
1 
 

 

 

 

EEnneerrggeettiikkaaii  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm  ddiiáákkllaappjjaa,,    

22001144..  áápprriilliissii  sszzáámm  
 



2 
 

Húsvéti szokások 

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú 

kalendárium egyik központi ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki ke-

resztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt.  Kereszthalá-

lával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden 

ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A vallá-

son kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március 

vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, 

az időben korábbi zsidó vallási ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való 

szabadulás ünnepe volt. A húsvét a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a Hold járása szerinti 

számításától függ az ünnep. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott ter-

mékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos 

nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húsha-

gyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. 

A magyar szó: húsvét is, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. 

A húsvéti nyúl az ünnephez kötődő figura, melyben a gyermekek még „hisznek”, Magyaror-

szágon is régi tradíció. Magyarországon és többek közt az Amerikai Egyesült Államokban 

általánosan ismert hagyomány a húsvéti fészek készítése az ajándék és a húsvéti tojások szá-

mára. A húsvéti nyúl egyes források szerint a 16. századi Németországban vált a keresztény 

ünnepkör részévé, itt készítették az első kosárfészket, és később az első édességből készült 

nyulat. A keresztény kultúrkörben elterjedt szokás a húsvéti nyulat ábrázoló képeslapok kül-

dése. Húsvét előtt az áruházakban slágertermék a színesbe csomagolt csokoládé nyúl és tojás 

és a plüssnyulak. Magyar nyelvterületen a húsvéti locsolóversek gyakori szereplője. 

Ma már a húsvét a lányok locsolási időszaka. Ez vagy parfümmel vagy egy vödrö vízzel tör-

ténik, esetleg a fiatalok szódásüveget használnak erre a célra. 

Nálunk ilyenkor, amíg még kicsi voltam locsolókat 

fogadtam, hogy úgymond „el ne hervadjak” és adtam 

utána egy piros tojást (csokit) és egy kis aprót. De ez 

mára sok helyen megválto-

zott, a locsolók szívesebben 

veszik a pénzt, mint a piros 

tojást.  

Húsvét ünnepéhez közeledvén van a bátyám születésnapja, és az 

anyukám névnapja. Ezzel összekapcsolva tartunk egy kis családi 

összejövetelt. 

Így összegezve csak annyit üzennék, hogy csajok készítsétek a vál-

tóruhákat, mert idén is biztos kiadós locsolást fogunk kapni!   

Bata Cinti 
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Nőnap… avagy nőnek lenni jó 

 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 

óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az 

ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős 

megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és sza-

bad munkavállalásával kapcsolatos demonstra-

tív nap volt. 

A nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, 

melyet az egyenlő jogokért és lehetősége-

kért vívtak. Az első március 8-hoz kötődő 

esemény 1857-ben történt, amikor márci-

us 8-án emberibb munkafeltételeket és 

magasabb fizetést követelő textilipari 

nődolgozók tüntettek New York utcáin. 

1909-ben az Egyesült Államokban tar-

tották meg az első nemzeti nőnapot, 

február utolsó vasárnapjára, 28-ára iga-

zítva. 1917. március 8-án (a juliánus 

naptár szerint február 23-án, azaz: feb-

ruár utolsó vasárnapján) Oroszország-

ban nők tüntettek kenyérért és békéért. 

Négy nappal később – nem közvetlenül 

ennek a tüntetésnek a hatására – II. 

Miklós cár lemondott, s polgári kor-

mány alakult, mely szavazójogot biztosított a 

nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb 

országában március 8-a. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nő-

szervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte ren-

dezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az erede-

tileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartot-

ták meg. 

A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangu-

latát, helyette a virágajándékozás dominál. 

Azóta minden évben március 8-án a nők napja van világszerte, ilyenkor a szeretteik megaján-

dékozzák egy szál vagy egy csokor virággal hölgy rokonaikat, -ismerőseiket.  

