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Búcsúzunk, búcsúzzunk… 

 

Olyan kevés az élet 

„… így élünk mi, gyermekmódra, balgatag 

            hátra se nézünk, elfutunk 

a zajló úton, eleresztve kezetek 

            magasabb szellemek-” 

Írja Babits Mihály Balázsolás című versében, mely 

Leimsziederné tanárnő kedvence volt.  

A tanárnő pályáját szülővárosában, Szekszárdon 

kezdte, de engedett a hívásnak, és az ESZI 

alapításának évében (1986) itt folytatta magyar-

történelem szakos tanári munkáját. Becsülettel, 

magas színvonalon tanított. Szinte minden évben 

érettségiztetett, tanítványai jó eredményt értek el, 

pedig egy műszaki szakközépiskolában a humán 

tárgyak nem igazán állnak a diákok érdeklődésének homlokterében. Szigorú és következetes volt. 

Tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá tanítványai. 

A diákok nevelését mély hivatástudattal, belső tűzzel, kitartással végezte. Számtalan rendezvény szervezője 

- talán az egyik legemlékezetesebb a 2003. évi városi március 15-i ünnepség volt. Több osztály 

osztályfőnökeként felelősséget vállalt, napi munkájában, kirándulásokon, színház-látogatásokon, hogy 

embert neveljen, példát mutasson a jövőnek. A művelődés elkötelezett híveként nekünk, kollégáknak is 

gyakran szervezett színházi programot. 

Az iskolaújság, az ESZIrat nem tudott volna működni nélküle. A szárnyai alatt dolgozó, író, verselgető 

diákok tőle tanulták a kommunikációs kultúra jelentőségét. Neki köszönhetik, hogy az újságírás 

elkötelezettjei lettek, hetente jelennek meg cikkeik a Népújságban. Megharcolt, megküzdött velük, de 

felébresztette bennük az írás szeretetét.  

Egyike volt azoknak, aki ESZI-gyűrűt kapott 2010-ben, minőségi munkáját ezzel ismerte el az iskola. 

Kollégánk, barátunk nyugodj békében! 

Csergő Vilmosné Dr. 

  



Emlékezések… 

Misi: 

Leimsziederné tanárnő a szigor megtestesítője volt, ha elmulasztottunk valamit, rögtön a büntetésre 

gondoltunk, de ez persze elmaradt. 

Az iskolaújságot a szívén viselte, a diákságot összefogta és minden egyes tanulót személyesen koordinált. A 

történelem órán írt esszéimből felismerte fogalmazási készségem, és az újságírást életem részévé tette. A 

Tolnai Népújságban viszont látni cikkeimet neki köszönhetem. 

Balázs: 

Elsőben megszeppent arccal ültem be az első újságíró szakkörre. A tanárnőt akkor még nem ismertem, csak 

arról a néhány töri óráról, amit az addigi két-három hétben megtartottunk. Azt hittem, hogy az újságírói 

gárdának sosem tudok majd aktív részévé válni, ám ez a tanárnőnek hála rövidesen megváltozott. Ott állt 

mellettem, mikor egy cikket javítottam, támogatott és segített mindenben, nemcsak az írásban, hanem akkor 

is, ha lelki krízisben voltam. Még helyettem is írt egyszer a Tolnai Népújságba, hogy munkára sarkalljon. 

Sosem feledem azt az estét, mikor a kirándulás alkalmával a félhomályos szobában ülve régi könyveket 

olvasgattunk, míg a többiek másfelé csavarogtak. 

Viktor: 

Az intrikusságom mögött felismerte a bennem rejlő pozitívumokat. Az iskolaújsági munkákat pályázatokkal 

segítette elő, így jutottunk el balatoni kirándulásra. Ennek legemlékezetesebb napja a Krisna-völgyi túránk 

volt, ahol az ott lévő idegenvezetőnk megkérdezte mi az ember legfőbb célja az életben, és a tanárnő 

válaszolta meg azt, amit eddig még senki sem tudott: az „örök boldogság”. Ott kóstoltuk meg a rózsavizes 

limonádét, amivel aztán szeptemberben meglepett, mert akkor nagyon ízlett. 

Most gazda nélkül marad az iskolaújság, s a cserepados tanároknak nagy kihívás lesz folytatni a megkezdett 

munkát, hisz a tanárnő magasra tette a lécet. 

Tekla:  

Olyan furcsa most az élet,  

vissza Ő már sose térhet. 

Hiányzik a tanárunk,  

Egyre nő a bánatunk. 

Koszorúnkat a sírra tették, 

A Pedagógust eltemették. 



Ballagás-2011

Idén is, mint minden évben, április utolsó 

péntekjén díszbe 

öltözött az iskola. 

Ballagásra készülődött 

minden diák. Az alsóbb 

évesek a termeket 

díszítették, a ballagók 

pedig nagy izgalommal 

várták a délutánt. Az 

iskola udvarára gyűltek 

a szülők és rokonok, 

negyedikeseink még 

egyszer végigjárták az 

ismerős termeket, s 

végső búcsút vettek a 

gyermekkortól. Az 

ünnepi műsort szokás szerint a harmadik évfolyam 

diákjai prezentálták, de az idén volt egy 

különlegesség is. Minden osztálytól „személyre 

szólóan” búcsúztak a 11.-esek. Vangelis zenéje  

szólt a műsor alatt. Az ünnepség végén minden 

végzősünk 

megkapta a 

lufiját, melyet 

egyszerre 

engedtek a kék 

ég felé. Még sok 

kihívás vár 

rájuk-érettségi, 

szakvizsga, 

felvételi-de 

reméljük 

mindegyikük 

sikeresen veszi 

majd az 

akadályokat. 

