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A szalagavató története 

A szalagavatás hagyománya hosszú múltra tekint 

vissza. Ez a ceremónia is Selmecbányáról származik, 

mint megannyi diákélettel kapcsolatos szokás. Ott 

még valétálásnak nevezték. A diákok tanulmányuk 

utolsó félévében váltak jogosulttá, hogy viseljék a 

szalagot. Ugyanúgy, mint mostanában, ők is egy 

ünnepség keretei közt kapták meg a szalagokat. A 

rendezvény menete se különbözött olyan mérték-

ben. Napjaink szalagavatója nagymértékben 

hasonlít a régi idők valéta tűzésére. Régen sza-

lagszenteléssel kezdődött a műsor, ami egy 

sötétülő teremben zajlott, és a diákok tűzték fel 

maguknak a szalagokat. Ezek általában tenyérnyi 

nagyságú, zöldes árnyalatú, 

selyemből készült szalagok 

voltak. Kétféle valétaszalag 

létezett: az egyik rövid karsza-

lag aranyrojtokkal, míg a másik 

monogrammal és évszámmal 

került a diákok vállára. A 

valétamenetet általában a leg-

idősebb diák nyitotta, aki egy 

hosszú botra kötözött tölgy-

csokrot vitt, a többiek pedig tölgylevelet helyeztek a kalapjuk karimájára. A többi diák, kiknek volt még 

pár lehúzandó évük, fáklyás menetként kísérték a végzősöket. Ez a menet a városkapuig tartott, ahol jelké-
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pesen fenékbe rúgták a végzősöket, tudatván velük, hogy semmi keresnivalójuk nincs többé az intézmény-

ben. A diákok innen egyenesen a vigadóba vonultak, ahol egy bál zárta az ünnepséget.   

 

A végzős év 

Sokaknak megfordulhat a fejében 
milyen végzősnek lenni? Feltehetjük a 
kérdést viccnek szánva, vagy teljesen ko-
molyan is. Megpróbálok a kettő közötti 
hangvételben válaszolni. 

Mondhatjuk, hogy a legjobb vagy 
éppen a legrosszabb évünk ez a középis-
kolában. A legjobbat talán az olaszországi 
kirándulás, a táncpróbák, a szalagavató 
miatt érdemelné ki. De talán a legfőbb oka 
az, hogy ez az utolsó évünk, ez után már 
választható, hogy továbbtanulunk vagy 
munkába állunk. Önállóbbak leszünk. Na-
gyon sokan ebben az évben érik el a 18. 
életévüket, ezért számukra ezért is na-
gyon meghatározó. 
A legrosszabbnak talán a miatt monda-
nám, mert rengeteget kell tanulni. Előttünk 
áll az érettségi, és erre folyamatosan ké-
szülni kell. A házi feladat és a tanulnivaló 

mennyisége megsokszorozódik. Kis érett-
ségiznünk kell, és próba érettségit íratnak 
velünk. El kell döntenünk – ha még nincs 
meg -, hogy hol, és hogyan akarjuk foly-
tatni. Továbbtanulás vagy munka? Ha to-
vábbtanulás, akkor maradunk-e itt az 
ESZI-ben vagy főiskola/egyetem? Ha 
egyetem/főiskola akkor hol, mennyi pont 
kell a bejutáshoz, mennyiért (állami vagy 
önköltséges), miből kell érettségiznem 
hozzá… A kérdések végtelen mennyiség-
ben jönnek elő, és bármikor jöhetnek 
újabbak. 

Így tehát azt kell mondanom, ha 
össze kellene foglalnom az eddigi tapasz-
talataimat, hogy jó is és nem is. De min-
denképpen túl kell élni, és olyan élménye-
ink lesznek, amiket majd később örömmel 
osztunk meg másokkal, és vidáman emlé-
kezünk rájuk. 

T. L. R. 

 

 

Diákolimpia 2013/2014 - Kosárlabda 

 20 év után jutott be ismét a Diákolimpia kosárlabda országos döntőjébe az ESZI csapata! 

