
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban április 30-án került 

megrendezésre az iskolai ballagás. Négy 

végzős osztályt búcsúztattunk el, akik már 

alig várták a ballagásuk napját. Az alsóbb 

évfolyam diákjai már délelőtt megkezdték az 

előkészületeket, hogy délután a végzősöket 

virágokkal feldíszített osztályterem várja. A 

jó idő lehetővé tette, hogy a diákok idén is 

végigvonulhassanak az udvaron és 

osztályonként felsorakozzanak. Meghall-

gattuk az igazgató úr beszédét, majd a 11. és 

12. évfolyamos diákok képviselőinek 

búcsúbeszédét. Az idei tanévben három 

végzős diák részesült az ESZI kiválósága 

díjban. Fenyvesi Tekla 12.D, Papp Zoltán 

12.C, Fehérvári Máté 12.C osztályos tanulók. 

A díjat Mittler István, az Intézmény Fenntartó 

és Működtető Alapítvány kuratóriumának 

elnöke adta át. A kiemelt díjazottak között 

szerepelt még Koleszár Zoltán 12.C osztályos 

diák is, aki az iskola jó tanulójának és jó 

sportolójának járó elismerésben részesült. Az 

ünnepi műsor keretein belül hallhattunk 

verseket, zenés bejátszásokat, sőt még élő 

zenés előadást is: Fenyvesi Levente 

gitárjátékával szórakoztatta a jelenlévőket, 

Diófási Dávid trombita szólója pedig a 

rendezvény végén hangzott el. A már 

hagyománnyá vált lufiátadás sem maradhatott 

el. A végzős osztályoknak más-más színű 

lufijuk volt, amit a 11. évfolyam diákjai adtak 

át nekik. Ezután a tizenkettedikesek az 

osztálytermükbe mentek, ahol elbúcsúzhattak 

osztályfőnökeiktől, osztálytársaiktól és 

mindenki elkészíthette az új profilképét a 

facebookra.:) A ballagás után a 

tizenegyedikesekre várt a feladat, hogy a 

feldíszített osztálytermeket visszava-

rázsolják unalmas hétköznapi termekké. A 

fényképek és elmondások alapján mindenki 

jól érezte magát. A végzősök pár napig 

felszabadultnak érezhették magukat, míg el 

nem jött a rettegett érettségi napja. 

(Markos Alexandra) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015/16-os tanévben, április végén, két nappal az 

iskolai ballagás előtt került megrendezésre a végzős 

kollégista tanulók ballagó műsora. Akkermann Gábor 

és Molnár József tanárurak segítségével a kollégium 

ismét szép ruhába öltözött, és méltóan fogadta a 

ballagókat az ünnepségre. A búcsúzó, megható 

szavakat ki más is mondhatta volna, mint Vajda 

Tibor, a kollégium vezetője. Beszédében a 

legfontosabb mondat számomra az volt, hogy a 

végzősök bármerre is járjanak, bármerre is fújja őket 

a szél, a Kollégium mindig visszavárja őket. Versek, 

idézetek segítségével búcsúzott továbbá Baki 

Krisztina, Steinbach Dzsenifer, Sebestyén Henriett, 

Aranyos Gábor és nem utolsó sorban Kocsis Bogdán. 

Érzésekkel teli szavaikban érezhették a végzősök, 

hogy ez a búcsú pillanata, már nincs sok vissza az 

együtt töltött időből, hamarosan búcsút kell inteniük 

egymásnak. Markos Alexandra megerősítette e 

gondolatokat saját szövegével. Személy szerint 

nagyon tetszettek a versek, szövegek, idézetek, 

melyekkel diáktársaim készültek, és remélem, hogy 

jövőre a ballagásunkon ugyanilyen szép gondolatokat 

fogunk majd hallani másoktól. Beréti Máté, végzős 

tanuló saját verssel rukkolt elő, mely rendkívül mély 

érzésekkel volt tele, beleértve a kollégiumi 

csínytevéseket, és az örömteli pillanatokat. Borbély 

Barbara és Pieczarka Péter vették át a 12-dik 

évfolyam képviselőitől a kollégiumi hagyományokat, 

illetve azok ápolását jelképző vándorbotot. Ezután 

következett az „est fénypontja” – legalábbis 

számomra – Szabó Zsolt végzős diák búcsúbeszéde. 

Érezhető volt, hogy a kollégium legboldogabb és 

legnevetségesebb pillanatait ragadta meg és ez a 

megható búcsúzás közepette mindenki arcára 

mosolyt csalt. A vizesblokkoktól elkezdve, Vida 

Károly tanár úr reggeli ébresztőjéig mindent felsorolt. 

Zsolti, irány a Stand Up Comedy! A beszéd után 

diáktársaim átadták a ballagóknak az útravaló 

batyukat, ezzel jelképezve, hogy az ESZI-s 

kollégiumi élet számukra most véget ért. Zárásként 

Bajnok Dóra, Bata Cintia és Bodroghalmi László 

tanár úr előadásában hallhattuk Demjén Ferenctől a 

Felnőtt gyermekek című számot. Véleményem 

szerint rendkívül jól sikerült a Borsiné Kéri Petra 

tanárnő által megszervezett műsor, és remek 

hangulatban telt ballagáson vehettek részt a 

jelenlévők. A ballagók méltóan elbúcsúzhattak 

szeretett lakhelyüktől, mely 4 évig egyfajta otthont 

jelentett számukra: a Kollégiumtól.          (Simon Csaba)

