
 
 
 
 
  



 
 
 
Izgatottan léptük át az ESZI kapuit augusztus 25-én, 

hiszen megkezdődött a 2015/16-os tanév gólyatábora. 

Már nagyon vártuk, hogy megismerjük új 

osztálytársainkat, de azért kicsit féltünk is, hiszen tudtuk, 

sok tréfa vár ránk a két nap alatt. Ez később be is 

igazolódott. Kacsatáncoltunk, fekvőtámaszoztunk, 

énekeltünk és még hosszasan sorolhatnám. 

Az első napi program reggel 8 órakor kezdődött a 

regisztrációval, amit az igazgatói köszöntő követett. Majd 

részt vettünk az első osztályfőnöki órán, ahol megtettük 

az egymással ismerkedés első lépéseit, különböző játékok 

segítségével. Az ismerkedés után körbejártuk az iskolát. 

A közös ebédelés után osztályzászlót készítettünk, ami 

igen egyedire sikeredett! Sportversennyel folytattuk a 

napot, ahol az újdonsült osztályok versengtek egymással. 

Ezt hangos szurkolással segítették az épp nem 

versenyzők. A sportolás után jöhetett a vacsora. Este 

vetélkedőn vehettünk részt. Karaoke-ztunk, táncoltunk, 

zsonglőrködtünk és még sok más érdekes dolgot 

csináltunk, például buliztunk az iskola csarnokában. 

Végül felmentünk a kollégiumba, és hosszas beszélgetést 

követően elaludtunk. Másnap reggel 6 órakor 

keltettek bennünket a „nagyok”, hogy el tudjunk 

készülni a reggeli tornára, amit ezúton is 

köszönünk a tízedikeseknek! Futottunk, 

ugráltunk, „sánta rókáztunk”… Mikor 

visszaértünk a Koleszba, 

összepakoltunk, és lementünk reggelizni az iskolába. Ezt 

követően próbáltuk a táborzárási műsorunkat, 

ebédeltünk, majd elindultunk az erőmű látogatásra. 

Voltunk a Látogató Központban, és az Atomenergetikai 

Múzeumban is. Ezek után a városismereti túra 

következett, ahol időhiány miatt nem tudtunk 

minden helyszínt bejárni. Ismét 

elpróbáltuk a műsorunkat, majd ezt 

ötórai kezdettel előadtuk 

tanárainknak, szüleinknek és a 

felsőbb éves diák-

társainknak. A tábor 

zárása után haza-

mentünk, és 

kipihentük a 

két nap 

fára-

dalmait.  

Összességében 

szerintem mindenki 

jól érezte magát, jó volt 

megismerni egymást, már 

amennyire lehetett ilyen kis 

idő alatt.  

Varga Tímea Anna 

 

 

 

 
Mi, a mostani 

tízedikesek 

szerveztük az 

új évfolyam 

táborát. 

Nyolckor, a regisz-

tráció kezdetén megtelt a 

levegő izgalommal. Első 

lépésként a „kicsik” átvették a 

pólóikat, és kezdődhetett is a 

tábornyitó, amin az Igazgató úr beszéde is 

elhangzott, majd a szülőktől szívszorító búcsút 

vettek. A búcsú, ami egyúttal a mi szivatásaink kezdetét 

is jelentette. Az első osztályfőnöki órákon többnyire az 

egymással való megismerkedésé volt a főszerep. Ott az 

újdonsült osztályfőnökök más-más játékkal álltak elő 

diákjaik számára. Nemsokára rá elkészültek az 

osztályzászlók, amelyek az elkövetkező négy évet 

végigkísérik majd. Az iskolaismereti túrát kisebb-

nagyobb sikerrel teljesítette mindenki. A nap végét egy 

ókori vetélkedő zárta egy kis cirkuszi előadással 

egybekötve, ahol voltak zsonglőrök, táncosok, énekesek, 

akrobaták, kötéltáncosok és állatszelidítők is. Végül a buli 

vette kezdetét, ahol - bár félve mertek táncolni eleinte a 

9-dikesek - a végére már jó volt a hangulat, és szinte 

mindenkit mozgásra lehetett bírni. Este elfoglaltuk a 

szobáinkat a Kollégiumban, és másnap reggel hatkor 

frissen, üdén ébredve kezdetét vette egy jó kis torna, a mi 

közreműködésünkkel. A testmozgás végeztével 

összepakoltunk, és a csarnok felé vettük az irányt. 

Reggeli után az Atomerőműbe igyekeztünk, ahol 

megnézhettük és megtudhattuk, mi is folyik ott valójában. 

Visszatérve, nem sok várakozás után elkezdődött a 

városismereti túra, jó sok sétával. A tábor ideje alatt 

kiélhettük szivatási kényszerünk egy kicsiny töredékét, 

mégpedig kútfúratással, lámpafújással, ágyaztatásokkal, 

táncoltatásokkal, fekvőtámaszokkal, lépcső- és 

csempeszámoltatással, futtatással és még sok fiú és lány 

vallott szerelmet valamelyik évfolyamtársunknak, esetleg 

más felsőbb évesnek, és még sorolhatnám. Azt a bizonyos 

másik töredéket a tanárok elvették tőlünk, mivel 

„féltették” a kis diákokat, és gátat szabtak a 

szecskáztatásoknak, legalábbis az adott időpontban. Ettől 

eltekintve élveztük és jól éreztük magunkat, és sok-sok 

újonnan érkezett ESZI-s diákot ismerhettünk meg! 

Tóth Eszter 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évnyitó számomra a kollégiumba való 
beköltözéssel kezdődött. Az egész utat 
végigizgultam, hogy vajon kik lesznek a 
szobatársaim. Három bőröndnyi cuccal 
másztam fel a Kollégium első emeletére. 
Beléptem a leendő szobámba, és akkor 
kezdődött az egész. Fanni és Kriszti, két új 
osztálytársam és egyben szobatársam, 
velük találkoztam először. 
Mindhárman azt hittük, egyszerű lesz az 
évnyitó, de kezdődtek a problémák! A 
szoknya hossza… túlságosan is rövid! A 
végén nem nagyon érdekelt, mert láttuk, az 
idősebbek is így öltöztek. Beértünk a 
tesiterembe, és az első dolgom volt, hogy 
megkeressem a három fiút a harmincegy 
lány osztálytársam között. Elsőnek Mátét 
találtam meg, akivel lecipeltettem magam a 
lépcsőn. Miután leértünk, Nikivel és 
Krisztivel elmentünk átöltözni a főpróba 
előtt. Magas sarkúban próbáltunk betipegni 
az ülőhelyünk felé. Körbenéztünk, és 
mindenhol fiúk… A nagy izgatottságtól 
majdnem kitörtük a bokánkat! 