Csomi 

 

„Érettek” leszünk 

Elérkezett az a pillanat, mikor az érettségiről 

készül cikk. Egy újságíró eleinte a gólyatáborról, a 

gólyabálról, a hétköznapokról, majd 

negyedikesként a szalagtűzőről, és végül a 

ballagásról ír az iskolaújságba. A ballagással nem 

ér véget a diákélet. Ahogy azt Nagyné tanárnő 

mondani szokta „Kimentek az egyik kapun és 

bejöttök a másikon” 

 Egy negyedikes hogyan éli át az érettségi 

időszakot? Ez bizony változó. Akad olyan, aki túl 

stresszeli, van olyan, aki túl könnyen veszi és van 

a köztes állapot. Hogy melyik az igazán jó? 

Magam sem tudom. Az írásbeli vizsgákon már túl 

vagyunk. Azt hiszem, egy egészséges vizsgadrukk 

belefér. De a pánik igazán felesleges. Az semmi 

jóra nem vezet.  

 Mindenki az érettségivel riogat minket 4 

évig. Mikor azonban odakerülünk, hogy fél 8-kor 

felmehetünk és elfoglalhatjuk a helyünket, a 

tanárok bejönnek és közlik: „Nyugalom, mindent 

tudtok, nem kell pánikba esni”  

 A kezdés nagyon furcsa, szinte idegen a 

saját iskolád. Még jönnek az utolsó instrukciók a 

magyar előtt, aztán 8 óra van és kezdjük. A matek 

hasonlóan telik, annyi különbséggel, hogy a 

segítség melletted van, a négyjegyű személyében. 

Mire odáig eljutunk, hogy történelem, már 

rutinosan és unottan kezdjük a reggelt. Még félig 

alszunk, mikor Bordácsné tanárnő bejön és 

elmondja: „A nagyesszével kezdjük, majd a két 

kicsivel, és még mindig jut időnk a feladatokra.” 

Mikor azonban kinyitjuk a feladatsorokat mindig 

ugyanaz a reakció: „Mi a csudát keresek én itt? 

Ezt hogy a fészkes fenébe kellene megcsinálnom? 

Ezt komolyan gondolta az oktatási hivatal?” (az 

oktatási hivatalt sokkal egyszerűbb szidni, mint a 

vidékfejlesztési minisztériumot) 

 Elérkezik a várva várt nyelvi érettségi. 

Minden rendben megy, azt gondolhatjuk, hogy ez 

nekünk már túl könnyű. Ekkor azonban elérkezik 

a 3. rész, a hallott szöveg, ami eléggé megvisel 

minket lelkileg. Hisz rádöbbenünk arra, hogy 

elbuktunk 10, majd 10, majd újabb 10 pontot… 
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Bizony, ez a hallott szöveg. Ami az idei német 

érettségin véleményem szerint katasztrófa volt. De 

nem szabad keseregni. Még a szóbeli mindenen 

javíthat. A helyzet nem lehet reménytelen.  

 A választott tantárgy legyen az fizika, 

kémia, infó vagy szakmai tárgy, mindenben más. 

A választott tárgy közelebb áll hozzánk és úgy 

érezzük, ez meglesz. Persze lehet buktató, ha 

például emelt szintet csinálunk belőle, de ezt 

mindenki maga döntheti el és vállalhatja.  

 Befejezem írásom, mielőtt elvenném a 

kedvet az alsóbb évesektől.  Hallgassatok 

tanáraitokra, mert ők csak jót akarnak nektek. Ezt 

a mondatot bele kellett fogalmaznom a 

mondanivalómba, hisz még a szóbeli előttem áll… 

Kitartást mindenkinek, és sok sikert.  

Masi 

 

Kollégiumi Ballagás-2011 

 

Idén április 27-én 

került megrendezésre a 

ballagási ünnepség, 

melynek keretein belül 

elbúcsúztatták a „kicsik” 

minden 12. évfolyamos 

koleszos társukat.  

A műsor zenés 

produkcióval kezdődött és 

végződött, de közben 

versekkel és idézetekkel 

kívántak jó utat a 

vizsgákhoz és kicsit a 

távolabbi jövőhöz is. A 

11. évfolyam, mint 

búcsúztatók is kivették 

részüket ebből. Közülük 

személyesen kívánt sok 

sikert Molnár Tamás, valamint az elválás 

fájdalmát kicsit enyhíti a fiúk által előadott rövid 

paródia. Ezt követően a végzősök elbúcsúztak a 

kollégiumtól, tanáraiktól és társaiktól, valamint 

átadták a Stafétát. Végül az útravaló batyuikat is 

megkapták.  

A műsor a közös fotózkodással zárult a kollégium 

előtt. 

Szeretnénk, ha a diákok szívesen 

emlékeznének vissza az itt eltöltött évekre, a 

kollégiumra és a többi diákra is.

Debreczeni Zsuzsanna 

Kalányos Beatrix 
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Egy kis ízelítő a ballagási műsorbólKöltöznek a gólyák  

 

 

Augusztus 31.: beköltözés a kollégiumba. 

A gólyatábor is jó volt, ez sem lehet olyan rossz! 