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint minden évben, a 10. évfolyam idén is Erdélybe 
utazhatott osztálykirándulásra, így minden osztály 
öt napot tölthetett Székelyföldön. Nagyon korán 
szólalt meg aznap az ébresztőóra, de ez nem 
sokakat érdekelt, hiszen mind izgatottak voltunk az 
elkövetkező út miatt. Bepakoltunk a buszba, 
elfoglaltuk helyeinket, majd megkezdődött a 
kisebb-nagyobb pihenőkkel tarkított tizenhat órás 
buszozás. Útközben az első megállónk Kolozsvárra 
esett. A nagy múltú történelmi város 
nevezetességeit hamar körbejártuk. Ellátogattunk a 
Fő térre, ahol a Mátyás-szobrot tekinthettük meg, 
megnéztük a Szent-Mihály templomot, felsétáltunk 
a Bulgakov kávéházhoz. Igaz, messziről, de 
vetettünk egy pillantást Mátyás szülőházára, aztán 
egy gyorséttermi ebéd után folytattuk is fárasztó 
utunkat a szállásra. A második napon, egy kellemes 
túrának néztünk elébe. A Gyilkos-tó felé vettük az 
irányt. Odaérve szembesültünk vele, hogy meg kell 
másznunk a Kis-Cohardot, amely 1345 méteren 
található tengerszint felett. A túra igen fárasztó volt, 
de a látványért megérte, amely fantasztikus volt. 
Lemásztunk a hegyről, majd lehetőségünk nyílt 
csónakázni a tóban. Később lebuszoztunk a Békás-
szorosba, ahol gyönyörködhettünk a különböző 
sziklaképződményekben és a mellettünk 
csörgedező patakban, miközben lesétáltunk a 
szoros aljáig. A következő napon a Hargita 
megmászása lett volna a program, azonban az eső 
elmosta a tervünket. Helyette a mohos tőzegláphoz, 
illetve a Szent Anna-tóhoz mentünk. A tőzeglápról 
egy nagyon humoros székely embertől kaptunk 
ismertetőt, majd egy hasonlósan humoros ember 
vezetett körbe. Ezután a Szent Anna-tóhoz is 
leértünk. Az idegenvezetőnk elmesélte, a tó 
legendáját, majd megnéztük a mellette található kis 

kápolnát, és körbesétáltuk a tavat. Felmentünk a 
Büdös-hegyre is, ahol bár a barlangot nem, de a 
kénes forrásokat nézegethettük, és 
szagolgathattuk. Hazafelé a Nyergestetőn 
megkoszorúztuk a csata emlékművét, majd 
körbesétáltuk a tengernyi kopjafát, amely ott 
található. Este a szálláson is várt ránk egy kisebb 
program. Hagyományőrzők mutatták be a 
székelyek, illetve a magyarok legősibb fegyvereit, 
majd ki is próbálhattuk őket. Megmutatták a 
pásztorbotot, az ostort, és íjászkodhattunk… volna, 
ha nem kezd el esni a jég, de sebaj, hiszen este, a 
dézsában, és a pingpongasztalnál lazíthattunk. Az 
utolsó mozgalmas napunk az erdélyi só vidéken 
telt. Első megállónk a Medve-tónál volt. Alaposan 
körbejártuk a tavat, és környékét, megnéztük az ott 
található temérdek kisebb, és érdekesebbnél 
érdekesebb tavat, és só képződményt. Ezután a 
híres parajdi sóbánya irányába vettük az utat. Lent 
a bányában egy órát töltöttünk el, ahol 
kipróbálhattuk a bányában található szórakozási 
lehetőségeket, mint például a kalandparkot. Ahogy 
felértünk a bányából, máris pattantunk be a buszba 
és indultunk Korond felé. Sokak kedvenc része 
következett: a vásárlás. Mindenki megvette 
magának a szuveníreket, és a finomságokat, majd 
álltunk is tovább. A szállás felé még két helyen 
megálltunk koszorúzni, Tamási Áron, és Orbán 
Balázs sírjánál. Ezzel a negyedik napunk is véget 
ért. Az ötödik nap korán kezdődött. Bepakoltunk a 
buszba, megreggeliztünk, és elindultunk haza, 
majd hazáig meg sem álltunk. Azt hiszem, mindenki 
nevében elmondhatom, hogy egy hatalmas 
élménnyel lettünk gazdagabbak, azzal hogy 
ellátogathattunk erre a csodálatos vidékre! (Medvét 
sajnos nem láttunk…  )   (Kis Patrik) 

 

 

  



 

 

 

 

 

Vécseyné Farkasfalvi Lucia tanárnő és közel húsz 

ESZI-s diák indult útnak április 30-án, hogy 

felfedezzék az Egyesült Királyság fővárosát, 

Londont. Az indulást követő közel egy napos 

buszozás után Belgium Brugge nevű városába 

érkeztek a diákok. A történelmi óvárosban és 

sétálóutcákban ismerkedhetett meg a csoport a 

belga különlegességekkel, mint például a híres 

belga gofrival és csokival. A kisvárost maguk 

mögött hagyva az ESZI-sek egy tranzitszálláson 

pihentek meg, majd másnap reggel a Calais-Dover 

útvonalon kompoztak át Anglia területére. Dover 

fehér sziklái után Canterbury városában 

megtekintették a katedrálist, majd továbbutazva a 

Leeds-i kastélyt is megnézték a tanulók. Az ez utáni 

napok teltek talán a legizgalmasabban, hisz a 

csoport Londont fedezte fel. Többek közt láthatták 

az angol parlamentet a Big Ben-nel, a Westminster 

székesegyházat, a Buckingham palotát és az 

őrségváltást, a National Gallery árnyékából 

feltekinthettek Nelson admirális szobrára a 

Trafalgar téren, körülnézhettek a London Eye-ból, 

körülnéztek Madame Tussaud’s panoptikumában, a 

British múzeumban illetve a Towerben is jártak, 

ahol többek közt a koronázási ékszereket láthatták. 

London mellett a csoport elutazott még Windsorba, 

a királynő egyik vidéki rezidenciájához, a 

Stonhenge-hez és Greenwich-be is.  

