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Kolis ballagás… búcsúztaK a vén diáKoK 

Idén a kollégiumi ballagás 2014. április 29-re 

esett. A szép keddi napos délután épp ideális volt. 

A ballagtató diákok lázasan készültek az ünnep-

ségre, mely főként Geni keze alatt mozgott. Ő 

állította össze a műsorrendet, és alakította ki az 

ünnepség minden percét. Diáktársaim jó része 

szívesen vett részt együtt Genivel a szervezésben, 

és persze tanáraink is segédkeztek. 

Körülbelül 2 héttel a jeles ünnepség előtt kezd-

tünk el készülődni, és akkortájt az időnk jó része 

a próbákkal és a rendezéssel telt el.  

Úgy gondolom, hogy meg is volt az eredménye… 

A ballagás fél ötkor kezdődött. A végzős diákok 

már előtte végigvonultak a kollégium folyosóin, 

visszaemlékeztek az emeleteken töltött időkre gó-

lyatábortól a 4.-dik évig. A sok együtt töltött percre 

a haverokkal, barátokkal. Visszanéztek egy perce, 

hogy milyen volt mindenki második otthona. 

Miután leérkeztek a nagy klubba, már készen állt 

minden arra, hogy könnyes búcsút vegyenek a 

kolesztól. Gyönyörűen feldíszített terem várta őket, 

melyben diáktársaim ügyeskedtek.  

Geni kezdte a műsort rövid bevezető soraival, majd Imola, Niki és én énekeltük el Máté Péter- 

Egyszer véget ér a lázas ifjúság című dalát Niki gitárkíséretében. Azután néhány idézetet ol-

vastunk fel, ahogy ez ilyenkor illendő szokott lenni. Majd Geni a búcsúzó 11. évfolyamosok 

nevében köszönt el a 12-dik évfolyamtól. Ezután az osztálytársaimmal átadtuk a kis batyukat 

a végzősöknek, amiben egy kis útravalót találtak a további évekre, és hogy mindig emlékez-

zen a kollégiu-

munkra. Ebben 

Kéri Petra tanár-

nő játszott nagy 

szerepet, hiszen 

ő varrta egy 

egész délutánon 

keresztül a kis 

batyukat. 

Dicsérdi Ádám 

búcsúzott el a 

társai nevében 

egy valóban 

megható szöveg-

gel, amely ugyan 

rövidebb, tömö-

rebb volt, de minden emlék, esemény, gondolat, amelyet ilyenkor meg lehet fogalmazni benne 



3 
 

volt. Ezután Vajda Tibor Tanár Úr mondott búcsúbeszédet. Zárásként Risecskin Luca és 

Dicsérdi Ádám átadta a 11. évfolyamnak a végzős évet jelző botot, ami azt jelentette, hogy mi 

lettünk a nagyok. 

Végül a kollégium bejárata előtt örökítették meg fotókban az utolsó itt eltöltött órákat, bará-

tokkal, ismerősökkel, azokkal, akikkel egy közösségben éltek.  

Felnőttetek, a kollégium védőfalai kiengedett titeket. Vállalni kell önmagatokat, megtalálni a 

helyeteket az életben.  Ehhez kívánok minden jót a vén diákoknak, és nagyon sok sikert az 

érettségihez, a továbbtanuláshoz, na meg persze a való élethez!!!  

Bata Cinti 

Ballagás 2014. 

Egy napsütéses szerdai napon búcsút vettünk a végzős 

diákoktól. 

 Megtisztelt minket jelenlé-

tével Horváthné Szűcs Mari-

anna, Mittler István illetve 

Bordács József is, valamint 

Tóth Ferenc egy üzenettel 

köszöntötte a diákokat. Az 

idei ballagás kiemelten szép 

volt, hiszen az ESZI Kiválósága Díjat nem egy, hanem három 

tanuló is átvehette. 

 Mucz Anita (12. D), Pere Szabolcs 

(12. A) és Ledneczky Zoltán (12. D). Emellett számos díjat 

nyújtott át az Igazgató Úr, akár közösségi munkájukért, vagy 

akár csak kimagasló teljesítményükért. Búcsúbeszédeket az 

osztályok képviselőitől hallgathattunk 

meg. Megható verseket, idézeteket és 

énekeket hallhatunk. Szerencsére eső 

nélkül megúsztuk a lufik átadását és 

az elengedésüket is, amivel jelképesen 

is búcsút vettek végzőseink az ESZI-

től!  

Reméljük, hogy jövőre is ilyen sok szép 

díjat nyújthat át a vezetőség.  

Geni 
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Technikusi búcsúztató 

2014. április 30-án tartottuk iskolánkban a technikusi bú-

csúztatót. Ezen a búcsúztatón 9 osztály vett részt ezek az: 

1G/13, 1I/13, 1P/13, 1E/13, 1N/13, 1W/13, 2Ü2/13, 2G2/13 és 

a VL. 

Az ide év-

ben a 9. D osz-

tály feladata 

volt a búcsúzta-

tó szervezése, 

kivitelezése és 

a termek díszí-

tése egyaránt. 

Már hetek óta 

készültünk és 

terveztük, hogyan is tudjuk minél jobban kivi-

telezni ötleteinket, és a díszítésre is nagy 

hangsúlyt fektettünk. 10
30 

kor kezdődtek meg 

a munkálatok a technikusi osztályok termei-

ben. Ügyeltünk arra, hogy igényesek legyenek 

az osztálytermek, és a táblákat 1-1 idézettel 

díszítettük. Osztályunk műsorral is készült, konferált Bordács Mónika, majd Számel Zsuzsan-

na fuvolán Mozart Varázsfuvolájának egyik részletét adta elő, ezután Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde című művéből hallhattuk Borda Odett és Tóth Petra előadásában a Tudós 

és Csongor párbeszédének részletét. A technikusi osztályok diákjai számos szakmai verse-

nyen értek el kimagasló eredményt, mások a tanév során a tanulmányi munka területén végez-

tek kiemelkedő munkát. Őket az iskola könyvjutalomban és emléklapban részesítette. A már 

hagyománnyá vált ESZI Szakmafára is felhelyezték az idei év elbúcsúzásának szimbólumait 

(kisebb-nagyobb sikerrel). Az idei végzősök nevében Gulyás Ramóna Eszter búcsúzott. A mű-

sor után az osztályok számára állófogadást tartottunk, ahol Tormáné Győrfi Éva szakképzési 

igazgatóhelyettes mondott pohárköszöntőt, majd elfogyasztották a pezsgőt, és sok sütemény 

közül válogathattak.  

