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AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FOLYÓIRATA, 
2012. MÁRCIUSI SZÁM 

 

Cikk a március 15.-ről a 2. oldalon 

A húsvét hagyománya a 3. oldalon 
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Március 15. 

 

A fiatalság szempontjából nézve 

fontos ünnepség március 15-e, mert ez 

egy olyan esemény a magyar 

történelemben, ami más országokat is 

megérintett, ami örökre megmarad a 

magyarok szívében. 

Engem az fogott meg igazán, hogy 

az egész forradalmat diákok, 

egyetemisták, fiatalok, majdnem olyan 

korúak, mint mi, indították el. Ezeknek 

a résztvevőknek a lelkében a hazaszeretet vágya, a szabadság érzete 

játszódhatott le. Ők készek voltak feláldozni magukat az országért, a jövő 

nemzedékéért. 

Valóban nagy emberek, hősök voltak, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc szereplői, kik meg akarták változtatni az akkori Magyarország 

helyzetét, és kivívni szabadságát. 

A mai fiatalok nagy része nem törődik a történelemmel, a hősökkel, a 

megemlékezésekkel, mert ez számukra a mai világban nem oly fontos. Hazánk 

szeretete azon nyugszik, hogy emlékezzünk, megemlékezzünk hőseinkről, 

szabadságra törő harcainkról, tiszteletben tartsuk a múlt történéseit, eseményeit. 

Bár a mai fiatalokat nehéz lenne rávenni, hogy tiszteljék és becsüljék a 

történelmi kincseket, de véleményem szerint semmi sem lehet lehetetlen, még ha 

a fiatalok gondolkodásáról és véleményéről is van szó. 

Március 14-én volt iskolánkban az ünnepi megemlékezés, melyen minden 

évfolyam képviseltette magát. A műsor két részből állt. Először a diákok mondták 

el, hogy mit is jelent számukra a haza. Ezen gondolatok mind pozitív kicsengésűek 

voltak, melynek örülhetünk a fiatalok szempontjából. Majd diákjaink neves 

íróinktól idéztek. A műsor végén a Himnusz és Szózat hangzott el kánonban. 

Bata Cintia 
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Farsang a koleszban 
 

Idén is megtartottuk 

kollégiumunkban a farsangi bált. 

A tavalyi évhez képest szép 

számmal voltak, akik jelmezt 

öltöttek. Az egész délutános 

készülődés után a nagyklubban 

vonult fel a díszes társaság, 

természetesen zenei aláfestés 

mellett. A zsűrinek idén sem volt 

könnyű dolga az első három 

helyezett kiválasztásával. A 

diákok mellett a tanárokat is 

díjazták, persze csak szóban.  

A diákok közül első helyen 

végzett Salihu Gentiana, 

hastáncosnőként aratott 

sikert, a tanárok közül pedig 

az új kolléga, Gyurina Illés lett 

az első, aki papnak öltözött. A 

farsangi mulatságot zsíros 

kenyér fogyasztása és az 

eredményhirdetés zárta. 

Ezúton is gratulálunk minden 

résztvevőnek, és reméljük 

jövőre még többen fognak 

beöltözni. 

BP 

 

Húsvét 

 

A húsvét az egyik legnagyobb ünnep a keresztény egyházban. Neve az előtte lévő 

40 napos böjtből származik, amikor nem lehetett húst enni. Régen a húson kívül 

nagyon sok mindent nélkülözniük kellet a hithű embereknek. Például a 18. 

századig a böjti időszak alatt csak kenyeret, sót és növényeket ehettek. Később 

már enyhültek ezek a megszorítások is. Mára már a húsvét előtti böjt nem a 

„koplalásról” szól. Hazánkban nem sokan tartják meg ezeket a szokásokat, de 

például Németországban, a böjti időszakban sok ember tart tisztító kúrát, vagy 

esetleg leszokik káros szenvedélyeiről erre az időre. 
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Az „igazi” húsvét 

nagycsütörtökkel 

kezdődik és húsvét 

hétfővel ér véget, 

szóval a szünet elejétől 

végéig. 