Bata Cinti 
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Színházajánló 

Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy itt Pakson a Csengey Dénes Kulturális 

Központban hónapról hónapra színvonalas színházi előadásokat lehet megtekinteni. 

Mint már több alkalommal, most is megnéztem egyet. Ez Szakonyi Károly Adáshiba 

című komédiája volt. Ebből szeretnék egy kis ízelítőt adni, és bátran ajánlani a többi előadást 

is az érdeklődőknek. 

A történet a Bódog család egy nem mindennapi estéjét mutatja be, amikor is a kiseb-

bik fiuk 18 éves lesz. A háziasszony gondosan előkészít mindent, a vendégek – a család 

többi tagja – megérkeznek és megvacsoráznak, de mindeközben nem hagyják abba a tévé-

nézést. Tevékenységükben semmi sem zavarja őket, bármi abszurd dolog is történik körülöt-

tük. A legnagyobb probléma, ami felkavarja őket, az a tv-készülék meghibásodása (ami szin-

tén nem hétköznapi módon történik). 

Nekem nagyon tetszett az előadás, színvonalas műsort láttunk kiváló színészekkel. 

Úgy gondolom, hogy érdemes volt megnézni a darabot, mert igen jól mutatja be azt az elké-

nyelmesedett családot, aki nem szeretné felismerni a valóságot. Mindezt humorral vegyítve, 

ami még abszurdabbá és élvezhetőbbé tette a darabot. 

T. L. R. 

Comenius projekt-találkozó 

Idén márciusban volt a Comenius program 5. projekttalálkozója, és ez alkalomból kérdezem 
az egyik résztvevő diákot, Mucz Anitát, a 12./D osztályból. 

Hol volt a projekttalálkozó és hány napig tartott? 
Litvániában voltunk, Alytusban. 2014. március 11-én indultunk és 15-én utaztunk haza. 
2 nap volt az oda- és visszautazás, maga a találkozó 3 napig tartott. 

Hányan voltatok ezen az utazáson? 
A találkozón 2 tanárnő és 4 diák vett részt. Steinbachné Horváth Mária és Léberné Ko-
csis Jolán tanárnők, valamint Molnár Ferenc Manfréd, Horváth Barbara, Pintér Kriszta 
és én. 

Mikor derült ki, hogy ki mehet a találkozóra? 
Azt már októberben tudtuk, hogy Steinbachné tanárnő a Barbit, a Manfrédot és engem 
szeretne vinni, és azt is tudtuk, hogy 4-en megyünk diákok, de a 4. személy még kér-
déses volt. Azt, hogy a találkozó márciusban lesz, már októberben lehetett sejteni. A 
konkrét időpont talán január környékén derült ki. Steinbachné tanárnő minden találko-
zón részt vesz, hiszen ő az iskolában a projekt koordinátora. Ő valószínűleg tudta, 
hogy ki lesz az a kolléga, aki jön velünk, de ezt mi csak akkor tudtuk meg, amikor már 
a részletek megbeszélésére került sor. Repülővel utaztunk Budapestről Rigába, onnan 
szintén repülővel Vilniusba. Ott kisbusz jött értünk este. 

Milyen volt maga az utazás? Hosszú és érdekes vagy inkább fárasztó? Utaztál 
már repülővel? 
Az utazás elég hosszú és fárasztó volt, hiszen 8-kor indultunk itthonról és 11:30 körül 
értünk este a kollégiumba. Még soha nem utaztam repülővel, de nagyon tetszett. Szép 
dolgokat látni a magasból. 
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Örültél, hogy mehetsz, vagy tartottál tőle? 
Szerintem egy ilyen lehetőségnek nem lehet nem örülni. Én a paksi találkozón is na-

gyon jól éreztem magam októberben, ezért is vártam annyira, hogy milyen lesz. 

