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Locsolóversek 
 

,Ól sarkában disznó röfög, 
meglocsollak, aztán mögyök. 
 

Cola erdőben jártam, 
Karton Colát láttam, 
El akarták vinni, 
Szabad-e Inni? 
 

Kék erdőben jártam 
Zöld ibolyát láttam 
Holnap meg megyek a szemész-
hez! 
 

Igaz, hogy én mókás vagyok, 
A vágyaim mégis nagyok: 
Meglocsollak és cserébe 
Tojást tegyél e tenyérbe! 
Csak tojással be nem érem, 
Az ÁFÁ-val együtt kérem. 
 

Zúg a traktor, szánt az eke 
Elvtársnő, locsolhatok-e? 
 

Szabad-e locsolni? 
 

Falu végén templom, 
Locsoljak-e, nem'tom! 
 

Felnézek az égre, 
a versemnek vége 
 

Árok partján döglött ló, 
Én vagyok a locsoló! 
 

Locsolhatok? 

Húsvét 
 

Így érdemes locsolni! 
 
Megint elszállt egy év, újra itt a húsvét! Újra itt 
van a mutáns nyúl a tojásaival, újra jön a húsvét 
hétfő! Szeressük az ilyet! 
Gondolom senkinek, nem kell 
említenem, mit szoktak csinálni 
a fiúk húsvét hétfő reggelén. 
Nem ugrik be? Majdnem, de 
nem erre gondoltam! Emberek, 
a locsolásról van szó, hát ilyet 
nem tudni. Nem is írok tovább, 
ez abszolút elszomorító… 
Na szóval, lényeg, ami lényeg, 
az idők folyamán egyre jobb 
dolgokat kell kitalálni, hogy a 
hölgyek  reggel víztől és ne a 
büdös kölnitől ébredjenek fel, 
mivel a drága lányok már 
szoktak számítani arra, hogy 
valaki van olyan jó arc, hogy 
szódával jön. Pályafutásom 
során rengeteg jó ötletet 
találtam ki, és most szeretném 
veletek is megosztani, hisz 
senki nem akarja, hogy a 
lányok a húsvétot megússzák 
szárazon (rajtuk kívül persze). 
Első tipp: szerencsére még 
mindig megvan az a jó szokás, 
hogy verset kell mondani. Az 
elszavalandó költeményednél 
három dologra figyelj: légy 
velős, tömör, egyedi. A jó sza-
valattal elaltathatod az áldozat 
figyelmét, de ha a fegyvert, 
mondjuk a szódát meglátja, akkor már bukott 
minden! 

Második tipp: nagymamát valószínűleg nem vödör-
rel fogod megöntözni. Olyan kölnit vigyél magaddal, 
aminek az illata tűrhető (ha egyátalán létezik ilyen). 

Harmadik tipp: a korodbéli 
hölgyemények folyton a bőrük meg 
a ráncok miatt aggódnak. Hidratáld 
őket bő vízzel, és egy csomó pénzt 
megspórolsz nekik. 
Negyedik tipp: szavalat közben 
ajánlott a farzsebbe beakasztani a 
szódásüveget, így 100%, hogy nem 
veszik észre. Saját tapasztalat. Ha 
nincs farzseb, akkor valaki álljon 
mögötted, és az adja oda a gyilkos 
eszközt. 
Ötödik tipp: kérj egy nagy pohár 
vizet . 
Hatodik tipp: a használandó eszköz-
ről ejtsünk néhány szót: a kölni ide-
jétmúlt, de akiről tudod, hogy a hir-
telen hideg víztől szívrohamot kap, 
annak megteszi. A vödör jó, hisz 
egyszerre sok víz repülhet ki belőle, 
mellette meg olcsó, de ha mellé-
megy, akkor nincs több. Kicsit drá-
gább kellék a szóda, de azt lehet egy 
darabig nyomni. Ezen felül a ható-
sugara nem kicsi… 
Végül pedig tipp a lányoknak: az 
esőkabát és az esernyő csodákra 
képes. Nekem is volt egy 
ismerősöm, akit nyolc éven 
keresztül mindig szódával locsoltam 
meg, tavaly esőkabátba jött ki… 

Vuliem 

Mit is ünneplünk Húsvétkor? 
 

A húsvét a 
keresztények 
legfontosabb 

ünnepe, de a 
tavasz eljö-

vetelének 
ünnepe is. 
Biblia szerint 
Jézus a 

harmadik napon, vasárnap feltámadt. Az eredeti-

leg zsidó ünnep az egyiptomi fogságból való sza-
badulás ünnepe volt. A nyugati kereszténység 
húsvétja mindig március 22. és április 25. közé 
esik. A következő nap húsvét hétfő, ami hivatalos 
ünnep. Ez elsősorban a fiatalságnak az ünnepe, de 
csak Magyarországon. E szokás szerint húsvét 
hétfőn hajnaltól a fiúk vízzel, vagy illatos kölnivel 
locsolják meg az ismerős lányokat. A locsolás 
előtt nem árt valamilyen verset is mondani. 

Hodován Viktor
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Hírmorzsák 
 

Honismereti szakkör, avagy jégverem 
 
Február 20-án is megrendezték a központi törté-
nelem szakkört Szekszárdon. A program jónak 
ígérkezett Pollack Mihály és a Megyeháza. A 
bevezetőt a múzeumban Lovasi Csilla művészet-
történész tartotta a múzeum pincéjében. Az elő-
adás jól sikerült. Utána alaprajzokat nézegettünk, 
legalább 20 alaprajzot, és kinek élesebben kinek 
halványan kezdett körvonalazódni Pollack egykor 
hogyan gondolhatta. Megismertük a korra jellem-
ző építészeti jegyeket. Mint általában Magyaror-
szág le volt maradva egypár évet. Ami nálunk 
újítás volt, például a klasszicizmus, az már a fran-
ciáknál már hétköznapi, sőt lassan unalmas volt.  
Az előadásnak vége lett, átmentünk a Megyeházá-
ra. Az épület szép, még így is, hogy állítólag most 
nyertek rá pályázatot, tehát felújításra szorul. 
Ahogy beléptünk szóltak, hogy a kabátot ne ve-
gyük le, mert hideg lesz. Igazuk is lett. Ugyanis 
az egész kiállító részen nincs fűtés. Ettől eltekint-
ve érdekes dolgokat láttunk, ott volt például Liszt 
Ferenc kesztyűje, egy zongora, melyen Liszt alá-
írása látható. Megengedték nekünk például, amit 
más csopor-
toknak bizto-
san nem, 
hogy hozzá-
nyúlhattunk 
a tárgyakhoz, 
például régi 
szekrényeket 
nyithattunk 
ki, ruhás 
ládák fedelét 
emelhettük 
fel. Így aki el 
szeretne 
menni a Me-
gyeházára az 
bátran me-
het, mert 
mindenki 
talál olyat, 
ami tetszik 
neki, csak 
várja meg, 
ameddig kint 
jobb idő lesz, 
legalább 20C. 