Nagycsütörtökön az 

utolsó esti misén a 

harangok Rómába 

mennek és nem is 

haljuk őket egészen a 

feltámadásig, azaz a 

szombat esti mise 

végéig. Nagypénteken 

a legszigorúbb böjt 

napja, ezen kívül sok 

helyen passiójátékkal 

emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthalálról. Nagyszombaton este végre 

megehetjük a főtt sonkákat és a megszentelt kalácsot. Húsvét vasárnap reggel a 

tojásvadászat ideje a kisgyerekek számára. Ilyenkor, ha a gyerekek nem 

készítettek fészket a nyuszi számára, akkor az elszórja az udvarban a nekik szánt 

ajándékokat. Akiknél ez szokás, az emlékszik rá mennyire izgalmas tud lenni ez a 

keresés, és milyen jó érzés, mikor az ember megtalálja a régóta áhított ajándékot 

a fűben. Ezek után jöhet a kiadós húsvéti ebéd, ahol nyulat vagy bárányt eszünk 

minden mennyiségben. 

Persze a húsvét hétfő az már egy másik téma. A lányok, ahogy én is, nem nagyon 

élvezik ezt a napot. De a fiúk körében ez egyet jelenthet a kéthavi zsebpénz 

megszerzésével és természetesen egy egész délelőttön át tartó bulival. Régen a 

locsolásnak sokkal 

nagyobb szerepe volt 

mi ma. Általában a fiúk 

a rokonlányokon kívül 

csak azokat a lányokat 

locsolták meg, aki 

tetszettek nekik. 

Képzeljétek el fiúk, 

milyen jó is az, amikor 

egy nap annyi 

széplányt meg lehetett 

nézni vizes pólóban. 

Ezért is volt a 

húsvétnak akkora 

szerepe az udvarlás 

szempontjából. De az a 

lány, akihez a legtöbb fiú ment locsolni, az volt a legkapósabb.  

Magdali Zsóka 
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Miért akarunk mások lenni? 

 
A minap tették fel nekem a kérdést: 

Miért akarnak a tizenévesek, 

felnőttek lenni? Miért akarnak a 

felnőttek újra gyermekek lenni?  

Miért akarnak a kövérek lefogyni? 

Miért akarnak a vékonyak még 

jobban lefogyni? Miért akar a 

szegény gazdag lenni? Miért akar a 

magyar amcsi lenni?  

Miért? Miért? …. 

A válasz egyszerű: IDEÁLOK. Az 

embernek mindig vannak gondjai, 

ezeken a gondokon változtatni akar. 

Ezekhez a változásokhoz pedig 

irányt keres.  Irányt, egy ideált, aki 

az ő problémáján túllendülve 

látszólag gondtalan életet él. Vágyik 

arra a boldogságra! Öltsön ez akár 

vékony testű vagy aranyba foglalt 

formát. Probléma ez? Nem!  A 

problémák megoldása a változás 

egy szintig. Az ésszerű határokon 

belül maradva ez a helyes 

hozzáállás. Magunk elé teszünk egy 

példaképet, és megfeszülve arra 

felé törünk. Mikor elérjük, persze 

látjuk, hogy nem gondtalan ez az 

állapot. Új célokat tűzünk ki, új 

példaképeket teszünk magunk elé, s 

nézzük, hogy a mögöttünk lévők 

hogy törnek felénk. Ez a FEJLŐDÉS. 

Zahurak 

 

Önkéntesség?!? 
 

 

Nem tudom, hogy ti hogy vagytok 

vele, de nekem egyre többet jár az 

eszem az önkéntes 

munkán. Nyáron 

elmentem egy 

állatmenhelyre, 

hiszen szerettem 

volna egy kutyát, 

de apa csak onnan 

volt hajlandó 

elhozni. Amint 

végigmentem a 

ketrecek között, 

elszorult a szívem. 

Borzalmas volt látni a sok szomorú 

kutyát. Ám feltűnt az is, hogy amint a 

közelükbe ér valamelyik ottani 

dolgozó, minden kutyus vidám 

farkcsóválásba kezd.  

Ekkor kezdett el 

foglalkoztatni, 

hogy önkéntes 

munkát vállaljak 

egy menhelyen. 

