
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Mint már sok alkalommal, tavaly is megrendezésre került 

a karácsonyi szavalóverseny az ESZI kollégiumában. Több 

diák is részt vett a programon, rengeteg szép verset és 

néhány zenés produkciót is hallhattunk. A szavalók 

karácsonyi hangulatot hoztak a kollégiumba. A teret 

betöltötte a szeretet ünnepének a hangulata. Az előadásokat 

három kategóriába sorolták: karácsonyi vers, saját vers, és 

hangszeres műsorszám. Amikor megérkeztek a tanulók, 

sorszámot húztak. Megkérdeztünk két tanulót, Borda 

Odettet és Tar Melindát a 10 D osztályból, hogy milyen volt 

a verseny. Odett elmondása szerint voltak páran, akik 

megakadtak versmondás közben. Mindenki nagyon izgult, 

többek között ő is. Odett Kosztolányi Dezső Karácsony 

című versét választotta, amit könnyen meg tudott tanulni. 

Magyar tanárnője, Tóth Judit tanárnő kérésére indult a 

versenyen. Megkérdeztük Melindát is: „Izgalmas volt a 

verseny. Amikor odamentünk, Tóth Judit tanárnő 

köszöntötte a diákokat. Sorszámot húztunk és a lapon lévő 

számok alapján mentünk ki verset mondani. Körülbelül 20-

25 diák vett részt a versenyen.  Juhász Gyula Karácsony felé 

című versét választottam. A szöveget könnyű volt 

megtanulni, a hangsúlyozás már nehezebben ment. Kaptunk 

sütit, kávét és ásványvizet. Miután elmondta mindenki a 

verset, kb. fél órát kellett várnunk az eredményhirdetésre. 

Ez kicsit nyomasztott minket, mert már nagyon 

türelmetlenek voltunk. A saját vers kategóriában csak egy 

első, a zenésben is csak egy első helyezett volt. A 

választottban volt első, második és harmadik helyezett is. 

Ők oklevelet és könyvet kaptak. A többiek egy emléklappal 

gazdagodtak és mindenki választhatott egy mézeskalácsot. 

Én is a magyartanárom javaslatára indultam.” 

Tóth Judit, magyar szakos tanárnő is értékelte a versenyt: 

„Nagyon jól sikerült a verseny. Meglepő, hogy egy műszaki 

iskolában mennyi diák érdeklődik a kultúra, vers és a zene 

iránt.” A tanárnő elmondta, hogy az egyéni vers 

kategóriában egy 11. B osztályos fiú lett az első helyezett. 

Alkotása alapján meglepő, hogy egy tizenegyedikes 

tanulónak milyen mély gondolatai vannak az ünneppel 

kapcsolatban. Ezen kívül kiemelkedő volt még két 

kilencedikes diák verses-zenés produkciója. A szavalók 

nagyon ügyesek voltak, sok kilenc- és tízedikes diák indult 

ezen a versenyen, akik bátran kiálltak a közönség elé. A 

zsűrinek is nagyon tetszettek a szavalatok. Az elnök Acsádi 

Rozália, Tolna megyében ismert költőnő volt, aki tanárnő is 

egyben. 

Reméljük, hogy a jövőben hagyománnyá válik a karácsonyi 

szavalóverseny és sok ügyes tanuló mutathatja meg a 

tudását. 

Ezúton is köszönjük a beszámolókat, és gratulálunk minden 

szavalónak! 

 

Bolvári Eszter, Markos Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a tanévben is megtartottuk a már hagyománynak 

számító koli karácsonyt. A program a megszokottak alapján 

a következő volt: igazgatói megnyitó, zenés-verses előadás, 

vetélkedő, vacsora, teaház. Én már harmadik éve vehettem 

részt ezen és most is, mint legelőszőr nagyon élveztem. Az 

előadásban szerepeltem, így nem igazán tudom nézői 

szemmel leírni, de szerintem nagyon jól sikerült. Az egész 

rendezvény ideje alatt fantasztikus volt a hangulat. A 

vetélkedőn pedig kipróbálhattuk magunkat. Izgalmas 

szórakozás volt. A versenyeredmények alapján a „Rivatagi 

Sohamkukacok” csapat lett az első, a „Felfúrt Hengerű 

Turbódiesel Zsiguli” a második és a „12-esek” a harmadik 

helyezett. Gratulálok nekik!  Ezek után teaház és vacsora 

hozta meg az igazi karácsonyi hangulatot. Süteményezés, 

teázás és beszélgetés a nagyklubban kellemes, családias 

hangulatban. A bográcsban pedig készült Tibi bá isteni 

paprikás krumplija. Remekül éreztem magam, ez megint 

egy emlékezetes nap volt számomra, köszönöm! Alig 

várom a jövő évi karácsonyi rendezvényt!  

Ledneczki Ria 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Újabb meghívást kaptunk, Molnár Ferenc Manfréddal együtt a 2015.01.08.-i DÖK gyűlésre, Szekszárdra. Tolna 

megye legtöbb iskolájából eljöttek erre a rendezvényre, ahol csaknem harmincan vettünk részt. Ennek az egynapos 

programnak a lényege az volt, hogy minél több gyerek ismerje meg egymást és együtt találják ki azt, hogyan 

segíthetnék az iskolai közösségi élet javulását. Egész nap játékosan ismerkedtünk és ötleteltünk. Délelőtt inkább a 

diákjogokról volt szó, délután pedig az iskolai problémákról és azok megoldási lehetőségeiről. Délben egy közeli 

étteremben ebédeltünk, aminek a költségét a Polip állta. Hazajövetelünk előtt egy előadással készült a Polip egyik 

szervező tagja, Barta Szabolcs István, amelyben az Erasmus+ programjáról beszélt.  

Mi is az az Erasmus+? Az Erasmus+ -nak három fő célkitűzése van: költségvetésének kétharmadából az egyének 

külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási intézmények, 

ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok és NGO-k közötti partnerségekhez, valamint az 

oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot 

ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást. További információért keresd: 

http://yia.hu/aloldal.php?oldalnev=H%C3%ADrek&aloldal=Erasmus%20Plus%202014-2020&szam=2 

Nagyon örültünk a meghívásnak, úgy gondolom sok új információt szereztünk.  

Schönhardt Zsanett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. január 10-én, szombaton a Nemes Tihamér Programozási versenyen vettünk részt. Ez 
már a verseny második fordulója volt, ahová iskolánkból tizenkét diák jutott tovább a 9-10. 
osztályos korcsoportból. 
Az első forduló jóval könnyebb volt a másodiknál, hiszen ott csak logikai feladatokat kellett 
megoldanunk. Ellentétben a másodikkal, ahol már a kiválasztott programozási nyelven kellett 
programot írni.  
A verseny előtt délutánonként sokat készültünk. A megmérettetés kisebb nehézségekkel 
indult, mivel nem tudtunk belépni az online rendszerbe, ahová a megoldásokat kellett feltölteni. 
Mi mégis mindent megtettünk a cél érdekében! 
Összességében nagyon jó hangulatban telt a délelőtt. Bár nem sikerült magas pontszámokat 
elérni, mégis büszkék lehetünk magunkra, hiszen mindent megtettünk a legjobb eredmény 
elérése érdekében. 
Az elkövetkezendő időben folytatjuk a felkészülést a jövő évi versenyre. Elhatározásunk 
szerint: „Jövőre az ESZI-sek nyernek!”       Benedek Kata 
  



Benedek Katalin 
 

 

 

 

2015. január 7-én a korai órákban álmosan, de izgatottan 

indultunk neki az osztrák útnak. Lassan telt az utazással az 

idő, bár sokat beszélgettünk és szórakoztunk a buszon. 