Mayer Mihály 
 

ECDL tanfolyam 
 
Iskolánkban az idei évben is indult ECDL tanfo-
lyam. A kurzus 2009. január 15-én vette kezdetét 
a 10. c osztály számára. A felkészítő órák szer-
dánként 14 órától kezdődnek melyet Jaksa Katalin 
tart. A tanfolyamon összesen 7 vizsgán kell meg-
felelni. A csoport a 7 modult negyedik év végére 
szeretné befejezni.  
Az első vizsga 2009. február 12-én 14 óra 30 
perckorkezdődött. Ekkor a számítógépes alapis-
meretekből vizsgázhattunk. Az F314-es teremben 
történt meg a vizsgázás Rózsa Zoltán vezetésével. 
A vizsgára mindössze egy gyerek nem tudott el-
jönni betegség miatt. Félkor el is kezdtük a meg-
mérettetést. A legelső feladat a számítógép be-
kapcsolása volt. Ez nem hiszem, hogy sok gondot 
okozott a vizsgázóknak. A másodikban már nem 
csak a számítógépet, hanem a fejünket és a tol-
lunkat is használni kellett. Itt le kellett írni, hogy 
hogyan kell az ablakokat Windows alatt mozgat-
ni. Hát persze, nagyon egyszerű meg kell fogni, és 
simán el kell húzni, amerre akarjak. Igen ám, de 
ezt papírra leírni nem is ilyen egyszerű. Gondol-
kozás, gondolkozás… Egy kis idő múlva meg is 
van a válasz. Leírjuk a lapra, és már haladhatunk 
tovább. A vizsgára összesen 45 perc áll rendelke-
zésre. A modul 27 feladatból állt. Szerepelt benne 
mappatömörítés, mappaáthelyezés és átnevezés, 
sőt keresés is. A feladatokkal gyorsan lehetett 
haladni, így hamar be is fejeztük. Kb. 3 órára már 
mindenki az utolsó feladathoz ért, ami a számító-
gép kikacsolása volt. Másnap már az eredménye-
ket meg is tudtuk. Szerencsére mindenkinek 7 
pont alatti hibapontja volt és így átment. Követ-
kező vizsga 1 hónap múlva lesz. Reméljük min-
denki hasonló eredményekkel fog szerepelni. 

Hodován Viktor 
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Két angol tanárral egy buszon, avagy napló a romániai útról 
 
2009. március 22. 
Hurrá, holnaptól indul 
az utazás. Milyen 
utazás? Kb. egy 
hónapja történt, hogy 
egyik angol óra előtt 
Kozma Győző tanár úr 
kihívott a folyósóra és 
gyors monológban 
elregélt egy 
csomómindent, aztán a 
végén megkérdezte: 
Fruzsi akkor jön velünk Romániába? Ezt sikerült 
megértenem és rábólintottam egy igent. 
Egyelőre nem sok mindent tudok arról, hogy mi-
féle verseny ez, bár kaptam egy prospektust, 
melyben ez ált: Comenius iskolai Együttműködé-
sek pályázat: „ICT Museum projekt”. A Comeni-
us iskolai együttműködések akció az egész életen 

át tartó tanulás programban részt 
vevő államok közoktatási 
intézményei közötti 
partnerkapcsolatokat támogatja. Mi 
a számítógépek története témát 
dolgozzuk fel. A projektnek ez a 
második záróéve. A résztvevő 
országok: Románia (koordinátor), 
Észtország, Finnország és 
Magyarország. A projektmunka 
végterméke egy honlap. Elérhe-

tősége: 
http://lsp.vs.edu.ro/ictmuseum/index.html# 
Annyit tudok, hogy ma egész délután pakoltam a 
táskámba, ahogy az lenni szokott utazás előtt. Kí-
váncsi vagyok milyen lesz! Tanár úr szerint, azért 
visznek, mert szorgalmasan megcsináltam a leckét. 
Hát most kiderül, érdemes-e házit írni… 

Weller Fruzsina 
 

Munkácsy Szekszárdon 
 
Iskolánk műkedvelő tagjai 2009. március 5.-én 
egy igen neves kiállítást tekinthettek meg. Szek-
szárdon, 2008. november 26.-tól 2009 . március 
8.–ig láthatták az érdeklődők Munkácsy Mihály 
festőművész képeit. Pákh Imre műgyűjtő, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria és a Békés Megyei Munká-
csy Múzeum tulajdonában levő képek méltó kiál-
lítási helyet kaptak a Művészetek házában, ahol 
kreatív átalakításokkal három teremben, illetve 
egy emeleten szemlélődhettek a látogatók. Szín-
vonalas életrajzi és munkásságbeli tárlatvezetés 
volt a képekhez. 

Az ESZI-s tanárok és 
diákok is élvezték a 
kiállítást, és bár a 
leghíresebb, Sira-
lomház című Munká-
csy képet nem látták, 
mégis betekintést 
nyertek a festő életé-
be és híres alkotásai-
ba.  
 

Weller Fruzsina 
 
Tonett előadás 
 
2009. március 19.-én, este 
hét órától került megrende-
zésre a Paksi VMK-ban a 
Tonett zenekar újabb 
előadása, hisz egyszer már 
felléptek a kollégiumban is. 
Ezúttal a koleszosok 
felének nagyon ajánlott 
programként hirdették meg, 
így mit volt mit tenni, meg-
néztük. 
Körübelül 25 perces 
késéssel kezdődött a műsor, így volt időnk bá-
mészkodni. A Tonett arról szól, hogy verseket 
zenésítenek meg és énekelnek magyarul vagy 

éppen más nyelven, különböző 
hangszerek kíséretében. Ebben 
az évben főleg Radnóti verseket 
adnak elő, de nem az iskolában 
leadott művet ismétli, hanem 
egész életéből merít ötleteket. A 
műsorok irányítói az évszakok. 
A tavasz, nyár, ősz és tél 
sugallta hangulat vezeti a 
hallgatót, felidézve a rövid 
költői élet szakaszait. 
Maga az előadás a VMK-ban 

sok új tapasztalatot nyújtott a jelenlévőknek, hisz 
nem találkozunk minden sarkon ilyen zenekarral… 

Vuliem 
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Római temetők 
 
A Városi Múzeum régészei számára 2008 tavasza 
három helyen is váratlan régészeti feladatot tarto-
gatott Paks belterületén. Az épülő Lidl áruház 
helyén néhány őskori gödör 
és két kelta ház mellett 
ritkaságszámba menő hun 
kori falurészlet és két sírból 
álló kis temetőkezdemény 
került elő, torzított koponyájú 
halottal. 
Az Erzsébet szálló udvarán 
vastag feltöltés alatt 
bronzkori gödrök mellett a 
török kori mezőváros 
részlete-kutak, pince, ház, 
tárológödrök- fedte fel magát. 
A korszak mozgalmasságát 
jelzi és egyben az ásatás 
különlegességét is, adja egy elrejtett éremlelet, 
valamint egy kivégzésük után gödörbe hajított 
fiatal pár maradványainak feltárása. 
A Cseresznyési út mellet az M6-os autópálya 
építése közben a munkások felfedeztek egy római 
kori temetőt. A régészek azonnal lezáratták a terü-
letet és az autópálya munkálatokat hónapokra, 

felfüggesztették, majd munkához láttak. A feltárás 
során egy temetőre bukkantak, amiben római 
katonák csontvázait találták meg. A közelben 

Bottyán-sánc tetején 
helyezkedett el egy 
római katonai 
település, amelynek 
romjait már 
sikeresen feltártak. A 
régészek azt 
feltételezik, hogy a 
limest védő katonák 
itt temették el 
halottaikat. Azonban 
a sír kincseket is 
rejtett ezért lehet, 
hogy befolyásos 
római ember is 

nyugodhatott ezen a helyen. Mi több a csontok 
között egész aprókra is bukkantak, amiből arra 
következtetnek, hogy gyermekeket is temettek el 
ezen a helyen. Egyelőre azonban még nem lehet 
tudni, hogy mikor és hol állítják ki ezeket a törté-
nelmi ereklyéket. 

Hair 
 
Tanárok vs. Diákok 
 
Március 26-án lejátszották a tanár-diák kézilabda 
meccset, az ESZI sportcsarnokában. A meccs 
eredménye 19:6 a tanárok javára. Bár a 10.C osz-
tályból verbuválódott diákcsapat keményen har-
colt, a tanárok elsöprő erejével szembe esélyük 
sem volt. A 2x15 perc nagyon elfárasztotta bajno-
kainkat, de ez nem akadályozta meg őket abban, 
hogy másnap ismét a katedrára álljanak. A meccs 

folyamán több baleset is történt, az esésektől, 
botlásoktól kiindulva egészen Lacza tanár úr vér-
ző szájáig. Tehát komoly balesetek nem történtek, 
talán csak a vesztes csapat önérzete sérült. De 
kitudja, lehet lesz még visszavágó, amin a diákság 
bebizonyíthatja, hogy valamiben jobbak, mint a 
tanárok. 

