
 

 

  



 

 

 

 

 

Hallottam a hulladéknapról, és kíváncsi lettem 

ennek az eseménynek az előzményeire, így 

részletekbe menő interjút készítettem Bordácsné 

Papp Mónika nevelési igazgatóhelyettessel. 

Miről szól ez a támogatás, ami által ezek az 

események és a kukák vannak? 

BPM: Ez egy 46 milliós KEOP pályázat, amely 

által környezettudatos szakközépiskolává válunk. 

Amiket eddig ez érdekében elértünk:  

 napelemek a hegesztőműhelyre 

 fedett biciklitároló 

 szelektív kukák 

 palackprés 

 a vizesblokkokban perlátor a csapokra 

A rendezvényeket érintve pedig a kommunikációs 

terv az 10 alkalom, 5 rendezvény a diákokért, 

valamint 5 rendezvény a paksi családokért. 

Milyen rendezvényekről van szó, valamint a 

későbbiekben mire számíthatunk? 

BPM: Eddig két ilyen rendezvény volt. Januárban 

tartottuk a Víztakarékossági és 

Energiatakarékossági napot, februárban pedig a 

Hulladéknapot. Ezek után áprilisban (22. Föld 

napja) lesz a következő rendezvény, a 

Környezettudatos közlekedés napja, majd májusban 

rendezvényzáró program (részben a diáknapon). 

Miről szólnak a rendezvények? 

BPM: A Víztakarékossági és Energiatakarékossági 

napon vízkóstolás, kvíz és előadások voltak. A 

Hulladéknapon plasztik divat pályázat, kvíz, 

kézműves foglalkozás valamint híres épületek 

makettezése kötötte le a résztvevőket. Áprilisi 

rendezvényünkön pedig bringanap lesz, ügyességi 

pályával és bitumenes pályával, ezen a napon 

osztályfőnöki és testnevelés órákon próbálhatják ki 

magukat a diákok. 

Mennyien vettek részt ezeken az eseményeken? 

BPM: A Hulladéknapon körülbelül 250-en, a 

Víztakarékossági és Energiatakarékossági napon 

pedig nagyjából 500-an vettek részt. 

Köszönöm az interjút! 

Ledneczki Ria 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban március 15. 

alkalmából ismét készültek 

az ESZI-s diákok egy 

előadással. A rendező 

tanárok ezúttal Molnárné 

Hingl Márta, Tarnai Anita, 

Csergő Vilmosné és Bese 

Dóra. voltak. A műsor 

egészen rendhagyónak 

számított, mivel egy előre 

leforgatott eseménysort 

nézhettünk meg a műsorban 

résztvevő diákok 

főszereplésével. 

Megelevenítették, hogyan is 

buzdíthatta harcra kortársait 

Petőfi, Széchenyi, Kossuth 

és a többi magyar hazafi. Az 

előadás elnyerte a tetszése-

met, mert röviden és érthető-

en mutatta be, hogy mit is 

gondoltak a forradalmárok. 

Különösen tetszett, hogy a 

történelmi részleteket inter-

aktívan mutatták be, mivel 

így könnyebben kapcsolatot 

létesítettek a fiatal közön-

séggel. Petőfiék is 

„lájkolták” és „osztották” 

volna. (pl: #marcius15 

#forradalom # ESZI). 

Tovább növeli a produkció 

értékét, hogy a műsor végén 

egy fiú, Boros Rajmund, 10. 

B osztályos tanuló énekelt. 

Ez igen különös számomra, 

hisz emlékeim szerint fiú 

még nem énekelt márc.15.-i 

előadás végén. Úgy 

gondolom magasra tették a 

lécet, és kihívás elé állították 

a következő évek előadóit. 

Simon Csaba 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idén is megrendezésre került a várva várt kollégiumi 

csocsó bajnokság, ahol a kollégisták kettes párokba állva 

mérhették össze tudásukat. A bajnokságot Akkerman 

Gábor és Molnár József tanár urak 

vezényelték le. Érdekes 

fordulatoknak lehettünk 

szemtanúi. Ha emlékeim nem 

csalnak 12 csapat indult eme 

hatalmas rangadón. Én magam is 

részese lehettem eme 

bajnokságnak, társam pedig az 

egyetlen benevezett lány volt. Már 

az első kiesési kör is nagy 

meglepetéseket hozott, a favoritok 

a tavalyi negyedik emeleti 

szintbajnokok Simon Csaba és 

Svecz Máté a másik favorit 

párossal, Benkő Zoltánnal és 

Facskó Erikkel kerültek össze. 