Teltek múltak az órák és egyszer csak megérkeztünk a 

szállásra, Aigenbe. Rögtön gyönyörködhettünk a havas 

hegyekben. Elkezdtünk a buszból a szobákba bepakolni. 

Elrendeztük magunkat és a cuccainkat majd körbenéztük 

a szállásunk kis zegzugait. 18 órakor meleg vacsorával 

fogadtak minket, bár arról a vélemények megoszlottak, 

hogy milyen is volt. Vacsora után azt csináltuk minden 

nap, amit csak szerettünk volna 11-ig. Lehetőség volt 

billiárdozásra, csocsózásra, pingpongozásra, de még 

dartsra is. Így voltak, akik ezekkel foglalták el magukat, 

ám többen mégis inkább a szobákban ültek és 

beszélgettek, szórakoztak, egyszóval jól érezték magukat. 

Ez így volt az összes napon, már az elsőn is. Aztán eljött a 

várva várt síelés napja. Elmentünk reggelizni majd pedig 

készülni, öltözködni illetve teát főzni és a busz már indult 

is Tauplitz-ba. Beállítgattuk a síléceket, a bakancsokat 

felvettük és már indulhattunk is a nagy kalandra. Az első 

nap jól indult, ám voltak félreértések és emiatt pedig 

kellemetlen pillanatok. 4 vakmerő lány elindult az 

ismeretlenbe, majd elkezdődtek a gondolkodások. „Na, 

akkor most hogyan is tovább? Lefelé csak piros pálya 

vezet, fent semmi ismerős és kezdődik a vihar, mi pedig 

kezdők vagyunk…” Szerencsére néhány perc tanakodás 

után ott termett néhány kísérő, köztük Lúcia tanárnő is. 

Boldogságos pillanat volt meglátni őket, hogy felénk 

tartanak. Majd miután megtudták, hogy a 4 bátor lány 

KEZDŐ a levegő megfagyott. Felajánlották, hogy 

segítenek lejuttatni épségben bennünket. Ez így is volt egy 

darabig, aztán két részre szakadt a nagy csapat. A tanárnő 

kíséretében jó irányba haladtunk, ám a többiek rossz útra 

tértek. Sajnos nekik sokat kellett menni nehezebb, illetve 

veszélyesebb szakaszokon. Sajnos egy rossz esés elég volt, 

hogy ne tudjon lábra állni az egyik lány. Feljöttek érte, 

lehozták az ottani elsősegélynyújtók rögtön a mentőhöz. 

Sokan idegesen éltük meg ezt az időt, izgultunk, hogy na, 

mi is lehet. Mi visszamentünk a szállásra, majd néhány óra 

múlva a kis „elesett” is visszajött, szerencsére komolyabb 

baj nélkül. Este, reményekkel teli másnapot várva 

feküdtünk be az ágyba és elaludtunk. Másnap ismét a 

szokásos reggel, és ismét a pálya. Tanulgattunk síelni és 

emellett pedig jól éreztük magunkat. A „haza”indulás előtt 

egy kicsivel ismét kiderült, hogy sajnos ez a nap is 

balszerencsés egyikünk számára. Az egyik 10. A osztályos 

fiúnak egy rossz esés következtében megsérült a térde, 

majd neki is kórházba kellett mennie, ám az ő balesetének 

súlyosabb következménye lett. Combig be kellett 

gipszelni és még sorolhatnám, hogy miken ment keresztül. 

Két napon eddig két baleset történt. A szálláson ismét azon 

tanakodtunk, hogy ki is lesz a következő a 3. nap?  

Ám másnap reggel megtudtuk, hogy sajnos mindenki, 

hiszen az idő pocsék lett és nem tudtunk síelni. 

Szerencsére vásárolni elmentünk, hogy tudjunk venni ezt-

azt. Majd a szálláson foglaltuk el magunkat, voltak, akik 

csak pihentek, de akár még szaunázhattunk is. Este, mikor 

már szinte felhőtlenül jól éreztük magunkat, sajnos ismét 

történt valami. Öten lifteztünk, amikor épp elment az 

áram. Ez az a pillanat, amit nem kívánunk senkinek. 

Elkezdtünk azonnal telefonálgatni, majd mondták, hogy 

mindenhol elment az áram és nem tudnak mit tenni. Ekkor 

csak jobban pánikba estünk, ki így, ki úgy… Közülünk az 

egyik bátor fiú felfeszítette a liftajtót és szerencsére épp 

szintnél voltunk, ezért ki tudtunk szállni… Mi lett volna, 

ha ő nincs? – ez járt a fejünkben. Majd miután kiértünk 

egymás karjaiba estünk, hogy igen, ez is megtörtént, de itt 

vagyunk. Sírva aludtunk el néhányan, hogy mi lesz még, 

esetleg valami jó is fog történni? Másnap ismét vártuk, 

hogy mehessünk síelni, ám az eső esett, hó pedig még a 

hegycsúcsokon sem igazán volt. Elmentünk egy másik 

helyre, ám itt sem tudtunk a pályára menni és 

visszafordultunk. Az utolsó este kezdett a csapat 

összekovácsolódni és kezdtük érezni, hogy szerencsére, de 

egyben sajnos reggel már indulunk is haza. 

Megpróbáltunk minél több időt együtt lenni, amíg csak 

lehetett. Majd összepakoltunk és lefeküdtünk aludni. 

Reggel bepakoltunk, és amikor már indultunk, elkezdett 

nagy pelyhekben esni a hó. Már volt néhány cm, és mint a 

kisgyerekek elkezdtünk játszani, egymást megfürdetni 

illetve hógolyózni. Jó másfél órát játszottunk, ami nagyon 

izgalmas és jó érzés volt számunkra. Még szeretett Lacza 

tanár úr is részese lehetett néhány hógolyónak. Persze 

teljesen „VÉLETLENÜL”! :D Aztán beültünk a buszba és 

elindultunk Paks felé.  

Visszagondolva nem is volt olyan rossz, ám mégis átélni 

némelyik pillanatot, hááát… 

A lényeg, hogy jövőre jobb lesz, és ahogy az előző 

években, a 2016-os tábor is rengeteg csodálatos élménnyel 

fogja gazdagítani a résztvevőket. Mi mindenképp 

megyünk, hiszen a rossz emlékek is emlékek, és az idő 

mindent megszépít. Ezúton is köszönjük az Erőműnek a 

támogatást, hogy a rendelkezésünkre bocsátott buszokkal 

eljuthattunk Ausztriába. 

Találkozzunk jövőre is a sí táborban! 

Salihu Gentiana 12. D 

 

 



 

 

 

 

Ebben az évben is sok diák írta meg a felvételit az ESZI-ben. 2015. január 17-én közel 215 tanuló mutatta be 

tudását a magyar és matek felvételin az iskolában. 

Már reggel fél 9 körül érkeztek folyamatosan a felvételiző diákok szüleikkel, osztálytársaikkal, barátaikkal. Az 

írásbeli felvételi 9 órakor kezdődött el, addig lehetőségük volt a diákoknak arra, hogy megnézzék, melyik 

teremben kell megírni a felvételit.  

Én segítőként vettem részt a rendezvényen. A felvételiző diákokat kellett terelgetni a termekbe, a szülőket pedig 

a földszintre, mert a felvételi ideje alatt nem tartózkodhattak a folyosón. Ez alatt előadásokat tartottak a 

vízgazdálkodásról a főiskola nagyelőadó termében, hogy lekössék a gyermeküket váró szülőket. Az 

előadásokhoz kapcsolódóan kvízeket lehetett kitölteni, a helyes megfejtéssel pedig ajándéktárgyakat lehetett 

nyerni. 

