina 12. D. 3. 
Balogh Anett 12. D. 3. 
Féhr Kitti Klára 12. D. 

 
Idegen Nyelvi Menedzserasszisztens Komplex 
OSZTV 

Gallusz Ivon 13. D. 5. helyezés 
Kovács Gabriella 9. helyezés 
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Érettségi 
 
Negyedikes diákokat állítottam meg a folyosón, éppen hogy csak kiléptek valamelyik érettségi 
vizsgájukról. Azon melegében nekik szegeztem a következő kérdéseket: 

1. Melyik tantárgy volt a legnehezebb, miért? 
2. Milyen eredményre számítasz? 

 
 

Könyves Piroska 12/D 
 
Az angol olt a legnehe-
zebb, mert érthetetlen volt 
a hanganyag legalábbis 
számomra. 
 
Hát… olyan 2-3 között, 
de soha nem voltam jó 
angolból. 
 
A szóbelitől sem várok 
semmi jót… úgy készülök 
rá, hogy átnézem azt amit 
gyakoroltunk órákon 
 
A jövőre nézve, ha felve-
szek fősulira akkor, elme-
gyek, ha nem, akkor ma-
radok ötödéven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suplicz Anita 12/A 
 
A biológia szerintem ne-
héz volt, mert sok volt 
benne a sejtbiológiával 
kapcsolatos rész.  
 
Matekból jobbra illetve 
töriből rosszabbra számí-
tottam. Úgy érzem, hogy 
a négy év alatt jobban 
teljesítettem, mint most 
érettségin. 
 
Igyekszem úgy felkészül-
ni, hogy ne érjen a szóbe-
lin meglepetés. 
 
Bár szeretnék egyetemre 
menni, ha nem vesznek 
fel, maradok ötödévre. 
 
 
 

 
 
 
 
Kovács Fanni 12/B 
 
Magyar, a kérdések nem 
tartalmazták az anyag 
szerves részét. 
 
4-es átlagra számítok. 
 
Édesanyám tanácsát pró-
bálom megfogadni, mi-
szerint tanulj, tanulj, ta-
nulj!!! 
 
Az még a jövő titka, de 
úgy néz ki, hogy maradok 
ötödéven. 
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Panoráma 
 

3. Mit vársz, hogyan készülsz a szóbelire? 
4. mit tervezel a jövőre nézve? 

 
 

Gólyán Fruzsina 12/D 
 
Magyar, nem egyértelmű-
en tették fel a kérdést. 
 
Nem festem az ördögöt a 
falra. 
 
Egyelőre az anyaggyűj-
tésnél tartok és mellette 
tanulgatom is. 
 
Maradok ötödévre utána, 
passzolom a kérdést. 
 
Pataki Zoltán 12/C 

 
Matek, volt benne egy 
olyan kérdés, amelynél 
nagyon oda kellett figyel-
ni. 
 
Nem lesz rossz, de jó 
sem. 
 
Még csak most bővítem 
az általános tudáskörö-
met. 
 
Maradok technikumon. 
 
Mátyás Milán 12/C 

 
Fizika, voltak hiányossá-
gaim. 
 
Szerintem hoztam a for-
mám. 
 
Háromnegyed órás fény-
másolás után megszerez-
tem a tételeket, most kö-
vetkezik az aktív tanulás. 
 
Maradok ötödéven. 
 

 
Aranyköpések 

 
Mikor az ipari forradalom dúlt… 
 
Szerintem az ember arra született, hogy az 
életében legyen valami célja, és ezt meg is 
valósítsa, és ezt a célt saját két kezével tegye… 
 
Katinál ekkor kiakadt a sezlonrugó és eldurrant 
a pumpa… 

 
Én nem komálom a Kati karakterű embereket. 
 
Szerintem az író az olvasóknak akar segíteni, 
hogy ne csak egyenesen nézzünk, hanem oldal-
ra is. 
 
Itt már motoszkál valami az olvasó fejében. 
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Vizsgák az ESZI-ben 
 

Egy vizsgához csak diákokra van szükség? 
 