Óriási meglepetést okozva jutottunk el a legjobb 8 közé, aminek köszönhetően hazai rendezésű 
körülmények között játszhattunk! Sajnos a döntőn két jó játékosunk nem tudott szerepelni. Így a cél 
a tisztes helytállás volt a csoportmeccsek során. A sorsolást követően Debrecen, Pécs és Tiszaújváros 
egyleteitől kikaptunk, majd a helyosztón Törökbálint kosarasaival szemben vesztettünk. A 8. hely 
megszerzésére így is büszkék lehetünk! 

A csapat tagjai voltak: Tóth Ádám, Tóth Máté Csaba, Kiss Krisztián, Meixner Márk, Kollár Zsom-
bor, Lenger Levente, Kerepesi Kovács Miklós, Bacs József (a selejtezőkön részt vettek még: Baki Sán-
dor, Veisz Alex). Felkészítő tanár: Nagy Gábor. 

Bacs József 
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HA BETEG A DIÁK 

Itt a tél, a hideg és a fagy ideje, ilyenkor az 

ember immunrendszere nem mindig képes ellenáll-

ni a különböző betegségeknek, vírusoknak és 

baktériumoknak kellő védekezés nélkül. 

Annak érdekében, hogy hamar felépüljünk egy 

megbetegedésből sok vitamint kell fogyaszta-

nunk. Ha mégis bekövetkezik a betegség, akkor 

az orvos általában a pihenést és a gyógyszeres 

kúrát javasolja. Mivel ez általában otthon va-

lósul meg, így az iskolából óhatatlan, hogy ne 

maradjunk ki. Ez azzal párosul, hogy így a napi, rosszabb esetben az 

egész heti órákról lemaradunk. A pótlás ilyenkor csakis úgy valósul-

hatna meg, ha az egészséges osztálytárs a beteg segítségére van. A 

mai szuper- modern készülékekkel felszerelt világban két gombnyomás-

sal elküldhető a pótolnivaló, és a beteg diáktárs szinte azonnal be 

tudja hozni a lemaradást. Nem hiszem, hogy ez az egészséges diáknak 

akkora teher lenne. Persze kibúvók mindig akadnak, de olyankor gon-

doljon arra az illető, hogy ő is kerülhet hasonló helyzetbe, és ak-

kor számára is olyan kellemes az érzés, hogy lemarad a tanulnivaló-

ról, vagy esetleg nem lesz tudomása a számonkérésről. Ehhez még az 

is párosulhat, ha a pedagógus nem toleráns a beteg diákkal, aki épp 

visszaérkezik, és nem tudta pótolni a hiányosságokat.  

Soha ne tegyünk olyat másokkal, ami nem esne jól, ha velünk tennék! 

Bodzási Imola 
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Diákolimpia 2013/2014 - Teremlabdarúgás - Futsal 

 

Február első hétvégéjén, Békéscsabán rendezték meg az V-VI. korcsoportos Teremlabdarúgó Diák-

olimpia Országos Döntőjét, melyre az ország minden részéből a legtehetségesebb diáksportolók érkez-

tek. Országosan 335 csapat nevezett, amelyek közül 19 megye és Budapest győztese lehettek ott a 

döntőben. 

Tolna megyét a mi iskolánk csapata képviselte, 

akik a novemberi körzeti selejtezőt és a dec-

emberi megyei döntőt megnyerve vehettek 

részt ismét az ország legjobb csapatai között. 

A szombati nap során az egylet a csoport má-

sodik helyezettjeként bejutott a legjobb nyolc 

közé, ahol a későbbi győztes kaposváriaktól 

vereséget szenvedett. A helyosztók során elke-

rülte a szerencse a csapatot, akik a 8. helyen 

végeztek tisztes helytállást követően. Az ered-

ménnyel így is elégedettek lehetünk, hiszen az 

elmúlt 10 évben egyik csapatnak se sikerült az 

országban az a bravúr, hogy egymást követő 

három évben a legjobb nyolc közé jutottak 

volna. 

