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TDK a gimiben 
Anno’, még november tájékán 
megrendezték itt nálunk, első alkalommal a 
Mesterségem címere elnevezésű pályázatot. 
A szomszédos Vak Bottyán Gimnáziumban 
is összehoztak az érdeklődő diákoknak egy 
hasonló dolgot, bár ott ez nem az első 
alkalom volt. 
A Tudományos Diákköri Konferencia 
(innentől TDK) összességében véve 
ugyanaz volt, mint a Mesterségem címere, 
csak egy kicsit nagyobb volumenű alkotást 
kellett összerakni: első körben egy 
dolgozatot kellett 
leadni, amiben 
bemutattad, hogy 
a tudomány mely 
részén és milyen 
eredményt ért el 
valaki, aztán ezt 
január 22.-én elő 
is kellett adni a 
nagyérdemű előtt. 
Összesen tizenegy 
diák mérte össze a 
tudását, és idén 
először külsős 
diákok is részt 
vehettek a 
versenyen. 
Iskolánkat három 
ember képviselte 
(igaz, egyikük 
csak néző volt…): 
a 10. C-ből Orgován József és Klucsik 
Krisztián (ő volt a néző), illetve a 11.C 
osztályból Pataki Balázs. Aki odatolta a 
képét a Mesterségem címerére (annak most 
megköszönjük – köszi), az már ismerhette 
az ő témáikat: míg Orgován József 
találmányáról, a HomeEKG-ról, a saját 
fejlesztésű EKG berendezéséről ejtett 
néhány szót, addig Pataki Balázs a kelta 
mitológiát mutatta be tömören a 
jelenlévőknek. 

Akkor néhány szót az ESZI képviselőinek 
előadásából hadd írjak má’ ide: a 
HomeEKG (igen, a három nagybetű előtt 
egy angol szó áll – durva, mi?) Józsi 
egyedileg elkészített szívfigyelő masinája, 
melyet igencsak egyszerűnek mondható 
alkatrészekből szerelt össze – legalábbis ő 
ezt mondta, én nem értek az elektronikához. 
A kis ketyere elég modernnek mondható: 
figyeli a szív működését, neten keresztül 
értesíti az orvost, tartalmaz multimédiás 
lehetőségeket… Azt hiszem, nem mindenki 

állít össze otthon 
magának ilyet. 
A keltákról a 
nézők mondhatni 
egy átfogó képet 
kaphattak, főként 
a vallásukat és a 
Fionn-mondakört 

illetően. Talán a 
tetőpont az a része 
volt az 
előadásnak, mikor 
Balázs komplett 

mesemondóba 
ment át, és 
elregélte, hogyan 

győzedelmeske-
dett Fionn egy 
Aillén nevű bárd 
fölött Tara 
váránál. 

Ha már valami versenyről volt szó, akkor a 
munkák honorálása sem maradhatott el: 
mivel mindenki elég sokat dolgozott, a zsűri 
tagjai nem osztottak ki helyezéseket, hanem 
mindenkit megjutalmaztak egy vagy kettő 
könyvvel, és egy emléklappal. 
Összességében, aki elment erre a 
konferenciára, az sok új információval 
gazdagodott, és lehet többet tanult ezen a 
pénteken, mintha iskolába jött volna…  

 
Vuliem 
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Farsang, csak nektek! 
 
Mi jut manapság eszünkbe a farsangról? 
Még szép, hogy a jelmezes felhajtás. Sokan 
nem is tudják… Jó, senki nem tudja, hogy 
ez csupán a farsang végét jelenti. 
A farsang a vízkereszttől (január 6.-tól) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. 
Jellegzetessége, hogy a keresztény 
liturgikus naptárban nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag 
néphagyományokra épül. 
Lássunk néhány dolgot a karneválról (mert 
miért ne): valójában ősi 
télbúcsúztató, 
tavaszköszöntő jelmezes, 
táncos népünnepély, 
amelyet beiktattak a 
vallási ünnepek közé. A 
farsangi karnevált, mint 
jelmezes, táncos 
népünnepélyt a húsvétot 
megelőző 47. napon, 
húshagyó kedden 
rendezik meg, és még 
aznap éjfélkor 
befejeződik. 
Ha már szó esett a 
jelmezekről, akkor 
nézzük, mit tudtok a 
busójárásról! Semmit? 
Tudtam! Hagyományosan 
ezzel szokták elűzni a 
telet, de úgy is tartják, hogy a törökök 
elűzéséhez is szokták kapcsolni. Úgyhogy 
most jöjjön egy kis esti mese: 

A törökűzés mondája szerint, a törökök által 
sanyargatott Mohács lakói, a sokácok, a 
Mohács-szigetre menekültek. Egyik este az 
elkeseredett bújdoklók előtt, a tábortűznél, 
megjelent egy öreg sokác ember. "Ne 
féljetek, sorsotok hamarosan jobbra fordul", 
mondta, majd eltűnt. Hamarosan egy 
délceg, álarcos vitéz lépett a menekültek 
közé. Utasítására azok álarcokat, maszkokat 
öltöttek, és az éj, valamint a vihar leple alatt 
áteveztek a folyón, és fafegyverekkel, 
kereplőkkel nagy zajt csapva hoztak 
rettenetet a törökre, így űzték ki őket a 
városból. 

Farsangkor a busók a 
hagyományoknak 

megfelelően öltöznek fel. 
A legnagyobb mulatság 
farsangvasárnap van. A 
"műsor" fő elemei: a 
partraszállás, melynek 
során a túlparti "Szigetből" 
- ahogyan a helybeliek 
mondják - eveznek át 
ladikokon a busók. 
Jelmezes busófelvonulás a 
Kóló térről a főtérre. 
Farsangi (télbúcsúztató) 
koporsó vízrebocsátása. 
Sötétedéskor az 
egybegyűltek elégetik a 
telet máglyagyújtással és a 
főtéren körtáncokat járnak. 
Nos, úgy gondolom ez 

elég hosszú cikk lett ahhoz, hogy csak az 
arra érdemesek olvassák el. Kellemes 
farsangi ünnepeket kívánok mindenkinek, 
mellé pedig sok locsolót!