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és elégedetten távozott a búcsúztatóról. Minden 

végzősnek eredményes felkészülést kívánunk a szakmai vizsgákhoz. 

Simon Szandi 

 

Lányok Napja az Erőműben 

„A Lányok Napja a középiskolás, pályaválasztás előtt álló fiatal lányok (9-10-11. évfolyam) 

érdeklődését kívánja felkelteni a természettudományi és műszaki kutatások, a mérnöki karrier 

és minden olyan, nem tipikusan női szakma iránt, melyek irányába a lányok nem mernek, vagy 

nem akarnak elindulni a megszokások, a társadalmi és családi elvárások miatt.” 

/lanyoknapja.hu/ 



5 
 

Április utolsó csütörtöke idén is a 

„Lányok Napja” volt. ESZI-

sekként egész kézenfekvő volt a 

programok közül a paksi Atom-

erőművet választani. 

A programok 9:45-kor kezdődtek. 

Sok finom nasival és üdítővel vár-

tak minket. Először bejárhattuk a 

látogatóközpontot, majd nemsoká-

ra a látogatható 4-es blokkot is 

bejártuk. Sok lépcsőzéssel járt 

ugyan, de szerintem megérte, mi-

vel egy üzemben lévő, éppen ter-

melő blokkot egy atomerőműben 

ritkán láthat az ember. A program alatt végig az ottani női dolgozók kísértek minket, magya-

rázták el, hogy éppen mit látunk, és válaszoltak a kérdéseinkre. Miután az üzemi területről 

kijöttünk, elmesélték azt is, hogy hogyan jutottak nőként az atomenergetikába, és mi az, amit 

ők igazából csinálnak. Ezután néhányuktól elköszöntünk, majd az erőmű menzáján megebé-

deltünk. Ebéd után már csak egy rövid bemutatót néztünk meg, összefoglalva, hogy hogyan is 

lesz az uránból áram, mi történik az „elfáradt” uránnal, és egyéb lényeges kérdésekre kaptunk 

választ. Majd ajándékosztás következett, és végül indultunk vissza Paksra. 

A programokon tehát nők szemszögéből ismerhettük meg az ország egyik legfontosabb in-

tézményét, miközben jól szórakoztunk, és sokat nevettünk. A Lányok Napja nagy valószínű-

séggel jövőre is megrendezésre kerül, így hát, ha lány vagy és felkeltette az érdeklődésedet a 

program, akkor jövő tavasszal jelentkezz akár ide, akár más helyszínre a lanyoknapja.hu web-

oldalon! 

Kiss Saci 

Comenius-projekt, a záróakkord 

1.nap 
Az egész hétfőn hajnalban kezdődött, amikor 
is kisbuszra szálltunk, hogy elinduljunk Feri-
hegyre repülőgépre szállni. A gépre nem vár-
tunk sokat. Amikor odaértünk bechekkoltuk 
magunkat, majd kis idő múlva elfoglaltuk he-
lyeinket a gépen. Első repülésem volt, még-
sem mondhatom, hogy túlságosan is izgultam 
volna. Izgalmas volt a gyorsulás majd a felszál-
lás, de a többi akár egy busz, ami magasan 
repül. 2 óra elteltével leszálltunk Rómában. Itt 
volt nyolc óránk a következő járatig, ami elvitt 
minket Bariba, ezért a tanárnők megszervez-
ték Róma végignézését 4 órába. Buszra száll-

tunk majd két óra utazás után leszálltunk Ró-
ma központjában. Megnéztünk pár nevezetes-
séget, mint pl. a Colosseumot. Ettünk hatal-
mas fagyikat, és pénzt dobáltunk egy kíván-
ságkútba. Visszatérve a repülőtérre felszáll-
tunk a gépre majd elhagytuk Rómát. Bariban 
felvettük a csomagokat, és mivel már a busz, 
ami Materába, a szálláshelyre vitt, már ott várt 
minket, azonnal elindultunk. Materába érve 
minden diák megismerte az általunk csak 
„gazdának” nevezett házigazdákat majd velük 
együtt hazamentek. Nem Materában laktunk 
hanem, egy Pomarico nevű kisfaluban. Este 



6 
 

hazaérve megvacsoráztunk majd izgatottan 
vártuk, hogy mit tartogat a következő nap. 
2.nap 
A második nap programjai eléggé szervezetle-
nek voltak énszerintem. Délelőtt reggeli után 
elmentünk Matera egy távolabbi részére, ahol 
hatalmas sziklákat és barlangokat néztünk. A 
távolban látható volt a Sassi, ami egy régi vá-
rosrész (amit aznap este meg is néztünk közel-
ről). A barlangok és sziklák tömkelégében né-
hány kőtemplomot is megtekinthettünk. Vé-
leményem szerint a nap csúcspontja ez volt, 
ugyanis a túravezetőt nem követve arra mász-
káltunk és ugráltunk amerre akartunk. Az ebéd 
az egyik olaszországi gyerek anyukája által 
készült. Ami már ekkor feltűnt, hogy az ola-
szoknak egy ebéd az kb. 2 óra és kb. 7 fogásuk 
van, ha nem több. Ebéd után jóllakottan, el-
mentünk megnézni a Matera-i iskolát, ahol du. 
programot szerveztek nekünk. A bökkenő, 
hogy e program elmaradt. Ezért kisebb-
nagyobb várakozás után elmentünk megnézni 
a Sassi városrészt. Láttunk egy csomó régi 
házat ám ez izgalmasnak nem volt mondható. 
Ezután otthon vacsoráztunk a gazdáinknál 
majd befejeztük a napot. 
3.nap 
A harmadik nap már csodás volt! Reggel volt 
egy hivatalos találkozónk a város polgármeste-
rével. Ezután buszra szálltunk, és azonnal elin-
dultunk a tengerpartra. A szél fújt, elég hűvös 
volt, mégis a svéd delegáció után én voltam a 