Nézelődtem körbe-körbe, és egyszer csak a 
Kékpulcsis Fiú köszönt rám. Na, akkor 
estem össze majdnem! Miután 
feleszméltem, kezdődött az évnyitó 
ünnepség. Beálltunk az „ESZI” feliratba. Az 
osztályfőnök papírokat osztogatott, hogy mit 
kell majd énekelni. Elindult a zene, de mi 
csak álltunk és bambultunk. A műsor felénél 
kezdtek kihullni tőlünk az emberek. 
Mindenki a melegre panaszkodott. Mikor 
levonultunk a pálya szélére, a végzősök 
még egy kisebb műsort adtak elő, de erre 
mi, lányok nem igazán figyeltünk, mert 
torlódtunk a mosdóban, hogy végre 
ihassunk. 
A műsoruk végén az osztályok visszaálltak 
a helyükre, és közösen végighallgattuk a 
Szózatot. Az ünnepség végén mezítláb 
topogtam ki a kocsihoz, majd Anyu hozott fel 
a Koleszba, ahol azóta is „élek”. 
Csodálatos négy év lesz 
 

Parrag Réka 
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Idén is megrendezésre került az ESZI Kollégiumában a 9. évfolyamosok beavatására szánt szecskaavató, 

amelyben a 9-dikes ESZI-s kollégistáknak különféle vicces feladatokat kellett megcsinálniuk. Az esemény 

szervezői és végrehajtói idén is a 12. évfolyamos diákok voltak, ők találták ki a feladatokat, és mondták meg 

melyik újdonsült diáknak kell végrehajtania. Sok érdeklődő kollégista tekintette meg a 2 órán keresztül zajló 

műsort, amely során végig jó hangulat volt. A műsor legérdekesebb jelenetei közé tartozott a liszt lefújása egy 

kocka csokiról (amit a végén megehettek), a szecskák közös éneklése és táncolása, illetve az a feladat mely során 

egy fiúnak és egy lánynak egy labdát kellett feltáncolnia a fejükig. Voltak olyan feladatok, amelyek nem lettek 

hibátlanul végrehajtva, hiszen a PSE címerrel selfie-t készíteni csak 1 óra alatt sikerült (35 perc volt rá adva). A 

szecskaavató végén kihirdették a szecskakirályt és királynőt, akik Bíró Zsolt és Parrag Réka lettek, illetve az 

udvari bolondot és udvarhölgyet, akik Szimeiszter Botond és Janthó Viktória lettek. A műsor során mindenki jól 

szórakozott és a rendezés is kitűnő volt, így mindenkinek jó élményt nyújtott az idei szecskaavató. (Bacs József) 

 

 

 

 

 

 
 

Szecskaavató. Minden 9.-es kollégista rémálma… 

Kivéve az enyém, én tulajdonképpen már nagyon 

vártam. Igaz, a megaláztatástól mindenki fél, de 

cseppet sem volt olyan ijesztő, mint ahogy azt mások 

gondolják. Ahogy a bemutatkozáson is történt, 

pizsamában és csákóban kellett lemenni. Először az A-

sok utánuk a B-sek majd a C-sek, végül a D-sek álltak 

be. Kissé megkönnyebbültünk, hogy mi a végén 

voltunk. Hallottuk a bentről kiszűrődő hangokat, amik 

nem tűntek a legjobbnak. Beértünk mi is az ajtón erre 

a végzősök közlik velünk, hogy valami löttyöt meg kell 

igyunk. A végén kiderült, hogy valami chili, sör, tej 

meg még sok egyéb dolog volt benne… állítólag… 

aztán ki tudja? Beültünk a nagyklubba, a lányok egy 

helyre tömörültek. Az első feladatot egy fiú kapta, az 

egyik szemben lévő lakásba fel kellett csengetnie, hogy 

megsüthessen egy tojást. Mi lányok 

elkezdtünk rajta nevetni. Miközben 

az egy szem tojással és edénnyel 

ballagott ki az ajtón, mi még mindig 

nevettünk, mikor a mikrofonba 

bemondták a nevem „Parrag Réka és 

Faragó Tamás”. Megállt a szívem egy 

pillanatra, és ijedten mentem ki a 

végzősök elé az A-s fiúval. A feladat 

egyszerűnek tűnt. Tominak három 

lánnyal, nekem három fiúval kellett selfie-t csinálnom 

30 perc alatt. Felszaladtunk a cuccainkért, és indult a 

keresés. Bementünk a SPAR-ba, és gondoltam 

lefényképezkedek a biztonsági őrrel. Meglepődött, de 

megcsinálta velem a képet… Majd megkért minket, 

hogy küldjük át a képet… Utána a nevünket kérdezte, 

hogy had jelöljön be minket facebook-on. 

Este azt láttam, hogy feltöltötte a képünket az 

oldalára... Félek SPAR-ba menni… Tominak hamar 

meglett a három képe, de én folyton válogattam. Végül 

elkaptam egy 10 év körüli kisfiút és megtaláltuk a 

játszótér gengsztereit is. Mire visszaértünk a koleszba, 

az egyik osztálytársam és egy másik fiú két 

vizesüveggel és két tamponnal szórakozott. Hát, 

mondom, oké. A többiek feladatai elég jók voltak. 

Amikor egy feladat után retek maradt a földön, azt 

kiabálták, hogy „takarító!”. Először nem értettem, de 

lassan leesett. Ezen kívül volt liszt fújkodás, Bulibáróra 

kellett táncolni és énekelni, majd a végén a „Digitális 

óra”. Mikor vége lett a feladatoknak, mindenkit 

felállítottak. A szecskakirály Bíró Zsolti lett. És épp a 

szecskakirálynő nevét jelentették be. Egymás kezét 

szorongattuk. És kimondták: Parrag Réka. Na, kösz! 

Hallottam magam mögött a hangos 

felsóhajtásokat. És jött a többi. Az 

udvari bolond Szimeiszter Boti, az 

udvarhölgy pedig Janthó Viki lett. 

Ez után táncolnom kellett a 

„királyommal” úgy, hogy egy 

pingpong labda volt a homlokunk 

között és közben szólt a Grofótól a 

Las Vegas, az örök kedvenc. Később 

le kellett tegyük az esküt, és pár perc 

múlva igazi koleszosok lettünk. Vége lett a 

szecskáztatásnak, és már csak a takarítás maradt. Én 

felszaladtam átöltözni, de közben akitől lehetett, 

kértem egy pizza szeletet. Örök hála érte Bencének és 

Janikának. Beért mindenki a szobába, erre kopognak. 

Jött egy végzős lány hogy menjek mosogatni. Szeretek 

királynő lenni…(Parrag Réka)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mi, D-sek már a második héten kitaláltuk, mit akarunk 

csinálni a gólyabáli műsorunkban. Cup Song! A legnagyobb 

probléma az volt, hogy a próbákon nem volt mindenkinek 

pohara. Csináltuk össze-vissza, üveggel, kupakkal, a kulacs 

tetejével stb… A második próbára nagyjából jól ment a 

dolog, egyszerre csináltuk. Kitaláltuk, hogy mi lenne, ha a 

Viki beülne középre és elzongorázná a dalt. Hát, az ötlet egy 

próbát megért. Elég jól megtanulta, de a zene és a 

zongorázás nem ment egyszerre. Reggel iskolába menet 

kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha a zene alatt egy kis 

videó menne kivetítőn, amibe az osztályképeink kerülnek. 

Hát jó, elvállaltam, majd megcsináltam. 

 Szeptember 25. A főpróbát betettük tesi órára (Ezzel 

megúsztuk a lábemelge-

téseket és a fekvőtámaszokat 

– no, nem mintha nem 

szeretnénk). A zongora 

kimaradt mert nem lehetett 

hallani… Mivel még mindig 

nem csináltuk egyszerre, jött 

az ötlet , hogy üljön be valaki 

középre. Beült Barbi, majd 

Zsófi majd én is, de középen 

se csináltuk egyszerre. Ekkor 

kiült Zsófi, és Barbi sem 

szeretett volna maradni. 