 
 

Hodován Viktor 
Pataki Balázs 
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Csúszás, esés  és szórakozás Ausztriában  

2010. január 18-án az ESZI-s diákok 
elindultak Ausztriába, hogy ismét 
síelhessenek egy jót és persze, hogy egy 
hétig „lógjanak” a suliból. Kárpótolt 
bennünket a korai 
kelésért az a tudat, 
hogy míg mi a 
buszon utaztunk, 
osztálytársaink az 
iskolapadban 
görnyedtek. Idén is, 
mint minden évben, 
a kezdőkkel Lacza 
tanár úr és Adorján 
tanár úr foglakozott, 
több-kevesebb 
sikerrel.  
A haladók  már a 
nehezebb pályákkal 
is könnyedén 
boldogultak.  
Az ESZIRAT tele 
van elszánt 
újságírókkal, akik az olvasóikért mindent 
megtesznek. Weller Fruzsina az itthoniak 
kedvéért megkóstolta a havat, és hamar 
ráébredt, hogy az ember nyelve a hideg 
hatására gyorsan elzsibbad. Sajnos az idei 
síelést sem úsztuk meg baleset nélkül. Egy 

iskolatársunknak már az első napon 
befejeződött a kaland.  
A napi 5-6 óra síelés után az élet este, 
illetve éjszaka is tovább folytatódott. 

Néhányan, 
valamilyen oknál 
fogva elhagyták 
papucsukat, és csak 
utolsó nap került 
elő a szomszédos 
faházból. Az illető 
még ma sem tudja, 
hogyan ért haza. 
Az esték vidáman 

teltek, 
megbeszéltük, hogy 
ki mekkorát esett, 
na és persze amit 
még ilyenkor 
szokás.  
Január 23-án este 
értünk haza, ez a 
hét gyorsabban telt, 

mintha suliban lettünk volna. Aki kedvet 
kapott hozzá, bátran jelentkezzen, én 
biztosan ott leszek jövőre is.   

MM 

 

Pataki Balázs regényirodalmáról 
 
Balázs regényei térben és időben precízen el 
vannak helyezve szerény világunk 
történelmében. E történelmet nem másítja 
meg, csak kibővíti. Kibővíti a mágiával, 
mely nagyszerűen ki van dolgozva, nem lóg 
semmi a levegőben. Karakterei minden apró 
részletig reálisak s korhűek, s legfőképpen 
életszerűek. Például Alfonsot, egyik főhősét 
olyan próbák elé állítja, ahol az olvasó azt 
várná, hogy a sablonok szerint cselekedjen: 
megmentse a lányt, megpróbálja 
meggyógyítani mesterét. Ehelyett ő a 
félelemtől megbénulva tétlen marad, 

menekül. Ezzel Balázs a régi, unalmas 
sablonokat kiforgatva, meglepetésdús, s a 
végletekig hihető történeteket ír jól érthető, 
s változatos nyelvezettel. A mágia 
praktizálói igaz kevés varázslatot kapnak, 
de azokat olyan kreativitással, s 
változatossággal alkalmazzák, hogy nem 
lelhet az olvasó két ugyanolyan varázst. 
Egyetlen hiba, mely műveiben előfordul, 
hogy kevesek, Patakiból sosem elég. 
Minden tiszteletemmel:  

Zahurak 
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Karácsonyi ajándékozás 
 
December 22-én az ESZI DÖK-ösei a 
karácsony szellemiségében ajándékokat vittek a 
szekszárdi gyermekotthonba. Az ajándékozás 
ötlete Prantner Zoltán tanár úr fejéből pattant ki, 
s mi után a DÖK nagy örömmel rábólintott, 
megkezdődött a telefonálgatás, időpontkeresés. 
Bordácsné tanárnő 
segítségével sikerült 
felvenni a kapcsolatot 
az otthon egyik 
képviselőjével. Amikor 
megvolt az időpont, újra 
összeült a DÖK, és 
megbeszéltük, hogy 
milyen ajándékokat 
vigyünk, mikor megvolt 
a lista, Prantner tanár úr 
elment megvásárolta a 
finomságokat, illetve 
gyümölcsöket. Kedden 
reggel a portánál 
gyülekeztünk, 
bepakoltunk a kocsiba, 
s indultunk is az otthon 
felé. Mindenki 
izgatottan várta már 
hogy megérkezzünk. 
Mikor bementünk az 
otthonba egy kedves 
hölgy fogadott 
bennünket. Mondott pár 
dolgot az otthonról, 
majd egy szobába kísért 
minket. Ott 1-3 hónapos korú kisbabák 
feküdtek, az egyik kicsivel éppen a gondozó 
játszott. A lányok rögtön a legkisebb 

gyermekekkel kezdtek el játszani. Majd 
mentünk tovább a következő szobába, ott 3 
kisfiú volt 3-7 éves korúak. A pár perc 
meghatottság leküzdése után hozták megmutatni 
a játékaikat. Játszottunk velük egy kicsit, majd 
oda adtuk nekik az ajándékokat. Megköszönték, 

majd rögtön ki is 
bontottak egy-egy 
joghurtot. Az egyik 
kicsinek még a homloka 
is joghurtos volt, annyira 
örült a finomságnak. 
Játszottunk velük még 
egy kicsit, és elindultunk 
hazafelé. A kocsiban már 
nem beszélgettünk 
annyit, mint odafele, 
most nagy csend 
uralkodott, a 
meghatottság csendje. 
Elég szomorú dolog, 
hogy ilyen kicsi 
gyermekekről mondtak le 
a szüleik, ám a rosszban 
mégis van valami jó, a 
gondozók szeretete, és az 
otthon kellemes 
hangulata részben 
feledteti a kicsik 
honvágyát, szülők iránti 
vágyakozásukat. Mint 
megtudtuk a vezetőtől 
sok gyermeket hazavittek 

karácsonyra. 
 

Illés Norbert 
 

Felvételi dolgozatok „aranyköpései” 
 
Testvérem nagyon aranyos, 10 dkg-mal és 20 cm-rel született. 

A gyerek alacsony volt, és éppen egy normális férfiember ellentéte volt. 
Azt már ránézésre tudtuk, hogy fiú. 

Gyönyörű barna szemei akkorák voltak, mint egy cserebogár. 
Itt már elkezdődik a nagybetűs élet, itt már nem lehet lacapacázni. 

Apa és anya elmentek egy időre a szobájukba tanakodni. 
Amilyen nagy volt a teste, akkora volt az agya is. 

