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Egy kiállítás margójára 

 

Nagy hagyománya van már az ESZI Galéria kiállításainak. Valószínűleg igazi különlegességnek 
számít, hogy egy műszaki középiskolában a kortárs művészet kiváló alkotói állítanak ki évek 
óta. Makó Andrásnak, iskolánk festőművész rajztanárának köszönhetően az idei tanévet is egy 
remek tárlattal kezdhettük.  

2009. augusztus 31–én a megyei 
tanévnyitó napján nyílt meg az ESZI 
Galériában Simon Zsolt, Budapesten élő festő- 
és grafikusművész kiállítása. A művész 1963-
ban született Marosvásárhelyen. Tanulmányait 
Kolozsváron és Budapesten végezte. Számos 
egyéni és csoportos kiállítást tudhat maga 
mögött. Simon Zsolt epikus alkat. 

Előszeretettel használja a tust, a nyomdafestéket 
és a vegyes technikát. Legendák és mítoszok 
lengik át a rajzokat, melyek a saját 
gondolatvilágába engednek betekinteni, és 
felfedezhetjük titkait. Elbeszélései lélektani 
feladványok, melyeket nekünk kell megfejteni. A 
művész képeit október végéig lehet megtekinteni  
iskolánk aulájában..                                        LTI

Beköszönő 
Az idei tanévnyitón rájöttem, hogy a 
középiskolák semmit sem változnak. Még 
mindig vannak olyan tanárok, akik egyéni, s 
olykor ijesztő módszerekkel dolgoznak. És 
persze ott tipegnek a menő csajok. Azok, akik 
olyan szépek, amilyeneket csak a plakátokon 
láthatsz. Nem tűnnek el az okosok, stréberek és 
tanároknak puncsoló diákok sem. És még 
mindig ott van az a titokzatosan magabiztos 
srác, aki minden szempontból tökéletesnek 
tűnik. Az a srác, aki miatt reggelente felkelsz 
és suliba mész. 

De hadd mondjak valamit. Létezik egy nagyobb 
világ, ami nem csak a buliból és a tanórákból áll. 
Ott nem számít, hogy te vagy-e a bálkirálynő, 
vagy a focicsapat hátvédje, vagy az iskola 
legnagyobb könyvmolya. Derítsétek ki, hogy kik 
vagytok és próbáljátok meg vállalni. Közben 
pedig, gyűjtsétek a megismételhetetlen, a sikerrel 
koronázott, vidám vagy épp tanulságos 
emlékeket. Azokat a felejthetetlen pillanatokat, 
amik majd visszamosolyognak a tablóképetek 
arcáról.                                    Weller Fruzsina
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Megyei tanévnyitó 
 
2009. aug. 31-én a Energetikai 
Szakközépiskola udvarán rendezték meg az 
idei Tolna megyei tanévnyitó ünnepséget. A 
díszvendégek között megjelent dr. Puskás 
Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, 
Jóföldi  Gabriella a megyei önkormányzat 
osztályvezető-helyettese, Süli János a Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, a Tolna 
megyei általános és középiskolák igazgatói 
valamennyien meghívottak voltak.  
Vivaldi Négy évszak című művének első 
akkordjai nyitották meg az ünnepi műsort, a 
zene hangjaira bevonuló megye- és ESZI-
zászlónak az elsősök álltak díszsorfalat. A 

sportcsarnok lépcsőin az ESZI színe-java előtt 
Darvasi László A legszebb évnyitó című 
írásából készült drámajátékát adták elő 
iskolánk 11-12. éves diákjai. Ezután 
következett a tanévnyitó beszéd, melyben dr. 
Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés 
elnöke kiemelte, nagy meglepetés hogy az idei 
megyei tanévnyitóra itt került sor, hiszen 

iskolánk nem tartozik az önkormányzati 
fenntartású iskolák közé. Szabó Béla iskolánk 
igazgatója ezzel a gesztussal is kifejezte, hogy ez 
az intézmény Tolna megye közoktatásának, 
szakképzésének szerves része, és adottságai miatt 
kiemelkedő, kiváló iskolája- mondotta az elnök 
úr. Beszédének más részében az oktatás és az 
iskolázottság fontosságáról beszélt. Puskás Imre 
kitért az oktatás mai helyzetére, amely a 
felmérések szerint „lejtmenet”-ben halad, ez alól 
csak a szakképzésben vannak változások.  S végül 
befejező szavaival a megye minden iskolájában 
elkezdődött az új, a 2009/2010-es tanév. A 
nyitóbeszéd után az akkor elfoglaltsága miatt 

távollévő Tóth 
Ferenc 

országgyűlési 
képviselő 

jókívánságait 
tolmácsolta 

iskolánk egyik 
diákja: „A tudás 
érdeklődés: nem 
öncélú dolog, 

annak 
alkotókedvvé kell 
válva, az ország 
testébe kell 
beépülnie.” A 
távirat után Szabó 
Béla igazgató úr 
felolvasta az 

ötödéves 
évfolyamon 

ösztöndíjban 
részesülők 

névsorát. Az ösztöndíj 10-20 ezer forint 
nagyságrendű összeg, melyet a jutalmazottak fél 
éven keresztül, havonta megkapnak. A műsor 
zárórészében Reményik Sándor Eredj, ha tudsz 
című versét Weller Fruzsina szavalta el. A Szózat 
hangjainak felcsendülése előtt még minden 
vendég meghívást kapott egy állófogadásra 

Az ünnepélyen és az azt követő fogadáson a hostess-szolgálatot a 10.D osztály 
menedzserasszisztens tanulói látták el Bordácsné Papp Mónika és Nagy Éva tanárnők mint 
protokollfőnökök irányítása mellett. A színvonalas ünnepi műsort Lacza Anita, Schütz Helga, 
Weller Fruzsina, Hári Viktor, Lovász Péter, Szappanos Norbert tanulók, valamint tanáraik 
Csergő Vilmosné dr. és Tóth Judit készítették.  

Hair, TJ, LTI 
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Tanműhelyátadás 

 
2009. június 12-én ünnepélyes keretek között felavatták az Energetikai Szakközépiskola és 
Kollégium fémipari alapképző tanműhelyét, amely elsősorban a hegesztőképzést szolgálja.  

Az avató ünnepségen 
Horváth Miklós, az ESZI 
Intézményfenntartó és 
Működtető Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 
elmondta, hogy az intézmény 
fennállásának több mint két 
évtizede alatt az ESZI neve, 
márkanév lett az oktatásban. A 
most átadott tanműhely ezt a 
vonalat erősíti. Az ESZI 23 éve 
működik mint az MVM és a PA 
Zrt. bázisiskolája.  

Süli János a Paksi 

Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója az 
avató előtt arról tájékoztatott, hogy 
a társaság az új blokkok építésének 
idejére már készül a szükséges 
szakember utánpótlásra. Az 
átadásra került létesítmény 
alapterülete 250 m2, melyben hat 
hegesztőbox és egy hegesztőrobot 
segíti a gyakorlati képzést. Az 
iskola az MVM cégcsoport és 
beszállítói által fizetett szakképzési 
hozzájárulásból finanszírozta az 
építkezést, amelynek költsége 
ötvenmilliós nagyságrendű.  

arasala 
 

Váltás a kuratórium élén
Horváth Miklós két évig töltötte be 

az ESZI Intézményfenntartó és Működtető 
Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztét. 
Feladatának tartotta az iskola kiváló 
eredményeinek és hagyományainak 
megőrzését, az energetikai iparágban, a 

szakember-utánpótlásban játszott 
szerepének növelését. Új irányokat vázolt fel 
az intézmény képzési rendszerének 
alakításában. 