Egyedül nem akartam volna bent maradni, ezért beült 

mögém a másik Zsófi. Vége lett az órának, és mindent a 

szerencsére kellett bíznunk. Vége lett a sulinak, majd 

mindenki ment a dolgára. Visszaértem a koleszba, 

átöltöztem, és egyből mentem vissza. Beültünk a 

sportcsarnokba, és vártuk a többieket. Először a B-sek 

jöttek, majd a C-sek és az A-sok. Sehol egy D-s! Elkezdtem 

érdeklődni a többi osztálytól, hogy mit csinálnak. Az egyik 

A-s fiú leszólt minket, hogy mi csak poharazni tudunk. 

POHARAZNI?! Ez egy művészet, pls! Végre kezdtek 

gyűlni a D-sek is. Átmentünk a suliba, mert ugye nekünk 

szülői is volt. Felmentünk a harmadikra és azzal 

szórakoztunk, hogy a földszintre ledobáltuk a műanyag 

poharainkat. Olcsó játék hülyegyerekeknek. Vége volt a 

szülőinek és átvonultunk a csarnokba. Elkezdtem keresni a 

szobatársaimat egy B-s lánnyal, mikor szegénykémnek 

véletlenül kicsaptam a telefonját a kezéből. RIP Panna 

telefonja. Beültünk a számunkra kijelölt helyre és vártuk, 

hogy kezdődjön a gólyabál. Nem működik a kivetítő. Az 

idegösszeomlás kerülgetett néhányunkat. De megjavult 

szerencsére. Az A-sok kezdtek a műsorukkal. A disznó 

tragédiája. A kivetítőn megjelent a Zsanettos csávó, majd 

kezdték a történetet. Volt benne Bözsi néni, Szaniszló és 

Grofóra is táncoltak, a végén pedig nem lett meg a disznó, 

és mentek Zsanetthoz. A következő előadást a B-sek 

csinálták. Kisebb csoportokra bomlottak. Voltak az okosok, 

ők robotot programoztak. Voltak a környezetvédők, ők egy 

rövid kis videóval mutatkoztak be, ahol a laborgyakorlati 

órájukról lehetett néhány részletet látni. A harmadik csoport 

a sportolóké volt, ők egy 

focilabdával játszottak, és 

végül a negyedik csoport a 

táncosoké volt, akik 

néptáncot adtak elő. A C-sek 

valami zsidó táncot adtak elő 

jelmezben. Fiú létükre 

nagyon ügyesek voltak! 

Utoljára jöttünk mi. Izgultam, 

hogy el ne rontsam. Beültünk 

egy nagy tojást formálva, 

amit mi körnek hívtunk. 

Elkezdődött a zene, és már 

vége is lett. Hamar túl estünk rajta. A műsorok után az 

osztályok beálltak egymás mellé, és letettük a Gólyaesküt 

fél lábon. Az eskü után jött a kacsatánc. Minden osztályból 

kellett egy képviselő, aki a nagyszínpadon előtáncolta 

nekünk. Ment a vita, hogy ki álljon fel, mindenki egyre ment 

hátrébb, hogy majd valaki biztos elvállalja. Az idősebbek 

odajöttek és kérdezték, ki tőlünk a DÖK-ös. Feltettem 

óvatosan a kezemet erre közlik velem, hogy akkor nekem 

kell táncolnom. Kirázott a hideg, ahogy lépkedtem fel a 

színpadra. (Majdnem orra is estem, de ez mellékes…) 

Elkezdődött a tánc, és csak néztem mit kell csinálni. Mire 

belejöttem, akkora már pont vége lett… Lefelé olyan 

menőnek éreztem magam, hogy lepacsiztam mindenkivel. 

Jött a pakolás, később a buli. Nekem nem volt már kedvem 

ott maradni, ezért eljöttem, de remélem jó volt. 

 (Parrag Réka)

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mint már az előző években is, idén is megrendezésre 
került az olaszországi osztály/évfolyam kirándulás. 
Leírhattam volna, hogy ki szervezte a kirándulást, mettől 
meddig tartott, mikor voltunk, hányan voltunk, de ez 
senkit sem érdekel különösebben. Mindenki arra kíváncsi 
milyen is volt az olasz osztálykirándulás. Az utazásról csak 
annyit, hogy nagyon hosszú volt. Hiába voltak viszonylag 
kényelmesek a buszok, hiába volt sok pihenő, a 
buszsofőrök kitartóak voltak és fáradhatatlanok, de 10 
óra buszozás az 10 óra buszozás… Délután 4 körül 
megérkeztünk, ezután elfoglaltuk a szállást. Az 
apartmanunk 7 emeletes volt, ott voltunk szépen 
elosztva. Már az első nap délutánján vandálkodtunk a 
tengerparton, de ezek vagyunk mi. Este 10-ig lett volna 
kimenőnk, amit természetesen nem tartottunk be. Az, 
hogy este mik történtek, jobb, ha nem kerül napvilágra az 
ESZIRAT-ban.  
Második nap Velencébe utazott a csoport. A monoton 
buszozás helyett egy kis hajókázás tette élvezetesebbé az 
utazást. Adorján György tanár úr elmondta, hogy mik a 
látványosságok, mit érdemes megnézni. Ezután a 
halpiacig együtt ment az egész évfolyam, de utána 
szabadjára eresztettek minket, és meghódíthattuk 
Velencét. Nézelődhettünk, vásárolhattunk, 
fényképezkedhettünk a Sóhajok Hídján, a Szent Márk 
téren, a harangtoronyban, a halpiacon, vagy akár az 

uzsorás négerekkel. Olaszországról sok embernek Velence 
jut eszébe a pizza és a maffia mellett. A kirándulásnak 
köszönhetően megismerhettük ezt a szép, de kicsit büdös 
várost.  
A harmadik napon - amit valószínűleg mindenki a 
legjobban várt - Jesoloba mentünk, a csúszdaparkba. 
Hatalmas élmény volt mindenkinek. Válogathattunk a 26 
vízi és nem vízi program közül. A csúszdák között volt a 
világ legmagasabb csúszdája. A bátrabbaknak (és akiknek 
a pénztárcája engedte) Bunge jumping torony is. Akiknek 
már nem volt energiája csúszdázásra azok élvezhették a 7 
profi műsoros előadást. A nap végén mindenki hulla 
fáradtan ért haza a szállásra, de este még a helyi 
biciklikölcsönzőből béreltünk cangákat és azokkal szeltük 
a várost. Másnap szabadprogram volt. Az évfolyam nagy 
része a tengerparton lébecolt, és pihente ki az előző napi 
fáradalmakat vagy az éjszakát, vagy a másnapot, de itt 
ilyenről nem számolhatok be. 
Élveztük a sós vizet, a napsütést, Olaszországot… Lehetett 
volna előbb is ez a kirándulás, mert akkor nem csak 4. évre 
hangolódott volna össze így az évfolyam. Ennek a 
kirándulásnak köszönhetően, ha csak 5 napra is, de félre 
tudtuk tenni nézeteltéréseinket, ellenségeskedéseinket, 
és úgy kirándultunk, mint egy nagy család.  
(Kovács Flórián)

  



 

FODOR ERIKA 

Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Még ez az első munkahelyem, 

úgyhogy még frissen kerültem ki az 

egyetemről ide hozzátok. 2015. 

februárjában szereztem meg a 

diplomámat, és most szeptem-

berben kezdtem dolgozni az ESZI-

ben. 

Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról? 