Az új fiút Nagy Istvánnak hívták, de többnyire csak Kis Pistának becéztük. 
Ő a  társaság mókamestere, és másodállásban egy rockerista állat. 
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Így tanultunk az első félévben... 
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Valentin napi bigyók 
 

Mi az: felforrósodik a levegő, kikapcsol az agy, dobogni kezd a 
szív, eláll a lélegzet és akivel ez történik sms-t küldd neked... 
 

Ugye Te vagy a valentin napi ajándékom? 
 

Nem lehetne téged receptre felíratni? 
 
Istentől kértem házat, kaptam egy kastélyt, Istentől kértem egy 
tavat, kaptam egy tengert, Istentől kértem egy jó csajt, a Te 
számodat kaptam! 

 
Azt hiszem, komolyan beszélnünk kell a kapcsolatunkról! 
Szeretném, ha nem lenne köztünk semmi, se ruha, se levegő! 
 

A sör egészséges, a vörösbor romantikus, a vodka hódító, a 
pálinka fejbevágó, de csak egy valami van, ami igazán 

részeggé tesz: TE! 
 
Azt tanultam, hogy egy nap 24 
óra, egy óra 60 perc, de azt nem 
tudtam, hogy egy perc nélküled maga az örökkévalóság. *.* 
 
Most nem betűkkel, hanem számokkal írom le, hogy mit érzek 
irántad: 793738535... 
 

Szeretlek, mint pingvin a fagyot. 
Szeretlek, mint virág a napot. 
Szeretlek, mint virslit a kutya, 

ha mással járnál, megütne a guta. 
 
Kell a föld, hogy legyen élet, kell a nap, hogy legyenek fények, kell 
a határ, hogy ne legyen végtelen. Ezek nélkül még elvagyok, de Te 
kellesz, nélküled meghalok. ^^ 

 
Ha a puszik esőcseppek, akkor én egy tengert küldök. Ha az 
ölelések falevelek, akkor egy erdőt küldök. És ha a szeretet 
örök, akkor én az örökkévalóságot küldöm neked! *_* 
 

Ha a válasz a szerelem, megfogalmaznád újra a kérdést? 
 

Annyira iszonyatosan, halálosan, kimondhatatlanul, 
állatira nagyon SZERETLEK, hogy ilyen már nincs is! 
 

Olaszul TI AMO, angolul I LOVE YOU, németül ICH 
LIEBE DICH, franciául meg majd elmondom ha 

kettesben leszünk... ^.^ 
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Kortárssegítők 
 
Hogyan lehet valaki kortárssegítő? 
Szeptemberben Kozma Győző tanár úr 
látogatott meg minket (10/d), hogy 
népszerűsítse a kortárssegítők programját. 
Ismertette a programot, és jelentkezőket 
várt a szervezetbe. Az osztályból 20 diák 
jelentkezett, de csak 12-en veszünk részt 
ténylegesen a munkában. Néhány héttel 
később részt vettünk egy 2 napos 
előadássorozatban. Az előadás egymás 
megismerésével kezdődött. Be kellett 
mutatkoznunk, és a többieknek el kellett 
mondanunk, hogy miért szeretnénk 
kortárssegítők lenni, és jellemezni kellett 
az éppen adott lelkiállapotunkat. Ehhez 
segítségként egy önismereti tesztet 
töltöttünk ki. Kaptunk viccesebb 
feladatokat is, például különböző arcokból 
kellett kiválasztanunk a ránk jellemzőt. 
Ezzel részletesebben megismerkedtünk az 
emberi mimika sokszínűségével. Ez azért 
hasznos, mert ránézésre eldönthetjük, 
hogy diáktársunk boldog-e, vagy szomorú. 
Ezt úgy gyakoroltuk, hogy körbe ültünk a 
foglalkozáson, mindenki felírta egy 
cédulára a nevét, ezt összegyűjtöttük, 
mindenki húzott egy nevet, és a másikat 
megfigyelve megállapította annak aktuális 
lelkiállapotát. Az iskolában felmerülő 
konfliktusok megoldására is kaptunk 
segítséget, egy kérdőív formájában. 
Mindez az emberismeretünk fejlesztését 
segítette elő. Következő cikkünkben a 
drogokról lesz szó. 

 
Csomor Alexandra 

 Baka Viktor 

 

A Cipő 
 
A cipő. Vajon el tudnánk képzelni nélküle 
az életünket?  Mezítláb császkálni az utcán, 
vagy akár egy buliban? Gondoljunk bele: a 
hajunk tökéletesre van belőve, a sminkünk 
maga a pompa, a ruhánk gyönyörűen 
vasalva, a testszínű harisnya nincsen 
felfeslődve, nincsen kiszakadva, ép és 
egészséges, és a lábunkon… nincsen cipő! 

Az ujjaink csak úgy fityegnek jobbra-balra, 
ahogy kedvük tartja…Milyen vicces lenne! 
Télen megfagynánk, nyáron a beton teljesen 
szétpörkölné talpunkat, és jó kis hasznot 
hoznánk a strandnak: mindenki víz-közelbe 
szeretne menni. 
Cipőt egyaránt hordanak nők, férfiak, 
gyerekek, idősek, fiatalok, mindenféle 
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korosztály. Minden korosztálynak és 
nemnek megvannak azok az igényei, amiket 
egy cipőben keresnek.  
Biztosan megszokta mindenki a normális 
cipőket, mármint azokat a normális cipőket, 
amelyikeknek van orra, talpa, felsőrésze… 
ám, újabban, egyes érdekes gondolkodású 
emberek kitalálták a talp nélküli cipőket. 
Ennek mi a haszna? Az emberi gondolkodás 
kihasználása, a divatdiktátorok uralma, és 
hogy az emberek mindent megtesznek, hogy 
valamiben különbek legyenek a többi 
embernél. Ezért 
találnak egyre 
több és több 
egyre furcsább 
és furcsább 
ruházatot, így 
például a 
talpatlan cipőt. 
A cipő eredeti 
feladata az volt, 
hogy védje az 
emberi lábat a 
külvilág 
hatásaival szemben. Ám ha megnézzük, a 
mai cipők nagy része, főleg a nők oldalán 
levő cipőké, nemhogy védenék, de még 
inkább tönkreteszik a lábat. Lúdtalp, 
bokasüllyedés, és igen, még az 
izomfájdalmak nagy része is innen indul! 
Felvesszük, mert divatos, és az is igaz, hogy 
divatos, mert felvesszük! Sok cipő csak 
azért lett divatos, 
mert egy ember 
elkezdte hordani, 
attól az embertől 
pedig pár ember 
átvette, és végül 
mindenki olyat 
akart venni. 
Holott lehet, hogy 
maga a cipő nem 
ért semmit, nagyon csúnya volt. 
A cipő egyszóval: KELL. Máskülönben 
hogy találta volna meg Hamupipőkét a 
herceg?:) 
Itt van néhány hasznos információ arról, 
hogy cipőorrunk hegye mit árul el rólunk: 

