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Farsang 

A katolikus egyházi kalendárium 

szerint a farsang ünnepe vízkereszt 

és hamvazószerda közé esik, 

melyhez számtalan népi hagyomány 

kapcsolódik.  

Vízkereszt napja mindig január 6-a. 

A bibliai hagyomány szerint a pap 

ekkor szenteli meg a tömjént és a 

vizet, melyet azután a 

kereszteléshez is használnak – innen 

ered a nap neve is. 

Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, 

mindig a húsvétot megelőző 40. nap. A 

hagyomány szerint a hamvazószerdát 

megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang 

utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet 

lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig 

tartó böjti időszak. 

A középkori Magyarországon a farsangot 

nemesi, polgári és népi kultúrában egyaránt 

megünnepelték. A királyi udvarban 

karneválokat tartottak, a városokban és a 

falvakban "fásángot". A párválasztás mellett 

a farsang lényege a szabályok felrúgása és 

kigúnyolása, amelyet jól példáz a 

következmény nélküli bolondázás, az álarc 

névtelensége mögött, vagy a nemi szerepek 

felrúgása asszonyfarsangkor. 

A farsangi időszakot régen a legendák 

havának is nevezték, mivel rendkívül sok 

népszokás, babona és legenda kapcsolódik 

hozzá. 

Fontosabb népszokások: 

Asszonyfarsang: a farsang utolsó 

szakaszában asszonyok részvételével tartott 

farsang. Az év egyetlen napján a nők 

korlátlanul ihattak, zeneszó mellett 

nótáztak, férfi módra mulattak. 

Beöltözés: Nem csak a 

mulattatást, hanem a tél 

elijesztését is szolgálta. 

Beöltözhettek az emberek 

ördögnek, koldusnak, 

cigányasszonynak, valamint 

elfogadott volt fiúk-lányok 

(férfiak-asszonyok) 

ruhacseréje. 

Busójárás: Időpontja 

keresztény egyházi 

időponthoz kötődik, és minden 

évben a böjti időszak kezdete 

(húshagyó-kedd) előtt hat nappal veszi 

kezdetét. Ez értelemszerűen mindig 

csütörtökön kezdődik. Csütörtöktől 

szombatig tart a kisfarsang. 

Legjellegzetesebb figurái a Jankelék, a 

"busónövendékek", fiatalok, akik maskarába 

öltözve járják a várost, riogatják az 

embereket, barátságosan meghúzgálják a 

lányok, asszonyok haját, olyakor lisztet 

szórva teremtenek riadalmat a szebbik nem 

körében. Farsangvasárnapon tartják a "nagy 

vonulást" a gyülekezőhelyről (Kóló tér) 

indulva, tízezrek sorfala által övezve, át a 

városon a főtéri seregszemléig. A nagy 

felvonulást megelőzően már reggeltől kezdve 

folyamatosan járják a várost a busó 

csoportok. Az események egyik 

legkedveltebb pontja az esti máglyagyújtás, 

amikor a főtér közepén egy hatalmas, ház 

méretű máglyát gyújtanak meg. A busókkal 

összefogódzkodott vendégek, farsangolók tűz 

körüli tánca a nagyszínpadról szóló zene, a 

kóló és az időnként, a tér sarkában eldördülő 

török korabeli mozsárágyúk hangjával 

minden résztvevő garantáltan életre szóló 

élményt szerez. 

KiSunyi 

 

http://www.utisugo.hu/farsang
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Szalagtűző 

 

2011. december 

09-én került sor a 

12. évfolyam 

szalagavató 

ünnepségének 

megrendezésére. A 

helyszín az 

újonnan felújított 

sportcsarnokunk 

volt. A 

hagyományokhoz 

hűen a palotás tánc 

nyitotta meg az 

ünnepséget. Ezután az osztályok tűzésére és az osztályvideók lejátszására került sor. A D-sek 

tűzése előtt osztályfőnökük, Bordácsné Papp Mónika egy különleges műsorral készült, amely 

meglepte és meghatotta osztályát. Egy mese keretében emlékezett vissza az elmúlt 4 év 

eseményeire. A többi osztály osztályfőnöke pedig üzenetében jó tanáccsal látta el osztályát. 

Nemcsak a tanárok, hanem a diákok is készültek egy előadással. Az A és a D osztály tanulói 

Caramel „Szállok a dallal” című számát énekelték el közösen. Az előadás sikerét a dalszöveg 

mély érzelmi töltete adta. Az ünnepélyt a keringők zárták. Először az angol, majd a bécsi 

keringő, amely látványos újítás volt. Az előadást magasabb színvonalra emelte Máté Péter 

Most élsz című száma Matus Eszter előadásában. A végzős diákok tiszteletüket fejezték ki 

szüleik, illetve tanáraik felé egy-egy tánc keretén belül. Amíg a diákok és a tanárok átmentek 

az étteremben megrendezett állófogadásra, addig a 12. évfolyamos tanulók szüleit egy 

meglepetés várta, amely egy gyermekkori fényképpel ellátott üzenet volt. Az állófogadást 

éjfélig tartó bál követte. Ezen az estén mindenki nagyon jól érezte magát, és egy felejthetetlen 

emlékkel tért haza. 