2009. szeptember utolsó napjaiban Mittler 
Istvánt, a Paksi Atomerőmű Zrt. 
kommunikációs igazgatóját választották meg a 
kuratórium új elnökének. Mittler István szerint 
nagyon jó irányt vett az Energetikai 
Szakközépiskola, amelynek biztos anyagi 

bázist jelent az, hogy az alapító 
atomerőmű az intézménnyel hosszú távú 
szerződést kötött. Neki, mint a fenntartó 
alapítvány kuratóriumi elnökének az 
lesz a feladata, hogy a jó célokat 
támogassa és a szükséges anyagi 
forrásokat előteremtse, a paksi 
atomerőmű és az MVM-csoport 
támogatását minél jobban erősítve. Az 
iskolának pedig ki kell használnia a 
pályázati lehetőséget. Mittler 
István elnök úr megerősítette, hogy 
új kollégium építését fontolgatják. Egy 
korszerű kollégium elősegíthetné, hogy 
a város két NB-I-es csapta a foci, és a 

kosárlabda csapat számára is könnyebb lenne 
Paksra csábítani utánpótlás versenyzőket. A 
diákotthon építésének időpontjáról még nem 
született döntés. 

arasala 
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Marx György emlékverseny 
 
Iskolánknak jutott az a 
megtiszteltetés, hogy 
otthont adhatott a Marx 
György Nemzetközi sakk 
emlékversenynek.  
Marx György 
akadémikus, fizika 
professzor és a magyar 
fizikatudomány 
kiválósága volt. Élete és 
munkássága nagyon kötődött az erőműhöz, 
évtizedeken át küzdött, érvelt, tanított, előadott 
az atomenergia békés célú alkalmazásának 
szükségessége mellett, segített az erőmű 
társadalmi elfogadtatásának területén. 

A sakkversenyen 
több kategóriában 
játszanak a 
résztvevők.  
A játékosok között 

megtalálható 
iskolánk volt 
tanulója Ács Péter 
sakk nagymester 
valamint Szabó 

Richárd is, aki most 11.D osztályos tanulója 
iskolánknak, sőt a 9.B-s Nagy Balázs képviseli 
az utánpótlást. 

arasala 

 

Egy fülledt nyár margójára 
 

1848 óra – hát ennyi volt a nyár, ez a 
különleges, 3 betűs évszak. Ilyenkor a diákok 
elvesztik életkorukat, mindenki szünidős lesz, 
nem számít semmi, csak a pillanat, hiszen nem 
kell tanulni se témazáróra, se érettségire, se 
zárthelyire. Nem kell azon agyalni, hogy 
holnap hova dugjad a 
puskát, vagy hogy melyik 
órán lapíts, mert 
egyszerűen nem megy az 
adott tananyag a fejedbe.  

Csak a barátok 
számítanak, és a féktelen 
jókedv. Van, aki előre 
kitöltötte a szünet minden 
napját programmal. Van, 
aki csak felkelt reggel, és 
találomra nyomva egy gombot a telefonján, 
felhívta az első megjelenő embert, hogy 
menjenek valahova. Mindenki másképp 
csinálja, de a lényeg ugyanaz: menni, menni, 
menni, nem törődni semmivel, élni, fiatalnak 
lenni. Persze akadnak olyanok is, akiknek a 
nyár nem – csak – ezt jelenti; ők azok, akiket 
valamilyen tantárgyból meghúztak. Nekik 
sajnos kötelező a tanulás, még nyáron is, hogy 
aztán augusztus végén jól sikerüljön a 
pótvizsga.  

A pótvizsgák után pedig már csak egy 
köpésnyire van a rettegett szeptember elseje, 

amikor már mindenki egy kicsit komolyabb, 
felelősségteljesebb. A kisgólyák számára az idei 
év sok újat hozott: háromnegyed nyolcas kezdést, 
dallamos csengőt és persze rengeteg új, vagy 
kevésbé új arcot.  

Amikor ezeket a sorokat írom, a 12. 
évfolyam éppen 
Olaszországban tölti idejét, a 
harmadikosok pedig 
ismerkednek újdonsült 
szakmai tantárgyaikkal. Nem 
érezni még, hogy mennyi 
kihívás vár még ránk az 
elkövetkező 10 hónapban – 
de ez nem lesz így sokáig, 
hiszen amint a negyedikesek 
visszatérnek közénk, az őket 

kísérő fél tanári karral, beindul az élet, jönnek a 
kisdolgozatok, röpdolgozatok, nagydolgozatok, 
házi dolgozatok… (Ha a sokfajta felmérés helyett 
csokiról beszélnék, most igazán Gombóc 
Artúrnak érezhetném magam. :o)  

Szóval, mélyen tisztelt publikum, tessék 
visszatérni az iskolai időszámításra, készüljetek a 
dolgozatokra, és legyen minden egyes hétvége 
egy-egy didergősre sikeredett kis nyárszelet, hisz 
„kell egy kis áramszünet, időnként 
mindenkinek… aztán megint mehet minden 
tovább” . :-) 

picipötty*
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Gólyatábor 
 
2009. augusztus 23-án kezdetét vette az 
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
gólyatábora, amit a sok kilencedikes már várva 
várt. 
Ha nem láttam volna, biztosan nem hittem 
volna el, hogy ennyi diák tanul egy 
évfolyamon, annyian álltak a kollégium előtt. 
Mindenki próbálta megkeresni a sok ember 
között barátait, ismerőseit, hogy amíg 
várakoznak a gólyatábor megnyitóján, addig 
beszélgessenek. A 
tizedikes tanulók 
mindenkinek adtak 
külön karszalagot, 
(ennek színe 
osztályonként 
változott) és 
ágynemű, amit 
gyorsan felhúztunk. 
Ezután egy kis sétára 
indultunk 
osztályfőnökeinkkel. 
Megtörtént a 
bemutatkozás, amit persze átnevettünk, így 
nem sok maradt meg emlékezetünkben új 
osztálytársainkról. Mindenki elmondta az 
unalmas szöveget, mi a neve, hány testvére 
van, hol lakik, és mit szeret és mit nem. Az 
ismerkedéshez tartozott az esti drámajáték, 
amibe sokan beleélték magukat, ám sokan úgy 
voltak vele, hogy mikor lesz már ennek vége… 
Én bevallom élveztem, de főleg akkor, mikor 
csak néznem kellett másokat. 
Az első éjszaka zajosan telt, minden szoba 
megtudakolta ki, hol, melyik irányba lakik tőle 
(természetesen itt érvénybe lépett az ablak-
módszer és a kiabálós-módszer is) és egész 
este ment a duma, már aki be nem csukta az 
ablakot. Reggel persze mindenki nehezen kelt 
fel, úgy éreztük, mintha nem is lett volna 
éjszaka, olyan keveset aludtunk.  
A reggelikre az ESZI étkezőjében került sor, 
ahova nagy ricsajjal és érdekes alakzatokban 
érkeztek az osztályok. Ekkor már senkin sem 
érződött, hogy az éjszaka nagy részét nem 
alvással töltötte, így már messziről lehetett 
hallani, mikor egy-egy osztály közeledett. 
Reggeli után rögtön indultunk egy városnéző 
sétára, amit inkább városnéző rohanásnak 

mondanék, hiszen annyi feladatot kaptunk, hogy 
éppen csak megálltunk és megoldottuk azokat. 
Jártunk a Városi Művelődési Központnál, a 
Gárdonyi-kilátónál, de még a Duna-parton is. 
Utolsó megállónkon tanárainktól dinnyét kaptunk, 
amit a parton ülve fogyasztottunk el. 
A délután folyamán strandoltunk egyet, sokan 
meg sem mártóztak a vízben, pedig igen kellemes 
volt, sokkal melegebb, mint odakinn a levegő 
hőmérséklete. Aki nem fürdött, befejezhette 

osztálya zászlaját és 
plakátját, amelyek (bátran 
merem állítani) nagyon jól 
sikerültek. Az „alkotásokat a 
Bemutatkozó esten, az 
utolsó estén láthatta a 
nagyközönség.. Az 
osztályok előálltak aznap és 
előző este elkészített 
produkcióikkal. Mindenki 
szépen szerepelt, amiért 
cserébe fagylaltot ehettünk, 
és szalonnát süthettünk a 