Hegyes orr: Erőteljes, határozott 
személyiségre utal, aki nem fél a 
küzdelemtől. Ha kell, határozottan kiáll az 
érdekeiért, és képletesen szólva hegyes 
csizmájával billenti fenéken ellenfeleit. 
Párkapcsolatban magabiztos és nőies. 
Szögletes orr: Az egyszerű, átlátható, 
őszinte kommunikáció híve. Ha csak teheti, 
nem taktikázik, néha talán túlságosan is 
nyersen fogalmazza meg véleményét. 
Párkapcsolatában mindig nyílt, az önsegítő 
könyvek tanácsait nem szívesen fogadja 

meg. 
Kerek orr: Igazi 
diplomata, aki mindig 
tudja, hogyan adja elő úgy 
a kéréseit, hogy bárki 
szívesen teljesítse. Mindig 
szem előtt tartja mások 
érdekeit. Arra kell 
vigyáznia, nehogy 
túlzottan kiszolgáltatottá 
váljon! Párkapcsolatában a 
harmóniát keresi, 
választottja nemcsak 

szerelme, de barátja is. 
Aszimmetrikus orr-rész: Viselője mindig 
meglepi környezetét valami 
meghökkentővel. Ha el akar érni valamit, 
gyakran választ szokatlan taktikát, 
ellenfeleit szereti újfajta módszerekkel 
meggyőzni. Számára az élet (és a 
problémamegoldás) csak játék. 

Párkapcsolatában a 
változatosságra és a 
játékosságra törekszik, 
unalmas társ mellett nem 
találja meg a boldogságot. 
 
Kíváncsi vagyok, ki 
milyen új tulajdonságot 
fedezett fel magában, 
mikor a saját cipőjének 

orrához tartozó bekezdést olvasta. 
Figyeljétek meg ti is társaitok cipőjét, hátha 
valamilyen rejtett titokra jöttök rá vele 
kapcsolatban! 
 

Vörös Zsófia 9.D 
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Interview – English OKTV 
Mint mindannyian tudjátok, évente megrendezik szinte minden tantárgyból az OKTV-t, 
hosszabb alakjában az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt. 
Angolból az iskolánkat képviselő diákok közül többen is szép eredményt értek el, egyikük 
Komáromi Áron, 12. B-s tanuló. A kis szerkesztőségünk természetesen (Pólyáné tanárnő 
közbenjárásával) nem szalaszthat el ilyen lehetőségeket, így készítettünk egy karcsú interjút 
Áronnal. 
Mennyire volt nehéz az első forduló? 
Tavaly is voltam angol OKTV-n, körülbelül ugyanolyan nehéz volt ez is. Csak akkor még 
kevesebbet tudtam. Talán a legnehezebb az volt benne, hogy a sok feladattól lezsibbadt az 
ember agya… Természetesen maguk a feladványok sem voltak könnyűek. 
Milyen eredménnyel zártad az első kört? 
Pontosan 90 pontot értem el a 100-ból. 
Hogyan készültél fel? 
A tavalyi OKTV óta egy évig jártam angol órákra.  Külön felkészülés nem nagyon volt, 
legalábbis az első fordulóra. 
Mondj egy pár szót a második fordulóról! 
Arra már nem egyedül készülök. Pólyáné Tóth Judit tanárnő segít nekem, mint felkészítő 
tanár. 
A második forduló három részből fog állni: az írásbeli részben lesz egy íráskészség és egy 
hallott szöveg értése, illetve emellett lesz még egy szóbeli is. A hallott szöveg értésétől egy 
kicsit tartok. A második forduló időpontja 2010. február 4. Ezúton sok sikert kívánunk 
Áronnak és a többi továbbjutónak, reméljük, tovább juttok a döntőbe.                           Vuliem 

A művészet varázslata 
 
Kedves olvasóim, most bepillanthattok a 
művészet általam elképzelt formájába. 
Ha a művészek művészkednek, csak akkor 
képesek kifejezetten jót alkotni, ha 
úgymond van ihletük. 
(Akinek már volt ebben 
része, az tudja, miről 
beszélek, akinek nem… 
hát … egyéni szoc. 
problem, azért képzelje 
el! ) De mégis mi ez, 
ki ez a bizonyos ihlet? 
Egy érhetetlen szó? Egy 
állat, vagy valami 
betegség? Szerintem az 
ihlet egy átjáró, egy 
alagút a művek 
világába, amin keresztül az ügyes művész 
termékeny energiákat, ötleteket, műveket 
szippanthat át, mint valami szívószállal. Ha 
ne adj isten ezekből az őrült egyedekből, 
akik ilyesmiken gondolkodnak, és alkotni 

vágynak, vagyis a művészekből egy helyre 
több is kerül, sőt! Egy időben kerülnek egy 
helyre – na jó nem húzom tovább az 
agyatokat – akkor alkotás közben 

mindegyik nyit egy-egy 
ilyen mentális átkeldét a 
művészet világába, akkor a 
levegő valósággal pezseg a 
termékeny energiától, ilyen 
helyeken születnek az 
igazán jó művek. 
Hogy töltsem a lapot még 
hadd mondjak/írjak pár 
gondolatot a múzsákról. A 
múzsák azok a lények, akik 
a művészlelkeknek 
megnyitják az átjárót, 

kiosztják ki, mennyi energiát kaphat… 
A múzsák lehetnek emberek, istenségek, 
vagy tárgyak, mindenkinek más. 
 