Hair 
 
APEcHesek 
 
A versenyt 2009. március 20-án, Pécsen tartották. 
Az APEH által megrendezett verseny, regionális 
döntőjébe jutott 4 ESZI-s csapat szépen teljesített 
ezen a megmérettetésen is.  
A hivatal idén szervezte meg első versenyét, mely 
a középiskoláknak szólt. Céljuk az adózás népsze-
rűsítése és a leendő adózók tájékoztatása, biztatá-
sa a versennyel. Az 5 fős csapatoknak először 
három internetes fordulón kellett bizonyítani. 
Nagy érdeklődést keltett a verseny, hiszen az or-
szágból csaknem 500 csapat jelentkezett. A három 
forduló után, a mi regionális öntőnkre a legjobb 7 
csapat jutott be. Az ESZI-ből 4 csapatot hívtak 

meg erre, ami nem kis teljesítmény. Köszönhetjük 
ezt Siesz Judit tanárnő lelkes felkészítésének. A 
DDR Rangadón (regionális döntő) az adózással kap-
csolatos tudásunkat kellett megmutatni. Neves dátu-
mokat, definíciókat kellett felismerni és beszélőkész-
ségünkre is kíváncsiak voltak. A 13/D-s csapatok 
fej-fej mellett állt az élen. Sajnos a szerencse nem 
mellettük állt, mert 1 ponttal jobb volt a bonyhádi 
csapat. De összességében regionális 2. (a Pech-esek); 
(ESZI-sek); 5. (RangAdók) és 6. (Www) helyet sike-
rült elhoznunk. Spiesz tanárnő szerint jövőre is me-
gyünk, de akkor már győzni fogunk! :-) 

Weller Fruzsina 
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Szecesszió és eklektika 
Honismereti szakkör 
 

 

A Szekszárdon 2009.03.20-án 
megrendezetett honismereti szakkör 
újabb érdekességeket tartogatott szá-
munkra. Ezt a szakkört a múzeum 
igényesen kialakított pincéjében 
tartották. Viliminé Dr. Kápolnás Mária 
előadása nagyon érdekes volt Először 
általánosságban halhattunk a 18-19. 
századi építészetről, a szecesszió és az 
eklektika jegyeiről. A szecesszió jelentése elkülö-
nülés, különválás, elszakadás. Építészeti, iparmű-
vészeti és képzőművészeti stílus. Stílusbeli jel-
lemzői: stilizált természeti tárgyakat használ dí-
szítéshez. Eklektika ez a görög eredetű szó arra 
utal, hogy válogat a történeti stílusok formakész-
letéből. Néha egyetlen műalkotáson belül is egy-
más mellett láthatók a legkülönbözőbb részletek 

Részletes ismertetést kaptunk a 18.-19. szá-
zadi szekszárdi építészetről, és emellett a bemutató-
ban rengeteg szép képet láthattunk. A helyi előadás 
után egy kellemes belvárosi sétát tettünk.  

Végignéztük azokat az épületeket, amelyek-
ről szó esett az előadáson. Próbáltuk felismerni az a 
szecessziós építészet jellemző jegyeit. 

Lovász Péter 
 

 Virtuális Érettségi 2009 
 
„Az élet néha önmagában is szívás. Az érettségi 
pedig nem teszi jobbá.” Egy ismeretlen tanuló 
bölcselete. 
 
Hát igen, idén sem kevesen érettségiznek majd, s 
ők jelenleg is keményen tanulnak rá (?). szeret-
nénk nekik segíteni, ám ezt eddig nem tudtuk, 
hogyan tehetnénk meg. Most megtaláltuk a meg-
oldást! Íme a 2009-es érettségi kérdései, minden 
tantárgyra (vagy legalábbis a legtöbbre) kiterjedő-
en. 
 
Történelem: jellemezze a pápaság történetét a 
kezdetektől napjainkig. Koncentráljon különösen, 
de ne kizárólagosan a szociális, politikai, vallási 
és filozófiai hatásán Európára, Ázsiára és az 
Antarktiszra. Legyen velős, tömör, egyedi! 
 
Orvostudomány: az asztalon talál egy csomag 
gézt, egy borotvapengét és egy üveg skót whiskyt. 
Cserélje ki az egyik veséjét a másikkal. Ne varrja 
össze, míg munkáját ki nem értékelik. 15 perce 
van. 
 
Idegen nyelv: 2500 lázadó, őrült bennszülött 
viharzik a szomszéd teremben. Nyugtassa meg 
őket! Bármely ősi nyelvet használhatja, kivéve a 
latint és a görögöt. 
 
Biológia: hozzon létre szilícium alapú életet. Be-
csülje meg az eltéréseket az elkövetkező emberi 
kultúrákban, ha ez a létforma 500 millió évvel 

ezelőtt fejlődhetett volna ki! Állításait tényadatokkal 
bizonyítsa is! 
 
Zene: írjon zongorakonchertót! Hangszerelje, és adja 
elő furulyán és dobon. Segítségképpen a széke alatt 
talál egy zongorát. 
 
Matematika: alkosson hiperkomlex számokból 
konkáv halmazt, amely a recipriverexkluzív (önma-
gán kívül bármely más számmal egyenlő) számok 
halmazának részhalmaza. Ábrázolja négy- vagy öt-
dimenziós koordináta-rendszerben. A pontokat kösse 
össze úgy, hogy a kialakuló geometriai alakzat a 
szögfelezőivel együtt Szabó Béla igazgató úr arc-
képét adja ki! 
 
Elektronika: kössön sorba egy izzót! Ugyanezen 
izzót párhuzamosan is kötheti! 
 
Fizika: magyarázza az anyag természetét! Hozzon 
létre egy zongorányi anti-anyagot, majd egyesítse az 
anyaggal (zongora)! Írja le a látottakat! 
 
Irodalom: Elemezzen egy szabadon választott 10-11 
századi, amerikai verset! 
 
Építészet: Hozza létre a parlament 1: 1 arányú mo-
delljét a csomagban található 3 csomag gyurma se-
gítségével! 
 
Kedves negyedikesek! Ezek után sok sikert az érett-
ségihez!    Vuleim 
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Beugróként minden csapatnak be kellett 
mutatnia egy házilag elkészített 
filmposztert, majd szavazattal dönteni az 
értük adható pontszámokról. Az ESZI an-
gol szakos tanáraiból álló zsűri kifejezetten 
felhívta a figyelmet rá, hogy senki sem 
szavazhat a sajátjára (gondolom ez amúgy 
sem történt volna meg). 
Voltak játékos feladatok: pl. Sylvester 
Stallone képének kirakása, filmzenék fel-
ismerése, komoly angoltudást igénylők: 
Halle Berry, Tom Hanks és Denzel Wa-
shington köszönőbeszédének kiegészítése, 
amihez már komolyabb angoltudás szük-
ségeltetett. Bár a híresebb személyek fel-
ismerése és a néhány filmcím fordítása 
magyarról angolra és vissza sem éppen 
számítottak egyszerűbb feladatoknak. 

Baka Richárd 

Az Angol-verseny 
 

Az ESZI-ben 2009. február 19-én 
rendezték meg az iskolai angol 
versenyt, Györfiné Körhegyi Mária 
„fővédnöksége” mellett. Az idei 
megmérettetés témája az Oscar-díj volt. 
Az angol szakos tanárok ötletes 
feladatokkal és különleges díjakkal 
készültek. Négyfős csapatokban 
lehetett jelentkezni és beugróként egy 
plakátot kellett elkészíteni. A téma 
tekintetében, a versenyfeladatok az 
Oscar-díjról, filmekről és színészekről 
szóltak, illetve az angol tudásukat 
mutathatták be a diákok. 
Versenyzőként érkeztem a helyszínre. 
Megebédelve, kicsit álmoskásan ültünk 
csapattársainkkal a folyosón. A többiek 
is így tettek; beszélgetve vártuk, hogy 
mikor mehetünk be a nagyelőadóba. Néhányan 
talán túlzásokba estünk, mert Steinbachné tanárnő 
azt javasolta, hogy tornázzunk. Először a nem 
létező bajszunk alatt moso-
lyogtunk, de a tanárnő 
lelkesítő beszéde után – 
„Egy zsűri tagnak egyik 
csapat sem mondhat nemet, 
ha azt kéri, hogy tor-
názzatok!” – sokan 
rákezdtek a duci-tornára. 
Nevetgélve foglaltuk el a 
helyünket a teremben, és 
örömmel találtuk meg az 
asztalokra kikészített 
cukrokat. Győrfiné tanárnő 
nyitó beszéde után hamar 
elindult a verseny és 
rájöttem, semmi félelmetes 
nincs a dologban. 
Könnyedén vettük a 
címfordítás és betétdal-
felismerés próbáját. Az 
Oscar-díjjal kapcsolatos 
kvíz kérdések tartogattak újdonságokat számunk-
ra. Aztán a szövegfordítós feladatban hallhattuk, 
amint Halle Berry hisztérikusan sír-és örül egy-
szerre a díjnak. Végül majdnem mi fakadtunk 
könnyekre, mikor a színészfelismerésnél tanúja 
voltunk a jóképű Keanu Reeves nővé alakításá-
nak. A diákok között megmaradt a jó hangulat az 