második, aki vízbe ugrott. Egy csomó kagylót 
gyűjtöttünk és egy csomót játszottunk. A va-
csora ezúttal egy 4 csillagos étteremben tör-
tént. Eredetileg pizzát ettünk volna, de amíg a 
pizza megérkezett szinte mind jóllaktunk. Ez-
után hazamentünk. 
4.nap 
Utolsó napunkat azzal töltöttük, hogy de. 
megnéztünk egy hatalmas barlangrendszert. 
Izgalmas volt, az, hogy tilos volt képeket csi-
nálnunk, mégis egy csomót készítettem. Ez-
után du. Alberobellóba mentünk, ahol kis há-
zikókat néztünk, amik tetejére jelek voltak 
festve. Nem tudtuk sajnos megállapítani, hogy 
melyik mit jelent. Itt vásároltunk szuveníreket. 
Este egy hatalmas és fergeteges búcsú partyn 
vettünk részt, minek a végén mindenki köny-
nyekkel távozott. 
5.nap 
Mint utolsó csapat, aki visszaindult, végignéz-
tük mindenkinek a távozását. Majd buszra 
szálltunk és Bariba utaztunk. Bariból repülővel 
Rómába mentünk, ahol 4 óra várakozás után 
megint felszálltunk Pest felé. Biztonságosan 
leszálltunk Pesten majd mindenki hazament.  
 
Összegezve mindent egy életre szóló élmény 
volt. Rengeteget gyakorolhattam a nyelvet, 
rengeteg dolgot láthattam, egy csomó interjút 
készítettünk, és egy csomó embert ismertünk 
meg.  

Kocsis Bogdán 

 

MMeessééllőő  ddiiáákkjjaaiinnkk  

Borbély Boglárka: Tündérharang 

 
Egyszer régen, mikor még hittek a mesékben, egy pillangó szállt lágyan a fakó napsütésben. 

Csodálta, hisz oly nyugodt volt, mikor háború dúlt, csak nézte, ahogy tovarepül a messzeségben, s 
eltűnik a távoli a ködben. A lány némán lépdelt, lassan, s biztosan, tekintetét immár a tó zavaros vizé-
re szegezve. Az apró hullámok meg-megtörték halvány tükörképét, de még így is látszottak holt fehér 
orcáját körülölelő hosszú, méz szőke, göndör fürtjei, s az opál zöld szempár, amint elgondolkodva 
szemléli a törékeny tükörvilágban a mögötte virágzó japán cseresznyefát, s piros ajkai szavakra talál-
va szétnyíltak, s a suttogás, mely elhagyta száját, szinte fájdalmasnak tetszett a mélységes csönd 
után, s így szólt a lány: 
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„Halálom után eltűnök,mint a hold az éjjeli ég fátyla mögött, 
s elfelejtik nevem,mielőtt még síromra véshetnék, 

de visszatérek újultan,porcelán lelkemmel, 
s örök éjjelt hozok,napot elpusztítván, 

s lágy szellővel takarok be minden dobogó szívet, 
melyben még ott van emlékem,míg érződik illatom 

 eme aprócska szobában, s ha végleg eltűnteti ittlétem 
nyomát a zord idő múlása,elhozom búcsúzóul a tavaszt, 

hogy a napsugarak megpihenhessenek a hulló 
cseresznyevirág szirmán, s édesdeden 

aludja örök álmát a nyirkos földön egyedül, 
elhagyatván..” 

 
 Újból beköszöntött a némaság. Minden mozdulatlan állt, mintha az idő egy helyben toporog-
na.  
A lány sejtette, mindenkit elért a háború baljós szele, puskapor, feszültség s 
félelem illatát hordozva. Érezte ő is, hát persze, már régóta, hisz jó szaglás-
sal van megáldva. Tudta, hogy hamarosan vissza kell térnie a faluba, hisz 
mennyi még a teendő! Ma kenyérért is ő áll sorba, és az édesanyjának sem 
lesz jobb dolga, mint mosni a mosatlant. Úgy kell tenni, már rájött erre, 
mintha nem jönne hozzájuk ellenséges katonák serege. Tétlenül várni, hogy 
egyszer csak minden megszűnjön, mi volt, mi lehetett volna, s csak nézni és 
várni. Ennyi a dolga. Csodálta még egy pillanatig a tisztás zöldjét, a fák sűrű-
jét, a távolban megbúvó apró vadvirágokat, hisz tudta, nemsokára megnyílik 
a múlt kapuja, hogy feledésbe vigye a lány számára felejthetetlen tájat. Szót 
sem szólva lerúgta piszkos cipőjét, s ügyet sem vetve hosszú ruhájára bele-
ment a hideg, bársonyos vízbe, elmosva s eltüntetve az őt körülölelő szótlan 
mindenséget. A hideg bekúszott ruhája alá, megborzongtatva az alatta 
megbúvó törékeny leányt. Apró sóhajt hallatott, s opál zöld szemét lehunyván álmodott róla, mikor 
még nem volt e rémálom valója, mikor még gondtalanul látogatta a titokzatos, sötét erdőt, s halkan 
dúdolva tekergett céltalanul, úgy gondolva, sosem lesz jobb dolga. Csöndes vágy fogta el, hogy visz-
szatekerhesse az ősi órát, mely oly igazságtalanul tekerte előre halála pillanatát, s közben tétlenül 
tűrte, ahogy a hideg  
beleivódik hófehér bőrébe.  
 
