
 

 

 

  



 

 

 

 

Április 18.-án este az ESZI főépülete „kiszínesedett”. Erről a nem mindennapi 

jelenségről kérdeztem iskolánk köznevelési igazgató helyettesét, Csajági Sándor tanár 

urat. 

 

- Milyen alkalomból került sor a fényfestésre? 

A Fény Éve programsorozat Magyarországon az Emberi Erőforrás Minisztériuma 

(EMMI) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szervezésében valósul meg. 

Ehhez kapcsolódva 2015. április 18.-ra az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) 

meghirdette "A fizika mindenkié" országos programsorozatot. Ha jól emlékszem 45 

helyszínen, 63 különböző fizikát népszerűsítő programot valósítanak meg. A 45 

helyszín közül 1 hely volt az ESZI. A fényfestést egy külső cég, a Laluz Kft. valósította 

meg. Közben a Country Road Club (Paks) táncbemutatót illetve táncoktatást tartott a 

gyerekeknek.  

 

- Milyen fizikai kísérletek várták az ide látogatókat, Paks városában?  

A fizikai kísérleteket Dr. Piláth Károly, az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium 

vezetőtanára, Nagyné Lakos Mária illetve jómagam mutattuk be az érdeklődőknek. 

 

- Melyik kísérletet találták a jelenlévők leginkább érdekesnek? 

Azok a kísérletek tetszettek leginkább a jelenlévőknek, amelyek nem a fizika szépségét 

mutatták meg, hanem az érdekességre mutattak rá. Egy nagyon egyszerű kísérlet 

például, hogy van egy uborka, amit ha bekapcsolunk egy áramkörbe, akkor vezeti az 

áramot, ugye mert elektrolitként viselkedik. Nagyné tanárnőnek a kísérletei nagyon 

érdekesek voltak: Folyékony nitrogénnel végzett kísérleteket. Ha folyékony nitrogénbe 

beteszünk levelet vagy bármit, utána összetörik. Amit én mutattam be, és nagyon tetszett 

a nézőknek az a gyurmával való kísérlet volt. Volt egy olyan gyurma, amely 

tulajdonképpen fényre csillog, fénylik; akkor formálható, tapad, törik és rugalmas is 

egyszerre. Ezt Amerikában fejlesztették ki a 60-as évek végén, 70-es évek elején és 

mostanra került be így a piacra. 

 

- Ön szerint hogy lehet felkelteni a fizika iránti érdeklődést a fiatalok körében? 

Én úgy gondolom, hogy először is motiválni kell a fiatalokat, hogy ez a terület érdekelje 

őket. Motivációnak az kell, hogy legyen egyfajta vonzódása a diáknak a matematika 

iránt, mert ha nincs, akkor ezen a területen is nehezen boldogul, és hogy fent maradjon 

ez az érdeklődés, ehhez kell a kitartás a tanulóban. A tanár részéről úgy látom, hogy 

néhány kísérlettel, érdekességekkel vagy egy PowerPointos bemutatóval, videóval, 

filmmel színesíteni kell a tanórát. Az órán kívül pedig, szükség van olyan eseményekre, 

amik mostanában egyre gyakrabban kerülnek megrendezésre, különféle országos 

programok, előadások, különféle bemutatók, amelyekre el lehet menni, illetve nyári 

táborok. Szinte minden egyetem manapság szervez olyan tábort, ahol a saját 

kísérleteiket mutatják be a gyerekeknek, ki is lehet próbálni az egyes berendezéseket és 

el lehet tölteni egy egész napot az ottani kutatóhelyen működő dolgozókkal.  

 

- Milyen lehetőségei vannak a fiataloknak manapság a fizika terén? 

Én úgy látom, hogy sokkal nagyobb a lehetőség manapság, mint az én fiatal koromban, 

sokkal szélesebb a spektrum, emiatt sokkal nehezebb is választani és hosszabb ideig is 

tart a választás. Tehát én megértem azt, hogy többen lépegetnek jobbra-balra, de úgy 

érzem, hogy több lehetőség van. Ha csak a fizikának ezt a modern fizika területét nézem, 

rengeteg olyan erőművi blokkot fejlesztenek nemzetközi téren, amelyben a Budapesti 

Műegyetem is benne van. Magfúzió terén, magfúziós energia terén megint rengeteg 

dolog fejlődik. Üzemanyagcellák vonatkozásában óriási a haladás. Az akkumulátorokat 

illetően megint csak nagy lépéseket tesz a tudományos világ. Tehát ha bármelyik 

szeletét nézzük a műszaki technológiáknak, hatalmas lépésekkel halad előre az 

elektronika, az informatika, a gépészet minden ágazata. Tehát akit komolyan érdekel 

valami, az meg fogja találni a helyét az életben. Lehet, hogy lassabban, mint 20 évvel 

ezelőtt, de biztosan sikerülni fog neki. 