Húú mennyi ember, ilyen sokan leszünk?? 

Érdekes, itt is van tanévnyitó? 

Mennyit tud beszélni ez az ember, és miket nem mond?! 

Méghogy ide nem kötelező járni! Én meg hová kerültem? 

Most meg valamiféle csoportgóré mondja a magáét, de 

meddig? Felét nem értem. 

Végre mehetek a szobámba, egy kis pihi sosem árt. 

Jó estét kívánok, hogy hívnak, honnan jöttél? 

Ez meg mit akar? 

Elég magabiztos, nagyobb, erősebb is nálam. 

Gyere ismerkedni a második emeletre, kajád van? 

Második emelet… Miatyánk ki vagy a mennyekben, melyik 

ajtón menjek be? 

Teljesen mindegy, itt is, ott is meg kell ágyazni. 

Végre mehetek, húú milyen későn van, még nem is ettem. 

TAKARODÓRA FELKÉSZÜLNI! 

Ez meg ki, és mit kiabál itt?! 

Ne kószálj itt fiam, mint a mérgezett egér, nincs 

dolgod? 

Igyekezz, mert mindjárt villanyoltás! 

De még nem is ettem, nem fürödtem… 

Ki kérdezte, mennyit fut a mama 100-on? 

Húzzá’ a szobádba és 823m mélyen aludjál! 

Atya világ, ez maga a rémálom. 

Gyorsan peregnek a napok egymás után. 

Megtanultam közben kutat fúrni egy ujjal,  

Szobaszőnyegen gyújtást állítani, 

A kajámat testvériesen elosztani. 

Persze mindig én voltam a kistestvér. 

Most már tudok köszönni is 

mindenkinek előre, tisztelettel, hangosan. 

Vannak barátaim is. 

A szecskaavatón már tetszettek a szivatások. 

Jókat tudtunk nevetni egymás viccein. 

Talán nem is lesz itt olyan rossz a koleszban. 

Hát, az attól függ, milyenre alakítjuk. 

Visszatekintve így az elmúlt négy évre, 

szerintem, egész élhetőre alakítottuk. 
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Technikusi Búcsúztató-2011 

 

Idén már harmadik alkalommal 

rendezik meg az Energetikai 

Szakközépiskolában a technikusok 

búcsúztatóját. 

2011. április 29-én 17 órai 

kezdettel az osztályfőnökök 

megtartották az utolsó osztályfőnöki 

órát, melynek keretén belül megtűzte 

diákjait a szakmájukat jellemző 

szimbólummal. Ezután az ünnepség 

Szabó Béla igazgató úr köszöntőjével 

kezdődött. A műsor után a diákok 

átvonultak a szakközépiskolába a 

szakmafához, ahol a szakmafába minden osztályból egy-egy diák belekalapálta a szakmájukra jellemző 

emblémát. 

Ezután az iskola menzáján kívántak diákjaiknak tanáraik sikereket a vizsgákhoz. 

Reméljük, hogy a diákok jól érezték magukat és úgy emlékeznek vissza az itt töltött évekre, ahogy 

Simon Zoltán 1G/13. osztályos tanuló: 

 

„Amikor 2006 őszén idekerültem az ESZI-be kicsit féltem, mert sok új dolog volt körülöttem. De hamar 

belerázódtam az ESZI-s életbe. Nagyon gyorsan elment az öt év, már az érettségit is szinte viccnek fogom 

fel. Nagyon jó osztályom volt, jó osztályfőnökkel. Hiányozni fog az iskola, az osztály, a kollégium és a város 

is.” 

Debreczeni Zsuzsanna, Götz Anett 

Március 15. az ESZI-ben 

Idén a tavalyihoz hasonlóan ismét iskolánk 

színjátszó-csoportja mutatott be egy ünnepi 

műsort. A rövid határidőre való tekintettel a 

készülést egy szereplőtoborzóval kezdtük, ahol új 

tagokkal bővült társaságunk (igaz, csak ezen 

műsor erejéig).  

A próbák baráti, a drámásoktól megszokott 

humoros hangulatban teltek, ahol hamar 

összekovácsolódtunk.  Az igazat megvallva, a 

forgatókönyvet kezünkbe csak az utolsó héten 

vettük, de a kitartó munka, amit az utolsó 

napokban véghezvittünk, meghozta gyümölcsét. 

Akadtak olyanok is, akik a szövegüket még a 

főpróbán (a kamerás felvétel) sem tudták, ám ez 

senkinek sem okozott problémát, hiszen Erika 

néni és Tibi bácsi tanácsokkal láttak el minket, 

hogy kiküszöböljük a nyilvános leégést. A tátogás 

nagyszerű művészetének köszönhetően műsorunk 

hatalmas sikert aratott. A csoport felkészült, a 

színpadon otthonosan mozgó volt, ám ez csak a 

látszat, mert valójában számos praktikával 

tűntettük el a nézők elől a hibáinkat. A színjátszók 

szívéről nagy kő esett le, mikor a függöny 

összehúzódott és a háttérből hatalmas tapsvihar 

hallatszott. 

Vörös Zsófia 
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A legjobb húsvéti élményem  

Az idei húsvét hangulatosabban telt, mint az 

elmúlt években. Többet volt együtt 

a család, kevesebb a rohanás és 

több az ünneppel való törődés. 

    Az elmúlt három-négy évben 

nem nagyon érdekelt ez az ünnep. 