 Hirtelen hangos harangszó hallatszott, s a lány alatt megszűnni látszott a fodrozódó tó vize, s 
ő csak döbbenten zuhant alá a végtelen mélységbe. Eltűnt a tisztás, az erdő, a vadvirág, a végtelensé-
gig nyújtózkodó, álmosító némaság, s rekedt sikolyt szalasztott ki apró száján a félelembe burkolózó 
törékeny leány. Zuhant a végeláthatatlan sötétségben, s hirtelen már nem tudta, merre lehet fent és 
lent, s érezte, a kapálózással nem megy semmire. Mikor már minden reménnyel felhagyott, s a Ham-
letből is már csak idézni tudott, apró fénypont törte meg az általa megszokott hosszúra nyúló sötét-
séget. Hunyorogva nézte, mi lészen arra, s egy kismadár közeledett felé gyönyörűen dalolva. Sötét 
tintában töltött elnyúló percek végét jelezve, dalolt a madár, tollas teste mögött apró fénysugár. 
Egyre gyorsabban zuhant a fénynyaláb felé, s már látta, mi lészen alatta. Minden ott volt, mi lehetet-
len, kastély a felhőn, s folyó a levegőben, körülötte nyolcszínű szivárvány táncot lejtve három nappal, 
s a mosolygós holddal. Nem volt este s reggel, nappal s éjjel, mind egyszerre bámult, az ég helyén 
lévő végtelenül kék tengerrel.  A távolban törékenynek tűnő kristályhegyen aludta békés álmát a 
törhetetlen tűzokádó sárkány, s az alatta nyújtózkodó édes gyümölcsfák között hófehér vadlovak 
ejtőztek a hűvös árnyékban. A lány tovább zuhant, megszeppenve, hova került ily hirtelenjében, s 
közben el is felejtve, hogy még mindig zuhanvást közeledett az alatta elterülő zöldellő tisztás közepé-
be. Lepillantott, s oly megijedt, nem is sejtve, hogy eközben hatalmas pillangószárnyak tartották apró 
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testét a fellegekben. Kacagva repült, s kezével immár magas fű tetejét súrolva ámult, elgondolkodva, 
vajon van-e a lehetetlennek határa.  
A tisztás hirtelen véget ért, s egy hatalmas vízesés terült el a lány alatt, melyből fák ágai tekeregtek ki 
összegubancolódva, büszkén tartva magukat a víz hatalmas ereje ellen. Rászállt egy vastag ágra, és 
bizonytalanul elindult a vízesés felé. Kíváncsi volt, van-e valami mögötte, hisz itt minden oly titokza-
tos, ki tudja, mire akad rá majd legközelebb. A lány száját összeszorítván, szemét becsukván óvatosan 
kinyújtotta kezét a morajló víztömeg felé, s épphogy csak hozzáért ujjbegyével, megszűnt a zaj, s halk 
dallamra lett figyelmes. Kinyitotta szemét, s meglepődve vette észre, a vízesés kámforrá vált, s szinte 
már kételkedett benne, hogy biztosan ott volt-e.  Tekintetével a fák ágainak útját követve meglátta 
azt, mi ember számára láthatatlan. Hatalmas erdő, csorgó kis patak, táncoló csillagok, s tündérdallam 
rejtőzött a hatalmas vízesés mögött. Szinte öntudatlanul lépdelt az apró tündérek lakhelye felé, s 
azok csilingelve táncolták körbe az ismeretlen lányt. Mögötte a vízesés újra életre kelt, s már nem 
látta tőle a kinti világot, csak ezt a hatalmas, varázslatos, sötét helyet, melyet ezernyi tündér fénye 
ragyogott körbe. Egy apró fénypontra lett figyelmes, mely a legmagasabb fa belsejéből jött elő, s 
közeledtére a tündérek szétváltak, és tisztesség teljesen meghajolva adtak utat az öreg, hosszú sza-
kállú tündérnek, kinek fején kis korona trónolt. Gondolta a lány, ő lehet a király, ki barátságos mo-
sollyal az arcán megállt előtte, s csak ennyit szólott az ismeretlenhez:  
„Ifjú leány, idő lészen.”  

Ebben a pillanatban hangos harangszó hallatszott a távolból, s minden, minek oly rövid ideig 
szemtanúja lehetett, kastély a felhőn, folyó a levegőben, a törékeny kristályhegy, a törhetetlen tűz-
okádó sárkány, hófehér vadlovak, s a tündérek, mind darabokra hullva feküdtek a lány fejében, s ő 
apró sóhaj kíséretében kinyitotta opál zöld szemét, s körültekintett. Újból ott volt a tisztás, a fák sű-
rűje, a távolban megbúvó vadvirágok, a tó, s a tóban álló, csöndbe burkolózó leány. A harang újból 
megkondult, mély, figyelmeztető, távoli hangján, s a lány lassan kisétált a hideg vízből, miközben fakó 
ruhájáról vízcseppek hullottak alá a fűre. A törékeny tükörvilágban újból látszott a virágzó cseresz-
nyefa, s az egyre csak távolodó apró leány, miközben halkan suttogta: „Örökkön a képzelet szárnyán 
utazni. Ebből állok. A vágy, mely felfedezi az elméjében megbúvó ismeretlent.” S otthagyván a ma-
gányt, eltűnt a pillangót követve, midőn a sűrű köd körülölelte, s ottlétét már csak a füvön nyugvó 
vízcsepp jelezte. 
 