Mielőtt beadtam a jelentkezésem 

megnéztem a honlapot és nagyon 

megtetszett, illetve mikor jártam 

Pécsre, akkor mindig láttam az 

ESZI-t és azt gondoltam, hogy ez 

egy jó iskola lehet, nagyon szép, 

impozáns épülete van. 
Az elmúlt pár hét tapasztalatai 

alapján változott-e a véleménye 

az iskoláról? 

A honlapról, illetve ahogy kívülről 

láttam az, amit elképzeltem. 

Nagyon jól felszerelt, a diákok is 

folyamatosan készülnek az órára, 

nagyon jó képességűek, és nagyon 

meg vagyok velük elégedve. 

Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Mindenesetre én 2 évig biztosan itt 

tanítok, de utána - ha van rá 

lehetőség - szívesen maradnék. 

 

 

MADÁR OTÍLIA 

Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Az ESZI előtt korábban az 

egyetemi tanulmányaimat végez-

tem, és mellette egy évig dolgoztam 

egy általános iskolában Buda-

pesten.  

Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról? 

Elég sok információm volt már az 

iskoláról, hiszen a környékben 

nőttem fel, és az öcsém itt végezte 

a középiskolai tanulmányait. 

Az elmúlt pár hét tapasztalatai 

alapján változott-e a véleménye 

az iskoláról? 

Az előző év végén már tanítottam 

itt 3 hónapot, úgyhogy ez a pár hét 

nem volt újdonság, de egyébként a 

pozitív tapasztalataim megma-

radtak, szeretek itt lenni. 

Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

A légkört, mint az előbb 

említettem, nagyon pozitívnak, 

nagyon jó az iskola felszereltsége, a 

diákokkal remélem, jól kijövünk.  

Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Szeretnék itt maradni, továbbra is 

majd tanítani, illetve szeretnék 

minél többet tanulni a kollégáktól, a 

diákjaimtól, hiszen Erich Fromm 

írja egyik könyvében, hogy „A 

tanárt tanítják a tanítványai”, 

úgyhogy én is így gondolom ezt. 

Készítette: Sebestyén Henriett 11. D; Bolvári Eszter 11.D 

 

 

 

 

 

  A Tolna Megye Talentuma elismerést évente kapják azok a középiskolai diákok, 

akik a legjobb eredményeket érték el az elmúlt tanév megyei tanulmányi és 

tehetséggondozó versenyein. Többen közülük jó eredményt értek el országos 

megmérettetéseken is. Az idén 85 diák részesült a díjban, és sikerükben osztoztak 

velük a felkészítő tanáraik. Az ünnepség résztvevőit Gerzsei Péter, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének igazgatója köszöntötte. 

Ünnepi beszédet mondott dr. Gábor Ferenc főjegyző, aki elismeréssel szólt a 

fiatalokról, jövendő feladataikról, és megköszönte tanáraik munkáját. 

Tolna Megye Talentuma elismerésben részesült iskolánk két tanulója is: Bánki-

Horváth Ákos (10.A) helyesírásban és Soós Tamás (10.B) fizikában.  

Felkészítő tanáraik: Molnárné Hingl Márta és Árokszállási Tibor. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vannak, akiknek egy jó tanulmányi eredményt elérni is 

elég nagy teher. Te pedig nem csak jó tanuló vagy, hanem 

világszínvonalú élsportoló is. Hogyan tudod összeegyeztetni 

a tanulást és a sportot? A tanulás és a sport között van 

valamilyen fontossági sorrend, vagy mindkettő egyformán 

fontos? 

– Nehéz összeegyeztetni, viszont én azt mondom, hogy 

szerintem sport nélkül se tudnék jobban, könnyebben és 

többet tanulni. Az edzésekről 6 óra körül érek haza 

általában, utána még marad annyi időm és energiám, 

ami a minimális fél-1 óra iskolai dolgokhoz kell. Tavaly 

év végén volt egy kis nehéz helyzet, amikor csepeli párom 

lett, és szerettem volna kipróbálni más 

edzésmódszereket is, ezért a suliról úgymond „le kellett 

mondanom”. Ezzel meg is válaszolnám a 2. kérdést! 

Kicsit a kenu a tanulás előtt áll, abban mindig a 

maximális teljesítményt akarom elérni. Tanulásban a 80-

90% is elég. Egyébként ebben a kérdésben az ESZI is 

segítségemre volt/van, mert a tavaly év végi „könnyítést” 

csak a kedves vezetőknek köszönhetem. 

– A rendszeres edzések komoly energiaráfordítást és 

fegyelmezettséget követelnek. Honnan veszed minderre az 

erőt a hétköznapokban? 

– Én ezeket a nehézségeket már csak nagyon ritkán, egy-

egy „üresebb” időszakban veszem észre, amikor nincs 

verseny. Most is épp egy ilyen időszak van, ám ilyenkor 

kapunk pár hét pihenőt, hogy új erőt gyűjthessünk, és új 

erővel vágok neki a felkészülésnek. 

– Gondolom, kevesebb időd marad a szórakozásra, 

kapcsolattartásra. Ez valóban így van? Mit tennél szívesen, 

ha több időd lenne? Esetleg mi hiányzik a legjobban? 

– Igen, ezekre valóban kevés idő van, de mivel én már 

kiskorom óta így edzek, nincs is bennem az a nagy 

bulizási vágy. Hétvégenként összeülés a haverokkal 

persze bármikor belefér. A legjobb barátaim szintén 

kenuznak, így a kapcsolattartás sem okoz gondot, 

minden nap találkozunk edzésen. Ha több időm lenne a 

barátnőmmel és a családommal tölteném. 

– Mik a hosszú távú céljaid a sporttal? 

– Elismert kenussá akarok válni, a fő cél természetesen 

az olimpiai aranyérem. 

– Egyesek szerint az élsport helyett a tömegsportra kellene 

a hangsúlyt helyezni. Te hogyan látod ezt a kérdést? Mi a 

véleményed? 

– Én úgy látom ezt, hogy a tömegsport az alap. 

Mindenkinek kellene valamilyen mozgásra járni, hiszen 

a tömegsport a tömegnek való. Aki többet akar, ki akar 

tűnni a többiek közül, annak való az élsport. Manapság 

viszont azt veszem észre, hogy kevés gyerekben van meg 

ez a gondolat. Mindig rájuk mondják, hogy kicsik még, 

fiatalok és tapasztalatlanok... de ha visszagondolok, mi 

már 10-12 évesen vérre menő csatákat vívtunk az 

edzéseken. Aki nyert, boldogan ment haza, aki kikapott, 

az következő edzésre vagy összeszedte magát és harcba 

szállt, vagy szépen lassan elment a kedve és abbahagyta. 

Manapság sajnos az utóbbiak vannak többségben. 

(Ahogy én látom) 

– Mit javasolsz azoknak, akik követni szeretnék a példádat? 

Milyen gondolatok, célkitűzések, módszerek segíthetnek 

elérni a célt? 

– Ezt így nehéz leírni, 

mert ezekkel 

szerintem el is lehet 

ijeszteni a sportolni 

vágyókat. Kell hozzá 

akarat, kitartás, 

nyerni akarás, és 

elhivatottság. Nem árt 

egy példaképet is 

keresni magadnak, 

akit kövess vagy akár 

szárnyalj túl! 

Szorgalommal kell 

edzésre járni, és a 

hosszú távú célokat 

szem előtt tartani. 

