
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Miért döntött úgy, hogy erre az életpályára lép? 
– Erre sok választ lehetne adni. Én a 70-es, 80-as években 
azt vettem észre Romániában, hogy három lehetőség van. 
Talán most sincs több. Az egyik az, hogy az ember 
összecsomagol, s azt mondja, hogy „Itt ez büdös! Itt ez nem 
jó!” s elmegy külföldre. Nagyon sok fiatal akkor is ezt 
választotta, most is ezt választja. A másik lehetőség az, 
hogy az ember azt mondja: jól van, így ahogy van minden, 
dugjuk bele a fejünket a homokba, éljünk, bulizzunk! Én már 
akkor is láttam, hogy Erdélyben akkor sem volt minden 
rendben, de nem akartam ezt a „struccpolitikát” sem vállalni. 
A harmadik lehetőség pedig az, hogy az ember felvesz 
magára egy kis köpenyt, lapátot, s vedret, és azt mondja 
„Na, tegyük rendbe ezt a világot!”. Nekem ez a harmadik 
tetszett a legjobban, s úgy gondoltam, hogy talán, mint 
katolikus pap, ferences szerzetes tudnék – adottságaimhoz 
viszonyítva – a legtöbb jót tenni. Tehát számomra ez egy 
tudatos döntés volt, hogy ne nyafogjunk, ne hisztizzünk, 
hogy mennyi baj van, hanem fogjunk össze s legalább egy 
pár méterrel azt a bizonyos szekeret taszítsuk tovább, amit 
a jó Isten ránk bízott. 
– A pályán véghezvitt dolgai közül, melyikre a 
legbüszkébb? Ezt hogyan valósította meg? 
– A gyerekekre vagyok a legbüszkébb. Igazából minden 
pedagógus azzal foglalkozik, hogy az, ami számára érték, 
azt valamilyen szinten felkínálja, tovább adja a gyerekeinek 
– és ez egy nagyon nehéz dolog! Ugye itt ki van világítva a 
terem, van a villanykapcsoló és van a lámpa, azonban ha a 
kettő között nincs drót, akkor hiába kattogtatja az ember, 
nem gyúl ki. Úgy gondolom, hogy egy pedagógus és egy 
gyerek között, ha nincs meg ez a bizalmi szál, akkor a 
rendszer nem fog működni, az információ nem áramlik át. 
Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy hála Istennek a 
gyerekeink valamilyen szinten bíznak bennem, mernek 
kérdéseket feltenni, merünk együtt gondolkozni, elfogadják 
a javaslataimat. De azt gondolom, talán minden pedagógus 
erre lehet a legbüszkébb. 
– Önnek fiatal korában, mi volt az ambíciója? 
– Felénk tudni illik, nagyon nagy hegyek vannak, nagyon 
szerettem alpinizmussal, barlangászattal foglalkozni. Egy 
darabig, még a teológia előtt, geológiára készültem. Ugye, 
azt mondják sokan „Mi a különbség a teológia, és a geológia 
között? Ég és föld!”.  
- Miért kezdett bele a könyvek írásába? 
– Aki gyereket nevel, az úgy van, hogy reggeltől estig 
mondja, ami fontos, és sokszor mégse veszik a lapot, és az 
ember ilyenkor megpróbálja leírni a gondolatokat.Az ember, 
leírva gondolatait, talán jobban ki tudja fejezni önmagát, van 
ideje átgondolni mondanivalóját, és a gyerek is jobban 
felfogja. 

Aztán rájöttem arra is, hogy igazából 15, 20, 50 gyerekkel 
művészkedhet az ember, de valahogy az egész nagy 
erdélyi világunkat kéne egy kicsit jobbá tenni, vagy 
megmozgatni ahhoz, hogy jobb legyen. Én úgy éreztem, 
hogy az íráson keresztül, több emberhez is eljutok.  
– Vannak-e még olyan távlati céljai, amelyeket el 
szeretne érni? 
– A mi Urunk, Jézus Krisztus, mindannyiunk elé egy nagy 
célt rakott. Azt hogy imádkozzunk naponta azért, hogy jöjjön 
el az Ő országa – a szeretet, az egyetértés, a béke országa. 
Ahogy körülnézünk, még hosszú ideig lehet imádkozni. Ha 
ide-oda néz az ember a világban, van baj elég. Én hiszem, 
hogy a Jó Isten, nem egy utópiát kergettet velünk, hanem 
tényleg megvalósítható az, hogy jó testvérekként, békében, 
kíváncsiskodva éljük az életünket. Sokszor kérdezik, hogy 
az egyháznak mi a véleménye a tudományról, akár az 
atomtudományról. Az Isten első parancsa, hogy „Hajtsátok 
uralmatok alá a Földet!”. Például hogy az uránérc ereje, 
eljusson oda, hogy áram folyjék a vezetékekben… Én 
meglepődtem, hogy 2 és fél méter magas egy ilyen cella, és 
hogy ilyen hihetetlen erő van benne. Valakik tényleg 
komolyan vették Isten parancsát és uralják ezt a hatalmas 
energiát! Véleményem szerint az emberiség, még valahol 
nagyon az elején áll annak a pályának, amire az Isten 
ráállított bennünket. Hihetetlen távlatok vannak az 
emberiség előtt. Kell is legyen távlat, mindenki előtt! 
– Milyen tanácsokat tudna adni a középiskolásoknak? 
Mire figyeljenek az életben? Mik a fontos dolgok az 
életben? 
– Leljenek örömöt az életükben, a kibontakozásukban, 
legyenek kíváncsiak! Húzzanak ki minden fiókot, nézzék 
meg, hogy mi van benne! Tanuljanak! Képezzék magukat! 
Az ember egy kibontakozó entitás. Isten mindenkiben 
rengeteg értéket rakott, ő selejtet nem teremtett. Minden 
egyes ember – valamilyen módon – Isten drága ajándéka. 
Legyünk kíváncsiak arra, hogy mi van bennünk! Lehet, hogy 
bennük rejlik a következő időszak híres költője, tudósa. De 
ehhez bányásznunk kell önmagunkban. És higgyétek el, 
megéri! Ennél izgalmasabb dolog nincs! 
– Köszönöm szépen az interjút! 
– Én is köszönöm.    (Simon Csaba)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint tudjátok, 2016-ban lett 30 éves iskolánk, az ESZI! E jeles alkalomból 

