
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Diákközgyűlés 
Március 7-én a 9-10. évfolyamosok a 

diákközgyűlésen vettek részt, melyen a tanulók 

személyesen tehették fel kérdéseiket az igazgató 

úrnak, amikre ott helyben választ is 

kaphattunk. 

A gyűlés első felében a féléves eredményekről 

hallhattunk pár szót. Megtekinthettük az 

iskolaátlagot osztályokra és 

visszamenőleg évekre lebontva, 

majd egy felállított rangsorban 

kereshettük meg, hol áll 

osztályunk a többiekhez képest. Az 

előbbiekhez hasonlóan rang-

sorolták a bukásokat, hiány-

zásokat és fegyelmező 

intézkedéseket is.  

A hidegzuhany után, nagy 

örömünkre ezeknél jobb hírek 

következtek. Szó volt az iskola sikereiről, a 

verseny-eredményekről és a kompetencia-

mérésről. Mint mindig, iskolánk az elmúlt 

időszakban is kiváló eredményekkel szerepelt, 

hisz nem egy országos versenyen való sikeres 

részvétel öregbítette az ESZI hírnevét. A 

kompetenciamérés alapján a szakközépiskolák 

(most már szakgimnáziumok) között és az 

országos ranglistán is a legjobbak között 

szerepelünk. 

Örökös téma a közösségi szolgálat, ahol 

kötelezően ötven órát kell teljesítenünk annak 

érdekében, hogy sikeres érettségi vizsgát 

tehessünk.  

A 10. évfolyamosokat sürgető egy, vagy több 

emelt szinten tanulandó tantárgy választásáról 

is kaptunk pár információt. 

Szó volt az ösztöndíjról, a június 15-én esedékes 

DÖK napról, a május 5-ei ballagásról és 

technikus búcsúztatóról is. 

A gyűlés végén a legtöbb diákot foglalkoztató 

kérdésekre kaphattunk választ. 

Hasonló problémák merültek fel, 

mint a bónnal való fizetés és 

gluténmentes termékek a 

büfében, több 300-as bón 

kiállítása, kéztörlők hiánya a 

mosdókban, törött székek cseréje, 

sötétítők felszerelése, külső 

tantermek igénybe vétele, több 

automata elhelyezésének 

lehetősége a folyosón és gyorsabb 

internet. Az előbb felsoroltakra mihamarabb 

igyekeznek megoldást találni. Sajnos vannak 

dolgok, amiknek a változtatása nem 

megoldható. Ilyenek a kevés pad a folyosókon, 

az interaktív táblás termek nyitva tartása, és a 

több öltöző kialakítása. Legnagyobb bánatunkra 

az ebédszünet is az utóbbi kategóriába sorolható, 

amit csak azzal a feltétellel lehetne megoldani, 

ha minden órát későbbre tolnának. Ennek a 

következménye pedig értelemszerűen az lenne, 

hogy később tudunk hazamenni.  

Ennek ellenére reméljük, a későbbiekben ezeket 

a problémákat is meg lehet oldani valahogy. 

Dicsérdi Elizabet 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi 
Kara, és a Magyarhoni Földtani Társulat 
gondozásában, 2017. március 10-11. között 
került megrendezésre a X. Országos 
Középiskolai Földtudományi Konferencia. Az 
iskolánkból két osztálytársammal együtt 
vettem részt ezen az eseményen. Röhberg 
Melinda „A tengerpartok és az óceánfenék 
geomorfológiája”, míg Szilágyi Krisztina „A 
talaj és víz védelmében” címmel tartott 
előadást. Az én témám a 
megújuló és a fosszilis energiák 
voltak. Az előadásokra való 
felkészülésünket Tóth Judit 
tanárnő követte végig, és 
segítette, a kísérletekben Feil 
József és Nagy János tanár urak 
segítettek. 
A verseny a Miskolci Egyetem 
épületében lett lebonyolítva. A 
versenyzők szállásául az 
egyetemi kollégium szolgált, 
étkezni az egyetem menzáján és 
az egyetem campusában 
elhelyezkedő büfékben volt 
lehetőségünk. A szálláson 
megismerkedhettünk az egyéb 
helyekről érkezett diákokkal. Ilyen volt például 
a szobatársam is, akivel a rendelkezésre álló 
idő alatt alaposabban is megismerkedhettem. 
Az általunk hallgatott előadások színvonala 
mind magas volt, de nem csupán diákok adtak 
elő, hiszen több témában egyetemi tanárok is 
tartottak komoly előadásokat. Számomra a 
legszimpatikusabb az őslénykutatás 

témájában megtartott volt, és nem feltétlenül 
azért, mert magát a tanárt már ismertem 
korábbról. Természetesen egyéb 
programokkal is készültek nekünk a 
szervezők. Ilyen volt a kar bemutatása és a 
különböző kutatásra használt eszközök 
ismertetése. Nagyon érdekesnek tartottam az 
egyetem tanbányáját, amelyet a hallgatók egy 
használaton kívüli helyiségből alakítottak át, 
és úgy néz ki, mintha egy földalatti szenes 

tárnában járnánk. Az itt 
elhelyezett csilléket olykor 
kihozzák, és HÖK napokon 
csilleversenyt rendeznek velük. A 
másik látványos bemutató a 
terepasztalokkal kapcsolatos, és a 
Geomorfológiai Szakon mutatták 
be. A hagyományos terepasztalok 
mellett már megjelentek az 
olyanok is, melyek a digitális 
technikát is felhasználják. 
Láthattunk például egy X-Box által 
fejlesztett megoldást, ahol, ha a 
terepasztalon változtatjuk a 
domborzatot – mondjuk arrébb 
tolunk egy homokkupacot – akkor 
a felülről vetített domborzati 

vonalak és színek megváltoznak az új 
állapotnak megfelelően. 
Számomra igazi élmény volt minden. Jövőre 
már nyugodtabban és egyben 
felkészültebben indulok a megmérettetésre – 
persze csak ha lesz rá lehetőség, ebben a 
többiekkel is egyetértettünk. 