Lakatos Gergely: Cukorborsó története 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház túl az 

Óperencián, de az Üveghegyen innen. Ebben a kis házban élt egy 

szegény favágó a feleségével és három fiúgyermekükkel. A legidő-

sebbet Aladárnak, a középsőt Mazsolának és a legkisebbet Cukorbor-

sónak nevezték. Egyszer a szülők így szóltak: - Fiaim! Menjetek vi-

lággá, és ha a végére értetek, térjetek be a királyhoz, és szegődjetek el 

hozzá néhány esztendőre! - A három testvér úgy is tett. Fogták a ha-

muban sült pogácsájukat, azzal útnak eredtek. Az Üveghegy túlolda-

lától kétköpésnyire, ahol a kis tarka rét elkanyarodott, észrevettek egy öreg viskót. Ebben a 

viskóban egy rút öregasszony élt, aki már annyira vén volt, hogy alig bírt felkelni apró ágyá-

ból. A legények bekéretőztek éjszakára, de az öregasszony ezt csak azzal a feltétellel engedte 

meg, hogy elhozzák neki a királylány aranypapucsát. A három legény ebbe beleegyezett, majd 

nyugovóra tért, hogy ereje legyen a hosszú úthoz. Reggel korán keltek és napnyugtára oda is 

értek. A palotához három út vezetett. Egy ezüst, egy arany és egy sziklával szabdalt út. Ez 

utóbbin rettenetesen nehéz és fárasztó volt átjutni, mivel mérhetetlenül magas hegyek zárták 

körül. A három tanakodó ifjú közül így szólt az egyik:  

http://meselandia.hu/magyar-nepmesek-a-kekfestoinas/
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- Mivel három ösvény van, mi meg éppen hárman vagyunk, eredjen ki-ki másfelé, s 

akkor nagyobb szerencsével járhatunk. – Aladárnak igaza van! Én elindulok az ezüstúton, 

Aladár, te eredj az aranyon, Cukorborsó meg a sziklás ösvényen!  

Cukorborsó nem mert ellentmondani testvéreinek, ezért beleegyezett, hogy átvág az 

akadályokkal teli világon. Megpihentek, falatoztak, majd egy fertály órán belül nekivágtak a 

kalandokat ígérő útnak. 

A legidősebb fiúnak tátva maradt a szája, amikor meglátta, hogy az ő útján minden 

színaranyból van. A fák, a virágok, de még a gyümölcsök is aranyban pompáztak! Ám Ala-

dárt már útjának kezdetén váratlan próba várta. Egy hétfejű sárkánnyal találta magát szemben, 

aki nem tűnt barátságosnak. Így kiáltott Aladár:  

- Engedj át, te szörnyeteg, különben szörnyűséges halált halsz!  

A sárkány nagyot kacagott, majd egyetlen tüzes lehelettel megölte az ifjút. Eközben az 

ezüst ösvényen a középső fiú azt sem tudta, hova nézzen: ezen az úton minden ezüstösen ra-

gyogott: az állatok, a felhők és még a víz is ezüstből volt. Amint ott ámuldozott, egyszer csak 

egy hatalmas óriás állt vele szemben. Az óriás egy rettenetesen nagy villogó kardot tartott a 

kezében. Mazsola rettegve mondta neki:  

- Engedj át, különben szörnyűséges halált halsz! - Az óriás meg sem hallotta Mazsolát, 

és egy kardsuhintással megölte őt. 

A sziklás úton Cukorborsó lassan ballagott. Ő semmi gyönyörűt nem látott. Mindenhol 

elszáradt növények, kiszáradt tavak és folyók fogadták. Menet közben így töprengett:  

- Remélem nem esett semmi baja a testvéreimnek, és sikerül mindnyájunknak eljutni a 

királyhoz! - E gondolatok közepette találkozott egy öreg és bölcsnek látszó emberrel, aki ott 

ült az út szélén. Megállt mellette a legény és illedelmesen köszöntötte. Az apó így szólt hozzá: 

- Lám, te bölcsen választottál és a legnehezebb úton jöttél. Jó döntésednek köszönhetően te 

nem erőpróbával nézel szembe, hanem a király elé járulhatsz, és ha az ő három kérdéséből 

egyre is jól megfelelsz, megkapod a leánya kezét és királyságának felét. De jól vigyázz, ha 

nem felelsz jól egy kérdésre sem, akkor te is meghalsz, akárcsak a bátyáid, akik a könnyebb 

utat választották.  

– Állok elébe! – felelt magabiztosan Cukorborsó. Elérkezett a gyémántpalotába, ahol a 

király és a királylány elé vezették. Ilyen gyönyörű királylányt még sosem látott, haja arany-

szőke, szeme, akár az égkékje. A király azonnal feltette Cukorborsónak az első kérdést: - Fi-

am! Felelj hát! Milyen virágot szeret legjobban Tündérország királynéja? - Cukorborsó gon-

dolkodott egy darabig, de nem tudta a választ. A királylány abban a pillanatban hármat fordult 

aranypapucsán és így szólt:  

- Liliom a kedvenc virága. – Cukorborsó mérges volt magára. Egész éjjel a palota 

egyik vendégszobájának baldachinos ágyában forgolódott, s azon töprengett, honnan is tud-

hatta a király leánya a választ.   

Második napon az ifjú újra a király elé járulhatott. A király így szólt:  

- Hány szobája van Smaragd ország királyi palotájának? Cukorborsó csalódottan ingat-

ta fejét, tanácstalanul álldogált egyik lábáról a másikra. A királylány pedig megint hármat 

pördült aranypapucsán és így kiáltott:  

- Természetesen annyi, ahány nap van egy évben! -  Ekkor Cukorborsó felfigyelt az 

aranypapucsra, sejtve, hogy e lábbeli valami titkot rejt. Éjjel, amíg a királylány aludt, belopó-

dzott a szobájába, és elcsente az ágya mellől az aranypapucsot. 

Harmadnap reggel nagy zűrzavarra ébredt a fiú. Mindenki kutatott valami után, de 

nem árulták el neki, hogy mi tűnt el, ő azonban pontosan tudta, hogy a papucsot keresik. A 

király még aznap délután feltette utolsó kérdését Cukorborsónak:  

- No, fiam! Ezen a kérdésen életed múlik! Ha jól felelsz, nem csupán hozzád adom le-

ányomat, de még királyságomon is osztozom veled! De ha erre a kérdésre sem tudod a vá-
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laszt, akkor bizony fejedet veszem! Válaszolj hát! A világ legszélén, egy szivárványszínű 

falombok takarta uradalom hercegének milyen lábon forog a palotája?  