Majd 

elgondolkoztam 

azon, hogy miért 

is nem vállaltam 

eddig, hiszen volt 

rá időm, most 

mikor nincs, 

hiszen nyakamon az érettségi, de 

mindig eszembe jut. Nyáron persze 

csinálhatnám, elvégre megint lesz 

időm rá, ám ott vannak a bulik. Jó 
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lenne azt mondani, hogy inkább 

segíteni fogok egy menhelyen, 

minthogy fesztiválokra és nyaralni 

menjek, de ezt magamnak sem hinném 

el. Az az igazság, hogy jó lenne jót 

tenni, ám ha arra kerül a sor, mindig 

találok valamilyen kifogást azért, hogy 

mégse kelljen véghezvinni a fárasztó és 

ráadásul ingyenes munkát.  

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de 

szerintem minden emberben ott van a 

segítésre való vágy, csak a lustaság 

sokkal erősebb. Ezért keresünk mindig 

kifogásokat. 

De próbáljunk meg néha önzetlenek 

lenni másokért.

 

Kis Sunyi 

 

Részeg fiatalok, ittas rongálás… 

 
Ez egy eléggé nyers téma, mégis érdemes 

boncolgatni. Számtalan dolgot hall, lát, érzékel 

társadalmunk, ami azzal kapcsolatos, hogy a mai 

fiatalok lerészegedve ittasan rongálnak. 

Vegyünk példának egy átlagos szombat esti bulit. Az 

illetékes elmegy bulizni adott helyre. Ahhoz, hogy jól 

érezze, magát kell az alkohol… fel kell önteni a 

garatra… Hazafelé persze kanyargós az út, így 

akaraton kívül is neki mehet valaminek, aminek baja 

történik (bár nem ez a jellemző). Általában a dolog 

úgy fest, – kívülről szemlélve elég nevetséges – hogy 

az emberünk erőfitogtatás céljából kárt tesz 

valamiben, ami keresztezi az útját. Felgyújt egy szemetest, kidönt egy közlekedési táblát, 

megrongál egy szobrot, szóval kárt tesz a köz-tulajdonában. Nem kisebb dolog ennél, talán még 

bosszantóbb is, ha magántulajdonban tesznek kárt, és az adott személyt sérelmez, például 

autógumik kiszurkálása, esőcsatornák eltörése és a többi… 

Hogy miért jó ez nekik? Hát, aki ismer, ilyen embert kérdezze meg tőle, de az általános 

tapasztalat az említett erőfitogtatás, a poén- kedvcsinálás, a menőzés és társaik. 

Hogyan védekezzünk ez ellen? A leghatásosabb módszer persze az lenne, ha le lehetne beszélni 

a fiatalokat az ilyenről. Meg lehet próbálni… de szerintem nem lenne túl eredményes. Mindig 

lesz egy két ilyen eset. Megoldás lehetne, ha több térfigyelő kamerát szerelnének fel a kétesebb 

településeken. Így legalább azonosítani lehetne az elkövetőket. Ez viszont azért nem jó 

elgondolás, mert nem szereti az ember, ha még a sarki boltba is kémlelő szemek kísérik útján. 

Mindenesetre ez egy lehetséges opció. Szerintem intő példaként súlyos bírságokat kéne 

kiszabni, ha egy tettest rajtakapnak, amint ilyet tesz. Mindenekelőtt azonban fontos, hogy a fiatal 

otthon olyan nevelést kapjon, ami nem vezeti rossz útra. 

 
Bracii 
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Miért lesz celeb egy bűnözőből?! 

 

 
Az Erdélyből áttelepült 
Ambrus Attila a rablásai 
előtt jégkorongos karriert 
futott be. 5 évig az Újpest 
TE csapatában játszott. 
Mivel nem tudott 
megélni a hoki kapusi 
fizetéséből, inkább 
veszélyesebb vizekre 
evezett. 1993-tól, 6 éven 
át közel 30 alkalommal, legtöbbször 
taxival rabolt bankot, 
takarékszövetkezetet, postát, mellyel 
mintegy 140 millió forintot zsákmányolt. 
A fegyverrel szerzett milliókat a saját 
kedvteléseire, szórakozására fordította, 
túlnyomó részt autókra, luxuslakásra, 
nyaralásra, nőkre költötte. Közvetlenül az 
akciói előtt, a pénzintézetek közelében 
lévő presszókban fogyasztott whiskyt, 
erről kapta nevét. A nyomozás során 
mégsem ez vezetett az elfogásához, hanem 
a legutolsó rablása során elfogták a társát, 
majd később menekülés közben, a román-
magyar határon őt is. 2002-ben a 
Legfelsőbb Bíróság 17 év börtönbüntetést 
szabott ki, de a jó magaviselete miatt 2012. 
január utolsó napjaiban szabadlábra 
helyezték. Börtönévei alatt 
kerámiakészítéssel foglalkozott, 
kommunikációt, nyelvet tanult és 
lediplomázott. Szakdolgozatát a média 
hatása a fiatalkorú bűnelkövetőkre 
témában írta. 