Nekem is volt 1-2 

gyengébb évem, de 

tudtam és az edzőim is mondták, hogy a munka nem vész 

kárba. Átvészeltem azt a pár rosszabb évet ugyanolyan 

kemény munkával, és már érzem azoknak a 

tapasztalatoknak a gyümölcsét. Ha nincs egyből 

eredmény, nem szabad pánikolni, hanem bíznod kell 

magadban és az elvégzett munkában. 

 

– Szereted a kakaót? 

– Igen szeretem, de boltban nagyon ritkán veszek, 

inkább itthon csinálom meg tökéletesre. :D 

 

– Mi ellen harcolnál inkább: 1 ló méretű kacsa, vagy 100 

kacsa méretű ló? 

– Inkább a 100 kacsa méretű lovat választom. :P 

(Bodroghalmi Levente)  



 

 
Igazgatóhelyettes Úr, mit jelent a gimnázium számára ez 

a 70 év? 

Az alapítás óta eltelt 70 évet, ami természetesen nagy 

büszkeséggel tölt el bennünket. A tartalmát és az 

időintervallumot tekintve is nagyon sokat jelent számunkra. 

Szülők, gyerekeik és unokáik, több generáció nőtt itt fel, 

illetve tanult a gimnáziumban. Rengeteg olyan diák végzett 

itt, akik a felsőfokú tanulmányaikkal végezve visszatértek a 

városba és a helyi közéletben, vagy az erőmű 

körében dolgoznak, illetve elhagyva Paksot, az 

almamátert, akár országos, vagy nemzetközi 

szinten is komoly karriert futottak be. Büszke 

vagyok és örülök annak, hogy ilyen körben 

ünnepelhetünk. 

Mi minden történt ebben a rengeteg időben? 
Nagyon sok minden, nem is tudnék kifejezetten 

egy-kettőt kiemelni. Az első jelentős 

eseményünk a „közelmúltban” egy szép kerek 

évforduló volt, az ötvenedik. Az iskola és a 

tanárok számára talán a legfontosabb, hogy 

elmondhatjuk, csaknem minden diákunk 

megtalálta a számítását. Mindenki megtalálta az 

útját a felsőoktatásban, és azon túl is. Nagyon 

sok szép tanulmányi és versenyeredménnyel 

büszkélkedhetünk. OKTV-n elért helyezések, 

sportolói célkitűzések. Akár sportiskolának is 

nevezhetnénk magunkat, hiszen olyan ismert 

sportolók is végeztek itt, mint Dr. Kovács Antal 

vagy Bor Barna olimpiai cselgáncsozók. 

Alapvetően a diákcentrikus oktatás és az ebben 

való fejlődés valósult meg. 

Hogyan történt az iskola alapítása és hogyan 

sikerült idáig eljutni? 

1945-ben még Pakson nem volt középiskola, 

bár a létesítésének ötlete már sokkal korábban 

is felmerült. Mint történelemből már ismert lehet, akkoriban 

oktatási szempontból is eléggé zavaros volt a helyzet. A 

paksi lakosok kezdeményezték, kérelmezték létesítését. 

Végül 1945. szeptember 13-án engedélyezték az iskola 

létrehozását, átmenetileg az Anna utcában, „Állami 

Kereskedelmi Középiskolai Előkészítő Tanfolyam” néven. 

Ezt a tanévet október 1-én kezdték 99 diákkal. Folyamatos 

és dinamikus volt ekkor a fejlődés, különböző fakultatív 

programok, szakkörök sora alakult ki ekkor. 

A második főbb állomás az intézmény életében az volt, 

amikor új épületet és némileg új profilt kapott, mint a neve 

is mutatta. „Gimnázium és Szakközépiskola” lett belőle 

1964-től. Ekkor már a mai Dózsa György úti épületbe került 

át az oktatás. Szakmaként a diákok az egykori 

konzervgyáron keresztül, a helyi gazdák segítségével 

mezőgazdasági ismereteket is tanulhattak. Ezek az évek 

voltak a legmozgalmasabbak. Az ezt követő időszakban 

(1971-től) újra „csak” gimnáziumként funkcionált az iskola. 

A 2000-es évek elején jelentősen nőtt a diáklétszám, így 

beindult a hatosztályos rendszer tehetséggondozás céljából 

és a felnőttképzés. Később új szárnyat is kapott az épület. 

Ha jól tudom egy igencsak nívós programmal is 

készültek az évforduló megünneplésére… 
Igen! Az ünnepség október 2-án kerül 

megrendezésre. Ezen egyrészt egy 

könyvbemutatóra kerül sor. Minden 10. 

évfordulón megjelenik egy, az abban az 

időtartamban történt eseményeket 

összefoglaló, és ezt az érdeklődők számára 

bemutató jubileumi kötet. A mostaniban többek 

között bemutatkoznak volt diákjaink is, 

Névjegy címszó alatt. Leírják, hogy ők hogyan 

emlékeznek vissza az itt eltöltött évekre, illetve 

azóta milyen karriert futottak be. 

Emellett egy képzőművészeti kiállítás 

megnyitója, valamint egy ünnepi gálaműsor 

kerül megrendezésre a Gimnázium 

díszudvarán. Ezeken a volt és a jelenlegi 

diákjaink mutatják meg tehetségüket. 

Mindenki a saját területén. Utóbbin lesz 

komolyzene, könnyűzene, versmondás, 

színjátszás, valamint híresebb zenekarok is fel 

fognak lépni. 

Felmerült bennem a kérdés, hogy itt van a 

két intézmény egymás közvetlen 

kerítésszomszédságában, mégsem nevezhető 

aktívnak a kapcsolat. Előfordulhat, hogy a 

közeljövőben közeledés lesz a két iskola 

között? 
Ilyenre volt már régebben példa, bár erre már 

nem sokan emlékeznek. Körülbelül 15 évvel ezelőtt a város 

középiskolái közös diáknapot szerveztek. Itt az osztályok 

különféle területeken mérhették össze magukat, 

természetesen beleértve a sportot is. Ez sajnos csak pár évig 

működött, és mára elhalt a szokás. Jó lenne viszont újra 

feleleveníteni, már csak a diákok miatt is. Itt kötetlenül, 

jobban meg tudnák ismerni egymást. Volt még régebben 

olyan szokás is, hogy a gólyabálra, a táncos mulatságra, 

meghívta az egyik iskola a másik iskola diákjait is. Bár ez 

sajnos eléggé ki van szolgáltatva a hely kapacitásának mégis 

egy kedves gesztusnak találom. Nyitottak vagyunk minden 

ilyenfajta ötletre, együttműködésre akár komolyabb, 

tanulmányi szinten is. 

Köszönöm az interjút! Kiss Nándor 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahány ház annyi szokás, így van ez a szüreteléssel is. Az 

ősszel együtt megjön a szőlő betakarításának, a szüretnek 

az ideje . Ezt is mindenhol másképp csinálják, a kor előre 

haladtával gépesítik, felőrlik a hagyományokat, de nálunk 

Németkéren és még sok más faluban, a szőlős gazdák 

őrzik a szüret jellegzetes világát.  

Szüret nálunk, Németkérieknél: ezt is egy kis 

bemelegítéssel indítjuk, mint minden olyan munkálatot 

ahol több ember gyűlik össze. Egy kis törköllyel 

robbantjuk be. Ezután kibattyogunk a szőlőhegyünkre a 

Neuris-ba (Nájrisz), s ott hosszú előkészületek után 

nekiesünk a szőlőtőkéknek. Ki ahogy éri, pakolja a 

fürtöket a vödörbe. A jó öreg ruszki metszőolló még a 

tőkét is viszi, meg pár ujjpercet. Miután 

leszedtük a fürtöket, (leszüreteltünk) 

elindulunk a pincéhez, présházhoz. 