interjút készítettem Szabó Béla igazgató úrral. Idejéből ránk és az újságra szánva 

egy keveset visszatekintettünk a kezdetekhez, 1986-hoz. 
 

Az akkor még a Paksi Atomerőmű Vállalat részeként működő Energetikai 

Szakképzési Intézet 1986. augusztus 26-án nyitotta meg kapuit a lelkes diákok 

előtt. 2001-től, a törvények változása miatt a nagyvállalat már nem tarthatta fenn 

közvetlenül az intézményt, így immár alapítványi iskolaként működött tovább, és 

működik ma is. Az építkezés befejezése óta hatalmas felújításokon esett át, 

melyet nagy részben a fenntartónknak és az alapítónknak köszönhetünk, a többi 

beruházást pedig pályázatok segítségével sikerült megvalósítani.  

Az utóbbi 10-15 évben iskolánk nemcsak az oktatásban töltött be jelentős 

szerepet, hanem a város sport- illetve kulturális eseményeinek is szerves részét 

képezte. Testvériskolai rendszer is alakult. Két testvériskolánk van. Az egyik a 

krakkói Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 szakképző iskola. A másik a trencséni 

Dopravná Akadémia. 
 

A két korábban ünnepelt jubileumon, a 10-dik és 25-dik évfordulón is sok remek 

program várta az érdeklődőket. Most, a 30 éves jubileum alkalmából iskolánkban 

két jelentős esemény kerül majd megrendezésre. Az egyik a diákoknak, míg a 

másik az iskola dolgozóinak szól. A minden évben megrendezett diáknap idén 

sem marad el sőt, a sport- és kulturális eseményekkel teli napot megelőző estén 

(május 18-án) minden diákot szeretettel várnak egy kis zenés mulatságra. A 

másik különlegesség pedig, hogy a DÖK napra tervezett bajnokságra meghívták 

a testvériskoláink egy-egy csapatát is. A felnőtteknek szóló rendezvényre 

később, augusztus 26-án kerül sor.  

Megkérdeztem Igazgató urat, hogyan tekint a következő 30 évre. A következőket 

mondta: „A jelenlegi állapot egy fejlődésnek a része. Én azt gondolom, hogy 

ennek a fejlődésnek nem szabad megtörnie, és nem fog megállni, hanem tovább 

folytatódik”. (A fotók az ESZI25 rendezvény eseményeiről készültek.)  
 

Benedek Kata 10.B  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. március 10-én csapatunk (Jendrolovics 

Gábor szervező, Barabás Hajnalka és Borsi Kitti 

2P2/13 osztályos tanulók, az Örökségünk stábja és 

a többi adományozó személy) elindult Erdélybe 

azzal a céllal, hogy ajándékokat és adományokat 

vigyünk a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc 

Alapítvány gyermekeinek, akik a Mikulás várás 

keretein belül meghirdetett pályázaton részt vettek. 

 

A gyerekek rajzaikkal, írásaikkal neveztek a 

pályázatra, amelyeket az Energetikai 

Szakközépiskola és Kollégium diákjai olvashattak 

el és tekinthettek meg, majd ezek közül 

választották ki azokat, amelyeket díjazásra 

érdemesnek láttak. A díjazott gyerekeknek 

személyre szóló ajándékot vittünk, míg azoknak, 

akik rajzoltak vagy írtak, de nem lettek díjazva 

sportszereket, könyveket, játékokat 

adományoztunk. Nevelőik sem maradtak ki az 

ajándékozásból, hiszen az ő fáradozásuk és 

segítségük is hozzájárult ezekhez a csodálatos 

alkotásokhoz. Nekik tisztítószereket tartalmazó 

csomagokat vittünk, amelyekről a Mezőföldvíz 

Kft. gondoskodott.  