Különleges bűnöző életmódja felkeltette a 
társadalom, de legfőképp a nők 
érdeklődését. Igaz megoszlanak a 
vélemények a tetteivel kapcsolatban, de 
valamiért mégis foglalkoznak vele az 
emberek. A 90-es években a sajtó, a média, 
a bűnügyi magazinok sok hír közöltek 
róla, nyomon követték rablásait. Elhíresült 

szokásai, vakmerősége, 
pengeélen való táncolása, 
kíváncsivá tette az 
embereket, ezért a börtönben 
töltött évei alatt is rengeteget 
foglalkoztak vele, 
csomagokat, leveleket, 
felajánlásokat kapott nők 
százaitól. Igaz, hogy 
fegyverrel rabolt és számos 

pénzintézeti munkatársban maradandó, 
rossz élményt okozott, de rablásai során 
senki sem sérült meg. Haszonszerzése 
nem példamutató magatartásra utal és 
nem is mondható szórakoztatónak, de 
mégis nagyon sokan megszerették. Nem 
feltétlenül a tettei, hanem kisugárzása 
miatt: azt az egyszerre jó és rossz fiú 
image-t, amit senki más nem hoz magával. 
A maga egyszerűségével és erős 
csínytetteivel együtt nemcsak 
Magyarország, de még Hollywood is 
felfigyelt szokatlan pályafutására. 
Összesen négy könyvet írtak róla, pár éve 
felröppent az a hír is, hogy Ambrus Attila 
stílusos, nem mindennapi bizarr történetét 
a Golden Globe-díjjas Johnny Depp fogja 
filmvászonra varázsolni. 10 év alatt 
számos cikk jelent meg Ambrus Attiláról, 
a közösségi oldalon létrehozták profilját is, 
kétszer keltették halálhírét. 

Ennyi év után újra élvezheti a szabadságot 
és ráadásul ország-világ kíváncsi arra, 
hogy a jelenlegi gazdaságban, 
társadalomban, magánéletében vajon hol 
és hogyan találja meg a helyét, hagyja-e, 
hogy a bulvár szétcincálja az életét és fel 
tud-e zárkózni azokhoz a dolgokhoz, 
amikről a 10 év alatt lemaradt. Szerintem 
szomorú az, hogy ma ilyen emberekből 
lesznek „sztárok”, őket pénzeljük és rájuk 
néz majd fel az ifjúság.

Dicsérdi Ádám 
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Maradjunk vagy menjünk? 

 
Sok fiatalban felmerül a kérdés, ki 

menjek külföldre? És a legtöbbünk 

már el is döntötte, igen, ki fogunk 

menni. Hosszú folyamat vezetett el 

odáig, hogy ma már minden hatodik 

ember ki akar menni külföldre, és a 

legtöbbjük nem egy-két évre… Egy 

életre terveznek. Odakint jól fizető 

állást remélnek és biztos életet, ezt 

ma Magyarországon sokan nem 

tudjuk elképzelni. Anglia és Németország a legnépszerűbb cél, ezért már 

mindenki tanul legalább egy nyelvet, hogy biztosan tudjon boldogulni. A legtöbb 

szülő is támogatja ebben gyermekét, nem akarja, hogy minden egyes forintért 

úgy kellejen megküzdenie, hogy közben retteg, melyik pillanatban bocsájtják el. 