tábortűznél. Mindezek után beindult egy buli, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni, hiszen 
igen jól sikerült, a diákok szuperül érezték 
magukat. 
A kifáradt gólyáknak nem maradt sok energiájuk 
fenn maradni és éjjel társalogni élményeikről. 
Reggel korán volt ébresztő, az egész évfolyam 
lesétált szépen az ASE sportpályájára, ahol egy 
kis reggeli tornával „kedveskedtek” nekünk 
tizedikes iskolatársaink. Futottunk, gyakorlatokat 
csináltunk, és igen rendesen lefáradtunk. Nem 
mondhatjuk el, hogy nem éltünk egészségesen 
ebben a 2-3 napban… Ezután összepakoltunk a 
Kollégiumban, csomagjainkat levittük az 
étkezőbe, ahol reggeli után sportvetélkedők vártak 
ránk. Mindenki be volt osztva valamilyen posztra, 
legyen az foci, kosárlabda, váltófutás, és minden 
egyéb, amit csak kötni tudunk ahhoz a szóhoz, 
hogy sport. Mikor már kellő képen kikészültünk, 
elfogyasztottuk ebédünket, fájó szívvel indultunk 
haza augusztus 25-én, egy élményekben gazdag 
gólyatáborból. 
Úgy vélem, aki nem vett részt a táborban 
évfolyamtársaim közül, csak szomorkodni tud, 
mert nem tudja, hogy mit hagyott ki. Köszönjük a 
lehetőséget!                                   Vörös Zsófia 
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Gólyabál 
Október másodikát mindenki várta 

már. A felsősök, azért hogy bulizzanak egy jót 
és kinevessék a gólyákat. A ,,fiókák”  pedig 
azért hogy túl legyenek rajta. Nekünk 
másodéveseknek azonban az előkészületekkel 
kellett foglalkoznunk. Nem volt nehéz a 
dolgunk, csak éppenséggel nagyon sok. A 
díszek gyártása, a meghívók kézbesítése, 
tombolatárgyak beszerzése, szendvicskészítés, 
díszítés, és persze a pakolás. Azonban nem 
csak mi dolgoztunk, az elsősöknek is 
készülniük kellet osztályonként egy-egy 
műsorral.  

A rendezvény a Csillagshow-sok 
bemutatójával kezdődött. Először egy 
remekbeszabott hip-hop táncot tekinthettünk 
meg. Majd a 
fiatalabbak is 
előadtak egy 
hasonló 
műsort, ami 
kevésbé 
látványos ám, 
rendkívül 
aranyos volt. 
Volt még 
hastánc és 
valami 
különös 
balett-hiphop 
keresztezés 
is.   

A 
nagysikerű 
előadás után 
kezdődhetett 
az igazi 
gólyabál, amit 
az igazgató úr beszéde nyitott meg. Arról 
beszélt, hogy a mai világban tanulni kell, és 
hogy milyen kiváltság ESZI-snek lenni.  

Ezután a „D”-sek bemutatkozó műsora 
következett. Egy Hófehérke paródiát adtak elő 
amiben az egyik fiú játszotta Hotehénkét,  
valamint később megjelent Norbi (update 
kiadásbanJ) és a Hupikék törpikék  is 
tiszteletüket tették majd edzettek amíg el nem 
fogytak. 

Őket a „C”-sek követték a sorban. 
Bemutatták, hogy ők nem csak beszéddel, de 
tánccal és zenével is képesek kommunikálni. A 

lányok igazán beleélték magukat ellentétben a 
fiúkkal. Mindenféle, régi és új zenére lejtettek 
táncokat, mintegy felelgetve ezzel egymásnak. 
Végül egyikük a két csoport közé ugrott és 
„SÜN”t kiáltott 

A gépészek (A) egy népdalt olvastak fel, 
az ő osztályukra vonatkozóan átirt szöveggel. 

Az utolsó előadás az infosoké volt. Ők 
egy számítógéppé alakultak és bemutatták mi 
történhet, ha az ember spam emailre kattint. 

Majd a gólyaeskü következett. Fél lábon 
kellett állniuk és egyik kezükkel gólyacsőrt 
formálni. Érdekes volt, hogy nem csak az új 
diákok hanem, az ESZI-ben kezdőnek számító 
tanárok is esküt tettek. 

Miután megnéztük a műsort elkezdődött a 

disco. Jó zenék mentek, a tánc mégis csak kb: egy 
órával a buli vége előtt indult be. Na igen, a buli 
vége…  

Senki sem várta, a legkevésbé minket, 
tizedikeseket. Nekünk még pakolnunk kellet. 
Mint kiderült a rendrakás nem is olyan rossz 
dolog, hiszen közben jókat lehet nevetni és 
beszélgetni. Sajnos nem mindenki jött el azok 
közül, akiknek ott kellett volna lenniük, ám ök 
megkapják majd a büntetésüket ezért. Előre 
sajnálom őket 

Nyuszi
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Gólyaeskü 
 

Én ESZIs fióka abból az alkalomból, hogy négy évre ez a sárga fészek lesz az otthonom, ünnepélyesen 
fogadom az alábbiakat: 

 E fészek falaira mindenkor vigyázok, tollal,csőrrel, lábbal nem bántom azt, de szívesen veszek 
részt annak díszítésében, csinosításában.  

 Nem rontom le iskolám hírnevét! 
 Tanárainkra tisztelettel nézek fel! 
 Az idősebb gólyatársaim kelepelésére mindenkor odafigyelek, utasításaikat betartom! 
 Ha buszon, tőlem idősebb gólyát látok, helyemről felröppenek, és a meleg fészekkel kínálom. 
 Megtanulom azt is, hogyan kell önálló fészekben élni. 
 A fészek jelenlegi és eljövendő lakóival mindenkor jó barátságban élek, és szájukból az ételt 

el nem lopom! 
 Ha fogadalmamat megszegném, mardosson a szégyen, sújtson társaim megvetése! Legyen 

belőlem varangyos béka. 
 
 
 

Tanáreskü 
 

 A megjelentek színe előtt fogadom, hogy én, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium hű 
tanára, a rám bízott fiatalok őrzője és gyámolítója leszek, munkámat mindenkor 
lelkiismeretesen végzem. 

 Fogadom, hogy iskolámat szépítem! 
 Kerepelés nélkül vállalom a helyettesítéseket! 
 Mindent elkövetek, hogy iskolámban a többi kolléga tiszteljen! 
 Megfogadom a nálam tapasztaltabb munkatársaim tanácsait  
 Rendet tartok magam körül, és tiszta fészekben dolgozom  
 Kávét, gilisztával viszek reggel a többi fészeklakó kollégának, és megtanítom a kisgólyákat a 

halfogás minden rejtelmére! 
Kovács Loretta 
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Egy szelet olaszfelvágott
 
Mit is mondhatnék Olaszországról? Azt 
gondolom, amire kíváncsiak lennétek, azt már 
előbb tudtátok, mint mi hazaértünk. Így hát, 
most nem részletezném még én is nektek, hogy 
feljelentette
k-e minket 
vagy nem, 
hogy 
elvesztek-e 
emberkék 
vagy nem, 
hogy 
ittunk-e 
vagy nem. 
Inkább 
arról írnék, 
ami engem 
elbűvölt 
ebben a 
kirándulásb
an. Azokról 
a dolgokról, 
amik miatt lelkesen ajánlom mindenkinek, 
akinek csak lehetősége nyílik elutazni.  
Az első természetesen a tenger. A 
megérkezésünk pillanatában szaladtam ki a 
partra. Később aztán láttam sokféleképpen: 
esőben átázott tornacipőben, napsütésben 
henyélve a napozóágyból, szélben énekelve, 
éjjel nagyon fázva, apály és dagály idején, sőt 
hajnalban is megszemlélték néhányan. Most 
mondhatnám, hogy a tenger hullámzása olyan, 
mint ahogy a csokiból reszeléket faragnak, de 
igazából nem hasonlítható semmihez. A tenger 
hullámai úgy habzanak, mint a tenger hullámai 
  