eredményhirdetésre várakozva is. Türelmetlensé-
günket és kíváncsiságunkat a 12 C osztály fotósoro-
zatának megtekintésével csillapították. Alaposan 

megfigyelhettük a 
negyedikesek 

haskollekcióját, mely 
kilencedikben még tartalma-
zott kiugróan nagy és kicsi 
darabokat is. Végül eljött az 
ünnepélyes ered-
ményhirdetés, melynek 
keretén belül minden 
résztvevő választhatott egy 
angol nyelvű könyvet és az 
első három csapat Oscar-
díjat is kapott. Na nem 
igazit, de még annál is 
jobbat! A figurák 
fehércsokiból készültek, és 
mint utóbb kiderült finomak 
voltak. 
A szervezők munkáját 
dícséri, hogy a versenyt 
követően a diákok arcán 

még hazafelé is mosolyok ültek.  
Itt van tehát a végeredmény, nézzük, hogy kik szere-
peltek idén a legjobban: 

1. BAD BOYS 10.B 
2. WICK TEAM 11.D 
3. DIRTY DANCERS 9.D 

Weller Fruzsina 
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Schön Péter, a vektorgrafikus művész 
2009. március 12-14 között került megrendezésre az V. Neumann János Nemzetközi Tehetségku-
tató Programtermék verseny Szekszárdon, amelyen részt vett egy informatikus növendékünk, a 
11.B-s Schőn Péter. 
 
Tehetségét felfedezve Kirr Ágnes tanárnő biztatta 
a részvételre. Péter második helyezést ért el kö-
zépiskolai grafika kategóriában, ami jól bizonyít-
ja, hogy próbálkozni mindig érdemes és az ügyes-
ség általában nem marad elismerés nélkül. Ennek 
örömére készítettünk 
vele egy interjút, 
megkértük, hogy  
meséljen a versenyről 
arról, ami a hobbija, 
vagy talán a hivatása. 
Peti nem csak a 
grafika terén 
tehetséges, jó mesélő 
is, hiszen egy kb. fél 
órás előadást tartott 
nekünk a két nap 
eseményeiről, s a 
képeiről, ám az újság 
helykorlátja miatt 
csak a fontosabb 
kérdéseket és a vála-
szokat osztanám meg 
itt veletek. 
Mesélnél a képeidről? 
Ezek igazából 
flashben vannak 
elkészítve a Swish 
Max nevű programmal, aminek a vektorgrafikus 
lehetőségeit használom ki. 
A manapság oly divatos absztraktszerű ábrázo-
lásmód érvényesül rajtuk. Valójában non-figuratív 
ábrák találhatóak a képeken, amik egy témából 
indulnak ki és véletlenszerűen helyezkednek el, 
ezek összessége alakítja ki magát a képet. 
Teljesen egyediek, kézzel készültek. Nem előre 
elkészített elemekből van összeállítva. (annál 
sokkal bonyolultabb megvalósítani) 
Egyfajta természeti és népművészeti jelle-
gű(növények, virágok, indák) motívumokkal let-
tek kialakítva, amelyek kontrasztját adják a rajta 
elhelyezett geometriai formák, valamint a térbeli-
ség. 
Mit ábrázoltak azok, amikkel bekerültél? 
4 képet küldtem be, plusz egyel mentem el. Az 
első kettő, a Nikooproject és a Récs@dreamland 
még színesek, ezeknél még jobban akartam ha-
sonlítani másokra, nagyon jellegzetesek. Ezektől 
azonban lassan eltávolodtam, az utána következő-

ek már a lelki világomnak és az egyén i elgondolás-
módomnak megfelelőek. A régiekkel  összehasonlít-
va láthatjuk milyen motívumokat hagytam el és mi-
lyen újakat találtam ki, ezek különbsége adja a saját 
ötleteimet . 
 

A rubik-
kockás képed 
talán a 

leghíresebb, 
mesélnél 

róla? 
Ez az 

egyetlen 
olyan kép, 

aminek 
elkészítése 

teljesen előre 
eltervezett 

volt, 
ellentétben a 

többivel, 
amelyek a 

pillanat 
művei. Talán 
azért is lett 
híres, mert 

újra 
fénykorát éli a Rubik-kocka és nem nagyon tudok 
olyan képről, ami olyan új környezetbe helyezné 
magát a kockát, ami manapság a grafikában elterjedt. 
Hogy érezted magad a versenyen? 
Kissé egyedül éreztem magam a sok "kocka" között, 
egyfelől mert nagyon okosak voltak, másfelől pedig 
senki sem kísért el. Amúgy minden teljesen korrekt 
volt, a kollégiumban megszokott körülmények fo-
gadtak.  
Nevetve teszi hozzá: 200%-kal több "kaja", ugyanis 
4 virslit kaptunk 2 helyett reggelire. 
Mióta készíted ezeket az alkotásokat? 
2001 óta. Aktívabban 2006 nyara óta, amikor megal-
kottam az első képemet az Andyvision. A névből 
következik, hogy a képek főként ismerősöknek bará-
toknak készül. 
Nagyon érdekelne, hogy miért és hogyan fogtál bele? 
Be akartam bizonyítani, hogy a Photosopban készült 
képeket képes vagyok egy bonyolultabb módszerrel 
Flash-ben elkészíteni, aztán ezt egy picit talán túl is 
szárnyaltam. Úgy értem, egyediek lettek az alkotá-
sok, már nem másolok. 
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Ugye több plakátot is készítettél már 
az iskola, az oszály számára? 
Igazából nem nagyon szeretem az 
ilyen munkákat, nem tartom magam 
nagy plakáttervezőnek, de természe-
tesen elvállalom. Ami nehéz benne, 
hogy más ízlésének kell megfelel-
nem, a saját képeimnél azonban csak 
a lelkiismeretem a meghatározó. 
Mesélnél jövőbeli terveidről? 
Szeretném, hogy a képek fényhatás-
okban is hitelesek legyenek. Kissé 
futurisztikusabbak, esetleg még el-
vontabbak és a térábrázolást is jó 
lenne továbbfejleszteni. 
Szeretnék rendes fényképeket, főként 
portrékat vektorizálni. Várom a je-
lentkezőket! 
                                    Baka Richárd 
 