Se tojásfestés, se nyuszifészek, sem 

egyéb régi hagyomány, mondván: 

"Már nagy vagyok ehhez, nem 

kell!" 

Azonban az idei évben bátyámmal 

közösen leültünk tojást festeni. 

Még ha ő csak azért is, hogy nyerjen egy 

versenyen, de legalább együtt voltunk, nagyot 

beszélgettünk és jól éreztük magunkat én pedig 

kiélhettem művészi késztetéseimet 

a kis tojásokon. Szüleink nagy 

meglepődéssel, de annál nagyobb 

örömmel fogadták a ritka dolgot. 

   Büszkén kijelenthetem, hogy a 

hagyományok nem gyerekes 

dolgok (habár a nyuszifészekre 

sehogy sem visz rá a lélek), annál 

inkább értékesek! Hiszen két 

testvért is képesek összehozni, 

és az emberek szép emlékeit 

felidézni, hacsak pár napra is. :) 

Mészáros Virág 

Angol diákok Pakson 

Egyszer volt, hol nem volt, egyszer csak megérkeztek az angolok. Hogy miért? Mi közünk van hozzájuk? 

Természetesen ugyanazt tanulják, mint egyesek. Azaz elektrotechnikát és gépészetet. 

Március hónapban három délutánt töltöttek nálunk. Az egész program az erőmű látogatóközpontjának 

megnézésével kezdődött. Ezzel, mint mindenki a suliban, sokat megtudtak arról, hogyan is működik az 

erőmű kis hazánkban.  

Mi is sokat készültünk a híres-neves iskola tanítványainak látogatására. Az ESZI-ben angolt tanulók 

legjobbjai prezentációkat adtak elő:  

 Gulyás Ramóna+Tumpek Nikolett-témájuk: az oktatási rendszer 

 Száraz Alexandra+Vass Rebeka- témájuk: Paks városának bemutatása 

 Kovács Alexandra+Doszpot Dalma- témájuk: iskolánk, az ESZI 

 Mucz Anita+Mittler Kamilla- témájuk: Paks Városának bemutatása 

 Benedeczki Norbert témája: Magyarország kultúrája, földrajza, tudománya 

 Kovács Angéla és Végh Dóra - témájuk: A közgazdasági szakmacsoport bemutatása 

 Kiss Tamás témája: A robotok bemutatása 

 Orgován József témája: Az elektronikai szakmacsoport bemutatása 

Persze nem csak mi dolgoztunk, ők is tartottak bemutatókat hasonló témákban, pl.: a városukról, 

erőműveikről, az iskolájukról és a szakmájukról. 

Mivel csak fiúk jöttek (szerencsére), fiús programokat szerveztünk nekik. Volt gokartozás, beszélgetés és 

névcsere, hogy facebook-on megtaláljuk egymást. 

Valószínűleg folytatódni fog ez a távkapcsolat köztünk. Reméljük, hogy tőlünk is lesznek olyan emberek, 

akik kijutnak hozzájuk. 

Összességében jól éreztük magunkat, reméljük a jövő tanévben is meglátogatnak minket. 

Tóth Tímea 
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Egy kirándulás is éretté tehet 

Az érettségi vizsgák sorában a második 

helyet foglalja el. Igen, ez a történelem. A 

negyedik év egyik fontos tantárgya ez. A 12. C 

osztály egy elég furcsa helyzetbe került a 

történelem érettségi előtt. De ezt a szomorú 

történetet ne keverjük bele ebbe a vidám 

kirándulásba.  

 Akit negyedikesként Bordácsné tanárnő 

tanít, az ismerheti, hogy a kommunista diktatúra 

idejéről milyen BEHATÓAN beszél. Nem lövöm 

le a poént, majd minden fiú megtapasztalja, 

milyen hátborzongató kínzásokat fog hallani a 

tanárnőtől. Negyedik év végén a B-sekkel 

elmentünk egy érdekes kirándulásra a 

Parlamentbe és a Terror Házába.  

 A parlament egy csodás, díszes épület, 

melyet valóban csak ámulattal lehet megnézni, 

míg a terror házában a hangulatunk megváltozik. 

Szörnyülködve hallgatjuk azt a sok szörnyűséget, 

amit Rákosi és társai elkövettek. A sok megkínzott 

ártatlan ember és a sok gyanútlan polgár, aki 

ezekről a dolgokról semmit sem sejtett. 

 Mindenki ismeri a mesét a hős 

„felszabadítókról”, akik valamiért itt maradtak kis 

országunkban, és azt tettük, amit ők akarnak. A 

Terror Házában mindenki megtudhatja mi is az 

igazság. Bevallom őszintén, utazásunk második 

állomása nagyobb hatást gyakorolt rám, mint a 

Parlament pompája. 

 Az országház pompája szinte már túl sok 

egy egyszerű embernek. Ha belegondolunk abba, 

hogy valamikor kicsiny országunk egy ekkora 

épületet könnyűszerrel tudott felépíteni saját 

aranykészletéből, bizony átgondoljuk a történelem 

szörnyűségeit és a magyarok sorsát. 

 Ez a kirándulás nemcsak arra volt jó, hogy 

remek dolgokat láthassak, hanem arra is, hogy 

ismét megtapasztaljam azt, hogy kis országom 

mennyi csodát rejteget. 

Masi 

Kortárssegítők 

 

Egy márciusi kedd reggel fél 9-kor elindultunk 

Pécsre egy kisbusszal. A Forrás üzletházban lévő 

Alternatíva közösségi klub volt a célpontunk. 