A magyar felvételi után 15 perces szünetet kaptak a diákok, amikor kicsit kipihenhették magukat. Utána 

következett a matek felvételi, amit ugyanúgy 45 percen keresztül írhattak. A felvételi végén a diákok többsége 

megkönnyebbülve hagyta el az iskolát. Gangel Johanna 10. D 

Felvételizőink szerint… 
 

7. b. 

Magyarázd meg a nyelvi humort az alábbi 

üzletnévben! A válaszod legalább 2 ötletelemre 

épüljön! 

KopaszTom 

„A Tom lenyír, kopaszra most, ne menekülj, ne bújj, 

gyere, kopaszra nyírlak most!” 

„Aki hajat szeretne csináltatni, menjen 

KopaszTomhoz!” 

„Az első szó a lányok egyik kedvenc helye, a második 

egy gépre utal, ami a fejeden közlekedik.” 

„Az első szó a kopaszra levágott fejre utal.” 

7. a. 

Milyen bajba keveredett a róka? 

„Nagy bajba.” 

„Kint vékonyan ment be.” 

Mit mondott a neki a menyét? Fogalmazd meg a 

saját szavaiddal! 

„Ha ki akarsz jutni a lyukon, kin még öszvér voltál, 

legyél most is az.” 

9.a. 

Miért biztonságos sportág a búvárkodás? 

„Mert kicsi rá az esély, hogy megfulladsz, vagy beléd 

mennek.”

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÁNGOKBAN AZ ESZI! 
Hagyományainkhoz híven, az idei évben is 

megrendezésre került iskolánkban a kultúra napi 

vetélkedő, amely január 22.-én zajlott le. A versenyen a 

paksi, illetve a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályos 

palántái vehettek részt. Összesen 8 csapat mérte össze 

tudását. Hogy milyen témában? Az idei vetélkedő ihletét 

egy Nagy László idézet adta: "Tűz te gyönyörű, dobogó, 

csillag-erejű...". A versenyzők számára egyértelművé vált, 

hogy a tűz csínját-bínját ki kell ismerniük ahhoz, hogy 

dobogós, akár első helyezetté váljanak. Szerencsére sem 

tanár, sem diák nem találkozott futkározó ősemberhez 

hasonlító emberkékkel, akik próbálják megfejteni a 

tűzrakás módját - márpedig ez a feladat is megoldásra várt. 

A vetélkedő elején minden csapat választott magának egy 

asztalt, melyben el volt rejtve a csapatnév, illetve a 

menetlevél. A csapatneveket a tűz és a láng ihlette. A 8 

csapat ide-oda rohanva, teremről-teremre próbálkozott a 

feladatmegoldásokkal… Tüzek, lángok futottak végig az 

iskolán. Még szerencse, hogy a Paksi Tűzoltóságot nem 

kellett értesíteni, hiszen a diákok sikeresen helytálltak. 

Nem hiába dolgoztak a fizikai feladatoktól kezdve, a 

tűzrakáson keresztül, akár a lézerrel való célzásig, ugyanis 

értékes jutalmakat nyertek a dobogósok. A vetélkedő 

szponzorai a valamikori volt ESZI-s diákjaink voltak. A 

győzelem, a tűz mesterségét legjobban ismerő csapaté, a 

paksi Deák Ferenc Általános Iskola csapatáé lett. 

Gratulálunk nekik, és minden csapatnak a szép 

helyezésekért. A remek hangulatú, szinte már perzselő 

délutánról jókedvűen távoztak a versenyzők és 

kísérőtanáraik.  
Simon Csaba 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ígéretes kosárlabda tehetség, laktanyai „tápos”, középiskolai 

tanár, majd kommunikációs igazgató és az ESZI 

Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 

kuratóriumának elnöke, aki a mai napig rendkívül fontos 

szerepet játszik az atomerőmű és az iskola vérkeringésében. 

Mittler Istvánnal beszélgettünk! 

Mittler István Pakson született. Középiskolás éveit a Vak 

Bottyán Gimnázium tanulójaként töltötte. Paksi fiatalként őt 

is megfertőzte a „kosárlabda-láz”, így gimnazista napjainak 

fontos részévé vált a sport. Reggel 6-kor már edzésre készen 

állt a gimnázium tornatermében, innen sietett a délelőtti 

tanórákra. A kicsengetés után újra a labdáé volt a főszerep: 

előbb az iskolában presztízskérdésnek számító házi-

bajnokság csatái zajlottak, majd következett a délutáni edzés.  

A sportos életmódot nem könnyű összeegyeztetni a 

tanulással. Mittler István számára az első nagy dilemma az 

volt, hogy a gimnáziumi évek végén a sportot vagy a tanulást 

válassza. 

„Bár vannak kivételek, de nehéz az élsportolás mellett 

diplomát szerezni. Látva az akkori paksi sportolókat, akik 

nehezen tudták összeegyeztetni az élsportot és a tanulást, úgy 

döntöttem, hogy az iskolát kell az első helyre tennem.”- 

magyarázta döntését. 

A gimnázium után felvételt nyert a szegedi József Attila 

Tudományegyetemre, ám mielőtt belevágott volna 

tanulmányaiba, teljesítenie kellett az akkor 

kötelező sorkatonaságot. 

„A katonaság egészen érdekes időszaka volt 

az életemnek. Nagykanizsára kerültem, az 

ottani laktanyában több mint kétezren éltünk.  

Az úgynevezett első lépcsős laktanyákban 

nagyon nagy szigor volt. Az összetétel 

egészen vegyes volt: börtönviselt emberek és 

miskolci jogászok is tartoztak a körletünkbe. 

Egészen fiatalon, 18 évesen soroztak be 

minket. Mondanom sem kell, éltünk-haltunk a süteményért, 

ezért gyakran látogattuk ilyen célból a közeli kantint, az 

idősebb katonák el is neveztek minket „táposoknak” –mesélte 

Mittler István. 

Első diplomáját a József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karán szerezte, majd ugyanitt 

környezetvédő képesítést és közgazdász diplomát szerzett. 

Néhány év ESZI-s tanítás után 1995-től az atomerőmű 

Tájékoztató és Látogató Központjának munkatársa lett, ahol 

felettese az ESZI első igazgatója, Kováts Balázs volt. 

Fokozatosan lépegetett fel a ranglétrán, míg végül ő lett a 

Tájékoztató és Látogató Központ kommunikációs vezetője. 

Munkája kiemelkedő minőségét bizonyítja, hogy nemrég egy 

újabb rendkívül fontos pozíció betöltésére kérték fel: 2013. 

január 1-jétől ő lett az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő 

Zrt. kommunikációs igazgatója. Mivel az erőmű felelős az 

ország nagy részének energiaellátásáért, rendkívül fontosnak 

tartja, hogy kommunikációs szakemberként mindig hiteles 

információkat továbbítson az emberek felé, legyen szó akár 

az üzletről, akár a magánéletről. 

2009. szeptembere óta tölti be az ESZI–t fenntartó Alapítvány 

kuratóriumának elnöki posztját. Fejlesztéseivel és ötleteivel 

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kiemelkedően jó 

körülmények között végezhetjük tanulmányainkat. 

Elmondása szerint rendkívül fontos, hogy a mai fiataloknak 

minden lehetőség adott legyen a szakmai fejlődéshez, és 

reméli, miután elhagytuk a középiskolát, szeretettel 

gondolunk majd vissza az itt töltött évekre. 

