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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 

SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLY 
 

„Négy év telt el nehezen, és mégis itt vagyunk 
Reméljük, hogy ez év végén meg már nem bukunk.” 
 

Cikkünk a 2-4. oldalon

2008. december 
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Szalagavató 2008 
 
„Szalagtűző”. Egy szó, amely ezerféleképp visszhangzik a negyedikesek fülében: izgalommal, 
fáradsággal, rejtélyként; mint fordulópont, mint állomás. A fogadtatás is sokféle: várjuk is, mert 
nem kis esemény ez, de mégsem akarjuk magunk mögött tudni, mert onnan már nincs vissza-
fordulás. Éppen ez ért aztán mindenki más-más emlékként tudja magáénak a szalagavatóját. 

 
 

Iskolánk jó szokásához híven idén, 
2008. december 12-én megtartottuk negyedi-
kes diákjaink szalagavató ünnepélyét. Ezzel 
érettségi elé néző diákjaink átlépték a felnőtt 
kor küszöbét. 
Az előadás este öt órakor kezdődött a Városi 
Művelődési Központban. A nézőtér teljesen 
megtelt, mindenfelé, amerre a szem ellátott 
szülők, diákok és tanárok álltak vagy ültek. 

Mondhatjuk, hogy a szalagtűző a jól bevált 
ünnepi sorrendben zajlott le. Ahogy a műsor 
elkezdődött, a vad fényképezőgép-csattanások 
és -villanások is megindultak. Szabó Béla 
igazgató úr ünnepélyes megnyitó beszéde után 
a 12. B-sek mutatták be elsőnek színpadi pro-
dukciójukat, egy keringőt. Ezek után nem ma-
radt el az éneklés sem, majd a szalagtűzés előtt 
az osztály által összeállított képek bemutatója. 
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“Ilyenek voltunk, vadak és jók, 

Bűnösök közt is ártatlanok. 

Ilyenek voltunk, és marad egy jel, 

Amit itt hagyunk, ha indulni kell” 

Őket követték szereplésben 12.D-s lá-
nyaink és fiaink(2), akik énekes műsorukkal 
szórakoztatták a közönséget. A 12.C-sek előadá-
sa valamivel pörgősebbre sikeredett: ők némi 
fiatalos „táncot”, és showelemeket is bemutat-
tak, nagyon jól választották  ki a dalt, a Dinamit 
Tinédzserdalával magukat adhatták. Végezetül a 
12. A osztály mutatta be a változatosság kedvé-
ért énekes produkcióját. Nekik és minden ün-
neplőnek szólt Barkovics Lajos tanár úr trombi-
taszólója a What a wonderfull world című világ-
hírű Louis Armstrong dal. 

Az előadások után egy újabb keringőt 
láthattak a látogatók. Az idei szalagavatón senki 
sem akart kimaradni a nyitótáncból, és annyi 
jelentkező volt, hogy a szombat esti láz sikerén 

felbuzdulva a végzősök 
egyre jobb produkcióval 
rukkoltak elő. Mindenki 
arra esküdött:” Mi vol-
tunk a legjobbak!” Ez-
után végzős tanulóink 
tanáraiknak is átadták a 
szalagot, akik büszkén 

feszítettek a frissen kapott színes szalagocskák-
kal. Meglepetéselőadás következett: az összes 
negyedikes, körülbelül 150 diák, egyszerre fel-
állt a színpadra, és az Ilyenek voltunk (Ákos) 
éneklésébe kezdett. A kórus már csak méreteinél 
fogva is sikerre volt ítélve, a közönség természe-
tesen vastapssal jutalmazta a Guiness-
rekordkísérletet. 
A műsort egy újabb keringő zárta, majd este 
folytatódott a szalagavató fogadással és bulizás-
sal. 

A harmadikosak által rendezett 2008. 
évi szalagavatónk jól sikerült, hangulata pedig 
nagyszerű volt, már ha az embernek nem kellett 
végigállnia az egészet. Ez is jelzi az ESZI nagy-
ságát, nem férünk el a művelődési házban, pláne 

ha a szüleink, rokonaink is 
eljönnek. 

 Csak így tovább: 
Citius, Altius, Fortius, azaz 
gyorsabban, magasabbra, 
erősebben –és amit az ESZI e 
jelmondathoz még hozzá tud 
tenni: egyre többen! 

Vuliem 
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Ki is valójában a Mikulás? 
 
Mikulás, vagyis Szent Miklós püspök volt, a 
keleti egyház máig is legtiszteltebb szentje. A 
legenda szerint a 
szomszédságában lakó férfi-
nak volt 3 lánya, akiket 
férjhez akart adni, de nagy 
szegénységben éltek, így 
nem volt hozomány a 
leányok számára. Szent 
Miklós az éj leple alatt a 
lányok ablakába három 
zacskó aranyat tett, hogy 
megmentse becsületüket, és 
tisztességesen férjhez 
tudjanak menni. Mikor a 
harmadik lány ablakától osont 
el az éjszaka közepén, meghallották a 
mocorgást, kinéztek, de már csak egy piros 
ruhás alakot láttak sietősen távozni a hóesés-
ben. Innen ered a szokás, hogy csizmát, zoknit 

teszünk az ablakba vagy a kandalló fölé aján-
dék reményében.  

A magyar parasztság körében a Miku-
lásjárás alakult ki, amikor 
is álarcos Mikulások és 
Krampuszok ijesztgették 
este az utcán az 

embereket. Egyébként 
ez a szokás, valószínű, 

hogy Ausztriából került 
Magyarországra. Mára 

viszont már mindenki, úgy 
tudja, hogy december 6-án a 
Mikulás Lappföldről 
érkezik rénszarvas szánon. 

Ez 1925-ben terjedt el egy 
újságcikk miatt, melyben megírták, hogy az 
Északi-sarkon nincs fű a rénszarvasoknak, 
hogy legeljenek, és ezért azok kicsit lejjebb, 
Finnországban laknak. 

Makó Dániel 
 

Új bónok a kóterosoknak:Vegyél gyufát! 
 