A kimenetel aranygóllal dőlt el Simon Csabiék javára. A 

fordulatok ezután sem maradtak el a második körben a 

bent maradt favorit csapat kiesett. A bajnokságot végül 

Aranyos Gábor és Gyimesi Krisztián 

nyerték meg. Szerintem izgalmas 

eseménynek lehettünk szemtanúi. Az 

indulatok csak úgy hasították a levegőt. 

Úgy gondolom, akik nem jelentek meg 

egy hatalmas élményről mondtak le. A 

győztesek jutalomban részesültek illetve 

a második és harmadik helyezett is 

jutalmazott lett. Személy szerint nem 

bántam meg, hogy jelentkeztem. Jövőre 

is szerencsét próbálunk 

csapattársammal. 

Kocsis Bogdán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újdonságnak számított a 2015. április 14.-én 

megrendezett billiárd bajnokság az ESZI kollégium 

lakóinak számára. A bajnokságot Akkerman Gábor 

tanár úr szervezte. Hangulatosan és vidáman telt el a 

vetélkedő, bár egypár sárga lapot is osztogatott az 

edző, megfékezve ezzel a remek hangulatú 

mérkőzések elromlását. A játszmákon összesen 12 

diák vett részt, ki nagyobb, ki kisebb tudással 

rendelkezve. Sorsolással végül eldőlt ki-kivel fog 

harcba szállni a golyórengeteg között. Meglepő volt 

számomra, hogy ilyen sokan szeretik ezt a sportot, 

hiszen ez nem sorolható a nehéz, fizikai munkát 

igénylő sportágak közé, inkább mentálisan kellett a 

csúcson lennie a versenyzőknek. Meglepetést 

okozott Thiesz Dávid a bajnokságon, hiszen ő 

MB5-ben billiárdozott ezelőtt, a gyengén látók 

szakosztályában, ám lélekjelenlétével és 

ügyességével a dobogó 3. fokára állhatott. Több 

szempontból is visszatért a kollégiumi életbe. A 2 

órás verseny legügyesebbjének Aranyos Gábor 

bizonyult, aki már a kollégiumi csocsó bajnokságon 

is az arany medált tudhatta magáénak. Hatalmas 

sportember, jövő héten Malajziába utazik, és élvezi 

a győzelmét, de reméljük, látunk még tőle 

színvonalas meccseket a billiárdasztalon. 

Véleményem szerint a résztvevők nagyon jól 

szórakoztak, és újabb barátságok születtek a 

mérkőzések ideje alatt. 

Simon Csaba 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban rendezték a női röplabda diákolimpia 

ötödik korcsoportjának megyei döntőjét. A versenyen 

a házigazda ESZI csapata mellett a paksi Deák Ferenc 

Általános Iskola és a Balogh Antal Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium együttesei, valamint 

szekszárdi, tolnai és bonyhádi lányegyletek mérkőztek 

meg egymással.  

A torna lebonyolítása két csoportban, körmérkőzéses 

rendszerben zajlott, majd a csoportok első két 

helyezettje tovább folytathatta a küzdelmeket a 

helyosztókon. 

Az ESZI-s lányok gördülékenyen vették az első két 

csoportmérkőzést: A szekszárdi Garay és a bonyhádi 

Perczel csapatát is 2-0 arányban győzték le. 

Az elődöntőben keresztjáték következett, így a 

csoportjában elsőként végző ESZI-sek a másik csoport 

második helyezettjével, a tolnai Sztáraival mérkőztek. 

A találkozó végkimenetele ismét sima 2-0 arányú 

győzelem lett. A másik ágon sem született meglepetés: 

A saját csoportját magabiztosan nyerő Balogh 2-0-ra 

verte a csoportmásodik Sztárait. 