És hogy milyen tanácsokkal látna el minket, ESZI-s diákokat? 

„Tanulni, tanulni, tanulni - gyakran idézzük pedagógus 

feleségemmel együtt egyetemista lányunknak és középiskolás 

fiúnknak is. Nagyon fontos, hogy az ember olyan szakirányt 

válasszon, amit szeret… Úgy gondolom, hogy ebbe 

az iskolába csak jó képességű fiatalokat vesznek fel. 

Megvan a tanári és technikai feltétele annak, hogy 

jól tanuljatok.  Ez már nem játék. A legszebb évek a 

középiskolás évek, ilyenkor van a legtöbb időtök, 

még ha most ezt nem is így gondoljátok. A 

lehetőségeket meg kell ragadni. A számítástechnikai 

alapismeretek mellett nagyon fontosak a nyelvek. 

Mindenkit arra biztatnék, hogy minimum egy 

középfokú nyelvvizsgája legyen az érettségiig. Én 

azt mondom, próbáljatok minél több nyelvet elsajátítani, mert 

ennek akkora előnyét élvezhetitek majd az egyetemen, illetve 

később a munkátok során, amelyet most még el sem tudtok 

képzelni. Ha valakinek van egy álma, egy célja, akkor azért 

érdemes mindent megtenni, akár harcolni is.” 

 

Dicsérdi Ádám

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Stróbl Teréz 
(Történelem-földrajz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Az ESZI előtt Tolnán a  Sztárai Mihály 

Gimnáziumban dolgoztam, én ott is 

végeztem középiskolásként. 

2. Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról? 

Információim voltak az iskoláról, 

tudtam, hogy ez az Atomerőműnek az 

alapítványi iskolája, emellett voltak 

ismerőseim a tanárok között. 

Történelem tanárok, már nem tanítanak 

itt, de úgy hívták, hogy Tóth Zoltán, 

illetve sajnos már meghalt 

Leimsziederné Tóth Ildikó, vele 

többször találkoztam illetve velük 

többször találkoztam történelem 

versenyeken, nyilván innen ismertem az 

iskolát. És mellette 2012-ben itt voltam 

érettségi elnök, Bordács Tanárnőnek az 

osztályában, ahol egy nagyon 

színvonalas érettséginek lehettem a 

részese. 

3. Az elmúlt félév tapasztalatai 

alapján változott a véleménye az 

iskoláról? 

Alapvetően nem változott meg. 

4. Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

Ez egy nagy iskola, tehát nagyon nehéz 

bármit is általában mondani, hiszen én 

csak a diákok egy részét tanítom. 

Általában ugye a folyosóról ismerem a 

többséget, a többségről azért 

elmondhatom, hogy tisztelettudó diák, 

például ez megnyilvánul abban is, hogy 

köszönnek, és ma már úgy tűnik, hogy 

az iskolák világában az, hogyha egy 

diák a folyosón köszön a tanárnak, már 

nagyon pozitív dolog. Akiket tanítok, 

azokról azt mondhatom el, hogy a 

többségük szorgalmas, lelkiismeretes 

diák. 

5. Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Inkább csak a közvetlen terveimet 

szeretném elmondani. Közeledik az 

érettségi és szerintem egy igen nagy 

feladat lesz, majd a 12.B osztálynak a 

középszintű érettségije, én igyekszem 

mindent megtenni, hogy sikeresen 

érettségizzenek. Emellett a 12.D 

osztályból még heten fognak 

földrajzból középszinten érettségit 

tenni, és pluszban szoktam foglalkozni 

négy olyan diákkal, akik emelt szinten 

mennek történelemből, úgyhogy én 

most ezeket a feladatokat tekintem 

legközvetlenebb célomnak. (Sebestyén 

Henriett, Simon Alexandra) 

 

Doba Antal  
(CNC, forgácsolás): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Közvetlenül az iskola előtt a Dunaferr 

Szakközép- és Szakiskolában taní-

tottam, az előtt pedig a Dunaferr 

Fejlesztő és Karbantartó Kft.-nél 

dolgoztam 20 éven át. 

Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Kapott információim alapján, úgy 

tudtam, hogy itt magas szintű oktatás 

folyik. Leginkább a gépészetről, 

gépgyártásról hallottam. 

Az első félév tapasztalatai alapján 

megváltozott a véleménye az iskolá-

ról? Ha igen, milyen vonatkozásban? 

Nem változott, sőt inkább meg-

erősödött. Teljesen meg vagyok 

elégedve az iskolával. 

Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

Jó és nyugodt légkör. A diákok 

fegyelmezettek, igyekeznek, szorgal-

masak, aktívan részt vesznek az órai 

munkában és ez nagyon tetszik. 

Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Nyugdíjas koromig itt szeretnék 

tanítani, továbbra is a saját szakte-

rületemen (CNC, forgácsolás). 

 (Ledneczki Ria) 

 

Halász Edit  
(kollégiumi tanár): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Egyetemen tanultam, emellett pedig egy 

német cég ügyfél-szolgálatán 

dolgoztam. 



Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Itt tanultam, így ismertem régebbről a 

kollégáim nagy részét, minden 

információm meg volt az iskoláról. Ha 

lehet így mondani, az iskolával nőttem 

fel. 

Az első félév tapasztalatai alapján 

megváltozott a véleménye az 

iskolásról? Ha igen, milyen 

vonatkozásban? 

Változott, kicsit negatív irányba. A 

diákok motivációja, nem olyan, mint 

amilyen a miénk volt. Úgy vettem észre, 

hogy most már demotiváltak a diákok. 

Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

Mindenki egyéni harcos lett. Régen nem 

volt ennyire klikkesedés. 

Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Szeretnék még jó sokáig itt maradni. 

(Ledneczki Ria) 

 

Kőrösi Gábor 
(földrajz, kollégiumi tanár) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mikor jött az iskolába?  

Tavaly már tanítottam óraadóként. 

Novembertől látogattam a kolléganőm 

óráit, hogy lássam, milyen a tanítás az 

iskolában és februártól kezdtem tanítani 

a 10 A és 10 B osztályt. 

2. Milyen elképzelésekkel érkezett 

ide? 

Csak jókat hallottam az iskoláról, és azt 

gondoltam, hogy itt meg fogok 

állapodni. 

3. A félév során milyen benyomást 

szerzett a suliról? 

A benyomásaim megfeleltek a 

várakozásaimnak. Egy nagyon jó 

ismerősre tettem szert a kollégiumban. 

Jó érzés, hogy szükség van az ember 

munkájára. Örömmel vettem 

tudomásul, hogy vannak nagyon 

szorgalmas, határozott, távlati célokkal 

is rendelkező diákok, akik saját 

elhatározásukból (különösebb külső 

motiválás nélkül is) szeretnének 

eredményeket elérni. Minderre a 

minőségi munkát igénylő, nagy 

teherbírással járó, viszont jó presztizst 

és egzisztenciát biztosító munkahely 

reményében törekednek. 

4. Mik a tervei a továbbiakban? 

Egyetem idején a földrajztanáromnak 

volt egy mondása: „Az ember tervez és 

jó, ha fele sikerül”. Jó lenne egy 

szakmát tanulni OKJ-s képzés 

keretében. Az egyetemen még egy 

diplomát szeretnék megszerezni. Jó 

néhány tanár ismerősöm van, akik 

hobbiból bejárogatnak előadásokra. Az 

érdekes előadásoknak jó a hangulata, 

visszafiatalodik tőle az ember. (Varga 

Seila) 

 

Molnárné Hingl 

Márta  
(Magyar nyelv és irodalom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hol dolgozott az ESZI előtt? 