Mint azt minden kóteros tudja, novem-
bertől megújultak régi, elavult pluszos utalvá-
nyaink. Mostantól menő módon sparos utalvá-
nyokkal szórhatjuk meg 
az eladókat. Ez mind 
szép és jó. DE AZ 
EGÉSZ ANNYIRA 
ROSSZUL VAN 
KITALÁLVA, HOGY 
AZ MÁR FÁJ! 
Vegyük először az új 
rendszert a Plusban. 
Régen 50 forintig 
visszaadtak az eladók, 
mivel voltak olyan rendesek. Most, hála az új 
pénztárgépeknek már nem adnak vissza és 
pontosan kell fizetni. Bámulatos!  
Ez még talán nem is akkora probléma. Egész 
addig, amíg meg nem jöttek az új, Sparos 
bónok. A pluszos utalványok 100 forintot ér-
tek. Azzal még lehetett sprórolni. De az új 
utalványok 200 forintosak! 
Emberek, ez aztán a fejlesztés! Végre keve-
sebb bónt kapunk, nem kell fél órán keresztül 
tépkedni. Aha, de itt ki is merülnek a pozití-
vumok. 

Tegyük fel venni akarsz egy 199 forintos táblás 
csokit. Azt felfelé kerekítik, tehát 200 forintot 
kéne elkérjenek. Hé, hát a Sparos bónok pont 200 

forintot érnek! Akkor 
minden rendben, az 
eladó biztos elfogad 
egy utalványt. De 
nem! A kedves azt 
nem tudja beütni… 
MI EZ MÁR??? 
Nem fogadnak el 
200 forintot érő 

utalványt egy 200 forintos 
termékért? Az agyam eldobom! 

És most kérdem én, mi a megoldás? Hogy a bá-
natba lehet vásárolni pontosan 200 forint érték-
ben? Ez abszurd! Lehetetlen anélkül megúszni a 
vásárlást anélkül, hogy kp-t ne kelljen odaadni 
minimum 100 forint értékben. 
Ám van egy kiskapu! Amikor ezt elmondták ne-
kem olyan boldog voltam! Végre úgy mehetek 
vásárolni, hogy alig hagyok ott kézpénzt! Kérem 
emberek, a módszer a következő: veszel 200-ért 
csokit, és még egy 8 forintos gyufát. Fantasztikus! 
Minden kóterosnak ajánlom ezt a kreatív ötletet! 

Vuliem 
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Környezetvédelem – tégy te is érte! 
 

Környezetvédelem… Mostanában egy-
re többször vetődik fel ez a szó, a tévébe, az 
újságokban, és még sok helyen. Ez nem is 
meglepő, hiszen fejlődő világunk egyre több 
energiát kell előállítani, egyre több nyersanyag 
fogy el, és ezt sort hosszan lehetne folytatni. 
Arra szinte nem is gondolunk, hogy csupán 
egy kevés változtatással már rengeteget tehet-
nénk a természet védelméért. 
Itt elsősorban nem arra gondolok, 
hogy gyerünk, lépjünk be a Green 
Peace-be és kötözzük ki magunkat 
fákhoz a minusz 10 fokos 
hidegben. Pár egyszerű dolgot 
követve bárki tehet környezetéért. 
1. Használj energiatakarékos 
izzót! A legtöbben wolframos 
villanykörtéket használnak, 
csupán azért, mert nem valami 
drágák. Pedig egy kompakt 
fénycsöves izzó (azaz összetekert, 
csőből álló égő) sokkal több 
előnnyel jár, mint régi párja. 
Először is, míg a wolframos 
kiadás 1000 óráig világít, addig 
nagyobb testvére minimum 3000 
órát szolgál, vagy minőségtől függően még 
többet (akár 15 évet is). Ezzel jelentős pénzt 
takaríthatunk meg, és ez az izzó jóval erőseb-
ben világít. 
2. Kapcsold ki, ha nem használod! 
Sokan nem kapcsolják ki a különböző készülé-
keket, amelyeket használtak. Többek közt 
ilyen a tévé és a számítógép. Azzal, hogy ké-

szenléti módra állítják őket, csak kevesebb 
áramot fogyasztanak, de még mindig működ-
nek. Ilyenkor előfordulhat egy esetleges zárlat 
is, ami a tüzet okozhat, és a ház leégéséhez 
vezethet. 
3. Vedd igénybe a tömegközlekedést! 
Nem muszáj mindenhova kocsival menni. A 
buszozással pénz takarítható meg, a légkörbe 

kevesebb szén-dioxidot 
juttatunk, és kevesebb olaj 
vész el. Csupán egy példát 
említenék: Paks és Bonyhád 
közti távolság körübelül 40 
kilométer. Míg a buszpénz 470 
forint, addig benzinre legalább 
2000 forintot kéne fizetni. 
Ezek után dönts el, melyik 
gazdaságosabb. 
4. Ne szemetelj! 
Lejárt szöveg, meg sablonos, 
de nem lehet elégszer 
elmondani. A talaj már 
jóllakott! Etesd a szemetest! 
Minden csokipapír, vagy 
egyéb, mesterséges úton 
előállított csomagolás 

szennyezőanyagnak számít. Ez alól talán va-
lamelyest kivétel a papírszatyor, de az sem 
szép, ha csak úgy el van dobva. 
Ez csupán 4 ötlet volt, miként védd meg kör-
nyezetedet. Rengeteg más módszer létezik, 
hogy még élhetőbbé tegyük ezt a világot, s 
mindez csupán a te kreativitásodon múlik. 

Pataki Balázs 
 

Az iskola egy papírhulladék-termelő nagyüzem 
 

Az újrahasznosítható anyagokból ké-
szült hulladékot gyűjtsük 
egy helyre, majd adjuk le a 
kijelölt helyen, javasolják a 
környezetvédők. 
A HUMUSZ (Hulladék 
Munkaszövetség) felmérése 
szerint ma egy felső 
tagozatos diák évente kb. 11 
kg papírt (füzetet, könyvet) 
„fogyaszt el”, vagyis ha úgy 
vesszük, az iskola egy papírhulladék-termelő 
nagyüzem. Ez azért fontos adat, mert egy ton-

na papír előállításához rengeteg alapanyag szük-
séges: 
Fehér papír: 417 m3 víz, 1700 kg fa, 
717 kWh energia, 181 kg mészkő, 87 
kg kén, 6 tonna gőz, 60 kg klór 
Bár az emberek nagyobb része, 
elismeri az ügy fontosságát, állítják a 
közvélemény kutatók. Akik még nem 
döbbentek rá erre a világméretű 
problémára, azok rosszul teszik, mert 
hanyagságuknak bizony a jövő 

nemzedéke issza meg a levét. 
Tóth Gábor 
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Erdélyi árva és hátrányos helyzetű gyerekek támogatása 
 

Steinbachné Horváth Mária Terézia tanárnőn keresztül keresték meg  iskolánkat, hogy 
segítsük az erdélyi árva és hátrányos helyzetű gyerekeket.  A nemes cél az volt, hogy egy kis 
fényt, örömöt vigyünk az életükbe. Szabó Béla igazgató úr ezt jóváhagyta és támogatta a karita-
tív munkát.  