Megkezdődik a darálás, Egy otromba 

szerkezet csinál a szőlőből mustot. A 

mustból később bor lesz. De ez nem ilyen 

egyszerű… Még mielőtt elviccelem ezt 

az egészet a borkészítés nem gyerekjáték, 

ez is művészet! A szőlőtermesztés utolsó, 

a borkészítés első lépcsője a szüret. Idejét 

jól kell megválasztani, mivel a bogyók 

érésekor a cukortartalmuk egyre 

növekszik, viszont a bennük levő értékes 

savak lebomlanak. A megfelelő időpont 

akkor érkezett el, mikor a cukor és a sav 

harmonikus egyensúlya létrejön. A szüret 

a bor születésének kezdete. Fontos, hogyan végzik. A kézi 

szüretelés az optimális. A szőlőszemekből nyert must 

cukorfoka mutatja meg a szőlő érettségi fokát. Ez 

általában 16-23 fok közé esik, s az ebből készített bor 10-

13% alkoholtartalmú lesz. A must egy heti erjedés után a 

présbe kerül, ezzel nyerik ki a ledarált szőlőből az összes 

levet. A mustot teljes erjedés után töltik hordóba. A 

hordót nem töltik tele, hogy a keletkező szén-dioxid és 

habképződés miatt ki ne futhasson a must. Nem 

dugaszolják be, csak lefedik, hogy a gáz eltávozhasson. E 

művelet legelterjedtebb eszköze a kotyogó. Az erjesztést 

élesztőgombák végzik, melyek a cukortartalmat alkohollá 

alakítják. A keletkező alkohol a gombák további 

szaporodását meggátolja. Több élesztőtörzs létezik, s az 

egyes borok számára más-más törzs működése kívánatos. 

A megfelelő törzs kiválasztását sok kísérlet előzte meg, a 

nem kívánatos élesztőfajtákat kénezéssel szorítják vissza. 

Az erjedés optimális lefolyásának az élesztőgomba 

beindulása és a megfelelő hőmérséklet a kritériuma. Túl 

alacsony hőmérsékleten az erjedés leállhat, túl magason 

pedig beindulhat a tejsavas erjedés, amely a borban rossz 

ízt okoz. Mivel az erjedés hőt termel, megfelelő hűtésről 

és szellőzésről is gondoskodni kell. Az erjedés bonyolult 

kémiai folyamat. Lényege, hogy a cukor élesztő hatására 

lebomlik, majd közel tíz kémiai lépés 

során - CO2 fejlődése közben - etil-

alkohollá alakul. Az erjedés befejeztével a 

hordókat a kisüzemi borászatokban 

feltöltik, kénezéssel gyorsítják meg a 

letisztulást. A musthoz és a borhoz 

általában borként vagy kénessavat adnak. 

A helyesen, mértékkel alkalmazott 

kénezés elősegíti a bor fejlődését, 

tisztulását, és óv egyes borbetegségektől. 

Nem szabad azonban túlzásba vinni, mert 

árt a bor aromájának. A mustba került 

bogyórészek, szennyeződések, elhalt 

élesztőgombák leülepszenek a hordó 

aljára. Ez a borseprő. A fejtés célja kettős: 

egyrészt a bor elválasztása a seprőtől, 

másrészt a levegőztetés, mely a bor fejlődését segíti elő. 

Az érés folyamata az erjedésnél is titokzatosabb, 

tudományosan nehezen megfogható. Minden bornak 

természetéhez illő fejlődést kell biztosítani. A régi 

szokások szerint az óbornak az új szüret napjáig ki kell 

tartania, de ez a mi kis falunkban szinte lehetetlen...  A 

bor fogyasztásánál is fontos a mértékletesség, ha ezt nem 

tudjuk betartani, akkor legalább minőségi bort 

fogyasszunk! 

(Kovács Flórián)

 

 

 

  



 
Szeptember 23-án a paksi Csengey 

Dénes Kulturális Központban 

meghallgattam Dr. Vekerdy Tamás 

előadását, melynek címe: Jól szeretni - 

Tudod-e hogy milyen a gyermeked?  

Amikor megkaptam a feladatot, első 

gondolatom az volt, hogy mit fogok én 

erről írni. Az előadás után persze 

azonnal tudtam. Már az első 10 

percben kiderült, hogy az a 

gondolatom, miszerint ez egy 

kizárólag a gyermekneveléssel 

kapcsolatos, unalmas, kétórás műsor 

lesz, hamis. Bár az is igaz, hogy a 

teltházas előadás főképp szülőknek 

szólt, viszont biztosan állíthatom, hogy 

a tanár úr nézeteit bármelyik gyerek 

szívesen hallgatná. Hogy miért 

mondok én ilyet?  

Mert amellett, hogy a hatalmas 

humorérzékkel rendelkező előadónk 

tudja, mi kell/kellene a gyermekeknek, 

tisztában van azzal is, hogy korunk 

gyermeknevelése sokkal inkább szól a 

szülőről, mint sem a gyermekről. Én 

magam is meglepődtem, amikor arról 

beszélt, mennyire nem tetszenek neki a 

ma berögzött szokások, az 

iskolarendszer, hogy nem ért egyet a 

gyermekekkel szemben támasztott 

hatalmas elvárásokkal, és még 

sorolhatnám. Meglepő, hogy van 

valaki, aki tényleg megért minket. Ha 

ez még nem lenne elég, meggyőző 

képessége és a tudományos tények 

felhasználásával bármely hitetlenkedő 

szülővel meg tudná értetni, mit hogyan 

kéne tenni, ha boldog életet szeretne 

élni mind ő, mind a gyermeke. 

Merészkedem azt állítani - főképpen 

kortársaim nevében, - bárki szívesen 

fogadna egy olyan szülőt, nagyszülőt, 

mint ő.  

Élvezettel hallgattam végig a közel 

másfél órás beszámolóját, melyben 

sorra vette életünk három fő korszakát. 

Az óvodáskort, a kisiskoláskort és a 

serdülőkort. Ezután a közönség 

feltehette kérdéseit a tanár úrnak.  

Összességében egy tanulságos és 

humoros előadást hallhattunk, egy nem 

mindennapi, intelligens és realista 

szemlélettel rendelkező szakembertől.  

Ajánlom minden szülőnek, tanárnak 

vagy bárkinek, akit érdekelnek a 

gyermekek, illetve minden 

kortársamnak, hogy ha teheti, olvasson 

tőle, vagy látogassa az előadásit. Nem 

fogják, fogjátok megbánni!   