Varga Márton  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

Magyarország újkori történelmének egyik 

meghatározó eseménye. Az egész forradalmat 

fiatalok, értelmiségiek robbantották ki. Ezeknek 

a fiatal felnőtteknek a szívében hazaszeretet 

égett, harcoltak a szabadságukért – azért, hogy 

szeretett hazájuk jobb helyzetbe kerüljön. 

 Ez a nap mára már nemzeti ünneppé, 

jelképpé vált, mikor mindenki kokárdát tűz, és 

megemlékezik a szabadságharc 

hőseiről – ki-ki a maga módján. 

Belegondolva, manapság sok 

embernél a hazaszeretet a hőseinkre 

való megemlékezésnél kimerül. Ez 

elég nagy baj, hiszen vegyük csak 

Petőfi Sándort. Mennyire 

„szerelmes” volt hazájába, égett 

benne a tenni akarás. Egyik fő 

résztvevője volt az 1848-49-es 

forradalomnak Jókai Mór és 

Vasvári Pál mellett.  

Vannak emberek, akik úgy 

tekintenek erre az egész eseményre, 

mintha csak egy múltbeli, 

elkoptatott emlék lenne. Pedig 

bizonyos értelemben minden nap az életünk 

része a szabadság, vagy a hazaszeretet, és a 

döntéseinket most is befolyásolják. E mellett 

vannak érdekes dolgok ezzel a forradalommal 

kapcsolatban. Az, hogy igazak-e, meghagyom 

nektek, hogy eldöntsétek. Ilyen érdekesség 

például, hogy a 12 pont mellett a Nemzeti Dalt is 

kinyomtatták, de Petőfi otthon felejtette a 

szöveget, ezért gyorsan kézzel leírta a verset, és 

ezt nyomták ki. Vagy még az is újdonság ezzel a 

témával kapcsolatban, hogy Petőfi Sándor 

kokárdáját a forradalmat megelőző este Szendrey 

Júlia készítette. Ezek az apróságok is mind 

rávilágítanak arra az egyszerű dologra, hogy a 

történelmi események hősei nem különleges 

képességekkel bíró, más 

dimenzióban létező lények, hanem 

hús-vér emberek voltak, mint mi. 

 A legtöbb diák unottan ül 

történelem órán, amikor épp az 1848-

49 forradalom és szabadságharc 

eseményeit, előzményeit tanulják. Ez 

a korosztály nem pont ebben a 

kérdéskörben érdekelt, de ha jól 

közelítjük meg a dolgot, lehet, hogy 

még a végén ők maguk fognak 

belemerülni a témába önszorgalom-

ból. Ezt szerintem el lehet érni azzal, 

hogy több, a fentiekhez hasonló 

érdekességet osztunk meg a 

diákokkal. A lényeg, hogy ne csak a 

száraz elméletet lássák maguk előtt. Szerintem 

fontos, hogy a tanulók átérezzék az esemény 

különlegességét. S akkor majd egyszer megértik, 

mekkora áldozatot hoztak a hazáért az 1848-49 

forradalom és szabadságharc hősei.  

Jákob Csilla 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemrég tartott előadást Erdélyi Dániel 

iparművész a Paksi Képtárban. Előadásának 

témája egy igen különleges matematikai alakzat, 

az ún. Spidron. Rengeteg érdekes tulajdonsága sok 

területen válhat hasznossá. 

Egy Spidron sok háromszög 

összeillesztésével készül egy meghatározott 

szabály szerint. Hat ilyen alakzat együtt egy 

hatszöget alkot. Ismeretes, hogy hatszögekkel ki 

lehet tölteni a síkot, így ezzel nagyon szép sík 

mintázatot lehet létrehozni. Az iparművész az 

alakzatot, illetve a matematikai lehetőséget egy, a 

Rubik Ernőtől kapott egyetemi házi feladat során 

fedezte fel. Mikor megmutatta „művét” a Bűvös 

kocka kitalálójának, az elismerő szavakkal illette, 

és már akkor előre jelezte, hogy a felfedezésben 

rengeteg lehetőség szunnyad.  

A forma sok szempontból is érdekes lehet. 

Alkalmazási terület lehet képalkotás, az építészet. 

Azonban még több kutatásra van szükség. 

Művészeti értéke és matematikai szépsége viszont 

kétségtelen. A legsajátosabb tulajdonsága az, hogy 

az alakzat torzulásmentesen összehajtogatható a 

belső, egyenesekből álló élek mentén, ezzel 

változatos felületeket és formákat alkot, és 

különböző módon tölti ki a teret. 

Érdekes belegondolni, hogy egy Spidron 

miként hajtogatható térben, illetve hogyan 

készíthetünk belőle folytonos görbét. A képen a 

szóban forgó görbét feketével jelöltem. 