Milyen volt a szállásotok? Együtt voltatok mind vagy külön-külön? 
Barbi egy családnál szállt meg, mi hárman pedig az iskola kollégiumában „laktunk”. A 
két tanárnő hotelben aludt. Mi meg voltunk elégedve a kollégiummal, Barbi jól érezte 
magát a családnál, a tanárnők pedig fáztak a hotelben.  

Milyen programok voltak? 
Hasonlók, mint októberben a paksi találkozón. Délelőtt mindig az iskolával ismerked-
tünk, általában az ott tanuló diákokkal együtt, délutánonként pedig kirándultunk. Meg-
néztük a fővárost, Vilniust, voltunk Trakai-ban, és természetesen Alytusban is tettünk 
egy nagyobb sétát. 

A helyiek milyenek voltak? Kedvesek, barátságosak? 
Akik részt vettek a találkozón, és tudták, hogy mi miért vagyunk ott, ők nagyon aranyo-
sak, segítőkészek, barátságosak voltak. 

De, mint gondolom az olvasók is tudják, ezzel nemcsak a sok jó, az utazás és új emberek 

megismerése jár, hanem egyéb feladatok komoly munka is, ami sok időt és energiát is igé-

nyel az iskola mellett. Erről is kérdeztem Anitát: 

A Comenius Projekt lényege, hogy videókat és interjúkat készítünk megadott témák-

ban az iskolánkról, a városunkról, a kultúránkról, a mindennapjainkról, és mindezt ter-

mészetesen angol nyelven tesszük. Ez nem kis feladat, főleg úgy, hogy bizonyos fel-

adatokra, gondolok itt például a videó-vágásra, nem vagyunk elegen. Az utazás után is 

van bőven tennivaló. Videó naplót kell készíteni a találkozóról, élménybeszámolókat 

kell írni magyar és angol nyelven is, és prezentációt kell előadni az érdeklődőknek. Ar-

ról nem is beszélve, hogy a tanárnőnek mindenről írásos dokumentációt kell készíte-

nie. 

A videókat meg lehet nézni? 
Igen, a videókat természetesen meg lehet nézni. 

És hol? 
A projektnek van egy csatornája a Youtube-on, illetve az iskolának is van honlapja a 

projektről. Utóbbi elérhető a www.eszi.hu –n, a dokumentumtár projektek pontjában. A 

YouTube csatorna pedig a következő címen érhető el: 

https://www.youtube.com/user/comwebtv 

Utolsó kérdésem pedig interjúm befejező gondolata is egyben, amivel azt szeretném megje-
gyezni, hogy miért is jó egy ilyen, és ehhez hasonló projektekben részt venni: 

Mi tetszett a legjobban az ott létben? 
Az ott létben az tetszett leginkább, hogy sok velünk egykorú fiatalt ismertünk meg, új 
barátokra tettünk szert, és egy kicsit a különböző kultúrákat is jobban megismertük. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a mi kis csapatunk is jobban összekovácsolódott az 5 nap 
alatt. 

Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre.  

T. L. R. 



6 
 

Március 15. 

Március 14-én a sportcsarnokban ünnepi műsorral emlékeztek meg az iskola 

diákjai a nemzeti ünnepünkről. Idén 3 diáklány énekelte el a Himnuszt, illetve 

a katonadalt is. A tűzvirág táncegyüttes ESZI-s diákjai is felléptek, különbö-

ző táncok bemutatásával. Igazán különleges műsor tárult elénk, hiszen telje-

sen figyelemfelkeltő, érdekes és látványos is volt, legfőképp amiatt, hogy a 

lányok a gyönyörűen megvarrott új palotásruhákat viselték. 

Idén a városi ünnepséget is az ESZI szervezte, ami szombaton, azaz március 

15-én került megrendezésre. Nagy sikert arattak ott is, rengeteg pozitív 

visszajelzést kapott az iskola valamint a diákok is. 