Ruff Eszter, Novák Eszter, Tarafás Alexandra, Csomor Alexandra 
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♥ Bálint nap / Valentin nap ♥ 

 

Szent Bálint napján (Február 

14-én) tartják főleg az 

angolszász országokban a 

Bálint-nap (angolul 

Valentine's Day) ünnepét, 

amely Magyarországon az 

angol név közvetlen átvétele 

miatt sokak számára, mint 

Valentin-nap vált ismertté, és 

az utóbbi másfél évtizedben népszerűvé. 

Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete 

az idegen elnevezés elterjedése miatt 

Magyarországon elhomályosult) a 

szerelmesek megajándékozzák szerelmüket. 

Tulajdonképpen a szerelmesek, a jó 

barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik 

egymást. 

 

A szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni 

(akkori nevén Interamna) püspöke a 14. 

században a jegyesek és fiatal házasok 

védőszentjévé vált Angliában és 

Franciaországban. Ennek a szentről 

elterjedt egyik történet képezte az alapját. 

Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. 

Claudius császár idején kivégezték, Bálint a 

hite erejével a börtönőre vak 

leányának visszaadta a látását. Mielőtt 

– a hagyomány szerint – február 14-

én kivégezték, búcsúüzenetet küldött 

a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te 

Bálintod.” Ez a Bálint-napi 

üzenetküldés eredetének 

leggyakoribb magyarázata. A legenda 

szerint a püspök a szerelmeseket a 

keresztény szokások szerint megeskette 

egymással, köztük katonákat is, akiknek az 

akkori császári parancsok értelmében nem 

lett volna szabad házasságra lépni. A friss 

házaspárokat megajándékozta kertje 

virágaival. A hagyomány úgy tartja, hogy 

ezek a házasságok jó csillag alatt születtek. 

 

A történelmi háttér ellenére 

Magyarországon ez valóban igazán a 

szerelmesekről szól, nálam is így működik, 

a barátnőmmel mi is kettesben fogjuk 

ünnepelni ezt, az év legrózsaszínűbb napját. 

:D 

 

Braci 

 

5. helyezést ért el a Diákolimpián az ESZI futsal csapata! 

 

Az Országos Diákolimpia futsal (teremlabdarúgás) V-VI. korosztályos döntőjét 2012. 
január 13-15. között rendezték Kaposvárott. Az országból összesen 296 csapat nevezett 
be. A tornán 19 megyei bajnok és Budapest legjobb csapata vehetett részt. 
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Tolna megyét iskolánk képviselte, amely még az ősszel harcolta ki részvételét a területi illetve a 

megyei selejtezőn. Sajnos már az indulásnál elvesztettünk egy fontos embert. Elsőszámú csatárunk 

Fekete Pisti sérülés miatt dőlt ki a sorból. 

A pénteki sorsoláson négy ötös csoportba osztották a csapatokat. Mi Sopron, Szentgotthárd, Pécs és 
Tatabánya csapatával kerültünk össze. A csoportból az első két helyezett jutott tovább. 

A szombati napon óriási izgalmak közt csoportelsőként jutottunk tovább! Szinte az utolsó 
pillanatokig kérdéses volt, hogy ki fog továbbjutni a csoportból. A nap utolsó meccsén 
másodpercekkel a vége előtt szereztük meg azt a gólt, ami a továbbjutásunkat jelentette! 

Játékosaink kitörő örömmel fogadták, hogy sikerült bejutnunk a vasárnapi legjobb nyolc közé! 

Erőn felül teljesítettek! Tibi, a „kapitány” fogta össze a csapatot! Lujó szinte hibátlanul védett! Buca 
és „Kavics” lábukat nem kímélve vetették be magukat a harcokba. Pexy „materazzi-s” 
mozdulataival söpörte le az ellenfél játékosait! Kesza hátsérülésével se törődve irányított, míg 
„Facsi” fénysebességet meghazudtoló módon futotta le az ellenfeleit! Bence, „Kola” és „Fodi” a 
cserepadról besegítve küzdött a csapatért! A fiúk mindent beleadtak a küzdelmekbe, nem adták 
fel a végsőkig, így megérdemelten jutottunk be a legjobb nyolc közé! Este fáradtan tértek 

nyugovóra, hogy másnap frissen induljanak harcba a lehető legjobb eredményért. 

Vasárnap Budapest („kisfradi”) csapatával kerültünk szembe a legjobb nyolc között. Az első 

félidőben az ellenfél kitűnő védekezésének és kontráinak köszönhetően gyorsan elhúzott 2-0-ra. A 

második félidőben az előző napon lesérült irányítónk „Kesza” is vállalta a harcot illetve „Facsi” 
beküldésével felgyorsítottuk a játékot. Kiegyenlítettünk 2-2-re! Mivel futsalban nincs döntetlen és 
hosszabbítás sem, 3-3 büntető rúgás döntött az elődöntőbe való továbbjutásról. Ebben sajnos 

elkerült minket a szerencse. Két játékosunk is a kapufát találta el, a fővárosiak egy kapufájával 
szemben. 