Az előadás igen meglepő volt. Nem sűrűn 

látok ilyen jellegű újításokat. Sok érdeklődő jelent 

meg, véleményem szerint elég igényes előadást 

hallhattunk. Valójában a felfedezés a matematikai 

ismeretek alapjait is érinti, azaz segítségével olyan 

helyzeteket is leírhatunk, amelyeket eddig nem 

tudtunk sőt, azzal sem volt tisztában a tudomány, 

hogy a jelenség létezik. 

Volt lehetőségem személyesen is beszélni az 

alkotóval, akivel most már további lehetőségeken 

dolgozom a Spidronokkal kapcsolatban. 

Soós Tamás

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Language CERT Magyarország egyik legújabb 
nemzetközi nyelvvizsgája. 2017. márciusától, ehhez 
a rendszerhez csatlakozva az ESZI is Language 
CERT nyelvvizsga hely lett angol nyelvből! A májusi 
vizsgaidőpontjaira már a mi iskolánkba is lehet 
jelentkezni. A vizsgák lebonyolításában az 

intézmény angol tanárai májusban akkreditált 
vizsgáztatóként vesznek majd részt. Ez számos 
előnnyel jár a jelentkező diákjaink számára, hiszen 
megszokott környezetben, az ismert tanárok 
segítségével juthatnak túl az akadályokon. 

 
Már a mottó is szimpatikus: a nyelvvizsga, ami érted van! A Language CERT különösen ajánlja ezt a típust 
azoknak, akik: 

- szeretnének egyedül a vizsgáztatóval, mások jelenléte nélkül szóbelizni, 

- nem szeretik a vizsga közbeni értékelést, ahelyett, hogy csak a teljesítményére koncentrálnak, 

- kedvelik a vizsgázóbarát feladatokat, 

- ugyanakkor nem kedvelik a hosszas vizsga-rutin gyakorlást, 

- és persze szeretnének nemzetközileg elismert nyelvvizsgát. 

A májusi vizsgára jelentkezés április 28-ig 
lehetséges a www.languagecert.hu megfelelő 
felületén. 
Ezen a honlapon, valamint a city and guilds 
honlapján felkészülési anyag és a vizsga 
szituációról videók találhatók. A vizsgára történő 

felkészülést segítő könyveket meg tudja az iskola 
rendelni. 
A vizsga szintjeiről, a vizsgafeladatokról, 
időpontokról stb. részletes információk találhatók a 
CERT internetes oldalán, amely már iskolánk 
honlapjáról is elérhető. 

 

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont 

1095 Budapest, Soroksári út. 48. 

T + 36 1 612 0308 

info@languagecert.hu 

www.languagecert.hu 

www.facebook.com/LanguageCert.hu 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-Meddig tartott felkészülni a versenyre? 

-Igazából, hetedik osztály óta folyamatosan foglalkozom a fizikával, amihez elengedhetetlen a matematika is. Tehát 

kifejezetten erre a versenyre nem igazán készültem külön. 

-Mi fogott meg a fizikában? 

-Az, hogy meg lehet vele érteni az eseményeket, folyamatokat, hogy hogyan működnek a dolgok, és én szeretem 

tudni azt, hogy ilyen törvényszerűségek alapján működik körülöttem a világ. Szerintem fizikus leszek. 

-Milyen témák voltak? 

-Egy ilyen versenyen általában a mechanika, hőtan és 

elektromosságtan témaköréből kerülnek ki a kérdések. Elég 

nehezek voltak a feladatok, tehát nem amolyan szokványos, 

tankönyvi feladatok. 

-Hogy zajlott a verseny? 

-Az egész megyéből jelentkeztek diákok elég sok helyről. Volt 

a versenynek egyéni része, és csapatokat is pontoztak. 

Kiosztottak egy sorrendet a legjobb iskolákról is. Három órás 

volt a forduló, amelyet a nagyelőadóban írtunk meg. A forduló 

során öt feladatot kellett megoldani, és ez azért elég izzasztó 

volt még a rutinosabb versenyzőknek is. 

-Számítottál helyezésre? 

-Helyezésre annyira nem nagyon lehet előre számítani. Én úgy megyek oda egy ilyen versenyre, hogy a feladatokat 

megoldom aztán kész, és ha éppen úgy adódik, hogy jön valamilyen helyezés, akkor annak külön örülök. Most 

sikerült, első lettem a korosztályomban. Kaptam egy könyvet és egy emlékérmet. De mondom, nem a helyezésért 

indulok. 

-Hogy érezted magad? 

-Igazából nagyon szeretek ilyen versenyekre járni, jól éreztem magam közben. A verseny mellett szerveztek nekünk 

egyéb programokat is, elmentünk például az erőműbe. Az nagyon tetszett, mert most voltam először bent a 

reaktorcsarnokban. 

Köszönöm szépen az interjút és az együttműködést!  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. március 29-én, a paksi önkormányzat és az 

atomerőmű támogatásának segítségével jutottunk el 

Budapestre, ahol egy szakmai kiránduláson vettünk 

részt. A részvételre való jogot az OTP bank 

prezentációs pályázatán nyertük el, ahol első 

helyezett lett a 11. D osztályból Pakai Alexandra és 

Szombat Bernadett. A 11. D osztályon kívül a 

kiránduláson részt vett még a 9. D és 10. D osztály 

is, akik szintén szép eredménnyel zárták a versenyt. 