A csoport harmadik helyén végző együttesek ezután 

ismét pályára léptek: a paksi Deák a szekszárdi Garay-

val harcolt az ötödik hely megszerzéséért. Az 

elődöntők vesztesei a bronzéremért csaptak össze. A 

képzeletbeli dobogó harmadik fokára végül a 

bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola 

lányai állhattak.  
 

5. helyért: Deák Paks   –   Garay Szekszárd 2 : 0 

3. helyért: Perczel Bonyhád   –   Sztárai tolna 2 : 1 
 

A valódi izgalmak csak ezután következtek: A 

mezőnyből játéktudás alapján végig a két hazai 

együttes az ESZI és a Balogh magaslott ki. A döntő 

ennek a két csapatnak a parázs ütközetét hozta, melyet 

végül hatalmas izgalmak között az ESZI-s lányok 

nyertek 2-1 arányban, ezzel megyebajnokként 

gyűjtötték be az aranyérmet. 

 

Döntő: Balogh Antal Paks   -   ESZI Paks 1 : 2 
 

A lányok ezzel egyenes ágon jutottak be az országos döntőbe! További sok sikert, mi nagyon szorítunk nektek! 

Dicsérdi Ádám 
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Iskolánkban 2015. március 17-én Szent 

Patrik nap alkalmából angol nyelvi 

versenyt rendeztek. A megmérettetésre 

nagyon sokan jelentkeztek, összesen 26 

csapat. A verseny a nagyelőadóban zajlott, 

előkészületeiben sokan segédkeztek. A 

nebulók a terembe érkezéskor barátságos 

környezetben találták magukat. A teremben 

elhelyezték a csapatok által készített 

plakátokat, zöld lufikkal és zöld lóherékkel 

díszítették a falakat. A versenyt számos 

játékos feladat tette színesebbé. Volt 

szövegértés, hallásértési feladat.  A 

feladatokat egy olyan zárta, melyben az volt 

a lényeg, hogy ki visel minél több zöld 

ruhadarabot. A légügyesebb csapat tetőtől-

talpig zöldben pompázott (összesen 54 

darab zöld cuccot viselt). A versenyben 

mindenki könyvjutalommal és tapasztalattal 

gazdagodott. Az egésznek a jó hangulatát és 

lebonyolítását Zakara Andrea tanárnőnek 

köszönhetjük. Észrevételünk alapján a 

verseny nagyon jó volt, játékos, vicces és 

családi hangulatban zajlott. Az elkövetkező 

héten németből is rendhagyó verseny volt, 

amelyen a fő téma a sport volt. A verseny 

jelentkezésének a feltétele szintén egy 

plakát készítése volt. A verseny előtt 

mindenki izgatott volt, hogy vajon milyen 

kérdések lesznek. A verseny kezdetekor 

nagyon barátságos környezetben találtuk 

magunkat. Összesen 16 csapat jelentkezett. 

A feladatok nagyon játékosak voltak, bár 

voltak nehezebbek és könnyebbek is. 

Szerintem mindenki a legjobb tudása 

szerint próbált teljesíteni. A verseny közben 

innivalóval és csokikkal vendégeltek meg 

minket. Itt is mindenki sportosabban 

öltözött fel, így eleget téve a verseny 

modalitásának. Az első három csapat 

értékes nyereményekkel, de természetesen 

mindenki könyvjutalommal gazdagodott. 

Összességében mindkét verseny nagyon jó 

hangulatban telt, nem bántuk meg, hogy 

jelentkeztünk és biztatjuk azokat, akiknek 

nem volt elég merszük elindulni, hogy 

jövőre bátran próbálják ki magukat! 

 

Sebestyén Henriett, Simon Alexandra 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi is a feladatunk nekünk, DÖK-ösöknek? 

Schönhardt Zsanett, mint az Energetikai 

Szakközépiskola és Kollégium 

diákönkormányzat elnöke, írok nektek. Az 

ESZI-ben több, mint 

25 éve működik a DÖK 

mondhatni, hogy a 

kezdetek óta. A DÖK 

megpróbál minden 

iskolai problémával 

kapcsolatos kérdést 

megoldani, kirán-

dulásokat, sport-

eseményeket meg-

szervezni és a 

közösségi életet 

kulturálisan fenn-

tartani. Erre külön-

böző programokat 

szoktak szervezni 

nekünk, illetve mi 

saját magunknak. 