Csapatunk első állomása Szarvason volt. Itt 

vettük át a 180 db gumilabdát, mellyel a Plasto Ball 

Kft. járult hozzá az adományozáshoz. A határon 

átérve rövidesen megérkeztünk úticélunk első 

állomására, Ágyára. Itt napközi működik, ahol 

nem csak a helyi 3 gyermeket, hanem Zerindiről 1, 

illetve Szalontáról 3 ideérkező főt jutalmaztunk 

meg. Rövid beszélgetés és búcsúzkodás után 

Marosillyére vezetett utunk, ahol megtekinthettük 

Bethlen Gábor szülőházát. A helyi idegenvezető 

elmesélte a ház történetét, és hogy honnan lehet 

tudni, hogy Bethlen Gábor ott élt családjával. 

Marosillyéről elindulva az aznapi végállomásunk, 

Déva felé tartottunk. A várat nem volt alkalmunk 

megtekinteni, de csodaszép látványt nyújtott 

messziről is. Déván elfoglaltuk szállásainkat, majd 

az Alapítvány ott található ebédlőjében tartott 

ünnepségen átadtuk az ajándékokat. Dévaiak közül 

13, Szászvárosból pedig 6 főt jutalmaztunk, a 

többiek pedig megkapták adományainkat. Itt 

csendült fel először az Örökségünk dal, amelyet 

mindannyian megkönnyeztünk. Este együtt 

vacsoráztunk a nevelőkkel, akik számtalan 

történettel vezettek be minket az ott élő gyermekek 

életébe. Ezt követően mindenkit körbevezettek 

lakásaikban, ahol 10-13-an laktak, illetve egy 

szobában akár 10-en is aludtak. A gyerekek már az 

első pillanattól kezdve rendkívül közvetlenek és 



barátságosak voltak, pedig rövid ideje ismertek 

csak minket.  

Másnap reggel Szentábrahámra mentünk Csíki 

Emese gyógynövényeshez, ahol vásárolhattunk 

teafüveket, fűszereket és gyógynövényeket. Ezt 

követően Máréfalvára tartottunk, ahol 3 

máréfalvai, 4 oroszhegyi, 2 varsági, 2 

székelyszentkirályi, 2 szentegyházi és 1 zetelakai 

gyermeket ajándékoztunk 

meg. Itt meg is vendégeltek 

minket egy kis ebéddel a 

nevelőnők. Hosszas búcsúzás 

után Felsősófalva volt a 

következő úti cél. A gyerekek 

műsorral vártak minket, 

előadásokat, versmondást és 

egy hatalmas lakodalmat 

tartottak nekünk. Persze az 

éneklés sem maradhatott el, 

így itt is halhattuk az Örök-

ségünk dalt. A napköziben 5 

felsősófalvai, 2 alsósófalvai, 3 

szóvátai és 2 illyésmezei 

gyermeket jutalmaztunk meg 

munkájáért. Látogatásunk után 

Korondra, aznapi vég-

állomásunk felé vettük az utat. 

Itt Fábián Gergely bemutatásával megismerhettük 

a Székely kapu történetét, illetve azt, hogy hogyan 

készül, és mit ábrázol a fából faragott kapu. 

Elfoglaltuk szállásainkat Illyés Vészti Mihály 

korongozómesternél, majd megtekinthettük a 

korongozó műhelyt, ahol eredeti korondi kerámiák 

készülnek. 

Szombat reggel Kovásznára mentünk, ahol 10 

kovásznai és 2 esztelneki főt ajándékoztunk meg. 

Látogatásunk után Bálványos felé vettük az irányt, 

és felmentünk a hegyre a mofettához. Ez a torjai 

Büdös-barlang, melyről csak annyit kell tudni, 

hogy ez egy természetes mofetta a Büdös-hegy déli 

oldalában, Délkelet-Erdélyben. Ez Európa 

legnagyobb működő mofettája. A barlang 1052 

méter magasságban található a Bálványosi-hágón, 

mely egy kénbánya felhagyott tárnája volt. A 

gázhozama a legkisebb becslések szerint napi 3000 

m3, a legnagyobbak szerint 6000 m3. Kalandos 

túránk után Sepsibükkszád következett, ahol 3 főt 

jutalmaztunk meg munkájáért. Következő utunk 

Csíksomlyóra vezetett, ahol egy középiskolai 

kollégium lakóit leptük meg. A kollégiumból 7, 

Mádéfalváról 2, Csíkrákosról 

és Csíkcsicsóról szintén 2-2 főt 

ajándékoztunk meg. Vacso-

ránk a kollégiumban, 

szállásunk pedig vele szemben 

a Hotel Salvatorban volt. Ez 

búcsú este volt, hiszen mi 

ketten (fent említett 2P2/13 

osztályos tanulók) az 

Örökségünk stábjával másnap 

reggel már hazafelé vettük az 

irányt, míg a többiek tovább 

indultak, hogy még több 

gyermeket lepjenek meg.  

Vasárnap reggel rövid 

búcsúzás után kicsit 

szomorkodva, de elindultunk 

haza.  