Bár minden iskolai tevékenység központjában legfőképpen a tanulók állnak, azért természetesen másokra is 
szükség van ahhoz, hogy minden rendben alakuljon. Erről, valamint a szakmai és érettségi vizsgák technikai 
hátteréről kérdeztük egy interjú keretében Szabó Béla igazgató urat. 
Kik és hogyan vesznek részt az érettségi vizsgák hátterének megteremtésében és a lebonyolításukban? 
Először is az iskola titkárának össze kell gyűjtenie a jelentkezések alapján, hogy hányan, milyen tantárgyak-
ból, milyen szinten szeretnének vizsgázni. A törvény előírásainak megfelelően biztosítani kell a tantermeket 
és a tanári felügyeletet az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt. A teremben lévő padok, székek, berendezé-
sek állapotát az iskola gondnoksága ellenőrzi, míg a felügyelőtanárok beosztását a szakképzési igazgató 
helyettes végzi a közismereti igazgatóhelyettessel egyetértésben. 
Az érettségi első három napján tanítási szünet van, így ekkor az egész iskola az érettségizők rendelkezésére 
áll. A további napokon a 9-11. évfolyam részére már tanítás van, de az érettségi nyugodt légköréhez terem-
cserék szükségesek. 
Mi szükséges az idegen nyelvi vizsgákhoz? 
A nyelvi érettségihez, amely négy részből áll, nemcsak egy teremre van szükség, hanem szótárakra és CD-
lejátszóra is, amely megfelelő hangminőséggel rendelkezik. 
Az emeltszintű érettségiről mit érdemes tudni? 
Az emeltszintű érettségire jelentkezett diákok az Oktatási Hivatal által kijelölt helyszíneken írják az írásbe-
lit, illetve szóbeliznek. Pl.: idén az ESZI-ben történelemből és művészettörténetből van emelt szintű érettsé-
gi. 
A szakmai vizsgák hogyan zajlanak? 
A szakmai tantárgyak esetén az írásbelik után a gyakorlat következik, amik nagyrészt az ESZI-ben, de egyes 
szakmáknál az erőműben folynak. 
Hogyan történik a dolgozatok javítása? 
A középszintű érettségi dolgozatokat az adott osztályban tanító szaktanár javítja a központi útmutató alap-
ján. 
Remélem, hogy a sok fontos információ mellett, mindenki számára az egyértelművé vált, hogy az érettségi 
és szakmai vizsgák lebonyolításához nemcsak a vizsgázók tudása, hanem az iskola személyzetének összefo-
gására, szaktudására és szervező munkájára is szükség van. 
 
 

Vizsgáznak a szakmák az ESZI-ben 
 

2008. május 19-én megkezdődtek a szakmai vizsgák az ESZI-ben. Nyolcféle vizsga folyik 
egyidőben. A számítástechnikai programozó és a szovtverüzemeltető, az ipari elektronikai, a környezetvé-
delmi, az elekrotechnikai, a gépésztechnikus, a pénzügyi számviteli ügyintéző és az idegen nyelvi mene-
dzserasszisztens szakképzésben résztvett, az ESZI-ben ötödévesként végző 111 diák áll most igen összetett 
feladat előtt. 

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből állnak. A szóbeli és az írásbeli feladatsorok 
központi feladatokat tartalmaznak, melyeket az illetékes szakminisztériumok állítanak össze. A feladatsorok 
megoldására legkevesebb 120, legtöbb 300 perc állt a rendelkezésre. Az idei írásbeli vizsgákat a nehéz fel-
adatsorok ellenére az eszis diákok többsége könnyen teljesítette. Az eredményeik összhangban vannak az 
évközi osztályzatokkal. Az írásbeliken tehát túlvagyunk, jöhetnek a gyakorlati vizsgák. Itt annyi a köny-
nyebbség, hogy a vizsgafeladatokat az ESZI szaktanárai állították össze, és a helyszínek is az ismerős hazai 
pályák: az ESZI és az erőmű gyakorlati oktató termei, műhelyei. Különleges megmérettetés a szakdolgozat 
készítése és védése. Ennek a próbatételnek csak a számítástechnikai programozóknak kell eleget tenniük. Az 
utolsó vizsgarész a 2008. június 13. és 26. között lezajló szóbeli vizsgák lesznek. A vizsgázók egy-egy vizs-
gabizottság előtt adnak számot tudásukról. Minden bizottság élén a szakminisztériumok által kijelölt külső 
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elnök áll, tagja még az illetékes kamara által delegált kamarai tag, a kérdezőtanárok pedig az ESZI azon 
szaktanári közül kerülnek ki, akik a diákok képzésében résztvettek. 

Kívánjuk, hogy szakmai vizsgáik sikeres befejezése után találják meg számításaikat. A tudás mosta-
nában felértékelődött. Az ESZI-sek többsége tudja azt, hogy a szakmai, és az általános műveltség is egyre 
fontosabb.  Ezt tapasztalhatják majd az „alma mater”-ből az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők és a 
szakmai képzettségükkel munkába állók is.  

LTI 
 

Ez történt az elmúlt hónapban 
 

Új tárlat az ESZI-ben 
 
Paulovics László 1937-ben 
született Szatmárnémetiben. 
Tanulmányait a Kolozsvári 
Képzőművészeti Főiskola 
grafika szakán végezte 1961-
ben. Számos egyéni és 
csoportos kiállításon vett 
részt, belföldön és külföldön. 
Ha jellemezni akarnánk a 
Paulovics - stílust, teljes biz-
tonsággal csak ennyit 
mondhatunk: közeli és távoli 
jelenségeket, a környezetében 
és a nagyvilágban felismert összefüggéseket 

elemző grafikust és festőt értékelhetünk a 
meglehetősen gyakori „átváltozásokban”, 
stílusváltásokban. Mert nem a divat, hanem 
egyre határozottabban a belső-külső 
szükséglet vezeti Paulovics Lászlót, a 
kisvárosi környezete ellenére Európához 
igazodó intellektuális művészt új és új 
utakra. Új utakra, amelyek azért valahol 
folytatásai a régieknek, és – biztosak lehe-
tünk benne – nem a Semmibe (a nihilbe) 
vezetnek. Mint ahogy múltba fordulásai sem 
a mai nosztalgiahullám sápadt visszfényei.  