Simon Csaba 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén is megrendezésre került a koleszos ballagás 

(április 29-én), ami az ESZI Kollégiumban már 

hagyománnyá vált. Ezen a napon veszünk búcsút 

végzős kollégista diáktársainktól. Fontosnak tartjuk, 

hogy ne csak az iskolától búcsúzzanak el, hanem a 

"második otthonuktól" is. A nap az érettségi előtt 

állók napja volt, na meg persze Molnár József tanár 

úré, aki az utolsó 2 évben pártfogásába vette őket, 

csoportvezető tanárukként egyengette kollégiumi 

mindennapjaikat. Az ünnepséget Szabó Zsolt 

konferálta. A bevezető után Vajda Tibor 

kollégiumvezető köszöntötte a végzős diákokat egy 

nagyon frappáns szöveggel, amely a többség 

szemébe könnyeket csalt. Majd Bodzási Imola 

mondta el a tizenegyedikesek búcsúbeszédét. Az 

ünnepségen részt vett Szabó Béla igazgató úr is, és 

olyan koleszos volt nevelőtanár is megjelent, akinek 

a mindennapjait már nem boldogítják a kolesz falai 

közt élő nebulók, mivel boldog nyugdíjas éveit éli 

(Marika néni). Tibi bácsi beszédét követően egy 

rövid műsorral lepték meg a közönséget a fiatalabb 

koleszos társak, versmondással, énekléssel, 

zenéléssel, amely hangulatosabbá tette a délutáni 

eseményt. A tizenkettedikesek nevében Salihu 

Gentiana búcsúzott. Humorosan utalt a sok megélt 

közös élményre – kellemesekre, és 

kellemetlenebbekre egyaránt . A műsor végén az 

alsóbb évesek átadták az itt eltöltött négy évet 

jelképező ballagási batyukat, melyekbe tanáraink 

egy kis „útravaló”-t csomagoltak. A 

tizenkettedikesek nevében Bata Cintia és Tóth 

Zoltán kötötte fel az évfolyam tagjainak aláírásait 

tartalmazó szalagot a kollégiumi hagyományokat 

jelképező vándorbotra, majd átadták azt Kiss Anikó 

Saroltának és Kókai Gábornak, akik a tizenegyedik 

évfolyam nevében átvették azt. Ezt követően a 

diákok a kollégium elé mentek és a csoportos 

fényképezkedés következett. Az ünnepség csupán 

fél óráig tartott, de az biztos, hogy a főszereplők 

számára felejthetetlen volt. Többek szemében 

könny gyűlt össze, mert az itt eltöltött idő 

mindenkinek élmény volt. Szerettünk velük együtt 

élni, ha kellett mindig segítettek nekünk. Reméljük, 

minél többen maradnak ötödéven, hogy jövőre is 

találkozhassunk velük. Szép évet zártunk. További 

sok sikert kívánunk mindenkinek az elkövetkezendő 

években! 

Sebestyén Henriett, Simon Alexandra 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén április 30.-án került sor az ESZI-s diákok 

ballagására. Az idei tanévben kb. 120 diák ballagott 

el. A vendégek az iskola nemrégiben felújított 

udvarán foglaltak helyet. A tanároknak és az idősebb 

vendégeknek székeket helyeztek el, de a „Fűre lépni 

tilos!” szabály miatt sokunknak állni kellett. 

Szerencsére az idő napos volt, de nem túl meleg, így 

mindenki megúszta ájulás nélkül.  

A ballagó diákok az ESZI bejáratától indultak 

tulajdonképpeni „utolsó útjukra” az iskolában, majd a 

sorfal mentén haladtak először az udvaron, majd a 

csarnokon keresztül. A D-s lányokkal és fiúkkal 

indult a menet, mögöttük haladtak az infósok, utánuk 

az A-s fiúk, majd legvégül a C-sek ballagtak. A 

sportcsarnok hátsó bejáratánál kialakított színpad elé 

álltak az osztályok szépen egymás mellé. Schönhardt 

Zsanett az iskola diákönkormányzatának elnöke 

köszöntötte a vendégeket és a ballagó diákokat. 

Szabó Zsolt szavalt majd ezután iskolánk igazgatója 

mondott beszédet. A tizenegyedikes diákok nevében 

Bognár Richárd búcsúzott a végzősöktől. Majd ezt 

követően a tizenkettedikesek beszédét hallhattuk 

Kónya Boglárka tolmácsolásában. 

 

 

 Kajári Bettina saját versét szavalta el. Az ESZI 

Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 

ügyvezetője, Horváthné Szűcs Marianna asszony 

átadta az ESZI kiválósága díjakat és sokan 

részesülhettek könyvjutalomban is. Ezek után a 

zászlótűzés és átadás következett. A ballagók 

megkapták a lufikat, eleresztésükkel pedig búcsút 

intettek a szakközépiskolának. Voltak, akik a 

lufijukat össze-kötötték, ezzel szimbolizálva az örök 

barátságot, és voltak, akik csak nehezen tudták 

léggömbjeiket útjukra engedni. 

Szerintem a ballagás nagyon szép volt, meghitt, de 

nem unalmas. A ballagókra azonban vár még egy elég 

komoly és egyben utolsó megmérettetés, mégpedig az 

érettségi. Ezzel az utolsó nagy vizsgával be is fejezik 

a szakközépiskolát. 

Sok sikert kívánunk a szóbeli érettségi vizsgákhoz és 

kívánunk további sok sikert és szép eredményeket az 

életben! 

 

Markos Alexandra 
 

 

  



  

 

 

Végre lezárult az idei érettségi időszak írásbeli része, de sajnos a szóbeli még 

vissza van. Na, de hogyan is éltük meg mi az írásbeli minden pillanatát? 

Epekedve vártuk a reggel 8 órai kezdést minden egyes nap.. jaa, nem, mégsem.. 

Nagyon nem vártuk, sőt, volt, aki egyenesen rettegett. De ez nem csoda, hiszen 

a feladatok többsége borzasztó volt. A hétfői magyarról néhány szót bővebben. 