Persze aki itthon jól tanul, annak biztosan lesz megfelelő munkája, de manapság 

már a lehetőségek többel kecsegtetnek. Miért is maradjak itthon, ha ott jobban 

kereshetek és mindemellett még világot is láthatok. Nehéz kérdés ez. Fogni egy 

bőröndöt belepakolni az eddigi életünket és útnak indulni vele, hátra hagyva 

barátokat és családot. Nagy elhatározás kell ehhez, de a támogatást megkapjuk, 

ezért sokan bele mernek vágni. Végül is egy próbát megér. Megtudhatod, hogy 

tudsz talpon maradni egyedül és kipróbálhatod magad az élet sok területén.  

 

Diákok véleménye a külföldi munkavállalásról: 

 

„Nehéz lehet magad mögött hagyni mindent, de ha valaki megmeri lépni ezt a lépést, 

szinte biztos, hogy nem fogja megbánni. Jelen körülmények között, ez az egyetlen 

lehetőség a biztos életre.” 

 

„Hasznos, ha tud az ember nyelveket, mert így könnyebben boldogulhatnak odakint és 

persze jól kereshetnek.” 

 

„Többet lehet keresni, mindenképpen megéri, és persze jól lehet nyelvet tanulni. Ha 

kimennék, akkor Franciaországban, Párizsban szeretnék élni.” 

 

„Sok tapasztalat, több lehetőség, és több pénz. Amerikába mennék.” 

 

„Bátor ember, aki neki mer vágni, és mindent itt mer hagyni. Szerintem ez egy nehéz 

döntés, de ha kimennék Ausztriát, Németországot vagy Svájcot választanám.” 

 

Ruff Eszti 
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„Varázsgombától a kémiai terrorizmusig” címmel a 

drogfogyasztásról tartott előadást Pakson, az országszerte 

ismert toxikológus, dr. Zacher Gábor  

 „A paksi művelődési házban tartott előadást 

február 28.-án az ország kedvenc toxikológusa, a 

méltán híres dr.Zacher Gábor. Az előszó alatt, míg 

felkonferálták, végig azt hittem, egy fehérköpenyes 

orvos fog a színpadra lépni, ehelyett viszont, a korát 

tekintve, fiatalos és jó fej ember lépett fel. Nem 

hittem a szememnek. Zacher Gábor a meséken 

keresztül próbálta megértetni a fiatalokkal, hogy a 

drog nem öl, csak megváltoztat. Nem biztos, hogy 

ez a változás káros számunkra, sok olyan ember 

van, aki nagyot alkotott a különböző „szerek” hatása alatt. Ilyenek például: Jimmy Hendrix, 

Lewis Caroll(Alice Csodaországban), Jim Morrison, Van Gogh, és a legújabb üdvöske, Amy 

Winehouse. A toxikológus ezeken kívül még a különböző drogok hatását is megmutatta, hogy 

miként változtat meg, s mindezt egy pókon. A különböző drogok hatására a pók más és más 

hálót készített. Így az a póknak „tökéletes” volt, bár látszott, nem az.  

Az előadás végén még mindig azon csodálkoztam, hogy az az ember, aki a színpadon van, 

tényleg Zacher Gábor-e. Ahhoz képest, amit vártam, sok mindent megtudtam a drogokról, és 

az életről. Viszont még mindig kitartok az állításom mellett, miszerint a drog az rossz!!!!!” 

Szigeti Viktória  

 

   
„Hatalmas fák között gombaházakban lakunk és mindig 
vidámak vagyunk…..” 
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Betépett hálószövők 

NASA-kutatók pókokat különböző drogokkal kezeltek, majd megnézték, milyen hálót szőnek 

ezután. Változatos kreációk születtek, amiknek nem sok közük volt az eredeti légyfogó 

berendezéshez. 

 

Az extasy-val vagy speeddel tuningolt pókok vad dolgokat kreáltak, a háló keretében sok 

lyukat hagytak. 

LSD: egyenletesen szőttek, de nem teljesen fejezték be a művüket. 

Marihuana: úgy tűnt, a pókok elvesztették a kedvüket munka közben, félbehagyták a hálót 

Clorahidrát (altatók): a keret még elkészült, de a körökhöz már hozzá se kezdtek. 

A koffeinnek tudható be a legbizarrabb hatás: a pókok minden tervszerűség nélkül csupán 

egymáshoz kötögették a szálakat. 

