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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 

2009. február 

Így tanultunk az első félévben
Cikkünk és a tanulmányi eredmények a 2. oldalon 
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Ajándék és aranyvirgács 
 

Szokásos módon idén karácsonykor is megajándékozta az iskola a tanulók közül a legeket, azzal a 
különbséggel, hogy a rossz legek is kaptak ajándékot. A jutalmakat a karácsonyi ünnepségen Szabó Béla 
igazgató úrtól vették át a szerencsések.  

A legtöbb 5-sel rendelkező elsősök Balzer 
Dóra 9. D és  Pesti Bence 9.B tollkészletet illetve 
egy fejhallgatót kaptak.. A legjobban tanuló máso-
dikos Joó Péter 10.A fejhallgatót, a kitűnő átlagot 
elért harmadikosok: Bartha Krisztina és Mérges 
Alexandra 11. D számológépet vehettek át Szabó 
Béla igazgató úrtól. A legkiemelkedőbb közösségi 
munkát végző diák, Illés Norbert 11. B jutalma egy 
laptoptáska volt. A legjobb 12.-esek: Jobbágy Juli-
anna 12. D és Domokos Ákos 12. C tollkészletettel 
gazdagodtak.. A kitűnően tanuló ötödévesek: Mol-
nár Beáta 13. D és Fritz Ádám 13.C egy-egy 4 Gb-
os pendrive-ot vihettek haza.. Aktív közösségi 

munkájáért, az iskola népszerűsítésében való rész-
vételéért, jó tanulmányi munkájáért, újságíró tevé-
kenységért Pataki Balázs 10.C osztályos tanuló egy 
mp3 lejátszót vett át.  
5 főt sorsoltak ki azok közül, akik az iskola népsze-
rűsítéseken és a nyílt napon részt vettek, ők egy-egy 
2Gb-os pendrive-ot nyertek jutalmul. 
A leggyengébb láncszemnek a 13. A osztály bizo-
nyult. A legfeledékenyebb diák Szabó Ferenc 12. A 
osztályos tanuló, a legtöbbet késő iskolatársunk 
Ludányi András 12. A osztályos diák volt. A rossz 
legek egy-egy aranyvirgáccsal lettek gazdagabbak. 

Illés Norbert
 

Így tanultunk… 
 

Megint csak elmúlt egy félév, s minden-
ki megkapta az érdemeinek és a lustaságainak 
megfelelő félévi bizonyítványát. Újdonság, hogy 
az értesítőt mostantól az e-naplónak (Dyna) kö-
szönhetően nem az ellenőrzőben, hanem egy jól 

átlátható nyomtatvány formájában kapták a tanulók. 
A szülők a  2009. februári szülői értekezletek után 
megkapják az e-naplóhoz való hozzáférést biztosító 
kódokat. Az alábbi táblázatban az osztályátlagokat 
láthatjuk rangsorolva.  

A 2008-2009. I félév statisztikai adatok az ESZI-ben 
Osztály rangsor szakmacsoport osztályozott átlag 

1. 13. D Idegennyelvi titkár -Ügyintéző titkár 26 4,28 
2. 11. D Közgazdaságtan - Ügyvitel 31 4,09 
3. 12. D Közgazdaságtan - Ügyvitel 36 3,98 
4. 9. D Közgazdaságtan - Ügyvitel 34 3,93 
5. 13. G Környezetvédelmi technikus - Nukleáris energetikus 19 3,88 
6. 10. B Informatika 30 3,83 
7. 12. B Informatika 33 3,74 
8. 11. B Informatika 32 3,73 
9. 13. C Elektronikai technikus 16 3,68 
10. 10. A Gépész 34 3,67 
11. 13. B Webmester - Szoftverfejlesztő 26 3,64 
12. 9. B Informatika 32 3,62 
13. 12. C Elektronika 26 3,61 
14. 10. D Közgazdaságtan - Ügyvitel 32 3,59 
15. 9. C Elektronika - Környezetvédelem 33 3,55 
16. 11. C Elektronika - Környezetvédelem 33 3,53 
17. 10. C Elektronika - Környezetvédelem 31 3,52 
18. 12. A Gépész - Környezetvédelem 31 3,37 
19. 9. A Gépész 35 3,30 
20. 11. A Gépész 29 2,89 
21. 13. A Gépgyártás-technológiai technikus 18 2,69 
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Központi felvételi 2009 
 

Ebben az évben is központi felvételit kellett írniuk az ESZI-be jelentkező diákoknak. A 
vizsgákat ország szerte 2009. január 24-én, szombaton délelőtt bonyolították le. Megkérdeztük a 
diákokat és a javító tanárokat, hogyan látták az idei vizsgákat.   

A 9. és 10.D-s lányok segítettek az 
ESZI-ben, hogy mindenki és minden a helyére 
kerüljön. A felvételiző diákok magabiztosan 
kezdtek munkához, de a matek teszt kitöltése 
után látszott a feszültség néhány tanulón. A ma-
gyart könnyebbnek érezték, mint a matekot, de 
ez nem újdonság, ez minden évben így van. Az 

esemény alatt a szülők aggódva ültek a földszin-
ten és a büfében, de voltak, akik nyugodtak ma-
radtak és megnézték, ahogy a tanárok bemutat-
ják a szakmacsoportokat. A felvételi kétszer 
háromnegyed óra volt. Tizenegy negyvenötre a 
felvételiző diákok elhagyták az ESZI-t.  

Széll Szilárd, Makó Dániel 

Kevés idő - nehéz szövegezés 
A javító tanárok véleménye szerint a 

magyar felvételi feladatlapra jellemző volt a 
nehézen érthető szövegezés. Emiatt a diákok 
átsiklottak a valódi feladaton, és sokszor nem 

azt csinálták, amit a feladat kért. A szövegal-
kotási feladat „Ha hallgattál volna, bölcs ma-
radtál volna ”közmondás elvont igazságának 
értelmezése volt, amihez a felvételizőnek kel-
lett egy konkrét példát fogalmaznia. A kettő 
külön-külön is nehéz, nemhogy együtt. A ter-
jedelemről nem beszélve, ami egy oldal volt. 
Az idő is kevésnek bizonyult, mert 9 feladatra 
összesen 45 perc állott a rendelkezésre. Na-
gyon kevesen tudtak ennek megfelelni. A javí-
tó tanárok tapasztalata szerint tehát a magyar 
feladatlap valóban jó megoldása nehéz felada-
tot jelentett. A maximum pontszám 50 pont 
volt. Az ESZI-ben magyar felvételi dolgozatot 

író mintegy 180 diák átlageredménye: a 30 és 40 
pont közötti eredményt érte el.  

Káspári Tamás matematika szakos tanár úr 
véleménye szerint a felvételizők matematikából is 

hasonló helyzetben voltak. Itt is kevésnek bizo-
nyult a 45 perc a 9 példa megoldására. Könnyebb 
feladatnak bizonyult egy sorozat tagjainak a ki-
számítása, ugyanakkor nehéz volt a mozgással 
kapcsolatos szöveges feladat. Ez utóbbit kevesen 
oldották meg maximális pontszámmal. A matema-
tika felvételi dolgozatok átlageredménye a 20-30 
pont között mozgott. 