Útközben mindegyikünk az 

élményeiről beszélt, hogy milyen hatással volt 

ránk ez a jótékonyság. Számunkra nagyszerű 

élmény volt, hiszen adományozhattunk és 

megajándékozhattunk olyan gyerekeket, akik nem 

vágytak nagy dolgokra, csak egy kis elismerésre 

vagy éppen egy pár bíztató szóra. Tanulságos is 

volt egyben, hiszen olyan mély érzéseket váltottak 

ki belőlünk pusztán az örömükkel, hogy úgy 

gondoljuk, érdemes lenne még több ilyen 

jótékonysági utat szervezni és másokat is bevonni 

ebbe. Köszönjük a lehetőséget! 

 

 

 

Barabás Hajnalka, Borsi Kitti 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban 2016. április 8-10-én került sor az 

Országos Szilárd Leó fizikaverseny megrendezésére. 

Az ország 16 iskolájából érkeztek ide nagy számban a 

diákok. Az első fordulót február 22-én írhatták meg a 

lelkes versenyzők saját iskolájukban. A 321 

jelentkezőből 9-10. évfolyamon 224, míg a 11-12. 

évfolyamon 97 tanuló kerülhetett be a második 

fordulóba. Az ő dolgozataikat a versenybizottság 

felüljavította és így került ki belőlük az a 30 legjobb 

diák, aki részt vehetett az Energetikai 

Szakközépiskola és Kollégium által 

szervezett versenyen. A fizikaverseny 

megrendezése sok előmunkálattal is járt a 

szervezők részéről. Az anyagi háttér 

megteremtésének érdekében több 

alapítvány, cég felé írtak pályázatot. 

Ezután kerülhetett szóba a verseny 

meghirdetése, amelyet láthattunk a 

verseny honlapján, iskolánk honlapján, az 

oktatási központokon keresztül és 

természetesen a facebook-on is. 

 

A verseny három részből állt: 

számítógépes, kísérleti és elméleti 

feladatmegoldások. Az előbbi kettő 

előkészítéséhez speciális eszközöket 

kellett gyártani, melyek egyediek az országban. 

Ezáltal sem a szervezőknek, sem a zsűrinek nem volt 

könnyű dolga, akik már aznap estére elkészítették az 

okleveleket. A fizikaverseny fő célja az volt, hogy a 

modern fizika iránt érdeklődő diákokat még jobban 

ösztönözzék erre a pályára. A verseny többekben 

nagyobb érdeklődést váltott ki, így népszerűsítve a 

modern fizikát. Számos példa is volt már arra, hogy az 

Országos Szilárd Leó fizikaversenyen kiváló 

eredményt elérő diákok a jövőben a fizikai pálya felé 

szakosodtak, akár hazánkban, akár Európában. Ezt 

nagyon jól mutatja Raffai Péter példája is, aki már 

élete során kétszer nyert Szilárd Leó versenyt és az 

idén is találkozhattunk vele. Persze nem mint 

versenyző, hanem mostmár mint előadó, aki a 

gravitációs hullám-csillagászat születéséről tartott a 

kísérő tanárok számára egy érdekes előadást. 

 

A programok között szerepelt a Szilárd 

Leó szobor avatása is. A szobrot Farkas 

Pál, szekszárdi szoborművész ajánlotta 

fel iskolánknak, melynek talapzatát a 

Szilárd Leó Alapítvány finanszírozta. Az 

alkotás érdekessége, hogy ennek 

másolata megtalálható az erőmű 

területén lévő szoborcsoportban, de az 

eredeti csak iskolánkban. A szoboravató 

beszédet Csajági Sándor 

igazgatóhelyettes tartotta meg. 

Iskolánk idén joggal büszkélkedhet a 12. 

C-be járó diákjával, Papp Zoltánnal, aki 

egyedüli szakközépiskolásként és 

egyedüli Tolna megyei versenyzőként 

országos 17. helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk 

neki! 

A versenyről való információkat és tájékoztatást 

köszönjük Csajági Sándor Igazgatóhelyettes Úrnak! 

(Markos Alexandra) 
 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Diákok! 

 

Az iskolában folyó diákéletet szeretné újságunk támogatni oly módon is, hogy teret ad a benneteket érdeklő, érintő 

kérdések, problémák, ügyek megjelenésének. Ezentúl remélhetőleg gyakrabban adhatunk hírt a Diákönkormányzat 

körüli hírekről, valamint programokról, melyeket a diákság szervez. Továbbra is buzdítunk benneteket, hogy aktívan 

vegyetek részt a közösség formálásában például úgy, hogy megkerestek minket a titeket foglalkoztató kérdésekkel, 

tapasztalt gondokkal. Akár személyesen is írhattok cikkeket, rövidebb esszéket, de ha kerülnétek a nyilvánosságot, 

akkor továbbítjuk felvetéseiteket az illetékesekhez, majd a kapott válaszokat leközöljük! Minden probléma fontos! 

Ne maradjon benned!  Az alábbiakban DÖK-ös képviselőitek tájékoztatnak benneteket az aktualitásokról.(A szerk.) 