A királylány rögvest hármat fordult, de nem tudta a választ, mivel nem volt rajta az 

aranypapucsa. Kétségbeesésében újra hármat perdült, de felelet nem érkezett. Cukorborsó azt 

kérte a királytól, hogy hadd vonuljon el kis időre szobájába gondolkodni a válaszon, s midőn 

magányban lehetett, elővette titokban a tarisznyájából az aranypapucsot, felvette, pördült 

egyet, kettőt s aztán hármat, majd visszaballagott a trón elé, s mélyen meghajolva így szólt:  

- Kedves Királyom! A hercegnek, akiről ön beszélt, kacsalábon forog a palotája. – 

Ámult-bámult a király, honnan tudhatta ez az ifjú a választ, hiszen eddig egyetlen legény sem 

felelt még meg kérdéseire, de nem tudott mit tenni, ígéretét betartva hozzáadta a lányát és 

nekiadta az ország felét. Cukorborsó pedig visszaadta mátkájának az aranypapucsot, aki fél-

szegen elmosolyodott, de nagyon megörült bűvös cipellőjének. Ám Cukorborsó nem tudott 

önfeledten ünnepelni, mert szívét fájdalom nyomta: testvérei nem érkeztek meg a palotába. 

Így szólt menyasszonyának:  

- Nagy bánat nyomja az én lelkemet, királylány! Hárman indultunk útnak, de testvére-

im meghaltak az úton. Hogy lehetne kiszabadítani őket a halál markából? A királylány elmo-

solyodott, szeme megcsillant, majd pördült hármat papucsán, és Cukorborsó testvérei máris 

ott teremtek. Ölelték egymást a fivérek, s a két legény vígan osztozott testvérük boldogságá-

ban. Az egész országban nagy volt az öröm, világraszóló lakodalmat csaptak, s talán még ma 

is élnek, ha meg nem haltak. Az öregasszony meg azóta is várja a papucsot, ha meg nem halt. 

 

10. B Erdélyben 
 

A mi osztályunk május 5-9-ig élvezte ki az Erdély nyújtotta lehetőségeket. Korán indultunk, bár gon-

dolom a többi osztály is. 

 Ötödikén hajnali négy órakor kezdtük utunkat erre a csodálatos helyre. Körülbelül 12 óra alatt értünk 

a szállásra, Ivóba (Izvoare). Az oda vezető úton, több helyen is megálltunk. Az első állomás a Királyhá-

gó volt, ahonnan a nagyváradi székesegyházhoz, valamint a magyar római katolikus püspöki palotá-

hoz mentünk. Ezt követő úti célunk Kolozsvár és mesés látnivalói voltak. Ott megtekinthettük a 

Babes-Bolyai Tudományegyetem főépületét, Fadrusz János elképesztő Mátyás király emlékművét, 

ami az egyik leggyönyörűbb lovas szobor, a Szent Mihály-templom szépségeit és még sok más re-

mekművet. Végül a szálláshoz értünk. Takaros faházacskák voltak, amik belülről sokkal nagyobbnak 

tűntek, mint kívülről, egy hatalmas udvar (a diákok örömére trambulinnal, hintával), és az étkezde. 

Személy szerint el sem tud-

tam volna képzelni ennél 

jobb helyet a szállásunknak. 

Kényelmes ágyak, finom 

ételek és hatalmas vendég-

szeretet. A második napon 

ismét rengeteget utaztunk. 

Megcsodálhattuk a Gyer-

gyó-falvak tájait, hógolyóz-

tunk Pongrác-tetőn, csóna-

káztunk a Gyilkos-tó vizén, 

és ámultunk a Békás-szoros 

Szent Anna tó 
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szikláinak látványától. A harmadik napon Büdös-barlangi élményekkel lettünk gazdagabbak, láthat-

tunk székely kapukat, sütkéreztünk a Szent Anna tó partján, sétáltunk a tőzegmohalápos vidéken, 

Nyerges-tetőn tanultunk a kopjafák jelentéséről. A negyedik napon Tamási Áron sírjánál elénekeltük 

a Székely Himnuszt és koszorúztunk is. Állatokat simogattunk egy vadasparkban, aztán traktorral 

mentünk fel Hargitára majd sétáltunk még pár km-t. Azért a látványért megérte a túra, azt látni kell, 

gyönyörű volt. Körülbelül 1800 m magasan lehettünk. Aki teheti, lesse meg, mert csodálatos. Itt vé-

get is ért a túrázásunk. Az ötödik napon elindultunk haza. Mindenki fáradt volt, szinte az egész utat 

végig aludta a csapat nagyja.  

E kirándulás által olyan emlékeket szereztem, amiket sosem felejtek el. Mesés tájak, kedves embe-

rek, imádnivaló hely. Köszönöm a kísérőtanároknak, Bese Dóra és Halász Edit tanárnőnek, hogy ve-

lünk töltötték ezt a pár napot. Remélem mindenkinek legalább ennyire tetszett, és a következő osztá-

lyok is jól fogják érezni magukat. 

Ledneczki Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

A molettek is lehetnek szépek! 

 

Fontos, hogy elfogadd magadat olyannak, amilyen vagy, ahogy kinézel! 

Lehet, hogy az évek alatt rakódott rád az a felesleg, amiről úgy gondolod, hogy meg kel-

lene szabadulni, de inkább az elfogadás felé kellene 

indulnod. 

Ha egészséges vagy, akkor ne foglalkozz azzal, hogy 

rajtad van tíz kiló felesleg, hiszen a férfiak (akkor is, 

ha nem, hiszed) a nőisen kerek, puha formákat szeretik 

jobban – nem a sovány, csontos testeket. 