A tornán Kesztyűs Máté, Orosz Botond, Far-

sang Patrik, Vámosi Adrián, Bildhéber Bence, 

Ledneczki Gergő, Boros Benjamin, Forray Bence, Karszt Attila és Kvanduk József képviselték az 

ESZI csapatát. (A körzeti és a megyei tornán részt vettek még: Liszmayer Ákos, Szabó Valentin, Var-

ga Tamás, Görög Ákos és Szekszárdi Tamás.) Felkészítő tanárok Vida Károly és Molnár József vol-

tak. 

Vida Károly 

Diákolimpia 2013/2014 - Floorball 

 

Véget értek a VI. korcsoportos küzdelmek a Kispályás lány 

Floorball Diákolimpián! 

Fantasztikus hangulat, sziporkázó mérkőzések, váratlan 

fordulatok jellemezték az országos döntő küzdelmeit Ko-

máromban. Csapatunk a csoportmeccsek során kiharcolta a 

legjobb 4 közé jutást. Az elődöntő sajnos nem sikerült, így a 

harmadik helyért mehettünk. A bronzmeccsen visszavág-
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tunk a kecskemétieknek a csoportmeccsen elszenvedett vereségért, fényes éremmel térhettünk ha-

za! 

A csapat tagjai voltak: Adorján Viktória, Nagy Martina, Pupp Ágnes, Adorján Kinga, Lacza Zsanett, 

Varga Tímea. Felkészítő tanár: Nagy Gábor. 

Nagy Gábor 

 

Sítábor 2014 

Szerda reggel egy kis késéssel, de kezdetét vette az utunk Faak am See felé. Mindenki 

mély álomba szenderült, és amikor ébredezni kezdtünk már a közelben jártunk. Betér-

tünk egy boltba, aztán a szállások elfoglalása következett. Egy úgynevezett  

„Dorfhotel”-be mentünk. Faházak faluszerűen voltak kiépítve, ami kellemes hangulatot 

árasztott. Este vacsi, kipakolás, készülődés és persze a szórakozás sem maradt el, aztán 

alvás. Reggel mindenki izgatottan várta, hogy síelhessünk. Első nap a kezdőket a tanárok 

tanították, az ügyesek pedig már mentek a nehéz pályákra. Sajnos még csak műhó volt, 

és nem is olyan sok, de ezt is élveztük. Estünk-keltünk, ettünk-ittunk, szórakoztunk. 

Hazafelé bementünk vásárolni egy kis boltba. 

Szokásos esti program következett, majd re-

ménykedtünk, hogy a következő nap is remek 

lesz. Reggel arra ébredtünk, hogy minden csupa 

fehér. Sokkal több kedvünk volt így elindulni. 

Más érzés volt a friss hóra lépni, és a síléceket 

is felcsatolni. Beleesni a friss hóba, olyan volt 

mintha egy puha ágyba feküdnénk bele. Délutá-

nunkat egy kis hóviharral fűszerezte az időjá-

rás. Mindenki fáradtan ült a Hüttébe, 

egy csésze forró tea mellett. Csúsz-

tunk még párat, aztán visszaindultunk a 

falucskánkba. Tele új élményekkel hív-

tuk fel a szülőket, hogy pár mondatban 

elmeséljük, ami aznap történt. A kö-

vetkező 2 napban is szereztünk ma-

gunknak emlékezetes pillanatokat, né-

melyiket meg is örökítettük. Sok pályát 

kipróbált mindenki, a kezdők az ügye-

sebbek kíséretében. Utolsó este, ami-

kor csomagolni kellett, szomorúság 

töltött el mindenkit, hogy ott kell hagyni azt, ami ebben a pár napban a mindent jelen-
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tette számunkra. El kellett fogadnunk, hogy újra vár az iskola és tanulni kell. Együtt idén 

többet nem fogjuk érezni ezt a bizonyos „felhők felett 3 méterrel” érzést. Akinek van 

lehetősége jövőre mindenképp vegyen részt ebben a táborban, legyen a télisport sze-

relmese. 