Érző képek 
 
Nagy János tanár úr jóvoltából az ESZIRAT fülé-
be jutott, hogy Kónya Kata 11. C osztályos tanuló 
fotózással foglalkozik szabadidejében. Meghívtuk 
Katát a szakkörre, körbeültük, és a képeit néze-
getve beszélgettünk vele. Megtudtuk tőle, hogy 8. 
osztályos kora óta foglalkozik fotózással. Unatko-
zott és fogta az otthoni gépét, majd különböző, 
mások számára értéktelen dolgot kapott lencse-
végre.  
Kérdésünkre, hogy miért épp a fotózással foglal-
kozik, azt felelte: nem vagyok a szavak embere, 
és úgy gondolom, hogy képekkel, sokkal jobban 
ki tudom fejezni az érzéseim. 
Milyen fotótémák foglalkoztatnak? 
Az antik, régi dolgok érdekelnek, illetve azok a 
kis értéktelen dolgok, amikkel az emberek nem 
foglalkoznak, csak elmennek mellettük, pedig egy 
levélre fagyott jégdarab, vagy egy virágra szálló 
méh is adhat olyan gyönyörűséget, melyet még a 

leglátványosabb tengerparti vagy havas hegycsú-
csi kép sem adhat. A társas magány megjelenítése 
is helyet kapott a képeim között. Az emberek 
hiába élnek csoportokban, lehet hogy a valójában 
magányosak.  
Adtál már be valamilyen fotópályázatot? 
Jaksa Kata és Fodor Melinda tanárnők unszolásá-
ra beadtam pár képem a Kaposvári Egyetem által 
kiírt pályázatra, aminek az értékelő előadásán 
zenei aláfestéssel bemutatták a képeimet, és pozi-
tív véleményeket kaptak. Jelenleg is vannak be-
adott munkáim, folyamatosan keresgélem a neten 
a pályázatokat.  
Gondolkoztál már rajta, hogy ilyen irányban ta-
nulsz tovább? 
Csak hobby szinten szeretnék elvégezni egy fotós 
iskolát, nagy szerencse és sok munka kellene ah-
hoz, hogy meg is tudjak élni belőle. 

Illés Norbert 
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Válságos helyzetek… 
 
Bizonyára érzékeljük, mi megy napjainkban. Mi 
megy a tv-ben, a rádióban és gyakorlatilag a 
csapból is az folyik, hogy emberek vesztik el 
munkájukat, bankok omlanak össze, és különböző 
hitelek öntik el az embereket. 
Mindezek ellenére, sokan nem törődnek ezekkel a 
dolgokkal. Valószínűleg családunk nem került 
olyan helyzetbe, hogy bármit is hiányolnunk kell-
jen. Mégis megjelennek azok a problémák, ame-
lyek az egész országot érintik. A spórolás nem 
csak a mi érdekünk, hanem az egész országé, az 
egész világé… Lehet, hogy sokan azt gondoljuk, 
hogy: „ áh! mért figyelnék az ilyenekre, van elég 
pénzem…”. Bár most a pénz körül forog minden 
ez nem minden. Ez a válságos helyzet talán ráéb-

reszti az embereket arra, hogy egy kis odafigye-
léssel és apró dolgokkal spórolhat mindazonáltal, 
hogy a környezetét is védi. Olyan apró dolgokra 
gondolok minthogy, kapcsoljuk ki a tévékészülék 
stand by állapotát, húzzuk ki a telefontöltőt, ha 
már nem használjuk, kádban fürdés helyett zuha-
nyozzunk, fogmosás közben ne engedjük a vizet 
és javítsuk meg a csapot, ha csöpög. 
Mondják, hogy sok kicsi sokra megy. Legyen szó 
válságról vagy a környezetről, tudatosabban kel-
lene élnünk… Ha mindenki kicsit odafigyelne 
ezekre a dolgokra, biztosan jobb világban él-
nénk… 

Wolf Kitty 

 

Állapítsd meg az időjárást! 
 
Több módja van annak, hogy megtudjuk, milyen 
idő várható a közelgő napokban. TV-ből, rádióból 
és Internetről próbáljuk megszerezni az előre vár-
ható időjárás alakulását. Másik megoldás, hogy 
reggelente kémlelve tekintünk ki az ablakon: „Va-
jon ma milyen idő várható?” Mi már egyszerűen 
bekapcsoljuk a TV-t és 
meghallgatjuk az előrejel-
zést, de mit tettek az 
emberek régen, amikor erre 
nem volt lehetőség?  
A mai napig fennmaradt a 
népi időjárásjóslás, amely 
sok éven át alaposan 
megfigyelt időjárások 
konklúzióiból áll össze. 
Azoknak, akik ez utóbbiban 
bíznak, és ráérnek az eget 
fürkészni, van itt egy-két 
érdekesség: Eső lesz, ha szivárvány látszik a hold 
körül; jégeső lesz, ha a felhő alja leér a földre; 
erős szélre utal, ha a hold vörösnek látszik; hideg 
lesz, ha a kakas éjszaka kukorékol.  
Tavasszal vár még ránk néhány meteorológiai 
szempontból jeles nap: 
Március 18. Sándor-József-Benedek zsákban hoz-
za a meleget. A néphit úgy tartja, hogy ezek a 
napok vetnek véget a fagyos télnek és ekkor veszi 
kezdetét a termékeny tavasz.  
Április 6.- Vilmos napja 
Termésjósló nap. Szeremségben úgy tartják; Ha 
esik az eső, szűk lesz az esztendő. 

12.- Gyula napja - Az év századik napja, féregűző 
nap, a tisztaság, a takarítás napja. Kitakarítják a 
lakást, az ólakat, az istállót, kiűzik a férgeket, az 
emberek megfürdenek, az állatokat lemossák. 
24.- Szent György napja. 
Ilyenkor vetették a kukoricát, a babot az uborkát. 

Termésjósló és 
időjárásjósló 

hiedelmek is kapcso-
lódtak a naphoz.  
Ha e nap előtt 
megszólalnak a békák, 
az korai tavaszt, és 
nyarat jelent, vagy 
esőtlen nyarat 
A Szent György nap 
előtti mennydörgés bő 
termést jósol. 
25. - Márk napja 

Búzaszentelés napja. Mise után a hívek kereszttel 
lobogókkal kivonultak a határba, ahol a pap meg-
szentelte a vetést. Mindenki vitt haza magával a 
megszentelt búzaszálakból, melyeknek gonoszűző 
erőt tulajdonítottak. 
Mindegyik időjárásban van valami szép: akár a 
napsütésre, friss esőre, szállingózó hóra gondo-
lunk. Egy dolgot ne felejtsünk el, – amit minden 
anyuka egész életében ismételget- hogy mindig 
öltözzünk fel, nehogy megbetegedjünk! 

Weller Fruzsina 
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A Dina előnyei: tömeges osztályfőnöki 
 
Valószínűleg az iskolában tanulók egy részének 
feltűnt, hogy év eleje óta tanáraink nem járkálnak 
mindenhova bazi nagy, piros kötésű naplókkal. 
Hogy mire enged ez következtetni? Eltaláltátok, 
bevezették az E-naplót, ismertebb 
nevén a Dinát. Itt érdemes megje-
gyezni egy cseles párhuzamot: a Dina 
név héber eredetű, jelentése ítélet . 
Mégha ez a diákoknak nem is vált 
előnyére, néhány tanárnak biztosan 
megtetszett pár funkciója az utóbbi időben. Most 
lássuk szeretett e-naplónk előnyeit, ha az osztály-
zásról, a dicséretek és a figyelmeztetések beírásá-
ról van szó. 
Tegyük fel, hogy egy osztályban mindenki kapott 
egy osztályfőnöki figyelmeztetést, mert mondjuk 
nem a zebrát használták az út egyik végéből a 
másik végébe jutására, hanem a natúr szürke asz-
faltot.. Természetesen tanáraink minden lépésün-

ket éberen figyelik, és hogy tudatosuljon bennünk, 
milyen hatalmas szabályszegést követtünk el, és 
mennyire veszélyeztettük a közjó biztonságát, ka-
punk egy jó kis figyelmeztetést. Na most a tanár nem 

fog azzal szórakozni, hogy 
egyszer beírja a figyel-
meztetést, aztán harminc gye-
reken keresztül Ctrl + C és 
Ctrl + V. Nem, nem. A helyzet 
sokkal bonyolultabb: kijelölik 

a neveket, aztán rányomnak egy opcióra, utána meg 
otthon mindenkinek befigyel a beírás. Ez a művelet 
körübelül két percet pazarol el az életükből. Fantasz-
tikus. 
A jegyek beírása meg nem erősített információk 
szerint hasonlóan történik… 
Ne menjetek sehová, a következő számban újra je-
lentkezünk! 