Szövegértéssel kezdtünk, ami 40 pontot ért. A szöveg az átlagosnál hosszabb 

volt és rengeteg idegen szóval volt ellátva. Nem voltak egyértelműen 

megfogalmazva a kérdések, legalábbis némelyik nagyon nem, illetve az idő is 

nagyon kevés volt ennyi feladatra, szinte majdnem mindenki megoldatlanul 

hagyott 1-2 feladatot. Mint a későbbiekben kiderült, a hivatalos megoldó 

kulcsban pedig találtak hibát. A választható 3 feladat közül kinek ez, kinek az 

volt a könnyebb, de többségünk az Egy mű értelmezését választotta, hiszen itt 

azt kellett használnunk, amit a 4 év alatt gyakoroltunk, a novellaelemzést adott 

szempontok alapján. Az érvelést is választották páran, ám abban az a nehézség, 

hogy pontos szerző és mű címeket is fel kell hozni, ami nem mindenkinek ment 

volna.  

Kedden a matematika várt ránk. Mi annyira nem vártuk, de mégis muszáj volt 

fognunk a számológépünket meg a négyjegyűnket és beülni a terembe. Voltak 

egyszerűbb feladatok is, de ez töredéke sem volt az egésznek. Utólag kiderült, 

hogy még olyan feladat is volt benne, ami eddig egyik érettségiben sem. Szinte 

minden témakörből kérdeztek, de a valószínűség számítás igen kedvelt volt az 

összeállítók számára, hiszen többször is előfordult. Nagyon nehezek voltak még 

a jó tanulók számára is a feladatok, amikor kijöttünk ez zengett a folyóson: 

„Csak a kettes legyen meg, csak az legalább”. Sajnos nem mindenkinek sikerült 

elégségesre, de szóbelivel reméljük, mindenki tud javítani. Ehhez csak annyit 

tudok ajánlani a jövőre vizsgázóknak, hogy mindenki a józan eszét használja, 

mert az érettségi igazából arról szól, legalábbis az írásbeli része. Azért mert nem 

tudod a képleteket, ne csüggedj! A négyjegyű segít, neked csak arra van 

szükséged, hogy gondolkozz és írj le mindent, ne foglalkozz azzal sem, hogy 

ha hülyeségnek tűnik. Legyen logikája annak, amit számolsz, a végeredmény 

szinte lényegtelen. 

Szerdán még több félelemmel léptünk be az iskolába, hiszen ha az első két 

érettségi ilyen nehéz volt, akkor ez milyen lesz…? Szerencsére a többihez 

képest ez „elviselhetőbb” volt. Könnyebb és nehezebb feladatok váltakoztak, 

némelyik feladatot pedig csak betippeltük, hiába tanultunk annyit, mégsem 

tudtunk mindent. Az esszé összeállítások szerencsések voltak, találhatott 

mindenki a maga számára megfelelőt. 

A csütörtök és a péntek pedig a világnyelvekről, azaz az angolról és a németről 

szólt. Nagyon sokat kell gyakorolni, hogy menjenek a levelek, de megéri. A 4 

év alatti szenvedések talán a nyelvben köszönnek legjobban vissza. Utálattal 

léptünk be egy nyelvórára, hogy már megint ez, mert úgy is sok házi lesz, sokat 

kell tanuljunk rá és csak veszekedés lesz a tanárral és kapjuk az egyeseket. Ez 

az a pillanat, amikor rájövünk, hogy hoppá. Egy-egy nyelvtani feladatnál 

beugrik épp az az óra, amikor azt tanultuk és hozzá valamilyen emlékkép társul, 

akár rossz, akár jó, de legalább eszünkbe jut róla. A hallásértés feladatok közül, 

mind az angol és mind a németben az egyik érthetetlen volt, szinte senki nem 

tudott leírni belőle semmit. Nyelvtani feladatokkal, valamint sok-sok 

gyakorlással fel lehetett készülni a legtöbb feladatra. Mindenkinek, aki még 

csak 1-2-3 év múlva fog érettségizni, annyit tudok ajánlani, hogy 1 évet 

fordítsanak legalább 1 nyelvre és előrehozottan csinálják meg az érettségit, 

valamint nyelvvizsgázzanak le. Hiszitek vagy sem, ez a legjobb megoldás, 

hiszen így nagyon nehéz a nyelvre is figyelni, a többi tantárgy mellett. 

Az ügyviteli érettségi nem volt nehéz számomra, viszonylag gyorsan végeztem 

vele. Semmi bonyolultat nem kértek, csak amit már a 4 év alatt is nap, mint nap 

gyakoroltunk. 

Végezetül annyit szeretnék: „A remény hal meg utoljára!” – de jobb, ha neki 

álltok rendesen tanulni, mert az utolsó egy hónapban fogtok rádöbbeni, hogy 

baj van. (Tapasztalatból mondom.. ) 

Salihu Gentiana 



 

 

 

 

A 2014-2015-ös tanév során iskolánk tanulói közül 

nagyon sokan vettek részt különböző tanulmányi és 

sportversenyen. A részvétel sok esetben kiváló 

eredményeket hozott. A versenyekről és az elért 

eredményekről Tormáné Győrfi Éva tanárnőt, 

szakképzési igazgató helyettesünket Ledneczki Ria 

kérdezte: 

„A szakmai, tanulmányi versenyek nagyon 

fontosak az ESZI életében. Többek között a jó 

képességű tanulóink miatt, akiknek ez által 

lehetőségük adódik megmutatni tudásukat, 

érvényesülni kiváló ismereteiknek megfelelően. Az 

is fontos, hogy iskolánk visszajelzést kapjon arról, 

hogy mennyire foglalkozik eredményesen a 

kiemelkedő tehetségű diákokkal. Minden évben 

sok versenyen veszünk részt, sőt, minden évben 

bejutunk az országos versenyek döntő 

megmérettetéseire is. Idén különösen büszkék 

lehetünk az eredményekre. Ki is emelnék egy 

párat közülük.” 