Salihu Gentiana 

 

 

 

Vár ránk Szocsi 

 

Pénteken kezdetét veszi a XXII. téli olimpia az oroszországi Szocsi városában. A február 7-

23. közötti eseményen 85 ország 3000 sportolója kez-

di meg a küzdelmeket, ahol 15 sportág 98 verseny-

számában hirdetnek bajnokot.  

A havas-jeges sportok űzői valószínűleg még sosem 

részesültek ilyen elhelyezésben az olimpiákon, elvég-

re rendre hideg, zord időjárás és rengeteg hó jellemzi 

ezeket az eseményeket. Azonban nincs ez így Szocsi-

ban, a Fekete-tenger partján fekvő oroszországi vá-

rosban, amely híres üdülőhely. A magyar fővárosnál 

az év minden szakában melegebb idő jellemzi Szocsit, 

tekintve, hogy délebbre is fekszik Budapestnél. A 

jeges versenyhelyszínektől pár száz méterre lévő, ten-

gerparton épült olimpiai faluban a pálmafák képvise-

lik a növényeket. Egész héten, szabadon biciklizhettek 

a sportolók, ugyanis hónak nyoma sincs. 

Nem mindenki elégedett azonban a körülményekkel, és 

akkor nagyon finoman fogalmaztam. Az amerikai sör-

gyártó cég, a Budweiser például búcsút mondott egy 

évtizedes hagyománynak, a fenyegetések és terrorveszély miatt nemet mondott Szocsira, így a 

versenyzőknek a cég által rendezett szokásos megnyitó bulija biztosan elmarad az idén. 

A magyar csapat Szocsiban: Knoch Viktor, Keszler Andrea, 
Darázs Rózsa, Heidum Bernadett, Nagy Konrád, Lajtos Szandra, 
Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Béres Bence (b-j), gyors-
korcsolyázók a magyar zászló ünnepélyes felvonása után az 
olimpiai faluban. 
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A résztvevők vélhetően így sem fognak 

unatkozni - legalábbis a szervezők erre 

számítanak - ugyanis egy nappal a kez-

dés előtt az oroszok 100 ezer óvszert 

osztottak ki az olimpiai faluban. De akik 

másfajta szórakozásra vágynak, még 

mindig elindulhatnak egy felderítő túrá-

ra. Igazi gyöngyszemekre lehet bukkanni 

Szocsiban, ha másért nem, ezért már 

biztosan megérte Oroszországnak adni a 

téli olimpia rendezési jogát.  

A kivitelezők esetleg azzal számoltak, 

hogy az olimpikonok szeretnék köze-

lebbről is megismerni egymást a játékok 

alatt, vagy a mosdót párosával felkereső 

női versenyzőknek kedveskedtek, de ez 

talán túl merész elképzelés. 

Aki azt hiszi, hogy ennél már nem tudják 

bizarrabbá tenni a mosdókat, az téved. 

Már az is furcsa, hogy a mosdókba kiszerelt táblákon felszólítják a versenyzőket arra, hogy ne 

hányjanak a WC-be, de az még inkább mulatságos, hogy pecabottal sem próbálkozhatnak a 

toilettbe nyúlni. 

Hogy ez a szabály érinti-e egyáltalán bármelyik sportolót, egyelőre kérdéses.  

Minden magyar résztvevőnek sikeres szereplést kívánunk. 

 

Dicsérdi Ádám 
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 

1823-ban ezen a napon fejezte be Himnusz című versét. A mű öt évvel később, 1828-ban je-

lent meg először nyomtatásban, és fokozatosan a nemzeti identitás egyik jelképévé vált. 1844-

ben pályázatot írtak ki megzenésítésé-

re, amelyet Erkel Ferenc nyert meg. A 

vers és kottája rövid időn belül több 

kiadást is megért, a hivatalos elismerés 

azonban évtizedeken át késett. Kevesen 

tudják, hogy a Himnusz csak 1990-ben 

került a nemzeti jelképek közé a címer 

és a zászló mellé. Ebből az alkalomból 

Magyarország számos településén és 

több határon túli nagyvárosban tartanak 

megemlékezéseket, rendeznek koncer-

teket, irodalmi esteket, filmvetítéseket, 

színházi előadásokat. 