Zahurak
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Botrány az Operában- Ajánló 
 
Szerencsém volt megtekinteni a Latinovits 
bérlet 3. előadását a Botrány az 
Operaházban- avagy a két tenor c. 
bohózatot. A darab január 25-én hétfőn este 
7-től volt látható a Városi Művelődési 
Központban. Na 
nehogy azt higgyétek, 
hogy megvettem a 
jegyet! A mi kedves 
kollégiumunk minden 
Latinovits előadásra 
kapott 5 db bérletet, 
amit a tanulók és 
tanárok közt osztott 
szét. De ezért a 
színdarabért érdemes 
kiadni a jegyárat. 
A történet az USA-
ban játszódik egy 
kisvárosban. Nagy 
izgalomban van a 
városka szállodája és operaháza. Az 
izgalom oka Titto Merelli a világhírű olasz 
tenorista, aki most vendégénekesként 
érkezik az Othello bemutatójára feleségével 
Mariaval. A bonyodalmat az okozza, hogy a 
szállodaigazgató lányát Maggiet megtalálja 
az amúgy is féltékenykedő sztárfeleség a 
művész szekrényében. Ezek után még 

további félreértésekből további humoros 
helyzetek alakulnak ki. 
Az előadás, ahogy a műfaj neve is mutatja, 
rengeteg poént, komikus szófordulatot 
tartalmaz. A kedvencem a sok közül mikor 

a szállodaigazgató 
hátulról „lefegyverzi” 
az „enyhén” ferde 
hajlamú pincért és azt 
mondja: 
- Állj, mert magába 
lövök!-erre a pincér: 
- Oké. Meg sem 
mozdulok addig! 
Ezen kívül még sok 
más nevetséges 
szituáció van a 
darabban. Az előadás 
színvonalát mutatja, 
hogy a mellettem ülő 
nem éppen 

színházkedvelő fiatal is jelentkezett a 
következő színházlátogatásra. Úgyhogy a 
színházépületet elkerülő embereknek is 
ajánlom a darabot. Ez a bohózat remek 
kikapcsolódás ha valaki körülbelül 2 óra 
tömény nevetésre vágyik. Fiatalok, ha ezt a 
darabot megnézitek, rájöttök, hogy a 
színházlátogatás nem bűn! M.ZS.

 

Játékajánló: Colin McRally DiRT2 
 
Magyarországon 2009 decemberében értesülhettünk egy új autós játék megjelenéséről: 
DiRT2. A játék elsőként PS3, PSP, X360, Wii, NDS konzolokra jelent meg, már szeptember 
végén Észak-Amerikában. Pár nap elteltével már az egész világon kapható lett a népszerű 
autósjáték újabb folytatása. Sajnos PC-re csak december végén jelent meg. A gyártó ezt a 
késést az új DirectX 11-es változattal magyarázza. Ez a fejlesztés, egy új világot nyit a 
számítógépesek számára. Persze csak azok érzékelik az „extrákat”, akiknek a videó kártyája 
támogatja a DirectX 11-et. Sajnos, még kevés ilyet gyártottak, és az áruk is igen magas. Első 
kipróbálásra azonnal megtetszett a játék. A kezelhetősége egyszerűen fantasztikus, csodálatos 
a felbontás és a képminőség. A DiRT2 teljes mértékben tükrözi a valóságot. Rengeteg pálya 
és autó közül választhatunk. A menüje áttekinthető, praktikus. Autóválasztás előtt állíthatjuk 
be a kívánt nehézségi szintet. Összesen 6 lehetőség közül választhatunk. Érdemes először a 
legkönnyebbel kezdeni. Aki először játszik vele, annak még az is nehéz lesz. Mindenesetre ne 
hagyjátok ki a kipróbálást. Megéri egy-két kört menni benne.                           Hodován Viktor 
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Miért jobb férfinak lenni? 
Közreműködött: Lacza Csaba 

 
Ennek hitelessége már az őskorban 
megmutatkozott a patriarchalis 
családmodell alapján. A patriarchalis 
családmodell értelmében a férfi vadászott, 
gyűjtötte az élelmiszert, és ez a szempont 
határozta meg a családokon belüli 
férfiuralmat. A férfiak anatómiailag és 
fiziológiailag erősebb testfelépítésűek. 
Gyorsabb anyagcseréjük és nagyobb energia 
igénybevételük végett nagyobb energiát 
képesek kifejteni és felhasználni. Pszichikai 
szempont szerint 
szerteágazóbb 
gondolkodásmóddal 
rendelkeznek a 
férfiak. Jóval 
kevesebb a sokrétű 
gondolkodású nő, 
mint férfi. Már az 
ősközösség végétől a 
férfiak irányítják a 
világot. Ezeknek oka 
az, hogy a nők 
elsődleges dolga a 
gyermeknevelés, s ez 
leköti energiájuk nagy 
részét. Lelkiekben is 
érzékenyebbek a nők. A középkorban is 
csak a férfiaknak volt beleszólásuk a 
hatalomba (a nők még szavazati joggal sem 
élhettek). Kizárólag csak a férfiak 
tanulhatták a tudományokat és járhattak 

magasabb rendű iskolákba. Ennek 
értelmében szinte az összes feltaláló férfi 
volt. A férfiak könnyebben elvégzik az 
úgynevezett női munkákat, s nagyobb 
sikereket is érnek el bennük. A férfiak töltik 
be ezekben a szakmákban a vezető 
tisztségeket. A mesterszakácsok, 
mesterfodrászok, divattervezők stb. közül 
férfiak a leghíresebbek a mai napig. A világi 
méretű háborúkban a férfiak döntöttek a 
nemzetek sorsáról. Szélsőséges szempontok 

tekintetében a 
muzulmánoknál 

engedélyezett a 
többnejűség, ahol 
nagyon jól 
megmutatkozik a 
férfiak akaraterejének 
rákényszerítése a 
gyengébbik nemre. 
Ezekben a 
közösségekben a 
nőknek nincs 
beleszólása a család 
dolgaiba – egyetlen 
feladata a 
gyermeknevelés- s, a 

legtöbb ilyen közösségben a nők még az 
arcukat is kénytelenek fátyol mögé rejteni. 
 

Bracii 

 

az OsztályFőnök 
 

Zsidi Károly tanár úr idén lett először osztályfőnök, emiatt kerestem meg pár kérdés 
erejéig. A tanár úr éppen órai munkákat ellenőrzött, mikor beléptem az irodájába. Letette a 
tálcára a programot, kikapcsolta a monitorját, felém fordult, majd kezdetét vette a beszélgetés.  