Makó András 

 

Rubikoznak a kockák 
 
Az elmúlt hetekben az informatikus osztályokban 
a számítástechnikai dolgok mellett új téma jelent 
mg: a Rubik-kocka kirakása. Szinte minden em-
ber kezében befigyel ez a játékszer (?), melyet, 
mint az őrült úgy forgatnak (Mivel ebben verse-
nyeznek, hogy ki tudja minél gyorsabban kirakni). 
A játék igazán rabbá tesz, mert mindenki el akarja 
érni, hogy legalább egy perc alatt, kirakja, majd 
ha ez többször is sikerül, még kevesebb idő alatt 
menjen. Ennek alapja, a kézügyesség, illetve a 
tökéletesen betanult forgatási technikák. Igen, 
betanult. Véleményem szerint akármennyire is 
ügyesek az egyének, a játék elvesztette a lényegét. 

Régebben az volt, hogy kilogikázod, hogy miként 
tudnád kirakni a kockát (ahogy ezt Rubik Ernő is 
elképzelte), most már annyi maradt ránk, hogy 
betanuljuk a technikákat és utána minden megy, 
mint a karikacsapás. Úgy gondolom, aki megpró-
bálja betanulás nélkül kirakni a kockát, lehet, 
hogy hosszú és értékes órákat veszít el életéből, 
de abban biztos vagyok: sokkal nagyobb örömet 
fog jelenteni. 

Káerr 

 

Super size me 
 

A Super size me c. fil-
met 2004-ben mutatták 
be a mozikban de mi (9. 
d) csak nemrég néztük 
meg az osztály egy ré-
szével a paksi moziban. 

Osztályprogramként 
indult, és annyit tudtunk 
a filmről, hogy a 

McDonald's-ról szól, na meg azt, hogy feliratos… 
A film elején unalmasnak tűnő felméréseket lát-
tunk ill. olvastunk, de aztán mindenkiben felme-
rült a kérdés: miért olyan kövérek az amerikaiak? 
Gunyorosan kaptuk meg a magyarázatot. A pro-
dukció betekintést nyújtott Amerika gyorsétter-
meinek legális és fizikai költségeibe. Egy baljós-
latú felmérés szerint az amerikai gyermekek és 
felnőttek 37 %-a kövér, minden három felnőtt 
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közül kettő túlsúlyos vagy elhízott. Vajon az ön-
kontroll hiányát vagy a gyorséttermi ételeket hi-
báztathatjuk ezért? 
Morgan Spurlock rendező útra kelt, és 20 ameri-
kai városban - beleértve Houstont, Amerika "leg-
kövérebb városát" - készített interjút szakértőkkel. 
Kifaggatta a szövetségi közegészségügyi szolgálat 
vezetőjét, a gyermekélelmezésben dolgozó szaká-
csokat, a törvényhozókat és azokat a hatóságokat, 
amelyek részt vesznek a kutatásban, hogy véle-
ményeket gyűjtsön a túlzott derékbőségről. 
Az unalmasnak hitt film mindenkiben felkeltette 
az érdeklőst, hisz ki ne szeretne egészségesen és 
jól kinézni! ? Mindemellett nem csak az amerika-
iak, hanem ugyanúgy a magyar fiatalok is imád-
ják a Mc-is ételeket.  
A főszereplő saját magával is kísérletezett, egy 
hónapon át csak a McDonald's által kínált ételeket 
ette, s három egyszerű szabályhoz tartotta magát: 
1. Nincs válogatás: csak azt eheti, ami ki van rak-
va a pultra (beleértve a vizet is). 

2. Semmi extra adag, hacsak nem ajánlják fel. 
3. Nincs kifogás: legalább egyszer meg kellett 
ennie minden, a menüben szereplő fogást. 
A legmegdöbbentőbb mégis az volt, hogy egy 
teljesen egészséges ember szervezetét a rendsze-
res McDonald’s- os étel fogyasztása mennyire 
lerombolta.  
Rossz közérzet, folyamatos evési kényszer és a 
szervezet nagymértékű rombolása… csupán pár 
hatás. De megéri mindez néhány finom falatért 
cserébe? 
Ez után a film után sokunkban megfordult az a 
furcsa kívánság, hogy soha ne építsenek ide, 
Paksra, McDonald’s- ot, hiszen függetlenül a 
borzasztó hatások tudata ellenére is kísértésbe 
esnénk. Bár az is tény, hogy a film ellenére azért 
meg-meg fogjuk látogatni a gyorséttermeket, de 
csak mértékkel fogjuk böngészni a változatos 
étlapokat… 