 

A tanárnő kezdeményezésére gyűjtés 
indult az iskola tanárai és diákjai körében. Az 
osztályfőnökök minden osztályban közzétették 
a felhívást, hogy egy kb. 500 forint értékű Mi-
kulás csomaggal támogassuk az erdélyi árva, 
illetve hátrányos helyzetű gyerekeket, akik 
Böjte Csaba ferences szerzetes által 1993-ban 
létrehozott és azóta is működtetett iskola- és 
gyermekotthon-hálózahoz tartoznak Jelenleg 
Erdély területén 16 bentlakó (900 fő) és 
közel 30 napközi otthont (700 fő), ezek 
mellett óvodát, általános és szakképző 
iskolát, egyetemi kollégiumot 
működtetnek magyar nyelven.  
A gyűjtésről kérdeztük Steinbachné 
tanárnőt. Sikeresnek bizonyult az 
akció? 
-Úgy 150 csomag jött össze. Szerintem 
800- 900 ezer Ft értékben, de ezt nehéz 
megbecsülni. A 10. évfolyam volt a 
legadakozóbb, minden osztály juttatott 
el hozzánk csomagokat, és így valószí-
nűleg ők adták a legtöbbet (a 10. D és a 
10.B osztályok minden egyes tanulójá-
tól érkezett küldemény). A 12. évfolya-
mon is minden osztályból kaptunk, és a 
13. D lányok nagy számban hoztak 

ajándékot. A tantestület 
tagjai közül is sokan 
készítettek csomagokat. A 
sor azért nem lehet teljes, 
mert pl. volt 12 csomag, ami 
valószínűleg egy osztálytól 
jött, de az adakozók csak 
letették az asztalra, üzenet 
nélkül. Sokszor olyan gyere-
kek hoztak elsőként, vagy 
egyedüliként egy osztályból, 
akikről tudom, hogy maguk 
sem dúskálnak a jóban. 

Szerintem sikeres 
volt az akciónk. Nagyon 
szép példákat láttam, 
emberségből mindenki 
jelesre vizsgázott. Mindenki 
nagyon egyetértően és 
megértően reagált. Volt 

olyan eset, hogy a folyosón megszólítottam 
ismeretlen diákokat, és másnap 2-3 csomagot 
hoztak.  
Az én szívemet valami nagy melegség járta át 
az ajándékhalmok láttán. Köszönet mindenki-
nek, aki a nemes cselekedetével segíteni tudott, 
akár egy kicsit is a nagy nélkülözésben élő 
erdélyi gyermekeken. 

LTI 
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I s k o l a f o g á s z a t  
 
December utolsó két hetében szinte az ESZI összes tanulója fogászati felülvizsgálaton 

vett részt. A nebulók tanítási óra alatt ballagtak át dr. Gál Gábor doktor úr rendelőjébe, ez né-
mileg enyhítette a fogászati vizsgálatkor általában fellépő stresszt. Íme néhány jó tanács, hogyan 
őrizheted meg fogaid szépségét és épségét. 

 

Felmérések szerint azok 
között, akik nem mosnak rendsze-
resen fogat, háromszor olyan nagy 
eséllyel alakul ki a fogszuvasodás. 
A fogorvosok azt tanácsolják, a 
hogy étkezés után mindig mos-
sunk fogat. Kimutatták, hogy a jó 
fogmosás 3 percig tart, rövidebb 
idő alatt a gondos tisztítás nem 
végezhető el. A fogkefét körkörös 
mozdulatokkal kell mozgatni. A 
végjátszmában ne kínlódjunk 
szánk teljes habtalanításával. Mert 
így a fogkrémben található ható-

anyagok a fog környezetében 
maradnak. Fogselyem használata is 
erősen ajánlott. Még egy tanács: a 
nyelvedet is tisztítsd meg a fog-
kefével, így a nyelven  található 
baktériumokat is eltávolíthatod. A 
szájvíz használata tökéletes fogápolást 
tesz lehetővé. A lyukas fog nagyon 
fáj, és enni is nagyon nehéz így, ezért 
inkább előzzük meg, és rendszeresen 
mossunk fogat. 

Makó Dániel 

 

Harc a pályán 
 

2008. december 2-án az ESZI sport-
csarnokban zajlott a foci házibajnokság egyik 
legkeményebb 
meccse a 12.B és a 
11.B között. Már a 
mérkőzés előtti 
napokban is 
érezhető volt a 
feszültség a két 
tábor között, hiszen 
a pontgyűjtés 
elengedhetetlen a 
későbbi tovább-
jutáshoz. 
Bár a 12.-esek 
idősebbek és 
tapasztaltabbak lévén sokkal nagyobb esélyek-

kel indultak, a  fiatalabbak mégis többször 
megszorongatták őket, sőt kétszer vezetéshez 

is jutottak. A szinte az utolsó 
másodpercekig tartó kiélezett 
küzdelem után mégis a higgad-
tabban játszó 12.B (5-4)-re 
diadalmaskodott. 
Kertész Péter, a 11.B csapatkapi-
tánya elmondta, hogy nem kese-
redett el a vereség miatt, s arra 
koncentrál, hogy csapatából a 
lehető legtöbbet hozza ki, s 
győztes meccsekkel esélyesek 
legyenek a továbbjutásra. 