Tibay László néhány képe a műsorról:  

 

Salihu Gentiana 
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Az ördög 

Ezúttal is több ismert színész játszott a 

Csengey Dénes Kulturális Központ színpa-

dán, többek között Schlager András, Gu-

bás Gabi és Szabó P. Szilveszter. Jánost, a 

festőművészt és Jolánt egy régi, ám tiszta 

szerelmi kapcsolat fűzte egykor egymás-

hoz. Régen találkoztak, Jolán időközben 

megházasodott (László vette feleségül). 

Ám a sors úgy hozta, hogy a nőnek modell-

ként kell a festő elé állnia, és mindkettő-

jüknek újra meg kell küzdeniük az érzelme-

ikkel. A szenvedélyes párbeszédükkel újra-

kezdődő történetnek van egy fültanúja, ő 

maga az ördög, aki igen titokzatos és ráve-

zeti arra a két fiatalt, hogy nekik egymás-

sal kell élniük. Mókás történet, egyaránt 

ajánlott fiataloknak és időseknek, hiszen minden korosztálynak tanulságos. Minden diák-

nak csak ajánlani tudjuk a színházat, mert nagyon jó kikapcsolódási lehetőséget kínál.   

 Bodzási Imola és Somogyi Nikolett 

24 órás verseny 

1 A feladat így hangzott: Keress 3 egyforma márkájú egymás 

mellett parkoló autót, és díszítsd fel! 

2. A morze robotnak mezítláb 

kellett állnia egy lavórban, alumí-

niummal kellett becsomagolni, és 

a „maszkján” antennáknak kellett 

elhelyezkednie.   

3 A 19 különböző tejbegríz igen 

nagy fejtörést okozott, végül el-
készültek igen egzotikusak is, 
köztük: szilvás, banános, 
paprikás is. 
 
4.”A szakácsnő hashajtót 

kevert az ételbe” Íme, a bi-

zonyíték.  
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5 Csoportkép, avagy pár má-

sodperc pihenő a feladatok 

közt. 

 

6 Kardozás, mert a feladatok 

között helyet kapott egy kis 

akció is.  

 

7 Videó készítés sem maradhatott el, a videónak tar-
talmaznia kellett táncos lányokat, kardozókat, egy 
„bűvészt”, de persze elmaradhatatlan volt egy néger 
is.  

8 Ha már autót díszítettünk, videót készítettünk, 

akkor a részeges tengerész sem 

maradhatott el, egy felejthetet-

len úszásoktatással. 

9 A verseny végére pedig egy cso-

portkép a „sötét erdőben”.  

Sáfrány Fanni 

 

 

 
A NŐI HAJHULLÁS OKAI 

Gyakran akár több hónapos orvosi felderítő munkára, s kivizsgálások sorára is 

szükség lehet ahhoz, hogy megtudjuk, mi áll a női hajhullás hátterében. Fontos 

alapelv, hogy a hajat nem lehet gyógyítani, a hozzá tartozó embert kell kezelni – 

hangsúlyozzák a szakemberek, hozzátéve, hogy a haj és a körmök állapota a 

szervezet egészét mutatja. Így, ha például az anyagcsere 

folyamatokban vagy a hormonrendszerben valami felborul, 

akkor az rögtön tükröződhet a haj állapotában is. 

A hajhullás különböző, úgynevezett civilizációs betegségek-

re is utalhat, és egyebek mellett ez is állhat annak a hátte-

rében, hogy egyre gyakoribbá válik ez a probléma. A 

stressz, mint általános kártevő köztudottan számos szervi 

http://gyongyos.faceportal.hu/ime-a-noi-hajhullas-lehetseges-okai/


9 
 

baj hátterében áll, így okozhat a szervezetben olyan változásokat is, amelyek 

hajhullásban nyilvánulnak meg. 

Fontos ugyanakkor, hogy objektíven mérjük fel, valóban kóros hajhullásról van-e 

szó.  A haj általános minőségében alapvetően is hatalmas egyéni különbségek van-

nak, s a haj dússágának csökkenése egyfajta korral járó élettani változás is le-

het. 