Szabó Béla igazgató úr szerint azok, akik a 
30%-os felvételi eredményt megközelítették, bát-
ran jelentkezzenek iskolánkba, mert hiszen a végső 
pontszámot még befolyásolják az általános iskolá-
ból hozott pontok, illetve a szóbeli vizsgák ered-
ménye.                         LTI 
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Menedzserasszisztensek az első tízben 
 
Mint már sok éve, ebben a tanévben is buszra szálltak 2008. november végén az ESZI-s diákok, 
hogy elinduljanak az országos szövegszerkesztő versenyen. A pesti döntő kb. 40 résztvevője kö-
zül, heten szerepeltek iskolánkból. Évek óta sikeresen versenyeznek és idén sem volt ez másképp. 
Lássuk az eredményeket: 

A legjobb helyen Molnár Beáta vég-
zett, 5. helyezést ért el, szorosan követik őt a 6-
7. helyen Féhr Kitti és Brezovszki Andrea, 
majd következik Kerekes Hajnalka, aki a  14. 
helyezést, Bognár Bianka a 16. helyezést, 
Szente Barbara a 18. helyezést, és végül Bartha 
Krisztina a 25. helyezést hozta el nekünk az 
országos versenyről. 
A versenyzők elmondása szerint a feladat ab-
ból áll, hogy egy begépelt szöveget kell meg-
formázni, előírt szempontok szerint. Aki a 
legtöbb formázást tudja megcsinálni, meghatá-
rozott idő alatt, minimális hibával: az a győz-
tes. A felkészülés órai gyakorlásokból és ott-
honi szorgalomból állt.  
A lányokat, Fórizsné Martos Klára és Nagy 
Éva tanárnők készítették fel.  

Gratulálunk a sikerekhez, csak így tovább! 
Már készülnek is a következő megmérettetés-
re…                                        Weller Fruzsina 

Kampány a suliért 
 

Iskolánk tanulói több alkalommal is 
népszerűsítették iskolánkat. Rengetegen men-
tek el volt iskolájukba, hogy mondjanak pár 
szót az ESZI-ről. Pár diák elment Bonyhádra, 
Szekszárdra, a pályaválasztási börzékre és a 
nyíltnapon is jelen voltak és a feltett kérdések-

re válaszoltak a kíváncsiskodó leendő ESZI-
seknek. Akik részt vettek az iskola népszerűsí-
tésében belekerültek egy hatalmas kalapba és a 
karácsonyi műsoron 5-en –akik nevét kihúzták 
- egy-egy ajándékkal lettek gazdagabbak. 

Illés Norbert 

Kollégiumi esték sorozat 
 

2009. január 27-én 
19 órakor az ESZI 
kollégium nagyklubjában 
tartott előadást Keresztesi 
Nagy Árpád versmegzenésí-
tő, regös előadóművész. A 
koncert hossza kb. 45 perc 
volt., és nagyban felülmúlta 
a diákok várakozásait. 
Főként a három részre 
szakadt Magyarország és a 
kuruc kor idejéből származó 
históriás énekeket, dalokat hallhattunk, mint 
pl.: Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint. A 
legnagyobb sikert talán az Egri vár summája 
aratta. Ezen kívül még számos népdal és egy 
Petőfi vers is felcsendült. Az is, hogy az előadó 

a dalok között érdekes 
történeteket mesélt azok 
eredetéről és az adott 
korról: betekintést nyertünk 
a végvári vitézek életébe és 
a betyárokról is jó pár 

izgalmas, 
megmosolyogtató dolgot 
tudhattunk meg. 
Az előadást végén a kis 
nézői létszám ellenére is 
óriási tapsvihar hangzott. 

Megállapíthatjuk, hogy az est egyetlen hibája 
talán, hogy túl hamar véget ért. A Bodroghalmi 
László tanár úr nevéhez fűződő estnek folytatása 
lesz, érdeklődéssel várjuk! 

Baka Richárd
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SÍTÁBOROZÁS 
 

Iskolánkban DSE sítábor 2009. január 17.-től 22.-ig tartott. Ausztriai kirándulásunkon idén is 
Villach hegyeiben síeltünk, a szállásunk Faaker Seeben volt. Mint már oly sokszor, ebből a tá-
borból is épségben tértünk haza sok-sok élménnyel együtt. 
 

Most jöttünk meg, de már el is kezdtük 
visszafelé számolni a napokat a következő 
sítáborig. Kb. röpke 350 nap, lehet még vissza. 
Akik ott voltunk, tudjuk: nincs jobb dolog 
ennél, és visszavágyunk Ausztriába. 
A táborban három fő tevékenységet folytat-
tunk: utaztunk, síeltünk és éltünk. A buszon a 
helyfoglalást ügyességgel, önfeláldozással és 
gyengéd erőszakkal oldottuk meg, ugyanis túl 
kevés volt a hely. (Állítólag egyesek egy hó-
napra való bőrönddel jöttek ☺) 
A síelést ki-ki a maga tudása szerint próbálgat-
ta. A kezdőket szakértelemmel és nagy türe-
lemmel, oktatták a tesi tanárok. Az idei ’hó-
ekések’ hamar rájöttek a lényegre és a nehe-
zebb pályákon is helytálltak. Akik már nem 
először síeltek, azok bátran csúsztak a havon, 
miközben a technikákat próbálták megtanulni. 
Volt köztük, aki jobbra-balra szlalomozott, 
hogy a kanyarodást gyakorolja; mások nyíl-
egyenesen száguldtak lefelé, hogy aztán egy 
jóleső puffanással érjenek földet. A profi síe-
lőkből napközben csak csíkokat és hófelhőket 
látott az ember. Este a fáradt arcokból leszűr-
tük, hogy megállás nélkül sportoltak. A hó 
minőségére nem volt panaszunk. Bár egy-két 
reggelen előfordult a kézzel fogható köd és a 
tapadó hó. Ilyenkor potyogtak a felvonóból az 
emberek, a sebesség a pályán elhanyagolható-

an 

pici volt, és a legjobb tanyálós videók is ekkor 
készültek. A szállásunkat idén is azokban a meleg 
faházakban foglaltuk. Közös reggeliket és vacsorá-
kat költöttünk el az étteremben. Az étel annyira jó 
volt, hogy sajnáltuk megenni. Első nap például, 
pillangó hús (a kifejezés itt az energiamennyiségre 
és a gasztronómiai különlegesség külső megjelené-
sére egyaránt vonatkozik) volt vacsorára! Hiába 
kaptunk tejet a teához, azért csak egyre kevesebben 
ültünk az asztaloknál a hét folyamán. 
Az élet este sem állt meg! Néhányan hó-hableányt 
építettünk vagy hócsatáztunk, de aztán mindenki 
elszívta a békepipát, és mosollyal az arcunkon 
aludtunk el. Új barátokra találtunk, akikkel együtt 
pókereztünk, filmet néztünk vagy beszélgettünk. 
Később többen gyakorolták a távolba nézést és 
reggelente hangos ébresztőkkel is csak nehezen 
sikerült felébrednünk. Kipróbáltuk, hogyan lehet 
fazékkal pizzát sütni, konvektorral csizmát olvasz-
tani, szőnyegről égésfoltot eltűntetni illetve cipővel 
zárat visszakalapálni a helyére. 
Egyesek az ott található gyönyörű, havas fenyők 
közül szerettek volna egyet hazahozni a buszunk 
tetején, emlékbe az iskolának, de ez nem volt meg-
valósítható. Ezért jövőre is el kell utaznunk, hogy 
újra láthassuk azokat a hatalmas hegyeket, melyek 
tömve vannak ’porcukros’ fákkal. 