(Benedek Kata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ESZI Magazin csapatából Kovács Lilla Viktória (a 
szakkör vezetője), Niver Patrik 11. osztályos tanuló, és 
én, Steinbach Dzsenifer, szintén 11. osztályos tanuló 
vettünk részt a TelePaks-nál egy beszélgető show-ban, 
ahol az ESZI Magazinról volt szó. 
Első elgondolásra azt hittem, hogy csak egy interjút 
készítenek hármunkkal, majd a kulisszák mögött 
beszélgetünk a szakkör munkájáról, de tévedtem. 
Ahogy beléptünk az ajtón, három munkatárs fogadott 
minket, akik először körbevettek, majd a tanárnőt és 
Patrikot interjúra hívták. Aztán leültünk az előtérben egy 

asztalhoz, ahol a műsorvezetővel a TelePaks munkájáról, 
majd a jövőbeli elképzelésekkel kapcsolatban beszél-
tünk. 
A felvétel igazán érdekes és izgalmas volt, hiszen még új 
volt a helyzet. Ülni a kamerák előtt és válaszolni a feltett 
kérdésekre. A válaszainkon látszik, - persze tanárnő 
esetében nem - hogy hirtelen lereagálni valamit, nem 
épp a legkönnyebb.  
Igazi öröm volt szerepelni egy ilyen műsorban. 
Szeretnénk még többször részt venni és reméljük lesz is 
rá lehetőségünk!  (Steinbach Dzsenifer)

  



 

 

 

 

 

 

 

Az érettségiző, technikusi vizsga előtt álló diákok 

az év végi próbatételek után is nagy döntés előtt 

állnak. Továbbtanulni, vagy dolgozni? Aki elég 

merész ahhoz, hogy megpróbálja, ötvözheti is a 

kettőt, hiszen rengeteg olyan cég van, amely 

főiskolai és egyetemi tanulmányok mellett biztosít 

karrierlehetőséget. A továbbiakban az én 

munkahelyemet, a Wizz Air Hungary-t mutatom be! 

A Wizz Air új, modern, legújabb 

technológiát képviselő repülő-

gépeket üzemeltető cég, amely 

napjainkra Európa egyik 

legnagyobb és legismertebb légi-

társaságává nőtte ki magát.  

A munkatársak különböző 

országokból érkeztek, beleértve 

Magyarországot, Lengyelorszá-

got, Kanadát, Nagy-Britanniát, Hollandiát, 

Németországot, és Franciaországot is. A motivált, 

professzionális és multikulturális menedzsmentnek 

köszönhetően a Wizz Airnél a magas szintű vezetői 

képességek és a motiváció a fő húzóerő és a siker 

egyik kulcstényezője. 

De hogyan is kerültem ide? 

Őszinte leszek, nehezen. Az ide vágyó dolgozók 

önéletrajzai két szűrőn mennek át. Amennyiben a 

cég vezetői megfelelőnek találták őket, behívnak 

egy idegen nyelvű elbeszélgetésre, majd egy 5 napos 

tanfolyamon kell részt venned a cég központjában. 

A tanfolyam után két vizsga vár rád, a követelmény 

mindkét esetben a minimum 90% teljesítése.  

A dolgozók több részlegre oszlanak. Én az angol 

nyelvű kommunikációs részlegre kerültem, ahol a 

feladatköröm az angol ügyfelekkel, utazókkal való 

kapcsolattartás. A problémák kezelése és 

megoldása mind nyelvtudásban, mind szakmai 

tudásban magas szintű hozzáférést igényel, de az 

ellenértékként nyújtott jutalmakért megéri 

maximálisan „odatenni” magunkat.  

A cég igényes és modern munkakörnyezet mellett 

maximálisan versenyképes fizetést kínál, mindezt 

úgy, hogy tökéletesen rugalmasan. Magadnak 

tervezheted meg a beosztásod, így a munka nem 

ütközik tanulmányaiddal. Sőt! A jól 

teljesítő dolgozók bérkiegészítést 

is kapnak, amely havonta akár több 

tízezer forint is lehet (szerencsére 

részesültem már ilyen jutalomban! 

Elmondhatom, nem fukarkodnak…).  

A munkát több szempontból is 

nagyon hasznosnak találom. 

Amellett, hogy nagy nemzetközi cég 

lévén, lehetőség van a karrierépítésre. Egy ilyen 

tapasztalat nagyon jól mutat az önéletrajzban. De 

ami még ennél is lényegesebb, jól érzem magam. A 

sok nemzetiségből összeálló csapat fantasztikus. 

Szeretek emberekkel foglalkozni, és a nyelv 

gyakorlására is lehetőségem van, a munka mellett 

kényelmesen megfér a főiskola és még a bulikból 

sem kell kimaradni, sem az időhiány, sem a pénzhiány 

miatt. 

Mit tanácsolok azoknak, akik szeretnének már a 

tanulás mellett karrierépítéssel foglalkozni? 

Merjetek próbálkozni. Ne ijedjetek meg attól, ha 

egy nagynevű céghez adjátok be az önélet-

rajzotokat. Fontos a nyelvtudás, ha megvan, 

merjetek rá támaszkodni. Higgyétek el, ez tetszeni 

fog a leendő munkaadótoknak is! A motiváció és az 

elhivatottság a legfontosabb, minden más tanulható.  

Dicsérdi Ádám 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hős 

 

Isten azért küldött a Földre, hogy tiszteljem anyámat, apámat, 

S ha harcra kerülne a sor, védjem meg a hazámat! 

Eljött az én időm, előttem a harci kapu. 

Belépek rajta, nem érdekel, ha por leszek vagy hamu. 

 

Fölkötöm a nadrágom és indulok a csatába, 

Társaimnak tegez, s nyílvessző lóg nyakába. 

Jobb oldalon viselem kardom, a balon szívem. 

Bármi történjék, a csata után, nem térek haza depresszíven. 

 

A maroknyi magyar sereg együtt indul útnak, 

Némelyek félnek, míg mások inkább futnak. 

Hogy hátrálhatnak meg? –Kérdezem magamtól, 

S izzadságcseppek folynak le nyakamról. 

 

Bevallom, kezdek kicsit én is félni. 

Nem lenne jobb a halál helyett inkább élni? 

Nem! Szívedre hallgass! –Szólt egy hang a fejemből. 

Bátor leszek! S ezt úgy mondom, hogy kicsordult egy könnycsepp a szememből. 

 

Gyülekeznek a felhők, s lehullik egy esőcsepp. 

Azt próbálja demonstrálni mi hitünk az erősebb! 

Jöjjön hát a török! Jöjjön, jöjjön, jöjjön! Számunkra 

A hit mellett csak egy a fontos: Szulimánéknak csontjuk törjön! 

 

Közeledik az oszmán a hatalmas sereggel, 

Bámuljuk őket kidülledt szemekkel. 

Hogy miért harcolunk számotokra biztos nehéz megérteni, 

A magyar nevet, s becsületünket próbáljuk megvédeni! 

 

Igaz, hogy mi seregünk apró és igencsak szerény, 

De hiszünk benne, hogy igenis van remény. 

Tudom Istenem, hogy miattad tart oda a török ahová megy. 

Csak annyit kérek, önfeláldozásunk után, Bocsáss meg! 

 

Már az óriási oszmán sereggel állok szembe, 

S büszkeségem, erőm, családom jut eszembe. 

Történjék bármi a harci mezőn, élek vagy halok, 

Én úgy kerülök a másvilágra, hogy a nép szemébe HŐS VAGYOK! 

(Ledneczki Alex) 

 

 

(Ezen a helyen is felhívjuk a figyelmedet, hogy az ESZIRAT szerkesztősége szívesen fogad minden verset, 

prózát, vagy más írott gondolatot, és lehetőségei szerint meg is jelenteti azt. Emellett várjuk jól sikerült 

rajzodat, fotódat is! Élj a lehetőséggel, és oszd meg ötleteidet, munkádat másokkal! Kapcsolat: személyesen a 

szerkesztőkön keresztül, vagy a bh.kollegium@gmail.com email-címen.)  

mailto:bh.kollegium@gmail.com


 

 

Hogy ne minden nap, csak egy mindennapi kaland legyen! 