A kirándulásra szerdán reggel indultunk, és 10 óra 

táján már a Központban is voltunk. Mikor megláttuk 

az épület külsejét, kicsit megijedtünk, hogy egy 

uncsi program vár ránk. Az épület teljesen úgy 

nézett ki, mintha egy lakóház lenne. Mikor 

beléptünk, megdöbbenve néztük a színesebbnél 

színesebb falakat, és a csodás bútorzatokat, 

berendezéseket. 

Elsőként a ,,zsibongó”-ban találtuk magunkat, ahol 

nagyon kedves dolgozók fogadtak minket. Itt 

osztályonként külön csoportokba osztottak, hiszen 

minden évfolyam más feladatokkal foglalkozott. 

Főbb témakörök a pénzügy, gazdaság és 

gazdálkodási ismeretek voltak. Mivel nagy 

létszámúak az osztályok, így az osztályokon belül is 

osztódtunk úgy, hogy minden csoportban 10 ember 

legyen, akikre 1 tréner jut. 

Ezután minden csoport elfoglalta saját tréning 

szobáját, ahova kellemes érzés volt belépni. A falak 

itt is színesek, különböző díjak a falakon, és divatos 

zene szólt. A trénerek nagyon barátságosak és 

közvetlenek voltak, az első 5 perc után már nem 

éreztük, hogy ismeretlenek számunkra. Bizalmasan 

megosztottunk velük mindent, amit gondoltunk. 

Játékos, de egyben nagyon tanulságos feladatokat 

végeztünk el. A tréning 4 órás volt összesen, így két 

szünetet is tartottunk, ahol a dolgozók 

megvendégeltek minket finom szendvicsekkel. 

Miután a tréning véget ért, a pénzhét alkalmából egy 

körasztal beszélgetésen vettünk részt, ahol jelen volt 

Takács Orsolya világ- és Európa-bajnok magyar 

vízilabdázó, Kama a Mary Popkids együttes 

énekese és gitárosa, Gögge Ádám a LEVES egyik 

alapítója és Eölyüs Endre a MasterCard budapesti 

irodájának üzleti vezetője. Ők sok érdekességet 

meséltek el életükről, pályájuk kezdetéről és 

céljaikról. 

Amint vége lett a programoknak, bepattantunk a 

buszba és utaztunk Paks irányába. Fáradtan, mégis 

okosabban tértünk haza, egy jó napot magunk 

mögött hagyva. 

Acsádi Virág 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emberek vagyunk. Mindenkinek kell valamiben 
hinnie: Van, aki Buddhában, van, aki Krisnában, 
vannak a keresztények, és van, aki azt hiszi, nem 
kell semmiben hinnie, így saját magában hisz. 
Abban, hogy Ő mindent meg tud csinálni 
egymaga, mindennemű külső segítség és hit 
nélkül. Milyen ironikus. Nem hisz, és mégis hisz. 
Mindig kell valamiféle, embertől független 
bizalom. Hiszen ilyenben nem lehet megrendülni. 
Legalábbis nem úgy. Persze, megrendülhetünk 
hitünkben, ám ez mégis más. Ezt nehéz elérni, és 
könnyű visszaszerezni. Egy ember akár egy 
mondatáért is elértéktelenedhet a másik 
szemében, sőt saját maga is, saját szemében. 
Örökre. Menthetetlenül.  De ha van valaki, akiben 
feltétlenül megbízhatsz, 
akihez a legnehezebb 
döntésekben is fordul-
hatsz, kérdezhetsz, 
megköszönhetsz bármit 
az fantasztikus érzés. 
Az ember kutatja a dolgok 
értelmét.  Nincs ez 
máshogy e-téren sem. 
Keresi a racionalitást, 
pedig vannak dolgok, nem 
sok, de van, amiben csak az emocionális énünk 
tud részt venni.  
 Mindenki feltette a kérdést magának, aki figyel a 
körülötte lévő világra, a növényekre, az állatokra, 
az élet csodájára. Hogy lehetséges ez? Mitől 
működhet minden ilyen összetettséggel, ennyire 
összhangban? Igen! Ott a tudomány, ami 
megmagyarázza a hormonokat, a biodiverzitást, a 
bioszférát, az élőlények felépítését, a 
csillagrendszert. De ez ennél egy jóval magasabb 
szint. A tudomány nem tud végső 
következtetéseket adni csak találgatni.  
A következő népszerű kérdéskör pedig: „A 
vallásos emberek mind olyan zárkózottak, olyan 
álszentek.„ 
A hit és a vallás külön témakör. És igen, léteznek 
olyanok, akik nem hisznek, és olyanok, akik 
minden lehetőséget megragadnak, hogy 
bizonyítsák. Ők a szentek, a makulátlan életűek, 
ők, akik mindent mindenkinél jobban csinálnak – 
hiszik. Látványosan mások előtt imádkoznak, 
mindent e köré szerveznek, közben emberileg, 
hát... Ez az az eset, amikor valami nagy törés érte 