Hazafele Franciaországban állt meg a csapat, 

méghozzá Párizsban, ahol egy egész napos 

városnézés következett. A Notre Dame körbejárása 

után a várost átszelve a Louvre-ba mentek a diákok, 

ahol Leonardo da Vinci leghíresebb festményét, a 

Mona Lisát látták. A napot – és az egész kirándulást 

– az Eiffel toronyról látható gyönyörű párizsi 

panorámával koronázták meg a paksiak hazaindulás 

előtt. 

Úgy gondolom, hogy csodálatos helyekre juthattak 

el az ESZI-s diákok. Az élmény páratlan volt! 

Egyszer mindenkinek látnia kéne mindazt, amit mi is 

láthattunk. És persze igazi angolokkal társalogni 

sem utolsó dolog . (Niver Patrik)

 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

A tavasz köztudottan a kedvenc évszaka a 

legtöbb középiskolás sportolónak, hiszen 

ebben az időszakban kerül megrendezésre a 

legtöbb diákolimpiai versenyszám országos 

döntője. Most sem volt ez másképp. Mint 

már megszokhattuk, iskolánk ismételten egy 

csapattal indult neki bebizonyítani, hogy ott 

van a legjobbak között. Az előre kitűzött cél, 

hogy a lányok szavait idézzem: „Magunkhoz 

képest legyünk a legjobbak.” Bár ez 

meglehetősen közhelyszerűen hangzik, de 

jelen helyzetben ez tűnt a realitásnak. A 

döntőben három csoportba sorsolták a 

csapatokat. Az ESZI, nagy örömünkre, 

csoportelsőként jutott az elődöntőbe. 

Köztudott, hogy a versenyeken nem csak a 

korábban kirajzolódó erőviszonyok a 

mérvadóak, hanem a pillanatnyi forma 

mellett Fortunával sem árt jóban lenni. Ez 

utóbbi most nem mellénk szegődött, mivel 

már az elődöntőben a verhetetlennek tartott 

fonyódi csapattal kellett farkasszemet 

néznünk. A „mester” (Nagy Gábor tanár úr) 

is reálisan nézte a dolgokat, s nem tűzött a 

csapat elé lehetetlen elvárást. Küzdést és 

tisztességes hozzáállást kért. A csapat pedig 

igyekezett, ami csak pár gólos vereséget 

eredményezett attól a csapattól, aki eddig 

minden riválisát nagy fölénnyel győzte le. 

Ez a „jól sikerült” vereség tovább erősítette 

a csapategységet, növelte a lányok 

önbizalmát és harci kedvét. Számunkra most 

következett a torna legfontosabb mérkőzése, 

a kisdöntő, a „csata” a bronzéremért. A 

„csajok” nagy harci kedvvel és elszántsággal 

vetették magukat az „ellenre”, akiket 

előzetesen jóval a mi csapatunk elé 

rangsoroltak.  Lehet, hogy a prémiumként 

„belengetett” McDonalds vacsora, vagy az 

érettségi pluszpont begyűjtésének 

lehetősége, vagy esetleg a mester „lángoló” 

eligazító szavai doppingolták 

játékosainkat… már senki sem tudja… de 

nem is számít. A lényeg, hogy úgy álltak oda 

a lányok, ahogy kell, csúsztak-másztak, 

küzdöttek és kapartak. A jóval képzettebb 

egri játékosok pedig csak szenvedtek ettől a 

harcmodortól, nem nagyon találták meg az 

ellenszerét az „atomcsajok” szorításának. 

Nem is maradt el a siker: döntetlenre sikerült 

hozni a meccset. A körbeveréseknek 

köszönhetően ez iskolánk csapatának a 3. 

helyet, a bronzérmet jelentette. A hangulat a 

tetőfokára hágott, a csapat eksztázisban 

ünnepelte e nem várt sikert. Az újdonsült 

bronzérmesek közül Adorján Blanka 

gyorsinterjúra vállalkozva nyilatkozta: 

„Egyszerűen szárnyaltunk…”  

Az 5. korcsoportos floorballos lányainknak 

köszönhetően iskolánk egy újabb értékes 

országos dobogós helyezéssel gyarapodott, 

ezáltal is öregbítve iskolánk, az ESZI 

hírnevét. Kíváncsian kérdezgettem a 

lányokat, hogy ők hogyan élték meg a 

fonyódi „diadalt”. Egytől egyig ugyanazok a 

válaszok érkeztek: „Nagyon büszke vagyok 

a csapattársaimra!” „Kihoztuk magunkból a 

maximumot.” „Elfáradtunk, de megérte.” 

„Nagyon jól éreztem magam.” Mernének is 

mást mondani….  ! 

A fáradhatatlanul küzdő csapat tagjai: 

Adorján Blanka, Tell Eszter, Szántó Petra, 

Sarlós Lilla Nikolett, Krémer Franciska 

Felkészítő testnevelő (a „coach”): Nagy 

Gábor.     (Papp Vera) 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. május 18-án három csapat érkezett meg estefelé 

Paksra, az Energetikai Szakközépiskola 

kollégiumába; egy Krakkóból, egy Trencsénből és egy 

Galántáról. 

A fiúk az érkezés után vacsorázni mentek a közeli 

étterembe, majd ezt követően a kollégium 

nagyklubjában megrendezett csapatversenyen vettek 

részt, ahol vegyes csapatokat alkotva kellett 

feladatokat megoldaniuk. Ilyeneket például; 

arcizmokkal a szájukba juttatni a homlokukra rakott 

sütit, derékra kötött kanállal szivacslabdát terelgetni, 

filmcímeket kitalálni filmzenékből. Végül pedig egy 

karaoke esttel zárták a napot, ahol minden csapat egy-

egy szám éneklésével köszöntötte egymást. 

Csütörtök reggel a reggelit követően az iskolai DÖK 

napon vettek részt, ahol a nekik szervezett 

focimeccsen játszhattak egymás ellen. Minden csapat 

lelkesen vett részt az eseményen, ahol a lengyel csapat 

a negyedik, a paksi csapat a harmadik, a galántaiak a 

második helyet szerezték meg. Végül pedig a győztes 

a trencsényi csapat lett. Ezúton is gratulálunk minden 

versenyzőnek! 