Weller Fruzsina 
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Paksi alkotók tárlata 
 

2009. január 20-án az 
ESZI Galériában megnyílt a 
paksi alkotók közös tárlata. 
Helyi művészek képei szere-
pelnek a kiállításon. A festmé-
nyek különböző technikával 
készültek. Bencze Barnabás két 
akvarellel szerepel, egy paksi 
utcarészlettel és egy Duna - 
parti látképpel. Halász Károly 
két absztrakt alkotással van 
jelen a kiállításon. Makó And-
rás egy szürrealista alkotását 
állította ki, mely a Dunakanyart 
jeleníti meg. Péger József két 

akvarellje a fovisták 
színvilágát idézi fel 
bennünk. Péger Zsuzsanna 
székei dekorativ hatásokat 
sugallnak. Ritter János és 
Takács Éva a fotográfia 
eszközeivel különleges 
hatásokat ér el a formák 
felnagyításával és 
elmozdításával. A képek 
február végéig tekinthetők 
meg. 

Makó András 
 

 

Honismereti szakkör:Tolna megye uradalmi épületei 
 

A Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban Szekszárdon 2009. január 16.-
án került megrendezésre a honismereti 
szakkör harmadik előadása, hol Tolna me-
gye uradalmainak épített örökségéről volt 
szó. Az előadást Elblinger Ferenc tartotta.  
A 18-19. század között a legnagyobb 
építészek a földesurak voltak. Bár sokan 
nem gondolnák, de Tolna megye igen 
gazdagnak mondható földesurak által épített 
kastélyokból, kúriákból és más 
épületegyüttesekből. Mindegyik birtok 
közös jellemzője, hogy az épületet vagy 
épületeket egy nagyobb udvar vagy park 
vette körbe. A legnagyobb birtokos 
Tolnában az Esterházy család volt. Leghíre-
sebb közülük „Fényes” Miklós, aki kimondot-
tan sok kastélyt épített, s volt olyan, ahol csak 
egyszer-kétszer tartózkodott egész élete során. 
Emiatt a családnak hatalmas adósságokat hal-
mozott fel, de ez már egy más része a történe-
lemnek. Például Tamásiban ő építette a most 
magántulajdonban lévő vadászkastélyt is. Ez a 
kastély szerencsés, hisz felújították, nem úgy, 

mint például a kulapusztai kastély, mely igen 
romos állapotban van. Pakson is rengeteg kúria 
áll, mely az uradalmak idejéből való, így a ma 
iskolaként működő Daróczy-kúria.. A Paks 
Városi Múzeum (képünkön) például az egykori 
Vigyázó-kúria volt, melyet a ferences rend 
használt.  

Pataki Balázs 

Paks Városi Múzeum 

 

TANKÖNYVEK 
 

Kérjük, hogy a szülői kísérőlevelet mindenki figyelmesen olvassa el! 
 

Fontos, hogy a számlázási cím pontosan ki legyen töltve annak a nevére, aki el tudja számolni. 
Erre a csekkes befizetés miatt van szükség. 

Ugyanis az előre csomagolt tankönyvek tartalmazni fogják a számlát. 
 



-7- 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány nevében,  
felhívjuk a figyelmedet a következő pályázati lehetőségre: 

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

A pályázat célja: 

 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. február 27. 
 
Pályázati kritériumok: 

A pályázó: 
- tanulmányi átlaga meghaladja a 4,00-et, 
- nem volt igazolatlan órája, 
- nem indult ellene fegyelmi eljárás, 
- házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsít. 
 
A pályázati nyomtatványokat mindenki az osztályfőnökétől veheti át! 

Fontos a határidő pontos betartása! 
 

Minden reggel nehéz 
 

Ma reggel álmosan ébredtem oxigén 
szegény levegőjű szobámban. A hálóingem a 
nyakamban szóval eléggé fáztam, és nem akar-
tam még fölkelni, de a Szundi már negyedszer-
re dalolta fülembe a Rómeó és Júliát, és amúgy 
is éreztem az esti pohár víz hatását. Szóval 
kivánszorogtam. A tükörből rám bambuló fej 
nagyon azt sugallta nekem, hogy tegnap elfe-
lejtettem hajat mosni!  
Mikor visszaértem a mezítlábas talpam már teli 
volt szöszökkel, a parkettáról. Kinyitottam 
szekrényajtómat, bár nem volt bennem túl sok 
kedv, ahhoz hogy most valami értelmes ruhát 
vegyek fel. Legszívesebben az új nyári strand-
ruhámat húztam volna fel, de sajnos, ahogy 
kócos fejem az ablak felé fordítottam, és csipás 
szemeim megpróbáltak átnézni a jégvirágokon, 
s úgy láttam, hogy talán még nincs itt az ideje. 
Nem baj úgyse szeretem a strandot. Hát inkább 
elkezdtem rendet rakni az asztalomon, a ruhá-
zatot hanyagoltam egy kicsit, bár ekkor már 7 
óra volt. Amikor már csak 10 percem volt az 
indulásig, akkor abbahagytam a szemétvadá-
szást az asztalon, és beraktam a könyveket a 
táskámba. Utána kivettem valamit a szekré-
nyemből, azzal a 
gondolattal, hogy 
csak ne ma találkoz-
zam leendő férjem-
mel! Gyorsléptekkel 
leszaladtam anyáék 
szobájába és begyűj-
töttem a szemüvege-
met, amit tegnap 
hagytam ott, mert a 
Doni letépte rólam. 
Egy pillanatra leblok-
koltam, amint megpil-
lantottam anyát és 
Donit, az öcsémet az 
ágyban, ahogy béké-
sen alszanak, nem 
törődve, azzal hogy 
máshol meg gyereke-
ket küldenek kímélet-
lenül iskolákba! Én is, 
én is, én is, én is 

...Zzz…. Nem, 
nem, nem! 
Lent már csak annyira 
volt időm, hogy 
sárga üvegemből 
kifolyassam a 
tegnapi vizet, és 
újat tegyek bele. 
Egy gyors pillantás a 
tükörbe: Hát igen… nem éppen…, de igenis szép 
vagyok, Isten teremtett! Általában így erőltetem 
magam, aztán győz rajtam a fáradság, és a nemtö-
rődömség és magamra kapom a kabátom, aztán 
azt a bizonyos táskát, más néven igát, és rápillan-
tok az órára. Ma is egyedül megyek, mert a szom-
széd srác tuti elment már. Nem gond, legalább 
nem fogunk ma reggel megint Johiról (a húgom-
ról) "dumcsizni". Sietnem kell. Rohanok az ajtó-
hoz. JAJ!!! A kulcsom itthon maradt. Vissza.  
És akkor végre elhagytam a házat, azzal az érzés-
sel, hogy igaz, „nemszeretem” reggeleim vannak, 
de van bennük valami különös hangulat, valami, 
amitől úgy érzem, kibírnék több ilyet is, csak ne 
kellene azzal végződniük, hogy elérek a suliba!! 

Weller Fruzsina 
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Áramszünet  
 

2009. január 25-én vasárnap egy ritka  
nagyon különleges élményben 
lehetett részünk.  
Igazából nem is különlegesnek, in-
kább furcsának mondható, hiszen 
Paks utcáin szünetelt az áramszolgál-
tatás. Sem a parkokban sem a közte-
rületekben nem volt áram. A teljes 
közvilágítás leállt egy estére. Sok 
koleszos vasárnap este jár vissza. 
Gondoljuk el azt a szomorú helyzetet, 
mikor szegény paksi kollégisták a 
vaksötétben botorkálnak szeretett 

második otthonuk felé, és 
bizony tévelyegnek. A 
máskor 25 perces séta, akár 
egy órát is igénybe vehetett 
a különlegesen gyengén 
látó és éjjel rosszul tájéko-
zódó koleszosok esetében. 
A szomorú eset sajnos elég 
ritkán ismétlődik. Hja, 
áramszünet egy atomvá-
rosban? 

Hodován Viktor 

Brrr… Gáz van…, vagy nincs? 
 