őket az életben, amit nem tudnak feldolgozni. 
Majd a lelkükön tátongó lyukat, a mérhetetlen 
hitükre és eszméletlenül látványos 
vallásgyakorlásukra fogva próbálják betömni. 
Pont, mint amikor egy ronggyal próbáljuk betömni 
valamin a rést, – Ideiglenesen! – nem fog 
működni. Nem fog működni. A feldolgozatlan, az 
feldolgozatlan probléma, és ezt érzik a 
környezetükben élők is. 
 Ellenben ezekkel a megnyilatkozásaikkal, a 
viselkedésükkel sok másik embert is 
elrettentenek. Bennük kialakul egy téves 
elképzelés, miszerint a vallás, amit összemosnak 
a hittel, erről szól, ebből pedig nem kérnek. 
Másik észrevételem, hogy mostanában egyre 

népszerűbb az ateisták 
körében, hogy a törté-
néseket valamire fogják. 
Érthető, hisz valamire kell. 
Ezt nevezhetjük sorsnak, 
moirának, ami az isteni 
gondviselésnek felelne 
meg, vagy a bűvös 
Univerzumra is foghatjuk. 
„Az univerzum mindent úgy 
alakít, ahogy az neked a 

legjobb. Bízz az univerzumban! Az univerzum 
csak annyi terhet ró rád, amennyit elbírsz!”. És 
még sorolhatnám. Az önhitegetés, a bízz 
magadban, az istent játszás eszközei. És 
ugyanezeket újraolvasva elgondolkozhatunk, ha a 
bűvös szó helyére Isten nevét raknánk, nem 
pontosan a keresztény tanításokat kapnánk meg? 
Pont azoktól, akik Isten létezését tagadják? Pont 
azoktól, akik ellenzik a vallásosság és a hit 
minden formáját és foggal, körömmel küzdenek 
ellene?  
Nem szeretnék komolyabb vitákba bonyolódni. 
Mindenki máshogy éli meg ugyanazt, mindenki 
máshogy küzdi le a problémáit, mindenkinek más 
elképzelései vannak. „Ahány ház, annyi szokás.” 
A lényeg, hogy az az ember, aki előtted áll milyen. 
Milyen erkölccsel rendelkezik, mi az életfelfogása, 
mihez tartja magát? 
Lehet hasonlóan jó két ember. Számomra 
azonban vitathatatlan tény marad, hogy egy 
igazán hívő ember mennyivel jobb. Mennyire nem 
fogható másokhoz. 

Kiss Nándor 1G/13 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az informatikai forradalom kiteljesedésével, 

az emberek életének egyre több momentuma 

tevődik át a digitális világba, a virtuális térbe. 

Azt gondolnánk, hogy a társkeresés, az 

ismerkedés van annyira fontos az életünkben, 

hogy csak személyes kontaktusokon keresztül 

éljük meg. Mégis azt tapasztaljuk, hogy sorra 

jelennek meg a netes közösségi oldalak, 

társkeresők. Megkérdeztünk benneteket 

arról, hogy vajon mi a véleményetek az 

internetes ismerkedésről. 

 De mielőtt a válaszokat közzétennénk, 

nézzünk két fogalmazást az ESZI-be 

felvételizők tollából, a hasonló témájú feladat 

megoldására! Nekik a kérdés a következő 

volt: Manapság egyre többen tagjai az 

internetes közösségi oldalaknak, míg mások 

ellenzik a kapcsolattartásnak ezt a formáját. 

10-12 mondatos fogalmazásodban alakítsd ki 

saját álláspontodat, és írj legalább 2-2 érvet, 

amely a közösségi oldalak (például Facebook) 

használata mellett, vagy ellene szól! 

 

 

„A facebookot azért találták ki, hogy tudjanak beszélni egymással. 

Ellene szól pl: 

bejelölnek facebookon egy lányt, és ami van kint neki profilképnek, azt hiszik, hogy tényleg egy 

fiatal lány. Pedig az is lehet, hogy nem lány, hanem fiú. És jobban összebarátkoztak, és 

megbeszélnek egy napot, hol találkozzanak. Elmennek, ahova beszélték az időpontot, és nincs ott 

senki, aztán megjelenik egy fiú. És azt hitted, hogy ő egy lány volt. Ezért nem jó ilyen oldalakon 

megismerkedni mással.  

2. érv: 

Lehet barátokkal beszélgetni.” 

 

 

„Én is az Internet megszállottja lettem, amióta megkaptam az új telefonomat. Az internetnek 

vannak jó oldalai és rossz oldalai is. Kezdjük a jóval: pl. sok mindenre rá lehet keresni, és tanulási 

szempontból is jól jöhet. De vannak olyan emberek, akik visszaélnek ezekkel a dolgokkal. Itt a 

Facebook közösségi oldal. Jó benne, hogy beszélgethetsz ismerőseiddel, rég nem látott 

rokonokkal, vagy osztálytársaiddal. De itt is vannak olyan emberek, akik visszaélnek veled. 

Mondjuk teszel fel Facebookra egy képet. Egy ember, aki nem is ismer, soha nem látott még téged, 

de bejelöl. És kiadja magát 15-16 évesnek. Aztán sokat beszélgetsz vele. Egyszer csak egy napon 

1-est kaptál, vagy pikkel rád a tanár. Hazamész, ráírsz erre az „ismert” férfira. Ő azt mondja, 

találkozzunk, és te igent mondasz. Lehet, hogy az az ember nem 15-16, hanem mondjuk 30-40 

éves. Megtörtént a probléma. Vigyázz magadra, és ne dőlj be mindennek!” 
 

  



 

 

 

És most lássuk a középiskolások véleményét: 

 

 

1. Nem a legbiztonságosabb ismerkedési módszer. 

2. Veszélyes. 

3. Nagyon sok a kamu ember. Nekem nincs szükségem az ottani ismerkedésekre, mert mindenki azt 

ír magáról, amit akar. Inkább buliban ismerkednék. 

4. Hasznos is lehet, de a pedofilok miatt rossz. 

5. Lehetnek belőle jó barátságok, de a mindenféle jöttment ismeretlenek ne írjanak rám, hogy „szia, 

hogy vagy? van barátod?” 