Nem sok pihenőt 
kaptunk, fél órán 
belül kellett 
összefogni „Ludesz” 
mesternek a 
csapatot! Lelket 
kellett önteni 
beléjük, hogy 
ezután elérjük a 
lehető legjobb 
eredményt. A fiúk 
szót fogadtak, ezzel 
a Veszprém és a Vác 

legyőzésével 
megszereztük az 5. 

helyezést! 
Gratulálunk a 
fiúknak, hiszen ez 
szép eredmény! 
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Számtalan rangos magyar futball klub utánpótlás nevelő műhelyeinek kiválóságai léptek pályára 
ezen a három napos rendezvényen, a mi fiaink nem vallottak szégyent. A tornát a százszázalékos 
kazincbarcikai iskola nyerte. 

 

Az 5. helyezést elérő iskolánkat a következő diákok képviselték: 

Szalontai Tibor, Facskó Patrik, Budai Dávid, Köő Norbert, Kesztyűs Barna, Kollarics Krisztián, 
Szekszárdi Tamás, Fodor Marcell, Forray Bence, Ellermann Tamás. 

Csapatvezető és edző: Ludányi János és Vida Károly. 

Sérülés miatt nem tudott a csapattal tartani: Fekete István. A területi selejtezőn részt vettek, a 

bővebb keretnek tagjai voltak még: Bildhéber Bence, Ledneczki Gergő, Farsang Patrik. 

Vida Károly 

Középiskolai írásbeli felvételi az ESZI-ben 

Mint az elmúlt években, most is január végén volt a leendő középiskolások központi írásbeli 

felvételije. A magyar dolgozatok idén sem voltak mentesek a mókás megfogalmazásoktól. Íme, egy 

kis ízelítő! 

10. Írj fogalmazást az alábbi címmel: Kedvenc hősöm 

Válassz egyet kedvenc film- vagy regényhőseid közül, és mutasd be, jellemezd őt 10–12 

mondatban! Meggyőzően indokold, hogy miért éppen ezt a szereplőt választottad! Törekedj 

arra, hogy a műalkotás azonosítható legyen (ha tudod, írd le a címét, a szerzőjét vagy 

a rendezőjét is)! 

A törökök jól átjártak a magyarokon. 

Hát nagyjából ennyi lenne, viszlát. 

Nagyon tetszik a főhős, hisz egy kigyúrt állat. 

Meg van bolondulva a nőkért és a sebességért. Nekem azért tetszik, mert én is meg vagyok 

bolondulva értük. 

Chuck Norris elszámolt végtelenig kétszer is.  

Ebbe a dermesztő folyadékba vesztette életét Jack Dawson.  
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A „hősöm” farkasszemet nézett a Mona Lisával, és nyert.  

1. Miről tájékoztatnak az alábbi képi jelek? 

 

tolókocsis járókelő, a tolókocsisoknak elsőbbsége van,  

 

ki-be járat férfiaknak, csere, kétszemélyes folyosó, férfiszárny, 

gyalogosok jobbról és balról is, főúton történő átkelés, fel le járó, kelő 

emberek, férfiaknak kirendelt lift, cselbe húzták,  

 

interjú van itt,  

 

3. Röviden fogalmazd meg, kik között és milyen helyzetben vagy hol hangozhatnak el 

az alábbi mondatok! (Pl.: Adhatok még valamit? – Vásárláskor az eladó a vevőnek) 

A) Legalább te mellém állhattál volna! 

Veszekedéskor a feleség a férjnek. 

Váláskor a férfi és barátja.  

Szobám, igazodj! 

Csóróság honol a barlangodban? Feldobnád a 

hangulatot, de kevés a lóvéd, vagy netán 

üresen cseng a zsebed? Elismerem, nem 

könnyű, főleg ha valaki megragadt a beütöm a 

„Google-ba” gondolatoknál. Persze a legtöbb 

gondot a fantázia okozza vagy ennek hiánya. 

De ha még pénzt sem áldozhatunk rá, akkor 

azért jóval nagyobb problémával állunk 

szemben. Talán meg kellene hátrálni? 

Visszakozni és azt mondani, ez van, ezt kell 

szeretni? Nem! Ha nem tetszik, ha nem jó, 

akkor az embernek minden erejével a jobbá 

tételen kell fáradoznia. És ha nem akarunk 

ócska, sablonos megoldásokat, jobb, ha 

megmozgatjuk az elménket, különben 

rosszabb lesz, mint volt. Van néhány olyan 

nyugati életet élő, de keleti eszmét magáénak 

valló személy, aki a japánok vagy éppen egy 

másik keleti nép vallási és életviteli 
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velejáróinak megfelelően alakítja ki otthonát. 