A kultúra napja alkalmából az Energetikai Szakközépiskola jan. 22-én délután másodszor 

rendezett igen érdekes, újszerű vetélkedőt a tolna megyei általános iskolák 7.- 8. osztályosai-

nak részvételével. A rendezvény mottója: „a gépek forradalma” volt. Az esemény főszervező-

je Gyöngyösi Olga tanárnő volt. Reméljük, jövőre is szép számmal vesznek majd részt a ver-

senyen az általános iskolások, és hasonlóan jól érzik majd magukat, mint az idén. 

 

Kikapcsolódás az unalmas időkben… 

….."Amikor belemerülünk egy könyvbe, vagy egy filmbe, lélegzet-

elállító tájakat látunk, fontos emberekkel bratyizunk, elragadó fér-

fiakkal és nőkkel esünk szerelembe, megvédjük szeretteinket, 

elérhetetlen célokat valósítunk meg, és legyőzzük a gonosz ellen-

séget.”…. 

Amikor van, egy kis szabadidőnk jól esik egy kis nyugalom, kikapcsoló-

dás, és ebben nem is lehet rossz segítségünk egy jó könyv. Nem kell, 

erőltetni az olvasást, de ha olyan témájú könyvet választunk, ami szá-

munkra érdekes, leköti a figyelmünket. Ez mindig más, és mindenkinél 

változó. 

Számomra az ideális választás, ha van egy kis izgalom, érzelem, vidám 

és szomorú pillanat is, ami megragadja az ember fantáziáját. Olyan, ami 

lenyűgöz a csattanójával, akár igaz történet alapján írták, vagy csak a kép-

zelet szüleménye. 

Kedvenceim közé sorolhatók az ún. „piros és arany pöttyös” könyvek, mely jelzések arra utalnak, 

hogy mennyi élményt rejtenek a sorok, és milyen korosztálynak is szánják. Pl. horrorisztikus, thriller, 

nyomozós, ill. detektíves könyv. 

A mostanában olvasott köny-
vem borítója 
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Véleményem szerint, ha megtehetitek, és persze van hozzá kedvetek, akkor merüljetek el egy számo-

tokra igenis érdekes könyvben, és ne sajnáljátok rá a felesleges időtöket. Egy kis edzés az agynak, és 

egy kis elmélyedés a fantáziádban.  

Bata Cinti 

Tanulás, avagy mi leszek, ha nagy leszek 

Vagy inkább úgy is mondhatjuk, hogy mi lesz belőlünk, ha nagyok leszünk. Ma már ez mindenkinek 

egy nagyon is fontos téma, hiszen a középiskolás évek alatt alakul ki, hogy valójában milyen szerepet 

fogunk betölteni felnőttként a társadalomban. 

Ez leginkább azon múlik, hogy most mennyi időt és energiát fektetünk bele a tanulásba. Kinek meny-

nyire fontos a jövője, kit mennyire is érdekel. Vannak az életben nehéz időszakok, hogy nem tudunk 

egy napra felkészülni, rossz kedvünk van egy-egy kisebb-nagyobb családi vagy baráti összeveszés 

után, vagy csak éppen bal lábbal keltünk fel az ágyból. De ezek a kis ballépések nem lehetnek állan-

dóak, mert az iskolát el kell különíteni a magánélettől, mint egy felnőttnek a munkától. 

Tanulás…már a hátam is borsódzik, ha csak arra kell gondolnom, hogy egy nehéz nap után még 

mennyi minden vár az íróasztalnál. Hogy éppen a 15 tantárgyból holnap éppen csak 5-6 órára kell 

időt szentelnem, és bánkódom, mert a suliban is egész délelőtt csak körmöltem és figyeltem. (Vagyis 

már aki!!)  