A második a sorban Velence. Korábban azt 
mesélték róla nekem, hogy koszos és sokan 
vannak ott. Mindkettőt cáfolnám! Velence a 
meghökkentő halpiacával, hangulatos 
utcazenészeivel, fekete gondoláival nem 
véletlenül turistaközpont. Személyes 
kedvenceim az utcák. A legtöbb macskaköves, 
hűs, szűk és teli van régi kapualjakkal, kedves 
ablakpárkányokkal.  
A következőt nem tudnám beállítani a sorba, 
ez valami külön világ. Igen, az aquaparkról 
beszélek. Itt gondoltam arra, hogy a mai 
társadalom mennyire hozzászokott már az 
izgalomhoz és milyen nehéz adrenalint 
csempészni a vérereibe. Már nem elég egy 

körhinta vagy egy breakdance. Az embereknek 
arra van szüksége, hogy 42 méterről lepottyantsák 
őket szabadesésben! Az már valami!  
A hullámfürdő és vizesfoci után kellemesen 

megrázhattuk 
magunkat a salsa óra 
keretében, ahol a 
szerencsések (azaz 
én) klassz 
virágfüzért is kaptak. 
A jesoloi 
csúszdaparkban úgy 
repül az idő, akár az 
ember a 
versenycsúszdán.  
Az olasz divat 

figyelemfelkeltő 
volt. Persze ezt most 
érthetitek negatív és 
pozitív értelemben 
is. Szerintem van 
ízlésük, kivéve egy-

két ötvenes éveiben járó férfit, akik lila 
csőgatyában csattogtak el tátott szájaink előtt. 
Végül megemlítenék egy bizonyos sárga magas 
sarkú szandált. Mielőtt még bárkit 
megbotránkoztatnék, elárulom nem vettem olasz 
cipőt, de irtó közel voltam hozzá!  

Azért, hogy ne sóhajtozzak utána, itt 
szeretnék végleges búcsút inteni a sárga cipőnek 
és nektek is olvasóim: Chiao! 

Weller Fruzsina 
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Folklórfesztiválon Bautzenben

A nyári szünetünk június 13.-ától augusztus 30.-áig 
tartott. Így leírva hosszú időnek tűnik, de nagyon 
hamar elszáll ez a két és fél hónap, ha hasznosan és 
jókedvűen tölti el az ember. 
Én például alighogy kiléptem az iskolából, azonnal 
rohantam táncpróbára, mert június végén öt napra 
Németországba utaztunk német nemzetiségi 
tánccsoportunkkal, a Kränzlein-nal egy Nemzetközi 
Volklor Fesztiválra.  
Bautzenben kaptunk szállást egy diákszállóban, ami 
némiképp vicces volt, mert elég miniatűr méretek 
uralkodtak az épületben. A zuhanyrózsába bevertem 
a fejem, a csapok körülbelül a derekamig értek… Ha 
nekem ilyen gondjaim voltak, akkor képzeljük el a fiúk helyzetét, akik mind magasabbak 175 cm-nél. 
Ezen kívül semmi baj nem volt a szállással, mivel nagyon aranyosak voltak a vendéglátóink. Köztük 
volt egy magyar származású néni, akinek az anyukája Kisdorogon született. Mikor elindultunk 
hazafelé megkönnyezték elmenetelünket, és lelkünkre kötötték, hogy egyszer még vissza kell menjünk 
hozzájuk. Nem mintha nem mennénk vissza szívesen, hiszen nagyon jól éreztük magunkat. 
Összebarátkoztunk a kolumbiaiakkal és a grúzokkal is. Ebben legfőképpen a jó magyar házi pálinka 
volt segítségünkre. Az öt nap alatt nagyon sok helyen léptünk fel. Volt olyan falu, ahol három-négy 
színpad volt felállítva, és mindegyiken fél órás műsort kellett adjunk. 
Mondanom sem kell, a lányoknak már szakadt le a derekuk estére a sok szoknyától. Az egészben csak 
az öt-hat óra buszozás volt szörnyű. Mindenki sokat dolgozott, hulla fáradt volt, az viszont kárpótolt 
bennünket, hogy a fellépésünk nagyon jól sikerült.                                                                  Deér Móni 

Miért jó blogolni? 
Ha valaki nem tudná, a blog online naplót jelent. Egy olyan naplót, aminek az írója szándékosan 
azt akarja, hogy a gondolatait megismerhesse az egész világ. Jobb hely pedig nincs is a világhoz 
való hozzászólásnál, mint az internet. 
A kettő 
egyesítésével, és 
jó 
fogalmazóképes
séggel bárki 
képes lehet 
birodalmat 
építeni önmaga 
köré, rajongókat 
szerezni, és társbloggereket, akik hasonló 
gondolatokkal élnek. 
Rengeteget lehetne írni arról, hogy milyen is 
egy jó blog. Van, aki csak a hétköznapi dolgait 
írja le, van aki a világ történéseihez szól hozzá, 
van aki leírásokat készít, de van aki a 
feszültségét vezeti le, kiadja a fáradt gőzt, 
kritizál valamit. 
Blogot vezetni hasznos is lehet a jellemünkre. 
Ha igényesek vagyunk a munkánkra, arra, 
hogy rendszerezett, jól követhető 

gondolatmenetet adjunk közzé, olvasmányos 
legyen az írásunk, és hogy nyelvileg is megfelelő 
legyen, például kerüljük a szóismétléseket 
szinonimaszavak használatával, és ügyelünk a 
helyesírásra, az egész egy hétköznapi rutinná 
állhat össze, amit az iskolában könnyű szerrel 
tudunk kamatoztatni. Ráadásul, itt úgy 
próbálkozhatunk a stílusunk csiszolásán, hogy 
nem osztályozza le egy magyartanár se. 

-slp
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Gyakorlaton a krakkói partneriskolában 
 
Iskolánk a Tempus Közalapítvány által kiírt az „Egész életen át tartó tanulás” program 
Leonardo da Vinci Mobilitás pályázatának keretében biztosít 13-14. évfolyamos elektronika-
elektrotechnika szakos tanulói számára külföldi, szakmai gyakorlaton való részvételi lehetőséget 
lengyelországi, krakkói partneriskolánkban. A pályázat 2009. jún. 1-től 2011. május 30-ig tart. 
Ezalatt két kiutazásra kaptunk lehetőséget, mindkét alkalommal 3 hétre., Az első  programon 
most, 2009.szeptember 6-26 között vettünk részt, a második jövőre lesz szintén szeptemberben.  
  A program igen változatos 
volt. Heti 3-4 alkalommal szakmai 
gyakorlatokon illetve üzemlátogatáson, pl. a 
krakkói hőerőműben vettünk részt 
(elektronika-elektrotechnika szakterülethez 
kapcsolódva). Pl: mikrovezérlők 
programozása, multivibrátorok mérése Gazdag 
kulturális programok vártak bennünket pl. 
Krakkóban városnézés, a Wawel, a wieliczkai 
sóbánya meglátogatása. Jártunk még a Krakkó 
TV-ben, a 
csillagvizsgálóban, a 
fizikai kísérletek 
kertjében. Lengyel-
magyar (szigorúan 
barátságos) röplabda 
és focimeccseket 
vívtunk a csakugyan 
szigorúan barátságos 
házigazdáinkkal. 
Felüdülésként jöhetett 
az Aquapark. Majd az 
első hétvégén 
szombaton Pieskowa 
Skala, azaz 
kastélylátogatás, 
cseppkőbarlang-és 
erdei túra, majd 
vasárnap Auschwitz. A 
második hétvégén 
Zakopanéban jártunk. 
A télen-nyáron kedvelt üdülőhelyen volt 
lehetőségünk kikapcsolódásra, kötetlenebb 
időtöltésre.  
A résztvevő szerencsés diákok a 13. 
évfolyamról és a 14/C-ből kerültek ki: Balázs 
Bálint, Bocskai Ferenc, Hodován István, 
Juhász Péter, Monos Sándor, Szepesi Attila, 
Szieb Levente, Fritz Ádám, Gotrián Gábor, 
Kadlecsik Bálint, Mátyás Milán, Patai Zoltán, 
Szűcs Lajos személyében. A diákokat a hosszú 
kinntartózkodásuk alatt Zakara Andrea tanárnő 
és  Weisz János tanár úr segítették mint kísérő 
tanárok.  