Maga a DÖK nap nagyon jó hangulatban telt, és az 

időjárás is kegyes volt a rendezvényhez. Jó időben 

versenyezhettek egymással az 10-11-dikes osztályok 

az ASE pályán, ahol különböző állomásokon kellett 

feladatokat teljesíteniük. Ilyenek voltak például: 

1986-os évvel kapcsolatos kvíz, ahol a diákoknak két 

igen ismert, a 80-as években híres számnak a 

dalszövegét kellett kiegészíteni, illetve egy totót 

kitölteni, vagy épp akadálypályákon kellett 

ügyeskedni, míg minden osztályból 5 fő paprikás 

krumplit, vagy épp pörköltet főzött társainak. A 

kilencedikeseknek az iskolában lett összeállítva egy 

külön program, ami a szelektív hulladék gyűjtésével 

és a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokból 

állt. Ilyen volt például: szemétből kiírni az ESZI nevét, 

vagy épp az 1986-os dátumot, megismerkedni 

közelebbről a szolárparabola és a hőközpont 

működésével. Emellett minden osztályból 2 fő 

kipróbálhatta magát gokart vezetésben is. 

Külföldi vendégeinket a focimeccset követően egy 

közös ebéd elfogyasztására invitáltuk, ahol a 

magyarosan elkészített krumplis pörköltet 

kóstolhatták meg. Kis pihenést követően az iskola 

Tanácskozó termében, minden csapat bemutatta az 

iskoláját, aztán betekintést nyerhettek az ESZI 

Gépészet, Villamosipar és Elektronika 

szakmacsoportjaiba is. 

A napot egy gokart bemutatóval zárták, ahol ők maguk 

is, tehetségüket villogtatva gokartozhattak.  

A pénteki nap délelőttje az Atomerőmű látogatásával 

telt, ahol a fiúk megnézhették a Tájékoztató- és 

Látogatóközpontot, megismerkedhettek az erőmű 

történetével és működésével. 

A délután folyamán pedig a sárkányhajózást követően, 

egy csoportos vacsorával leptük meg őket, ahol 

lehetőségük nyílt jobban megismerni egymást. 

A szombati nap pedig egy szomorú búcsúzással 

kezdődött, és ért véget. (Steinbach Dzsenifer) 
 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

Milyen is, amikor tényleg odaér az ember a kínpadra? 

Milyen érzés a felkészülés, s az idáig vezető út?  

Ezek talán a leggyakoribb kérdések, amiket egy  

leendő érettségiző valamilyen formában feltesz magának.  

Ezekre szeretnék most válaszolni! 

 

Sajnos most még csak az írásbelin vagyok túl, 

ezért a szóbeliről még nem beszélhetek múlt 

időben. Ennek ellenére a sokak által a nagyobbik 

félnek tekintett részről már tudok mesélni. Talán 

a sztorit a legeslegelején kezdeném. 

A legtöbben már 7-8-dikosként szembesülhetnek 

a mondattal: „Még erre sem vagy képes! Hogy 

akarsz így érettségizni?” Innentől kezdve ez 

kíséri végig a diák következő 4-5 évét. Már 

amikor az alapokat tanuljuk, az érettségi 

közelségének fenyegetettségével akarnak minket 

szembesíteni, „Ahh! De hol van az még!” 

Ugyanakkor ezek mögött a mondatok mögött is 

komoly tartalom van, bár a diákok számára 

kevésbé érthető módon van megfogalmazva. Azt 

jelenti: Ha már most rendesen tanulsz, akkor nem 

lesz gond az érettségin sem! 

12. osztályba érve az ember nem is akarja elhinni, 

hogy ő érettségizni fog. Ebben az évben 

folyamatossá válnak a tételkidolgozások, a 

formafeladatos dolgozatok. Mondhatni állandóan 

kell valamit csinálni, ha nem órára, akkor 

érettségire. Itt válik érvényessé, hogy aki eddig is 

komolyan vette a dolgát, arra nem fog akkora 

rántásként hatni ez az időszak. Gyakorlatilag az 

eddigi füzetekből az összes tudnivaló 

kimazsolázható. Jó esetben még csak keresgélni 

sem kell, hanem csak a lapokat összefűzve akár 

Egy nap alatt is összeszedhetőek a tételek. 

Innentől kezdve csak tanulni kell. Szerintem ezt 

nem érdemes túl korán kezdeni, de az utolsó 

pillanatra hagyni sem. Az időbeosztás 

mindenkinek mást és mást jelent. Ami biztos, 

hogy annyi időt kell hagyni, hogy mindent át 

lehessen nézni kétszer és innentől kezdve nyert 

ügy az egész! 

Hogyan látom utólag? 

Elszólni nem akarom magamat, de ahogy mástól 

is hallottam már; nem akkora dolog ez, mint 

aminek be van állítva (ha felkészültél). 

Miket tudnék tanácsolni? 

A legfontosabb, hogy ne izgulj! 

Nálam és sok társamnál, akivel beszéltem, ez 

nem is volt nehézség. Előtte napokban elkezdesz 

stresszelni, de bele is fáradsz. Egyszerűen 

megunod az izgulást. Előtte való órákban már 

beindul az a sokat emlegetett szimpatikus 

idegrendszer. Ez itt nem az idegbajt, hanem a 

teher alatti teljesítménynövekedést jelenti. 

Gyakorlatilag az írás közben vizsgadrukk van, de 

mégis rendkívüli nyugalmat lehet átélni. 

Előtte nap már ne tanulj! 

Ilyenekkel csak összezavarnád magadat. A 

félelem csak elhatalmasodna rajtad. A gondolat, 

hogy „semmit sem tudok” összekeverné a fejben 

még azt is, ami már egyszer megvolt. 