Baka Richárd

 

Pályázati siker 
 
Az ESZI fizika szakkörösei Nagyné Lakos Mária tanárnő 
vezetésével részt vettek a Magyar Nukleáris Társaság által 
meghirdetett „Teller Centenáriumi” pályázaton. 2008. november 17-
én a zsűri megállapította, hogy többek között mi iskolánk is 
dicséretet érdemel és fiatal fizikusaink munkáját 150 ezer Forint 
különdíjjal jutalmazta. 
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Szerelem etikett 
 

Középiskola… tanárok… na és a sze-
relem… Vajon mennyire összeegyeztethetőek 
ezek egy tinédzser számára? Bizonyára mind-
annyian tisztában vagyunk a helyzettel, de 
tudjuk-e kezelni is, vagy egyáltalán akarjuk-e, 
ha esetleg kezdenek elfajulni a dolgok? Szok-
ták mondani, hogy a szerelem elveszi az ember 
eszét. A nagy „lángolásban” figyelembe vesz-
szük-e környezetünket? 
„A suli nem a turbékolásra való!” – halljuk 
nem egyszer tanára-
inktól. Valamilyen 
szinten ezt meg is 
lehet érteni, hisz van-
nak fiatalok, akik 
szerelmükkel nem-
csak a tanárokat, de 
néha már diáktársai-
kat is kellemetlen 
helyzetbe hozzák. 
Gondolom ismerős a 
szitu, amikor a fo-
lyósón úgy érzed, 
hogy nem kellene ott 
lenned, holott ez, a 
vad csókolózás résztvevőit egyáltalán nem 
zavarja. Helyettük te érzed magad kellemetle-
nül… Ez persze nem mindenkinél van így. 
Vannak olyanok is, akiket, ez cseppet sem 
zavar. Szokás kérdése...  A suliban mindenki 
tini, ismeri ezt az érzést. A szerelem változat-
lan attól, hogy az ember hagyománytisztelő 
vagy szabadabb, modernebb felfogást vall.   
Meggondolandó azonban attól modern-e az 
ember, hogy nincs tekintettel másokra, csak éli 
világát. 
Legyünk tekintettel a dolgok intimitására. Fi-
gyelembe kell vennünk azokat a tényezőket, 
azokat a személyeket (tanárokat, diákokat egy-
aránt), akik nem kíváncsiak „bensőséges” jele-
netekre. Mindennek meglenne a maga helye és 
ideje, és ez az, amit sokan nem tudnak ésszerű-
en mérlegelni. Manapság, ha ránézünk egy 
szerelmes párra, nem az a benyomásunk, hogy 
de aranyosak, hanem az, hogy jézusom, mit 
művelnek (tisztelet a kivételnek!). Ugye?! A 
XXI. század különös vonása, hogy nagy szere-
pet tölt be az emberek viselkedésében a látszat. 
Akik szerelmesek, azoknak mért kell feltétle-
nül szüntelenül egymás „nyakában lógni”? A 
szerelem csak erről szólna? Ha már a suliban 

sem tudnak e nélkül 10 percet kibírni, akkor hol 
máshol?  

Ezek tények, de mindenki volt fiatal, még 
a felnőttek is. A szerelem etikettje a suliban ter-
mészetesen nem arról szól, hogy a pár csak úgy 
„se puszi, se pá” nélkül menjen el egymás mellett 
a folyósón. Az, hogy együtt vannak, megölelik 
egymást, esetleg elcsattan egy csók vagy kettő: )  
bőven megengedhető ott, ahol „dúl a love”. Csak 
a tanárok ne lássák.:D Nem is erről van szó... A 

szerelmet nem 
lehet megtiltani az 
iskolákban, és 
persze nem is 
lehet. De ha min-
denki ismeri azo-
kat a bizonyos 
határokat, semmi-
féle probléma 
nem lehet ebből. 
Viszont van olyan 
is, amikor nem a 
tanár vagy egy 
másik diák érzi 

kellemetlenül 
magát a helyzetben, hanem maga az egyik fél a 
kapcsolatban. Sajnos, vannak hátrányai annak, ha 
egy iskolába járnak a szerelmesek. Ez nem azt 
jelenti, hogy az egyik fél kevésbé van oda a mási-
kért, csupán annyit, hogy mindenkinek szüksége 
van szabadságra is, na és persze legfőképpen azt, 
hogy nem vagyunk egyformák. Van, akinél ez 
elfogadott és van, akinél kevésbé. Tiszteletben 
kell tartanunk. Ezeknek az éveknek nem csak a 
szerelemről kell szólniuk… A barátság és a tanu-
lás is ugyanolyan fontos lehet egy tini lány vagy 
akár egy fiatal fiú életében. A legtöbb kapcsolat-
ban abból adódik a gond, hogy az egyik nem 
hagyja a másikat élni. De visszakanyarodva a 
tárgyhoz a legfontosabb, hogy amikor ilyen hely-
zetbe kerül valaki, függetlenül attól, hogy szereti 
a másikat, ne érezze magát kellemetlenül. Nem 
könnyű a helyzet de megoldható, sőt meg kell 
oldani. Persze ez a ritkábbik eset. 
A legtöbb kapcsolatban mindkét fél fütyül arra, 
hogy mit mondott a felnőtt, vagy akár egy tanára. 
Hisz ők szerelmes tinik és lázadók. De ha már a 
komoly szóra fittyet hányunk, legalább legyen 
bennünk annyi, hogy a diáktársainkat és a baráta-
inkat jobban méltányoljuk. 

arasala 
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OKTV avagy Versenyben az ESZI-ért 
 

Itt ülök a lap felett. Két feladat már 
kész, a harmadik elsőre nehéznek tűnik. Még 
egyszer rápillantok, ezzel lesz egy kis mun-
kám. Körbetekintek, körülöttem mindenki a 
teleírt lapját bámulja, vagy éppen valamelyik 
feladatot dolgozza ki éppen. De miért nézelő-
dök, hiszen még jó pár versenypélda várja, 
hogy megoldjam, és újabb pontokat szerezzek 
velük. Akkor talán lesz esélyem a továbbjutás-
ra is. 
Mint minden évben, idén is megrendezésre 
került az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny (OKTV) első fordulója az ESZI-ben 
irodalom, angol, német, fizika biológia, infor-
matika, matematika és történelem tantárgyak-
ban. 113 tanulóvett részt az ész küzdelmében, 
ám csak töredékük juthat tovább, hogy képvi-
selje iskolánkat a második fordulóban.  
A legnépszerűbb versenytantárgyak idén is, 
mint általában az angol a matematika és az 

informatika, hiszen iskolánk oktatási rendsze-
rében ezek kapják a legtöbb figyelmet. 
Érdemes küzdeni, hiszen ha valaki jó helyezést 
ér el, érettségi pluszpontokat szerezhet, ami 
igen jól jön az egyetemi felvételinél. 
A diákok szereplése természetesen az iskola 
számára is rendkívül fontos, hiszen az ESZI 
helyét a középiskolai rangsorban mindez 
nagyban befolyásolja. 
Letelt az időm, ideje beadni a megoldásokat, s 
reménykedhetek, hogy sok pipa kerül majd a 
végeredményeim mellé és elegendő pontszá-
mot szerzek a továbbjutáshoz. Akkor, s ott 
majd kiderül, hogy versenyképes-e a tudásunk, 
s jobb-e például az informatika oktatás isko-
lánkban, mint más helyeken… 