 A legkönnyebben kivitelezhető eljárás az úgynevezett „light pull test”, amely 

elfogadott módszer arra, hogy megítéljük, kóros hajhullásról van-e szó. Ennek 

lényege, hogy a bőrgyógyász legalább 48 órával a hajmosás után megragad egy 

50-60 hajszálból álló tincset, majd egy határozott mozdulattal meghúzza a ha-

jat. Ha a megfogott hajszálak 10%-a ilyen módon kihúzható, azaz ha 5-6 szálnál 

több marad a kezében, akkor az azt mutatja, hogy érdemes tovább vizsgálódni. 

Hajhullás bekövetkezhet olyan súlyos betegséget (például tüdőgyulladást) köve-

tően is, amely lemeríti a szervezet energiaraktárait. Általánosságban is igaz, 

hogy a tápanyagok, nyomelemek hiánya megmutatkozik a hajhagymákban, így a 

hajhullás különböző hiányállapotokra (tápanyagok, nyomelemek, mikroelemek hiá-

nya) is rámutathat, de utalhat lisztérzékenység-

re, vagy akár pajzsmirigy-gyulladásra is.  

Az esetek többségében van megfelelő terápia, 

ám ahhoz fel kell tárni a valódi okokat, amely 

akár hónapokig is eltarthat. Maga a kezelés is 

hosszú, akár fél évig tartó folyamat, hiszen nem 

a hajat, hanem a hajhagymát, és végső soron a 

beteget kell gyógyítani. 

Salihu Gentiana 

Az OSZTV döntőben 

Pálfi Nikolett IG/13 osztályos tanuló nemrégiben részt vett a gépész OSZTV 

döntőjében. Megkérdeztük, hogyan sikerült ezt a szép eredményt elérnie. 

Niki, mesélj a kezdetekről! 

Már 8. osztályban is kitűnő tanuló voltam, emellett kiemelkedtem 

sporteredményeimmel, és az osztályközösségért végzett tevékenységemmel.  

8. osztályban pályaválasztás előtt álltam. Vajon mi legyek? Milyen 

szakmát válasszak? Gimnáziumba menjek vagy inkább szakközépiskolába? 
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Ilyen és effajta gondolatok voltak a fejemben. Egy szomszédi jó tanács, és a technika órákon elsajátí-

tott kezdetleges szakrajzi ismeretek vonzott első ízben ide, az ESZI-be. Másrészről pedig az, hogy sze-

rettem szerelni, barkácsolni és alkotni. Emiatt választottam a gépész szakirányt, ahova sikeresen fel-

vételt is nyertem. 

Hogy alakultak a középiskolás évek az érettségiig? 

Az első 4 évemben szakközépiskolás tanulmányaimat folytattam kiemelkedő eredménnyel, je-

les év végi és évközi osztályzatokkal. 

 11. osztályos koromig elsősorban matematika és fizika versenyeken vettem részt, ahol főleg a 

KöMaL fizika mérési feladatok versenyén jeleskedtem, valamint a Szilárd Leó Megyei Fizikaversenyen 

értem el jelentősebb eredményeket. Előbbinél egy országos 7. és 6. helyezés született, amin elnyer-

tem a Varga István különdíjat is. Ezt a verseny legötletesebb fizika mérési feladatmegoldásáért lehe-

tett elnyerni. 

Ez után főleg gépészeti versenyeken mérettettem meg, és szerepeltem eredményesen. 12. 

osztályos koromban (2013/2014) részt vettem csapattársaimmal (Bodor Gábor, Tar József, Pere Sza-

bolcs) a budapesti Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnök Kar által rendezett 3. online 

versenyén, ahonnan a 2. helyet sikerült elhoznunk. Valamint ebben az évben még részt vettem a 

SZÉTV gépészeti alapismeretek versenyén is, ahol az országos döntőben 11. helyezést értem el. 

Ugyanebben a tanévben várt rám az érettségi is, amit szép eredménnyel hagytam magam mögött. 