De ez nem lehet kifogás, mert ha majd a jövőben egy jobb életet szeretnénk magunknak, most kell 

belehúznunk. Most kell teljesíteni, odatenni magunkat. 

Ezzel nem azt mondom, hogy nem jár egy kis szabadidő, mert ugyanakkor most vagyunk fiatalok, 

most kell kiélvezni a barátok társaságát, bulikat, összejöveteleket, csak nem szabad hagyni, hogy ez a 

tanulás rovására menjen. 

Ne feledjük el, hogy a jelen alapozza meg a jövőt. Mindenki legyen olyan a tanulásban és a suliban, 

hogy mindig a legjobb formáját tudja kihozni magából. 

Bata Cinti 

Futószakkör a kollégiumban 

Interjú Akkerman Gábor tanár úrral a kollégiumban működő futó szakkörről. 

Hogy jött a futó szakkör ötlete?  

Az ESZI Kollégium előtt testnevelő tanárként dolgoztam a 

Bezerédj Általános Iskolában. Így igyekeztem olyan fog-

lalkozást választani, ami viszonylag eszközök nélkül űzhe-

tő, és nem kell messzire menni a kollégiumtól sem.  

Hol szoktak futni? 
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Az ASE pályára szoktunk kijárni, ami időben nincs messze. És a pályán a távolság jól mérhe-

tő.  

Miért hasznos a diákok számára? 

Azért is jó, mert a diákok ezekkel a foglalkozásokkal ki tudják váltani a délutáni testnevelés 

órákat, és nem igényel anyagi befektetést a gyerekek számára. Elegendő hozzá egy megfelelő 

cipő és szabadidőruha.  

Mekkora távokat szoktak futni?  

Jellemzően mindenkinek az edzettségi állapotára szoktuk ezt bízni. Akinek rosszabb napja van, 

4-5 km-nél megáll, de előfordul, hogy 10-12 km-t is futnak.  

Mennyi idő alatt szokták lefutni ezeket a távokat? 

Jellemzően 10-12 km-t kb. egy óra alatt lehet lefutni a diákok jelenlegi edzettségi szintjén. 

Ami tavaly szeptember óta lényegesen jobb lett a rendszeresen futni járóknál. Természetesen 

ez nem azt jelenti, hogy mindenki ennyit fut egy óra alatt, de a gyerekek egyre hosszabb távo-

kat tudnak futni. 

Milyen képességeket fejleszthet vele az ember? 

Az alapképességek közül a futás az állóképességet fejleszti legjobban, amely minden más 

sportjátéknak (pl.: foci, kosárlabda, kézilabda) is az alapja. Éppen ezért nem csak a tömeg-

sporton részt venni kívánó gyerekeket várom, hanem azokat is, akik a saját sportágukon belül 

a fent említett képességüket szeretnék fejleszteni. 

Mit ajánl a diákoknak, akik most szeretnének elkezdeni futni?  

A legfontosabb az elhatározás és rendszeresség, ha ez a kettő meg van, akkor a fokozatosság 

elvét ajánlanám, mind időben, mind intenzitásban. 

Köszönjük az interjút! És további sok sikert kívánunk a munkájához! 

Barbi 

 

Szakmai búcsúztató 
2014. január 14-én tartottuk a 14. évfolyamos pénz-

ügyi–számviteli 

ügyintéző diák-

jaink szakmai 

búcsúztatóját. 

Az eseményről 

képekben tájé-

koztatunk.  
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Félévi osztályrangsor 
 

 

rangsor 
osz 
tály 

szakmacsoport 
osztá 

lyozott  

eb 
ből 
lány 

osztály 
átlag 

átlag-
különbség  

14. 1G/13 
54521-01-0000-00-00 

Gépgyártástechnológiai techni-
kus 

26   3,76 (3,40) 0,36  

15. 9. A Gépész 35 
 

3,719   

16. 10. C Elektronika-Környezetvédelem  34 11 
3,704 
(3,99) 

-0,286  
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17. 1W/13 
54-481-03-0010-54-07 