„ A kutyák játszanak csak csontokkal” – ez is innen 

ered. 

A világ legnagyobb székely kapuja, 

Torja 

Vadaspark: Sára, a szarvas 

A világ legnagyobb székely kapuja, Torja 
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Ahhoz, hogy el tudd fogadni magadat, nézd meg, hogy melyik típusba tartozol, ezzel már 

egy lépést tettél az elfogadás és a stílusos öltözködés felé. 

 

Típusok: 
Galamb 

A mellbőség és a csípőbőség közel azonos méreteket mutat, így szinte egy vonalba kerül 

a törzsed. A súlytöbblet a deréktájékon található. 

Homokóra 

A mellbőség és a csípőbőség között nincs különbség, de a derék vékonyabb a két másik 

méretnél. Az összhatásban a női testen egyenletesen van lerakódva a „felesleg”. 

Deltás 

Az úszóknak van jellemzően ilyen testük: széles váll, keskeny csípő, a derék a kettő kö-

zött valahol. Összhatásban a felsőtest vastag, az alsó test vékonyabb. 

Körte 

Legjellemzőbben az irodai alkalmazottaknak alakul ki a körteforma. Alul szélesebb, felül 

keskenyebb test a jellemző, azaz a vállak kisebbek, mint a csípő. 

 

Erre oda kell figyelni:  
Minták 

Először is a mintákkal kell tisztába lenned, hiszen nem minden minta viselhető minden 

testen. 

A legjobb megoldás az, ha több ruhát próbálsz fel egy-egy vásárlás alkalmával, mint am-

ennyit meg is vásárolsz, hiszen így lesz összehasonlítási alapod annak megítélésére, hogy 

mi áll jól neked, és mi nem. 

Amit már most meg lehet súgni, és ruhapróbákon jusson eszedbe: a keresztcsík széle-

sít, a hosszanti csík nyújt – optikailag az előző mintában szélesebbnek látszol, mint 

amilyen vagy, az utóbbi mintás ruhadarabok viszont optikailag megnyújtják a testedet. 

A „V” formában összefutó csíkozás is nyújtó hatással van a kinézetedre. 

 

Ha mindenképpen szeretnél egy-két mintás darabot is választani, akkor kerüld a nagy 

mintákat, inkább kisebb méretű minták az ajánlottak a teltkarcsúak számára. A virág-

mintásnál és a pöttyös mintáknál az lenne a legideálisabb, ha sötét alapon kicsi, világos 

mintákat választanál. A nagyméretű minták esetében olyat válassz, ahol a minták kontúr-

vonalakat is tartalmaznak, így nem nagyít, hanem díszít a minta. 

 

Légy bátor! 
A színekkel való kapcsolat sok nőt elbizonytalanít, nem csak a moletteket érinti a prob-

léma, hanem sok vékonyabb hölgy sem biztos abban, hogy milyen színeket hordhat bát-

ran. A színekkel kapcsolatban is meghatározható egy állandó szabály: a sötétek keske-

nyítenek, a világosak teltebbé tesznek.    

 

 

          Geni  
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Versek 

 

Ahogy tárult az ajtó... és belépett ő...  

Szívemben megjelent egy hatalmas kő.  

Káprázatos szeme oly gyönyörűen csillant... 

Mosolya oly édes... fogacskája villant. 

 

Újból érzem végre, oly régen vártam már 

Fáj ha ő nem szeret, ez a legnagyobb kár... 

Megtennék én bármit... csakhogy szeressen 

Bár ennél fontosabb nekem, hogy örökkre ne-

vessen. 

 

Boldognak akarom látni... már csak ez kell 

nekem 

Csak ha ő szerelmes, és viszont szere-

tik....csak akkor boldog lelkem. 

 

Szemem becsukva még, most is látom őt... 

Még hallom hangját esténként... oh...mily 

gyönyörű nő... 

Csókjaira vágyom...amióta ismerem... 

Ölelését akarom, s folyton csak keresem... 

 

De nem folytatom...nem akarom zaklatni... 

Nem akar a lelkem elutasítást hallani... 

Hiányzik, ezért most hagyom, hogy menjen 

Bár örökké és csak ő marad az életem. 

 

Kocsis Bogdán 

 

BűnKáprázat  

 

Arc fehér golyóján festő szín kavalkád feke-

te foltja,  

rajta csak a fény fest ellenállhatatlan bájos 

képeket.  
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Játszott a fénytünemény, bájos ragyogó gyanúsítottja.  

 

A dobogó vörös porcikánk lát igazán a másikba,  

van, ki bezárja szívét, az vak,  

s biztos nem lát csak nézeget,  

istentelenül emészti magát, s álmod álomképeket.  

S így követ el buta lelke, rémisztő bűncselekményeket.  

Bűneid lesznek mind, s a mély elvakult örömöd hívogat,  

a villanó ragyogás csábít, a világos fény csalogat,  

s hozza magával a bénán bólogató bánó bajokat.  

Hányva-vetve húzza jobbik felem, a rém bóvli balomat.  

Bal a végén erősebb lesz, mint az acélos gyáva jobbom,  

Együtt lesz rendíthetetlenül eltökélt, masszív s acélos,  

megszállottan fanatikus, s nem csak csekély ötszázalékos. 

Kókai Gábor 

ESZI Hírek 

 A XVII. Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét 2014. április 11-13. között ha-

gyományosan az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium rendezte. 
 Mikola Sándor 

Országos Tehetségkutató 

Fizika Verseny döntőjé-

ben Papp Zoltán 10.C 

osztályos tanulónk 5. 

helyezést ért el. Ezúton is 

gratulálunk, és további 

sikereket kívánunk! 

ESZI Diáknap 

2014. május 22-én Az 

ESZI Diákönkormány-

zata a 

KULTURKAPOCS 

TÁMOP-os pályázat 

keretében szervezte az 

idei tanév második di-

áknapját, mely több 

szempontból is rendha-

gyó volt. Helyszín a 

sportcsarnok, az iskola 

udvara és néhány tante-

rem volt. 