Iskolánkban minden 

évfolyam minden 

osztályából van egy 

diákönkormányzati 

tag, akik szintén az 

iskolai problémákat 

segítik megoldani, 

megoldást találni rájuk. Havonta, két havonta 

gyűlést tartunk iskolai szinten. Itt 

megbeszéljük azokat a kérdéseket, 

kéréseket, amit az iskolában tanuló gyerekek 

tesznek fel nekünk. Leggyakrabban kapott 

kérdések közé tartozik az iskolai menza és a 

kollégiumi élet.  Sok olyan kérdés szokott 

érkezni, amire mi magunk sem tudjunk a 

választ, vagy nem tudunk segíteni, éppen 

ezért szokott lenni 

megyei, majd ODP 

(Országos 

Diákparlament) gyűlés, 

ahol Mészáros Attila, 

az ifjúsági ügyekért 

felelős alpolgármester 

és Jásper András, a 

Diákközéletért 

Alapítvány bizott-

ságának tagja is részt 

vesznek. Ezen a 

rendezvényen minden 

iskola DÖK elnöke vesz 

részt, mi továbbítjuk a 

kérdéseket feléjük, 

illetve az Oktatási 

Hivatal felé, így 

választ kaphatunk 

majdnem mindenre. 

Az országos gyűlésen 

megfogalmaztunk egy 

42 pontos ajánlást, 

amit személyesen 

nyújthattunk át a 

köznevelésért felelős államtitkárnak. Az 

ajánlás között szerepel a közétkeztetés, az 

iskolai menza kérdése, az 

intézményfenntartás napi feladata és a 

diákönkormányzatok közötti együttműködés. 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manapság egyre több ember keres más 
módszereket a hagyományos orvoslás mellé 
vagy néha helyette. Persze jelenleg még 
mindenképpen szükségünk van erre is, de 
szerintem nagyon jó, hogy az emberek kezdenek 
ráébredni, hogy nem biztos, hogy mindig a 
gyógyszerek jelentik a megoldást. Egy ilyen 
„természetes” gyógymód a kineziológia is. A 
kineziológia egyik alapelve, hogy nem a 
kineziológus gyógyít, ő csak segít a betegnek. 
Legelterjedtebb fajtája a One brain, azaz egy agy 
módszer. Ez a bal és a jobb agyfélteke 
kapcsolatán alapszik. Stressz hatására agyunk 
„pánik üzemmódba” kapcsol. Ilyenkor nem 
tudunk helyesen reagálni az adott helyzetre, 
lefagyunk, vagy kényszeres cselekvéseket 
végzünk. Egy-egy traumatikus élmény hatására 
ezek rögzülnek agyunkban és egy hasonló 
helyzetben újra csak ezek jönnek elő. Például 
akit sokszor bántottak kiskorában, annak ilyen 
kényszeres cselekvés lehet, hogy ha hirtelen felé 
nyúlnak védekezően maga elé kapja a kezeit, és 
ha később tényleg bántani akarják, akkor sem üt 
vissza vagy próbál meg védekezni, mert a 
tehetetlenség rögzült benne. A kineziológiában 
ezeket az élményeket és cselekvéseket is oldják. 
De sok probléma megoldására alkalmas. Ilyen 
többek között az allergia, agresszivitás, 
cukorbetegség, pánikbetegség, pattanásos bőr, 
függőségek, epilepszia, rossz közérzet, 
viselkedészavar, tanulási nehézségek, fóbiák, 
sérvek és egyéb testi vagy lelki tünetek.