2004. szeptemberétől a Madocsai 

Általános Iskolában dolgoztam, tanító 

és magyar szakos tanárként. Két évet 

követően Sárszentlőrincen a Petőfi 

Sándor Általános Iskolában voltam 

tanító és napközis nevelő. 2009-ben 

megszületett első kisfiam, majd 2013-

ban a második, így ezt az időszakot 

otthon töltöttem.  2013/14-es tanévben 

a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban 

Magyar nyelv- és irodalmat tanítottam. 

Ez év szeptemberétől tanítok itt az 

ESZI-ben, mint magyar szakos tanár. 

2. Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Ez egy hirtelen váltás volt, egy hirtelen 

jött lehetőség, így nem volt időm 

bármiféle képet kialakítani az iskoláról. 

Kíváncsisággal töltött el, milyen az, 

csak fiúkból álló osztályokat tanítani. 

3. Az első félév tapasztalatai alapján 

mi a véleménye az iskoláról? 

Nagyon szeretek ebben az iskolában 

tanítani. A kollégák, akik a 

tantestületben körülvesznek engem, 

nagyon segítőkészek és nyitottak felém. 

A diákokkal is, úgy érzem, sikerült 

megtalálnom a közös hangot. 

4. Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Szeretnék még sokáig az iskolában 

dolgozni. (Simon Alexandra, Sebestyén 

Henriett) 

 

Lampertné 

dr. Akócsi Ildikó 
(közgazdasági szakmai tárgyak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hol dolgozott az elmúlt 15 évben? 

 A Dunaújvárosi Főiskolán dolgoztam 

az elmúlt 15 évben, de mellette 2011 óta 

az ESZI-ben óraadó tanár voltam. 

2. Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Óraadóként nagyon jó tapasztalataim 

voltak. Nagyon jók az iskola tárgyi 



feltételei, képzései a munkaerő-piaci 

igényekhez igazodnak. 

3. Az első félév tapasztalatai alapján 

megváltozott a véleménye az 

iskoláról? Ha igen, milyen 

vonatkozásban? 

Nem változott meg a véleményem. 

4. Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

A kollégák között segítőkész, baráti a 

légkör. A diákok kedvesek, 

tisztelettudóak, szorgalmasak és 

céltudatosak. 

5. Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

A hátra lévő aktív éveimet itt szeretném 

ledolgozni. Tudásomat és 

tapasztalataimat az ESZI-s diákoknak 

szeretném átadni. (Győrfi Júlia, Dávid 

Dóra) 

 

Tarnai Anita 
(történelem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Sokáig külföldön éltem, majd 3 évig 

Budapesten a British Petrol Német 

Nagyipari Olajrészlegen csoportvezető 

helyettesként dolgoztam. Családi okok 

miatt jöttem vissza Paksra, néhány 

hónapig a szekszárdi Prettl Hungária 

Kft-nél dolgoztam, mielőtt sikerült 

elhelyezkednem az ESZI-ben. 

2. Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Paksi vagyok, Pakson is születtem, 

diákként részt vettem több 

rendezvényen, szakkörön, versenyen, 

amelyeket annak idején az ESZI-ben 

rendeztek. Mindig elvarázsolt az iskola 

hangulata, modern épülete, jól 

felszereltsége, diákélete. Több 

családtagom, a barátaim egy része az 

ESZI-ben végzett, sok jót hallottam 

tőlük az iskoláról. 

3. Az első félév tapasztalatai alapján 

megváltozott a véleménye az 

iskoláról? 

Nem változott meg, sőt jobban 

megismertem, bár még csak október 

közepe óta dolgozok itt. 

4. Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

Jó a légkör, a diákok tisztelettudóak és 

figyelmesek. Tanév közepén 

csöppentem a munkába, mindenkinek 

hozzá kellett szoknia a változásokhoz. 

Úgy érzem jó a kapcsolatom mind a 

diákokkal, mind a kollégákkal, akik 

nagyon segítőkészek. 

5. Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Jól érzem magam az iskolában, 

szeretnék sokáig itt dolgozni. 

 

Balogh Dóra 
(környezetvédelmi szakmai tárgyak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hol dolgozott az ESZI előtt? 

Nem dolgoztam előtte még sehol. 

Egyetemi tanulmányaim befejezése 

után azonnal elkezdtem munkát keresni, 

és az ESZI-be fel is vettek. 

2. Milyen elképzelései, információi 

voltak az iskoláról, mielőtt ide jött 

dolgozni? 

Nem sok információm volt az iskoláról, 

csak az interneten található honlap 

alapján tudtam tájékozódni, s az ott 

látottak alapján tetszett meg az iskola. 

Alapítványi iskoláról lévén szó, arra 

számítottam, hogy a laborok jól 

felszereltek, a szükséges vegyszerek a 

kísérletekhez rendelkezésre állnak és ez 

teljesült is. A jó munka feltételei teljes 

mértékben adottak. 

3. Az első félév tapasztalatai alapján 

megváltozott a véleménye az 

iskoláról? 

Nem. A termek, laborok maximális 

felszereltsége, a vegyszerek megléte 

megkönnyíti a munkámat. A 

projektorok segítik az előadások, 

labormunkák megértését. A 

folyamatosan bővülő eszközkészlet, az 

újdonságok gyorsítják a feladatok 

megoldását, rövidebb idő alatt 

elkészülnek a gyakorlatok, több idő 

marad a magyarázatra, megértésre. 

4. Milyennek találja a légkört és a 

diákokat? 

Nagyon kellemes, baráti, családi a 

légkör. A felsőbb éves diákok nagyon 

szorgalmasak, tanulni akarnak, a 

továbbtanulást tartják a szemük előtt, és 

ezért mindent meg is tesznek. Az alsóbb 

évesek még ennek nem érzik a súlyát. A 

lelkesedésükkel nincs gond, de a 

figyelemmel, fegyelemmel már inkább.  

5. Mik a tervei az iskolában a jövőre 

nézve? 

Szeretném fejleszteni magam, 

különböző oktatásokra járni, hogy 

minél inkább képviselhessem, 

segíthessem őket a fejlődésben. 

Későbbiekben szeretnék majd osztályt 

is, de először bele szeretnék szokni a 

tanári életbe a diákokért és magamért. 

(Borbély Boglárka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hír: 

…”Bevezethetik a darts sportágat a magyar közoktatásba - 

hangzott el a Magyar Darts Szövetség hétfői sajtó-

tájékoztatóján. Az eseményen Székely Pál dartsjátékos 

elmondta, Hollandiában és Angliában a darts nemzeti 

sport, a hollandoknál oktatják is az iskolákban, mivel 

fejleszti a gyermekek logikai készségét, s segít elsajátítani a 

matematikai alapműveleteket. Hozzátette, az itthoni 

felmérésekből kiderült, hogy a magyar gyerekek a 

legegyszerűbb matematikai műveletek, így az összeadás, a 

kivonás, a szorzás és az osztás szempontjából nagyon 

gyengén teljesítenek. Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára a 

sajtótájékoztatón kijelentette, a sportkormányzat 

legfontosabb stratégiai partnerei a gyerekek, ezért szívesen 

támogatnak olyan programot, amely a gyerekeket érinti. 

"Úgy gondoljuk, hogy a sakk mellett kell egy másik logikai 

készségeket fejlesztő játék is az iskolákba" - tette hozzá Kiss 

Norbert…” 

 

Megkérdeztük a véleményeteket! 

Cs.Z. : Szerintem nem a legértelmesebb dolog, hiszen 

sokkal interaktívabb dolgokat is lehetne művelni. Most 

őszintén kinek van kedve dobálgatni a nyilakat? Ha 

dartsozni akarok, veszek egyet otthonra és játszom. 