Szép téli reggel, 2009.január (iskolaszünet és 
fűtésszünet után) felkelek. Még otthon, a jó 
meleg szobában készül a mai smink, haj, köz-
ben belebújok a farmeromba, felveszem a pó-
lóm.  
Hét óra van. Lassan indulnom kell, hisz Dodó 
tíz perc múlva a virágbolt előtt vár. Előkere-
sem a hótaposót, a sízoknit, a három pulóvert, 
a nagykabátot és a fülmelegítőt. Nem, nem a 
hűvös reggeli időjárás miatt kell – az iskola vár 
szerető karjai közé. Mikor beérünk, mindig jól 
esik egy testet-
lelket melengető 
tea, most sincs ez 
másképp. A 
büfében még 
összeszedjük 
Zoet, majd másik 
két polármacit és 
pár pingvint 
kikerülve elindu-
lunk a 
harmadikra. Az 
első óránk 
irodalom. 
Miközben a máskor is fagyos tanárnő több-
kevesebb sikerrel okít minket a verselemzés 
művészetére. A fűtésszünet jót tett az iskola 
klímájának. Mindenki éberen próbálja elkerül-
ni a fagyhalált. A tanerő az tanerő, máris ki-
szúrt magának, és mérges pillantásokkal próbál 
rendreutasítani. Óra végére már mindenki alig 
várja, hogy a hősugárzó vagy egy bögre forró 
tea közelébe kerülhessen. A második óránk 
hóvihar miatt elmarad – megesik az ilyen, már 

kezdjük megszokni. Az elkövetkező 45 perc hógo-
lyózással és egymás ugratásával telik. A bátrabbak 
a havas lépcsőket használják szánkózáshoz. A töb-
bi óránkat könnyen és sikeresen vesszük, csak egy-
egy hófúvás, hiperaktív pingvin vagy eltévedt esz-
kimó zavarja meg az óra menetét. A nap utolsó 45 
percének, vagyis a német nyelv tanulmányozásá-
nak szentelt idő végét már mindenki az órára fa-
gyott tekintettel várja, köztük én is.3…2…1! - és 
kicsöngettek. Végre. Gyorsan összepakolok, és 
irányt veszek hazafelé. Alig lépek be az ajtón, már 

dobom is le a sok 
ruharéteget, és szinte 
tigrisbukfencben vetődök az 
ágyra. „Mirelit Detty 
csücsül a mikróban” per-
ceim következnek, csak 
bámulok magam elé, ami-
kor… 
Valami csörög. Ismerős 
hang. Bal kéz oldalirányba 
kinyújt, tapogat, gombot 
nyom. Ismeretes az ember 
átlagos alvásigénye – csak 
még 5 perc. Na még 

5…na…na most meglesz, jobb láb a földön, bal 
érkezik…itt meleg van. Felolvadtam? Nem…még 
nem is voltam az Intézményben. Álmodtam volna? 
Már emlékszem, miért nem nézek Mittlerné tanár-
nő akaratának ellenszegülve híradót. Csak egyszer 
nézek bele, akkor is miket álmodok.. a’ zeszem 
megáll. Gáz így, gáz úgy…gázban leszünk mi 
még… 

Boros Bernadett 
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Az ónos eső örömei 
 

Egyik szerda reggel egy szokásos, 
szürke napra ébredtem. Egészen addig, amíg a 
portás szájából el nem hangzott a következő 
mondat, melyet azt hiszem nem csak nekem 
mondott: „vigyázz, mert kint csúszik minden”. 
Jól van, gondoltam, a feljáró ilyenkor mindig 
csúszik. A tévedésem akkor 
materializálódott (tudatosult) bennem, 
mikor a betonra lépve dobtam egy hátast. 
És ezzel nem csak én voltam így, 
gondolom. És a páratlan élményeket, 
na kinek köszönhetjük? Igen, 
gondolom ti is rájöttetek, jó 
barátunknak az ónos esőnek. 
Az ónos eső tulajdonképpen 
túlhűtött víz, mely zéró fokon nem válik szi-
lárd halmazállapotúvá, és nem vesz fel kristá-
lyos szerkezetet. A gyengébbek kedvéért: nem 
fagy meg és nem lesz belőle hó. Ha ez a túlhű-
tött víz nekicsapódik valaminek, azonnal meg-
fagy, olyannyira gyorsan, hogy a vízcseppnek 
nincs is ideje szétterülni, és „kisimulni”. Ezért 
csúszott minden azon a gyilkos szerdai és csü-
törtöki napon. 
Azért valljuk be, színesebbé tette a szürke reg-
geleket a kis csúszkálás. Volt, aki például mé-

terenként találta a nem létező ötforintosokat, az 
ügyesebbeknek viszont sikerült ellenállni a kísér-
tésnek, és nem vizsgálták meg a lefagyott betont 

közelről. Az abszolút favorit azonban sze-
rintem a kolesz parkolója volt, ahol nem 

lehetett felsétálni a járdára, mert annyira 
csúszott minden. És hát a Kishegyin 

átélteket nem lehet elfelejteni. Miért 
is nem építik meg úgy a járdákat, 

hogy azok az úttest felé lejtsenek? 
Itt történtek olyan vicces (?) 

dolgok, amikor mindenki elin-
dult az út felé úgy, hogy 

közben meg sem mozdult. 
Voltak, akik egymásba 

kapaszkodtak, ami igazából nem sokat segített. 
Az mondjuk már más kérdés, mikor valaki olyan 
bátor volt, hogy tényleg próbált csúszkálni. Töb-
bek között én is, aminek az eredménye lett, hogy 
összezörrenésbe kerültem egy villanyoszloppal, 
másnap pedig majdnem elcsaptam egy nénit… 

Akiben volt egy kis ész, az inkább kerülte 
a csúszós részeket, és a járda mellett, a füvön 
sétált. Egész addig, amíg a fű el nem fogyott. 

Vuliem 

 

Bioüzemanyag 
 

Földünkön egyre jobban fogy a benzin, 
amelyet más alternatív megoldásokkal pótolni 
kell. Ilyen alternatív megoldás a bioetanol, ami 
egy olyan nagyrészt etil-alkoholból álló üzem-
anyag, amelyet megújuló energiaforrásokból, 
növényekből állítanak elő. Gyártásának alapja 
a magas cukortartalmú növé-
nyek(cukorrépa, cukornád), 
vagy olyan növények 
amelyekből kémia úton cukrot 
lehet előállítani, pl. a magas 
keményítőtartalmú burgonya, 
kukorica. Az ötlet nem volt 
rossz, csak egy bökkenője van, a 
már így is túlnépesedett 
emberiségnek rengeteg ételre 
van szüksége, amihez 
mezőgazdaság kell, a mezőgazdasághoz pedig 
föld. Hát mi más lenne jobb, mint az esőerdők? 
Több ezer km2 esőerdőt vágnak ki csak azért, 
hogy termőföldet létesítsenek a helyén. Aztán 
jött a bioetanol ötlete, de vajon hova lehetne 

ennyi biomassza gyártásához szükséges növényt 
ültetni, hát persze, az esőerdő helyére. Hisz ha az 
embernek van bioetanolja és kocsija, akkor már 
oxigénre nincs is szüksége. Újabban a bioetanol 
keresett termék lett, ami ahhoz vezet, hogy kell az 
embereknek, és ami kell, az embereknek  abból 

pénzt lehet csinálni. Így a 
fogyókúraipar, a kozmetika 
és az egyéb létfontosságú 
keresletek mellett, 
megjelentek a „környe-
zetbarát” benzin gyártására 
szakosodott vállalatok, akik 
néha napján Magyarország 
nagyságú esőerdőt vágnak 
ki, az új „termékük” 
érdekében. Ebből az követ-

kezik, hogy környezetbarát egyben és megújuló 
benzin még nincs, reménykedhetünk hát, hogy a 
vízhajtású autók hamarosan bárki számára elérhe-
tővé válnak.                     Hair 
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Horoszkóp 
 
Kos 
Suli, tanulmányi eredmények: Nem ártana észrevenned, 
hogy sok minden megváltozott körülötted, szinte kény-
szert érezhetsz arra, hogy kezdj magaddal valamit. Új 
munkára, saját vállalkozás beindítására kedvező a január 
vége. 
Egészség: Számos nehéz pillanat vár rád, s ez a lelki 
megpróbáltatások mellett máshogy is 
kinyilatkoztatja magát – fejfájás, gyo-
morgondok. A sulit emiatt inkább ne 
halaszd el. 
 