Ezzel kilépve a panel-dzsungel rabságából, egy 

kis „szigetecskét” kreálva magának tengeti 

életét. El kell ismerni, elég egzotikus, főleg, ha 

ezt egy olyan helyen láthatjuk, ahol a lakásból 

kilépve nem bambuszerdővel, hanem késsel 

vágható szmog-felhőkkel találkozunk. Ha nincs 

ilyenekre pénzünk, akkor lehet, hogy csak egy 

átrendezés vagy éppen egy új, általunk 

készített kis emléksarok könnyedén 

feldobhatná a hangulatunkat. Jó emlékeket 

idéző tárgyakkal megtölthetjük például a 

szobának azt a részét, ahová nem pakolunk 

tankönyvet, amiről a kötelezettségeink jutnak 

eszünkbe. És ha már egy sarokra sikerült 

kiterjeszteni a boldogságot, akkor 

törekedhetünk arra, hogy szobánk kifejezze 

azt, kik is vagyunk valójában. Ha valaki 

művészléleknek érzi magát, akkor fessen 

freskót, vagy rajzoljon vicces és vidám, 

szívmelengető képeket, szórja szét őket a 

lakás vagy a szoba falain. A legfontosabb, hogy 

tegyünk azért, hogy jó legyen.

Tamás Alex 

Versek 

Hullámok J.A.-tól Hozzádig 
 

 Vak Agyarak szelik suhogó csattogással 

   ketté az Életet, 

 S az Élet megy tovább, nem szakíthatja meg 

    semmi sem. 

 Nevető gyermekek kacajában fürdik 

 A bánat, 

 Érzem ahogy a Sötétségből 

 Szúr, Vág, Bizserget, s összeroppant. 

 

 Halottnak a Csók, Élőnek a Halál, 

 Színes, bozontos, cseresznyevirág képében. 

 

  Szenvedélyes dobogásban csahol a 

 szívem „Vágj agyon ha nem engedsz 

 Közelébe!” 

 Ordítva futok utána „Csak engem is 

 Szeress!” 

 Forró, lüktető csókjáért futunk 

 Versenyt, Én és a Szívem. 

 

 Szenvedve Szorítom „Imádatom, Szerelmem 

 Tiéd!” Súgom, mikor utolérem. 

 

 Így is és még jobban is Szeretlek, 

 Egyetlenem. 

 

Zahurak 
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Álomszuszék-blues 

(Hobo Blues Band: Országút blues riffjére írva) 

Az év utolsó napján, 

mikor ünnepel a nép; 

szikrák az ég alján, 

petárda csendbe tép; 

 

Megláttam a 

leányzót, 

és a szemében a 

fényt. 

Beszélgettünk „egy 

pár” szót,  

s megszerettem e 

lényt. 

--------------------------------------- 

Csak néztem a tüneményt, 

gyönyörű sötét haját, 

átható barna szemét, 

s hallgattam gyöngy hangját; 

 

Csókos szájára tapadt 

vágyódó tekintetem, 

de gondoltam ez alatt: 

ezt sosem érezhetem. 

--------------------------------------- 

(Refrén) 

Ott feküdt mellettem, 

alatta három szék, 

vigyorogva súgtam: 

Gyönyörű álomszuszék... 

 

Csonti-blues 

 

Szomorkás az estém, 

ha nem vagy itt velem, 

Veled álmodok én, 

a csúf, komor szellem. 

 

Szemedben nem látszik, 

mit érzel, mit akarsz, 

lelkem meg eljátszik; 

Te vajon mit takarsz? 

 

Gyermeki lelkedben 

lüktet-e vad vágy, 

vagy nyugodtan, csendben 

nyel el az édes ágy? 

 

Szemem legeltetem 

formás fenekeden, 

mindig reménykedem: 

szerelmed elnyerem. 

 

Tudnod kell e titkot, 

hadd súgjam meg Neked: 

engem, a tökfilkót 

elcsábított szemed. 

 

by Leiti 
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Bizony, a mai világban… 

… a fiatalokat hidegen hagyják a régi szokások, teendők.  

Az idő haladtával ezek a dolgok egyre inkább a háttérbe szorulnak, mert a fiatal lányokat 

jobban érdeklik a modern világ eszközei, mint például a számítógép. Ha egy nő új ruhára vágyik, 

inkább vesz magának egyet, mint varr, ha pedig elszakad, varrónőhöz viszi vagy kidobja.  

Igazság szerint magam sem vagyok a kötés, horgolás híve. Amikor kislány voltam, a 

nagymamámmal együtt kötöttünk egy sálat, de azóta sem próbálkoztam ezekkel a technikákkal, mivel 

kevesebb időm  van rá. Nem arról van szó, hogy megriadok ezektől a munkáktól, hiszen, ha 

valamilyen ruhám elszakad, megpróbálom magam megvarrni, de a varrás, mint hobbi nem szerepel a 

listámon.  

Nagyon is fontos volna szerintem, hogy ezeket az ismereteket minden lány elsajátítsa, a 

hagyományok érdekében is. A mai lányokat ez azonban már nem érdekli, a felnőtteknek meg bőven 

akad más dolguk, gondjuk, nincs idejük varrni, kötögetni. 

Szerintem az idő hiányán kívül az játszik főként közre ebben a dologban, hogy az emberek 

lusták nekiállni az ilyesminek. 