A projekt általános célja az, hogy a tanulók már 
az iskolai idejük alatt egy olyan szakmai 
gyakorlatot szerezzenek, amely növeli esélyeiket 
a munkaerő piacon, ezen túlmenően az 
EUROPASS bizonyítvány lehetővé teszi, hogy a 
megszerzett végzettség az európai 
munkaerőpiacon is elismert legyen.  
A versenyképesség alapfeltétele a nyelvtudás, 
szaknyelv ismerete, melynek fejlesztésére a 
program keretében lehetőség van. Az 

összegyűjtött tapasztalatok, nyelvi készségük 
fejlődésével olyan ismereteket szereznek amelyre 
itthoni körülmények között nem lenne 
lehetőségük. A külföldön végzett munka lehetővé 
teszi, hogy olyan tudást sajátítsanak el, ami 
képessé teszi őket a hatékony kommunikációra és 
a kulturális különbségeket tisztelő viselkedés 
kialakítására. A tanulók a megszerzett képesség 
birtokában sikeresebbé válhatnak a további 
tanulmányaik során, illetve elismertebbek 
lehetnek a munkaerőpiacon. 

Zakara Andrea
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Tűzvirág Táncegyüttes 
 
Feltételezem már mindenki hallott róluk… 
Mégsem tudunk semmit történetükről, 
múltjukról és eredményeikről, amikre mi is 
méltán büszkék lehetünk. Hiszen ez az 
együttes, amely a világon már 
szinte mindenhol járt, rengeteg 
helyet és embert meghódított 
stílusával, hozzánk tartozik. 
A Tűzvirág Táncegyüttes nem 
csak egy egyszerű 
néptánccsoport. Azon túl, hogy 
természetesen ápolva a magyar 
kultúrát, nemzetünk táncait 
népszerűsíti, rengeteg más 
ország néptáncát igyekszik 
bemutatni a nagyközönségnek 
nem akármilyen színvonalon. 
Természetesen semmit sem 
adnak ingyen.:) Mint ahogyan 
az elismerést sem… Ezek a 
táncosok rengeteg időt és  
energiát fordítanak arra, hogy az előadások 
tökéletesek legyenek. De ennek a hatalmas 
sikernek a legfőbb titka az, hogy mindezt 
szívből teszik. Sokszor nehéz… sokszor 
nagyon fárasztó, de mindenképp megtérül a 

rengeteg munka, amikor az előadás végén 
hatalmas tapsvihar a jutalom. 
A tánccsoport örténetéről annyit, hogy 1980-ban 
alakult, már túl van a 25 éves évfordulóján. Az 

együttes tagjai részt vettek 
számtalan tv- és showműsorban és 
felléptek már többek között a 
Magyar Állami Operaházban is. 
Mindemellett rendszeresen 
turnéznak európai és Európán túli 
országokban, ahol méltán 
képviselik országunkat.  
Legutóbb Norvégiában jártak a 
táncosok. Számos külföldi 
fesztiválon értek már el 
kiemelkedő helyezést, és rengeteg 
díjat is bezsebeltek már az idők 
során. Hatórás repertoárral 
rendelkeznek, melyben 
megtalálható sok nagyon nehéz 
koreográfia a kalotaszegi 

táncoktól az ír sztepptáncon keresztül az indiai 
táncokig.  
Kicsik és nagyok a tagjai, és kortól, nemtől, 
stílustól függetlenül egy közös biztosan 
mindannyiukban van: a Tánc megszállott 
szeretete…                                                  arasala 

 

Egy táncos naplójából… 
 
A Tűzvirág Táncegyüttes idén nyáron 
meghívást kapott Norvégiába. Már mindenki 
várta ezt az utat, kíváncsiak voltunk, milyen 
lehet Norvégia. Egyre 
közeledett az utazás napja, 
és mi sokat próbáltunk, 
néhány nappal az indulás 
előtt tartottak nekünk egy 
tájékoztatót az útról, 
elmondták, pontosan hány 
órakor indulunk, és hogy 
mit vigyünk magunkkal. 
Elérkezett július 17. 
Mindenki hatalmas 
csomagokkal megpakolva 
érkezett a hajnali 
időpontban. Bepakoltuk a 
buszba a fellépő ruháinkat, 

a nagy bőröndöket, aztán végre elindultunk, 
hosszú út várt ránk.  
Az első szállásunk a Németország északi részén 

található kikötővárosban, 
Rostockban volt. Ide körülbelül 
15 órás út vezetett, egy 
éjszakát itt töltöttünk, majd 
kora reggel elindultunk 
komppal Svédországba, és 
ezen keresztül a norvégiai 
Bergenbe. Ez volt talán a 
leghosszabb út, 22 órán 
keresztül utaztunk, a 
célpontunkig, mindenki álmos 
tekintettel kereste a csomagjait, 
és egy kis várakozás után 
megkaptuk a kulcsokat, majd 
elindultunk a faházakhoz. 
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Másnap a kempingben, ahol laktunk, főztünk 
egy közös ebédet a táncosokkal, bejártuk 
Bergent, és még várt ránk egy előadás is. A 
következő nap nagyon korán elindultunk 
megnézni a Geiranger fjordot. Ide 8 órás út 
vezetett, mivel- a 
keskeny utak, 
szerpentinek, és a 
néha-néha feltűnő köd 
miatt -nagyon lassan 
tudtunk menni. Ez a 
távolság viszont nem 
tűnt olyan hosszúnak, 
mint amilyen 
valójában volt, mert 
gyönyörű helyeket 
láttunk út közben. 
Geirangerbe elérve 
elmentünk egy 
hajókirándulásra, ahol fjordból lezúduló 
vízesésekkel kapcsolatos legendákat meséltek 
nekünk. Ilyen volt például a Hét nővér vízesés 
legendája, ami arról szólt, hogy volt egy férfi 
(a vele szemben lévő zuhatag neve Kérő 
vízesés), aki megkérte mind a hét lány kezét, 
de mindenki nemet mondott neki, ezért 
alkoholistává vált. A helyiek emberek szerint 
éjszakánként néha hallani a hét nővér énekét. 

A hajózás után visszaindultunk a kempingbe, 
meredek lejtőkön, rémisztő szakadékok mellett, 
gyönyörű hegyek között haladtunk, az út 
kilencórás volt. A negyedik nap délutánján búcsút 
vettünk a kempingtől, egy újabb hosszú útra 

indultunk. A következő 
szállásunk már Dániában, 
Koppenhágában volt, egy 
hatalmas vidámpark mellett, 
doboz méretű szobákban, 
ahova hármasával zsúfoltak 
be minket. Itt két napot 
töltöttünk. Megnéztük a Kis 
hableány szobrát, és sok-sok 
nevezetességet, a délutánt 
pedig a Tivoliban, Európa 
egyik legnagyobb 
vidámparkjában töltöttük, ez 
hatalmas élmény volt, 

mindenki kitombolhatta magát végre. Azonban 
lassan mindenkinek honvágya volt már. Hazafelé 
vettük az irányt. Minden határátlépés után nagyon 
örültünk, hogy egyre közelebb kerültünk 
Magyarországhoz. Egy éjszakát a buszon 
töltöttünk, ekkor már csak néhány-száz kilométer 
választott el minket Pakstól és mire fölébredtünk 
a szüleink már vártak minket a parkolóban. 