Arasala 

 

Rejtőznek a 10 B-sek 
 
A 10 B jelentős része rá van kattanva a 
Rejtő Jenő könyvekre. Az irodalom 
tanárok szerint kezdésnek tökéletesek a 
Rejtő könyvek a könnyen olvashatósá-
guk miatt. A mai fiatalok olyan ke- 
veset olvasnak, hogy ezek a könyvek 
nem csak kezdésnek jók, hanem már a 
legmagasabb szintet is jelentik számuk-
ra az olvasás birodalmában. Némelyek-
nek az általános iskolásoknak való 
könyvek jelentik a csúcsolvasmányt. A 
Rejtőzés egy angolóra alkalmával 

került szóba. Az osztály angol kezdő cso-
portot tanító tanára idézett pár sort Rejtő 
legismertebb művéből a Piszkos Fred a 
kapitányból, ez serkentette a diákokat az 
olvasásra. Rejtő kiválóan írja le azokat a 
jeleneteket, melyek fejéből pattannak ki, ezzel 
megalkotva az olvasó fejében a képeket. 
Nagy siker övezi az író műveit, ezt köszönheti 
az egyszerű nyelvezetének, a humoros 
fogalmazásnak és a népszerű témáknak. 

Illés Norbert 

 

Kitekintő 
 

Sajnos ez a pesszimista igazság  
 
Mostanában az irigységen gondolkodom, hogy 
milyen szörnyű oldalát ismerhetjük meg az irigy 
embernek. Az irigység egy tipikusan magyar tu-
lajdonság, ám hozzá párosul a „Az enyém jobb’’ 
és, ha neked több van valamiből, az romoljon el, 
romoljon meg. Sajnos ez az igazság, ezekben mi 
vagyunk a vezetők. Nem értem, miért nem lehet 
örülni más sikerének? Az irigység barátságokat 
szakíthat szét, ,,Az enyém jobb’’ –ba beleunhat az 
ember és elhiszi, hogy tényleg így van, holott 
nincs a másiknak igaza, csak valamit leplezni 
szeretne ezzel. Éppen azért hívnak minket felsőbb 
rendű lényeknek, mert elvileg az ilyen dolgokon 

túl tudunk lépni, és kicsinyesnek gondoljuk. Nem 
a vadonban élünk, ahol egymás szájából kell, 
kikapkodnunk a falatokat, mert lusták vagyunk 
magunknak zsákmányt szerezni. Különben is mire 
jó, a pusztuljon el a szomszéd tehene felfogás? 
Azzal egyetértek, hogy ne törődjünk bele a sor-
sunkba, de miért kell ezért másokat is megkárosí-
tani? Miért nem tehetnénk mi a jobb jövőnkért, 
hisz akkor mi is többre értékeljük, ha megdolgo-
zunk érte és nem utálattal, irigységgel, mások 
sárba tiporásával szerzzük meg.  

Illés Norbert 



-13- 

Játék határok nélkül-komolyan 
 

Ugye van még olyanok, akik emlékeznek 
a nagysikerű televíziós játéksorozatra? Különböző 
országokból érkező csapatok többnyire tréfás és 
rendkívül élvezetes feladatok megoldásaival szó-
rakoztatták a tévénézők millióit. A Játék határok 
nélkül cím azonban most valami másra vonatko-
zik. 
Az ESZI 11.B osztályos diákjai Zeleszkó Gábor 
és Deér Roland, valamint tanáraik Steinbachné 
Horváth Mária és Kozma Győző vezetésével a 
napokban érkeztek haza Finnországból, ahol  a 
második éve tartó ICT Museum cím alatt futó 
nemzetközi project (Tempus Alapítvány: 
Comenius Projekt: Nemzetközi Iskolai Együtt-
működések program) aktuális találkozóján vettek 
részt. Mi paksiak játékra készültünk - határok 
nélkül. Azt azért sejtettük, hogy dolgozni is kell, 
hiszen az eddig elvégzett munkáról a négy or-
szágból érkezett pedagógusoknak és diákjainak be 
kellett számolniuk. 
A nemzetközi küldöttség tagjai nem először talál-
koztak. Akik tavaly Pakson jártak, sűrűn emleget-
ték az itt töltött napok eseményeit. Idén a finn 
Kuopio város Savo Vocational Institution fogadta 
az észt, román,magyar diákokat és tanárai-
kat,hogy közel egy hétig folytassák a már koráb-
ban megkezdett munkát. A számítógépekkel kap-
csolatos érdekes és négyféle tevékenység összefé-
sülése, a video és képanyag rendszerezése a ro-
mán koordinátor vezetésével gördülékenyen zaj-
lott. 