 

Kategória: Név, osztály: 
Helyezés/ 

eredmény: 
Felkészítő tanár: 

Pénzügyi OSZTV 
(országos döntő) 

Mucz Anita (1P/13) 
2. helyezés (+ teljes 

vizsgafelmentés) 
Mittlerné Kövér Éva 

Pénzügyi OSZTV 
(országos döntő) 

Adorján Viktória (1P/13) 
3. helyezés (+ teljes 

vizsgafelmentés) 
Mittlerné Kövér Éva 

Pénzügyi OSZTV 
(országos döntő) 

Czigler Dóra (1P/13), Jakab Mariann (1P/13) 

Juhász Dorina (1P/13, Kern Zsófia (1P/13) 

Kovács Nikolett (1P/13), Volf Bianka (1P/13) 

részleges 

vizsgafelmentés 
Mittlerné Kövér Éva 

Szoftverfejlesztő 

OSZTV (országos 

döntő) 

Tatai Titusz Miklós (1S/13) 9. helyezés 
Kovácsné Gosztonyi Réka, 

Jorga K. Katinka 

Környezetvédelmi-

vízgazdálkodási 
SZÉTV 

Tamás Alex (12.C) 4. helyezés Nagy János 

Ügyvitel SZÉTV 

(országos) 
Salihu Gentiana (12.D) 7. helyezés 

Mittlerné K. Éva 

Nagy Éva, 

Schmidt Katalin 

Ügyvitel SZÉTV 

(országos) 
Szlanyinka Dóra (12.D) 9. helyezés 

Mittlerné K. Éva 

Nagy Éva, 

Schmidt Katalin 

Bécsi Nemzetközi 

Gépíró Verseny 
Rácz Anikó (12.D) 3. helyezés Nagy Éva 

Protokoll verseny 
(országos) 

csapat: 

Fodor Ivett (12.D), Lénárt Nikolett (12.D) 

Salihu Gentiana (12.D) 

6. helyezés Nagy Éva 

Szövegszerkesztés és 

Gépírás (országos) 

Szlanyinka Dóra (12.D) 

Kovács Vanda (12.D), Hernádi Nikolett(12.D) 

több országos 1. és 2. 

hely és további 

kimagasló eredmények 

Nagy Éva 

Környezetvédelmi 

országos verseny 

csapat: 

Kovács Flórián (11.C), Gyalus Gergő (11.C) 

Polonkai Zoltán (11.C) 

1. helyezés 

 
Csanádi-Fodor Melinda 

Környezetvédelmi 

országos verseny 

csapat: 

Csibi Gréta Nikolett (11.C) 

Farkas Dorottya (11.C), Fehérvári Máté(11.C) 

4. helyezés Csanádi-Fodor Melinda 

CNC országos 

verseny (országos) 
Bernát László 2G2 2. helyezés 

Doba Antal 

Frigyer Norbert 

Informatika 

OKTV 
Molnár Zsolt (12.B) országos döntőbe jutott 

Sima Éva 

Rózsa Zoltán 

Gépészeti 

OSZTV 
Pere Szabolcs (1G/13) országos döntőbe jutott 

Barkovics Lajos 

Szabó Sándor 

Horváth Tibor 

ECL országos nyelvi 

verseny  
Nagy Levente 2. helyezés Győrfiné Kőrhegyi Mária 

A felsoroltak a legkiemelkedőbb eredmények. Ezen kívül még nagyon sok országos, regionális, megyei vagy városi 

helyezettünk van. Teljes, részletes lista a tanév végétől megtalálható az iskolánk honlapján.  



 

A sok kiváló eredményt elért diák közül nem tudunk mindenkit megszólaltatni, hiszen ennek gátat szab a lap véges 

volta. A következő interjú és beszámoló csak ízelítő abból, hogy miket éltek át a versenyzők a különböző 

megmérettetéseken. Olvassátok őket lelkesen!:) 

 

A 2G 2/13. osztály végzős tanulóját, Bernát Lászlót, Markos Alexandra kérdezte a verseny részleteiről: 

 

Milyen versenyen vettél részt és hányadik helyezést 

értél el? 

-Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai 

versenyen vettem részt, ahol a 2. helyet értem el. 

Mikor és hol volt a verseny? 

-A verseny április 9.-11.-ig volt Budapesten az NCT 

Kft-nél. 

Hol szálltál meg? 

-A verseny szervezői a versenyzőket a Happy 

Hotelben szállásolták el, amelyet számomra az ESZI 

finanszírozott. 

Milyen feladatok voltak? 

-A verseny 3 részből állt. Az írásbeli részén 

gyártástechnológia tesztet kellett kitöltenünk, a 

gyakorlati részben NCT programot kellett írnunk 

megadott műhelyrajz alapján, majd alkatrészeket 

kellett gyártani. Legvégül a szóbeli rész következett, 

ahol a verseny szervezői által kiadott tételsorból 

kellett húznunk, majd felelni belőle. 

Voltak programok? 

-Amikor odaértünk, körbevezettek minket az 

akadémián, megnézhettük a taksonyi gyárat, szakmai 

előadásokat hallhattunk, majd utolsó éjszaka 

bográcsozást szerveztek.  

Ki volt a kísérőtanár? 

-A kísérőtanár Doba Antal tanár úr volt. 

Hány induló volt? 

- Az elődöntőben 1100 diák vett részt, ahonnan 22-en 

jutottak tovább az országos döntőbe. 

Mi volt a nyeremény? 

-Én másodikként egy táskát, oklevelet, Samsung 

táblagépet, bögrét, Solid Edge és Edge cam szoftvert 

és még sok más kisebb, értékes tárgyat nyertem. 

Tetszett a verseny? 