Úgy tudom nem csak a tanulmányi versenyek területén jeleskedtél. Milyen eredményeket értél 

még el? 

E 4 évben oszlopos tagja voltam a fizika szakkörnek, és egyéb házi bajnokságokon ( floorball, 

lányfoci) is részt vettem. A floorball diákolimpiákon is erősítettem az éppen aktuális csapatot. Ver-

senyeredményeimért és közösségi munkámért a ballagáson részesültem az ESZI Kiválósága díjban, a 

négy év alatt pedig kétszer díjazott lehettem a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítványnál. 

A nyári szakmai gyakorlat után tovább folytattam tanulmányaimat az iskolában 

gépgyártástechnológiai technikus szakon. Az idei tanévben is jeles tanuló voltam, és részt vettem az 

OSZTV-n is, ahol nagyon jó helyen végeztem. 

Mesélj az OSZTV-ről! 

Az OSZTV versenyen való részvételemet már a tavalyi SZÉTV versenyt követően elhatároztam. 

Biztos voltam benne, ha maradok technikumon, egy jó esélyt nyújt mind tapasztalatszerzésre, mind 

pedig ismereteim bővítésére. A verseny alapvetően 4 fordulóból állt, ahol a szakmának megfelelő 

vizsgamodulokból kellett „előrehozott” vizsgát tenni. Ha ezen modulok 60%át sikerült teljesíteni, 

automatikusan felmentést kaptunk a vizsgamodulból és 100%-nak fogják elkönyvelni a vizsgabizo-

nyítványban. Az elődöntő január 20-án volt Szekszárdon az Iparkamaránál, az előválogató és a döntő 

I. pedig Vácon március 12-14.-én. Az elődöntőm nagyon jól sikerült, így bejutottam az előválogatóba. 

Vácra a gépész tanárom, Frigyer Norbert kísért el, aki egyben felkészítő tanárom is volt. Első nap az 

előválogató volt, következő két napon a döntő I. forduló került megrendezésre. Mindhárom napon 

meghatározott vizsgamodulokból kellett tudásunknak megfelelően a feladatokat megoldani. Az első 

nap végén, késő este került kihirdetésre, hogy a bejutott 21 tanuló közül ki lesz az a szerencsés 10, 
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aki továbbjut a döntő I.-be. Meglepetésemre és mindenki meglepetésére 1. helyen jutottam tovább, 

a döntő I-ben pedig a 6. helyet szereztem meg. Eredményeim alapján minden vizsgamodul alól fel-

mentést kaptam. Immár van egy technikusi bizonyítványom, és iskolába sem kell már járjak. Az első 3 

helyen végzett tanuló pedig majd április 14-16.-án fog ismét találkozni a döntő II.-ben. Az első három 

között itt fog eldőlni a végleges sorrend. 

Mik a jövőbeni terveid? 

A jövőben is gépészettel szeretnék foglalkozni. Idén jelentkeztem egyetemre, ahol első helyen 

a BME Gépészmérnöki karát jelöltem meg. Nyáron addig is a volt gyakorlati helyemen, Szekszárdon a 

JAKO Fémárugyár Kft.-nél fogok tevékenykedni. Nemsokára a nyelvvizsgámat is leteszem. 

Úgy vélekedek, hogy ezekhez az elért verseny-és tanulmányi eredményeimhez nem csak az én 

szorgalmam és kitartásom járult hozzá, hanem a tanáraim ösztönzése és az ő munkájuk is. Nagyon 

örülök, hogy 5 évig a tanítványuk lehettem. 

Niki, gratulálunk az eddig elért sok szép eredményhez, és kívánunk még sok-sok sikert az egye-

temi tanulmányokhoz, és később a munkához. 

BKP 

Horoszkóp 

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

hány tanár is észrevette, ezért mostanában szívesebben fognak kihívni, felelni.  

Bika: Mostanában pénzügyeid jól alakulnak. Ha félre tudod rakni a heti zsebpénzed egy ré-
szét, nemsokára meg tudod venni, mi szívednek kedves.  