Baka Richárd 

Középkori templomok 
 

A központi történelmi szakkör 2. előadási 
napja 2008. november 21-e, melynek témája: 
Tolna megye középkori 
templomai volt. 
  Az előadást Szekszár-
don a Megyei Múzeumban 
tartotta K. Németh András 
paksi régész. 
A kutatásai a középkori 
Tolna megyére terjedtek ki, 
így a vizsgált terület sokkal 
nagyobb, mint a jelenlegi. 
Somogy megye keleti része 
és Baranya megye északi 
része is Tolna megyéhez 
tartozott. A középkorban 
Tolna megye 2 főesperes-
ségre volt bontva, a regölyi- és a tolnai főespe-
rességre. Megyénk a középkorban a legsűrűb-
ben lakott megyék közé tartozott. Régészeti 
szempontból is fontos Tolna megye, hiszen 
560 településből állt a megye, ebből 340 falu 
rendelkezett templommal.  
 A templomokra általában véletlenül talál-
nak rá mezőgazdasági munka közben. Renge-

teg különös esettel találkozott K. Németh And-
rás is. Egyszer egy hatalmas vihar letarolt egy 

búzatáblát, és csak ott ma-
radt épen a termés, ahol áll-
tak valamikor a templom 
falai. Ezt persze csak repülő-
ből lehet jól megfigyelni.  
 A kutatásokból kiderült 
az is, hogy a templom köré 
temetkeztek. Ennek voltak 
bizonyos veszélyei. Ezt Ma-
gyarországon Mária Terézia 
ismerte fel, aki rendeletbe 
hozta, hogy a temetőnek a 
város/falu szélén kell lennie. 
 A templom a falu gaz-
dasági és egyházi központja, 

valamint veszély esetén ide menekültek a falu-
siak. 
 A templom mindig erős, szilárd épület, 
így a későbbi időkben elhordták a falakat, mert 
Tolna megyében építőanyag hiány volt így 
lebontották a templomokat. 

 
Mayer Mihály 
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Eszement történet egy dolgozatról 
 
 A levegő szikrázik az izgalomtól. 

Mindenki síri csendben vár. A faliórán egy 
csiga sebességével rohannak a mutatók. Pár-
szor még átlapozzuk a füzetet, hogy erőt gyűjt-
sünk a dolgozathoz. Hirtelen, akár a villámcsa-
pás, egy toll zuhan alá az első padok egyiké-
ből. A levegő mindenkiben megakad. Amint 
rájöttünk, mi volt a zaj forrása, 
megkönnyebbülten fellélegzünk. 
Ám a következő másodpercben az 
ajtó kitárul, s belép a felmérések 
neves stratégája, kezében a sok 
papírvékony harcosával, amit mi 
csak dolgozatnak hívunk.  
Vihar előtti csend. Az idő szinte 
megfagyni látszik, ahogy a hófehér 
papírlapok körbejárják a termet. Ám 
mi nem hagyjuk el a „csatatermet” 
harc nélkül! Most minden 
idegszálunk némán felkiált, csatára 
fel! A tollak és ceruzák istenének 
ereje minket támogat! Nekilen-
dülünk! Tollak csattannak, ceruzák 
sercegnek s rotringok koppannak a 
papíron. Írószereink vére sebesen 
folyik, mi pedig bődületes sebességgel adjuk 
nekik a parancsokat. Kezem alatt a dolgozat 
gyilkos hatalma megtörni látszik, ám ellenfe-
lem csak most játssza ki az aduászát: a harma-
dik feladatnál tollam kék nedvei elapadnak. 

Nem adom fel! Tovább kell mennem! A hár-
mas számú közellenséget magam mögött 
hagyva brutálisan leszámolok a többi feladat-
tal. Néhány perc múlva hallom, hogy osztály-
társaim is hadseregük feltámasztásával küsz-
ködnek, mivel kis híján mindenkivel végzett a 
sátáni harmadik példa. Van, ki ugyanúgy átgá-

zol rajta, mint jómagam, ám 
egyesek megállnak, és kitört 
ceruzájukat belsőségeit pró-
bálják ápolni egy hegyezővel. 
Az idő hirtelen rohanásba 
kezd, s közeleg a csata vége. 
Elkeseredetten próbáljuk le-
gyűrni a 4-es, 5-ös 6-os számú 
feladványt, ám mindegyiket 
egytől egyig véres csatára 
képezték ki. És ekkor… lejárt 
az idő.  

A hős hetesek 
összeszedik a harctéren fekvő 
dolgozatokat. Az igazságosztó 
asztalára kerülnek, hogy 
ítéletet hozó, piros tollával 
bíráskodjon a véres 

összecsapás eredménye felett. 
S hogy mi lesz a mese vége? Azt még 

mi sem tudjuk… Az majd egy másik történet 
lesz… 

Vuliem 
 

Villámkockások 
 

Az utóbbi időben népszerű időtöltéssé 
vált a Rubik-kockázás az ESZI tanulói köré-
ben. Vannak azonban, 
akik nem egyszerű 
kedvtelésből, inkább 
már hivatásból pörgetik 
a bűvös idomot, ők az 
ún. speed cuberek 
(gyors kockázók). 
Iskolánk tanulói közül a 
legjobb időket Imre 
Márk 15,59 (egykézzel 
51,4), Slapec néven 
közismert Schön Péter pedig 20,16 másodperc 
alatt varázsolja helyes sorrendbe, egy szempil-
lantás, és kész a kirakott kocka. 

Elmondták, hogy sikereiket a cseh Jessica 
Fridrichnek köszönhetik, aki megalkotta a 

hyors kirakáshoz szükséges 
algoritmusokat (orientációk, 
permutációk). A villámkezű 
kockások a magyar 9 
másodperces rekord elérésére, 
majd megdöntésére törekszenek 
(szerintük ehhez még rengeteg 
gyakorlás szükséges). Jövőre a 
Hungarian Open magyar Rubik-
kocka versenyen is szeretnének 
indulni, addig is várják azon 

bátrak jelentkezését, akik egy kockacsata kere-
tében megmérkőznének velük. 