 

Varga Károly: Szerintem nem kéne még ezzel is növelni 

az óraszámot és mellesleg veszélyes lehet, ha a nyilak 

olyanok kezébe kerülnek, akik hajlamosak hülyeségekre. 

 

HB: Ha logikai feladatokra vágynánk, elég lenne megnyitni 

a startlapot, az ember ott is elég értelmes dolgot talál.  

 

V.P.: Szerintem fölösleges, hiszen így is 3x8 óránk van egy 

héten. Nem kell még egy kilencedik is, amiből mellesleg 

érettségizni sem lehet. 

 

Halász Edit: Szerintem nem ez az állam legjobb eddigi 

ötlete. Ahelyett, hogy ezt az új tantárgyat vezetnék be úgy 

gondolom, támogathatnák a többi fontosabb tantárgyat pl. 

természetvédelem, ügyvitel. Úgy gondolom, hogy a mai 

gyerekektől elvárható, hogy összeadni és kivonni tudjanak  

nem kellene ehhez egy újabb tantárgy illetve sport. Az 

iskolák célja ugyanis elsősorban egy alap műveltséget 

nyújtani a diákoknak. Ez megtehető e nélkül is. Ennyi 

erővel kémia órán adhatnánk a diákoknak molekulákat, 

hogy ők maguk kísérletezzenek, bár ki tudja hányan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jönnének ki szerencsésen ebből. A tanároknak is új 

dolgokat kéne figyelembe venniük a tanterv készítése 

közben, ami szerintem csak még több bonyodalmat 

okozna. Tehát a véleményem szerint az államnak ezt a 

pénzét sokkal jobb dolgokba is be lehetne fektetni. 

Szerintem szakkörként szóba jöhetne, de tantárgyként 

szerintem fölösleges. Az ötletet magát díjazom, de ahogy 

mondani szokták szép a zsiráf, de otthonra nem kellene. 

 

Kecskés Bence: Darts? Szerintem hülyeség. Bár tény, 

hogy néha le lehetne vezetni a feszültséget azzal, hogy nem 

kívánatos személyek fejét képzelnénk a tábla helyére. 

Ebben az esetben értékelem az ötletet.  

 

Simon Csaba: Nem tartom jó ötletnek, hiszen ebből 

úgysem tanulás vagy sport lenne, hanem szórakozás. A 

diákok e helyett mást is csinálhatnak. Nem arról szólna a 

dolog, hogy összeadni és kivonni, hanem arról hogy ki tud 

jobban dobni. A tanárok is valószínűleg ezt értékelnék. 

Elfajulhatna és teljesen véletlenül akár ronthatna a teljes 

átlagon. Én magam nem tartom jó ötletnek, hisz ennyi 

erővel kosarazhatnánk, ott is össze kell adni és kivonni.  

 

Kocsis Bogdán: Úgy gondolom, egyrészt éppen elég óránk 

van. Senkinek nem lenne kedve sem utolsó óraként még 

dartsozni sem reggel elsőként nekivágni a táblának és a 

mateknak. Van erre napi egy matek óra, bőven megteszi. 

Csak több jeggyel kéne számolni átlagot, több munkája 

lenne a tanároknak. Úgy sem lenne belőle semmi, hiszen 

mindenki a játék részét nézné. Délutáni elfoglaltságként 

még talán igen, de másképp nem. Elég felháborodást 

keltene a még magasabb óraszám. 

 

Egyéb nevét nem vállaló személy: Talán lenne értelme, 

ha helyette kivennének más tantárgyat. Akkor még dobna 

is az átlagon. Ebből a szempontból támogatnám, de amúgy 

meg csak plusz egy óra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy esti tábortűz mindig jó móka, játékok, mesék, 

sztorik, egy kis sütögetés a szabad ég alatt. Vannak 

viszont bizonyos szabályok, amiket érdemes betartani, 

ha nem szeretnénk alaposan pórul járni. 

Először is a hely kiválasztása a 

legfontosabb. Ha lehet, tisztás közepén, 

fáktól, bokroktól tisztes távolságra 

szabad csak meggyújtani. Okvetlenül 

meg kell győződni arról, hogy a fák ágai 

nem lógnak-e a kijelölt hely fölé. Ha 

megtaláltuk az optimális teret, akkor elő 

kell készíteni a terepet. A száraz 

aljnövényzetet - amennyire lehet - félre kell kotorni, és a 

legjobb, ha egy legalább arasz mélységű gödröt ásunk. 

Általános igazság, hogy itt is, mint mindig, előrelátónak 

kell lenni. Figyelni kell az általános iskolai 

környezetórákon olyan mélyen belénk vert 3 feltételre 

(éghető anyag, oxigén, gyulladási 

hőmérséklet). Ez alatt azt értem, hogy 

amikor kialakítjuk az alakzatot, ügyelni 

kell arra, hogy ne legyen túl tömör az 

elrendezés, vagy vizes a fa, mert ezek 

mind megfojthatják a tüzet. Érdemes egy 

kis helyet hagyni a kezünknek, hogy be 

tudjunk nyúlni a meggyújtáshoz. Az 

ügyesebbek papír és széna nélkül egy 

szál gyufával is meg tudják oldani a problémát. A 

legfontosabb mégsem az, hogy meg tudjuk gyújtani 

hanem, hogy baj esetén, vagy dolgunk végeztével el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tudjuk oltani azt, erre megfelel a vödör víz, vagy egy ásó 

az elföldeléshez. 

 

Sokféle tűz ismeretes. Pár nem túl extrém megoldásra 

ezek közül külön is kitérnék. 

Gúla  

Ez az, amit mindenki ismer. Középre egy nagyobb 

fát kell karó módjára a földbe szúrni, majd ennek 

kell nekitámasztani az egyre nagyobbakat. 

Pásztortűz /csillagtűz 

Itt hosszú farönkök vannak csillag alakban a földre 

fektetve. Csak a végük lóg a tűzbe így precízen lehet 

szabályozni a méretét. Ha túl nagy, kijjebb, ha kicsi, 

beljebb lehet tolni az ágakat. Előnyei közé tartozik még 

az „igénytelensége”, akár 2-3 óráig eléghet, mire táplálni 

kell. Ezért is használták annak idején a pusztán éjszakázó 

pásztorok. 

Pagoda 

Közkedvelt fajta az érdekes alakja miatt. Középen 

egy kicsi gúlát kell építeni, ez fogja meggyújtani a 

körülötte négyzet alakba fektetett nagyobb 

darabokat. 

Az ágy 

Ma már sok modern találmány van: fűthető 

kormány, párna, takaró stb., ezek mégsem voltak 

még új korukban sem újdonságok. Van egy érdekes 

módja a téli kint alvásnak. Egy körülbelül váll 

szélességnyi és 1,5 m hosszú mélyedést kell ásni és 

ebben rakni a tüzet. Miután már szükségtelenné vált, szét 

kell kotorni, el kell földelni a vastag parázsréteget és fölé 

készíteni a fekhelyünket. Ez reggelig fogja alattunk 

ontani a meleget, melynek segítségével még mínusz tíz-

húsz fokig is kellemes alvást tesz lehetővé. 

Kiss Nándor

 



                           KÖNYVAJÁNLÓ 
„A jéghegy csúcsa a film, az alja pedig a könyv.” 

Creffer 

Idei első számunkban egy nagyon különleges könyvet szeretnék bemutatni nektek. 