Bata Cintia 

Írószakkörös munkákból 

Feladat: Írj folytatásos újságcikket egy gyilkosságról a következő szempontok alapján! Téma: 1.rész: 

Gyilkosság történt! 2. rész: A nyomozás folyamatban 3. rész: Elkapták a tettest. Egyéb kritériumok: 

figyelemkeltés, aprólékosság, a publicisztikai stílusnak megfelelő fogalmazás. 

 

Kegyetlen gyilkosság történt Rozsda-megyében 

Megöltek egy negyvenéves férfit tegnap este. Az áldozatot leütötték, megverték, 

felakasztották és kiszúrták mindkét szemét. Ezután a saját kocsijával egy patakpartra vitték és halálra 

verték. A tettes kiléte egyelőre ismeretlen, de a Rozsda-megyei rendőrség minden erejével a körözött 

személy után kutat. A szóvivő elmondása szerint most már nem köti le a figyelmüket a másik ügy, így 

teljes mértékben a gyilkosságra tudnak koncentrálni, mivel Pedo-macit sikeresen elkapták a múlt 

héten.  

Szagot fogtak! 

A kutyák azt ugatják Rozsda-megyében, hogy a rendőrség szagot fogott abban az ügyben, 

amiben egy férfit brutálisan meggyilkoltak. Zsíros B. Ödön rendőrfőkapitány szerint egy harminc év 

körüli férfit keresnek, aki feltételezhetően vallási indíttatásból végzett legutóbbi áldozatával. A 

rendőrök állítólag már közel járnak a tettes elfogásához.  

 



 11 

 

Elkapták a Rozsda-megyei egyszeres sorozatgyilkost! 

 

Elfogták a Rozsda-megyei gyilkost, egy harminchárom éves fehér férfit. Az elkövetőt egy 

benzinkút videokamerája rögzítette, aki éppen megállt a dolgát végezni a bozótban. A kocsit ezután 

nem volt nehéz követni, ugyanis rendszámát IAB-ről RETEK-re változtatta fekete szigetelőszalaggal.  

A rendőrök este ütöttek rajta a férfi lakásán. Az ajtó betörése után az elkövetőt a WC-n 

találták meg, ellenállni esélye sem volt. A rendőrfőkapitány asszisztense, Öntöző K. Annak csak annyit 

mondott: „Egy sorozatgyilkos elkapása sokkal jobb, mint rajtaütni egy hullaházi szex partin.” 

Pataki Balázs, 13. C 

 

Fekete halál 

 

December 6-án hajnalra virradóra egy holttestet találtak Pornóapáti külterületén, egy 

elhagyatott pornóüzem előudvarában. Az áldozat egy bevándorló, fekete bőrű, harmincas éveinek 

végén járó férfi, akit a közvélemény csak Fekete Pákóként ismer. A holttestet egy arra vándorló tálib 

terrorista nyúl találta meg, aki valószínűleg a szokásos répa-beszerző körútjára indult. A tetthelyre 

kiérkezett helyszínelők azonnal megkezdték a nyomrögzítést.   

-Az áldozatot az előudvarban találták meg – nyilatkozta Trab Antal, a Pornóapáti 

Rendőrkapitányság alezredese.  – Az elhunyt borzasztó fájdalmakat élhetett át halála előtt. Mellette 

egy Magyar Szinonimaszótárt és A Magyar Helyesírás Szabályai című könyvet találtuk, amelyek 

valószínűleg nem az áldozathoz tartoztak. A tetthelytől ötszáz méterre megtaláltuk a Hogyan 

másoljunk szövegeket? című könyv egyik kiadványát. 

A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen adott ki elfogató parancsot, erőszakosan 

elkövetett emberölés alapvádjával. A nyomozást hamar megoldotta az, hogy a bűntényt az egyik 

bekapcsolva hagyott kamera felvette. A több órás vágatlan pornófilm áthajtása után a felvételről 

azonosítani tudták a két elkövetőt. Az egyik, egy híres magyar közéleti személy, akiről hidat is 

neveztek el. Vágó István elismerte, hogy véletlenül találkozott Fekete Pákóval, majd hirtelen 

felindulásból kínozni kezdte. Vágó István az „űrállomás” és a „köcsög” szavak kiejtésére 

kényszerítette Pákót. Később csatlakozott Schmitt Pál köztársasági elnök, így megtudtuk, mit 

kerestek az említett könyvek a tett helyszínén. Ő is tovább kínozta Pákót, akinek Schmitt Pál írásait 

kellett elolvasni és helyesírási hibákat keresgetnie benne. 

Az elkövetőket két év szigorított börtönbüntetésre ítélték. Az udvaron nem hivatalos tények 

szerint kokaint találtak, ami Stohl Bucira terelte a gyanút.  