 

Közgyűlés 
 

A múlt évekhez hasonlóan, idén is megrendezték a DÖK Közgyűlést. Először a 9-10. évfolyam számára volt 

megtartva. Az érvényességhez az osztályok 50%-a plusz három főnek kellett megjelenni. A közgyűlésen ismertették 

a diákokkal a félévi tanulmányi eredményeket, az igazolatlan hiányzásokat, valamint a szaktanári 

figyelmeztetéseket. A közgyűlés végén a diákok tehettek fel kérdéseket, valamint javasatokat tehettek azért, hogy 

az iskolai élet szebb legyen.                (Moizes Márton 9.B) 

 

A Közgyűlésen elmondhattátok kéréseiteket, feltehettétek kérdéseiteket. A Diák Önkormányzathoz is 

fordulhattatok előtte, hogy személyesen elmondhassátok kérdéseiteket/kéréseiteket, vagy a DÖK-öt vezető tanár 

tegye fel azt a vezetőségnek.  Idén három kérdés/kérés érkezett hozzánk: Az első kérdés: Megoldható lenne-e, hogy 

a büfében lehessen Bónnal fizetni? A második kérdés: Megoldható lenne-e, hogy a büfé legyen nyitva a 7-8. óra 

közötti szünetben is, mert sokan vannak úgy, hogy nincs idejük elmenni ebédelni, és a büfé sincs nyitva 14 óra után. 

A harmadik és egyben utolsó kérés az az volt, hogy a kollégisták reggeli helyett had kapják bónban a reggelit.  

Emellett mindenki kapott tájékoztatást arról, hogy az előző félévben, hogy teljesítettünk.  

(Ambus Dániel 11.B DÖK-elnök) 

 

DÖK programok 
 

A DÖK tagok idén is mindent megtesznek azért, hogy az iskolai életünk jobbá váljon, illetve hogy a DÖK 

szervezzen programokat a diákságnak. (Pl.: Szónok verseny)  

Ami jelenleg leköti a DÖK-öt az a DÖK nap szervezése, amit Május 19-én fogunk lebonyolítani. Itt előre láthatólag 

testvériskoláinkból érkeznek majd diákok, akikkel labdarúgó bajnokságot fogunk rendezni, ahol az ESZI labdarúgói 

összemérhetik tudásukat külföldi diákokkal, a nap végén pedig eredményhirdetés lesz. Ha igényt tartanak a diákok 

este egy bulira, akkor jelezzétek az osztály DÖK képviselőjének!             (Ambrus Dániel 11.B DÖK-elnök) 

 

  



(Papp Vera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a magyar-lengyel 

barátság napját, amelynek eseményeit felváltva tartják a két 

országban. Az ünnepnap előzményei 2006. március 24-re 

nyúlnak vissza, amikor Lech Kaczynski lengyel és Sólyom 

László magyar államfő Győrben felavatta a magyar-lengyel 

barátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel 

egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol. A két köztársasági 

elnök aláírta a Győri nyilatkozat elnevezésű dokumentumot, 

s ugyanekkor tartották meg a magyarországi és lengyelországi 

testvérvárosok, települések találkozóját is. A találkozó után 

több szervezet és együttműködő önkormányzat javasolta a 

barátság napjának megrendezését. Az Európában példa nélkül 

álló kezdeményezésre az Országgyűlés 2007. március 12-én 

a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és 

együttműködésére tekintettel március 23-át a magyar-lengyel 

barátság napjává nyilvánította. A lengyel Szejm ugyanebből 

a megfontolásból néhány nappal később, 2007. március 16-i 

határozatában nyilvánította március 23-át a lengyel-magyar 

barátság napjává. 2007 óta ezt a napot évente felváltva 

ünneplik a két országban az államfők, valamint a 

testvérvárosok és a baráti társaságok képviselőinek 

jelenlétében. Hagyományteremtési szándékkal, testvér-

iskolánkkal, a Zespól Szkól nr. 1. Rafael Kalinowski 

Technikum Kommunikacyjne középiskolával, egy közös 

program szervezése jó lehetőséget biztosított a kapcsolatok 

szorosabbra fűzéséhez. Így ebből az alkalomból – a lengyel 

iskola meghívására – iskolánkból egy mini delegáció járt 

Lengyelországban. Az ott szerzett tapasztalatokról Zakara 

Andrea tanárnővel beszélgettünk. 
 

Mi volt az utazás célja? Milyen apropóból indultak 

útnak? 

Március 23-án van a lengyel-magyar barátság napja, amely 

most már hivatalosan is elfogadott ünnep, és ennek 

alkalmából invitált minket a lengyel testvériskola az általuk 

rendezett ünnepségre. Szabó Béla igazgató úr, illetve a 

lengyel igazgató úr tölgyfát ültettek ez alkalomból, amely a 

barátság szimbóluma. 

A testvériskolánk ugyanúgy szakközépiskola, csak nagyobb, 

kb. 1000 fős diáksággal rendelkezik. Profilja hasonlít 

iskolánkéra és hasonló szakmacsoportok között lehet 

választani. 
 