Ikrek: Minden napod egyre fárasztóbb. A szünetek hiánya belőled is ugyanazt a kimerült-

séget 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, nemsokára itt egy kis tavaszi pihenés.  

Oroszlán: Napról napra egyre jobb a kedved. Bár ezt nem a tanulás miatt van. Néha azért nem 

ártana kicsit az iskolára is gondolni a barátok helyett.  

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

többen is észrevették. Vigyázz! A tanárok nem hiszik el hogy a kutya ette meg.  

Mérleg: Kiegyensúlyozottságod sok sikert hozhat a következő időkre, főleg ha elkerülöd a 

betegen is iskolába siető, túlbuzgó diáktársaidat. Az időjárás is még csalóka lehet.  

Skorpió: A napsütés sem állíthat meg téged, hogy elérd a célod, azaz az iskolát. Illetve so-

kak szerint ez a célod.  
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Nyilas: Úgy gondoltad, hogy itt a pihenés ideje. De sajnos, még vár rád néhány nagy-

dolgozat és felelés. Tarts ki, már nincs olyan messze a tavaszi szünet!  

Bak: A jó idő miatt kevesebb figyelmet fordítasz az iskolára. Ez nem túl jó hír, hiszen a 

tanulásod rovására megy.  A tanárok nem szeretik, ha a folyosón éled a szerelmi életed.  

Vízöntő: Minden nap későig fent maradsz, nem csoda, hogyha elkésel az iskolából. Ezt néhány 

tanárod nem nézi jó szemmel. Vigyázz, mostanában beszerezhetsz egy csomó késést.  

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

közeledik. Azért óvatosan az alkoholfogyasztással, mert kínos helyzetekbe is kerülhetsz.  

Diákversek 

Reggelente kelve, elgondolkodom... 

Vajon az életem végigálmodom? 

Vagy ha nem álmodok, akkor hogyan lehet, 

hogy tavasszal az ember mindent jobban szeret?  

Elnézőbb is talán, boldogabb netán, 

Minden szavának, súlya nő talán.  

Gondolkodás nélkül mindent kipróbál... 

Veszélyekkel teli utat végigjár. 

Következményekkel miért nem számol? 

E kérdésre nekem miért nem válaszol? 

Gondolkodom, gyakran... mitől más a tavasz? 

Mitől más az ember, miért ilyen ravasz? 

Kérdésekkel küzdök, ahelyett, hogy élnék... 

Nem minthogyha mindent hibátlannak vélnék. 

De hibák ellenére és oly sok kérdéssel... 

Eldöntöttem végre, hogy élek nevetéssel.  

Kiélvezem tavasszal a meleg napsütést, 

Hallani akarom a madárcsicsergést. 

Megfeledkezni, minden egyes gondról, 

Hallgatni, ahogy este a macska dorombol. 

Figyelni a csillagokat a felhőtlen égen... 

Oh, miért nem jöttem rá erre már régen? 

Titkok óceánját, immár felfedeztem... 

Életem nagy meséjét ezzel befejeztem! 

Kocsis Bogdán 
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Tavasznak szele kél, 

Száll a virágillat. 

A rossz idő nyugodni tér, 

Még csendesen, még higgadt. 

Ragyogó színek pompáznak. 

Simogat a napsugár, 

A madarak már nem fáznak  

Csengő szavuk dala vár. 

Csicseregnek mások is 

Tele a koli ablak. 

Kint ül sok-sok kolis 

Vagy a szabadban vigadnak.  

Új szerelmek lángja  

Kap most erőre  

Ez a tavasz bűbája  

Ifjak, hát előre. 

Ledneczki Ria 

 

Homokszemek 
 

Sistergő homokszemek folynak a napégette 

üvegen. Zuhannak és száraz vízesésként csa-

pódnak a többi közé. Végtelennek tűnhet, így 

ámulva egy üvegen keresztül. Elveszhetsz, 

ha csak egy szemre pazarlod a figyelmed. 