Vuliem 
 

Egy koleszos forradalmár gondolatai 
 
Álmos reggelen a beszűrődő napfény már nem 
hoz örömöt és az újabb nap gondolatára egész 
lényemet gyengeség tölti el. Szememből kidör-
zsölöm a fáradtságot, akaraterőm végtelen, de 
érzem, testem és elmém 
lassan megálljt 
parancsol. Gépies 
mozdulatokkal kezdek 
készülődni, közben 
eltűnődöm: tudom jól, a 
ma sem hoz semmi vál-
tozást, talán nekem 
kellene már tennem 
valamit. 
Az iskolában végigülöm 
az órákat, a kedvencei-
met, s amelyeket 
kevésbé szeretem: gon-
dolkodok, megfejtek, 
írok, olvasok, fogalma-
zok, számolok, valami 
olyakor igazán leköt, de ez egyre csak a ritka pil-
lanatok egyike. 
A kollégiumba visszatérve rámtalál az érzés: csak 
egy újabb kört tettem meg, s ott vagyok, ahonnan 
elindultam, vagy talán el sem indultam? Tragikus 
gondolataimat a tanulás, egy kis koleszos elfog-
laltság fedi el pár percig, aztán még inkább felerő-
södve kezdenek ostromolni. 

Aztán eljön az este és nem bírom tovább, kiszakítom 
magam a kötöttségekből és pár diáktársammal együtt 
a folyosóra vonulva szabadon engedem a belém foj-
tott feszültséget: nyílnak az ablakok, épülnek a bari-

kádok, minimum 
háromféle zene megy 
max. hangerőn és 
egybehangzó jelszavakat 
skandálva követeljük 
kéréseink teljesítését. 
Minden cselekedetünkből 
a kicsinység sugárzik, 
mégis az ilyen tétova 
pillanatok, amelyekért 
érdemes koleszosnak 
lenni. Ilyenkor a mi 
akaratunk érvényesül, pár 
percig a saját szabályaink 
szerint élhetünk, nem 
világmegváltó célokért 
harcolunk, csak egy kis 

felüdülésre vágyunk. 
Aztán hirtelen megjelenik a nevelőtanár, határozott 
megnyilvánulásával azonnal kizökkent a szabadság 
aprócska illúziójából és visszaállítja a mindenki által 
normálisnak hitt világot. 

Baka Richárd 
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A véradást a 80-as évekig a Munka-
törvénykönyv szerint egy munkaszü-
neti nappal „jutalmazták”, valamint a 
résztvevők a vérveszteség pótlására 
egy üveg sört vagy más üdítő folyadé-
kot fogyaszthattak igény szerint. Ezért 
aztán régen népszerűbb volt egy-egy 
véradó akció, egész brigádok, csopor-
tok jelentkeztek. 

Diákvéradó-nap 
 
2009. március 28-án harmadszor szervezett diák-
véradó-napot az ESZI és a Vöröskereszt. Az or-
szágos kezdeményezés lényege, melyhez csatla-
kozott iskolánk - hogy saját környezetében, szű-
kebb hazájában sokan szívesebben vesznek részt a 
véradáson. Barátok, osztálytársak egymást jobban 
segítik, a kisebb kellemetlenségeket sem nélkülö-
ző, ám annál nemesebb cselekedetre. A paksi 
Vöröskereszt részéről Ferencziné Vesztergombi 

Klára, 
iskolánkban 
pedig Birkás 
Józsefné 
voltak azok, 
akik nevéhez 
a rendezvény 
fűződik. Az 
idei véradás sikeres volt, hiszen az ESZI diákjai, 
tanárai, a Vak Bottyán Gimnázium tanulói a vártnál 
nagyobb létszámban jelentkeztek. És nagyon önzet-
lenül, mert nem tanítási idő alatt tették, a véradás a 
diáknapra esett. Az ESZI-ben a gyakorlat idáig az 
volt, hogy a vért adók általában 4 óra alól felmentést 
kaptak. A vérünk a pécsi vértranszfúziós állomásra 
kerül, ott analizálják és feldolgozzák. Minden diák és 
résztvevő biztos lehet, hogy nem egyszerűen véradó 
volt, hanem alkalomadtán életmentő is.  

LTI 
 

 
Benne voltunk a tévébe’ 
 
Március 19-én csütörtökön, iskolánkat megtisztel-
te a méltán híres VIVA tv. Az ESZI jó pár tanuló-
ja egy héten keresztül volt látható a Megálló című 
műsorban. A 9. D egyik tanulójának köszönhetjük 
ezt a remek délutánt, ugyanis abból az osztályból 
hívta meg egy tanuló Zoláékat egy jó kis forgatás 
erejéig. Az előbbiekben említettem, hogy 
Zola volt a műsorvezető. Azt hiszem, 
hogy most már személyes tapasztalatok 
alapján is kijelenthetem, hogy ugyanolyan 
bolond élőben, mint a tv-ben. De épp 
ezért telt el az a csütörtöki nap ilyen jól és 
éppen ezért szeretjük. A stáb a főiskola 
nagyelőadójában készítette ezeket a cso-
dás felvételeket, a „hírnévre” vágyó diá-
kokról. A téma a pasizás és csajozás volt, 
ami valljuk be, hogy rendkívül értelmes 
téma, de hát erről is kell beszélni…:D Bár 

az egész iskolát lázba hozta a VIVA érkezése, még-
sem volt teltház a nagyelőadóban. Mégiscsak tv sze-
replésről volt szó, és hát igen, sokan megfutamodtak 
a látszólag egyszerűnek tűnő feladattól. A kamera és 
a fények azért megnehezítik az ember dolgát. De 
mindezek ellenére azért akadtak bőven, akik bele-

kóstoltak a showbusiness-be. :D 
Természetesen a főszereplők a 9. 
D-s tanulók voltak de még 
nagyon sok osztályból is akadtak 
jelenlévők. 
Egy élmény volt, ezt bátran kije-
lenthetem. Aki nem jött el az 
bánhatja, aki pedig ott volt tuti 
jól érezte magát. Megtettük ami 
tőlünk telt, műsort csináltunk és 
benne voltunk a tv-be’… ;) :D 

arasala 
 
DÖK napos élmények 
 
A DÖK nap idén a márciusi szombati munkanap-
ra esett. Ha belegondolunk inkább DÖK napoz-
tunk, sem minthogy tanulnunk kelljen egy hétvégi 
napon. Ráadásul gyönyörű időnk volt, ezért szíve-
sen teljesítettük a nagyrészt a szabadban megren-
dezett feladatokat. Az állomások hasonlóak voltak 
az eddigiekhez, de persze idén is voltak újítások. 
A jó hangulat a napsütés a zene és a kihívások 
sokat segítettek nekünk abban, hogy kibírjuk ezt a 

különös napot. Az osztályok kisebb nagyobb lelke-
sedéssel járták az útjukat és teljesítették a menet-
rendjükön szereplő feladványokat. Jól éreztük ma-
gunkat, és függetlenül attól, hogy vesztettünk egy 
napot a szent hétvégéből, jól töltöttük az időt. Együtt 
lehettünk a többiekkel, sokat nevettünk és a program 
sem volt olyan kemény, hogy ne lehetett volna picit 
pihenni.  

arasala 
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Horoszkóp 
 
Kos: Szerencsés 
hónap 
vár rád, 
mind 
tanul-
mányi mind 
pedig 
magánéleted-
ben. Ha lehet, 
egy ,kicsit azért 
fordíts több időt 
tanulásra, hogy még 
jobban érezd magad, 
és hogy még na-
gyobb sikereket 
érhess el. 
 
Bika: A szerelmi 
életedben hamarosan 
változás fog történni, 
ami csak rajtad mú-
lik, hogy negatív 
vagy pozitív válto-
zás lesz, de azért ez 
a szerelem ne kösse 
le teljesen a figyel-
medet. 
 
Ikrek: A tél még 
nem egészen múlt el 
úgyhogy vigyázz, a 

meghűléses betegsé-
gek lehet, nem kí-
mélnek, pihenj sokat 
és lazíts egy kicsit, 
hogy utána teljes 

erővel vethesd 
bele magad a 

munkádba. 
 