Juhász Luca 
 

Egerek egérúton 
 

Sok-sok diák és tanár tudna mesélni iskolánk és az egerek 
kapcsolatáról. Már az első héten a fülembe jutott egy újabb rágcsáló-
razzia híre. A történet úgy indul, hogy az egyik harmadik emeleti 
tanári irodában, így-úgy de felhalmozódott egy szatyor 
csokoládé. Ezt a részt nem magyaráznám, tök logikus, hogy az 
ügyes diákok számára tartogatták. Szóval egy napon neszelést hallottak 
a kincs belsejéből! A tettes azonban nem került elő. Viszont azt 
feltételezik az érintettek, hogy egy orosz egeret keresünk, ugyanis az 
utolsó és egyben legfinomabb orosz csokoládé eltűnt. Sőt egy 
héttel később, egy megrágott szélű cukros zacskót is találtak. Jelenleg 
az iroda sarkaiban egérfogó felszerelések találhatóak egy-egy 
nagy csokoládéfigura csalival. Két céllal írtam meg ezt a cikket. 
Egyrészt, hogy felhívjam azok figyelmét, akik ijesztő, kegyetlen és 
emberevő állatoknak képzelik az egereket, hogy idén sem sétálgathatunk nyugodtan az ESZI 
épületében. Másrészt, hogy körözést adjak ki, ez a bizonyos orosz csoki pusztító egér bőréért. A vérdíj 
500 Ft, amit nálam lehet átvenni a holttest ellenében. Jó vadászatot! (persze csak a szünetekben) 

Weller Fruzsina 
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Influenza, terjedés, MEGELŐZÉS 

 
Mostanában még a csapból is az új típusú 
influenza, a H1N1 folyik… Tünetei: fejfájás, 
izomfájdalom, mellkas fájdalom, torokfájás, láz 
... mint a másik influenzáé. Vannak, akik 
túlságosan komolyan veszik, vannak, akik nem 
eléggé. A legfontosabb mégis az lenne, hogy 
megtaláljuk a középutat, amely megállíthatja 
valahogy ezt az egészet. Mást nem igazán 
tehetünk... A világot nem tudjuk megváltoztatni 
és megvédeni sem. De szerintem az a minimum, 
hogy a saját iskolánkban törekedjünk a 
megelőzésre. Hiszen itt töltjük életünk felét, 
valahogy ki kéne nyírni ezeket a kis gusztustalan 
izéket… Az nem megoldás, hogy azzal 

dobálózunk amikor valaki köhög egyet, hogy „ 
ÚÚ H1N1-es vagy : O”… Ez megy. De inkább 
arra kéne figyelni, hogy esetleg papírzsepibe 
köhögj, vagy, hogy megmosd a kezed miután 
teleköhögted és netalántán még mindezek után 
gépteremben is van órád…Na meg, hogy a 
használt zsepik a kukában és ne a padban 
landoljanak… Pont, pont, pont… Na, de nem ez 
a lényeg, hanem tényleg az, hogy 
ODAFIGYELJÜNK egy kicsit. Ha mindenki 
csak egy picit tesz ezért az egészért, az már 
bőven elég. Csak annyit kell eldöntened 
magadban, hogy beteg akarsz e lenni vagy 
nem…                                                     arasala 

Igazságok 
*Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is. 
*Az emberi hülyeségnek csak alsó határa van. 

*Az élet szakadatlan küzdelem. Délelőtt az éhséggel, délután az álmossággal. 
*Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál. 
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Egy kampány a Mennyországból… 
 

Környezetvédelem… Egy középiskolában 
feltételezem, hogy ez senkit sem izgat, persze 
tisztelet a kivételnek. Ez a baj. Pedig nem kéne 
sokat tennünk. Annyira minimális dolgokra 
kéne odafigyelni, hogy már 
vicces... Persze az kevésbé 
lesz vicces, amikor már 
akkora lesz a baj, hogy a 
töltők kihuzigálásával 
semmit sem fogunk elérni. 
De most tényleg… gondolj 
már bele. Tudod mit kéne 
csinálni? Például, hogy 
amikor nem töltesz, kihúzod 
a telefontöltődet. Ez 95 % 
energia megtakarítást jelentene. Vagy, hogy 
amikor elindulsz a suliba a TV-det ott a 
készüléken lévő nagy gombbal kapcsolod ki. 
40% energia maradna meg. Vagy a régi 
példám, hogy fogmosásnál ne folyasd a vizet 
és ne fél óráig zuhanyozz…Még esetleg szó 

eshetne a szelektív hulladékgyűjtésről is, de ezt 
most hagyjuk.:) Gondolom most az jutott az 
eszedbe, hogy „áh, van elég pénzünk, mért ne 
égessem az egész házban a villanyt…” meg az, 

hogy „minek kapcsoljam 
le? semmit sem fog 
számítani, hogy én 
lekapcsolom…”. Igen, és 
ha minden ember ezt 
gondolja, akkor senki 
nem csinál semmit. De 
ha már két ember 
komolyan veszi és 
odafigyel ezekre a 
rendkívül hatalmas 

dolgokra, két jegesmacit boldoggá is tett.:) Csak 
ennyi! A többi sokkal nagyobb problémákon 
gondolkozzanak az okosok. 
Gondolj a macikra, vagy magadra, vagy amire 
jólesik. 

A lényeg, hogy vedd komolyan és tegyél a Földért, amíg még van rá lehetőséged… 
 
Ui: Ha unatkozol, nézegethetnéd az mtvswitch.org-t vagy a www.egymozdulat.hu-t.  

arasala 

Miért „halló”-zunk, ha felvesszük a telefont? 
 
1881-ben Puskás Tivadar találta fel a 
telefonközpontot Budapesten. Bár a 
telefonközpontot nem kellett feltalálni, mert az 
már a telefon feltalálása előtt 
ismeretes volt. A telefonközpont-
legenda születése feltételezhetően 
Edisonnak köszönhető, aki 1911-es 
európai útja során ellátogatott 
Magyarországra is. E látogatás 
alkalmával Edison írásba is adta, 
hogy Puskás Tivadar volt az első a 
világon, aki a telefonközpont ötletét 
felvetette. Később Edison tervezte 
meg a központot. 
Évek múlva volt egy feltaláló, aki még 
bonyolultabb rendszert alkotott meg. Ő volt a 
híres Alexander Graham Bell. A találmány az 
volt, hogy egy hangtól rezgő membrán által 

keltett elektromos jelek a vezeték végén egy 
másik membránt rezegtetve ismét hanggá 
alakulnak. E találmányt Bell és Puskás Tivadar 

próbálta ki először a nyilvánosság 
előtt. Puskás Magyarországon 
tartózkodott, Bell pedig Angliában. 
Bell felhívta Puskást és 
megkérdezte tőle: „Can you hear 
me?” Ez magyarul csak annyit 
jelent, hogy „Hallasz?” Puskás az 
angol kérdésre, furfangossága miatt 
magyarul válaszolt. Mégpedig azt, 
hogy „Hallak”. Az angol újságírók, 
mivel nem tudtak magyarul, azt 

hitték, hogy ha valaki felveszi a telefont, akkor 
„halló”-t kell mondani, hogy működjön. Ezt le is 
írták az újságokba. Tehát ők terjesztették el e 
köszönési módszert. 