Tán az a szem különbözik a többitől? Vagy a 

te szemed tévesztett célt? Látod, ahogy fogy a 

homok medencéd, vagy még próbálsz a ho-

mokból kötelet fonni? Ebben az üres terem-

ben csak a homok monoton suttogása van, és 

a szív dobogása a fülnek. Lassan eltemeted 

magad a saját életeddel, végig bámulva ma-

gad az üvegen keresztül. De előbb látni fo-

god, ahogy apad a vád folyam és a könyörte-

len vízesést porszemek váltják fel, amik csak 

az ominózus világítás törésével válnak látha-

tóvá. De azok sem maradnak sokáig, ahogy te 

sem. És ahogyan egy homokszemként kezd-

ted, egy homokszemként végzed. Egyedül a 

többi között. 

 
Bognár Ricsi 

http://www.meska.hu/img/product/original/j/a/jandis_product_1434_110109135131_1.jpg
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Tavasz 
 
Újjászület minden újra,  
A zöld visszaveszi hatalmát, 
S nem találni már havat, 
Csak füvet, virágot, fát, 
A zamatos illatú renegát 
Legyőzte a zord világot. 
Elveszetteket megtalálunk 
Ott. 
Ahol az uralkodó teteméből nő a fű. 
És olvadó vére itatja a virágokat. 
Ott lángként terjednek, csak a földhöz 
maradva hű. 
Hallod a füvek közti suttogásokat? 
Pásztázd végig e tájat. 
E puha zöld ágyat. 
Nem vagy te még fáradt 
A világ nektárjai várnak. 

Bognár Ricsi 

Káspári János emléktorna-Gyönk 

Idén is győzelemmel zárta az ESZI kolesz csapata a focikupát Gyönkön. Gratulálunk nekik, és 

további sikereket kívánunk! Íme, a győztes csapat: 
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Locsolkodás 

Van nálam egy kis pacsuli,  

leloccsantom magát,  

ha egy kis mázlija van, 

szereti a szagát. 

 

Biciklivel érkeztem, 

kétszáz métert fékeztem, 

túlmentem a házon,  

átestem a vázon, 

vissza kellett tolni, 

lehet-e locsolni? 

Zöld erdőben piros tojás, 

ibolya meg minden,  

fogadjunk, hogy ha ott megállsz, eltalállak innen! 

Nagy szálfák közt jártam én, 

kisvirágot láttam én, 

te vagy az a virágszál, 

megy a szóda, vigyázzál! 

 

http://www.kepeslap.com/compose.asp?imageid=196228&userid=14327
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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 rendőrőrsön faggatják a lajhárt, 

mit látott e szörnyű balesetből. A lajhár a 

következőt vallja: 

  

 

 

 

Az állatkert igazgatója büszkén mutogatja a vendégeknek a közös ket-

recbe zárt bárányt és oroszlánt. 

- Íme, egy szép példa a konszenzusra. 

- Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi gond? 

- Az oroszlánnal semmi, a bárányt időnként cserélni kell.  

 

-Milyen volt az első napod az iskolában, Pistike? 

- Egész jó, de volt ott egy néni, akit úgy hívnak, tanító, ő mindenáron 

el akarta rontani a szórakozásunkat! 

Két öregember beszélget, a téma a mai erkölcsi normák. Az egyik 

megjegyzi: 

- Én annak idején 

nem feküdtem le a 

feleségemmel, csak a 

házasság után! És te? 

- Nem tudom, nem 

emlékszem. Hogy is 

hívják a feleséged?  

Minden kedves olvasónknak 

kívánunk kellemes húsvéti 

ünnepeket, és jó pihenést a ta-

vaszi szünetre! 
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Nem emlékszem, min-

den olyan gyorsan tör-

tént! 

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/4/9/5/_/vicces_allatok_7-003_1495105_1477.jpg