 Ez izomteszteléssel történik. Ilyenkor a 
kineziológus a tudatalattival kommunikál. A 
módszer pontossága abból adódik, hogy 
egyértelmű igen/nem választ ad a feltett 
kérdésre. Ez úgy történik, hogy az izom vagy 
elgyengül, vagy erősen tart. Az izmok rossz és 
negatív dolgok/hírek hatására elgyengülnek. 
Ezért is szoktuk megkérni ismerőseinket, akikkel 
rossz hírt közlünk, hogy üljenek le. Ezt 
végiggondolva akár úgy is megfogalmazhatjuk a 
módszert, hogy a kineziológia a test természetes 
jeleit és válaszait használja arra, hogy a 
problémák gyökeréhez visszamenve felülírja a 
problémát okozó emlékeket, adatokat. 
Mint minden ilyen módszernek, a 
kineziológiának a működését is sokan vitatják. 
Szerintem ez mindenkinek szíve joga, 
mindössze talán annyit kérnék minden 
embertől, hogy tartsa tiszteletben a másik 
embert annyira, hogy nem ítéli el sem őt, sem 
azt, amiben hisz, sem az általa alkalmazott 
módszereket (ha ezzel nem árt másoknak!). Ez 
nem csak erre a módszerre vonatkozik, hanem 
inkább az egész életünkre, mert sok ember 
nem mer önmaga lenni, ugyanis fél az 
előítéletektől és attól, hogy nem fogadják el a 
többiek. Ez pedig valljuk be, valóban sok 
helyen és helyzetben mindennapossá vált a 
társadalmunkban. 

Kiss Anikó Sarolta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit is tehet az ember, ha magára van utalva a 

természetben étel és ital nélkül? Szerez magának! 

Itthon az állatok legnagyobb része védett, és amúgy 

is belátható időn belül bajos lenne befogni, 

elkészíteni őket. Érdemes inkább a növényekre 

koncentrálni! Annál is inkább, mivel elég 

valószerűtlen hazánkban, hogy hosszú napokra 

elkeveredjen az ember; mégsem árt, ha ismerjük a 

körülöttünk lévő ehető növények jellegzetességeit. 

Mindig érdemes alaposan szemügyre venni a 

kiszemelt vacsorának valót, hiszen sok ehető 

növénynek megvan a maga mérgező párja is. 

Emellett fontos lehet még a védettséget és a gyűjtés 

legálisságára való előírásokat is szem előtt tartani, 

bár ha tényleg bajba kerülünk, valószínűleg nem 

ezek lesznek az elsődleges szempontok. 

Sárga rókagomba: Kalaprésze erősen fodrozott 3-10 

cm átmérőjű, messziről észrevehető élénk színe 

miatt. Íze gyümölcsös jellegű, nyersen csípős. 

Csoportosan nő, tehát ahol egy van, ott akad több is 

közelben.  

/Figyelem! Nem összekeverendő a mérgező világító 

tölcsérgombával, ami fatönkökön és azok mellett nő, 

tölcsér része zártabb egyenesebb./ 

Trombitagomba: Sokban hasonlít a rókagombára. 

Lomberdőkben és fenyvesekben egyaránt 

előfordulhat, jellegzetes kürt alakú formájáról, 

fekete színéről ismerhető fel. 

Vargánya: leggyakrabban tölgyesekben gyertyáno-

sokban fordul elő. Gesztenyebarna színéről, vastag, 

tömör húsáról domború tönkjéről ismerhető fel. 

Mérete tekintélyes a 15-20 cm átmérőt is elérheti. 

Íze a dióéra hasonlít.  

/Hasonlít néhány mérgező tinórura. Ezek kisebb 

tömörebb szerkezetűek, vörösesebb színűek, eltörve 

belsejük a levegővel érintkezve elszíneződik 

Gévagomba: Fa törzsén növő, a taplók családjába 

tartozó lapos egymás felett elhelyezkedő rétegekből 

álló, lágy sárga húsú fajta. 

Csiperke: Mindenki által jól ismert fajta. Fehér 

színű, nyomásra elsárguló. /Figyelem! Galléros fajta, 

könnyen összetéveszthető a gyilkos galócával, ami a 

mesékkel ellentétben nem piros és pöttyös, hanem 

fehér, és fejlett, avar alatt lévő bocskora van.  