A képeken feltüntetett narkotikumok ugyanis olyan alapvető receptorokat ingerelnek, olyan 

ősi neurotranszmitter-rendszereket és „pályákat” hoznak működésbe, melyek vagy nagyon 

hasonlóak, vagy egészében ugyanazok, mint az emberben. (A szkeptikusok megnyugtatására: 

a NASA közismerten rengeteg mellékkutatást végez, nem csak űrhajókat épít.) 

A kutatás célja az volt, hogy kiderítsék, lehetséges-e a pókokat használni arra a célra, hogy 

egyes anyagok toxicitását, mérgező mivoltát leleplezzék. A teória az volt, hogy a különféle 

drogok erejétől, mérgezőségüktől függően a pókok eltérnek majd a genetikusan rögzült 

hálómintától, így egy táblázat és a számítógép segítségével pontos képet kaphatnak az adott 

toxin veszélyességéről. 
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Tudatmódosító szerként valószínűleg a pókok idegrendszerére is hat a drog, és a szabályos, 

nagyon szép, öröklött és vele született genetikailag meghatározott szövési mód, ami 

pókfajtáként is jellemző lehet, az teljesen kusza és össze-vissza pókszövéssé változik. 

Forrás: www.urbanlegends.hu 

A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön!! 
 

Mindenkinek ismerős már a környezetvédelmes téma. Biztos unalmas is ez az egész, de most 

megpróbálom egy kicsit más szemszögből megközelíteni a dolgokat. 

Szinte minden nap lehet róla hallani, hogy mennyire fontos ez a világ számára. Gondolom, 

ismeritek azt a mondást, hogy a Földet nem a nagyszüleinktől örököljük, hanem az 

unokáinktól kapjuk kölcsönbe. Ez a szólás-mondás nem mostanában alakult ki, de ma nyerte 

el igazi értelmét. Hiába szorítottuk vissza a környezetszennyezést az előbbi évszázadok 

tevékenységéhez képest, mára a világ ökológiai lábnyoma nagyobbá vált, mint valaha. Ezért 

kell odafigyelnünk életünk minden részletére. Hozzunk fel egy teljesen hétköznapi, de 

drasztikus példát erre. Nagy-Britanniában, ha minden ember fogmosás közben elzárná a 

csapot, akkor ezzel annyi vizet spórolnának, hogy egy egész város egyévi vízfogyasztását 

fedezné. Elgondolkodtató… 

Magdali Zsóka 

 

Húsvéti horror nyuszi módra 

Nyuszi és csibe egy ólban laknak a nagyinál. 
- Még nem is meséltem, hogy kerültem ide!- mondja nyuszi. 
(- Na, ezt sem úszom meg, aki hallotta, már nem él! Biztos 
belehalt az unalomba.)… Hallgatlak! (Legalább előbb túl leszek 
rajta!)- elmélkedik csibe. 
- Tavaly történt. Épp ilyenkor. Egy szűkre szabott ketrecben 
kucorogtam, azt hittem, innen már nincs kiút. Végleg elment 

minden életkedvem, már kezdtem beletörődni, hogy pörköltként végzem Frodó és Samu 
bográcsában. Bár, meglehetősen sovány állapotban tartott engem a tulaj, az a szőröstalpú, 
zsugori zsírfej. Egy szép napon mégis rám mosolygott a szerencse. Egy mini gazfickó lépett az 
üzletbe, gondoltam: Most jött el az én időm! De csak nem akart észrevenni, bármennyire is 
kapálóztam és futottam a köröket a mókuskerékben. Végső elkeseredésemben még egy répát 
is a számba vettem, pedig nagyon utálom az ízét. Még mindig nem akart odajönni hozzám. Az 
eladó ráüvöltött: Mit akarsz itt? Mit tátod a szád fülesbagoly? 
A kisfiú megszeppent és hátrálni kezdett. Majdnem felborította a ketrecemet, de végre 
észrevett. Akkora könyörgő szemeket meresztettem rám, amekkorát csak bírtam. Ez hatott. 
Másnap a szüleivel tért vissza. Ekkor újabb akadály merült fel ügyemben: az a szőröstalpú, 
zsugori zsírfej nem akart engedni az árból (így is milliói vannak egy Kajmán-szigeteki 
bankszámlán-állatcsempészet, azt beszélik). Végül hosszas alkudozás után megegyeztek és 
hazavittek.  