Kicsit korán értünk oda, de ez nem zavart minket, 

mivel jó pár órát plázázással tudtunk eltölteni. 

Délután 1-kor nyitott ki a közösségi klub, ahol 

egyből kedvesen fogadtak minket. Ez egy olyan 

klubhelyiség, ahol szívesen látnak mindenkit, és 

akármi gondja van az embernek, ők segítenek, 

mivel a közösségi klub legtöbb dolgozója ezzel 

foglalkozik. 
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Lehetőség volt teázásra, kártyázásra, 

társasjátékozásra és csoportjátékokra is. Hatalmas 

babzsák fotelokban feküdtünk, és játszottunk is 

egyet. Ezután a róluk készült videót néztük meg, 

ami magában foglalta a költözésüket, 

eredményeiket és lehetőségeiket. Nagyon élveztük 

az egészet. Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen 

érdekes lesz, és kellemesen csalódtunk az 

egészben. Miután mindent kipróbáltunk, még egy 

kicsit beszélgettünk velük.  

Nekünk is, és ahogy a videóban láttuk másoknak 

is nagyon tetszett ez az egész, és tényleg jó, hogy 

van egy ilyen hely a fiataloknak, ahová bármikor 

bemehetnek, és értelmesen tölthetik el a 

szabadidejüket. A fiataloknak talán így segít a 

legtöbbet a közösségi klub, mert nem keverednek 

rossz társaságba. 

Szeptembertől újak veszik át a helyünket, 

reméljük, ők is sokat tanulnak majd a közösségi  

klub dolgozóitól.

Tóth Tímea 

Döknap 

Az idén is megrendeztük a döknapot. Mindenki 

élvezhette a változatos programokat. A diákok 

csocsózhattak, 

pókerezhettek, bicikli-

akadálypályát építettek 

az udvaron. Egy furgon 

érkezett az iskola 

udvarára, amelyben egy 

szimulátor volt 

berendezve. Ebben a 

szimulátorban 

kipróbálhattuk az ittas 

vezetést. Emellett 

fegyverbemutatót tartottak éles lőszerekkel, és 

fegyverekkel. Judo fogásokat sajátíthattunk el 

Kovács Antal, a híres-neves paksi olimpikon 

tanítása alapján. A nap fénypontjaként 

megnézhettük az ESZI-s tehetségek előadásait az 

iskola aulájában. A ki-mit-tudon szerepelt Török 

Krisztina 10/B osztályos 

tanuló, aki a Ha én rózsa 

volnék című dalt adta elő 

hatalmas sikerrel. A 10/ D-s 

lányok (Vörös Zsófi, 

Gulyás Ramóna) vígjátéka 

is óriási ovációt váltott ki.  

A diákok jól érzeték 

magukat. Az első három 

helyezett osztály tortát 

kapott. 

Reméljük, Prantner tanár úr jövőre is remekel. 

 Magdali Zsóka 

Egy kis líra Leiti-től

Cím nélkül No.1 

Bódultan ölellek a hidegben magamhoz, 

Ajkaid simulnak didergő nyakamhoz, 

Reszkető ujjaim szeretőn simogatnak, 

Búskomorságodnak hamar fújhatnak. 

Itt vagy velem, egymásba karolva 

Megyünk a járdán a meleg sulóba. 

Escape from home  

Elzártan éltem oly sok évig, 

Szeretet, barátok és vidámság nélkül, 

Csak mikor elértem a paksi révig, 

Akkor jöttem rá, milyen rossz egyedül. 

Paks ismertetett meg az Élettel, 

Evvel az örömteli érzettel. 

Felpezsdült vérrel kezdtem, mit 

Régóta nem tehettem meg hajdan, 

Ott ismertem meg Punkot és Émit, 

Mint barátokat, kik velem vannak a bajban. 

Ha el akarsz tiltani eme jótól, 

Olyan mértékben leamortizálsz, 

Meg fogok szökni ettől a kórtól 

Engem többé meg nem találsz. 
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ESZI-s diákpolgármester Pakson

Hanol Kitti az ESZI 10. D osztályos tanulója 

2011. április 13-án Paks város diákpolgármestere 

lett. Kitti Csámpán lakik, ahol a helyi tánccsoport 

oszlopos tagja, most 16 éves és 2012 tavaszáig 

lesz diákpolgármester. 

Kitti miért szerettél volna diákpolgármester lenni? 

Mióta részt veszek a paksi önkormányzat 

munkájában, minden szervezési feladat tetszett, és 

sokan javasolták, hogy induljak a választáson. 

Mióta veszel részt az önkormányzat munkájában? 

Hogyan kerültél kapcsolatba a város 

igazgatásával? 

2010. szeptembere óta veszünk részt az 

önkormányzat munkájában. A Forrás Alapítvány 

kereste meg az iskolát, ahol Prantner Zoltán tanár 

úr szorgalmazta részvételünket. 

Hogy zajlott a választás? 

Ketten voltunk jelöltek, az ellenfelem egy I. István-

os diáklány volt. Résztvevők szavazatán múlott a 

döntés, a szavazáson 9 diák jelent meg a paksi 

iskolák képviseletében. 

Mi lett a munkád diákpolgármesterként? 

Programokat szervezek a paksi diákság számára, 

és küzdök azért, hogy jövőre is működhessen az 

alapítvány. Valamint továbbra is részt veszek a 

paksi önkormányzat közgyűlésein. 