A gombákon kívül sok gyümölcsféle is található. Ide 

tartozik a szeder, málna, szamóca, (fa) eper, 

vadcseresznye, meggy és még sok másik erdei 

gyümölcs. Bokron termők közül a galagonyát, a 

somot, a kökényt és a csipkebogyót, vagy másik 

nevén vadrózsát említeném meg. Ezeket leginkább 

ősszel és télen lehet fogyasztani az első fagy beállta 

után. 

A hagymafélékkel sem feltétlenül egyszerűbb a 

dolgunk, mint a gombákkal. Ezeket is könnyen lehet 

keverni a virágok földalatti részével, mint például a 

fűszeres és gyógyhatású, ám védett medvehagymát 

az erősen mérgező gyöngyvirággal. 

Sokféle lehetőség kínálkozik tehát a jóllakásra, 

nassolgatásra, vagy otthoni felhasználásra való 

gyűjtésre a természetben, csak tudni kell, hogy hol 

és mit kell keresni. Fontos azonban a biztonság. 

Mindig nézzünk utána a dolgoknak, ha nem vagyunk 

benne teljesen biztosak. Lehetőség szerint szakértőt 

is kérdezzünk meg, nehogy mellé nyúljunk!  

Kiss Nándor 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyik ESZIrat cikkben már leírtam, hogy be 

szeretném mutatni nektek, hogyan működik a 

mezőgazdaság.  

A mi kis gazdaságunkban megpróbálunk egy 

permakultúrát létrehozni, ami egy 

környezetkímélő mezőgazdasági forma. Az a 

lényege, hogy nem zsigereljük ki a termőföldet, 

hagyjuk, hogy dolgozzon a természet, nem 

használunk gyomirtókat, műtrágyát (bár az 

idei évben az árpát meg kellett műtrágyázni). 

Ez a gazdálkodás, szinte teljesen BIO-nak 

mondható, de nem lehet az, mert a környező 

nagygazdaságok, földszomszédok és még a kis 

családi gazdaságok is használnak műtrágyákat, 

gyomirtókat, ezek a talajba szivárogva 

átjutnak a mi területeinkre is. 

Az idei év az első, hogy mi is BIO-k lettünk, 

kíváncsiak vagyunk, hogy milyenek lesznek a 

termésátlagok úgy, hogy nem használunk 

szintetikus anyagokat a növénytermesztéshez. 

Megpróbáljuk kevésbé szennyezni a 

környezetet. Nem azért kezdtünk 

biogazdálkodásba, mert az állam jobban 

támogatja, mint a hagyományos gazdálkodást, 

ott is az állami támogatás hektáronként 60 ezer 

forint. Na, ebből a műtrágyát is alig lehet 

kifizetni, a pályázatokat meg úgyis a 

nagygazdálkodók nyerik meg, vagy akik 

„közelebb ülnek a tűzhöz”. Olyanok kapnak 

támogatást, akik megölik a földet. Kevés az 

olyan szerencsés kisgazdálkodó vagy családi 

gazdálkodás, akiknek tényleg segít az állami 

támogatás, akiknek tényleg szüksége lenne rá, 

azok a kishalak, őket elnyomják a több 100 

vagy több 1000 hektáros gazdálkodók. 

A mi családunk soha sem pályázott állami 

földekre, támogatásokra, megvoltunk anélkül 

is, és meg is leszünk. Csak jó időjárás, levegő és 

humusz kell hozzá. A gazdálkodáshoz levegőre, 

vízre, fényre és sok tápanyagra van szükség, 

ebből három ingyen van még… A tápanyagot 

szerves trágyával is lehet pótolni, nem csak 

műtrágyával. A szerves trágyához állat kell, az 

állatnak takarmány, de tudjuk jól, hogyan 

működik ez a körforgás. 

Köszönöm a figyelmet, remélem nem untattam 

Önöket/untattalak Benneteket! 

Kovács Flórián 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április környékén a tizen-

kettedikeseknek már tele van a 

hócipőjük a sok tanulással és alig 

várják, hogy eljöjjön az érettségi napja. 

Nagyon fárasztó és kemény az utolsó 

év, de ha valaki komolyan veszi, mert 

tovább akar tanulni, nagyon oda kell 

tennie magát. 