Bika 
Suli, tanulmányi eredmények: Új év, 
új lehetőségek! Már január elején szük-
séged lesz ismert és rejtett képességeidre, mivel több 
olyan feladattal kell szembenézned, melyek nagyfokú 
kreativitást igényelnek. Számíts arra, hogy az elvárások 
tanáraid felől igen magasak lesznek, de állod a sarat. 
Egészség: Ezen a téren semmi jelentős gond nem mutat-
kozik januárban, erőd teljében leszel, bármit akarsz elvé-
gezni, annak nem lesz akadálya, ám lelkileg néha ki-
csúszhat alólad a talaj. 
 
Ikrek 
Suli, tanulmányi eredmények: Az év második hónapja 
tartogathat kellemetlen meglepetéseket a félévi bizonyít-
vány terén. Ne hagyd, hogy ez életedre rányomja a bé-
lyegét. Légy türelmes önmagaddal és másokkal, a hónap 
vége már sokkal könnyebb lesz minden. 
Egészség: A komoly problémák elkerülnek egy darabig, 
legfeljebb a harmadik hét tartogathat némi náthával, 
lázzal együtt járó napokat, de gond nélkül áteshetsz rajta. 
 
Rák 
Suli, tanulmányi eredmények: Jelentősen megszapo-
rodnak elvégzendő feladataid, s az is fontos, hogy külö-
nösen nagy figyelmet fordíts mindennapi dolgaidra, és a 
tanulásra, illetve a suliban, esetleg egyéb helyen betöltött 
szerepeidre. 
Egészség: Fontossá válik egészséged ápolása, némi 
testmozgásra nagyon is szükséged lenne, s kedvenc kajá-
id listájának átalakítása is aktuálissá válhat. 
 
Oroszlán 
Suli, tanulmányi eredmények: Fordíts a lehető legtöbb 
időt és energiát a jelenlegi munkádra (iskolára), esetleg 
saját vállalkozásoddal összefüggő ügyek elintézésére, 
különösen akkor, ha komoly távlatokról lehet szó. Van 
valaki a környezetedben, akinek a boldogulása 
azon múlik, hogy te mennyire tudod ösztönöz-
ni őt…  
Egészség: Tele vagy energiával és életerővel, 
szinte teljesen kizárt, hogy táppénzre menj.  
 
Szűz 
Suli, tanulmányi eredmények: Kellő, egyben 
alapos körültekintéssel folytasd az új évet, ne viselkedj 
meggondolatlanul vagy felelőtlenül, és ne tégy olyan 
dolgokat vagy kijelentéseket, melyeket később könnyen 
megszívhatsz. 

Egészség: Többször előfordulhat, hogy majd szétvet a mé-
reg, de ne feledd: az idegesség csak arra jó, hogy magadat 
bosszantsd, és álmatlan éjszakákat okozzon, amire nincs 
szükséged. 
 
Mérleg 
Suli, tanulmányi eredmények: A félévi eredményeid na-
gyon hangsúlyos lesznek, bár ez a szempont egyáltalán nem 
mondható kedvezőnek. Óvatosan kell bánnod tetteiddel, 
véleményeddel, most bármikor elcsúszhatsz egy befagyott 
pocsolyán. 
Egészség: A felmerülő lelki válságon kívül semmi nem 
veszélyezteti testi egészségedet. A lelki problémákon pedig 
megfelelő kommunikációval (beszélgetéssel, vágod) gyorsan 
túlteheted magad. 
 
Skorpió 
Suli, tanulmányi eredmények: A sulival, tanulmányaiddal 
összefüggő, váratlanul érkező információ igencsak kihozhat 
a béketűrésből, ezért szükség lesz az átlagosnál több önfe-
gyelemre. Amit nem ad a sors most könnyen, azt ne erőltesd! 
Egészség: Bár többször úgy fogod érezni, kifáradsz, és nem 
bírod tovább, de mégis mindig lesz annyi erőd, hogy tovább 
folytasd a feladataidat, táppénzre vonulásra kevés az esély.  
 
Nyilas 
Suli, tanulmányi eredmények: Meglehetősen sokat kell 
majd improvizálnod ahhoz, hogy felül tudj kerekedni a nya-
kadba szakadó problémákon, bár sajnos még így sem teljesen 
biztos, hogy megtalálod mindegyikre a jó megoldást. 
Egészség: Komoly problémára nem kell számítanod. Bár 
nem ártana átgondolnod, hogy nem kellene-e lemondanod 
valami rossz szokásodról: például a dohányzásról. Ha a 
válasz igen, itt az ideje, hogy elkezdd. 
 
Bak 
Suli, tanulmányi eredmények: Az új év számos új lehető-
séget is tartogat, azonban különösen figyelj oda arra, hogy ne 
maradjon egyetlen feladat sem elvégzetlenül, különben 
nagyon hamar felhalmozódnak az elvégzetlen munkáid és az 
minden lesz, csak nem jó.. 
Egészség: Nem lesz megterhelő az új esztendő, bár főleg a 
suli sok fogja energiádat felemészteni. 
 
Vízöntő 
Suli, tanulmányi eredmények: Eredményeiddel vagy vál-
lalkozásoddal összefüggő problémáid egy része a múlt homá-
lyába vész a múlt évvel együtt. Ennek hála kissé fellélegez-
hetsz. 

Egészség: Fizikailag és mentálisan is rendben vagy, retten-
tő fogékonnyá válsz minden újdonság iránt. Használd ki 
erődet és energiádat, kezdj el újra normálisan tanulni vagy 
sportolni. 
 
Halak. 
Suli, tanulmányi eredmények: Új év, s végre egy régi, 
eddig dédelgetett álmod teljesülhet, ne halogasd a kezdést! 

Egy korábbi tevékenységért megkaphatod a méltó elismerést, 
megbecsülést és akár hírnevet is. 
Egészség: Csak lelki téren okozhat gondot neked a február, 
hisz erőből és energiából nem lesz hiány, azonban kitartásod 
néha megakadhat, de szükség van rád, kitartás! 
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Kollégista LEG-ek 
 

Ki hinné, hogy egy kollégista milyen kreatív lehet, ha kajáról vagy más olyan dolgokról van szó, 
ami fontos lehet egy tizenéves életében. Főleg ha csütörtök este van. Íme, egy kis válogatás a leg-
ötletesebb megoldásokból, meg minden másról, megtörtént események alapján (nagy része): 
 