 

Mennyi időt vesz igénybe ez a tevékenység? 

Általában kéthetente találkozom az önkormányzat 

tagjaival és vezetőivel. 

Mik a jövőbeni terveid? Szeretnél-e a „pályán” 

maradni? 

Szeretném a diákéveim alatt megtartani ezt a 

pozíciót, és kacérkodom a gondolattal, hogy 

felnőtt koromban a közösségemért dolgozzam. 

Kedves Kitti, köszönöm szépen az interjút, és sok 

sikert kívánok a jövőben. 

 

Magdali Zsóka

 

Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megyei döntő – Váralja 2011. május 4. 

A paksi, helyi katasztrófavédelmi verseny döntőjének megnyerése után május 4-én Váraljára kellett 

utaznunk a srácokkal.  

Halák Nagymányokon lakik, ami ott van Váraljától pár kilométerre. Meghívott minket a fiúkkal hozzájuk 3.-

ára éjszakára, hogy majd onnan tudjunk reggel menni a versenyre. A csapatban amúgy öten voltunk: Halák 

Bálint, Greksa Patrik, Tumpek Róbert, Tóth ’TG’ Gábor és én Brachinger ’Braci’ Balázs. 
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Na, aztán a vége az lett, hogy Greksa meg Robi nem tudtak jönni Halákékhoz, 

úgyhogy ketten buszoztunk el ’TG’-vel Mányokra. 

Már az út poén volt… :D 

Felszálltunk Szekszárdon a cuccainkkal a buszra, a mögöttünk lévő ülésbe meg 

leült egy szakállas kopaszodó úr. 

Aztán mire Mányokra értünk a mögöttünk ülő úr egyszer csak megszólalt, hogy: 

„kit kerestek?” 

- Gábor: Halák Bálintot! 

- Az úr: oké, akkor még majd odébb szálljatok le… 

- Rendben köszönjük – mondtuk. 

Megyünk tovább, mikor leszállt az úr, leszálltunk mi is. 

- Köszönjük szépen az útbaigazítást meg az információkat! 

- Erre ő: gyertek, elkísérlek titeket! 

- Mondjuk: oké! (gondolom milyen rendes hapsi az öreg… de itt már sántított az ügy…) 

- Megkérdezi: A versenyre jöttetek? 

- Mondjuk: igen! (na, itt már megijedtünk, hogy ki ez, nem ám valami bíró…) 

- Erre ő: értem, én meg Halák Miklós vagyok a Bálint apukája! 

- Na, mondjuk aztaaaa… szégyelltük magunkat, de jó arc volt Miki bácsi, csak nevetett…) :D :D 

Szóval jól megvezetett minket… :D 

Bálint anyukája is nagyon rendes volt velünk, finom vacsorával várt minket. Reggel átmentünk Váraljára a 

Park-erdőbe, ahol a versenyt rendezték. 

Neveztünk és indult a verseny… 

Volt mindenféle versenyszám. Az első számnál egy lányt kellett vegyvédelmi ruhában kimenteni Robinak 

meg Bálintnak egy veszélyes zónából. Nekem kellett elsősegélyt nyújtanom a leányzónak. „Kiszedtem” a 

szeméből a veszélyes anyagot, ami belement, majd letakartam fedőkötéssel. Eltört a lába, azt ki kellett 

támasztanom, és egyenesben hagyni. Az egyik lába vérzett, azt clarasept-es fertőtlenítővel kitörölgettem, és 

raktam rá egy fedőkötést (csak egy sima hajszáleres vérzés volt). 

Aztán jöttek a következő feladatok. Volt még mocsárjárásos feladat is, aminek a végén egy túlélőcsomagot 

kellett összeraknunk.  

Jött a következő, a füstsátor. Be kellett mennünk egy olyan sátorba, amiben az orrunknál tovább nem láttunk 

a füsttől és onnan kellett kihoznunk öt vízzel teli palackot. Miután ez megvolt, ki kellett jönnünk, majd 

újabb üres palackokkal futhattunk a patakhoz vízért, amit egy puttonyfecskendőbe kellett töltenünk. Időre 

ment. 

Használnunk kellett még egy állomásnál a SIX és a VAX könyveket is, amiben az összes mérgező anyag 

tulajdonsága szerepel. 

Volt, ahol ilyen nagy, 0,5m x 0,5m x 0,5m-es kockákból kellett képet kiraknunk, másutt tájolót kellett 

használnunk - (itt az állomásvezető szándékosan és túl feltűnően húzta az időnket) - vagy épp egy elméleti 

tesztet kellett kitöltenünk. Utolsó feladatként egy nyúlgátat kellett felépítenünk homokzsákokból. Ez a 

feladat volt fizikailag a legmegterhelőbb. Szervezetten csináltuk, mégis kötekedett az állomásvezető 

ilyenekben például, hogy: a Robi nem taposta meg a homokzsákokat csak kézzel lapogatta, hogy nem volt 
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egy szintben, de végül is teljesen mindegy volt, mert a gát több mint elfogadható volt, és az időnk 

mindenhol nekünk volt a legjobb. 