 
Hodován Viktor 
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Környezetvédő virágok és egyebek 
 
A környezetvédelem napjaink egyik 
legfontosabb kérdésévé vált. Nem csoda hát, 
hogy egyre erősebb az igény a 
környezetkárosítás szabályzására, amit többek 
közt ezzel foglalkozó szakemberek oldanak 
meg. Talán pár embernek feltűnt – az 
illetékeseket leszámítva – hogy az ESZI 
tanulóinak azon része, aki körtének 
jelentkeznek, ilyen problémákkal fognak 
foglalkozni. 
A fent említett 
szabályozásoknak 
(pár sorral feljebb 
a figyelmetlen 
olvasóknak) 
megvan azaz 
előfeltétele, hogy 
meg tudjuk 
határozni a 
környezet 
állapotát és 
terhelésének 
mértéket. Erre 
több módszer is 
létezik. Az egyik 
a műszeres 
meghatározás, de az kevésbé érdekes, még 
kevésbé poénos, annál is kevésbé izgalmas. Az 
igazán jó környezetvédő ránéz a növényekre 
vagy más dologra a környezetben és inkább 
abból próbálja megállapítani a szennyezést, a 
műszeres macera meg majd maradhat 
ellenőrzésnek. A harmad és negyedéveseknek 
talán beugrik, miről beszélek (mármint a 
környezeteseknek, mert a gépészek nem 
valószínű, hogy ilyeneket fognak tanulni).  

Ez az, eltaláltátok! Az említett 
procedúra neve bioindikáció. A lényege igen 
egyszerű, talán mindenkinek sikerül 
megértenie: a szennyezés bizonyos 
tesztélőlényekre, például tesztnövényekre 
gyakorolt hatását vizsgálják, mellyel lehetővé 
válik a környezetnek, mint élőhelynek 
magukon az élőlényeken keresztüli minősítése. 
Ez előnyösebb, mint babrálni a műszerrel, 
mivel utóbbi esetenként csak egy, kettő vagy 

három fajta szennyezés kimutatására 
használható. Plusz a bioindikációra használt 
növényekben nem merül le az elem vagy 
aksi… 
A bioindikációban elsőbbséget élveznek a 
növények, életmódjuknak köszönhetően. Őket 
hívjuk bioindikátoroknak. A növények közt is 
kiemelkedő szerepet kapnak elsősorban 
zuzmók, köztük a mohák. Ez a következők 

miatt van: 
gyorsabban 

kimutathatók a 
nehézfémek, 

testük 
könnyen 

átjárható a víz 
és az ásványi 

anyagok 
számára (a 
szennyezőanya
gokat is 

beleértve), 
melyet így a 
csapadékból és 
a felületükre 

rakódott 
anyagokból veszik fel. Ezen mennyiségek 
felhalmozódását az adott moha faja és 
felépítése is megszabja, s hogy ez miben 
teljesedik ki, azt hagyjuk meg a 
környezeteseknek, mert hát ez mégis csak egy 
diákújság. Vagy nem? 
Visszatérve a mohákhoz, legszélesebb körben 
a nehézfémek kimutatására használják őket, 
mert képesek olyan ritka elemeket is 
felhalmozni magukban, mint az ezüst, bizmut 
és az ón. 
A bioindikációs kutatás az elmúlt évtizedekben 
bebizonyította alkalmasságát a környezet 
változásának jelzésére, különös tekintettel az 
emberi eredetű környezetszennyezésre. Nagy 
mennyiségű, másképpen nem megszerezhető, 
így pótolhatatlan információt szolgáltatott a 
tudományos kutatás és a környezetvédelmi 
döntéshozatal számára. 

 
Vuliem 
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Óriási cirkusz a száguldó cirkuszban 
 

A Forma-1 60 éves történelmének legnagyobb botránya zajlott le a közelmúltban Renault istálló 
háza táján. A lavinát a csapattól nemrég elbocsátott Nelsinho Piquet nyilatkozata indította el, 
amelyben megdöbbentő részleteket közölt a tavalyi Szingapúri Nagydíjon bekövetkező 
karamboljáról. 
Piquet elmondása szerint „a verseny előtti 
csapatmegbeszélés végeztével Pat Symonds, a 
főmérnököm, a pálya térképével a kezében 
félrehívott és elmagyarázta, mit kell tennem. 
Azt az utasítást adta, 
hogy a 14-es 
kanyarban kell majd 
összetörnöm az autót, 
mert onnan nem lehet 
daruval kiemelni a 
roncsokat, és így 
biztosan be kell hívni 
a biztonsági autót”- 
írta a kezdeti 
kételyeket egyre 
jobban eloszlató vallomásában. A nyilatkozat 
szerint tehát nem véletlen baleset folytán törte 
össze autóját, a sport történetének első 
lámpafényes futamán. Állítása szerint a csapat, 
pontosabban a csapatfőnök, és a főmérnök 
adott utasítást a manőverre, előnyhöz juttatva 
így csapattársát a kétszeres világbajnok Az ifjú 
versenyző szavait telemetriai adatok is 
alátámasztották. az ominózus kanyaron a 
„balesetnél” padlógázzal próbált áthajtani, míg 
előtte mindig elemelte a lábát a pedálról. A 
botrányt követően a nagy múltú 
csapatfőnöknek Flavio Briatorénak és a 

főmérnöknek, Pat Symondsnak is el kellett hagynia 
a francia istállót. Briatore, távozásával 
kapcsolatban csak ennyit mondott: „Távozásommal 
a csapatot szeretném megmenteni”. Ezzel a 

botrányba torkolló, 
sportszerűtlen 

húzással nem csak 
versenyző életét és 
testi épségét sodorták 
veszélybe, hanem a 

Nemzetközi 
Sporttörvényben 

leírtakat is 
megsértették, ártottak 
a sportág 

megítélésének is. Emiatt a Motorsport Világtanács 
úgy határozott, hogy felfüggesztett, kizárásos 
büntetést szab ki a Renault csapatra szingapúri eset 
miatt, továbbá Flavio Briatorét örökös, Pat 
Symondst pedig 5 évre szóló eltiltással sújtják. 
 És végül pedig… egy örömhír a technikai sportok 
kedvelőinek: 2010-től kis hazánk még egy 
világhírű versenysorozatnak ad otthont, a 
MotoGP-nek. Ennek köszönhetően most már 
élőben is szoríthatunk többek közt 
honfitársunknak, Talmácsi Gábornak. Szóval 
motorsport rajongók, égjen az aszfalt, füstöljenek 
a gumik, és irány a Balatonring!!! :D 

Debreceni Ákos 

Játékajánló: NFS Shift 
 
Kapcsolj a legmagasabb sebességbe! Hiszen 
megérkezett a népszerű autósjáték újabb 
verziója a Need for Speed Shift. A játékhoz a  
legmodernebb autókat tervezték, melyek 
biztosítják az „ott vagyok a pályán” élményt. .  
Tavaly év végén még nagyban siránkozott a 
Need For Speed kiadója, miszerint a sorozat 
már nem az igazi, nem hozza a várt eladásokat. 
Új, lenyűgözően izgalmas funkciókat iktattak a 
játékba. Ilyen a döbbenetesen realisztikus belső 
nézetű vezetőfülke-kamera és egy vadonatúj 

ütközési mechanika, melyek a sebesség és a 
pattanásig feszült hangulatú autóversenyzés 
hangulatának egészen egyedi érzését 
eredményezik.Itt csak versenypályákon lehet 
versenyezni. Személy szerint nekem hiányzik a 
szabad utcai versenyzés. Ha belépünk a játékba 
mi vár bennünket? Több mint 80 darab 
négykerekű járgány; 18 versenypálya, melyek 
közt akad valós és kitalált is; belső nézet; 
gyönyörű grafika! Egy szóval minden, amihez 
egy sikerjátékhoz szüksége lehet.  