Webmester 
20 3 3,62 (3,34) 0,28  

18. 12. B Informatika 30 1 3,62 (3,41) 0,21  

19. 11. B Informatika 26 1 3,59 (3,26) 0,33  

20. 10. B Informatika 37 7 3,54 (4,11) -0,57  

21. 2G2/13 
54521-01-0000-00-00 

Gépgyártástechnológiai techni-
kus 

25   3,53 (3,51) 0,02  

22. 11. A Gépész 31 
 

3,48 (3,61) -0,13  

23. 12. A Gépész 30 1 3,48 (3,16) 0,32  

24. 11. C Elektronika-Környezetvédelem 29 7 3,35 (3,47) 0,12  

25. 1G2/13 
54521-01-0000-00-00 

Gépgyártástechnológiai techni-
kus 

27   3,322   

26. 1E/13 
54-523-01-0000-00-00 

Elektronikai technikus  
10   3,15 (3,84) -0,69  

 

Kitűnő tanulók: Bodor Gábor 11.A; Pere Szabolcs 12.A; Lacza Mariann 2Ü2/13; Pálfi Niko-

lett 1G/13;Hirt Nelli 1I/13;  Száraz Alexandra 1I/13; Vass Rebeka 1I/13 Ezúton gratulálunk a 

szép teljesítményhez, és további sikereket és kitartó munkát kívánunk. 

 

Horoszkóp 
Kedves Kos!  

Vannak olyan barátaid, akik ebben a nehéz időben kiállnak melletted. Viszont nem árt figyel-

ni a tanórákon is. Mostanában több számonkérésre is számíthatsz.  

 

Kedves Bika!  

A suliban elképesztő dolgoknak leszel szemtanúja. Főleg a fizika órákon figyelj! Ne fogyassz 

túl sok szénhidrátot, mert árthat az alakodnak és a pénztárcádnak is. 

 

Kedves Ikrek!  

Egy új barátra teszel szert, és ő segít abban, hogy a tanulmányaid – netán vizsgáid – a lehető 

legjobban menjenek. De folyamatosan készülnöd kell, nem csak a számonkérések előtt. Ez az 

időszak nem kedvez tanáraid bosszantásának. 

 

Kedves Rák!  

Az esős idő mindig megvisel, ilyenkor nincs kedved semmihez, de a most el nem végzett felada-

tok később visszaüthetnek rád. Minden nap tedd meg a legszükségesebbeket, és akkor nem lehet 

baj. 

 

Kedves Oroszlán!  

A magabiztosságod most nem sokat ér, ha a fejedben a felelés alkalmával egy hóvihar tombol. A bará-

tok helyett most a tételkidolgozásokra fordítsd energiáidat. 
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Kedves Szűz!  

Nem lehetsz mindig olyan tenyérbe mászóan és elképesztően szerény. Állj ki magadért és az igazsá-

godért, mert így a nagybetűs életben sem fogsz boldogulni. Ne hagyd, hogy mindig kihasználjanak! 

 

Kedves Mérleg!  

Pénzügyek terén nem árt az óvatosság. És eljött az ideje, hogy a tanulás terén se viselkedj önző mó-

don, oszd meg másokkal hasznos tapasztalataidat, és akkor talán a többiek is szívesebben segítenek 

majd neked. 

 

Kedves Skorpió!  

Még nem múlt el az infulenza szezon, ezért nem árt óvatosnak lenni. Mindig legyen nálad elegendő 

zsebkendő, és C-vitamin szükség esetén. Így nem maradhatsz le a fontos órákról sem!  

 

Kedves Nyilas!  

A suliban érdekes helyzet alakulhat ki, de te a toppon vagy, és nincs olyan, amit ne tudnál megoldani. 

Viszont ez az őrült helyzet azt jelenti, hogy egy tapasztalattal többet szereztél. Ne hagyd, hogy egyik 

diáktársad megpróbáljon semmibe venni. 

 

Kedves Bak!  