 

 Cassandra Clare: Az Angyal 
 

„A Végzet Ereklyéi egy olyan mesevilágot festett le, 

ahol imádnék élni” 

Stephenie Meyer 

 

Lehet, hogy sokatok számára nem mond semmit Stephenie Meyer neve, de bátran kijelentem, hogy az Alkonyat 

könyvek írónője méltán megérdemli a „világhírű” jelzőt. Jóllehet magam sem szeretem írásait, de sikere 

vitathatatlan. És ahogy azt már olvastátok, nem szerény „good job” jelzőt használt, ezen cikkünk témájául 

szolgáló sorozat jellemzésére. Tehát nyugodt szívvel ki merném jelenteni, hogy maga Cassandra Clare is 

világhírű írónő, hiszen nem csak két egy azon világot bemutató sorozatot írt, hanem első regényét filmre is vitték, 

arról nem is beszélve, hogy ezen fantáziavilág jelenleg is épül két párhuzamosan futó sorozattá, amelyet igaz nem 

egyedül, hanem más írókkal kiegészülve ír, de ugyanúgy fantasztikus módon. 

 

 

Az Angyal a 19. század végére repít vissza minket, ahol 

megismerhetjük a démonok és angyalok harcát az 

Alvilágiak és az Árnyvadászok (angol nevükön 

Shadowhunter-ek) konfliktusain keresztül. És hogy kik 

is visznek el minket London sötét sikátoraitól egészen 

Wales virágos dombjaiig? Nem mások, mint: Tessa 

Gray egy elbűvölő amerikai 17 éves 

fiatal lány, aki nagybátyja után 

érkezik Angliába a jobb élet 

reményében. Valamint William 

Herondale, egy szintén 17 éves 

árnyvadász, akinek lételeme a bajkeverés, a harc, 

mellesleg mindenkivel ellenséges, kivéve lelki 

testvérét, aki James Cartairs, a vele egyidős haldokló, 

„drogfüggő” és szintúgy árnyvadász. És hogy mi a 

közös bennük? A feltétlen bizalom és az, hogy a 

világért sem okoznának fájdalmat egymásnak. Akik 

pedig útjukon terelik őket Mr. és 

Mrs. Barnwell a londoni 

árnyvadászok vezetői, és persze 

ellenségük, az Alvilágiak titokzatos 

és félelmetes vezére, a Magiszter.

 

 

A Pokoli Szerkezetek sorozat olyan 

egyedi struktúrával rendelkezik, 

amely egyszerre teszi klasszikussá 

és moderné. Ezt erősítik a 19. 

századi angol íróktól származó 

idézetek, amik minden egyes fejezet 

történéseit előre jelzik, illetve a 

művelt karakterek, akik egymás idézeteit fejezik be. Az 

önművelésre sarkall és kimozdít a komfort-zónádból. 

Ezeken felül az egész regényt átszövi - és ezen 

túlmutatóan a sorozatot is - a románc, a finomnak nem 

mondható erotika, a fantáziavilág torz, de annál 

csodálatosabb szörnyei és az egyre véresebbé váló 

harc, amelyet a szerelmesek aggodalma, a barátok 

önfeláldozása csak még feszültebbé tesz. 

Összességében a Pokoli Szerke-

zetek egy kiforrott alkotás, amely 

az írón túl a magyar változat 

műfordítóinak tehetségét is dicséri. 

Személyes véleményem az, hogy 

Cassandra Clare egy feltörekvő író. 

Képes volt, képes és képes is lesz 

maradandót alkotni. Első regényén, a Csontvároson 

még érződik a kiforratlanság, de Az Angyal már 

egyértelműen tökéletes. Mindenkinek, aki szereti az 

akciókkal megtűzdelt szerelmi regényeket, csak 

ajánlani tudom, és biztos vagyok benne, hogy még 

nagyobb élvezettel fogja olvasni, ha ráérez finom, 

olykor azonban éles humorára és végtelen 

kiszámíthatatlanságára. 

 

Fogyasszátok egészséggel! 

 

Farkas Dávid 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriuma a 2 évente kötelező felülvizsgálat keretében az 

Alapítvány Ösztöndíj Szabályzatát az 59/2014 (XII.3.) Kh. sz. határozatával következőképpen módosította: 

 

2015. január 01.- 2016. december 31. intervallumban a következőképpen kerülnek kiírásra az ösztöndíjak: 

 
Kiírás 

hónapja 
Ösztöndíj típusa 

Ösztöndíj-

bizottsági ülés 

május  
Tanulmányi ösztöndíj  

(csak a végzős szakmai évfolyamokon) 
május 20-ig 

június  
Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát 

szerző diákok és munkavállalók pályázatainak elbírálása 
június 20-ig 

szeptember  
Tanulmányi ösztöndíj  

(10-12. évfolyamon és a végzős szakképző évfolyamokon) 
szeptember 20-ig 

október Szociális - és közösségi pályázatok elbírálása november 20-ig 

Az ösztöndíjbizottság döntését követően, a kuratórium elnökének jóváhagyása után, a hónap végén kerül 
sor a megítélt összeg kifizetésére a megadott bankszámlaszámra, átutalás formájában. Az elfogadott 
pályázat pályázóinak listáját az Alapítvány hirdetményben közli (az iskola honlapján és a faliújságra 
kihelyezve). 
 

Sikeres pályázást kívánok  

Az Alapítvány nevében: Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető 
 

  

Quimby teátrum koncert 
November 12.-én, 19 órai kezdettel Pakson a Csengey 
Dénes Kulturális Központban Quimby koncert lesz. 
Különlegessége, hogy nem a hagyományos, "tombolós-
ugrálós-táncolós" fajta, hanem teátrum koncert. Ez azt 
jelenti, hogy a fellépés a színházteremben lesz, ehhez híven 
színházias hangulatban. 
Ez a környezet lehetőséget ad a bandának arra, hogy 
elővegyék a finomabb, művészibb, esetleg kevésbé játszott 
számaikat. Más művek új, "színházi" köntöst kapva 
kerülnek színpadra. Persze a zene mellett mini jelenetek, 
némajátékok, "quimby-dialógok" és más színházi elemek is 
belekerülnek az előadásba, hozzájárulva a színház 
hangulatának és a zenének az összhatásához. Így a zenekar 
egy teljesen más oldaláról mutatkozhat meg rajongóinak. 
Persze a rock n' roll érzés megmarad, így a műsor egyedi, 
különleges és formabontó lesz. 

A Padlás 
Október 26.-án, a Móricz bérlet 
előadásai közül A Padlás kerül a Csengey 
Dénes Kulturális Központ színpadára. Ez 
a félig mese, félig musical Presser Gábor, 
Sztevanovity Dusán és Horváth Péter 
nevéhez köthető mű. A történet címéhez 
híven, egy padláson játszódik, sok 
érdekes szereplővel - mint 4 szellem, egy 
betörő vagy egy szuperszámítógép. Ezen 
a szuperintelligens számítógépen ügy-
ködne egy fiatal tudós, de munkáját 
folyton megzavarják. A műfaji 
meghatározásához híven a történet tele 
van csodás, meseszerű elemekkel, és 
ismerté vált slágerek is felcsendülnek 
benne. 



 
 
 