A mottóm?  Úgy még sohasem volt, hogy 

sehogy; most is lesz valahogy. /avagy/ Bátraké a 

cseresznye! Hozzuk ki az adott helyzetből a 

legeslegtöbbet, amit lehet! 

A lényeg mindig a megfelelő, pozitív 

gondolkodásmód!  

Az eddigi próbatételt egy mondatban leginkább 

egy Ákostól vett idézettel tudnám jellemezni. 

„Féltem, de élveztem!” 

 Kiss Nándor
 

  



 

 

 

 

 

Pál Ferenc egy katolikus pap. Nem, nem az 

a fajta, amelyik általában ilyenkor az 

emberek eszébe jut. Kedves, barátságos, 

emberközeli, nem olyan, akinek az „egy 

család tagjának lenni” csak egy álomkép, 

nem csak elképzelései, hanem 

tapasztalatai vannak. Rá biztosan nem 

mondható, hogy: Bort iszik, vizet prédikál! 

1966. június 29.-én született Budapesten.  

Fiatalon kimagaslott sportteljesít-

ményével, a Vasas válogatott kerettagja 

volt, majd 1987-ben felnőtt magyar 

magasugró bajnok lett. 1996. június 15-én 

szentelték pappá Esztergomban. 

Foglalkozása viszont nem 

korlátozódik csak a papságra, 

hivatalosan mentálhigiénés 

szakemberként is tevékeny-

kedik. * 

Papi pályafutásának kezdetétől 

fogva rendszeresen tart 

hittanórákat, előadásokat, 

melyekben az emberrel, emberi 

kapcsolatokkal, illetve teo-

lógiával foglalkozik. Ezek heti 

rendszerességgel kerülnek 

megrendezésre Budapesten, de 

emellett időnként az ország 

többi részén is tevékenykedik. 

Előadásaiban nagy hangsúlyt 

fektet a vallási értelemben vett 

semlegességre, nem köti azokat 

még felekezethez sem. Célja 

hogy ezeken akárki ideológiától 

függetlenül részt vehessen és tanulhasson 

belőlük.  

 A hetekben volt szerencsém egy vidéki 

előadásán részt venni Szekszárdon 

melynek címe: A szorongástól az 

önbecsülésig volt.  Személyesen is 

megtapasztaltam milyenek is ezek. Már 

maga a megjelenése is élmény volt. 

Határozottan és fesztelenül lépett a 

színpadra és már az elején érzékelhető 

volt, hogy milyen jó előadó is Ő. A kulcsszó 

az egészségesen pozitív önbecsülés, és az 

ide vezető út volt.  A megszokott 

módszertől eltérően nem egy hosszú, 

száraz ”prédikációt” tartott, hanem 

bizonyos élethelyzeteket vizsgált meg 

tipikus embertípusok reakciója szerint. Itt 

sem kell nagy, elrugaszkodott dolgokra 

gondolni, az egyik ilyen például a „Sós a 

leves!” mondat volt. A többihez hasonlóan 

ebben az esetben is eljátszotta a 

szituációban szereplő másik félt. Ezt olyan 

hitelességgel tudta megvalósítani, hogy ha 

csak azt az egy jelenetet láttam volna, 

maximális meggyőződéssel mondtam 

volna: Nincs mese ő egy ilyen ember. 

Előadása során két székkel 

szimbolizálta azt az embert, 

akiben megvan az egészsé-

gesen pozitív önbecsülés, és 

akiben nincs. Ezeket hason-

lította össze, így kontrasztos 

képet adott ennek a ténynek 

fontosságáról. 

Stílusa könnyen érthető, 

nyelvezetileg és üzenetileg is. 

Észrevétlenül ébreszti rá az 

embereket a dolgok valódi 

lényegére, miközben ők jót 

szórakoznak humorosságán is. 

Közvetlen és őszinte ember, 

annyira, hogy sokszor a 

színpad pereméről magya-

rázott, amennyire lehet 

bizalmas távolságból. 

Sok könyvet is írt a témában. 

Az egyiket ugyanezzel a címmel.  Emellett 

még négy másik kötete is megjelent. 

Munkásságát már több díjjal is kitüntették, 

mint például a Magyar Köztársasági Arany 

Érdemkeresztje. 

Mindent egybevéve csak annyit tudnék róla 

mondani, hogy remek ember. Ezt az is jól 

tükrözi, hogy egy egyetemista barátom, aki 

jár az előadásaira, csak annyit mond, ha 

róla kérdezik „Pál Feri egy jó haver!”. 

(Kiss Nándor)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodroghalmi Levente: Álomfejtés 
 

 

Szürke tavaszi hajnal. A városban némaság 

honol. Még nem tölti meg az utcákat a robusztus 

motorok bömbölése, sem a fürge madarak éles 

szerenádja. A szél nem libegteti meg a zörgőket a 

panelházak erkélyein, még a nyárfa apró leveleit is 

mozdulatlanul hagyja, annyira tiszteli a csendet. 

Egyetlen férfi áll magányosan a pályaudvaron, de 

ő is beleolvad a tér megdermedt képébe. Már-már 

azt lehetne hinni róla, hogy csak egy élethű szobor, 

de lassú pislantásai, ahogy a távolba mered, és a 

légörvény, amit az orrából a szája köré tekert 

kockás sálra fúj, leleplezi a valóságot. Felül ritkuló 

barna haja volt, és szemüveget viselt. Kezeit 

mélyen a farmerzsebében tartotta. Időnként oldalra 

fordulva felpillantott az állomás másik felében 

lógó digitális órára. 

Teltek-múltak a percek, amikor ezt a szent 

csendet hirtelen egy eretnek busz robaja zúzta szét. 