Ismertető: Scott Westerfeld Leviatán című írása egy alternatív történelmi regény. A cselekményt egy teljesen más 

világba helyezi, ezzel is fokozva annak hatásait. Scott Westerfeld amerikai sci-fi és fantasy író munkásságának egyik 

ékköve. Az író főleg ifjúsági regényeknek köszönheti sikerét. A Leviatán egy trilógia nyitódarabja. A második és 

harmadik könyv címei: Behemót és Góliát. 

Történet: A trilógia kiindulópontja az első világháború kitörése, ám van egy lényeges különbség. A világot nem csak 

a gazdasági ellentétek és a politikai feszültség akarja szétszaggatni, hanem egy évszázadokkal előremutató 

megosztottság is. Charles Darwin XIX századi biológus, és számos más, meg nem nevezett mérnök és tudós vezette 

be a világot egy új  korba.  Darwin felfedezte a biológia, a biokémia és a genetika olyan területeit is, amelyeket még 

ma is rejtély övez. Darwin tudásának használói és követői a Darwinisták, míg a gépimádó Steampunk nézeteket 

vallók a Barkácsok. A Szövetséges hatalmak Darwinisták, míg a Tengelyhatalmak Barkácsok. Főhősünk nem más, 

mint Hohenberg Sándor herceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse. Egy baljós éjszakán menekülni 

kényszerül otthonából, mert a saját családja akarja őt meggyilkolni. Menekülése közben értesül a háború 

kitöréséről, melynek oka a szülei ellen elkövetett sikeres merénylet. Útja a svájci Alpokba vezet, ahol apja utolsó 

ajándékai várják, köztük egy kastély is. Hamarosan azonban el kell hagynia menedékét, és egy ellenséges Darwinista 

„léghajóval”, a Leviatánnal kell tovább menekülnie. 

Kritika: Fantasztikus, magával ragadó történet és egyedi látásmód. 4,5-ös történelem átlag alatt nem ajánlott 

olvasmány, de a kíváncsi természetű elvonatkoztatni képes és javítani vágyó könyvmolyoknak kötelező darab. Film 

nem készült ugyan belőle, de a vizuális ingereket igénylőket is kielégítik a mesteri illusztrációk. 

Ui.: Amennyiben kérdésetek van, egy könyvvel kapcsolatban, vagy csak bemutatnátok egyet, bátran érdeklődjetek 

nálam, a többi írónál, vagy Mayer Anita tanárnőnél! 

Farkas Dávid 

 

 

 

 

 

 

Újabb előadásra kerül sor Pakson a Csengey Dénes 

Kulturális Központban a Móricz bérlet 

keretein belül február 23-án. Pozsgai 

Zsoltnak ezt a darabját A szajha és a szörny 

címmel már bő tíz évvel ezelőtt játszották 

Kecskeméten, a Katona József Színházban, 

és ott nagyon szerette a közönség. Most az 

Új Színház művészeti igazgatója leporolta 

egy kicsit, a címét is megváltoztatta. Ettől 

jóval sűrítettebb és kifejezőbb lett a cím, 

mert előre megvilágítja azt a testi-lelki 

ártatlanságtól a bűnbejutásig tartó, 

végtelenül göröngyös utat, amin az egyik 

szereplő végigmegy. A dráma 

alapmotívuma közismert, például Rostand 

nagyorrú hőse, Cyrano de Bergerac 

szavainak bűvös erejével kápráztatja el 

szerelmét, Roxane-t, aki egy idő után ügyet 

sem vet a szellemes és bátor lovag hatalmas 

szaglószervére. A Walt Disney-film, A 

szépség és a szörnyeteg is ugyanezt a motívumot dolgozza 

föl. A küllemében torz férfiú szívjóságával meghódítja a 

gyönyörű fiatal nőt; az érzelmeitől elvarázsolódott leányzó 

kis idő múlva észre sem veszi a csúf ábrázatot, csak a jó 

embert látja. Pozsgai Zsolt színműve is ezen az alaptételen 

nyugszik, de nem csak a mesére épít, hanem arra is, hogy a 

közelmúltban Magyarországon ehhez hasonló eset történt 

meg. A Pozsgai-darabban az összeégett képű szörny 

Józsefváros valamelyik régi, tágas lakásának szekrényében 

kuksol. Nem olyan régen még nagyfiú volt, a balatoni 

éjszakai élet császára, a Herceg. 

Külföldi tanulás, igaz, tiszta szerelem hétköznapi 

álmait dédelgető, mindenféle értelemben szűz 

Kriszta pedig az erdélyi havasokból jön. Szobát 

vesz ki a Hercegnél, és azonnal kölcsönös 

szimpátia alakul ki közöttük. A lány tudomást sem 

vesz a főbérlője fizimiskáját borító ocsmány 

hegekről, csacsog és derűt hoz ebbe a szomorú, 

lepukkant otthonba. Csakhogy ott van Herceg 

haverja, az aljas és számító Köcsög, aki kihasználja 

a lány naivitását, és luxus prostit csinál belőle. 

Herceg nem bírja nézni a lány vergődését, külföldre 

akarja vinni, de Köcsög nélkül egy lépést sem tud 

tenni. Bosszúból Köcsög leleplezi Herceget, 

kiderül, mitől lett olyan az arca, amilyen és hogyan 

halt meg a házmester, Samu bácsi felesége, az a 

drága Gréta. A színészek játéka miatt is érdemes 

megnézni ezt a produkciót. Ifjú Jászai László 

zseniálisan kelti életre a borzalmas Köcsögöt, az 

ilyen jellegű figurák megformálásához nagyon ért, roppant 

plasztikusan alakítja azokat. Az Erdélyből származó Koncz 

Andrea hitelesen mutatja be azt a lefelé hajló ívet, aminek 

mentén ez az ábrándokkal teli ifjú hölgy fokozatosan 

elveszti önbecsülését, sőt csapja be magát, mert nem akar, 

és nem mer tudomást venni a kemény igazságról, hogy 

bizony szajha lett. Incze József Herceget viszi fel a színre, 

testtartásával, mimikájával remekül adja vissza a szörny 

hátborzongató karakterét. A joviális, csupa szív házmestert, 

Samu bácsit Újréti László olyan embernek mintázza meg, 



aki bölcsen néz a világba, belenyugodott imádott neje 

halálába, és a rá mért sorscsapásoktól sem keseredett meg. 

A lompos takarítónőt, Karcsi nénit Fazekas Zsuzsa jeleníti 

meg, olyan, amilyennek az ilyen, „ami a szívemen, az a 

számon” típusú asszonyságokat elképzeljük. Ha van rá 

lehetőségetek használjátok ki és nézzétek meg az előadást, 

kifejezetten tanulságos és elgondolkodtató darab! 

 (Okvátovity Szonja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akik vágyat éreznek a rajzolás után és úgy gondolják, 

hogy nem születtek művésznek, azoknak is van 

lehetőségük arra, hogy kipróbálják a fantáziájukat, 

elűzzék a délután unalmas perceit és nagyot 

alkossanak. 

1. Gondolom, mikor egyedül 

mentek hazafelé, akkor néha-néha 

észrevesztek egy-két hibát 

épületeken, járdalapokon, 

korlátokon, utakon stb. Ezek a 

hibák, ha jobban belegondoltok, 

nagyon is hasonlítanak valamire. 

Egyszerű a dolgotok, 

fényképezzétek le, és egészítsétek 

ki valami kis mókás elemmel.  

2. Ha már itt a fényképeknél tartunk állatos, családi 

vagy naptári fotókat is egyszerűen viccessé lehet tenni, 

csak fogtok egy lapot, és egy kis fantáziával 

humorosan kiegészítitek. 