-Összességében tetszett a verseny, mert sok 

tapasztalatot szereztem, érdekesek voltak az 

előadások, amelyekből sokat tudtunk tanulni.  

Köszönöm az interjút és további sok sikert kívánok! 

Markos Alexandra 
 

 

 

 

 

 

2015.04.22-én ismét helyt adott az Apponyi Szakiskola az 

„Ember és Környezete” című vetélkedőnek. A verseny 

idén is kétfordulós volt, az első fordulóra 25 csapat 

nevezett be, itt egy írásbeli feladatot kaptak a csapatok. A 

második fordulóra 11 csapat jutott be, az ESZI-ből két 

csapatnak sikerült. A második forduló egy egész napos 

szóbeli döntő volt. Itt a két döntő feladat egy PPT 

bemutatóból és egy plakát készítéséből állt. Az ESZI-s 

csapatok közül az egyik IV. helyezést ért el, a csapattagok: 

Csibi Gréta Nikolett, Farkas Dorottya és Fehérvári Máté 

voltak. A másik csapat I. helyezést ért el, a csapattagok 

Gyalus Gergő, Polonkai Zoltán és én (Kovács Flórián) 

voltunk. Mindkét ESZI-s csapat értékes könyvjutalmakat 

és ajándéktárgyakat kapott, az I. helyezett nyert még egy 

vándorkupát, egy kétnapos kirándulást az Aggteleki 

Nemzeti Parkba, és egy egynapos kirándulást a 

Lengyelben található erdei iskolába. A versenyre Csanádi-

Fodor Melinda tanárnő készített fel minket, nagyon sok 

mindent köszönhetünk neki. A 2. forduló napján, az 

ebédszünetben, bejárhattuk az iskolaudvart, amiben 2 

mamutfenyő is található. Ez az udvar egy gyönyörű, 

természetbarát park. Reméljük jövőre is megrendezésre 

kerül a verseny, és újra elhozzuk a vándorkupát! 

Kovács Flórián 

 

 

 

 

  



Pályázatok: 
Rendkívül sokféle lehetőség van ezen a téren. A legfőbb 

„pályázattömb” általában március környékén kerül kiírásra 

és a május eleji Országos Sajtófesztiválon kerülnek 

kihirdetésre az eredmények. Itt különböző kategóriákban 

lehet nevezni korosztály szerint. Többek között Az év 

diákújságírója, Az év diákrádiósa, Az év diák videó-

újságírója, Az év diákfotósa címre lehet pályázni.  

Sajtófesztivál: 

Idén május 8.-án került megrendezésre a Millenáris 

Parkban. Ez egy egész napot felölelő, érdekes előadásokkal 

teletűzdelt rendezvény. Sok magyar közszereplővel 

találkozhatunk itt, feltehetjük nekik kérdéseinket. Reggel 9 

órától délután 6-ig mindenki megtalálhatta az érdek-

lődésének megfelelő programokat. Gálaműsorral vette 

kezdetét, majd az eredményhirdetéssel folytatódott a nap. 

Több helyszínen egyszerre történtek a dolgok. A 

nagyszínpadon folyamatosan műsorok váltották egymást. 

Több tehetségkutató győztese is színpadra lépett, iskolai és 

saját előadások is színesítették a programot. Fellépett 

többek között Tóth Andi, Agárdi Szilvi és Tóth Gabi is. 

Előadást tartottak jeles műsorvezetők, ismert közszereplők, 

is mint például Harsányi Levente, Gundel Takács Gábor, 

Deutsch Tamás EP képviselő. Közönségtalálkozó kereté-

ben az autó és kamionsport versenyzőivel (pl. Kiss Norbert) 

is viszonylag kötetlen beszélgetésbe elegyedhettünk. 

 

 

 

 

 
 

A Diák Újságíró Egyesület Magyarország második legrégebbi újságíró egyesülete és saját nézőpontjuk szerint az ország 

legnagyobb baráti társasága. 1989-ben kezdte meg működését, de mivel is foglalkozik?  

Ez egy olyan társulás, amely nem csak az újságírással, hanem általánosan a médiával kapcsolatosan tevékenykedik. Alap-

vetően ifjúsági egyesület, amely segít az újságírói, televíziós, rádiós és internetes kommunikációval kapcsolatos tevékeny-

ségek iránt érdeklődőknek. Több kisebb, nagyobb rendezvényük van egy évben, amelyen mindenki kiélheti a  

média működtetése iránti vágyait. Egykori iskoláskorú tagjai közül került ki sok olyan személy, akik most neves 

médiaintézményeknél dolgoznak. Pár jelentősebb rendezvényük: 

 

Médiatábor: 
Minden nyáron, immár 35. alkalommal, megrendezésre kerülő, hatalmas 

 tömegeket mozgató nyári elfoglaltság. Itt a sajtó műfajával kapcsolatos alap- 

vető gyakorlat sajátítható el szórakoztató keretek között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ezek mellett sok a témával 

foglalkozó előadás volt, 

amelyek között az 

érzékszervek közötti kap-

csolatok feltárására és a 

különböző tartalmak 

értelmezésének 

sokszínűségére irányulóak 

is helyet kaptak. Idén 

szerencsére személyesen is 

részt tudtam venni rajta és 

tényleg érdekes, izgalmas 

dolgokat foghat ki az 

ember, ha jól választja ki a 

számára érdekeseket. 

 

Kiss Nándor 11/A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 2-án indult útnak egy csapat ESZI-s diák, 

hogy felfedezze Angliát egy hét napos kirándulás 

alatt. A hosszú buszút első állomása a Benelux 

államok egyik gyöngyszeme, Brüsszel volt. A 

fővárosban tett rövid kitérő során végigjártuk a 

város főterét, sétáltunk az Ízek utcáján és 

megtekintettük a világhírű Manneken Pis szobrát.   