A zaj egyre erősödött, ahogy bekanyarodott a 

pályaudvarra, majd innen lassítva megállt a férfi 

előtt. A menetszél még így is az úr cipőjéhez sodort 

egy üres sörös dobozt. Az ajtó kinyílt, mire az 

ember felkapta aktatáskáját a földről, és fellépett a 

jármű lépcsőjére. Egy lusta mozdulattal felmutatta 

a jegyét, aztán megindult a szoros folyosón 

megfelelő ülőhely után kutatva. 

Szinte azonnal megakadt a szeme egy lányon, 

aki csak pár sorral ült a sofőr mögött, és fejét az 

üvegnek támasztva aludt. Festett-vörös tincsei 

felgyűrődtek az ablak sima felületén. A férfi 

nagyot nyelt, úgy sétált közelebb a hölgyhöz. 

Mellette már azt is észrevette, hogy a lány a kezeit 

az ölében összekulcsolva tartja, mintha fázna. 

Feszülős farmernadrágjában formás feneke kissé 

átlógott a másik ülésre; szűk zsebéből fuldokolva 

kandikált ki az Iphone 6 sarka. Az úr nem habozott. 

Kinyújtotta a kezét, és gyengéden megrázta a nő 

vállát, miközben megszólította. 

– Elnézést! Szabad ez a hely? Leülhetnék? – 

kérdezte mézes-mázasan. 

A lány a fejét kapkodva riadt fel. Félig nyitott 

szemét a mellette álló magas alakra emelte, és 

mielőtt egyáltalán eljutott volna tudatáig a kérés, 

kötelességtudóan felegyenesedett, és összehúzta 

magát az ülésén. 

– Köszönöm szépen! – szólt újra a férfi, és 

lehuppant a hölgy mellé. 

Aktatáskáját becsúsztatta lábai mögé, aztán 

levetve a kabátját kényelmesen elhelyezkedett. A 

nőnek szüksége volt pár percre, hogy magához 

térjen. Zavart ábrázattal fésülgette a haját, bámult 

ki az ablakon. Hamarosan gyanakvóan körbenézett 

a buszon, és sejtése beigazolódott: ketten utaznak 

rajtuk kívül ezen a járaton. Neheztelően méregette 

újdonsült útitársát, aki hamar felismerte a lány 

dühös pillantásait. 

– Ugye nem baj, hogy ide ültem? – kérdezte végül 

az úr. 

– Van egy csomó szabad hely... – jegyezte meg. – 

Miért kellett felébresztenie? 

– Sajnálom – hajtotta le a fejét. – Átülhetek 

máshová, ha gondolja. 

A nő feldúltan csóválta a fejét. Rövid hezitálás után 

válaszolt. 

– Most már mindegy! 

A busz szépen lassan kikanyargott a városból, ahol 

végre felgyorsíthatott. A két útitárs egy darabig 

némán bámulta a tájat, végül a férfi törte meg a 

csendet. 

– Mérgesnek tűnik... Talán egy szép álmot 

szakítottam félbe? 

– Tessék? – kérdezett vissza a lány értetlenül. 

– Ha azért mérges, mert felébresztettem, biztos 

valami szép dologról álmodott. Nekem 

elmondhatja. Én afféle szakértő vagyok. Hivatalos 

álomfejtő. 

A hölgy megengedett magának egy furcsa fintort, 

és kimondta, ami elsőnek az eszébe jutott. 

– Életemben ez az eddigi legrosszabb szöveg, 

amivel fel akartak szedni. 



Erre a fickó, mintha még jobban fellelkesült volna. 

– Nem hisz nekem? – kérdezte, majd lenyúlt az 

ülés alá, és az ölébe vette az aktatáskáját. 

Kinyitotta, és előszedett belőle egy vaskos 

könyvet, amit rögtön át is nyújtott a nőnek. 

– Ezt én írtam. Itt van a borítón: Hauszmann 

Gábor. Ebben a kötetben meg lehet találni minden 

szimbólumot, ami egy álomban előkerülhet. 

Hiszek benne, hogy az álmoknak van egy mélyebb 

jelentésrétege. Mindegyik egy fontos üzenet, amit 

a tudatalattink küld a felszínre. Én a hosszú évek 

alatt megértettem ezt a nyelvet, amivel az álmok 

beszélnek, így meg is tudom őket fejteni. Ha van 

kedve, elmondhatja, miről álmodott, és én 

kibogozom a jelentését. 

A lány nem tudta, mit gondoljon. 

Hátborzongatónak találta a férfit. Eddig azt hitte, 

csak a maga fura módján rá akar nyomulni, így 

viszont elbizonytalanodott a fickó szándékát 

illetően. Hogy kellene reagálnia? Kinyitotta a 

könyvet, hogy időt nyerjen. 

Rögtön az elején, fel is olvasta az egyik jegyzéket. 

– „Ha álmodban bukfencezel, az megunt 

párkapcsolatot jelenthet, melyet nem vagy képes 

megszakítani, vagy már terhedre van.” 

– Pontosan – bólintott Gábor. 

A hölgy csóválta a fejét. Hitetlenül felnevetett, és 

visszaadta a kötetet. 

– Na? Halljuk azt az álmot! – dobolt izgatottan a 

táskáján a férfi. 

A lány elfordult. Az ablakon át bámulta a tájat, 

közben erősen mérlegelt. Aztán eszébe jutott 

valami. Halkan kuncogott az orra alatt, végül 

hangosan kitört belőle a kacaj. 

– Mi olyan vicces? – kérdezte a fickó szintén 

nevetve. 

– Nem fogom elmondani, amit most álmodtam. 

Azt már el is felejtettem. Viszont érdekel egy 

régebbi álmom jelentése. Azt szívesen elmondom. 

Itt úgysem hallja senki. 

– Nagyszerű! – tapsolt egyet Gábor, majd az 

aktatáskájából jegyzetfüzetet és tollat vett elő. – 

Halljuk! 