6. Senki nem arra használja, amire kéne. Mindenki kamu képeket tölt fel, és ezzel átveri a másikat. 

Ez egy fajta szórakozás, hogy ezzel szívatjuk a másikat. 

7. Bele lehet botlani pedofilokba, és visszaélhetnek a képeimmel. 

8. Nem nagyon szoktam ott ismerkedni. 

9. Hasznos dolog is lehet, ha okosan csináljuk, de nem szoktam. 

10. Akik életük párját akarják megismerni, nem tudnak mindenkiben megbízni, de sokat ismerkedek 

a neten, és velük gyakran találkozni is szoktam, és még nem volt negatív élményem. 

11. Nem feltétlen rossz, de tudjuk a határt! Ismerkedésnél fő szempont, hogy legyen közös téma. 

12. Teljes mértékben negatív, ugyanis megakadályozza a való életben való ismerkedést. 

13. Szerintem rossz dolog, próbáltam már, de nem találkoztam velük soha. 

14. Mindenki hazudik magáról, és eladják a szerveid a végén. 

15.  Vannak internetes barátaim, de nem találkoztam velük, mert félek, hogy elrabolnak, és elveszik a 

májam. 

16. Jó dolog, csak a közvetlen bizalom nem feltétlenül van meg. Lehet, előadja magát jónak, de a való 

életben meg nem szimpi. 

17. Nem szabad elhinni semmit, vigyázni kell mindenkivel, hogy a 18 éves Niki, ne legyen 53 éves 

Peti. 

18. Biztos, hogy veszélyes, de a begyöpösödött embereknek lehetőség. 

19. Hülyeség! Múltkor bejelölt egy Fannika, találkozni akart, de kiderült, hogy fiú és ráadásul kövér… 

20. Nem a legjobb módszer. Személyesen jobb, de a világon ez az elterjedt. 

21. Értelmetlennek tartom, de jó pár ismerősöm így szerzett tartós kapcsolatot. 

22. Lehet jó is, meg rossz is. Anyukámnak is olyan partnere van most, akit ott ismert meg. Ő jó fej, 

de az előtte lévőt nem szerettem, akit szintén úgy, ott ismert meg. 

23. Hülyeség. A neten bátrabb az ember, bármit leírhat. Élőben érdekesebb. 

24. Veszélyes. Ritka az, hogy valaki rátaláljon egy számára kedves személyre mindenféle érdek 

nélkül. 

25. Én ott ismertem meg a volt barátomat. Mikor először találkoztam vele, kicsit féltem, hogy 

mennyire mutathatta magát másnak a neten, de semmi különös nem volt. Azóta is találkoztam már 

vele párszor, és még a mai napig tartjuk a kapcsolatot, szintén a neten.  

Parrag Réka 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az utóbbi pár évben hatalmas fejlődéseken ment át 

az egész világ, ami az internet feltalálásával 

kezdődött. Ezt követően indult be az a gépezet, ami 

a mai napig a fő mozgató ereje a fejlődésnek.  

Az emberiség törekszik arra, hogy számára minél 

kedvezőbben alakíthassa, formálhassa a 

környezetét, mit sem törődve annak 

következményeivel. Mindenesetre gondoltuk volna 

ezelőtt akár hat évvel, hogy mára már szinte 

mindenből létezik „smart” változat is?  Ugye, hogy 

nem. Hihetetlen belegondolni abba, hogy ha ez a 

fejlődés így megy tovább, akkor az emberek mikre 

nem lesznek képesek rövid időn belül. Egy biztos: 

az emberiség sosem fogja elérni azt a fejlettségi 

szintet, amikor már nem akar többet.  

Mégis hogyan hat mindez az emberekre? 

Alapjáraton sokan úgy válaszolnák meg ez utóbbi 

kérdést, hogy a technológiával együtt fejlődik az 

ember. Ám ez közel sem így van. Az idősebb 

generációk gyakran mesélnek arról, hogy 

mennyivel jobb volt régen: Nem rohantak az 

emberek, jobban megbecsülték, amijük volt, jobban 

be tudták osztani az idejüket, és nem virtuálisan 

tartották egymással a kapcsolatot. Számukra 

szokatlan, nehezen követhető ez a gyorsaság, de 

ugyanez igaz lehet a fiatalabb generációkra is. 

Ebben a rohanó világban a jelenkor emberei sem 

tudják már igazán követni a fejlődést, holott a mai 

kisgyerekek az óvodát már okostelefonokkal 

kezdik. Sokan úgy látják, ez rendjén van, hiszen már 

nem menő az, ha valaki később kapcsolódik be a 

technológia világába. Itt előjön a címben említett 

kulcsgondolat: Jó-e ez nekünk? Többen úgy 

gondolják, hogy igen, mert olyan problémák 

megoldását várják el tőlük, amelyek egyre csak 

súlyosodnak. Ezzel nem lenne semmi gond, HA 

érdekelné a jövő nemzedékét az a teória, miszerint 

mi tesszük tönkre hőn szeretett Földünket, de többek 

között ezt is próbálhatja cáfolni bárki. 

Hozzászoknak ahhoz a technológiai jóléthez, 

amikor már csak önmagukra lesznek képesek 

gondolni, és úgy lesznek vele, mint a jelenkor jó 

része: Majd a következők megoldják. 

 Álljunk csak meg! Mi is van ezzel a „jelenkorral”? 