2015-ben és 2016-ban a négy fő 

érettségi tantárgy mellett (magyar, 

matematika, történelem, idegen 

nyelv) az ötödik tantárgyat, amiből 

érettségizni szeretnénk, mi 

választhatjuk meg. A 2017-ben 

érettségizőknek erre már nincs 

lehetőségük. Nekik mindenképpen a 

szakmai lesz az ötödik tantárgyuk. Az 

érettségire felkészülés nagyon sok időt 

és energiát vesz igénybe. Olyan módon 

viszont megkönnyíthetjük a 

dolgunkat, hogy előrehozott érettségit 

teszünk. Ezt most már azonban csak 

idegen nyelvből és informatikából 

tehetjük. Ám ahhoz, hogy már 11.-ben 

érettségizhessünk ezen tantárgyak 

valamelyikéből, osztályozó vizsgát kell 

tennünk. Ha a 11. év végén szeretnénk 

előrehozott érettségit tenni, akkor a 

11. és a 12. év teljes anyagából kell 

vizsgáznunk. A vizsgának van írásbeli 

és szóbeli része is, amelyet a szaktanár 

állít össze. Az adott vizsgán szerzett 

jegyünk pedig bekerül a 

bizonyítványunkba (a 11. év végi 

jegyünk, ill. a 12. félévi és év végi 

jegyünk ez lesz). Nagyon fontos tudni, 

hogy ezt a jegyet nem lehet kijavítani, 

érdemes tehát jól felkészülni a 

vizsgára. 

Az érettségit ugyanúgy írja az adott 

tizenegyedikes tanuló, ahogy a 

végzősök. Amellett, hogy a következő 

tanévben a diáknak eggyel kevesebb 

tantárgyból kell készülnie az 

érettségire, még az is előny, hogy 12.-

ben az adott tantárgy óráin nem 

kötelező – csak ajánlott – részt vennie. 

Szerintem ez egy hasznos dolog, de 

nagyon fel kell készülni rá annak 

érdekében, hogy jó eredményt tudjunk 

produkálni! 

Bodzási Imola 

 

 

  



 

 

 

 

Stendhal: Vörös és fekete (1830) 

A könyv eredeti címe Julien volt, de ez csak a 

főszereplőre utalt volna. A Vörös és Fekete 

csak az elolvasás után értelmezhető 

többféleképpen. 

A mű elején megismerkedhetünk Verrieres 

polgármesterével, De Renal úrral, aki nagy 

tekintéllyel, nagybirtokkal és palotával 

rendelkezik, valamint megismerjük még az ő 

feleségét, De Renalnét és megemlíti 3 fiát is.  

A családfő elhatározza, hogy nevelőt fogad 

gyermekei mellé, ekkor jön szóba Julien Sorel. 

Julien Sorel egy parasztcsaládban él apjával 

és 2 fivérével, ám nagy a feszültség közte és a 

családja közt, hiszen ők éjt nappallá téve 

dolgoznak, míg a fiú inkább csak elbújik 

valahová és olvas, illetve templomba jár. Okos 

fiúnak, bölcsnek és tisztelettudónak tartják 

Julient, ezért a polgármester el is megy 

hozzájuk, hogy felajánlhassa a nevelői állást. 

Julien ezt elfogadja és bekerül a palota 

életébe. 

Telik-múlik az idő és Julien egyre jobban 

közeledik De Renal úr feleségéhez, 

és úgy tűnik ez nem egyoldalú. A 

feleség az asszonyi hűségre 

hivatkozva először visszautasítja a 

nevelőt, majd rájön, hogy ő is érez 

iránta valamit. A kapcsolatuk 

eltitkolása csak még jobban mélyíti 

az érzéseket. 

Amikor De Renal úr megtudja a 

viszonyukat, elbocsátja Julient. A 

fiatal parasztgyerek addigra már 

szert tett némi keresetre és nem 

szeretne visszamenni apjához. 

Innen Besancoba kerül egy papi 

szemináriumba, majd Párizsba, ahol szintén 

nevelő lesz. Itt beleszeret a ház urának 

lányába, Mathildébe, aki később a felesége 

lesz. Julien egyik álma az, hogy papi pályára 

lépjen, de a pap ezt nem tanácsolja neki a De 

Renalnéval folytatott viszonya miatt. A 

főszereplő legnagyobb vágya mégis az, hogy 

olyan katona lehessen, mint példaképe, 

Napóleon. A papságot és a katonaságot is 

jelölheti a címben a vörös és a fekete.  