Milyen jövőbeli tervek vannak a krakkói testvériskolával? 

A két iskolának a kapcsolata már hosszabb múltra tekint 

vissza. Volt egy kisebb szünet ugyan, de a mai tervek szerint 

igyekszünk élőbbé varázsolni, feleleveníteni a kapcsolatot. 

Kezdésként a DÖK napon egy lengyel focicsapat is 

megméretteti magát iskolánk csapata ellen. Ekkor egy 

szlovák csapat is érkezik hozzánk, tehát nemzetközi 

focimeccseknek lehetünk majd tanúi. Továbbá szeretnénk 

majd a jövőben közös pályázatot írni a lengyel iskolával és 

azt sikeresen kivitelezni. Ez annyit jelent, hogy 

cserediákprogramot indítunk a tanulók számára. Tőlünk is 

mehetnek diákok ki Lengyelországba, és tőlük is érkezhetnek 

diákok hozzánk. A fontos ebben a programban, hogy a diákok 

megfelelően beszéljenek angolul, hiszen ez a közvetítő nyelv. 
 

Kik voltak a delegáció tagjai? 

Szabó Béla igazgató, Vajda Tibor kollégiumvezető, akinek a 

révén ez a kapcsolat létrejött, Mayer Anita, kommunikációs 

vezető és jómagam. 

Az köztudott, hogy a lengyelek nagyon szeretik a 

magyarokat. Hihetetlen, hogy milyen nagy kedvességgel 

fogadtak bennünket és szeretettel fordultak a magyarok felé. 
 

Mennyi időt töltöttek kint? 

Ez egy villámlátogatás volt. Elmentünk tavaszi szünet előtti 

kedden, azaz március 22-én és csütörtökön, március 24-én 

már indultunk haza. 
 

Kint milyen programokon vettek részt? 

Először volt egy hivatalos megbeszélés, ahol a jelenlegi 

igazgatóval megismerkedtünk és távlati terveket vitattak meg 

az igazgató urak. Majd bemutatták nekünk az iskolát, az új 

részeket és az újításokat, a szaktantermeket, amelyek a 

legutóbbi látogatásunk óta nagymértékben fejlődtek, 

korszerűsödtek. Egy kis városnézést is beiktattunk, ha már 

Krakkóban jártunk. Végül az ünnepség szerdán, március 23-

án bonyolódott le. Az előadáson diákok által készített 

prezentációkat csodálhattunk meg, ahol olykor egy két 

magyar mondat is felvillant. A tanulók versekkel, zenés 

bemutatókkal készültek nekünk. Nagyon szépen összeszedett 

programsorozat volt. Az intézmény felkészülten és 

szeretetteljesen fogadott bennünket. Egy rajzpályázatot is 

meghirdettek a lengyel-magyar barátság témában, és a 

pályázatra beérkező alkotásokkal lett kidíszítve az iskola és 

folyosói. Jelen voltak még prominens személyiségek is, pl. a 

krakkói főkonzul, illetve oktatási vezetők. Természetesen az 

iskola és a főkonzul is beszédet mondott a faültetés alatt, az 

iskola udvarán. Utána egy fogadáson vettünk részt, ahol az 

informálisabb dolgokat vitattuk meg és közvetlenül lehetett 

beszélgetni a prominens személyiségekkel.  
 

Kedves tanárnő! Köszönöm a beszélgetést! 

  



 

 

 

 

 
 

Nos, soha nem gondoltam volna, hogy 

ilyen hamar elérkezik a Mi időnk! Jól 

emlékszem az első tanítási napra, szinte 

most történt... De a napok csak telnek, 

nyakunkon az érettségi, és bevallom, 

személy szerint nagyon izgulok. Sorra 

jönnek a próbaérettségik, amikről most 

ejtenék néhány szót. Sok diák ezt nem veszi 

komolyan, úgy gondolja, hogy felesleges. Az 

én véleményem erről az, hogy ez egy jó 

dolog. Lássuk be, a diákok 90%-a nem 

készülne fel magától, de így úgymond rá van 

kényszerülve. Szerintem ez egy óriási 

segítség, emellett nagyjából képet kapunk 

arról, hogy mire számítsunk majd a rendes 

érettségin. Van, amiből csak írásbeli próba, 

van, amiből csak szóbeli, de akad olyan 

tantárgy is, amiből mindkettőt 

„kipróbáljuk”. Például a mi osztályunkban 

magyarból, matematikából és németből csak 

írásbeli, ügyviteli alapismertekből és 

történelemből csak szóbeli feleletek voltak, 

de angolból szóban és írásban is számot 

adhattunk tudásunkról. Viszont ennek az 

egésznek a negatív vonzata az, hogy ezek a 

dolgozatok/feleletek az utolsó hónapokban 

vannak. Szerintem ez azért rossz, mert 

egyrészt a diákok túl vannak terhelve, 

másrészt a próbaérettségikre kapott 

jegyek száma 2-től 10-ig is terjedhet. Ezzel 

az a probléma, hogy ha valakinek éppen 

rosszul sikerül vagy ezen múlna a jobb jegye 

év végén, esélye sincs rá, hogy kijavítsa, és 

mint tudjuk, az év végi jegyek számítanak a 

tovább-tanuláshoz. Tehát szerintem 

meggondolandó mind az időpont, mind az 

adandó jegyek száma. Összességében 

szerintem tényleg nem rossz dolog sőt, 

hatalmas segítség számunkra, mert az 

érettségi előtt már csak át kell majd 

ismételnünk az előre megtanult anyagokat. 