– Tehát... álmomban a barátnőmmel voltunk egy 

rockfesztiválon. Ő hozott magával egy csomó piát, 

de amikor ki akart tölteni egy pohár sört, a sör 

felfele folyt. Mintha a gravitáció felfele húzta 

volna. Ez nem csak vele történt meg, hanem 

minden fesztiválozóval. Minden alkohol a 

poharakból felszállt az égbe. Aztán feljött a 

színpadra a Foo Fighters énekese, Dave Gohl és 

számon kérte a közönséget, hogy ki a felelős ezért, 

de senki sem szólt. Lentről néztük, ahogy a sokféle 

pia az égben összeáll egy gömbbé, és akkor 

hirtelen megjelent egy UFO az égen, ami az 

egészet felszívta. Mivel minden folyadék felfelé 

folyt, ezért leleményesen elkezdtük Molotov 

koktéllal dobálni az űrhajót, de nem ártott neki. 

Ekkor barátnőmmel kitaláltuk, hogy rajzolunk egy 

hatalmas alkimista kört krétával a betonra, amiből 

megidézzük Drogont, a sárkányt, a Trónok 

Harcából, hogy rombolja le az űrhajót. Meg is 

rajzoltuk. Öt perc alatt összehoztunk egy húsz 

méter átmérőjű idéző kört. Amikor készen voltunk, 

az összes fesztiválozó letérdelt a kör köré, és közös 

erőnkből képesek voltunk megidézni a sárkányt, 

aki úgy is tett, ahogy vártuk. Az UFO becsapódott 

egy sátorba, amin keresztül bele tudtunk mászni a 

roncsba. Kiderült, hogy űrlények kísérleteket 

végeztek. Kémiailag lebontották a sört vízzé, 

komló szörppé és egy fura zöldes áttetsző anyaggá, 

ami gyógyítja a rákot. Mindenki nagyon boldog 

volt. Ünnepeltünk egész addig, amíg rá nem 

jöttünk, hogy az alkimista kör nyitva maradt, és 

átjöttek rajta a jégzombik is. Megharapták a 

fesztiválozókat, akik szintén zombivá változtak, és 

mivel én még ép voltam, menekülnöm kellett. Arra 

emlékszem még, hogy ahogy futottam, a zombivá 

vált Dave Gohl kiállt a színpadra, és elénekelte a 

Pretender című számot. De itt felébredtem. Na? Ez 

az álom mit jelent? 

A férfi tágra nyílt szemekkel bámulta az előtte 

lévő ülés támláját. Jegyzetfüzetében csak két szó 

szerepelt. „Barátnő” és „Fesztivál”. Nem szólt 

semmit. A lány mosolyogva elfordult a táj felé. 

Hosszú percekig a csend uralkodott. Végül a fickó, 

mintha magához tért volna, megtört arccal 

kérdezte meg a hölgytől: 

– Akkor... esetleg meghívhatom egy kávéra?
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Az idei évben is nagy számban vettek részt ESZI-s diákok magas rangú versenyeken. Többször is 

iskolánk diákjai bizonyultak a legjobbnak, ami köszönhető lehet a diákok szorgalmának és 

felkészültségének, a tanáraik segítőkészségének, buzdításának, valamint az iskola által biztosított 

feltételeknek egyaránt. Örömteli, hogy ennyi diáknak sikerült hozzájárulni az ESZI jó hírnevének 

öregbítéséhez! Reméljük, hogy a következő tanév végén is ilyen jó eredményekről számolhatunk be 

nektek, mint amilyen szépen néz ki ez az alábbi, az utóbbi félév időszakából válogatott lista! 

(Simon Alexandra) 

 

 

Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő 

Országos Elektronikai 
Konstrukciós Verseny 

Kovács Tamás 1E/13 
Biró Tamás 1E/13 

Különdíj Manzinger József 

Országos CNC 
Programozás és 
Gépkezelés verseny 

Nagy József 2G2/13 3. hely 

Doba Antal 
Györe László 

Országos CNC 
Programozás és 
Gépkezelés verseny 

Kusnyerik László 2G2/13 18. hely 

Országos CNC 
Programozás és 
Gépkezelés verseny 

Bárdosi Bence 1G/13 20. hely 

Pénzügyi számviteli 
ügyintéző OSZTV 
országos döntő 

Horváth Barbara 1P/13 
szakmai vizsga alól 

felmentés, jeles 
osztályzattal 

Bíró Zsuzsa 
Lampertné  
  Dr. Akócsi Ildikó 
Csergő Vilmosné dr. 
Mittlerné Kövér Éva 
Schmidt Katalin 
Szabó Gabriella 

Pénzügyi számviteli 
ügyintéző OSZTV 
országos döntő 

Szilágyi Viktória 2P2/13 
szakmai vizsga alól 

felmentés, jeles 
osztályzattal 

SZÉTV 
Ügyviteli alapismeretek 

Fenyvesi Tekla 12.D 1. hely 
Nagy Éva 
Schmidt Katalin 

SZÉTV 
Elektronikai 
alapismeretek 

Papp Zoltán 12.C 1. hely Csanádi Zoltán 

SZÉTV 
Környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási 
alapismeretek 

György Péter 12.C 7. hely Nagy János 

SZÉTV 
Környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási 
alapismeretek 

Fehérvári Máté 12.C 13. hely Nagy János 

SZÉTV 
Környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási 
alapismeretek 

Farkas Dorottya 12.C 18. hely Nagy János 

Mikola Sándor 
Országos 
Tehetségkutató Fizika 
Verseny 

Soós Tamás 10.B 1. hely Árokszállási Tibor 

 

  



Könyvajánló 
 

Azoknak ajánlanám, akik a nyári melegben  

még elbírnak egy kis forróságot és az se zavarja őket,  

ha napozás közben megfagy a vér az ereikben. 