Baka Richárd
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Ünnepi Horoszkóp 
 

Nyilas: Ne hanyagold a családodat és a baráta-
idat túlságosan az Ünnepek miatt, legyél többet 
otthon és mindenkinek küld el a jó kívánságai-
dat. 
 
Kos: Szerencsés ünnep vár rád, olyan ajándé-
kot kapsz, amit már régóta szeretnél, családod-
dal egy igen emlékezetes Karácsonyt fogsz 
eltőlteni. 
 
Bika: Megpróbáltatásokban gazdag ünnep elé 
nézel, ez alatt érts sok szomorúságot, bajt, 
amelyeken túl kell tenned 
magad, hogy a Karácsonyod 
tényleg egy ünnep legyen. 
 
Ikrek: Nagyon szétszórt vagy 
mostanában, nem tudsz semmire se 
oda figyelni, a Karácsonyi 
ünnepekre igyekezz a legjobb 
formádat hozni.  
 
Rák: Szorgalmasan dolgoztál mostanában, 
aminek most a gyümölcsét arathatod, a szünet-
be semmilyen elmaradt tananyagot sem kell 
bepótolnod. 
 
Oroszlán: Ne hagyd, hogy bárki is elrontsa az 
ünnepedet, érezd jól magad, had durranjon a 
pezsgős palack.  
 

Szűz: Sajnos ez a Karácson nem úgy fog sike-
rülni, mint ahogy elképzelted, próbálj meg 
alkalmazkodni a környezetedhez és akkor a 
végén még is egy jót fogsz szórakozni. 
 
Mérleg: Ez a szeretet ünnepe, igyekezz meg 
mindenkivel jóban lenni, hisz ez az időszak 
most csak erről szól. 

 
Skorpió: Segíts a Karácsonyi 

előkészületekbe, díszítsd te a fát, 
segíts otthon minél többet, így 

elkerülheted az esetleges 
feszültségeket.   

 
Bak: Boldog Karácsony, ezt 

lehet elmondani a te ünnepedről, 
családodban régóta van valami-

lyen feszültség, de ez most 
megszűnik és a békességnek és a 

szeretetnek adja át a helyét minden baj és 
gond. 
 
Vízöntő: Sajnos Karácsonyi pihenőd nem lesz 
hosszú, de azért legalább pár órát fordíts belőle 
tanulásra, hogy hétköznap több pihenőd lehes-
sen. 
 
Halak: Kicsit lazíts, itt vannak az ünnepek, 
engedd el magad és próbáld meg élvezni a 
szünetet. 

 
 

 

A NAGY TESÓ 
 

A testvérek közötti korkülönbség so-
kak számára nagy hátrány. 
Ez, a sok ellentétes szokásban 
nyilvánul meg. Például a délutáni 
csendes pihenő.  Az öregebb testvér 
szívesen szunyókál az ebéd után, 
míg az öcsike inkább gyorsan 
megtanulna, és utána szórakoztatná 
magát, vagy más stílusú zenét 
szeretne. A Big Brother azt esetleg 
jobban kedveli, ami kevesebb 
mozgással jár. Ezt viszont egy 
hiperaktív gyerek nem biztos, hogy nagyon 
szereti. 

Persze van, aki nagyon jól kijön a nagy tesóval, 
sok dolgot csinálnak együtt: 
buliznak, segítenek egymásnak, ha 
a másik fél a padlón van, és jól 
elszórakoztatják egymást. 
Igazándiból a testvérek között 
sosincs nagy harag, nagyon 
szeretjük a drága testvérünket és 
próbáljuk elfogadni olyannak 
amilyen, még, ha ez néha nehezen 
is megy. 

Széll Szilárd  
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Irodalom dolgozatokból: Petőfi-Arany 

 

Könyvajánló: Árny 
 
 
2008 novemberében újabb regénye 
futott be Darren Shannek 
Magyarországra, méghozzá a 
Démonvilág hetedik kötete, melyet 
Árny címmel adtak ki kis 
hazánkban. 
Narrátorunk ezúttal Bec lesz, a fel-
támadt papnő, akinek lelke egy bar-
langban ragadt, s végre sikerült 
kiszabadulnia börtönéből. Ám, 
most, hogy újjá született, egy 
egészen új világot kell megszoknia, 
mondhatnánk egy új dimenziót. 

Ám Darren Shan, jó szokásához híven 
most sem hagyja ki a véresebbnél 
véresebb jeleneteket sem. Mindenkinek 
garantálom, hogy a könyv tele van 
izgalmas részekkel, ami némi 
fantáziával párosítva bámulatosan jó 
dolgokat fog visszaadni. 
A történetben jóval több a csavar és a 
fordulat, mint az előző részekben, és 
Beranabusról, a varázslóról is érdekes 
dolgok derülnek ki… 

Pataki Balázs 

„A két költő valójában népköl-
tő, Petőfi most éli ki igazán, 
bravúros termelőkészségét.” 

„A másik költeményen a fa 
metafora vonaglik át, egé-
szen virágainak hervadozá-
sáig, szimbolizálva ezzel a 

nemzetet.”

 „A XIX. század költőinek a 
hangneme forradalmibb, 

 pattogós és fiatalos, amilyen 
Petőfi abban az időben.„ 

 

„Petőfi életében fontos 
 állomás ez, hiszen válságos 

és reménytelen korszaka 
után ismét kigyulladt alkotói 

vágyának parazsa.” 

„Petőfi versében megje-
lenik a prófétaköltő sze-
rep, aki szavakkal hir-
deti a jobb jövő elérésé-
nek kulcsát.” A vers másik részében a 

királyokat veszi elő, és 
mondja nekik, hogy ret-
tegjenek, mert egyszer 

vége a dalnak. 

„Közös jellemző még egy 
elég érdekes dolog, ami Pe-
tőfi személye. Saját művé-
hez annyi köze van, hogy ő 

írta.” 
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Nyílt nap az ESZI-ben 
 

2008. november 22-én délután 14 
órai kezdettel megnyitotta kapuit iskolánk a 
kíváncsi és nemsokára középiskolás lurkók 
előtt. A leendő ESZI-s diákok vagy csak 
egyszerűen az érdeklődők most is szép 
számban megjelentek ezen a pénteki napon. 
No de 1400 előtt még bőven akadt teendőnk. 