Természetesen bejártuk a várost is. Kuopio 400 
kilométerre található Helsinkitől északra és körül-
belül 95 ezer lakosa van. A városban és környé-
kén annyi tó található, hogy nem volt kétsé-
ges,hogy miért is ésszerűbb repülőgéppel megkö-
zelíteni, mint a sok vizet kerülgetni órákon ke-
resztül vonattal vagy busszal. Kuopio nagy város, 
a suli hatalmas(több mint 4 ezer diákkal), a finnek 
lazák voltak, kezdtük otthonosan érezni magun-
kat. Játszottunk, határok nélkül. A baseball-t na-
gyon bírják a finnek, de a mi fiaink is hamar bele-
jöttek (Lolo feladott labdáit Zelo rendesen meg-
küldte). 
Váratlanul feltűnt egy francia diákcsoport is. 
Csatlakoztak hozzánk, sőt egy közös vacsora al-
kalmával megkóstolhattuk speciálisan elkészített 
töltött baguett-jüket, amelyhez receptet is mellé-
keltek. A finn diákok és tanárok megmutatták, 
hogyan folyik az oktatás egyik speciális területü-
kön, ahol erdészettel, gépészettel foglalkoznak. 
Gyönyörű erdőkben, tavak mellett folyik a kép-
zés. Jogosítványt is szereznek autóra és munkagé-
pekre, szimulátorokkal készülnek (Zelo is beült 
egyikbe fát rakodni), hogy végül felüljenek a John 
Deer-re, a hatalmas lánctalpas munkagépre. A 
feladat először játék komoly vizsgával a végén. 
Az elektronikával foglalkozó diákoknak is van 
tanpályájuk. Felmászni az oszlopokra a vezetékek 
között azonban már nem játék. A tehetséggondo-
zás a finneknél központi téma. Megnéztük a mű-
velődési intézmények növendékeinek vizsgaelő-
adását. Bemutatkoztak a balett és modern tánc, a 
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kamarazenei és ütős együttesek. Néhány produk-
cióban a paksiak méltó versenytársak lehetnének. 
A suliban mindent tanulnak a középiskolások. A 
lányok fodrászok és kozmetikusok lesznek, a fiúk 
hajókat, kenut, csónakot építenek, foglalkoznak 
számítógépekkel, elektronikával, külterületeken 
kertészkednek, erdészettel,turizmussal ismerked-
nek. Jól felszereltek a szaktantermek. Láthatóan jó 
a kapcsolatuk a tanáraikkal. A project délelőttö-
kön azonban komoly tárgyalások folytak, Deér 
Loránd power point összeállítása osztatlan sikert 
aratott, igyekezett mindenki a pályázati feltétele-
ket szem előtt tartani.  
A szabadidőnkben mindent ki akartunk próbálni. 
Voltunk szaunázni, beugrottunk a jéghideg tóba, 
jártunk jazz klubban is. 
Miután a projectmunka 
tervezett részét befejez-
tük, Helsinkire is maradt 
egy kis szabadidőnk. 
Egyik legnagyobb élmé-
nyünk az Olimpiai Sta-
dion megtekintése volt, 
ahol az 1952-ben olimpi-
ai bajnokságot nyert 
sportolók márványtáblá-
jánál tisztelettel adózhat-
tunk a 16 magyar arany-
érmes teljesítménye 
előtt. A helsinki szikla-
templom, az ortodox 
katedrális megtekintése 
és a tengeri hajó-

kirándulás is remek időtöltésnek bizonyult. 
A project partnereink különböző életkorú diákok-
kal vettek részt a találkozón. A román kislány volt 
a legaktívabb, a finn srácok lazák voltak, az ész-
tek néha futóversenyt rendeztek a szálló folyosó-
in. Szerencséjükre Zelot (aki akkora, mint egy 
hegy) a  trappolás nem idegesítette, Loránd pedig 
többnyire vízszintbe helyezte magát. Sokat fotóz-
tunk,sok információt dokumentáltunk.  
Most összegzés, rendszerezés következik a be-
számolók elkészítésével. Készülünk a következő 
találkozóra, mely Észtországban lesz. Körvonala-
zódik a program,a négy ország képviselőire újabb 
egy hét közös munka vár. Reméljük játék is lesz   

Kozma Győző 

 
Az utazást és a projektmunkát így mesélte el Deér Lóránt: 
 
Felutaztunk Budapestre, onnan repülővel utaztunk 
Münchenbe, ott rögtön át kellett szálljunk és men-
tünk tovább Helsinkibe, ahonnan Kuopioba ismét 
repülővel jutottunk. Kuopióban egy iskolában 
voltak a programok. Minden nap az országok 
projektjeinek a bemutatásával kezdődött. Azután 
általában volt szabadfoglalkozás, illetve városné-
zés. Bemutatták az országot, a várost, a neveze-
tességeket, az iskolarendszert. Megmutatták a finn 
baseball, miben különbözik az amerikaitól (a lab-
dát nem szemből, hanem oldalról dobják), szau-
náztunk. Közösek voltak a vacsorák. Rengeteg tó 
volt és hatalmasak voltak. Egyet körbe is akartunk 
járni, de a nagysága miatt nem sikerült. Szabad-
időnkben fociztunk, futottunk, kosaraztunk a pro-
jekt tagjaival. Voltunk egyik este egy Jazz klub-
ban is, csak az volt a baj, hogy alkohollal nem 
szolgáltak ki, mivel ott jobban betartják a szabá-