Már mi is természetesnek vesszük, hogy ott pihen a 

zsebünkben az okostelefon, s szinte szívfájdító 

lenne megválni ezektől a modern eszközöktől egy 

teljes napra, mert mindig azon töprengenénk, hogy 

vajon mi történhet a nagyvilágban.  

Ennek az erőnek sem csak sötét oldala van. Sosem 

jutottunk volna el idáig, ha zsenijeink nem 

forradalmasították volna a történelmet 

találmányaikkal, és ezt innen is köszönjük nekik, 

mert nélkülük nehezen tudtuk volna véghez vinni 

mindazt, ami van! Véleményem szerint nem szabad 

megragadni egyhelyben, sokkal inkább fejleszteni 

kell önmagunkat a technológiához, és magát a 

technológiát is, így tényleg bármire képesek 

lehetünk, és gondoskodhatunk arról, hogy ezek a 

csúnya jövőképek feledésbe merüljenek. Főleg a 

jelen helyzetben, mert ellenkező esetben tényleg 

eljuthatunk oda, hogy a ma ismert világ, velünk 

együtt darabjaira hullik. 

Koncsik Tamás 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ha tavasz, akkor a Föld és a víz világnapja! Óvjuk, 

védjük környezetünket, vizeinket, éljünk tudatosan, 

gyűjtsük szelektíven szemetünket! Persze, ez mind szép 

és jó. Örülünk neki, hogy a felnőttek és az intézmények 

ilyen nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a napokra, és 

megpróbálnak minket jobb belátásra bírni az élettel 

kapcsolatban. De vajon mi van a többi nappal? Tény, 

hogy az ember unatkozik, méghozzá annyira, hogy képes 

volt, majdnem mind a 365 napra bevezetni egy (vagy 

talán több) világnapot. Végül is, ki ne szeretne 

ünnepelni? Oldalakon keresztül sorolhatnám, a 

furcsábbnál furcsább eseményeket, melyeket sok ember 

tényleg megünnepel, és a naptárban egy piros kis x-szel 

megjelöl: 

Március 14, a Pí világnapja. Gondolom mindenki rájött, 

hogy ezt a napot, leginkább a matematikusok tartják 

számon. Sokakban felmerülhet a kérdés: miért pont ezen 

a napon? Mint tudjuk, a pí értéke 3,14, ami tökéletesen 

megegyezik a 03.14 dátummal. Logikus, nem?  

Április 2, Párnacsata nap! Erről talán már te is hallhattál, 

hisz ezen a napon, szerte az országban szerveznek 

programokat. A szabályok egyszerűek. Ütni csak puha 

párnával ér, és csakis azokat, akik szintén részt vesznek 

a játékban. (Tehát a helyszínen lévő fotósok és járókelők 

nem számítanak). 

Sajnos nem tudunk az év minden napján jól viselkedni. 

(És itt most nem a Mikulástól kapott virgácsra akarok 

kilyukadni). Ugyanakkor mennyire jó lenne, ha 

hibáinkat csak egy puszta tollvonással át tudnánk húzni! 

De mondok egy jobbat. Mennyivel jobb lenne, ha ki is 

tudnánk radírozni! Talán pont ezt akarja szimbolizálni az 

április 15-ei Radírok napja. Igen, tényleg képesek 

vagyunk 24 órát szentelni ezekre a jelentéktelen kis 

tárgyakra. A kitalálója, valószínűleg ezzel azt szeretné 

elérni, hogy ebben a kis időben tiszteljük meg azokat, 

akik/amik minden nap kijavítják, eltüntetik 

meggondolatlan, teljesen véletlenül elkövetett 

vétkeinket. 

És most jöjjenek a személyes kedvenceim! Január 3, az 

Alvók napja. Végre egy nap, amit akár még a naptárba is 

beíratnék nagy, piros, nyomtatott betűkkel. Szerintem 

magától értetődő, mit is kell csinálnod. Aludni és 

lustálkodni egész nap. Ez az időpont éppen ideális erre a 

napra, hiszen közvetlenül a karácsonyi és az újévi nagy 

családi evések után vagyunk. Ráadásul, a januári 

hidegben kinek ne esne jól egy kiadós alvás? 

Január 20, a Pingvintudatosság napja. Bármily furcsa, 

ennek a napnak, még nem találták meg a különösebb 

értelmét. Lényege, hogy ünnepi fekete fehér 

öltözetünkbe belebújva mutassuk ki tiszteletünket a 

pingvinek felé. Ha időnk engedi, nézzünk meséket, 

filmeket és látogassuk meg őket az állatkertben (vagy 

adjunk több borravalót a pincéreknek...a szerk.). 

És ha már tél, akkor hóember, és ha már világnapok, 

akkor december 20! Hóembert építeni, nem egy 

bonyolult dolog, hisz már egész kicsi korunk óta űzzük 

ezt a mesterséget. E nap alkalmából mégis nem egy 

internetes oldal említi meg, hogyan is kell kupacokba 

hordani a havat, majd szénnel, sállal és régi edénnyel 

díszíteni. Ezek szerint ezen a napon, ha havazik, ha nem, 

nekünk hóembert kell építeni. 

Máig ismeretlen számomra, miért, mikor és hogyan 

alakultak ki ezek az "ünnepek". Talán csak a kreativitás 

és az emberi humor alakította ki őket. Mélyebben 

utánajárva lehet, tényleg voltak történelmi előzményei. 