Szóval az egész verseny előre el volt rendezve. Jött az eredményhirdetés, ahol végül is sajnos II. helyezettek 

lettünk. Valami baráti társaság lett az első, akiket a szervezők hívtak össze (…azért érzitek baráti társaság 

pfff de gáz…) Az egész csapatban volt négy lány meg egy fiú… Na, mindegy azért végezetül is jó volt… 

Kaptunk könyvutalványt, kupát, oklevelet, na meg nem kellett suliba menni több napot, szóval mindenkinek 

megérte, hát még nekünk… ;D 

Braci.             

Paksiak Erdélyben 

Az idei tizedik évfolyam az Energetikai 

Szakközépiskolában igazán elmondhatja magáról, 

hogy szerencsések lehettek, hogy pár év kihagyás 

után az iskola megint a költői Erdélybe szervezte 

az osztálykirándulásukat. 

A „lányosztály”, azaz a 

„dések” fedezhették fel 

először a táborhelyet, őket 

köszöntötték először az 

erdélyi Ivóban. Május 3-án, 

kedden kezdtük meg 

utunkat hajnali négy órakor 

és már az első nap is több 

fantasztikus megállóhelyünk 

is volt, köztük például Kolozsvár és Nagyvárad. 

Este (inkább már éjjel) az isteni vacsora után, amit 

kedves vendéglátóink készítettel nekünk, fáradtan 

zuhantunk bele ágyunkba, igaz, erőnk még volt 

egy kis „beszélgetésre”. 

Második napunkon a felkelés nehéz volt, a 

tükrökön való kisebb összedörrenéseket gondolom 

senkinek sem kell említenem, mivel 

lányosztálynál ez természetes… 

Három kedvenc helyszínem közül kettőt második 

napunkon tekinthettünk meg, a Gyilkos-tavat és a 

Békás-szorost. Harmadik kedvencem a csodálatos 

és mesébe illő Szent Anna-tó volt, ami mellett 

még Szent Anna kolostorát is megcsodálhattuk. A 

negyedik napon Korondon a hosszú bazársorok 

megbabonáztak bennünket és 

már alig vártuk, hogy  

körbenézhessünk minden egyes 

kis bódéban, sokan közülünk 

innen hoztak valami kis 

ajándékot szüleiknek. 

Jártunk Parajdon is a 

Sóbányában, amit bevallok, 

kicsit ijesztő volt a hatalmas só-

sziklák miatt! 

2011. május 7-én indultunk haza 

osztálykirándulásunkról, jó szokásunkhoz híven 

volt, hogy negyven percet álltunk egy benzinkúton 

WC-re várva, de mit tehet az ember, ha 35 nőre 1 

darab WC van? 

Este fél kilencre értünk haza, szeretett Paksunkra, 

és úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy 

mindenki fáradtan esett otthon az ágyába. 

Ha a többi osztálynak fele annyira volt 

szórakoztató a kirándulása, mint nekünk, már egy 

fenomenális élményben lehetett részük! 

Vörös Zsófia 

A tizedik cések barangolása  

 

1. A tizedik cések maroknyi csapata 
Neki indult Paksról a Dunától balra. 

Úti célként az ESZI bölcs vezetése 

Székelyföldet jelölte meg a térképen. 

 

2. Váradtól Ivóig Attila volt társunk, 
Vele élményben gazdag volt utazásunk. 

Földrajzból, néprajzból kaptunk tőle leckét, 

Így diákjaink szép Erdélyt megszerették. 

 

3. Kolozsvárott Mátyás szobra előtt áztunk, 
De igaz magyarként ezt nem nagyon bántuk. 

Másnap Boróka lett az úti vezetőnk, 

A Pongrác tetőn szép havas a legelő. 
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4. A Békás szorosban szánk is tátva maradt, 
Meredek sziklák közt zúdul le a patak. 

Szépséges Székelyföld, vadregényes erdők, 

Felettek napfényben fürdenek a felhők. 

 

5. Esténként Ivóban jó vacsival vártak, 

A fogásokat megettük mind a hármat. 

Isten segedelméből véget ért utunk, 

Jó pilótáink által haza is jutunk. 

 

6. Erdélyi túránkon nem nőttek narancsok, 
Éljen Adorján a legnagyobb parancsnok! 

 

                                                                                     Káspári Tamás 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet a következő 

eseményekre: 

 

A tanulók a következő ösztöndíjat vehetik igénybe évente egyszeri alkalommal: 

 

 - Szociális ösztöndíj - októberben 

 - Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj - februárban 

 - A négy középiskolai tanéven át a legkiemelkedőbb munkát végzett tanulók elismerésére az 

Alapítvány az “ESZI KIVÁLÓSÁGA” díjat adományozza- májusban a ballagáson 

 - Tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható  

ösztöndíj - májusban  

Ennek célja: a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tanulmányi és/vagy sportversenyeken eredményesen 

szereplő, - és rendszeresen résztvevő – B2 vagy C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező 

diákok díjazása, valamint a szociálisan rászoruló diákok segélyezése. Pályázati kritériumok: 

A pályázó: 

- kiemelkedő versenyeredményt ért el, sikeres nyelvvizsgát tett, nyelvvizsga esetén tanulmányi átlaga     

legalább 4,00, 

- nem volt igazolatlan órája, 

- fegyelmi eljárás nem indult ellene, 

- a házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsított. 