Alsóbb éves diáktársaim! Nektek pedig csak 

azt tudom ajánlani, hogy időbe kezdjétek el 

a felkészülést, nehogy minden egyszerre 

zúduljon a nyakatokba! Az ember azt hinné, 

hogy a tanárok 

csak viccelnek 

azzal, hogy már 

kilencedikben az 

érettségit emle-

getik... pedig nem! 

Higgyétek el, 

hamar eljön a TI 

időtök is! 

Bogos Imola 
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Manapság a legtöbben már 

középiskolás korban megszerzik a 

személyautós jogosítványukat. Ennek 

hosszú tortúrája van, de ez már a 

legtöbbünk számára, akár személyes 

tapasztalatok alapján is ismert lehet. 

Ha valaki elég komolyan veszi a 

dolgot, ezután a következő fokozat 

lehet a vezetéstechnikai tréning. 

A tréning segít a járműkezelés 

precízebb elsajátításában ellenőrzött 

körülmények között. Olyan feladatok 

vannak ahol autónk és tudásunk 

határait feszegetjük különböző 

tapadású felületeken, helyzetekben, 

ellenőrzött – kvázi veszélytelen –

körülmények és viszonylag kicsi 

sebesség mellett. A közelmúltban volt 

lehetőségem részt venni egy ilyen 

képzésen, és ennek tapasztalatait, 

élményeit szeretném most megosztani! 

Először egy elméleti képzéssel 

kezdődik egy ilyen program. 

Ismertetik a várható helyzeteket, az 

ezeknél adott legjobb lehetséges 

reakciót és a kötelezőnek és 

elcsépeltnek tűnő alapokat is. Itt a 

helyes kormányfogásra és 

ülésbeállításra gondolok, amin vizsga 

után a legtöbben csak mosolyognak 

egyet. A képzésen meg is indokolják, 

hogy miért tesz ez különbséget élet és 

halál között. Mindezt statisztikai, 

fizikai adatokkal és az életből vett 

videókkal szemléltetik. 

Általában a gyakorlatok sebessége 30-

40 km/h, útfelület szerint pedig három 

féle: vizes aszfalt, vegyes és csúszós 

lehet. A téli, havas-jeges körül-

ményeket műgyantával bevont, 

fellocsolt aszfalt imitálja. Alapvetően 

négy pálya van egy vezetéstechnikai 

centrum országúti körülményeket 

szimuláló részén, melyből egy átlagos 

tréningen három kerül használatba.  

Az első egy sima, egyenes 

műgyantafelületből áll, mellette és 

körülötte sima aszfalttal. Itt a 

vészfékezést, célfékezést és szlalomot 

lehet gyakorolni.  A célfékezés 

lényege a sebesség helyes meg-

becsülése enyhe tapadású felületen, 

adott féktávolság ismeretében. 

Meghatározott helyen kell kezdeni a 

vészfékezést, és egy fix vízoszlopig, 

ill. az előtt három méteren belül kell 

megállítani a járművet. Itt csak a 

kezdősebességgel szabad variálni, a 

fékerő fellazításával nem. 

A második feladatcsoporthoz egy 

körpálya szükséges (körforgalom). Itt 

szintén egy félkörben elhelyezett sáv 

síkosabb anyaggal van burkolva. Az 

elvégzendő feladat a tapadási 

határokra, ill. a kanyar közbeni 

megcsúszás helyes korrigálására 

világít rá. 

A rántópad a legrettegettebb gép a 

telepen. Ez menet közben valamelyik 

irányba hirtelen elhúzza a hátsó 

kerekeket, így a kocsit túlkormányzott 

helyzetbe kényszeríti. 

Végül egy lejtő és annak a végén egy 

erőteljes kanyar kombinációja várja az 

ide látogatókat. Természetesen itt is, 

ahogy mindenhol többféle felülettel 

ellátva. 

Mint a pályák sokszínűségéből is 

látszik, meglehetősen sokféle 

szituációt lehet itt gyakorolni. 

Felmerülhet mégis a kérdés, hogy „hol 

fogom ezt az életben hasznosítani?” 

Erre azonban nem úgy kell gondolni, 

mint mondjuk a váltásra, ami 

félpercenként megtörténik. Ez egy 

betanult reflexé válhat, amit lehet, 

hogy csak egyszer használ az ember, 

de akkor nagyon sokat jelent.  

Csak javasolni tudom, a részvételt! 

Természetesen nem teljesen friss 

jogsival, hanem egy pár ezer levezetett 

kilométer után. Elég drága a képzés, ha 

éppen nem pályázaton nyeri az ember, 

de nagyon megéri! Sokat lehet belőle 

tanulni, sok baleset megelőzhető lenne 

az itt szerzett tapasztalatokkal. 