Tóth Krisztián, 13. A 
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Csehov: Három nővér 

Január egyik szeles estéjén alkalmunk volt megnézni Csehov Három nővér című drámáját a Nemzeti 

Színházban. Híres színészekben nem volt hiány. A három nővért Udvaros Dorottya, Kovács Patrícia és 

Péterfy Bori játszotta. Rajtuk kívül még olyan színészek kaptak szerepet, mint Alföldi Róbert, Kulka 

János, Sinkó László és Szabó Kimmel Tamás, a Made in Hungária sztárja. Maga a darab nehezen 

érthető volt, de a színeszek élvezhetővé tették. 

Az első felvonás másfél órás volt, így nehéz volt végig figyelni a darabra. Magának a darabnak a 

témája sem volt könnyű. A nővérek az élet értelmét keresték az egész darabban, ezért a mű nem volt 

túl jó választás a 11-dikeseink számára. Ennek ellenére sokan élvezték.  

Későn érkeztünk haza, nagyon elfáradtunk, és ez még másnap is érezhető volt. 

Magdali Zsóka 

Egy kis színházA három nővér - kritika 

 

Szükségszerűnek és időszerűnek tartom 

leszögezni, hogy számomra a színházban 

háromfajta előadás létezik: ami remek, mert 

van benne sztori, némi humor és azért kijut 

valamennyi mondanivalóból is, aztán ami még 

a jó kategóriába tartozik, vagyis elsütnek egy-

két poént, van benne tartalom és követhető a 

története, végül pedig létezik az egyáltalán 

nem bejövős csoport, ami tartalmasnak tűnik, 

de nem az, mert kegyetlenül unalmas és 

vontatott. 

Na, A három nővér gyönyörűen prezentálta az 

utolsó kategóriát. 

Csehovval már negyedik félév óta nem vagyok 

kibékülve, konkrétan a Sirály úgy istenesen 

megalapozta a köztünk lévő kapcsolatot, mely 

egy elégtelen formájában csúcsosodott ki. A 

végtelenségig elvont stílusa nekem kicsit 

olyan, mint a modern művészet: a fehér lapra 

rajzolt négyzettől sem megyek le hídba. A 

három nővérre úgy ültem be, hogy akkor 

tudtam meg, hogy ki a szerző, mikor ránéztem 

a jegyemre. Gondoltam semmi probléma, 

biztosan így is jó lesz. Hát nem. 

A teljes előadás megközelítőleg három (!) óra 

hosszú, viszont ezt végigülni nem semmi… és 

mindezt még a karzat első sorában 

elszenvedni, ahol nem lehet kinyújtózkodni 

egyenesen durva. A legnagyobb hibája 

szerintem A három nővérnek, hogy a nem 

műértő nézőt abszolút képtelen lekötni, 

ugyanis azon kívül, hogy a szereplők az életük 

problémáiról beszélgetnek, meg tök 

fölöslegesen ide-oda járkálnak, nem történik 

semmi a teljes műsoridő alatt. Közben szó esik 

arról, hogy a karakterek boldogságot keresik 

meg hasonlók, ami igazából maximálisan át is 

jött, ugyanis én is a boldogságot kerestem: a 

megfelelő ülőpozíciót, az elalvás elleni 

módszereket és a szünetig visszamaradt időt. 

Az egész annyira unalmasnak hat, hogy első 

rész után komolyan úgy éreztem, hogy gyök 

alá tettek, viszont a színdarab végére 

egyenesen sikerült elosztaniuk nullával. Ennek 

eredményeképpen igazából egyetlen karaktert 

sem bírtam megjegyezni, egyszerűen senkivel 

sem szimpatizáltam, és abszolút elvesztettem 

az érdeklődésem az első húsz perc után. A 

csúcs a vonatmegállós jelenet volt, ahol 
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mindenki felváltva elmondott egy monológot, 

aztán amíg a másik beszélt, addig a többiek a 

háttérben csellengtek meg járkáltak, 

számomra teljesen indokolatlanul. 

De hogy valami jót is mondjak: a 

szereplőgárda kifejezetten jól játszott, és 

olyan hírességek is szerepeltek, mint Alföldi 

Róbert. A díszlet és a jelmezek igazából 

korrektül össze voltak rakva, és jól 

kihasználták a mozgó színpad adta 

lehetőségeket is. 

Viszont ez nekem édes-kevés volt ahhoz, hogy 

egyáltalán felkeltsék az érdeklődésemet.  

Elismerem, hogy ilyet végigjátszani pokoli 

kemény lehet, de attól, hogy valami hosszú 

meg nehéz, még nem ekvivalens azzal, hogy jó  

is. Zárásnak legyen elég annyi: a műsorvégi 

tetszésnyilvánítás (magyarul: vastaps) inkább a 

nézőközönség felé lett volna indokolt, ugyanis 

A három nővért végignézni igazi teljesítmény! 

Taps. 

 

Vuliem 

 

A dohányos is ember, csak rövidebb ideig él! 