 

Tudjuk, hogy milyen egy ilyen nap 
igaz? Mindenki pattog ide oda, intézkedik, 
sürög-forog rendezkedik stb. Annyira sok ten-
nivaló van, hogy csak na. A mi kis iskolánk 
ráadásul különösen igényesen készül, és min-
den lehetséges módon próbálja segíteni, na és 
persze ösztönözni az idelátogatókat. A közgaz-
daság és ügyviteli szakmacsoport különösen 
kiveszi minden évben a részét a munkából, de 
persze minden irányból akadnak segítő kezek, 
a 9-esek közül is szépszámmal. Azok, akik 
nem vesznek részt ezekben az előkészületek-
ben, azt gondolnák, hogy nincs is sok feladat, 
de ha picit jobban belegondolunk… Megszer-
vezni a szakmacsoportokat bemutató előadáso-
kat, a technikát, hogy minden működjön nem 
kis pontosságot igényel. Mindezek mellett le 
kellett gyártani azt a rengeteg információs 
lapot, amellyel a sok kétségbeesett gyerkőcöt 
szeretnénk minden évben elkerülni. Beosztani 
a segítőket, kiplakátolni mindent, amit csak 

lehet különböző izgi és figyelemfelkeltő do-
loggal, és persze itt sem maradhatnak el a tájé-
koztatók, mert hát igen, az ESZI-ben azért nem 
nehéz eltévedni egy újoncnak. Három emeletet 
nyolcszor megmászni csak azért, hogy végre 
megtaláld, akit keresel.:) Na és persze nem 
maradhat el a könyvjelző- és hűtőmágnes-
áradat, ami azért lássuk be mindig nagy sikert 

arat. De ezeket a 
munkálatokat 

meg is kell csi-
nálni, ami nem 
kis időt, és ener-
giát igényel. A 
végére ugyan 
csak-csak össze-
áll a kép, és 
mehet élesben az 
egész.  
Az a vicces, 
hogy a nagy 

készülődésben 
jobban elfárad-
nak a „dolgos 
kezek” mint 
magán a nyílt 
napon.  
A menetrend a 
szokásos volt 
idén is. Először 

a csarnokban az igazgató úr tartott beszédet 
aztán mindenki mehetett a kiszemelt szakma-
csoportot reklámozó termekbe. Mindezek mel-
lett sok lehetőség állt a nyolcadikosok rendel-
kezésére, mint például: fénykép készítése, 
ESZIRAT vásárlása, különböző versenyekre és 
a felvételi előkészítőre való jelentkezés sőt, a 
fizika labor is tartogatott érdekességeket. A 
segítők is szorgosan tevékenykedtek, és segí-
tettek az esetlegesen mégis eltévedőknek. Az 
iskolaújságot utánozhatatlan módon árulták a 
9. B-sek na és persze a többiek is. A fénykép-
készítés idén újdonságnak számított, ezért a 
tösgyökeres ESZI-sek is nagyon élvezték..:D 

A délután hamar eltelt, és a nap végére 
mindenki igencsak elfáradt..:) Az idei év első 
nyílt napja tehát sikeresen lezajlott, reméljük 
ezt a leendő ESZI-s diákok is így gondol-
ják…:) 

Arasala 
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Törődj a karmáddal! 
 

A novemberi meghosszabbodott esté-
ken, az ember (ha nincs jobb dolga) filmet néz. 
Magam is, ezzel töltöm el a már-már unalomba 
hajló túlságosan is hosszú napszakot. 
Új kiszemeltem a „My name is Earl” 
című sorozat, melyben egy lecsúszott 
alak megismerkedik „a karmával”:ha 
jót teszel, jó történik veled, ha nem, 
akkor te se várj sokat az élettől, - és 
rájön, hogy jót kell cselekednie, hogy 
az élete továbbra ne a szívás kategóri-
ába tartozzon. Röviden ennyit monda-
nék a sorozatról, melynek a témája a 
jóság (emellett szórakoztató is). Erről 
jut eszembe, sokszor az ember úgy 
érzi, hogy minden csapás egyszerre éri el őt és 
ettől mély komorságba esik, vagy rosszabb (azt 

nem mondom, hogy valamikor az egyénnek nincs 
igaza). Ilyenkor az ember bármit megtesz, hogy 
kijusson ebből az állapotból. Ha belegondolunk 

ez a karma nem is, lehet akkora bo-
londság. Aki hisz benne és jót tesz 
azért, hogy visszakapja, és netán vele 
is történik pozitív dolog, akkor elhi-
szi, hogy az emiatt történt meg. Eb-
ben mi a jó? Tovább fogja folytatni, 
amit elkezdett és olyan emberré vá-
lik, akit sokan szeretnek és megbe-
csülnek. És ezzel beteljesíti karmáját. 
Sok ember nem hisz benne, de aki 
mégis az sem árt senkinek. Tehát 
tégy jót, törődj a karmáddal! 

Káerr 

 

Itt a KARÁCSONY 
 

December napjaiban járunk, ami ma-
gában foglalja, hogy nemsokára itt a kará-
csony, na és persze ezzel az imádott és mindig 
várva-várt szünet is. Ekkortájt 
mindenkinek ugyanaz jut az 
eszébe... Pihenés, semmittevés, 
egyeseknél a folyamatos 
bulizás, és persze a nuku 
tanulás.  