lyokat. A projektmunka egy iskolában folyt. Ez az 
iskola felszereltsége nagyon jó volt. Tele volt 
jobbnál jobb számítógépekkel, szimulátorokkal, 
melyeket ki is lehetett próbálni. A suliban volt 
műagyag gyártó, megmunkáló szak is ahol fésűtől 
kezdve hajóig mindent csináltak, volt fodrász 
illetve kozmetikus szak is. A szalon, ahol gyakor-
latoztak a csajok akkora volt, mint az ESZI aula 
végig tükörrel, és mint egy 50 db álló hajszárító-
val. Finnország szép hely csak hideg van. Helsin-
ki csodálatos volt. Voltunk hajókázni, megnéztük 
a Kinggates-t, mi egy erőd volt, mai védte Hel-
sinkit. Érdekes volt hogy az állatkert egy szigeten 
volt és csak hajóval lehetett megközelíteni. Ren-
geteg erdő, tó illetve sziget van Finnországban és 
mind egytől, egyig gyönyörű.  

Illés Norbert
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Szünetecske, de okosan! 
 
A nyári vakációt sokféleképpen el lehet tölteni, de 
az egyik legfontosabb szempont, hogy pihenjük ki 
magunkat: a tanévben úgysem lesz rá sok lehető-
ségünk, vagy csak úgy, ha aztán nem éppen a 
legjobb jegyek kerülnek az elektronikus naplóba a 
nevünkhöz.  A két és fél hónap alatt többet le-
hetünk otthon vagy ahol csak szeretnénk, nem 
kell házit írni és tanulni (sokak örömére). De ne 
essünk abba a hibába, hogy nem csinálunk 
semmi értelmeset! Erre is számtalan 
lehetőség adott. 
Bár a nappalok – főleg dél 
körül – tikkasztó hőséget 
hoznak, estefelé és főleg 
reggel érdemes a közeli park-
ban sétálgatni, vagy legalább néha 
felfedezni a természet szépségeit. 
Hajnalban szintén nyugtató és hasznos 
egy kis horgászat. Amikor erdőbe vagy 
füves területre tesszük a lábunkat, fi-
gyelni kell a kullancsok elleni 
védekezésre is: a lábszár fedetlen részeit ajánlott 
kullancsriasztó spray-vel befújni. Ugyancsak a 
hűvösebb napszakok remek elfoglaltsága a kerék-
pározás. A kétkerekű járgánnyal nem is kevesen 
mennek munkába, vásárolni, ügyeket intézni, 
vagy éppen kedvtelésből csavarogni, túrázni. 
Akár gyalog, akár biciklivel indulunk hosszabb 
útra, gondoskodjunk elég italról és élelemről, 
valamint – ha az időjósok szerint kiadósabb zápor 
várható – esőkabátról. 
Az év legforróbb évszaka kiváló alkalom arra, 
hogy az ember ne csak a megszokott helyeken 
legyen, hanem szórakozva megismerjen új tájakat, 
nevezetességeket. Sajnos divattá vált külföldön 
nyaralni: sokan csak azért választják például 

Olaszországot, hogy dicsekedhessenek a nagy 
útról, és ekkor is megmutassák, milyen gazdagok. 
Ők talán nem is tudják, mennyi szép és izgalmas 
kirándulóhely, fürdő található hazánkban, ahol 
talán még jobban éreznék magukat, mint idegen 
földön. Aki országunkon belül sem tud túl mesz-
szire menni, azoknak jó hír, hogy egyre több él-
mény- és gyógyfürdő várja a vendégeket, ahol a 

vízben lubickolhatunk a 30-40 
fokos melegben. 

Az aktív pihenés mellett fontosak 
a diákok életében a nyári 

munkák. Sokan azért 
dolgoznak pár hétig, mert az 

egyetemi tanulmányaikat csak így tudják 
kifizetni; másoknak nagy vágyaik 

megvalósításához (pl. nyaralás, 
motor vagy autó) kell a kapott 

pénz; és akadnak, akik a szűkös 
családi kasszát kénytelenek így 

bővíteni. Akinek a fizetés nem 
lényeges, annak is érdemes e lehetőségen elgon-
dolkodnia, hiszen így kipróbálhatja képességeit és 
kapcsolatot teremthet az adott munkahellyel, ami 
később az elhelyezkedésnél jól jöhet. Viszont 
figyelni kell arra, hogy ne csapjanak be: például 
feltétlenül köss munkaszerződést a főnököddel! 
A közel tíz hetes vakáció egyesek szerint hosszú, 
mert sokat felejtünk. Úgy gondolom, hogy ennyi 
idő elég kevés ahhoz, hogy teljesen ki tudjuk pi-
henni a tanév fáradalmait. Éppen ezért becsüljük 
meg, és próbáljuk ne csak lustálkodással, hanem 
hasznos programokkal eltölteni! 