http://www.urbanlegends.hu/
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Azt hittem, ezek után nem történhet semmi baj, de húsvét után meg akartak nyúzni, és 
megenni. A nagyszülőkhöz kerültem, hogy jó kövérre hizlaljanak. Még szerencse, hogy nagyi 
szenilis szegény, így már rég elfelejtette, hogy én is itt vagyok. Elég, ha az 
ól sötétebbik sarkába húzódom, mert a fél szemére vak. Az az undok fia 
meg szerencsére azóta nem jött, mert összevesztek a levesestálon.  
Bizalmasan hallottam a kakastól tegnap este, hogy ma leves lesz belőled, 
csak gondoltam előtte elszórakoztatlak kicsit, de hamarosan betoppan, 
és akkor lesz csak igazán futkosás, meg sipákolás. Már itt is van! 
Viszlááát! 
 

BP 

 

Aranyköpések kicsiktől és nagyoktól 
 

1. Az összetett szó részei: előtag + futótag. 

2. Tokajban láttuk a Duna-Tisza közét. 

3. Vonjunk átlagot. A legtöbben 27-en voltak, a legkevesebben 16-an. 

- Akkor 26 + 16 = 32 

- Nem. 40. 

- Hm, 42… 

- Tehát 26 + 16 = 42. És 42 : 2 = 20,5. 

4. Inkvizíció: azt jelenti, hogy a papok csúnyán elbánnak az eretnekekkel. 

5. Ismétlés: Az oxigén melyik csoportba tartozik? 

- Fém. 

6. A németek dobták le az atombombát a japánokra. 

7. Arany János 1817-től 1823-ig született. 

8. A víz oxigénből és folyadékból áll. 

9. Táblára fel van írva: a, b, c, d. 

- Mik ezek? – kérdezi az egyik fiú. 

- Számok – valaki hátulról. 
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Versek 

Neked  

- hogy mégjobban megőrülj...  

Akárhányszor buszra ülök, 

régi emléked szíven bök. 

Akárhányszor leszáll az éj, 

felsejlik a múlt szenvedély. 

Akárhányszor rám talál 

a szokásos agyhalál, 

Annyiszor eszembe jutsz, 

bárhová, bárkihez futsz. 

Cím nélkül No.2  

Hajamba tép az őszi szél, 
Az égen ezernyi csillag, 

Lábamat a hideg lelé, 
Ám egy fény sem villan. 
Lépegetek a flaszteron 

Idegesen az éjben, 
A staubom épp az ajkamon, 

Nem vagyok épp kéjben. 

SZemem előtt feltűnik 
Egy megnyugtató kép: 
Remegő kezem eltűnik 
Egy lány mögött épp. 

Téged ölellek, Kedvesem, 
Lám már egy hónapja, 
Elkönnyesedik szemem 

Kitörő gondolatra. 

Érted ég a szívem vadul 
Drágám, te leány, 

Esténként mindig feljajdul 
Szúrós oltárán. 

Eme érzés nélkül nem élnék sokáig, 
Magányosan elhullnék, szállnék a pokolig. 

 

by Leiti 
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Horoszkóp 
 

Kos: Mivel a félév már régen elmúlt, azért a tanulási kedved is nagyot csappant. 

Ezt néhány tanár is észrevette, ezért mostanában szívesebben fognak kihívni, 

felelni.  

 

Bika: Mostanában pénzügyeid jól alakulnak. Ha félre tudod rakni a heti zsebpénzed 

egy részét, nemsokára el tudsz menni újra bulizni hétvégén.  

 

Ikrek: Minden napod egyre unalmasabb. A szünetek hiánya belőled is ugyanazt a 

kimerültséget váltja ki, mint másokból. Vigyázz! A lépcső veszélyes lehet számodra. 

  

Rák: Mostanság nagyon unod már az iskolát. Meg lehet érteni, hiszen már téli szünet 

óta nem pihented ki magad. Ne aggódj, a hosszú hétvége hamar el fog jönni, és 

kialudhatod magad. 

 

Oroszlán: Napról napra egyre jobb a kedved. Bár ezt nem a tanulásra kell 

érteni. Néha azért nem ártana kicsit az iskolára is gondolni.  