 Az Alapítvány 10. évfordulója által kiírt „ESZI-ECSET” kert-udvar pályázat határideje lejárt. A 

célunk az volt, hogy az ESZI udvara és kertje még szebb, élhetőbb legyen, ha majd épületeink 

felújítása után a kertrendezés is megtörténik, s ebben a diákok ötletei is megjelenjenek, ha 

kivitelezhető, akkor megvalósuljanak. Két konzultációt is tartottunk, ahol bemutattunk egy ingyen 

letölthető tervező programot is, ennek ellenére a beérkezett pályázatokból egy kivételével 

valamennyi szabadkézi technikával készült. Az eredményhirdetésre a tanév végén kerül sor. 

 

 Az Alapító Paksi Atomerőmű Zrt. jóvoltából 2011. február elején megkezdődött a Sportcsarnok 

teljes körű felújítása.  Első ütemben a csarnok déli homlokzat felőli vizesblokk rendszerének a 

munkálatai történtek meg. A második ütem március 7-én kezdődött teljes munkaterület átadással. A 

munkálatok rendben zajlanak, a kivitelező ígérete szerint tartják az augusztusi befejezési határidőt, s 

az ESZI 25. évi ünnepi rendezvényén már birtokba vehető az iskola diáksága és dolgozói. 
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ESZI Hírek-Farkas Bertalan az ESZI-ben 

Az Atomerőmű meghívására látogatást tett Pakson Farkas Bertalan, az 

első magyar űrhajós.  

A főiskolai nagyelőadóban 200 

paksi diák - az ESZI-n kívül a 

gimnázium és az I. István Szki. 

diákjai is részt vettek - nagy 

érdeklődéssel hallgatta az 

élménybeszámolót, amelyen az 

első magyar kozmonauta a 31 évvel ezelőtti űrrepülésének és 

felkészülésének részleteibe is beavatta a hallgatóságot. Az előadás 

után válaszolt a diákok kérdéseire, majd sajtótájékoztatót tartott.  

VAKÁCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ! 

Bár a tanévből még körülbelül egy hónap hátra van, mindenki a nyár felé kacsingat, 

ha nyár, akkor pedig nyaralás! Az alábbiakban egy pár lehetőséget szeretnék 

bemutatni arról, hol is töltsük szünidőnket?!A Hortobágy, az Országház és a 

Halászbástya valószínűleg a könyökén jön ki már mindenkinek Ebből a 

megfontolásból szedtem össze néhány olyan magyarországi látványosságot, 

melyeknek sokan talán még a létezésüket sem tudják, pedig nem is sejtik, mit 

hagynak ki! Megmutatom! 

A kalandra vágyó nyaralóknak ideális úti cél lehet a 

sátoraljaújhelyi Függőszékes libegő. 

Ebben a „műfajban” idehaza ez számít a leghosszabbnak a maga 

1332 méterével. A Magas-hegyen lévő libegő eredetileg egy 

sípályához tartozik, de a téli időszakon kívül is jó hasznát veszik a 

tériszonyban nem szenvedők szórakoztatására. Az akár 200 

személy szállítására is alkalmas szerkezet nem olyan veszélyes, 

mint első pillantásra látszik, hiszen a negyedórás út során a székek 

egyszer sem siklanak 14 méternél magasabban a talajszint felett. 

A Tisza-tó egyik legkedveltebb üdülőhelye, Abádszalók. Nyaranta igazi 

turistaparadicsom, köszönhetően a homokos partnak, illetve a sekély 

víznek, mely hamar felveszi a Nap melegét. A nyári szellők révén a vízi 

sportok szerelmesei sem tudnak egykönnyen betelni Abádszalókkal. 

 

Siófok a Balaton legnépszerűbb üdülőhelye és egyben legnagyobb 

városa, emellett nyaranta a fiatalok és a könnyűzenei fesztiválok 

valóságos paradicsoma.  A város központja, ahol esténként zajlik 

az élet, a Petőfi-sétány, mely az országszerte ismert Aranyparton 

helyezkedik el. 

 

 



 16 

Azok számára is van egy ajánlatom, akiknek külföldi üdüléshez van kedvük, 

mégpedig Korfu szigete. 

Álmainkban nagyjából úgy képzelünk egy szigetet, mint ahogy Korfu 

napjainkban is kinéz. Felülről a csodaszép kék ég, alulról a kék különböző 

árnyalataiban pompázó tenger fogja közre a zöldbe burkolózott sziklákat. 

Minket pedig lenyűgöz és magával ragad ez a világ, melynek részei lehetünk. 

Más szempontból is mintha megmerevedett volna Korfun az idő, ugyanis a 

helyiek nem törődve az egyre több turista által behozott újításokkal, saját 

hagyományaikhoz ragaszkodnak. Könnyen láthatunk szamáron ülő asszonyt, 

népviseletbe öltözött embereket. Mintha a civilizáció nem is érintené a lakosokat, és egy számukra ideális 

múltbeli állapotban rekedtek volna.  

 Dicsérdi Ádám 

HuMorzsák  

 

„Iskolában: 

- Pistike, ki volt I. András 
apja? 

- Nulladik András.” 

  

„- Miért nem végezte el 

Kukorica János a nyolc 

általánost?  

- ??? 

- Mert lemorzsolódott.” 

 

„Egy fiatal lány szemrehányóan mondja a szép szavakat suttogó lovagjának: 

- Azt hiszed, nem tudom, hogy egyszerre több nőt is bolondítasz? 

- Esküszöm, drágám, hogy csak 

téged!” 

 

 „A sárkány egy páncélos lovaggal 

találkozik. 

- Micsoda pechem van - sóhajt fel - 

megint konzerv!” 
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