3. Ezen kívül az otthon talált, minden nap használt 

tárgy is (pl. evőeszközök, szerszámok, pénzek, 

íróeszközök, növények részei, termései, levelei és 

még sok minden más) lehet poénos kép forrása egy 

kis rajzos beavatkozással. 

4. Mostanában gyakran találkozhatunk 3D hatású 

rajzokkal, mind papíron mind pedig aszfalton. Az 

asztali 3D-s rajzok általában két 

egymásra merőleges papírra 

alkotott képek, melyeket egy 

bizonyos helyzetből megfigyelve 

rajzolnak, és csak ugyanabból a 

nézőpontból nézve lesz térhatású 

a rajz. Maga az aszfaltrajz is egy 

egyre jobban elnyújtott kép, amit 

a papírra rajzolt verzióhoz 

hasonlóan csak egy bizonyos 

szemszögből lehet csodálni – más pozícióból 

értelmetlen a rajz. Ezeket már inkább az ihlet nélkül 

maradt rajzosoknak ajánlom, viszont akinek tetszik ez 

a stílus, az bátran próbálkozhat vele. 

Tóth Eszter 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarosan újra itt a február. Várva várt hónap ez a foci 

szerelmesei számára, de nem a hóesés, vagy a Valentin-nap 

miatt. Sokkal fontosabb dologról van szó, hiszen folytatódik 

az európai klublabdarúgás fellegvára, vagyis a Bajnokok 

Ligája. A trófeáért már csak 16 csapat van versenyben. 

Lássuk, milyen párharcokból csemegézhetünk! 

Paris Saint-Germain (francia)  – Chelsea (angol) 

Párizs és London csatája már a történelemben is nagy 

durranás volt, ez a két elitcsapat pedig gondoskodik róla, 

hogy a pályán is háborút láthassunk. A két klub már a tavalyi 

év során is összecsapott, akkor José Mourinho csapata drámai 

párharcban, 3-3-mas összesítéssel, idegenben szerzett góllal 

ejtette ki Ibrahimovicékat. A londoni kékek azóta is 

erősödtek, hiszen a nyáron két spanyol nagyágyút is 

szerződtettek Diego Costa és Cesc Fabregas személyében. A 

Chelsea jelenleg 5 pontos előnnyel vezeti az angol 

bajnokságot, míg a PSG csak a dobogó legfelső fokára fér fel 

a francia élvonalban. 

Tippem a továbbjutóra: Chelsea 

Sahtar Doneck (ukrán) - Bayern München (német) 

A belpolitikai okok miatt háborús övezetté váló Ukrajna 

területén több bombázás is történt a tavalyi évben. A csaták 

nem kímélték a Sahtar arénáját sem, többször is támadás érte 

az ukrán bajnok stadionját. A sport azonban újfent 

megmutatta nagyszerűségét, hiszen a nehéz helyzet ellenére 

a Sahtar csoport-másodikként kvalifikálta magát a nyolcad 

döntőbe. Ellenfelük a német egyeduralkodó Bayern 

München lesz majd. A bajor gárda idén is a trófea egyik fő 

várományosa, számomra sem lehet kérdéses ki lesz a 

továbbjutó. 

Tippem a továbbjutóra: Bayern München 

Schalke 04 (német) – Real Madrid (spanyol) 

A sorozat címvédője kifogta a mezőny egyik leggyengébb 

tagját. A nyolcad döntők talán leginkább egyértelmű 

párosítása ez: A Ronaldo vezette Real Madrid simán 

felülkerekedik majd a német kiscsapaton, még akkor is, ha a 

Schalke kispadjáról a Chelsea csapatát 2012-ben végső 

győzelemig vezető Roberto Di Matteo vezényel. 

Tippem a továbbjutóra: Real Madrid 

FC Basel (svájci) – FC Porto (portugál) 

Kiegyenlített párharc várható a két, hazájában 

egyeduralkodónak számító csapat között. A Porto évek óra 

az európai klubfutball elitjének tagja, ám az igazán nagy 

durranás még várat magára: A 2004-es José Mourinho éra 

óta nem sok babér termett a portugál kiscsapatnál. 

Ellenfelük ezúttal a Liverpoolt maga mögé utasító Basel 

csapata lesz. A svájciak kreatív játéka jelentheti a 

különbséget a két gárda között. 

Tippem a továbbjutóra: FC Basel 

Manchester City (angol) – Barcelona (spanyol) 

A sorozat leginkább várt párharca. A felek már a tavalyi 

évben is megütköztek, a párharc akkor spanyol 

győzelemmel zárult. A City évek alatt Anglia élcsapatává 

lépett elő, ám nemzetközi porondon egyelőre igen gyenge 

teljesítményt nyújt a gárda. A sokszoros európai bajnok 

Barcelona nagy hátrányba került a többi klubbal szemben, 

köszönhetően annak, hogy az FFP megszegése miatt az 

európai labdarúgó szövetség eltiltotta őket az átigazolási 

piacon való ténykedéstől. A fentebb sorolt dolgok 

összességére alapozva, egy meglepetés Manchester City 

sikerre számítok. 

Tippem a továbbjutóra: Manchester City 

Bayer Leverkusen (német) - Atletico Madrid (spanyol) 

A német középcsapat kategóriába tartozó Bayer Leverkusen 

fogadja a nagy sikerekre törő Atletico csapatát. A madridi 

gárda tavaly egészen a fináléig menetelt, sőt a 93. percig a 

győzelem is a kezükben volt a madridi városi-rangadón. Bár 

a nyáron a csapat elsőszámú kapusa és gólvágója is távozott 

(mindketten a Chelsea-hez igazoltak) az Atletico továbbra 

is meggyőző játékkal örvendezteti meg szurkolóit. A 

spanyolok most is jó eséllyel pályáznak a győzelemre, főleg 

úgy, hogy visszatért a csapat egykori kedvence Fernando 

Torres. A „Kölyök” nem csak nevelőegyesületéhez, de a 

góllövéshez is visszatalált, így a piros-fehérek bizakodva 

várhatják a párharcot. 

Tippem a továbbjutóra: Atletico Madrid 

Juventus (olasz) – Borussia Dortmund (német) 

Két egészen különleges helyzetű csapat került össze. A 

Juventus toronymagasan az olasz élvonal legjobbja, ám 

nemzetközi porondon nem tud nagyot dobbantani, 

mondhatni belefásult az itáliai ritmusba az „Öreg hölgy”. 

Ellenben a Dortmund továbbra is hozza az európai 

kupákban tőle megszokott stabilitást és sikereket. Nem úgy 

a német bajnokságban, ahol óriási meglepetésre a 

kiesőzónában tartózkodik Klopp csapata. A németeknek 

egyetlen lehetősége maradt a teljes szégyen elkerülésére: A 

BL-ben kell nagyot domborítani. 

Tippem a továbbjutóra: Borussia Dortmund 

Arsenal (angol) – Monaco (francia) 

Alaposan lepaktált Fortunával Wenger, hiszen csapata az 

Arsenal a lehető legkönnyebb csoportelsőt kapta a kalapból. 

Az angolok ellenfele az a Monaco lesz, amelyet korábban 

maga Wenger irányított. A hercegségi csapat igazán nagy 

pénzügyi gödörbe került mostanság, még legnagyobb 

sztárjuktól Falcao-tól is kénytelenek voltak megválni. Az 

Arsenal szezonja egy hullámvasúthoz hasonlítható, a 

gyenge játék ellenére a klub friss igazolása, a Barcelonától 

érkezett Alexis Sanchez rendre megmenti az „Ágyúsokat” a 

szégyentől. 

Tippem a továbbjutóra: Arsenal 

Dicsérdi Ádám
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