Rák: Mostanában 
egy kicsit 

elhanyagolod a bará-
taidat, más ügyekre 
hivatkozva, ez nem 
csak a barátaidra de 
rád is rossz hatással 
lesz, az embernek 
szüksége van bará-
tokra. Úgyhogy igye-
kezz, és keresd a 
barátaid kegyeit és 
tölts velük több időt. 
 
Oroszlán: Ez talán 
nem lesz a legjobb 
időszak az életedben, 
de fel a fejjel jönni 
fognak még jobb idők 
is amikor tudsz majd 
felhőtlenül örülni 
valaminek. 

Szűz: Beköszönt nem-
sokára az igazi tavasz, 
töltsd úgy, ahogy sze-
retnéd, változtass egy 
kicsit az életstílusodon 
és élvezd a természetet. 
 
Mérleg: A mérleged 
most középen áll, 
rajtad áll,  merre billen, 
igyekezz hogy az inga 
neked álljon és egy 
igazán boldog 
időszakod legyen. 
 
Skorpió: Ha nem 
megy valami, az nem 
mindig más hibája. 
Egy kicsit hajts, és 
szedd össze magad. Ha 
hibázol, akkor vállald a 
felelőséget, és tedd 
jóvá a rosszat, amit 
elkövettél. Ne haragíts 
magadra mindenkit a 
folytonos hangulatvál-
tozásaiddal. 
 
Nyilas: Valami nagyon 
bánt mostanában, a 
problémákat nem tehe-

ted, félre inkább oldd meg 
őket, hogy nyugtod lehes-
sen és gondmentes sza-
kasz következzen be az 
életedbe. 
 
Bak: Jókedved átragad 
másokra, ha vidám vagy, 
és teli vagy energiával, 
akkor ezt a környezet is 
értékelni fogja, és min-
denki vidám, megértő, 
segítőkész lesz körülötted. 
 
Vízöntő: Ha szorgalomról 
van szó, akkor te ott vagy 
rendesen, mindenben rész 
veszel, és mindent megte-
szel, amit csak lehet, de 
most egy kis pihenés jót 
tenne ne, hogy túlhajszold 
magad. 
 
Halak: A tavaszon kívül 
más dolgok is beköszön-
tenek életedbe, sok válto-
zás lesz a környezetedben, 
de te ne hagyd, hogy ezek 
kizökkentsenek eddigi 
életritmusodból. 

 

Filmajánló: A VEKTOR 
 
- …Valami nem stimmel itt. Nincs minden rend-
ben a világgal. Folyton nézed a tévét. 
Az MTV-t… Régen, voltak ronda 
emberek… Rondák és tehetségesek. De 
mostanra mind eltűntek. Felszívódtak. 
Mára csak szép emberek maradtak… 
Tudod mi történt a rondákkal?  
- Meghaltak? 
- Fogalmam sincs. Éppen ezért 
kérdeztem…”  
Íme, egy rövid idézet a Földfelszín 
egyik legjobb magyar paródiájából, a 
VEKTORBÓL. De mi is ez a rejtélyes cím? Nos, 
ez nem több csupán egy jól hangzó matematikai 
kifejezés. Meg egy Mátrix paródia. 
Az egész kifigurázást az Alterego csoport készí-
tette, röpke két év alatt. A leghosszabb paródiák 
egyikét számít, mivel pár jelenet kivételével a 

Mátrixot végig átszinkronizálták. Az egész filmben 
folyamatosan ömlik a poén, a rosszmájú 
viccek és még ehhez hasonló mókás 
dolgok, ami megdolgoztatja a hasizmot. 
- Szervusz, Neon. 
- Ki vagy te? 
- A nevem Konrád Lorenz. Én vagyok a 
bölcsész. Én osztom itt az észt… 
A VEKTOR egyik legnagyobb előnye más 
mezei paródiákkal szemben, hogy nem 
használ trágár szavakat, és az esztétikus 
beszéd keretei közt marad. Legalábbis a 

film 90 %-ában biztosan így van. Mégis felejthetetlen 
élményt nyújt mindenkinek. Csupán dicséri mindenki 
az Alterego munkáját, még az is, aki csak előzetest 
látott. 
A teljes mű letölthető a www.alterego.hu oldalról, és 
mindössze 800 megát foglal.
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Egy kis humor 
 
Legyél te is Gyuri Geller! 
 
Csak most! Csak ebben a számban! Végre belőled 
is mentalista válhat! Na jó, kanalat azért még nem 
fogsz a misztikus agyhul-
lámaiddal hajlítgatni. De mások 
gondolatában képes leszel 
olvasni. Már legalábbis annak, 
aki tud összeadni meg kivonni. 
Nem is húznám tovább a gépelést 
(amúgy is mindjárt letörnek az 
ujjaim). Egy kis egyszerű 
matematika: 
Gondolj egy számot! Adj hozzá ugyanannyit. 
Még nyolcat. Oszd el kettővel. Vedd el belőle a 
gondolt számot. A kapott eredmény négy. Vágod, 
4. NÉGY. A hármas és az ötös közötti szám. Tu-
dod, kettő meg kettő az négy: 2+2=4. 
Minden esetben ezt a számot fogod kapni. A gon-
dolt szám lehet tizedes tört, sima tört, mínusz 

szám vagy bármi más. Ehhez hasonlókat ezrével 
találsz az Interneten. Ha közönség elé kell állnod, 

egy ilyen trükk mindig beválik. Az 
ősöknek is le fog esni az álluk a 
tehetségedtől. Mire észreveszed 
mekkora sikered volt (vagy nem), már 
egy tehetségkutató fog az ajtótok előtt 
állni. Ezt biztosra mondom. Mert én 
LÁTOM A JÖVŐTÖKET! MÉG A 
PAPÍRON KERESZTÜL IS! (Ne-
hogy elhiggyétek). 

Ha kérdésetek van, akkor küldjetek mentális üze-
netet, egyébként meg használjátok az netnek ne-
vezett találmányt, mint ahogy azt már fentebb 
leírtam. És még valami: a kanalakat ne lopjátok a 
menzáról! Nem fog elhajlani az agyhullámaitok-
tól! 

Vuliem 
 
Egy elektrós tolltartója: a forrasztópákák barlangja 
 
Kedves olvasóink, az ESZirat szerkesztőségének 
tagjai olyan cselekedetre szánták el magukat, mint 
még soha: néhányan elmentek felderíteni egy 
elektrós tolltartóját. Jelenleg is 
életüket kockára téve a sötétben 
kutakodnak és megpróbálják meg-
fejteni az ősi titkok jelentését. 
Rádión keresztül jelenleg is 
tartjuk a kapcsolatot velük. 
Megpróbálom elérni őket. 
- Itt Gyűrött papír, itt Gyűrött 
papír, Kartoncsomagolás hallasz 
minket? Vétel. 
- Itt Piros karton, vétel. 
- A fedőnevetek Karton-
csomagolás! 
- Ja, izé... 
- Hagyjuk. Mit láttok? Vétel. 
-*sercegés*Mindenfelé kábelek meg vezetékek 
lógnak. Sehol semmi fényforrás, annak ellenére, 
hogy ez egy elektrós tolltartója. Izzókat sem 
*sercegés* látunk, de még egy árva ledet sem. Ja 
de, ott fekszik a grafitporban néhány. Ezen kívül 
van még itt pár ceruza és radírt is. Meg egy he-
gyező. Vétel. 
- Valami más? Vétel. 

- Különös sercegéseket hallunk a tolltartó mé-
lyebb részein. Talán nem vagyunk egye... 
ÁÁÁÁÁÁ!.. Jah, vétel. *sercegés, nincs válasz* 

Ekkor a bázison, a 314-es 
irodában egy kicsit pánikba 
estünk. 
- Kartoncsomagolás! Mi 
történt?! Hallasz minket?!... 
Vétel. 
A rádióban csattanások és 
ordítozásokat hallottunk. Már 
a legrosszabbtól féltünk, 
amikor: 
- Itt Karton doboz... 
- Kartoncsomagolás... 