1. A leghasznosabb evőeszköz: a bicska. 
Helyettesítheti a kanalat és a villát. Például 
joghurtot kiválóan lehet vele enni. 
2. A legegzotikusabb 
kaja egy kóteros sza-
kácskönyvéből: füstölt 
sajt és méz együttese – 
nem akármilyen íz, és 
az éhséget is elűzi. A 
cím másik nyertese 
lehetett volna a 
paprikás szalámi és a 
rizs kooperatív párosa, 
de az nem volt ennyire 
durva. 
3. A legötletesebb fűtési megoldás: a kenyérpi-
rító hightech alkalmazása (októberben kicsit 
hideg volt, és nem volt fűtés, valamit mégis-
csak csinálni kellett!) 
4. A legtöbb pénz, ami koleszosnál előfordul-
hat a hét elején: erről nem nyilatkoznék… 
5. A legtöbb pénz, ami koleszosnál előfordul-
hat pénteken: 5 Ft, ha nem számoljuk a busz-
pénzt, vagy az egyéb hazautazási mód költsé-
geit. Márpedig azt lusta vagyok kiszámolni. 
6. A legszívesebben látott vendég a koleszos 
szobájában: az ügyeletes nevelőtanár, hisz a 

rendetlenség olyan messze van tőlünk, mint Makó 
Jeruzsálemtől. 
7. A legalkalmasabb időpont, ami a kollégista 

számára a tanulást biztosítja: 
ilyen nincs. 
8. Ahol a  kollégisták legtöbbet 
számolnak (ha az iskolát nem 
számítjuk): a Plusz. 
9. A legjobb megoldás a késői 
tanulásra, ha már a tanulószoba 
zárva van: a WC (ott nem 
kapcsolják le a villanyt éjsza-
kára, de ez után a cikk 
elolvasása után talán meg-

gondolják. Reméljük nem…) 
10. A legkreatívabb pénzszerzési módszer: a 
szomszéd szoba. Ha a szinten a kulákság-indexe 
mindenkinek alacsony, akkor lehet lefelé és felfelé 
is vándorolni (röviden: átmegyünk egy másik 
emeletre, bár ez az elsősöknek a negyediken nem 
kivitelezhető, aki meg a másodikon lakik a diákok 
közül, az nem hiszem, hogy bemegy a lányok 
szintjére. 
+1 a ráadás: 
11. A legkeresettebb tárgy a kollégisták körében: a 
gépterem kulcsa… vagy nem.                   Vuliem 

 

Hogy hívják?
- Albert Einstein torz testvérét? Frank Einstein.  
- A vámpírok adminisztrátorát? Vérelszámoló.  
- Azt a ragadozót, amelyik bűnözőket eszik? 
Gonosztevő.  
- Az V. kerület orvosát? Dr. Oetker.  
- A cigány börtönt? Aromazáró!  
- A hortobágyi rendőr kutyáját? Pulice.  
- A sovány kutyát? AnoRex.  
- A borostás papot? Szőrzetes  
- A fémszálas intimbetétet? Havi metál.  
- A lassú postást? Levéltetű.  
- A jós legkisebb fiát? Jóska.  
- A cigány benzinkutast? Agipsy  
- Az elefántok társadalmi krízisét? Ormányválság  

- A félelmet, elűző sámánt? Nefossámán!  
- Az első ősembert, aki süteményt sütött?     
Almáspitekus.  
- Az őrült sportriportert? Crazy Jenő.  
- A cukrásztanulók vizsgadolgozatát? Desszertáció  
- Az erős WC pucolót? Budi Bilder.  
- A sivatagi kocsmát? Porozó.  
- Oroszul a Speedet? Uzsgyi.  
- Péter Pán öccsét? Marcipán.  
- A papok edzőjét? Tréningatya.  
- Szent István szellemét? Vajkrém.  
- Az orosz számítógép-hálózatot? Nyet-work.  
- Röntgen úr feleségét? Röntgenné Ultra Ibolya 
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Arasala törvényei 
 

Az alkalmazott rettegés törvényei 
1. Amikor doga előtt átnézed a jegyzeteidet, a 

legfontosabb részletek olvashatatlanok. 
2. Minél többet készülsz egy témazáróra, 

annál kevésbé vagy biztos benne, hogy mi 
a válasz. 

3. A végvizsga anyagának 80%-a arra az egy 
előadásra épül, amelyet kihagytál, s amely 
az egyetlen, általad nem olvasott könyvvel 
foglalkozott. 
 

Jól bevált kifogások a közgazdaság és ügyvi-
teli szakmacsoport jövőjéhez: 
 
1. Nem tudtam, hogy ennyire sürgős. 
2. Ez nem rám tartozik. 
3. Senki sem mondta, hogy csináljam. 
4. Még nem hagyták 

jóvá. 
5. Honnan tudtam 

volna, hogy ez 
más, mint a 
többi?. 

6. Nem gondoltam, 
hogy ennyire 
fontos. 

7. Azt hiszem, 
megmondtam 
érthetően. 

8. Engem nem erre vettek fel. 
 
Öt műhelyelv, avagy pár bölcsesség a gépé-
szeknek 
 
1. A legtöbb munkához 3 kézre van szükség. 
2. Mérd mikrométerrel! Jelöld krétával! Vágd 

baltával! 
3. Nem lehet megjavítani, ami nem romlott 

el. 
4. Még mielőtt odaérne, előbb a lábad ujjára 

zuhan… 
5. A tárgyak derékszögben esnek. 
 
Tömör útmutató a modern természettudo-
mányokhoz 
 
1. Ha zöld vagy izeg-mozog, biológia. 
2. Ha bűzlik, kémia. 
3. Ha nem működik, fizika. 
+ A tételek és házi feladatok maradéktalanul 
betöltik a rendelkezésre álló teret. 
A kockák bölcsességei 
 

1. Ha elraktározol valamit a gép memóriájában, 
raktározd el saját memóriádban is, hogy hova 
tetted. 

2. Ha már nem tudod, mit csinálsz, legalább 
csináld precízen. 

3. A jó megoldás elméletileg alkalmazható min-
den problémára… gyakorlatban már nem. 

 
A 10.D következtetése Leimsziederné tanárnő 
figyelmeztető szavai után: 
A szó elszáll, az írás olvashatatlan – főleg, ha 
érettségi tételről van szó. 
 
A verselemzés axiómája by Pötty: 
A legrövidebb vers elemzése is több időt vesz 
igénybe, mint amennyire számítottál. 
 

A diákok törvényei: 
1. Ha végre nekilátsz valaminek, előbb még 

valami mást kell csinálnod. 
2. A rejtett hibák sohasem maradnak rejtve – 

az el nem készített házi feladatok sem. 
3. Ha a történelem témazáró napján reggel 

azt mondják: „Ne aggódj, ma jó idő lesz” 
– vigyél magaddal esernyőt. 

4. Ha úgy érzed, hogy tudod az anyagot, ne 
aggódj… el fog múlni. 

5. Aki a legtökéletesebben érti az anyagot, az 
tud a legérthetetlenebbül magyarázni. 

6. Minél többet foglalkozol a puskával annál 
biztosabb, hogy az el is sül… 

7. Feltételezések mindig összevisszaságot szül-
nek. Különösen irodalom órán… 

8. A bonyolultnak látszó feladat tényleg bonyo-
lult, akárcsak az egyszerű feladat… 

9. Amit érdemes ma megtenni, azt tegnap is 
érdemes volt, de holnapután még érdemesebb 
lesz… 

10. Ha a dogában két választás közül nem tudod 
melyik a jó, tuti, hogy rosszat választasz. 

11. Ha nem veszíted el a fejedet, miközben a 
többiek elveszítik, akkor nem vagy normális 
diák. 

 
Törvények a tanárokról 
 
1. Minden tanár hibázik órán, de nem számít, 

mert senki se figyel. 
2. Ami a zárójelben áll, azzal nem kell törődni. 