Meséljen pár szót az osztályáról!  
33 diák, köztük 4 lány életét követem nap, mint nap, ez rengeteg új élménnyel gazdagított. 
Sokan sportolnak, van közöttük kosaras, focista, boxoló, sakkozó. Elég közel áll hozzájuk az 
informatika, köszönhető ez az internetnek és a szorgalmuknak, szeretnek az informatikával 
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foglalkozni, és jól is tudnak. A gólyatáborban jól összekovácsolódott a társaság, ezt az is jól 
bizonyítja, hogy a sportversenyeken jól szerepeltek, és a zászlókészítő versenyt is ők nyerték.  

Jól értesültem, Ön is az ESZI-ben tanult?  
Igen, környezet-technikusi szakon végeztem. Szerettem a földrajzot, biológiát, kémiát. Több 
kollégám tanított régebben, például: Sima Éva informatikát, Nagy János környezetvédelmet, 
Kozma Győző angolt, Csajáginé Nikl Katalin tanárnő biológiát. Jó érzés volt megismerni őket 
kollégaként, tanárként, hisz eddig csak diákként ismertem. Kis osztály volt a miénk 12-en 
érettségiztünk.  

Hogy-hogy környezetisként az informatika világát választotta? 
Mivel középiskolás koromban még nem volt a számítógép, illetve az internet ennyire 
elterjedt, az iskolában volt délutánonként lehetőség netezésre. 11.-től hetente volt egy 
informatika óránk. Ezeknek köszönhetően megszerettem a számítástechnikát, és a 
Dunaújvárosi Főiskolán hálózati informatikusként, végeztem.  

Ki volt osztályfőnöke?  
Mészáros Andrásnak hívták, szigorú volt velünk, ám mindig a legjobbat akarta nekünk. 

Miért az ESZI-t választotta kezdő tanárként? 
Láttam egy újsághirdetésben, hogy informatikatanárt keresnek, és a szívem húzott ide. 

Sportol valamit? 
Aktívan kosarazom a városi kosárlabda bajnokságban. Középmezőnyben játszunk olyan 
kosarasok ellen, mint például Morgen Frigyes. Hetente egy meccset játszunk az ASE 
csarnokban. A meccsek időpontja a www.ase.hu oldalon található. Amúgy mindenféle sport 
érdekel. Nyáron például körbebicikliztük néhány volt tanítványommal a Balatont 3 nap alatt.  

Mit szeret csinálni szabadidejében? 
Szívesen olvasok regényeket. Szeretem Stephen King illetve, Lőrinc L. László könyveit. 

Informatikusként előnyben részesíti az e-book-ot? 
Nem, mert szeretem a könyvek illatát. 
Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. 

Mikor kimondtam ezt a mondatot a becsengetés is véget vetett a beszélgetésünknek. A 
tanár úr fogta a cuccait, és elindultunk órára.  

Zsidi tanár úr rendkívül jó példa arra, hogy egy informatikus nem feltétlenül a 
számítógép mellet tölti az életét, hanem rendszeresen sportol és olvas is. 

Illés Norbert 

Bölcsességek 
A miértekre vonatkozó kérdés hibás. Sokkal inkább azt kellene kérdeznünk: miért ne? 

(George Bernard Shaw) 
 

Nem elég látni azt, ami van, azt is meg kell tanulni, hogy ne lássuk, ami nincs. 
(Maria Mitchel) 

 
Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki valaha 

is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk része lett a mi karakterünknek, 
gondolatainknak, és sikereinknek is. (George Matthew Adams) 

 
Nincs zavarbaejtőbb, mint látni, hogy valaki elvégzi azt, amit mi lehetetlennek hittünk. 

(Sam Ewing) 
 

Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki rábír, hogy 
megtegyük, amire képesek vagyunk. (R.W. Emerson) 
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A nemek közötti kommunikáció Nagyszótára 
 

1. Bigyó 
Csajok: Olyan berendezések, amik egy autó 
motorházteteje alatt találhatóak. Plusz 
minden más.. :D 
Pasik: Az a kis szerkezet, ami miatt nehéz 
egy nő melltartóját levenni. 
 
2. Sérülékenység 
Csajok: Elárulni a legbensőbb érzéseidet 
valakinek. 
Pasik: Bokszolni herevédő nélkül. 
 
3. Kommunikáció 
Csajok: Megosztani a gondolataidat, 
érzéseidet valakivel. 
Pasik: Hagyni egy cetlit a hűtőn, hogy 
sörözni mentél a haverokkal. 
 
4. Szórakozás 
Csajok: Egy jó film, koncert, színházi 
előadás vagy egy könyv. 
Pasik: Olyan cselekvések, amik közben sört 
lehet inni. 
 
5. Tartós kapcsolat 
Csajok: Férjhez menni, családot alapítani. 
Pasik: Megpróbálni 
a lehetetlent, vagyis 
nem ráhajtani más 
csajokra amíg az 
előző ki nem rúgott. 
 
6. Szélgörcsök 
Csajok: Egy kínos 
egészségügyi probléma. 
Pasik: A szórakoztatás egy formája, 
önmegvalósítás, a férfiasság bizonyítéka. 
 
7. Távirányító 
Csajok: Egy eszköz, amivel az egyik TV 
csatornáról egy másikra lehet kapcsolni. 
Pasik: Egy eszköz arra, hogy mind a 375 
csatornát végigkapcsolgasd minden 5 
percben. 
 
 

8. Tolatás 
Csajok: Egy minden körülmények között 
kerülendő mutatvány. 
Pasik: A szürke hétköznapok része. 
 
9. Édes kettesben 
Csajok: Odabújni hozzá, és pici 
kedveskedések közben mindent 
megbeszélni. 
Pasik: Utána egy cigi. 
 
10. Rend a lakásban 
Csajok: Több napos nagytakarítás 
eredménye. 
Pasik: A csaj megérkezése előtt az ágy alá 
rúgott zoknik. 
 
11. Vásárlás 
Csajok: Egy izgalmas program. 
Pasik: Szükséges rossz, ha már kifogyott a 
sör otthon. 
 
12. Romantika 
Csajok: Egy finom vacsora kettesben, 
gyertyafénynél. 
Pasik: Egy izgalmas focimeccs 6 üveg sör 

és egy gyertya mellett. 
 
13. Öltözködés 
Csajok: Az árnyalatok és 
stílusok tökéletes 
összhangja. 
Pasik: "Vettem én fel 
gatyát reggel?..." 

 
14. Évfordulók 
Csajok: Fontos napok, amikre hetekkel 
hamarabb ajándékokkal készülni kell. 
Pasik: A Tizenegyedik Csapás, egyszer már 
fel kellene írni őket! 
 