Hodován Viktor 
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Minőség- és hangulatbiztosítási kérdőív Gólyáknak 
 
A kisgólyákat egy kérdőív várta, melyen az 
anyaintézmény muzikális öregebb gólyái 
érdeklődtek az ifjoncok zenei ízléséről. A 
kérdések közül csak a legfontosabbakat: 
Milyen jellegű bulira mennél el? Húzd alá a 
kedvenc zenei stílusodat!(Dance, Drum & 
Bass-dnB, Hardstyle, Jumpstyle, Hip-Hop, rap, 
Minimal (80’s, 90’s), Minimal & Minimal 
Techno,Pop, Slow, Rock, Progressive, Retro, 
Tecno, Egyéb:……… Az egyéb kategóriában 
álljon itt néhány igényesebb gólyánk 
kívánsága: mulatós zene…; Elthon John és élő 
koncertet adjon Michael Jackson…; IHB-buli 
(iszunk-hányunk-belefexünk). 
 A fentiek után már csak két kérdés 
maradt a szórólapon. A kérdések: Voltál már 
Eszibulin? Meg vagy elégedve a hangulattal és 
a zenével, mit változtatnál? Felszedtünk 
néhány gyöngyszemet a válaszok közül, íme: 
Ingyé alkohol; Ingyen pia, akkor jövök!; 
Ingyen alkohol mindenkinek!; Hát nyitnék egy 

büfét az Esziben, ahol lehetne venni ALCOHOLT 
OLCSÓN!!!; Nem vagyok megelégedve a zenével, 
és nem is leszek, amíg DJ Stone keveri a zenét; 
csak a Fejes Gábor csinálja a zenét!; Legyen több 
helyes és szingli pasi!  
A gólyáinkról, érdeklődési területeikről szerzett 
adatokat most dolgozzuk fel. Mindenesetre úgy 
vettük észre, nem biztos, hogy meg tudunk felelni 

né
mel
yik 
kis
gól
ya 

kén
yes 
ízlé
sén

ek. 
(Be

rkes Gábor és Fejes Gábor gyűjtése alapján)

Hogyan lesz szecskából kollégista? 
 
„ A kollégiumi szecskaavató az év legnagyobb durranása.” Hallottam  egy felsőbb éves 
kollégistától. De igaza is van. Erről fogunk beszélni jövő ilyen korig. Ettől az eseménytől fogva 
váltunk mi szecskából igazi ESZI-s kollégistává. Szinte mindenki, köztük én is, meg volt ijedve 
legalább egy kicsit. Nem volt miért. 
 Na de mi is történt? Pizsamában és csákóban 
kellett levonulnunk csütörtökön 5-re a 
Nagyklubba. Ott már a többiek fel voltak 
készülve. Sok „érdekes” 
inkább bizarr feladat 
várt ránk. Pár a sok 
közül: eldobható 
gumikesztyű vásárlása 
áfás számlával 
pizsamában és 
csákóban, erotikus 
mozgószobor alakítása, 
csokifújás egy kis 
tojásdobálással 
fűszerezve. A 
szecskakirály és -királynő nyereménye volt 
egy tojás a hátukra, az udvari bolondnak már 

nem jutott semmi, mert nem maradt tojás. A 
személyes kedvencem a telefonálás, ami abból 
állt, hogy 9 pohárból 9-féle ital megivásával 

kellett „felhívni” egy 
számot. Az innivalók 
között ott volt az 
alkoholmentes sör, a tej, a 
paradicsomlé, a citromlé - 
szóval minden, ami ha 
összekeveredik az ember 
gyomrában jó kis 
kalamajkát okozhat. 
A végeredmény: sok 
nevetés és „enyhén” cikis 
helyzetek, mocskos 

pizsamák, ja és a ’fejthetetlen élmény’.   
zsok
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A világ legrövidebb horoszkópja 
 
Ismét füllenteni kell valamit ebben a hónapban is, és hogy még nekem is legyen esélyem a 
bűnbocsánatra, összedobtam nektek a világ legrövidebb horoszkópját! 

Kos: a csillagállások alapján ebben a hónapban 
iskolába fogsz járni, 
ahol elképzelhető, 
hogy órákra fogsz 
menni. 

Oroszlán: a 
Szaturnuszt éjszaka 
nem fogod látni, ez 
pedig radikális 
változásokat fog 
hozni az 
önbecsülésedben. 
Azt már nem tudom 
miért, a csillagokkal 
pont elveszettem a 
kapcsolatot. 

Nyilas: bátor ember 
vagy: a 
kétszersültre is rá 
mersz pirítani. 

Bak: kedd reggel a 
Mars-Uránusz 
oppozíció hatására mérhetetlenül bebüdösödik a 
tesicipőd. 

Szűz: nálad sosem érvényesül az rendkívüli 
rombusz-hatás, gondolkozz el ezen! 

Bika: a Mars-Hold kvadád egyértelmű jelzése, 
hogy ne ezen a héten köss bele egy csapat 
részegbe. 

Ikrek: figyelj oda, mikor azt olvasod ebben az 
újságban, hogy a Sors ujja rád mutat, mert 
sajnos a középső lesz az. 

Vízöntő: ismétlés a tudás atyja, az anyja meg a 
tankönyved írója. Nézz 
utána, mit jelent ez! 

Rák: egy nagyon 
eszes, jóravaló, szép 
ember vagy, az élet 
kegyetlensége, hogy 
sokan ezt nem tudják 
rólad. 

Skorpió: az Uránusz-
Merkúr trigon arra 
figyelmeztetik, hogy 
holnap behúzott 
nyakkal kell, 
közlekedned, különben 
beütheted a bokád. 

Halak: ha félsz attól, 
hogy 

alkoholmérgezésben 
fogsz egyszer 
elpatkolni, akkor ne 
igyál mérgezett 

alkoholt! 

Mérleg: évi 12 hónapból 9-et iskolában töltesz, 
az élet iróniája, hogy ezt ebből az újságból kell 

megtudnod.                      

Vuliem 
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HuMorzsák 
 

Találkozás: 
 Nyuszika és a róka találkoznak az erdőben. 

 Nyuszika köszön: 
  - Szia vöröske! 

- Te engem ne vöröskézz le! 
- Miért, jobb lenne, ha lerókáználak.....!?! 

* 
Előző munkahely: 

  A HR-es kérdezi az új titkárnőt: 
  - És mondja, az előző munkahelyén mennyi volt 

az  évi fizetése? ??? 
-Nálunk az előző munkahelyemen nem 

 dolgozott egy Évi sem! 
  * 

Margarin: 
 Két egér beszélget a kamrában: 

- Rád fog esni a margarin! 
 - Rámamargarin? 

* 
Hogy kapta Benedek Elek a nevét? 
  Anyukája reggel beszólt a kisfiának: 

 - Benn vagy még az ágyban? 
 - Benne, de kelek. 

* 
Trükk: 

 - Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott 
 csinálni, ha este nem tud 

 elaludni? 
 - Én? Elszámolok háromig és már alszom is. 

- Tényleg? Csak háromig? 
 - Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is. 

* 
Bevásárlás: 

  - Pistike, szaladj le a boltba, hozzál egy kiló 
 hurkát! De ne véreset! 
  - DENEVÉRESET??? 

* 
Egyenlet: 

  - Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg ezt 
 az egyenletet? 

- Nem. Két ismeretlennel. 
* 

Kérdés: 
 - Miért nincs bástya a vonaton? 

- Mert a vonat nem vár..... 
  * 

Úszásoktatás. 
 - Hogy tanítja a varázsló úszni a 

pókot? 
- Hókusz, pók ússz! 

* 
 Tehén: 

  A tehén bonyolult állat. 
 De én megfejtem. 

  * 
 Kérdés: 

  - Miért nem gyűjt a darázs vasat? 
 - Mert azt a MÉH csinálja

Két farkas 
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden 
emberben zajlik. Ezt mondta: „Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott 
lakoznak. Egyikük a Rossz. -  A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, 
önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. 
Másikuk a Jó. -  Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, 
nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.” Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd 
megkérdezte nagyapját: „És melyik farkas győz?” Az öreg indián mosolyogva válaszolt: „Az, 
amelyiket eteted. 
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