Fekete Zsolt 

 

Mi veszi rá a lányokat a koplalásra? 
 
Mai világunkban nagy a harc a jó munkákért, az 
nyer, aki szebb, akinek jobb a testalkata, akire 
ráillik a ruha, amit a tervező megálmodott. A jobb 
eredmények eléréséért, a jobb melók megszerzé-
séért indult csatában az nyer, akit szépnek látnak 
– ha arcra nem is, de testre „tökéletes”. A tökéle-
tesnek vélt külsővel rendelkező emberek pedig 
kifelé mind ugyanazt mutatják: „Boldog vagyok a 
[sovány] testemben!” - ezt a sugallatot pedig a 
fiatalok egy része magára veszi. Azt hihetik, hogy 
ha ők is ilyen külsővel rendelkeznének, népsze-
rűbbek lehetnének az iskolában, a fiúk körében, 
az ÉLETBEN. De ez csak egy átverés.  

Amit nem láthatunk, az az, hogy  sokan a 
munkájuk kedvéért, vagy egyszerűen ’csak’ azért, 
mert beléjük sulykolták a tökéletesség képét, képe-
sek koplalni, éheztetni magukat… vagy rosszabb 
esetben anorexiássá válni. Azt hiszem mindegyikük 
ismeri az anorexia fogalmát, és biztosan tudják azt 
is, hogy olyan, mint a drog: könnyű rászokni. Az 
anorexia terjedéséért az önértékelési problémák fe-
lelnek, azokért pedig a divatcégek és a hímnemű 
egyedek. A férfiakat nem okolhatjuk ezért, hisz ők is 
csak bedőlnek a divatcégek által sugalt képeknek.. A 
’60-es években Twiggy testalkata hódított, ’80-as 
években viszont Brooke Shields domborulatai voltak 
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a befutók: a nádszálvékonyból átmnetileg az 
egészséges felé kezdtek közelíteni a dolgok, aztán 
a ’90-es években megjelent Naomi Campbell, és a 
soványság tehát kezdett visszajönni a divatba.  A 
vékony ideál olyan szituációt alakított ki, amely-
ben a nők nagy százaléka nem szereti a testét. 

Amikor valaki anorexiás lesz, ha súlytöbb-
lettel rendelkezett, most leadja és talán csak a 
szemfülesek veszik észre, hogy milyen gyorsan… 
de aztán nem tud megállni a lejtőn. Ez a betegség 
új kilátásokkal kecsegtet: most leadtál 5 kilót, de 

két hét múlva már tízzel lehetsz könnyebb… na, jól 
hangzik? Még akkor sem, ha történetesen 150 kiló 
vagy… ugyanis az anorexiás test nem kap elég táp-
anyagot, vitamint, könnyebben megbetegszik, le-
gyengül. Már rosszul érzed magad, ha nem tudsz 
megszabadulni a bevitt ételtől, már a víz is kövérít. 
Nem akarsz enni…a szüleid, a barátaid aggódnak, 
hova vezet mindez. Én megmondom: ha nem kapsz 
időben a fejedhez, elfogysz. Szó szerint. 

Boros Bernadett 

 

Ki korán kel, keveset alszik 
 
 Nap, mint nap, mikor fáradtak vagyunk vagy 
másnaposak, ledőlünk pihenni egy kicsit. Tudo-
mányosan megfogalmazva: alszunk. Már nyakun-
kon a nyári szünet (nem mintha ez problémát 
okozna), és valószínűleg több idő lesz a pihenés-
re. Most ezt vegyük nagyító alá. 
Álmosnak akkor érzed magad, ha a testedben egy 
adenozin nevű izé 
mennyisége megnő. 
Ha alszol, akkor en-
nek száma csökken. 
 Alvás közben külön-
böző fázisokon megyünk át. Ezek röviden NREM 
(Non-Rapid-Eye-Movement) fázisok. Ebből van 
öt állomás egy éjszaka alatt, ha senki nem kelt fel. 
Az első fázis, mikor félálomban vagy. Ekkor nő 
az alvásérzet, és egész furcsa jelenségek történ-
nek: például, ha valaki beszél hozzá, azt úgy hal-
lod, mintha legalább száz méterrel arrébb állna. A 
második, harmadik és negyedik megálló mind a 
test helyreállításában jelent állomást. Az ötödik 

megálló pedig az erős agyhullámok leszállója, az 
álom. 
Mikor másnap felkelünk, nem vesszük észre, de 
legalább 2 centiméterrel magasabbak vagyunk. Ez a 
gerinccsigolyák közti cucc megdagadásától van (ami 
természetes velejárója az életnek, nehogy valaki 
megijedjen). Ezen kívül reggel a hangunk sokkal 

szexisebb és mélyebb, mint este. A hangszálak 
(akárcsak a csigolyák) megdagadása okozza. 
Miért nem jó, ha óra közben elalszik valaki? 
Hát, először is a tanár biztosan csúnyán fog 
nézni az illetőre. Másodszor az ébredés utáni 

néhány perc olyan, mintha bekapcsolnád a gépet és 
várnád, amíg betölt a Windows. Ha felkelsz, az 
agyad sokkal rosszabbul teljesít, mintha már eltelt 
volna legalább öt-hat perc. Például ébredés után nem 
biztos, hogy össze tudnál adni két darab kétjegyű 
számot, ami azért középiskolás szinten elég gáznak 
minősülhet, főleg matekórán. 
 