Párizsban egy ünnepélyen találkozik De 

Renalnéval, ahol Julien rálő az asszonyra. Az 

eseményeket a szerző röviden írja le, ami nem 

jellemző rá, de érzékelhető benne a 

zavarodottság és a zaklatottság. Julien 

börtönbe kerül, ahol belenyugszik sorsába. A 

tárgyalásán kitör magából, de ez nem 

magyarázkodás, hanem inkább csak egy 

vallomás. Halála után jó barátja és rokona, 

Fouche rendezi meg a temetést. De Renalné is 

meghal Julien után. Mathilde sorsáról a költő 

nem beszél. 

Én ajánlom a művet mindenkinek, aki egy 

kicsit is szeret olvasni, mert ebben a könyvben 

tényleg minden megtalálható: 

romantika, realizmus, szerelem, 

botrány, dráma. Egy kicsit hosszú a 

könyv, de ha valaki elkezdi olvasni, 

nem fogja tudni letenni. Én nagyon 

megkedveltem ezt a művet. 

Elgondolkodtató volt, hogy mi mit 

tettünk volna a főszereplő helyében 

és emiatt, miután elolvastuk, még 

mindig ott van a fejünkben, kicsit 

utána kell gondolnunk, hogy 

megértsük mindenki álláspontját. 

Ha ajánlhatnék egy könyvet, (ami 

még talán az érettségin is jól jöhet) az 

mindenképpen ez a könyv lenne. 

Markos Alexandra 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie kisasszony 
Kell egy jó program? Nézz meg egy 

érdekes, izgalmas filmet május 3-án! ;) A 

Julie kisasszony egy szerelmi háromszög 

tagjainak vívódásáról szól. A szakácsnő 

szerelme, a lakáj szemet vet Julie 

kisasszonyra, akivel viszont nem lehet 

együtt, de mégsem adja fel és próbálja 

elnyerni Julie kegyeit, mindezt a szakácsnő 

előtt. Vajon sikerrel jár, és mit szól ehhez a 

szakácsnő? Ha érdekel, látogass el május 

3-án, 19 órakor a Csengey Dénes 

Kulturális Központba! 

Ledneczki Ria 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
Tudtad-e? 
 
 
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott 
termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az 
újjászületés. 
 
Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat 
szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: 
március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat 
határozata is i. sz. 325-ben). 
 
A babona szerint húsvét idején tilos mosni. mert aki ezt a 
ruhát viseli, abba belecsap a villám. 

 
A keresztények nagypénteken nem sütöttek kenyeret, 
mert attól féltek, hogy az kővé válik. 
 
Ha húsvétkor mókus keresztezi az utadat, akkor egész 
évben szerencsétlenség vár rád. 
 
Egyesek a húsvéti sonka csontját kiakasztották a 
gyümölcsfára, hogy az bőséges termést hozzon. 
 
Bizonyos tájegységeken a barka rossz ómen, egyet 
jelent a bolhák és legyek elszaporodásával. 
 
Nagyböjt idején a férfiak reggelire kizárólag kenyeret 
ettek, de azt leöblítették egy kis pálinkával, ugyanis a 

hiedelem szerint így nyáron nem mászott kígyó a 
hasukba. 
 
A húsvéti ajándékhozó nyúl képzete a polgárosult élet 
egyéb szokásaival együtt Németországból honosodott 
meg hazánkban a múlt században. 
 
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A 
szokásról már XVII. századi írásos emlékek is 
fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit 
az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott 
formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban 
napjainkig. 
 
Erdély bizonyos vidékein a fiúk a kiszemelt lány (amelyik a 
legjobban tetszik nekik) kapujára nyírfaágat tűznek, 
másnap pedig csapatostul kérnek bebocsáttatást, és 
kíméletlenül megöntözik vödörből a választottjukat. 

T.L.R.  



 
 
 
  



 

 

 

 