Európában az elkerülhető halálesetek kiváltó 

okainak listáját a dohányzás vezeti. A 

dohánytermékek 

egészségkárosító hatásával 

azonban egyre többen 

tisztában vannak, ezért az 

EU azt igyekszik elérni, 

hogy az emberek ne 

szokjanak rá a 

dohányzásra, a 

dohányosok pedig 

hagyjanak fel káros 

szenvedélyükkel. Az év 

elején, három hónapos türelmi idővel lépett 

életbe a "dohánytörvény" Magyarországon: 

nemcsak a zárt helyiségekben tilos a 

dohányzás, de a cigizést az aluljárókban, 

játszótereken és ezek ötméteres körzetében, 

illetve a gyermekjóléti intézmények udvarában 

is büntetik. 

Ma már egyáltalán nem ismeretlen fogalom a 

dohányzás, de lássuk honnan is származik! A 

dohányzás, a dohánylevelek használata 

először Amerikában és Ausztráliában terjedt 

el. Európába Amerika felfedezése után a 

hódító spanyolok és portugálok által került. A 

spanyolok hiedelme szerint az indián katonák 

a dohányból nyerték bátorságukat. Európai 

elterjedéséhez Jean Nicot de Willemann 

lisszaboni nagykövet járult hozzá, 

aki először termesztette 

Európában a növényt. A később 

(1828-ban) felfedezett 

hatóanyagot róla nevezték el 

nikotinnak. Eleinte a 

dohányleveleket pipába téve 

használták. A cigaretta az 1800-as 

évek közepén terjedt el. Egy 

anekdota szerint a török-

egyiptomi háború idején az egyik 

katonának eltörött a pipája, és 

kényszermegoldásként papírba tekerte a 

dohányleveleket, hogy el tudja szívni.  

A dohányzás hatásainak két fajtája: az azonnali 

és a hosszú távú hatások. Az azonnali hatások 

kialakulásáért a nikotin a felelős, hiszen az első 

cigaretta elszívása során az illető 

tulajdonképpen kis mennyiségű mérget juttat 

a szervezetébe. jelentkeznek azok a hatások, 

amelyek miatt tulajdonképpen az emberek 

használják a dohánytermékeket: a nikotin 

enyhe pszichés hatása, a hangulatváltozások, 

élénkítő hatása vagy stressz helyzetben 
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nyugtató hatása. A dohányzás hosszú távú 

hatásai zömében károsító jellegűek. Egyetlen 

bizonyítottan pozitív hatását ismerjük, ez 

pedig, hogy csökkenti az Alzheimer- és 

Parkinson-kór kialakulásának valószínűségét. A 

legismertebb káros tulajdonsága a rákkeltő 

tulajdonság. A füst, ahogyan bejut a tüdőbe, 

útközben mindenhol növeli a rák 

kialakulásának valószínűségét. A szívben az 

érelmeszesedés hatására nő a szívinfarktus 

esélye. A dohányzás növeli a vérrögképződés 

gyakoriságát. Különösen veszélyes ez, ha 

valaki fogamzásgátló tabletta szedése mellett 

még dohányzik is, hiszen mindkét tényező 

önmagában vérrögképződést okozhat. Együtt 

pedig hatásuk megsokszorozódik. 

Természetesen mindenkinek saját szíve joga 

eldönteni azt, hogy a dohányzók, avagy a nem 

dohányzók táborát kívánja erősíteni.  Ha zavar 

minket a dohányfüst, a saját egészségünkért 

magunknak kell kiállnunk! Legyél határozott és 

bátor, szólj, ha körülötted dohányoznak, hogy 

téged ez zavar, hiszen mindenkinek joga van a 

tiszta levegőhöz! 

Dicsérdi Ádám  

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYÉRT ADHATÓ ÖSZTÖNDÍJRA 
 
 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány pályázatot hirdet az ESZI- ben 

tanuló diákok számára igénybe vehető tanulmányi ösztöndíjra. 
 
A tanulmányi ösztöndíj pályázat célja: 

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása, ösztönzése 
 
Kiírás dátuma: 2012. február 01. 
Pályázatok benyújtásának határideje (osztályfőnök által összesítve):2012. február 24. 

 
A tanulmányi ösztöndíj pályázat feltételei a pályázó számára: 
- tanulmányi átlaga (a tárgyévben elért félévi eredmény 4,00 feletti 
- nem volt igazolatlan órája, 
- nem indult ellene fegyelmi eljárás, 
- házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsít. 
 
Kérjük a diákokat, az osztályfőnök által kért időpontra leadni a kitöltött pályázati űrlapot, hogy 
ők határidőre, a megadott formátumban és terjedelemben előkészíthessék az osztályuk 
pályázóinak anyagát!  
 
Az ösztöndíjbizottság bírálata után az elfogadott pályázat pályázóinak listáját az 
alapítvány hirdetményben közli (faliújságra kihelyezve) 2012. március 19- ig. Az 
ösztöndíj kifizetése is márciusban történik. 
 
Sikeres pályázást kívánok: 

                              az Alapítvány nevében: Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető  
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Az „elgondolkodtató” szerek 

„Elgondolkodtató”, „meggondolkodtató” szerek, vagy ahogyan ti 

ismeritek kábítószerek, drogok. A mai fiatalok mindegyike legalább 

egyszer kipróbálta már valamelyiket. Akár egy bulin, vagy csak 

kíváncsiságból. 