A Diáknapot diákigaz-

gató választással kezd-

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4xu7xtz8cn33XM&tbnid=-EC93BKlYWg3UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotdog.hu/loona87/fotoalbum/pa/mx/4ffd2876e00702994a00bfce&ei=XrCBU5KkM8SsPeiegIAM&psig=AFQjCNE_EAR7SVP71tpfx515IbUxMZcdfA&ust=1401094192168524
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tük, a két állva maradt jelölt Salihu Gentiana és Molnár Manfréd közül csekély szavazatkü-

lönbséggel Molnár Manfréd nyerte el a címet. 

A 13 helyszín változatos programot kínált, az „időjárásfelelős” is kitett magáért, igazi nyári 

körülményeknek örülhettünk. 

Az épületen belüli helyszíneken „csoki tőzsde, bróker bajnokság”, „1perc és nyersz” tipusú 

ügyeségi versenyek, fejtörő programok, és Gyulai István „Gondolatstoppos” programjai szó-

rakoztatták a résztvevőket. 

A szabadtéri helyszínek közül népszerű volt a gokartbemutató és verseny, a „Celőke” egyesü-

let íjászversenye, a környezettudatos kreativitást igénylő ékszerkészítés, a bőrdíszműves fog-

lalkozás. Nem maradhatott el a szokásos focibajnokság sem, de a Krasznai Tamás vezette 

karate önvédelmi fogások elsajátítását is sokan tartották hasznosnak. 

A Bikarodeón sok mindenkit megtréfált és levetett magáról a műbika, népszerű és forgalmas 

volt a palacsintasütés helyszíne is. 

A Fogyasztóvédelem kitelepült laborjában bevizsgáltathattuk „gyanúsnak vélt” elektromos 

eszközeinket, napszemüvegünket. 

A résztvevők energiáinak pótlásáról is gondoskodtak a szervezők: finom szendvicsek és üdí-

tők biztosításával. 

A diáknapi rendezvény fő szervezője Zakara Andrea tanárnő volt, „jobbkeze” pedig Zsidi 

Mónika tanárnő, akiknek ezúton is kifejezzük köszönetünket, és gratulálunk sikeres munká-

jukhoz! Köszönet a szervezett, lelkes, hatékony munkáért a diák segítőcsapatnak is! 

 

A véradásról 

A véradás önkéntes véradóktól – alapos előzetes 

orvosi vizsgálat után –, orvosi felügyelet alatt a 

nagyobb műtétekhez, bizonyos életmentő kezelé-

sekhez, terápiás vérkészítmények előállításához és 

a további feldolgozáshoz szükséges vér vagy vér-

összetevő levétele. A teljes véradás alkalmával 

steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű se-

gítségével 4,5 deciliter teljes vért, valamint a vér 

vizsgálatához szükséges néhány kémcsőnyi meny-

nyiséget vesznek le. A vételhez használt zsák, és a 

hozzá csatlakozó vérvételi tű is egyszer használha-

tó, így a véradó nem fertőződhet. A zsákban a vér 

alvadását gátló és a vérsejteket tápláló oldat van. 

A tartós konzerválás glicerines átitatás (kryoprotekció) utáni mélyfagyasztással érhető el. 

Vérvétel közben a kart tartó lapot általában folyamatosan billegtetik a tökéletes keveredés 

érdekében. 

A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása a Magyar Vöröskereszt feladata, 

amely során együttműködik az Országos Vérellátó Szolgálattal, valamint más társadalmi 

szervezetekkel. A véradás speciális formája az aferézises vérvétel eljárás, vagyis a vér bizo-

nyos alkotórészeinek szeparálása, csak annak a levétele a véradótól. 

Iskolánkban is többször van lehetőségük a diákjainknak véradással segíteni a beteg embere-

ken. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki eddig segítséget nyújtott, és reméljük a jövőben 

még többen csatlakoznak az aktív véradók táborához. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orvos
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Glicerin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_V%C3%B6r%C3%B6skereszt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1gos_V%C3%A9rell%C3%A1t%C3%B3_Szolg%C3%A1lat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Afer%C3%A9zises_v%C3%A9rv%C3%A9tel&action=edit&redlink=1
http://www.gyorkony.hu/NEW/wp-content/uploads/2014/02/veradas1.jpg
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HuMorzsák 

Három falusi asszony késő este battyog hazafelé a vasútállomásról. 

A bezárt kocsma lépcsőjén félájult részeg férfit látnak heverni. Ki 

lehet az? Az egyik asszony odamegy, körbetapogatja a slicce kö-

rül, aztán közli:  

- Ez nem az én férjem!  

A másik is körbetapogatja ugyanott:  

- Tényleg nem a te férjed!  

Mire a harmadik:  

- De nem is a falunkból való!  
 

Mórickának mondja a biosz 

tanár: 

- Mondj egy költöző madarat! 

- Fecske. 

- Most egy nem költözőt! 

- Döglött fecske.  

 

Egy kubai iskolában történelem órán híres külföldi emberekről tanul-

nak a gyerekek. 

- Miről volt híres Kolumbusz Kristóf? - kérdi a tanárnő. 

- Vízum nélkül jutott el Amerikába...  

Aranyköpések 
 

 Annyit olvastam az alkohol és a dohányzás káros hatásáról, 
hogy elhatároztam, abbahagyom az olvasást!. 

 Átugrom 5 percre a szomszédba, keverd meg félóránként a le-
vest. 

 Nekem nem kell életbiztosítás. Azt akarom, hogy tényleg min-
denki szomorú legyen, 
amikor meghalok. 

 Eddig hülye 
voltam, de most vettem 
egy 360 fokos fordula-
tot. 
 

 

Mindenkinek kívánunk élményekben és 

pihenésben gazdag kellemes nyári szünetet! 
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