- Öööö, igen, szóval nem mi vagyunk itt egyedül. 
Temérdek ellenállás és dióda meg mindenféle 
alkatrész van minden felé, és igen ellenségesek. 
Majdnem megvágtak minket a 220-szal. Vétel. 
- Valami más életforma? Vétel. 
- A kábelek még nem mozdultak meg, úgyhogy 
szerintem ez minden. Ja, meg hegyekben állnak a 
rossz alkatrészek is. Vétel. 
- Jól van, gyertek ki. Ez a felfedezés híressé tesz 
minket! És hozzatok pár alkatrészt, hogy bizo-
nyíthassuk, hogy ott jártatok és élve kijutottatok. 
Vétel 

Vuliem
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Minden út kómába vezet, avagy beszélgessünk a másnaposságról! 
 
C2H5OH – na ez mi? Környezetesek és alkoholis-
ták előnyben. Igen! Eltaláltátok! Ez az alkohol 
képlete. Az az izé, amit a sörbe, borba meg a töb-
bi jó piába beletesznek. Kicsit pontosabb kifejezés 
rá az etanol szó, de most nem azért tépem itt az 
ujjaimat, hogy kémiaórát tartsak, mert az senkit 
nem érdekel, elvégre ez egy diákújság, vagy va-
lami hasonló. 
Mint láthattátok, a másnaposságról fogok most 
nektek szövegelni, mert a diákságot ez a téma 
úgyis annyira érdekli. Pedig ez a 
probléma ma már elég sok 18 éven 
aluli diákot is érint, ami azért elég 
szomorú… *rövid csend* Most hogy 
megvolt a lelki leosztás, vágjunk a 
dolgok közepébe! 
Kezdjük a legelején. Nem tudom, 
magyaráznom kell-e, hogy mi a 
másnaposság, mert szerintem 
mindenki tudja, de ha már nekiálltam 
legépelni ezt a cikket, akkor már ezt 
nem hagyom ki: Nagy mennyiségű alkoholos 
lötty (vagy normális pia, attól függ, ki mit iszik) 
fogyasztásának másnap jelentkező utóhatása. 
Tünetei elég egyértelműek: szájszárazság, szom-
júságérzet, fejfájás, rossz kedélyállapot, ingerlé-
kenység, bevérzett szemek, zaj- és fényérzékeny-
ség, kézremegés, émelygés és hányás. Egy eset-
ben biztosan jelentkeznek a tünetek: ha az ember 
annyi iszik, hogy teleportál, vagyis reggel nem 
emlékszik arra, mit csinált az éjjel. 
Mindennek különböző okai vannak, amit tuti, 
hogy az „alkoholisták” 90%-a nem ismer (vagy 
több): az első, ami a legtöbb gondot okozza az 
alkohol dehidratációja, nektek lefordítva ez annyit 
tesz, hogy a pia kiszáradást okoz. Emiatt jelentke-
zik be hozzánk a szájszárazság meg a fejfájás. 
Emellett az ital a májnak egy kis kellékét (amit a 
szakmaiak enzimnek hívnak, név szerint – ami 
tudom, hogy senkit nem érdekel, de azért leírom – 
alkohol-dehidrogenázt) szétbontja más Izékké 

(nevezzük így, egyébként acetaldehidekre), ami aztán 
ecetsavvá alakul, mert miért ne… Ám az Izé enyhén 
mérgező, emiatt lesz a kellemetlen közérzetünk. A 
hányást, meg a többi szaftos részt most inkább nem 
fejtem ki. 
Mikor beszélünk másnaposságról? A szakemberek 
szerint (kivételesen most nem én vagyok az) valaki 
másnapos, ha a megivott alkohol szintje meghaladta 
az 50 grammot, ami mintegy 2,5 üveg sörnek, vagy 
1,5 deci tömény italnak felel meg. A nők esetében, ez 

csupán 30-40 gramm. A színes 
piákban a színezőanyag csak tovább 
rontja a másnaposságot. 
Elég ennyit az elméletről, amit 
tudom, hogy mindenki úgy átugrott, 
ahogy kell, de valamivel tölteni kell a 
helyet a papíron. Térjünk át a 
kezelésre. A neten rengeteg 
marhaságot lehet olvasni, legtöbbje 
abszolút nem is működik. Íme két jó 
ötlet: 

1. Ízlés és igény szerint javasolt a szódabikarbónás 
ásványvíz, paradicsomlé, friss narancslé fogyasztása. 
Nem tudom, hogy használ-e, de ki lehet próbálni, aki 
nagyon akarja. 
2. Sporttevékenység: Köztudomású, hogy alkoholos 
befolyásoltság után a másnaposság kezelésére jó mód-
szer valamilyen sport végzése, közvetlenül a másna-
posság idején. Sportolás és mozgás közben az emberi 
szív gyorsabban ver, ezáltal nagyobb mennyiségű 
oxigént képes szállítani, ezáltal felgyorsítva a méreg-
telenítést. Ez elég meggyőzőnek tűnik. 
És még sok ilyen van, de ez a két módszer mindenki 
számára elérhető. 

A másnaposság természetesen megelőzhető: 
nem kell sokat inni! Ez bombabiztos módszer. De 
legyünk realisták, ezt sokan nem tudják betartani… 
Emiatt kelnek legtöbben reggel másnaposan, amikor 
is megfogadják, hogy soha többet nem nyúlnak ital-
hoz. Na igen, ez sem valósul meg… 

Pataki Balázs 
 
Az eltűnt hörcsög nyomában 
 
Egy szép napon az osztályunk (saját kezdeménye-
zésre és saját pénzből) vett két hörcsögöt. A két 
lány hörcsög neve Bandi és Tyson volt. Egy dara-
big jól kijöttek egymással, de aztán kezdődtek a 
kisebb verések, verekedések. Bandi a barna höri 
erősebbnek bizonyult. Szegény Tyson hátán nem-
igen volt szőr és a keze is meg volt tépázva. Szü-
netben a Robi hazavitte őket. De már csak egy 

hörcsöggel tért vissza. Tyson sajnos befejezte pályafu-
tását, mint osztálykedvenc.  Viszont ezután az egész 
11. A szeretete Bandira összpontosult. Megtanult le-
ugrani magas helyekről, radiátoron egyensúlyozni két 
pad között, függönyt enni, lepisilni embereket, és 
harapni is profin tudott. Aztán téli szünet után nem 
láttuk többet. Mindenféle pletykák keringenek róla, de 
az igazat senki sem tudja…. 

Edu 
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Viccek a rendelőből 
 
Egy férfi elmegy az orvoshoz, mert feldagadt a 
lába. A doktor megvizsgálja, majd a kezébe ad 
egy nagy szem tablettát. 
- Várjon egy kicsit, hozok vizet - mondja a doki 
és kimegy a szobából. 
A beteg nagyon türelmetlen, hamar megunja a 
várakozást. Odasántikál az ivócsaphoz és gyorsan 
beveszi a tablettát. Ezután visszatér az orvos egy 
vödör vízzel. 
- Na, most feloldjuk a tablettát, aztán ebben áztas-
sa a lábát 30 percig. 

* 
- Jaj, doktor úr, azt hiszem, a sok kagylótól va-
gyok rosszul. 
- Friss volt? - kérdi az orvos, miközben a beteg 
hasát tapintja. 
- Honnan tudnám? 
- Hogy nézett ki, mikor szétnyitotta? 
- Szét kellett volna nyitnom? 

 

- Jaj, doktor úr, én érzem, mennyire árt, de sehogy 
sem tudok leszokni a dohányzásról. 
- Rágógumival próbálkozott már? 
- Igen, de nagyon büdösen ég. 

* 
- Pista bácsi, most megmérem a vérnyomását. 
- Dehát a múlt héten mérte, doktor úr! 
- És akkor mennyi volt? 
- Ezer forint, de most nincs pénzem! 

* 
Fiatal, csinos nő a nőgyógyásznál: 
- Kérem, vetkőzzön le! 
A nő zavarban van, erre a doki leoltja a villanyt, 
hogy sötétben vetkőzhessen. A nő megkérdi: 
- Doktor úr, hová tegyem a ruháimat? 
- Nyugodtan tegye csak ide, az enyémre... 
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