A rövid francia tengerparton töltött éjszaka után a 

csapat komppal szelte át a tengert, ahol 

megpillantva Dover fehér szikláit, elénk tárult 

Anglia. A tengerparti Canterrbury-i városnézés után 

a híres Leeds-i kastélyt tekintettük meg. 

Az első londoni napon sor került a Westminster 

apátság bebarangolására, a diákok pedig 

találkozhattak a magyar származású Bori Edittel, 

aki az apátság biztonsági főnökeként olyan jelentős 

események biztonságáért felelt már, mint a hercegi 

esküvő. 

A belvárosi séta során megtekintettük a 

Buckingham palotát, a Trafalgar Square-t valamint 

a miniszterelnök rezidenciájaként működő 

Downing street 10-et. A szállásra utazás előtt a 

belváros közepén fekvő St. James park nyújtott 

pihenőhelyet a fárasztó nap után. 

A következő napon London leghíresebb 

nevezetességeié volt a főszerep, a London Eye 

tetejéről vehette szemügyre a csoport a várost, a 

Madam Tussauds Múzeumban pedig olyan 

hírességek viaszszobraival selfiezhettünk, mint 

Morgen Freeman, Michael Jackson, vagy Rihanna.  

Az európai szinten hatalmas létesítmények számító 

Természettudományi Múzeum is tartogatott 

meglepetéseket: interaktív dinó-show, nem rég 

feltárt múmialeletek, és interaktív földrengés 

szimulátor is szerepelt a repertoárban.  

A hazaindulás előtt Greenwich város megtekintése 

volt a program, majd a keleti és nyugati félgömb 

találkozásánál zártuk a kirándulást. 

Élményekkel gazdagon zártuk a szigetországi hetet, 

mindenki nevében mondhatom, remekül éreztük 

magunkat. A programok változatosak voltak, 

mindenki igényét kielégítették, így hiányérzet 

nélkül érkezhettünk vissza Paksra.  

Köszönjük Győrfiné tanárnőnek a szervezést, aki 

mindent megtett azért, hogy az ott töltött időszak 

alatt minden gördülékenyen és a lehető 

legélvezetesebben teljen.  

Dicsérdi Ádám 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ESZI diáknapi programjai között 
idén egy új, hagyományteremtő 
célzattal bevezetett, programelem is 
megjelent, mégpedig a BOGRÁCSOZÁS. 
Az idei évben a diáknap, a szokásostól 
eltérően, nem csak az iskola területén 
került megrendezésre. Az osztály 
túlnyomó része, osztályfőnökük 
vezényletével körbe járta a fél várost, 
közben pedig a különböző állomásokon 
teljesítették a kiszabott feladatokat. A 
versenyfeladatokról nem tudok sokat 
írni, mert én a főzős csapat tagja 
voltam. A bográcsozás nem tudom 
kinek a fejéből pattant ki, de nagyon jó 
csapatösszerázó program, az biztos! 
Szerencsénkre, mire az osztály többi 
része odaért a Sárgödör térre, addigra 
olyan fáradtak és éhesek voltak a 
diákok, hogy a paprikás krumpli íze 

akár rossz is lehetett volna. A 
bográcsozáson minden osztályból, a 
végzős osztályokat kivéve, 5-6 tagú 
csapatok vettek részt. Az 
alapanyagokat és a főzés egyéb 
kellékeit mi választhattuk ki, és 
nekünk is kellett biztosítani. A főzést 
már fél 9-kor elkezdhettük, de fél 1-re 
kellett kóstolóképesre alakítani a 
paprikás krumplinkat. Kevés olyan 
kaja van, amit ilyen sokan szeretnek, 
megesznek, és bárki el tudja készíteni, 
jó választás volt! A nyertes csapat egy 
vándorfakanalat nyert, ami az 
elkövetkező bográcsozások során 
mindig a győztes csapathoz „vándorol” 
majd. 

Kovács Flórián 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem szeretnék senkit se untatni ló anatómiával és a lovas felszerelések 

bemutatásával, inkább a ló és lovas kapcsolatáról fejtem ki 

véleményemet. 

Lótartásról sokatoknak az juthat eszébe, hogy egy lovardában ugratnak, 

a Kincsem Parkban versenyeznek vagy, hogy egy öreg bácsika csoszog a 

fogatával. Mindegyiknek köze van hozzá, amíg nem volt saját lovam, én 

is csak ennyit láttam. Azt gondoltam, milyen egyszerű lehet ez, ott a ló 

akkor ülök a hátára és akkor fogom be a kocsiba, amikor akarom, de 

amint megvettem az első lovam, rádöbbentem, hogy a lótartás 

mindennapi munka, felelősség. Nem arra kell gondolni, hogy 13 éves 

kislányok kihisztizik maguknak a lovat, berakják egy lovardába szegény 

állatot, ott a lovászok vagy etetik, vagy nem, és akkor „használják”, 

amikor akarják. A lótartás nem csak egy hobbi, életérzés, az ember 

teljesen elkötelezi magát egy állatnak, közösen dolgoznak, együtt élik 

életüket, felelősséggel tartoznak egymásért. A mindennapi munka a ló 

körül, az etetés, csutakolás, a lovaglás olyan kapcsolatot alakít ki köztük, 

amit más állattal, de még emberrel is, csak ritkán lehet elérni. A ló a 

legnemesebb és az egyik legértelmesebb állat, kifejezéssel teli arcukon 

látja az ember minden érzésüket, a ló szemén keresztül tényleg a lelkébe 

lehet látni. Sokan azt mondják, a lovaglás annyiból áll, hogy csak 

felülünk a ló hátára és megyünk. Van benne valami, ha egy 15-20 éves 

iskolalovon ülünk, azzal tényleg lehet, hogy ilyen a lovaglás, de nem 

szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egy 500-600 kilós állatot irányítunk, 