Mégis ez a decemberi 
szabadság kicsit mindig más, 
mint a többi. Az ünnep 
hangulata sokakat lázba hoz. 
Persze sokakat nem, de azokkal 
most nem foglalkozunk.:) 
Biztos vannak még olyanok, 
akiket elgondolkoztat az a tény, 
hogy karácsonykor ajándékozni 
szokás. Próbáljuk úgy intézni, 
hogy a karácsonyi ünnepnek 
ettől még nem kell se 
problémának se anyagi csődnek 
lennie. A szüleink vagy 
rokonaink biztos nem várják el 
tőlünk, hogy méregdrága ajándékokat vegyünk 
nekik, pláne úgy, hogy azért valamilyen szin-
ten az, amiből vásárolunk, az az ő pénzük.:D 
Kreatív dolgokkal is meglehet pakolni a fa 
alját. Íme pár ötlet azoknak, akik ötletes és 

egyben gazdaságos megoldással szeretnének mo-
solyt csalni a szeretett arcokra. 
1, Első tippként mindenképp azt javasolnám, 

hogy ha már veszünk 
valamit, akkor 
hasznosat vegyünk. Ez 
lehet bármi apróság is, 
amiről biztosan tudjuk, 
hogy praktikus lesz a 
jövőben. 
2, Szokásos ötletnek 
tűnhet a karácsonyi 

üdvözlőlapok 
készítése, de 
idézetekkel vagy akár 
személyes üzenettel 
nagyos is megteszi. 
3, Nagyon kreatív 
ajándék lehet egy 
képkeret is, aminek 
érdekében nem kell 
mélyen a 
pénztárcánkba nyúlni, 
és olyan képet 

rakhatunk bele, amilyet csak szeretnénk.  
Az ilyen alkotó megoldásokkal elérhetjük azt, 
hogy a szeretet ünnepe tényleg a szeretet ünnepe 
legyen és ne a drága ajándékoké.:) 

arasala 
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Meghívó 
 

2008. december 20-án szeretettel várjuk 
Tanárainkat és Diáktársainkat,  

az iskola karácsonyi ünnepségére. 
A műsor 11 óra 30 perckor kezdődik  

a sportcsarnokban. 

5 ok, amiért karácsonykor fenyőfa van a nappalidban 
 
Karácsony ma már mindenhol az év legna-
gyobb ünnepének számít: végre nincs suli, 
lehet lazítani, jön a karácsony (ha mákunk van, 
akkor a fehér karácsony), utána meg mindenki 
megszakítja magát újévkor, és elmegy … izé, 
szórakozni. 
De most a szilvesztert hanyagoljuk. Előtte ott 
van a karácsony. A hagyomány 
szerint azért állítunk 
karácsonyfaként fenyőfát, mert az 
Úr megáldotta a fenyőket, mikor 
Jézus elbújt egy mögött a gonosz 
emberek elől Ha már erről az 
ünnepről szó esik, vajon minek is 
díszítünk fát? Miért áll egy kivágott 
fenyőfa az szoba közepén? Miért 
nem egy miniatűr tölgyfát díszítünk 
fel, minek a fenyő?  
Oké, most jön egy kis képzeletjáték. 
Képzeld el, hogy egy tölgyfa áll a 
szoba közepén. Most komolyan, 
hogy nézne már az ki? Íme, 5 szem-
pont, hogy miért jó, ha fenyő áll a 
szoba közepén: 
1) a házat kellemes fenyőillat hatja át. Milyen 
rossz lenne, ha valami bűzlő izét díszítenénk! 
Fúj! Rossz rágondolni, hogy mennyit kéne 
szellőztetni! 

2) a fenyőfa nem túl magas, nem túl alacsony, 
a mérete pont ideális. Szerintem tovább tarta-
na, ha egy százéves tölgyet próbálnánk díszíte-
ni. 
3) a tűleveleket könnyebb feltakarítani, ráadá-
sul nem száradnak el annyira, hogy elemi ré-
szecskéire törjenek, ha hozzáérsz. 

4) a fenyőt könnyebb 
faragni, mint mást. 
Anyaga nem kemény, 
könnyen nyirbálható. 
5) ha vége a 
karácsonynak, a fenyő 
néhány napig hullatja a 
tűleveleit, aztán 
Vizkereszt után meg jól 
kidobjuk, mindig szépen 
ég el a kert hátsó felében 
☺ Ám, ha cserefenyőt 
veszel, az sokkal 
környezetbarátabb. Fi-
gyelem! Műanyag fenyőt 
ne vegyél! 
Fantasztikus találmány a 

karácsonyfa, nem? Szerintem az! El sem lehet 
nélküle képzelni a karácsonyt!         Vuliem 

 

R e n d k í v ü l i  s z a l a g t ű z ő  
 

Olyan különleges élmény keve-
seknek adatik meg, mint a 12. D 
osztály tanulójának, Geiszt Regi-
nának. A d-sek örökké mosolygó 
Regikéje egészségügyi okokból 
adódóan nem tudott részt venni a 
12.-ei ünnepségen – az osztály 

tehát tartott neki egy sajátot. Talán nem 
volt olyan nagyszabású rendezvény, talán 
nem is volt ott mindenki, aki ott lehetett 
volna; lehet, hogy csak műanyag poha-
rakkal koccintottunk - de ez az ünnepség 
egyedül, csakis az övé volt.       Feil Andi 
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Sz a l a g d a l  1 2 . B  
 
Négy év telt el nehezen, és mégis itt vagyunk 
Reméljük, hogy ez év végén meg már nem bukunk. 
De ezt a dalt is összehozta a gógyis társaság: 
Ahány ember annyiféle csodálatos világ. 
 
A szünet és a lyukasóra tényleg nagyon jó 
Ennél már csak egy dolog jobb, és ez Jesoló. 
Az aquapark bár kimaradt, de várt a tengerpart, 
Együtt ültünk a homokban, s nyaltuk a fagylalt. 
 
Ilyen banzájt ki nem hagyunk. 
Bár azóta csak vizet iszunk 
Mégis milyen jól elvagyunk 
Ha néha égnek is áll - a hajunk. 
 
Meczit Padovába vinni, az volt ám a gáz 
Ütős volt a Bolbach-féle önfeláldozás 
Angolból a negyven karó egy óra alatt  
De mindez csupa jóságból és szeretetből fakadt. 
 
Mindannyian bések vagyunk 
Reggelenként házit írunk 
Szorgalmasak, szépek vagyunk 
Legfőbb kincsünk - turbós agyunk. 

 
Egészen jól összefortunk, segítjük egymást 
Mi nekünk az érettségi, ha van összetartás! 
Jó, hogy lesz egy ötödév, és sokan maradunk 
Még boldogítjuk egymást kicsit, aztán búcsúzunk. 
 
Mindannyian bések vagyunk 
Profi szinten programozunk, 
Éjjel-nappal csak tanulunk, 
Nem csoda hát, ha elfáradunk. 
 
 Minden jóban benne vagyunk 
Erre majd egy pezsgőt iszunk 
Jókedvünkben táncot ropunk 
S megint lesz egy- jó kis másnapunk. 
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