15. Desszert 
Csajok: Valami finomság, amiért inkább 
kihagyod a fő fogást. 
Pasik: Még 2 korsó sör.
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Interjú Árokszállási Tibor tanár úrral 
 
Mikor és hol született a tanár úr? 
1957-ben születtem Szolnokon. 
Milyen városokban fordult meg, mint tanár? 
Az ország több városában is éltem hosszabb, rövidebb ideig. Győr, Szeged és Mezőberény 
után Paksra költöztem 1988-ban.  
Hogyan érzi magát itt Pakson? 
Bár itteni szóhasználattal élve csak „gyütt-ment” vagyok, de jól érzem magam. Kedves kis 
város ez. Életünk legszerencsésebb döntése volt, amikor feleségemmel, Árokszállási Eszterrel 
és akkor még pici László fiammal ideköltöztünk. 
Milyen szakterületeken tanít?  
Pályakezdésem óta folyamatosan matematika-fizika szakos középiskolai tanárként dolgozom. 
Immár 27 éve. 
Különböztek-e az ESZI-s tanulok az átlagosnál? 
Igen, ez nagy meglepetés is volt számunkra, hogy ide milyen sok okos gyerek jár. Ekkor még 
nem volt törvényi kötöttség, ezért kis létszámú csoportokban nagyon nagy hatékonysággal 
lehetett dolgozni délutánonként. Mondhatom, hogy szorosan fel kellett kötni azt a bizonyos 
alsóneműt, hogy az ide jelentkező diákok színvonalában megfelelő minőségben tudjunk 
elérni. Azt hiszem, van érzékem a tehetség felfedezéséhez és még energiám is, bár utóbbi 
egyre kevesebb. 
Voltak-e kiemelkedő tanítványai az ESZIben? Kik voltak ezek? 
Igen szerencsésnek tartom magam, hogy sok-sok kiváló tanítványom lehetett. 4 nevet ki is 
emelnék közülük. Vörös Sándor, Mozol Péter, Tornai Péter és Pintér Balázs. Ők negyedikes 
korukra már túl is nőttek engem, amire külön büszke vagyok. 
Ma is találkozik ilyen tanítványokkal? 
Ma más világ van. Mindenki nehezebbé vált. A tanári kötelező óraszámok jelentősen 
növekedtek. Azért egy-egy kiváló diák most is tud szép eredményeket produkálni. A tavalyi 
évben Szabó Zsolt és Tanos Gábor jutott a matematika OKTV országos döntőjébe. Bocskai 
Ferenc pedig a Fizika OKTV-n jutott a második fordulóba. Őt egyébként Faragó Zoltán 
kollégám is tanította. Köszönhetően kiváló tanítványaimnak jómagam is részesültem 
elismerésekben. 
Én úgy hallottam, hogy a matematikával kapcsolatban írásai is jelentek meg. Ez igaz? 
Igen, hobby szinten szívesen foglalkozom matematikával is. E hobby árán sikerült 
bebizonyítanom, hogy bármely egyváltozós függvény szélsőértéke megkereshetők 
differenciálszámítás nélkül is. Ezek az írásaim a Matematika Tanításaiban jelentek meg. Több 
feladatot javasoltam a KöMaL matematikai újságnak is. Külön öröm volt, amikor két éve 
László fiammal egyszerre jelenítettünk meg írást a Matematika Tanításaiban. 
Hogyan tölti el szabadidejét? 
Ami a szabadidőmet illeti, szívesen ping-pongozok és focizok. Gyakran olvasgatom József 
Attila verseit is. Sajnos a kóruséneklés egyelőre itt Pakson kimaradt életemből, pedig 
egyetemistaként aktívan énekeltem. Talán néhány év múlva erre is lesz lehetőségem. 
 

Hodován Viktor 
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Buborékfújási technikák 
 
Mindenki emlékszik még arra az időre, 
mikor öt évesen úgy odavoltunk a szálló 
buborékokért? Nos, én mindenképpen, ha 
ti nem is, de ez most nem számít. 
Egy átlagos buborékfújó berendezéssel 
(ami nem áll másból, mint abból a 
műanyag karikából, a szappanos vízből, 
meg a tüdődben lévő levegőből) örültünk, 
ha egy ökölnyi méretű buborékot tudtunk 
előállítani. Ez a rendszer viszont már 
elavult. 
Én jobbat mondok! Fogod a kis 

kezecskédet, a hüvelykujjadból és a 
mutatóujjadból formázol egy karikát, 
öntesz rá némi vizet és tusfürdőt, majd a 
másik tenyeredet elé pakolod és elkezded 
fújni. Ennek végterméke egy igencsak 

termetes buborék lesz. A termetes alatt egy 
minimum fej nagyságút értek… 
De mi ennek a gigantikus bubinak a 
technikai háttere? Nos, először is, kell 
valami tusfürdőféleség, vagy pedig 
sampon. Mit gondoltok, melyikből lehet 
nagyobbat fújni? A tusfürdőből vagy a 
samponból? Aki azt mondja, hogy 
tusfürdő, az nem nyert hangszórót. 
Ugyanis a samponok sokkal erősebb 
membránt képesek létrehozni vízzel 
elegyedve (magyarul erősebb a 
buborékhártya), ezáltal sokkal nagyobb 
gömböt lehet fújni. Fantasztikus nem? Én a 
Nivea samponokat ajánlom, mivel addig 
nekem abból sikerült előállítanom a 
legnagyobb bubit. Nem mintha ez reklám 
akarna lenni… 
Nézzük a sampon-víz arányt. Aki azt hiszi, 
hogy minél több a sampon, annál jobb, az 
vagy tud valamit, vagy pedig még nem fújt 
kézzel buborékot. Az a jó, ha a két 
komponens (diáknyelven összetevő), 
nagyjából egy szinten van, de a vízből jó, 
ha egy kicsit több jut. Így a buborék 
hártyája rugalmasabb lesz, és könnyebben 
tágul. 
De honnan tudjátok, hogy jók az arányok? 
Nos, ez igen egyszerű: amikor felfújjátok a 
hártyát, akkor szép, színes gömb 
keletkezik. Ezek a színek sárgák, lilák 
vagy zöldek. Ha kék, akkor a hártya túl 
vékony. Javasolt, hogy a kezedről még 
csöpögjön a víz is, így valószínűleg abból 
sem lesz hiány. 
Végezetül még annyi, hogy azt a buborékot 
lassan tessék felfújni, és akkor jó nagyra 
fog nőni. 
Jó szórakozást a vállalkozóknak. 
Még valami: ha emiatt a szemedbe 
fröccsen a samponos víz, akkor ott te 
bénáztál, és nem vonhatod felelősségre a 
szerkesztőséget! 
 