akinek önálló gondolatai vannak, és ha egyszer a fejében elpattan valami, 

akkor pillanatok alatt végezhet velünk. Itt nem csak lovasbalesetre kell 

gondolni, arra, hogy leesünk róla, elég egy harapás vagy egy rúgás és 

vége a rövid életünknek. Senkit nem szeretnék elrettenteni a lótartástól, 

nagyon szép dolog, de jól meg kell gondolni, hogy megosztjuk-e 

életünket egy ilyen gyönyörű állattal. Nem olyanok, mint egy bicikli vagy 

autó, minden nap szükségük van a gondoskodásra, és ezt a gondoskodást 

meg is hálálják, mérhetetlen nagy szeretettel és munkával. Lehet, hogy 

sablon szövegnek tűnik, de ha leírtam volna, hogy milyen oltásokat kell 

adni nekik, hány hetente kell patkolókovácsot hívni, mennyi takarmányt 

fogyasztanak el egy évben, akkor jóval kevésbé lett volna emberközeli. 

A lényeg pedig nem ez, hanem a kapcsolat ember és állat között, amiből 

mindkét fél egyaránt sokat profitálhat, Dallos Gyula szavaival: 

„A lovaglás egyfajta magatartásforma is, hiszen a ló megtanítja az 

embert viselkedni.” 

Kovács Flórián 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt a nyár, de nem tudod, hogyan tehetnéd 
felejthetetlenné? Fogalmad sincs, mi lenne 
számodra a legjobb? Akkor mi segítünk! 
A fiatalok körében manapság népszerű a 
strandolás. Az utóbbi években egyre több fiatal 
látogat el fesztiválokra, amiket strandokon 
rendeznek, hisz a strandolás és a koncertek 
hallgatása tökéletes párosítás. Hazánkban a 
felkapott fesztiválok közé tartozik a Balaton 
Sound, a Volt, a Sziget, az EFOTT, a Strand 
fesztivál, hogy csak a „legmenőbbeket” 
említsük.  
Magyarország egyik legkedveltebb rendez-
vénysorozata a Balaton Sound. Rengeteg 
turista érkezik országunkba, hogy élvezze a 
koncerteket. Az idei évben július 8-12. között 
kerül megrendezésre a már általam említett 
egyik legélvezetesebb fesztivál. Idén ellátogat 
Zamárdiba Jason Derulo, Ludacris, Afrojack, 
Tiëstor, Hardwell, Dimitrij Vegas és még sokan 
mások. A fesztiválra ebben a hónapban még 
lehet kedvezményesen jegyet vásárolni. Az 
árak nem éppen alacsonyak, de nem minden 
nap érkeznek hozzánk ilyen előadók sem.  

Természetesen augusztus 10-17.-ig is remek 
lehetőségünk lehet kikapcsolódni a 
SZIGETEN. Avicii, Martin Garrix, Ellie Goulding 
is szerepel a fellépők között.  
A VOLT Fesztivál idén is nagyot fog szólni. A 
Sopronban megrendezésre kerülő fesztivál 
olyan előadókat vonultat fel, mint David Guetta 
és John Newman. A felsorolt fesztiválok 
bármelyikére – vagy aki teheti akár mind-
egyikre – érdemes elmenni, hiszen a koncertek 
mellett különböző egyéb programok is várják a 
látogatókat. 
Remélhetőleg az idei nyár időjárás szem-
pontjából kedvezőbb lesz, mint az előző évben, 
bízunk benne, hogy kevesebb lesz az eső és 
több a napsütés, hisz mindenkit vár a Balaton. 
Véleményem szerint első sorban a hazai 
helyeket, nevezetességeket érdemes 
meglátogatni, aztán jöhetnek a külföldi 
kirándulások, nyaralások. Kevés az idő, de 
töltsétek hasznosan és élvezzétek az idei 
nyarat – is!!!  

Bodzási Imola 

 

  



 

 

 

 

 

 

„a hit, a történelem és a modern világ találkozása újra valami olyat szült, amiről álmodni sem mertem 

volna” (egy olvasó) 

Ismertető: 
Idei utolsó számunkban egy régi ismerős új oldalát 

szeretném bemutatni nektek. Rick Riordan neve ebben 

a szezonban már előkerült, de szerintem nem ugrik be 

elsőre ki is ő és mit is írt. Ő egy amerikai író, aki a 

Percy Jackson és az Olymposziak című sorozatával tett 

szert hírnévre, amelyből később Villámtolvaj, és A 

szörnyek tengere címmel film is készült. Ha még nem 

láttátok őket, ne is nézzétek meg, inkább olvassátok el 

az egész első évadot. És hogy miért évadnak hívom? 

Mert most a sorozat visszatér a következő évaddal, 

melynek címe Az Olymposz hősei. Az első rész Az 

elveszett hős címet viseli. Mr. Riordan ezúttal is kitesz 

magáért, és hogy azoknak is meglepetés legyen az új 

évad, akik az előzőt is olvasták, most új hősöket 

kapunk. Jászon, Leo és Piper története, még drámaibb, 

mint Percyé volt. A szerelmi szálak az akciódús 

csatajelenetek, a kérdések és érthetetlen történések 

tömkelege már az első oldalakon maga alá temeti az 

olvasót. Itt nincs unalmas később értelmet nyerő 

prológus, csak a színtiszta kaland. És az igazi izgalmat 

keltő kérdés nem is új hőseink hogyléte, hanem az 

előző évad főhőse, Percy Jackson, eltűnése. Jászon 

emlékeinek hiánya, Piper képzelt szerelme és apjának 

elvesztése, Leo életének átláthatatlan kuszasága, és a 

felismerések sorozat túlszárnyal mindent, amit az 

ember csak várhat ettől a sorozattól.  