Előnyökre szert tenni nem nehéz, de az igaz barátaid ezt nem fogják jó szemmel nézni, mert úgy érzik 

majd, hogy elárultad őket. Segíts mindenkinek, akinek csak tudsz, így nem lesznek irigyeid. 

 

Kedves Vízöntő!  

Lehet, hogy a tavasz egy új szerelmet sodor az utadba. De légy óvatos, és ne hagyd, hogy a rózsaszín 

köd teljesen elborítsa az agyadat. A józan ítélőképességedre még nagy szükséged lehet. 

 

Kedves Halak!  

Egy kis kitartással újfent lubickolhatsz a sikerekben. Már csak pár hét, és itt a tavasz. A jó idő a te 

jókedvedet is meghozza majd, és a nehéz téli hónapok után végre újra erőre kaphatsz. A hétvégén 

érdemes a tanulnivalók mellett beiktatni egy kis szórakozást is. 

 

 

Valentin nap 
 

Ki volt Valentin? Miért ünnepeljük február 14-

én?  

Nem ismerjük pontosan a személyét.  

Az egyik legenda szerint Valentin fiatal keresz-

tényként élt a keresztény vallás üldöztetése 

idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, 

majd halálra verték 269. február 14-én.  

Amíg börtönben volt a legenda szerint üzene-

teket küldött a barátainak:  

"Ne felejtsétek el Valentint!" és "Szeretlek ben-

neteket!"  
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Más legenda szerint Valentin i. sz. 269-ben vagy 270-ben római pap volt, aki titokban párokat 

adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényé-

nek, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket. Va-

lentint ezért bebörtönözték. A  börtönben barátságot kötött a 

börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította 

meg a beteg lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, 

amit így írt alá: 

"A Te Valentinod". 

A Szent Valentin Nap megünneplését Celacius pápa rendelte 

el 496-ban. 

A középkorban ő volt Anglia és Franciaország területén az 

egyik legnépszerűbb szent. 

Valentint ma vértanúként tiszteli a katolikus egyház, hisz 

azért vesztette életét, mert nem tagadta meg az elébe járulók-

tól a házasság szentségét.  

Halála napján, február 14-én – amelyet egyben mennyei születésnapjának tartanak – az ő em-

lékére cserélnek szívet hívők és hitetlenek. Igaz, csak papírszívet, de örök jelkép az is. S nem-

csak a szerelmeseknek jár ki, hanem a jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szeretettel for-

dulunk. 
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HuMorzsák 

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben. 

Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár, aki éppen a 

helyszín közelében himbálózott a fán. A rendőrőrs-

ön faggatják a lajhárt, mit látott e szörnyű baleset-

ből. A lajhár a következőt vallja: 

- Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt! 

Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon be 
hashajtót a Rárónak. Elmagyarázza, mi a teendő: 
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a tablet-
tát a csőbe, és fújjon bele jó erősen, így a gyógyszer a 
ló nyelőcsövébe kerül.  
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst: 
- Na, hat már a hashajtó? 
- Igen, de sajnos a ló fújt először. 

A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az erdő szélén. Megszólal a medve: 
- Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki csalni próbál, beverem a vörös pofáját! 

A zebra egy farmra kerül, ahol ismerkedni kezd a háziállatokkal. Megkérdezi a lótól, hogy ő mit 
csinál: 
- Én húzom a szekeret. 
Továbbmegy, meglátja a tehenet és tőle is megkérdezi, hogy mit csinál: 

- Én adom a tejet. 
A zebra odamegy a bikához is és megkérdi, hogy 
mit csinál: 
- Vedd le a pizsamádat és megtudod! 

A kis béka elmegy a jósnőhöz. A jósnő azt mondja: 
- Nemsokára találkozni fogsz egy nagyon szép 
lánnyal, aki majd mindent tudni akar rólad. 
- Valóban? És ugye egy partin fogunk találkozni? - 
kérdezi a béka. 
- Nem, hanem a biológia órán. 

Mit csinál a kaméleon a sütőben? 
- Beleolvad a környezetébe. 
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