 

Sarah J. Maas 

The assasins blade - Az orgyilkos pengéje  

 

Az idei utolsó könyvajánlóban egy olyan regényt szeretnék bemutatni nektek, amely inkább egy novellás 

kötetre hasonlít. Sarah J. Maas Az üvegtrón sorozatának előzményeit leíró kötetét ajánlom nektek. Az 

orgyilkos pengéje című kötet öt rövid történeten keresztül mutatja be Celaena Sardothien jellemének 

fejlődését és felnőtté válását. Kezdő íróként fantasztikus regényeket ír és hibátlanul építi fel azt a sokszínű és 

izgalmakkal teli világot, ami egyszerre idézi meg a világirodalom remekeit. A varázslattól az óriás szörnyekig 

egészen a távoli és ismeretlen kontinensekig, amelyek csak nyomasztó álmokat és reményeket ébresztenek a 

regény hőseiben. Ezen túlmenően a pompázó középkori világban képes megtalálni a steampunk és a varázslat 

tökéletes arányát, ezzel megragadva és magába vonzva az olvasót. Ennyire kiforrt művet még nem volt 

szerencsém olvasni fiatal és kezdő íróktól. 

 

Az orgyilkos pengéje elrepít minket 

Adarlan nemrégiben kiterjedt 

királyságába, amiben egyszerre 

tündököl a gazdagság és a 

fejlettség fénye és borítják be a 

pusztítás és háború füstfelhői az 

eget. Celaena egy tizenhat éves 

lány, aki gyerekkora óta Adarlan 

orgyilkoscéh vezetőjének, Arobyn 

Hamelnek a védence és leendő 

utódja. És nem kisebb címnek 

örvend, minthogy ő Adarlan 

orgyilkosa. Arcát csak társai és 

áldozatai láthatják, nevét pedig 

mindenki félve és suttogva ejti ki. 

Ám sorsa hamarosan éles 

fordulatot vesz, és egy kegyetlen 

hatalmi játszma sakkfigurájává válik, 

amelyet túl későn kezd el átlátni, és 

amelynek következményeit csak túl 

későn ismeri fel. Barátait és szeretteit 

pillanatok alatt veszíti el, ám mégsem 

törik meg, és még a halál súlyos 

árnyékában is hírnevének eleget téve 

könnyű halált kér, ám a sors 

fintoraként ezzel lehetőséget kap az 

életre. 

Kalandjai közben fontos isme-

retségekre tesz szert és sok ellenséget is 

szerez magának, ezeken felül azonban 

sokkal fontosabb a jellemfejlődése. 

Nem csak mestere szavát, hanem 

eddigi életfelfogását kezdi felülbírálni 

és elítélni.  

 

Összességében egy lehengerlő történetté kerekedik a kötet, és noha átfedések és átvezetések nélkül lép át a 

történetek közt, mégis egymás szoros folytatásai, és a rengeteg fordulat és érzelem, ami átszövi, élteti a 

regényt, feledteti ezt a szerkesztésbéli furcsaságot. Ahogy azt az idézet helyén is említettem nem szenvedünk 

hiányt harcban és hidegvérű vérontásban, ezek mellett pedig feltűnik a barátság és a szerelem valódi 

melegsége, és az ezek mögött olykor meglapuló feltétlen bizalom, törődés és sajnos az ármány is. 

Mindenkinek, aki szereti a hasonló regényeket csak ajánlani tudom és megígérhetem, hogy nem fog csalódni. 

 

Ezzel búcsúzom tőletek kedves olvasók és remélem ezekben az elmúlt években mióta újraélesztettem ezt a 

rovatot sok élménnyel és könyvvel gazdagodtatok. Remélem lesz, aki átveszi a helyemet, és ha kedvet 

kaptatok, bátran jelentkezzetek, hiszen én magam is csak úgy belevágtam. Ezúton kívánok nektek rengeteg, 

szép olvasmányemléket, kellemes nyarat, és természetesen sok sikert és örömet a középiskolás éveitekhez! 

Köszönöm, hogy elolvastátok a cikkeimet és ígérem, még visszatérek! 

Farkas Dávid 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyári programajánló 
 
Lassan itt a nyár és neked még nincs semmi terved? 
Olvasd tovább és mi segítünk neked. 
A nyár a fesztiválok ideje, számos fesztiválra 
ellátogathatsz, ahol világsztárokkal találkozhatsz és 
az ő zenéjükre bulizhatsz. De a fesztiválokon kívül 
még számos programot tartogat neked a nyár. 
 

 
Szereted az autókat, quadokat és 
a sarat? Akkor látogass el 
Somogybabodra július 3-án, ahol 
már a 30. alkalommal rendezik 
meg az Off-road Showt. Sározd 
be te is magad! Az út vége csupán 
a kezdet! 
 

 
Izgalmakra, kihívásra és 
adrenalinra vágysz? Akkor 
látogasd meg az ország egyik 
legnagyobb kalandparkját 
Pécsen a Mecsextrém Parkot, 
ahol több mint 20 játékelemmel 
várják az érdeklődőket. 
 

Ha nem bírod már otthon a 
meleget, akkor utazz el 
Mogyoródra, ahol megtalálod 
nemcsak Magyarország, de 
Közép-Európa egyedülálló 
aquaparkját, amely a Hungaroring 
mellett fekvő 11 és fél hektáros 
területen várja a fürdőzni 
vágyókat. 
 

Ha új barátokat szeretnél szerezni, akkor iratkozz be 
nyári táborokba! 
Rengeteg lehetőség közül választhatsz, ha idegen 
nyelvi tudásodat szeretnéd fejleszteni, jelentkezz 
valamilyen nyelvi táborba. 
Szereted a lovakat? Iratkozz be valamilyen lovas 
táborba, ilyen táborok a megye több pontján is 
megtalálhatóak, például Pakson, Szedresen, 
Őcsénybe, amelyek honlapján minden hasznos 
információt megtalálsz! 
 

Kellemes 
nyarat, és jó 
időtöltést 
kívánunk 
mindenkinek! 

Bolvári  
Eszter  
és  
Sebestyén 
Henriett 
 



 

 

 

 