Kár, hogy ezt a tanárok nem így látják. 
3. Ha problémád van, előbb adj igazat a tanár-

nak, azután reklamálj…         
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A stílus nem luxus 
 

Sokan követik a divatot, sokan nem. Ám a 
lányok zöme odafigyel arra, hogyan öltözködik 
függetlenül attól, hogy éppen akkor mi a tren-
di.  Többnyire erre a kérdésre: „Követed a 
divatot?” a csajok nagy része azt válaszolja: 
„Nem csak megveszem azt, ami tetszik”. Per-
sze mindenki a stílus és egyéniség kialakítására 
törekszik, de valljuk be, hogy ez nem is olyan 
egyszerű dolog. Nos igen, de gyakran észre se 
vesszük azt, hogy a divat csak úgy észrevétle-
nül befurakodik a hétköznapokba… 
Vegyük példának a lila színt. Az idei tél meg-
határozó árnyalata, ami egyszer csak megjelent 
és mostanában már ritka olyan lányt látni, aki 
valamilyen formába ne hordaná. Az idei tél 

divatszínei nem a jól megszo-
kott hideg, borongós darabok, 
mint a barna vagy a sötét ár-
nyalatok, hanem annál inkább 
az élénkebb tavasziasabb szí-
nek, mint a szinte minden kor-
szakban divatos kék vagy a 
zöld. Jelentős lesz még a szür-
ke és minden formája. 
A kiegészítőket tekintve a sap-
ka sál kesztyű most sem ma-
radhat el. Bár hosszú ideig az 
időjárás megkímélt minket a 
mínuszoktól, azért most sem 
úsztuk meg ezt a rideg korsza-
kot. Sajnos a  téli ruházkodás 
kisebb korlátok közé szorítja az 
embert, de az előnyös divatos 
is lehet egyben.  A réteges és 
meleg öltözködésről, hallunk 
eleget a szüleinktől és a taná-
roktól. Mindenkinek a saját 
dolga, hogy hogy teszi tönkre a 
szervezetét, de vegyük tudomá-
sul, hogy a felnőttek jogosan 
piszkálnak minket és nem 
azért, mert éppen nincs jobb 
dolguk. Ennek az időjárásnak 
is megvannak a stílusos darab-
jai. Most divat a hosszú pulcsi 
a veséink nagy örömére.:)  
No de a kiegészítőkre vissza-
térve, amit talán minden csajszi 
szívesen visel, az a sál. Egy sál 

minél hosszabb és minél vastagabb, annál divato-
sabb, bár idén igencsak ellentmondanak ennek a 
vékony és ilyen nagy kendőszerű kiegészítők. A 
sapka sál kesztyű akár harmonizálhat is, ami nem 
csak a feketét a feketével, fehéret a fehérrel vagy 
a feketét a fehérrel párosítást jelenti. Bár az utób-
bi örökzöld párosítás, így most is nyerő. Színeket 
itt is alkalmazhatunk, kinek hogy tetszik. Stb. stb. 
Erről a témáról reggelig lehetne írogatni…  
A lényeg a lényeg, hogy a legtöbben az egyedi-
ségre törekszünk, de a divat jelenléte miatt sok a 
közös az öltözködésünkben. Az, aki meghatáro-
zott stílus szerint öltözködik, divat ide vagy oda, 
nem biztos, hogy törődik az ilyen apróságokkal… 

arasala 
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Hello Kitty 
 

Bizonyára mindannyian 
sejtjük kiről is van szó. A 
Hello Kitty napjaink igen 
elterjedt és divatosnak számí-
tó márkája, mely szinte az 
összes nagyvárosban elter-
jedt. De azon kívül, hogy 
tudjuk, hogy néz ki, tudunk 
róla bármit is? Nem! Vicces-
nek tűnhet, de ennek a kis 
cicának igazi kis története és világa van. Na de 
kezdjük az elején… 
Hello Kitty egy fehér cica. Jellegzetessége, 
hogy a bal fülén mindig egy masnit vagy más 
hasonló díszt visel, és 1976 óta világszerte 
bejegyzett védjegy. 1974-ben született meg, 
amikor a japán Sanrio cég alapítója, Shintaro 
Tsuji utasítást adott ki állat karakterek tervezé-
sére. Yuko Shimizu rajzolta meg az első Hello 
Kitty tervet, mely a főnökben „nem is rossz” 
benyomást keltett. Hello Kitty először a fiatal 
lányoknak készült, kisebb használati eszközö-
kön jelent meg, mint például pénztárca vagy 
táska. Ma már szinte minden elképzelhető 
holmit díszít, az írószerektől a ruhákig, számí-
tógépektől az autókig mindent (még kipufogót 
is ábrázol). A nagyvilágban már nem úgy te-
kintenek rá, mint aki csak kisgyerekeknek szól, 
egyaránt népszerű a tizenévesek és a felnőttek 

körében is. Ráadásul, a későbbiek 
során olyan hírességek is népsze-
rűsítették, mint Mariah Carey, 
Cameron Diaz, Ricky Martin, 
Britney Spears, Paris Hilton, sőt 
Lisa Loeb még egy egész albumot 
is ajánlott a Hello Kitty iránti ra-
jongásnak, melynek a címe Hello 
Lisa volt. Tudnunk kell azonban, 
hogy leginkább, mint rajzfilm 

lépett be a köztudatba, amely azért tényleg kizáró-
lagosan gyerekeknek szól.:D Meglepő lenne, ha 
egy tini vagy egy felnőtt Hello Kitty mesét nézne 
rajongásból… :D  
Kitty képzeletbeli világának számos személyisége 
jött létre. 1999-ben megszületett „Dear Daniel”, 
aki Hello Kitty fiúbarátja. 2004-től saját háziálla-
tai is vannak, a szintén cica Charmmy Kitty, va-
lamint a hörcsög Sugar. Charmmy-t édesapja 
ajándékozta Kittynek, Sugart pedig Dear Daniel-
től kapta. Ennyi bőven elég is a dolog mese részé-
ről… Ezek olyan dolgok, amelyek a felnőttek 
vagy a fiatalság számára azért túlzások…:D Ra-
jongás ide, vagy oda. 
Lényeg a lényeg, hogy sok helyen láthatjuk a 
jelképet. Sokan szeretik, sokan nem, sokan azt 
sem tudják ki ő vagy mi ő, de legalább most már 
okosabbak. 

arasala 
 

Aranyköpések korhatár nélkül 
 
A Biblia-témazáró 
○ Apokalipszis: az 

apokalipszis elképzelések 
szerint nagyon sok tűz, 
tűzeső, földrengés meg 
minden nyavalya lesz.  
○ Jézus egy jászolban született Szűz Máriától, 

12 évesen keresztelték meg, méghozzá első Péter 
pápa.  
Tartuffe-dolgozat 
• Moliére az elsötétült vak embert állítja elénk 

Orgon alakjában 
• Nem törődik családjával, ami normális eset-

ben helyénvaló volna. 
• Orgon kezd teljesen elromlani. Észre sem 

veszi, miket is csinál Tartuffe, például Elmi-
rát fűzögeti. 

• Tartuffe szinte rámászott Elmirára. 

• Nagy szenvedés árán 
juthatnak el a boldog-
ságig, és azt is csak a 
túlvilágon érhetik el. 

Petőfi-dolgozatok 
Petőfi költői hitvallása, Ars 

Poetica ragadt rá a versre. 
o A mű végén Petőfi reménykedik az örök jó-

létben. 
Az ipari forradalom 
o Az ipari forradalom első találmánya a gőz 

volt. 
o Új párt jött létre, akinek Charles volt a veze-

tője. Ez a chartizmus. 
o Az életkörülmények nőni kezdtek. 
o Diesel benzinnel működő gépjárművet talált 

fel. 
LTI
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Versről versre 
 

Flaskár Dániel: Üzenni a csodának 
 

A nyári égbolt alatt egyedül ülve 
Elmúlt hosszú napom miatt meggyengülve, 

Beleúszva az éj tengerébe tudatlan. 
- Végtelen, rejtélyes, ismerős és szokatlan. 