Sokan nincsenek tisztában a drog 

fogalmával. A droghoz az alkoholtól kezdve 

a speedig, oldószerig sok minden tartozik. 

Ezek nagy része az illegalitás csoportjába 

sorolható, de van olyan, ami egy bizonyos korhatáron felül legális. 

Nézzünk meg közelebbről néhány fent említett „finomságot”. 

Az alkoholt még ma is ajánlja néhány orvos, mint nyugtató- vagy 

altatószert. Alacsonyabb dózisban enyhe fájdalomcsillapítóként használható. Közepes mennyiségű 

alkohol (azaz néhány pohár ital) növelheti, de le is csökkentheti a szív ritmusát, kitágítja a bőrben lévő 

vékony hajszálereket (ez melegségérzetet okoz), csökkenti a testhőmérsékletet, növeli az étvágyat, a 

nyálelválasztást és a gyomorsav mennyiségét, okozhat vizelési kényszert, az EEG lassulását, növeli a 

reakcióidőt és rontja a mozgáskoordinációs képességet. Viszont nagy adagban az alkoholtól ittas 

állapotba (berúgás) kerülhetünk, ami zavarodottságot, elfolyó beszédet, torzult látást, elégtelen 

mozgáskoordinációt eredményez. Ezekhez a tünetekhez gyakran rosszullét és hányinger is társul. Még 

nagyobb mennyiségek elfogyasztása légzési nehézségeket, általános érzéktelenséget és eszméletvesztést 

okoz, akár légzésbénulásból vagy keringési zavarból eredően halált is. A berúgást gyakran másnaposság 

követi, melynek leggyakoribb tünetei: rosszullét, gyengeség, szédülés, gyenge mozgáskoordináció és 

különféle fájdalmak. Pszichikai hatások.  

Az alkohol gyakran oldja a gátlásokat, kellemes közérzetet, barátságos viselkedést eredményez. 

Sokakban feloldja a feszültségeket. A másik oldalról az alkoholfogyasztókat gyakran jellemzi a 

kötözködő, agresszív viselkedés, erős italosok körében gyakoriak a verekedések és más erőszakos 

cselekedetek. Ennyit az alkoholról.  

Fontosnak tartom még egy kábítószer megnevezését. Az extasyt már sokan ismerik, ha nem is 

tapasztalatból, de a nevét már biztosan hallottátok. Hatása a tabletta lenyelését követően kb. 30-45 

perccel jelentkezik, más fogyasztási módok (szippantás, elszívás vagy intravénás injekció) esetén jóval 

hamarabb. A csúcsot kb. másfél óra múlva éri el, kitart további két-három óráig, majd fokozatosan 

alábbhagy. 4-6 óra elteltével a használó „visszatér a földre”, az enyhe befolyásoltság érzete azonban 

napokig fennállhat. Fiziológiai hatásaihoz sorolhatjuk, hogy erősen megemeli a vérnyomást és a pulzust, 

ezért szívpanaszok mellett nem tanácsos a fogyasztása. Problémák merülhetnek fel máj- vagy 

veseelégtelenség esetén is. A drog által kiváltott leggyakoribb fiziológiás tünetek: a száj kiszáradása, 

fogcsikorgatás, a fogak összeszorítása, rágáskényszer, étvágytalanság, verejtékezés, ritkábban enyhe 

rosszullét.  

A fent említett két kábítószer rövid, de annál inkább fontos bemutatójából is láthatjuk, hogy a téma a mai 

emberek, főleg fiatalok szemében igen fontos, mivel akár saját életüket is veszélyeztethetik a 

kíváncsiságukkal. 

Tóth Noémi 
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HuMorzsák 

„Egy házaspárt kirámol egy betörő. A 

rendőrök idejében elkapják, beviszik a 

sittre. Fél óra múlva a kirabolt férj beállít 

az őrsre 

- Elnézést, beszélni akarok azzal a 

betörővel, akit most kaptak el! 

- Miért akar vele beszélni? - kérdi a 

rendőr. 

- Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, 

hogy a feleségem nem ébredt fel. 

Érdekelne a technikája.” 

 

 

 

„ Mért nem tudnak vízisízni a szőke nők? 

 ??? 

 Mert nem találtak még lejtős tavat.” 

„Kovács kapatosan botorkál haza. Látja, hogy a 

lépcsõházban fekszik valaki. 

- Hol lakik, jó ember? - kérdezi segítõkészen. 

- Egy emelettel feljebb, balra. 

Felcipeli a sorstársát, kinyitja a baloldali ajtót, beteszi a 

férfit. Utána visszamegy a földszintre. Megint lát ott 

valakit. Megkérdezi: 

- Hát maga hol lakik? 

- Egy emelettel feljebb, balra. 

Felcipeli õt is, kinyitja az ajtót, belöki. Megint lemegy. 

Megint fekszik ott valaki. Kovács most már dühös: 

- Csak azt ne mondja, hogy maga is egy emelettel feljebb, 

balra lakik! 

A férfi nehézkesen feltápászkodik. 

- De igen, és ha még egyszer belök a liftaknába, pofán vágom.” 
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