Szűz: Mostanában baj van a memóriáddal, gyakran elfelejtesz házi feladatot csinálni. 

Ezt mindjárt többen is észrevették. Vigyázz! A tanárok nem hiszik el hogy szenilis 

vagy.  

Mérleg: Kiegyensúlyozottságod sok sikert hoz a következő időkre, főleg ha 

elkerülöd a betegen is munkába siető, túlbuzgó tanárokat.  

 

Skorpió: A havazás sem állíthat meg téged, hogy elérd a célod, azaz az iskolát. 

Illetve sokak szerint ez a célod.  

 

Nyilas: Úgy gondoltad, hogy itt a pihenés ideje. De sajnos, még az év 

közepén tartunk. Tarts ki, már nincs olyan messze a tavaszi szünet!  

 

Bak: Szilveszter óta nem sikerült abbahagyni a bulizást. Ez nem túl jó hír, hiszen a 

tanulásod rovására megy. Vigyázz! A tanárok nem szeretik, ha a folyosón éled a 

szerelmi életed.  

 

Vízöntő: Minden nap későig fent maradsz, nem csoda, hogyha elkésel az 

iskolából. Ezt néhányan nem nézik jó szemmel. Vigyázz, mostanában 

beszerezhetsz néhány 10 perc késést.  

 

 

Halak: Nagyon várod már a nyarat, ami mostanában nem fog még eljönni. A 

szülinapod is közeledik. Azért óvatosan az bulizással, mert kínos helyzetekbe is 

kerülhetsz.  

 

 



15 

 

1. helyezést ért el a gyönki focitornán az ESZI Kollégium csapata! 

 

Idén márciusban rendezték Gyönkön a Káspári János 

teremfoci emléktornát. Erre a focikupára már 

rendszeres meghívót kapunk. Vida tanár úr 

vezetésével 12 koleszos fiú indult útra egy péntek 

reggel a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium csarnokába. 

A torna a csapatok köszöntésével kezdődött, majd a 

névadóról volt egy megemlékezés.  

Ezután következtek a mérkőzések. 5 csapat küzdött 

meg egymással a megyei középiskolák és kollégiumok 

képviseletében. Sajnos az első meccsen Bonyhád 

csapatától kikaptunk, de az utána következő három 

rangadót fölényesen megnyertük, így mi hozhattuk haza a kupát! 

Az eredményhirdetésen a névadó fia, iskolánk jelenlegi tanára Káspári Tamás adta át az 

aranyérmeket jelentő díjakat. Az aranyérmen kívül a mi csapatunkból került ki a gólkirály is, 

Horváth Ádám személyében. 

A csapat tagjai voltak: Görög Ákos, Dicsérdi Ádám, Szabó Valentin, Hodován Attila, Cseh 

Attila, Réczi Valentin, Ambrus Hunor, Horváth Ádám, Busa Dávid, Czifra István, Klauz 

Máté, Cser Jeremy. 

Dicsérdi Ádám 

 

Locsolkodás 

KÉK erdőben jártam, ZÖLD ibolyát láttam, 

    Szemészetre holnap mennék, de most még azért 

locsolkodnék... 
 

Trágyadombon él a bögöly, 
    meglocsollak, meg ne dögölj. 
 

Tele van a hajad kosszal, 

    Meglocsollak Domestos-szal. 

 

Van nálam egy kölnisüveg, métereset spriccel, 

    Mivel ilyen rakoncátlan, lezártam egy sliccel! 
 

Van nekem egy kis locsolóm, kölni nincsen 

benne, 

    Ha én azt most elővenném, nagy 

röhögés lenne.  

    De én azt nem teszem, mert kezemben 

a kölni! 

    Locsolni jöttem, nem pedig tökölni! 
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Odalent az utcán, azt mondják a nagyok,  
Hogy ebben a házban hervadnak a csajok.  
Én is, mint az apám, szeretem a nőket,  
Ezért jöttem meglocsolni őket. 

Tegnapelőtt véletlen a Pentagonnál jártam, 
Kisméretű felderítő vadászgépet láttam. 
Könnyű volt a fegyverzete, nem tudott 
bombázni, 
Te meg, hogy ha el nem szaladsz, nagyon meg fogsz ázni! 

HuMorzsák 
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