A történet leírását most ki is hagynám, két okból. 1,: 

Nem akarom azokat kínozni, akik az első 

évaddal akarnak kezdeni. 2,: Még nekem is 

olyan friss a sok információ, hogy nem tudom, 

mi lenne nagyon spoileres és mi keveset mondó. 
Így csak arra tudlak benneteket bíztatni, hogy 

olvassatok, olvassatok és olvassatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritika: 

Nem igazán találok kivetnivalót a könyvben, a fordítási 

hibákon kívül. A fordítás a történetet talán még jobban 

kibontja, és még színesebbé varázsolja, mint az eredeti 

angol változat. Csupán nyelvtani és elírási hibák 

lelhetők fel itt-ott. A szöveg változatos, minden 

eddiginél választékosabb, és oktatóbb. Olyan 

szavakkal is találkoztam, amikkel ezelőtt sohasem. És 

nem holmi mű jövevényszavak ezek, hanem a mai 

szlenges köznyelv elfeledett ékkövei. Azt azért még 

hozzátenném, hogy a múlt hónapban nem a porcicák 

miatt tört ketté az egyik polc az egyik szekrényemben 

és nem jókedvemben forgatom a polcok lapjait. 

És, hogy a szünetre se maradjatok olvasnivaló nélkül, 

megajándékozlak benneteket pár címmel és tippel: 

1, Közösségi oldalak mellett nézzetek rá köny-

vesboltok weblapjaira is néha. 

2, Ne adjátok fel, egyre több weblapon bele lehet 

olvasni a könyvekbe, a jobbakon nem csak az elejébe. 

3, A könyvtárak tagsági díja csak 1-2 ezer forint/év, és 

még a kötelezőket is megkaparinthatjátok. Arról nem 

is beszélve, hogy megspórolhattok rengeteg pénzt 

…khm… „hasznosabb” dolgokra. 

 

Ha sárkány van a családban: Licia Troisi: Sárkánylány 

Ha kiválasztottnak érzed magad: Licia Troisi: Égvilág 

Ha szakmád a gyilkolás: Sarah J. Maas: Üvegtrón 

Ha lázadó a lelked vagy csak hontalan: Jennifer A. Nielsen: A hamis herceg 

Még több sárkány: Christopher Paolini: Eragon 

Ha sok a családi konfliktus: 39 Kulcs 
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Az utolsó év mindig nehéz, hiszen egy 

korszak lezárul az életünkben. Ilyenkor elkezdünk 

nosztalgiázni, felelevenítjük az emlékeinket, milyen 

volt ez az öt év itt az ESZI-ben, az ESZIratnál.  

Miközben azon gondolkoztam, mit is írjak ebbe az 

összefoglalóba, nekem is eszembe jutott számos 

emlékem az itt eltöltött 5 évről, arról, ami biztosan 

örök emlék marad. A kolesz, a suli, a diákok és 

tanárok, az események, ünnepségek. 

Eszembe jutott az is, hogy milyen is volt 

ESZIratosnak lenni. Határidőre leadni a cikkeket, 

amit természetesen aznap kell megírni, mint ezt is. 

 Az interjúkészítések valódi izgalma, kitalálni 

milyen kérdések lesznek megfelelőek, hogy tegyem 

fel őket, és hogyan kérjek interjút a célszemélytől. 

Az írások formába öntése is egy olyan dolog, amivel 

igen is foglalkozni kell és nem csak ráhagyni a 

főszerkesztőre, hogy megszerkessze. 

Számomra mégis a legizgalmasabb része annak, 

hogy ESZIratos voltam, maga az újság árusítása 

volt. Az eladási technikák alkalmazása, az öröm, ha 

valaki odajött hozzám újságot venni, mert meglátta 

a kezemben és a siker felejthetetlen élménye, 

amikor a rám bízott mind a 10 db újságot sikerült 

eladnom. 

Utólag visszagondolva nem bántam meg, hogy 

idejöttem. Örülök, hogy itt töltöttem a középiskolás 

éveimet, és természetesen annak is, hogy ESZIratos 

lehettem. 

T. L. R. 
 

 

Talán nem is gondolnánk, de egyszer eljön az a nap, 

amikor búcsúzni kell az ESZI-től. Gyorsabban, mint 

hinnénk. Nekem most jött el az idő. Az itt töltött 5 év 

megannyi emléke közül nehéz lenne kiemelni a 

legjobbakat. Örömmel tölt el, hogy tanulmányaim 

közben aktív tagja voltam az ESZIrat 

szerkesztőségének.  

Olvashattatok tőlem tudósításokat nemzetközi, 

hazai, vagy éppen iskolánkat érintő sport-

eseményekről, interjúkat tanárokkal, illetve olyan 

Atomerőműben dolgozó vezetőkkel, akik múltjának 

vagy jelenének szerves részét képezi ez az iskola.  

Az újság szerkesztőjének lenni nem csak munkát 

jelentett. Szerkesztőségi körben rendezett 

találkozók, közös pizzázások tették színesebbé a 

hétköznapokat, és az újságnak köszönhetően 

ismertem meg több olyan embert, akit mára a 

barátomnak mondhatok.  

Köszönöm ESZIrat! 

Dicsérdi Ádám 
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