Biztosan vannak emberek, akik ezeket 

"hagyományőrzően" betartják. És vajon jól teszik? Erre 

bármi is legyen a válasz, egy biztos: nem lehetnek 

unalmas hétköznapjaik… 

Dicsérdi Elizabet 

  



 

 

 

 

 

 

Alternatív rock 

 

Az alternatív rock a rockzene egyik műfaja, amely 

az 1980-as években jött létre és széles körben az 

1990-es években terjedt el. Az alternatív rock a 

punk rockból vált ki. Az "alternatív rock" 

kifejezést az underground zenére aggatták rá, de a 

kettő lényegében egy és ugyanaz. Más 

országokban más-más névvel is illették: USA-ban 

például „College rock”-nak, míg az Egyesült 

Királyságban „Indie”-nek hívták. Kisebb 

klubokban játszottak a fő zenekultúra 

elüzletiesedése miatt, független lemezcégek 

jelentették meg lemezeiket. A zenék témája főként 

társadalmi problémák köré épül, mint drog, 

depresszió, környezetvédelem, satöbbi. 

 

 

 

Ismertebb magyar alternatívrock zenekarok: 

• Kispál és a Borz 

• Kiscsillag 

• Quimby 

• Pál utcai fiúk 

• Hiperkarma 

 

 

 

 

Kispál és a Borz 
Ez az együttes képezi az én másik személyes 

kedvencemet az Iron Maiden után. Dallamos és a 

szövegvilága nem mindennapi… Egy párszor meg 

kell, hogy hallgass egy számot, hogy megértsd a 

mondanivalóját, már ha egyáltalán van neki, mert 

ugye alternatív rockról beszélünk.  

Most essék pár szó magáról az együttesről. A 

banda ’87-ben alakult Pécsett. A névválasztás 

először csak a „Borz”-ra esett volna, ám Kispál 

András, a zenekar gitárosa, kifogásolta ezt, mert az 

addig csupa állatról elnevezett zenekarban játszott, 

amelyek nem örvendtek túl nagy sikernek. A 

banda neve a gitáros vezetéknevével kibővült 

„Kispál és a Borzra”. Az alap felállás: Kispál 

András, Lovasi András, Ózdi Rezső, Bräutigam 

Gábor. A zenekar az évek során több tagváltáson 

esett át, játszottak trióként is. 11 stúdióalbumot és 

koncertalbumot adtak ki. Az együttes 2010-ben 

bejelentette, hogy huszonhárom év aktív zenélés 

után befejezik pályafutásukat.

 

 

A legnépszerűbb számok: 

• Ha az életben 

• Csillag vagy Fecske 

• Emese 

• Húsrágó hídverő 

• Autók a tenger felé 

• De szeretnék 

• Zsákmányállat 

• Rezervátom 

• Kicsit Hadd!  

• Hiperkarma 

 



 

 

Hiperkarma 

 

Hogyan leszünk függők? Először csak a 

leghíresebb számok. Utána egy egész 

album. Még több album. Az összes. Most 

jelent meg az új album? Hol a bankkártya? 

Valahogy így szereztem meg egy 

csütörtöki irodalomóra közepén a 

Hiperkarma új albumát, a Délibábot. A 

Hiperkarma függőségem 

valamikor akkor kezdődött, 

amikor az együttes 

újraalakulása után interjút 

készítettek az alapító 

Bérczesi Róberttel. 

Mindössze annyi maradt 

meg bennem hogy sok dalt a 

xanax+bor kombóval írt. 

Tudtam, hogy ezt hallanom 

kell. Sokáig nem szántam rá 

magam, de aztán, egy volt barátom 

emlékeztetett rá, és azt is megbeszéltük, 

hogy kell egy bizonyos hangulat a 

hallgatáshoz. Az a „bizonyos” hangulat el 

is jött, amikor barátból csak volt baráttá 

vált. Ekkor függtem rá nagyon. Az első 

album szövegeit Bérczesi még 

drogfüggőként írta. Ez egy olyan világ, 

ahol a valóság nem számít, csak az 

érzelmek. Még nem haltál meg, de már nem 

is élsz. Itt vagy, de mégsem. Kiabálj, hogy 

mások észrevegyenek, de csak az kiabál, 

aki fél. Csukd be a szemed és tekints el a 

valóságtól, mert úgy könnyebb. Tényleg 

az. 

A drogfüggőség az együttes életét is 

tönkretette. Szétváltak, de utána újra 

összejöttek és itt van 2017. márciusa, a 

Délibáb. Az új album már 

első hallásra sem hasonlít a 

régiekre. A dalok már nem 

mély és elvont gondolatúak, 

hanem vidámabbak. Először 

órákig hallgattam újra és 

újra, mert örültem, hogy a 

Hiperkarma Bérczesivel 

visszatért. A dalok már nem 

a jelenbe való beletörődésről 

szólnak, hanem a jelen 

élvezetéről, a boldogságról, a múlton való 

továbblépésről. Nem kell mindig a múlttal 

együtt élni, a jelen alakítja a jövőt. Az élet 

egy folyamat, amelyet meg kell élni, de 

nem beletörődni. Személyesen nekem 

nagyon sokat segített mind az új, mind az 

eredeti Hiperkarma album és ajánlom 

mindenkinek, aki néha elgondolkozik azon, 

hogy miért is jó nekünk ez az élet. Választ 

nem biztos, hogy talál, de így könnyebb a 

tudatlansággal együtt élni. 
(A cikkeket Fazekas Levente; Rehák Ádám és Kófiás Kristóf készítették) 
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