Vuliem 
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Helikon 2008 
 
Az idén is Keszthelyen került megrendezésre a 
középiskolások művészeti versenye, az 50. újkori 
Helikoni Ünnepségek. Ezt a közel  4000 diák 
részvételével zajló rendezvényt olyan diákoknak 
szervezik meg két évenként – folytatva gróf Fes-
tetics György szellemi hagyományát -, akik vala-
melyik művészeti ágban tehetségesek és tudásukat 
másoknak is bemutathatják. A három napos du-
nántúli versenyen 
iskolánkat ezúttal 
is képviselték 
diáktársaink tánc, 
színjátszás, 
illetve irodalmi 
és fotó kategóri-
ában. Most íme 
egy kis 
betekintés a 
három nap 
eseményei közé. 
1. nap, április 24 
Reggel 
féltizenegy táján 
megérkeztünk 
Balatongyörökre, 
ahol a szállásunk 
volt, de alaposabban nem tudtunk körbenézni, 
mivel rögtön indultunk a regisztrációra, majd a 
megnyitó ünnepségre. A regisztráció után min-
denki gazdagabb lett egy kis táskával, amiben egy 
helikoni kendő, egy emlékkönyv, programfüzet és 
még pár újság volt fellelhető. A megnyitón, a 
Helikon parkban az ünnepi köszöntők és műsor 
után meggyújtották a verseny kezdetét jelező lán-
got.  Ezt követően másfél órát vártunk az ebédre, 
majd a legtöbben a versenyfilmek kiértékelésére 
mentünk, illetve egy órával később megtörtént az 
irodalmi alkotások kiértékelése is. Este kilenckor 
a koncert, a Balaton-parton. Meg kell hagyni, az 
idő a magyar tenger mellett nem volt a legkelle-
mesebb, ezért nem hallgattuk végig Tóth Vera és 
Tóth Gabi közös koncertjét, hanem a szállásunkon 
folytattuk az „ismerkedést”. 2. nap, április 25 
Délelőtt idegfeszítő próbák, aztán délután kettő-
kor a táncosok mutatták be előadásukat, majd fél 

négykor a színjátszók – a  Dominó Színpad - léptek fel 
Katherine Brush Francia klub című művéből készült 
darabjukkal. Nagy izgalommal övezve, nagyon sikere-
sen megtörtének a fellépések. Persze aztán a szabad-
időnk is véget ért, jött az este, és ismét hűvös időben 
néztünk meg a Helikoni strandon a 30 Y együttes kon-
certjét. 3. nap, április 26 Eljött a hazaindulás napja, 
amikor a táncosok és a színjátszók értékelésére is sor 

került.  Ebéd után 
utolsó állomásunk a 
Festetics kastély 
parkja volt, ahol 
egy rövid privát 
fesztivál parti után  
Paksra indultunk. 
Összesen 24 diák  

képviselte 
iskolánkat a 

keszthelyi 
versenyeken. Az 

irodalmi 
kategóriában 

novellájával Pataki 
Balázs, fotóival 
pedig Rács Zsófia 
vett részt a verse-

nyen. A táncosok: Csaba Viktória, Frics Tünde, Frits 
Dorina, Geiszt Regina, Jobbágy Julianna, Kenderik 
Richárd, Sándor Judit és Szűsz Bianka. Felkészítő 
tanáruk Prokob Józsefné tanárnő volt. A színjátszók: 
Urbán Bea, Szinger Ádám, Borsodi Betta, Schütz Hel-
ga, Suhajda Ágnes, Sóthy Szabina, Tukács Virág, 
Ferenczi Henrietta, Gazdag Amarilla, Gracza Levente, 
Gyulai István, Komáromi Anna, Kovács Fanni, 
Lehmann Katalin és Márton Fruzsina. Felkészítő taná-
ruk Hefner Erika tanárnő és Vajda Tibor tanár úr volt. 
Díjat idén csak a színjátszók tudtak haza hozni, még-
hozzá egy ezüst díjat, bár szerintem simán megkaphat-
ták volna az aranyat is. Összegezve a hangulatot, min-
denki jól érezte magát a három nap alatt Keszthelyen, 
remek szórakozásnak ígérkezett, és az is volt. Köszön-
jük tanáraink munkáját, igazgató úr segítő támogatását 
és reméljük, két év múlva a  következő verseny alkal-
mával mindannyian „aranyosabbak” leszünk! 

Pataki Balázas
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