 
Minden pötty egy új világ ablakáról 

Visszavert egyszervolt fénysugárból 
Születő óriási csöppség 

Kinek új, kinek régi vendég. 
Régmúlt idők vándora 
Az Istenek otthona. 

 
Varázslat. Éledj fel sokéves álmodból. 
Anyagi világunk napközben megcáfol, 

De éjjel, tudod. Te vagy még az úr. 
Akár lelkemben, vagy az Orionon túl. 

 
Nyári ég. Szállok veled képzeletben 

Virtuóz sötét végzetedben, 
Forgó csillagrengetegben. 

Örök vagy a múlandó emberben. 
 

Pislákolva kacsints, mint akkor, régen! 
A szabadon szárnyaló ókori égen. 

Adj egy jelet ennek a világnak! 
Néhányan új piramist kívánnak. 

Miért nem szólsz? Tündökölsz csak odaát 
A mi korunk sosem látott még csodát. 

 
A nyári égbolt alatt együtt ülve 

Meghatódva, megrendülve. 
Millió szem társasága, 
A Mindenség alkotása. 

Adj nekünk egy sugallatot 
Az élet már megvallatott. 

 
Egy pillanat, egy álom 

 
Itt van veled. Mindig. Sok ezerszer, milliószor 
Próbálta mondani, de most hangosabban szól 

Hangosabban, mint eddig bármikor. 
 

Érzed hogy dobban, csak hunyd le. 
Hallod hogy surran, meg-meglibbenve 

Csak egy levél, ősz van, és az utca kövén 
Megfújta a szél. 

Szállj hát szárnyakon, jobb híján, az övén. 
Elrepít közel és távol. A szél ott lehet bárhol. 

 
Van, hogy ébred az új mindenség 

De most elmúlás leng mindenhol, 
És kétségbeesés. 

 
Repülj távolabb, talán hallod, ahogy valaki 

Ülve a padon másik mellett először mondja ki. 
Vagy megérzi. 

Megérzi a mosolygó ajkakból zendülő néma 
szavakat 

Akik ki nem mondva adják át: akarlak 
Talán az is, ahogy elbúcsúznak mások 

A Világtól, akit köszöntenek is legelső sírások. 
Legelső tekintetek, akik körbenéznek. 

Nem ismernek semmit, még nem rettennek, 
Nem úgy, mint máshol azok az emberek, 

Kik látják a barátot lelőve meghalni 
S nem vágynak többé semmit sem akarni. 

Hallgatják a fegyverek ropogását éjjel 
És Akarva, a világon legnagyobb kéjjel. 

Könnyezik a békét, mikor megadatik nekik 
A legnagyobb dolog, mit eddig kaptak a világon. 

Pár óra tömör, üres, nyugodt álom. 
 

Álom volt, de kinyithatod a szemed 
Álom volt, nem is hiszed barátom 

Egy pillanat alatt  
A világon. 

Mennyien nem álmodnak ilyet, mint te 
Pedig lehet,  

Hogy talán kellene. 
 

Weller Fruzsina Szürke kabátosok 
 
Szürke kabátosok jönnek, 
Szürke kabátosok mennek. 
Haladnak ők naphosszat 
Nem tesznek semmi rosszat. 
De jót sem akarnak, 
Csupán csak trappolnak. 
 
Szürke, szürke, szürke 
Sok unalmas ürge.  
Fura, hogy észre nem vették 
Kalapjuk felett az ég kék. 
Melegít, világít a napocska, mi sárga, 
És nem néznek a rózsaszín ruhás lánykára.  
 
Nem rúgják vissza az elgurult piros labdát, 
S nem simítják meg a kisfiúk szőke haját. 
Gesztenyebarna törzsű fák 
Rajtuk frissen rügyező ág. 
Nem figyelik a vidám utca zaját, 
A kérdés: vajon ezt így meddig bírják? 
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Valentin napra 
 
Bálintoknak neve napján, 
Szerelmesek Valentinján, 
Sok szerelmes szíve dobban, 
Együtt vannak gondolatban. 
 
Én is csak egyre gondolok, 
Szerelmem vajon merre andalog. 
Bármerre is járjon párom, 
Gondolatban csak őt látom. 
 
Szemem előtt csak egy név lebeg, 
Tünde, mily szép a te neved. 
Vörösmarty boldog lehet, 
Hisz ő találta ki a neved. 
 
Bálintoknak neve napján, 
Szerelmesek Valentinján, 
Az én szívem is meg-megdobban, 
Ketten vagyunk egymagunkban. 
 

Illés Norbert 

Valentin nap avagy Minden út Rómába vezet  
 

Az olaszok egyik kedvenc ünnepe volt 
Lupercalia, amelyet február 14-én tartottak. 
Luperca Faunus isten hitvese volt. Egy napon, 
amikor áldozatot mutattak be nekik az emberek, 
Juno istennőnek is tisztelegtek. Ugyanezen a 
napon egy faládában a lányok neveit gyűjtötték 
össze, amelyeket fiúk húztak ki. Így kezdődhetett 
a szerelem, és ha a dolog komolyra fordult, ak-
kor a következő év ezen ünnepén össze is háza-
sodhattak. Így lett ez a nap a szerelmesek napja. 

Más forrás szerint a Lupercalia ünnep 
Faunusnak, a római nyájistennek főünnepe; 
nevét Faunus isten egyik melléknevéből vette, 
Lupercus annyi mint farkaskergető. A 
Lupercaliák tisztuló ünnepek voltak, s február 
15-én, tehát a tavasz közeledtével ünnepelték. A 
népies és kedvelt ünnep fennmaradt egészen a 
pogánykor legvégső idejéig. 

 
De hogy miből is lett a Valentin nap? Ró-

mában kezdődött minden. A legendák szerint egy 
római papról van szó, aki a keresztényeket segítette, 
és ezért II. Claudius császár 269. február 14-én 
kivégeztette. Pártfogói persze nem feledték, és 
halálának napját róla nevezték el, majd kikiáltották 
a szerelem és szeretet ünnepének. 496-ban Celasius 
pápa elrendelte, hogy Lupercalia ünnep helyett 
Szent Valentinra emlékezzenek február 14-én. Az-
tán hamar elterjedt a szokás. 
A Valentin magyarul Bálintot jelent, ezért Bálint 
napjának is szoktuk nevezni. Persze nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy ez a nap idővel nemcsak a 

szerelem, hanem a szeretet napja is lett. Ezen a napon, 
illő lenne minden olyan embernek valamilyen gesztus-
sal kedveskednünk, aki valamiért közel áll a szívünk-
höz. 

Azt se feledjük el, hogy nemcsak Valentin napon fon-
tos a szeretet, a törődés, a figyelmesség! Ilyen külön 
ünnepekkor mindig nagyobb hangsúlyt fektetünk érzé-
seink kimutatására, de a mindennapokban is fontos 
lenne, hogy ezeket a dolgokat ápoljuk. :) Csupán csak 
néhány mosolyra, kedves pillantásra, ölelésre és törő-
désre lenne szükség.   
Valentin napján minden tele van meglepetéssel. A 
szerelmesek különböző módon fejezik ki imádatukat a 
másik iránt. Egy rózsa, csoki, valami apróság, néhány 
együtt töltött óra. 
Minden ünnep attól szép, hogy az emberek érzik és 
hiszik, hogy az a pillanat értük szól. Legyen szó akár 
szerelemről, akár szeretetről… 

arasala 
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