Vuliem 
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Horoszkóp 
 
 
Kos (március 21. - április 20.) 
Ez a hónap számodra a régi dolgok 
tisztázásáról szól. Legyenek azok 
érzelmek, vagy éppen egy feladat, a 
lényeg, hogy most nem kell hatalmas 
változásokat eszközölnöd, csupán levonni 
a kellő következtetéseket. 

Bika (április 21. - május 20.) 
Rendkívül lefoglal most a suli, és 
kivételesen ezt nem is bánod. Szívesen 
töltöd ebben a hónapban az idődet azzal, 
hogy minél jobban teljesíts. 

Ikrek (május 21. - június 21.) 
A káosz lehet most a legjobb kifejezés a 
napjaidra. Nem csak a suliban, de a 
magánéletben is nagy változások előtt 
állsz, vagy éppen már be is indultak. 
Mindkét területen sikerekre számíthatsz, 
csak légy türelmes. 

Rák (június 22. - július 22.) 
Múltbéli ügyeid kerülhetnek most előtérbe. 
Újra felmerülhetnek bizonyos rég 
elfeledett kérdések a párkapcsolatodban. 
Most mindkettőt sikerrel kezelheted. 
Szerelmed most különösen élvezi a 
társaságodat. 

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.) 
Úgy tűnik, hogy az idei év változásai nálad 
már most megkezdődtek. Rég eltervezett 
dolgokba vághatsz bele és most már a pénz 
sem akadály. Most jutsz ugyanis egy 
nagyobb összeghez. 

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.) 
Viták lehetnek a pároddal, amiket egyre 
nehezebben viselsz, komolyan 
elgondolkodsz a folytatáson. Ezt még 
inkább megerősíti, hogy jön valaki, aki 
lehengerel téged. 

Mérleg (szeptember 24. - október 23.) 
A tervezgetés, és a biztos alapok 
megteremtése lesz ebben a hónapban a 
feladatod. Nem olyan ügyekről van szó, 
amiket sürgősen rendezni is kell, de készülj 
fel mindenre. 

Skorpió (október 24. - november 22.) 
A szabadságvágyad most elhatalmasodik 
feletted. Nem tűrsz meg semmilyen 
kötöttséget, legyen az a párod, vagy a suli. 
Utóbbi esetében teljesen gúzsba kötve 
érzed magad. 

Nyilas (november 23. - december 21.) 
Könnyen abba a hibába eshetsz, hogy 
mivel van pénzed, elkezded szórni. Most 
azonban könnyen kicsúszhat a kezedből az 
irányítás. Rád férne egy kis pihenés. 

Bak (december 22. - január 20.) 
Kissé befele fordulsz ebben a hónapban, 
megpróbálod a saját érzelmeidet tisztázni. 
Nincs is ezzel gond, csak éppen elfelejted 
tájékoztatni a barátaidat, akik ezt rossz 
néven vehetik. 

Vízöntő (január 21. - február 20.) 
Ez a hónap tanulással telik számodra. 
Lehet, hogy ez egy menekülés a részedről: 
egy régi szerelem felbukkanása komoly 
vitákat szülhet. Jó lenne tisztázni 
magadban, hogy mit is akarsz igazán. 

Halak (február 21. - március 20.) 
Az álmaid, vágyaid válhatnak valóra, ha 
teszel értük. Nem pottyan csak úgy az 
ember ölébe a jó szerencse, ezért ha 
mondjuk új kapcsolatra vágysz, azért 
rengeteget kell most dolgoznod. 
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HuMorzsák 
Felvételi vizsgakérdések szőkék számára.... 

 
1) Mi Franciaország hivatalos nyelve? 
 
2) Mondjon pár szót az ókori Babilóniáról, 
különös tekintettel az építészetre, az 
irodalomra, a törvényekre és a társadalmi 
viszonyokra, VAGY határozza meg Petőfi 
Sándor keresztnevét! 
 
3) Mit csinált William 
Shakespeare? 
(a) világutazó volt. 
(b) hadvezér volt. 
(c) színdarabokat írt. 
(d) metrót tervezett. 
 
4) Milyen vallású a 
Pápa? 
(a) zsidó. 
(b) katolikus. 
(c) buddhista. 
(d) ateista. 
(e) vudu. 
 
5) Mértékegység 
átváltás: hány milliméter 0 méter? 
 
6) Mennyi az idő, ha a nagymutató 12-n, a 
kismutató 4-en áll? 
 
7) Megközelítőleg hány parancsolatot 
hozott az embereknek Mózes, ha tudjuk, 
hogy az egyik táblán 5, míg a másikon 
szintén 5 parancsolat állt? 
 
8) Politika: Betűzze le a következő USA 
elnökök nevét: Bush, Carter, Clinton. 
Bush: _____________ 
Carter: ___________ 

Clinton: __________ 
9) Egy barna hajú nő 12 naranccsal 
rendelkezik. Valakitől kap még 10 darabot. 
Akkor most: 
(a) a hölgy örül. 
(b) a hölgy ügyes. 
(c) nincs egyetlen narancsa sem, mert 

mindet megette. 
(d) nem tudom pontosan, 
valahol 15 és 99 között. 
(e) a narancsokat nem lehet 
összeadni. 
 
10) Angliának hat György nevű 
királya volt. Az utolsót VI. 
(hatodik) Györgynek hívták. 
Hogy hívták az előzőket? 
 
11) El tudja magyarázni 
Einstein relativitás elméletét? 
(a) igen. 
(b) nem. 
 
12) Magyarázza el Chatelier 

dinamikus egyensúlyi törvényét VAGY írja 
le a nevét nagybetűkkel. 
 
13) Matematika: ha három almád van, akkor 
hány almával rendelkezel? 
 
14) Melyik városban található a Budapesti 
Műszaki Egyetem? 
 
15) Mikor alapították a Budapesti Műszaki 
Egyetemet (körülbelül)? 
(a) időszámítás előtt. 
(b) időszámítás után 
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