Véleményem szerint mindenkire 

ráférne egy ilyen kaland, hiszen még 

annak sem utolsó.  

Biztosan emlékezetes élmény marad! 

Kiss Nándor 12/A 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint már sokan megtudtátok, a hobbim a lótartás. 

Ez alatt nemcsak a lovaglást kell érteni, hanem 

minden lovakkal kapcsolatos feladatot is. De most 

nem arról szeretnék írni, hogy hányszor ganyézok 

egy héten, meg hogy mennyit lehet egy lóval 

lovagolni, szántani stb... Ebben a cikkben egy még 

nekem is új dolgot írok le, egy ló ellését, 

egy kiscsikó születését. Mivel az én 

kancám még nem ellett meg, de egy 

barátom lova a hetekben ellett, az ő 

történetüket olvashatjátok a 

továbbiakban. 

A csikóink születését együtt vártuk , mert 

nagyjából egy időben kellett volna a 

kancáknak ellenie, de az enyém még nem 

szeretné megmutatni, hogy milyen a kis 

csikó a hasában. 

 

Kriszti lova, Szellő, egy tarka ló, ez 

volt a második ellése. Az ellés előtti pár 

napban még nem is sejtettük, hogy a 

héten elleni fog, de már mindenre 

felkészültünk. Ilyenkor a jó gazdának a 

legrosszabbra is gondolnia kell. Az 

alapvető kellék az elléshez valamilyen 

állatgyógyászati célra használható 

fertőtlenítőszer, mert az ellés nem a 

legtisztább és leghigiénikusabb dolog. Ez 

a fertőtlenítő a csikó köldökzsinórjának 

fertőtlenítéséhez kell. Szükséges még 

Betadine oldat, hogy a saját kezünket is 

fertőtlenítsük, ha netán „be kéne nyúlni”, 

mert ugye az is előfordulhat, hogy a csikó 

farfekvéssel születik és ki kell húzni, 

vagy egy lába elakad.  

Szellő ellése előtt a gazdája éjjel kijárt az istállóba, 

hogy figyelje, történik-e valami esemény. Hajnal 4 

órakor volt kint utoljára, de mire fél 6-kor újra 

kiment addigra a csikó már megszületett. Egy szép 

sárga (barna) csikó! Mint láthatjátok az ellés elég 

hamar végbement. A lovak általában nem szeretik, 

ha figyelik őket ellés közben, ezért akár 

képesek visszatartani azt. Az ellések nagy 

része éjjel vagy kora hajnalban meg 

végbe. A kis állatnak először a lábai 

bukkannak ki, nem a fejük, mint az 

embereknél szokás. Ez általában a 

patásokra mind jellemző. Miután 

megellett, a kanca lenyalja a csikóról a 

magzatmázat és az rövidesen feláll és 

szopni kezd. Ezután a kanca megelli a 

méhlepényt is, ennek eltávolításáról 

gondoskodnunk kell. A csikó már 

egynapos korában ugrándozik, vágtat 

anyja mellett. Az állatorvos egy hetes 

korában beoltja és féregteleníti a csikókat. 

Szellő csikója, Selymes egy szép kis 

kancacsikó lett. Az ellést követő napon 

megnéztem, és irigykedve gondoltam rá, 

hogy ő már megszületett és az én lovam 

csikója még mindig az anyaméhben 

kucorog.  

 

Aki esetleg szeretne csikót simogatni, 

lovagolni vagy esetleg lovas kocsikázni, 

az a suliban, vagy a közösségi oldalon 

megtalál. 

Szorítsatok, és várjátok velem a csikómat!  

 

(Kovács Flórián) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több internetes hírportálon is olvashattuk a cikket, miszerint egy magyar iskolába járó kislány az erkölcstan dolgozatában 

a kérdésre, hogy mit jelent neki március 15-e, ezt válaszolta: „nekem ugyanolyan nap, mint a többi és nem nagyon érint meg”. 

Ezért tanára egyessel értékelte dolgozatát. A szülők felháborodtak, és nyílt levelet írtak reakcióképpen, amely olvasható a 

Történelemtanárok Egyletének Facebook oldalán. Azóta a 444.hu oldalon született a sztorival kapcsolatban egy 

véleménynyilvánító bejegyzés is, miszerint a cikk írója kitér arra, hogy a rossz érdemjegyet adó tanárnőnek ez feltehetően a 

politikai nézetei miatt nem tetszett, – és iskolában mint tudjuk, nem politizálunk – de lehetséges az is, hogy az indoklás hiánya 

miatt kapta meg a tanuló a rossz jegyet. Mellesleg a cikk írója is egyest adott volna a diáknak, ha ez utóbbi igaz.  

A témával kapcsolatban több, az ESZI-ben, illetve az iskola kollégiumában tanuló diákot és dolgozó személyt kérdeztem 

(A.L). A következő vélemények születtek: 

 

 

„Egyetértek a lánnyal, hiszen számomra sem mások ezek a 

napok, ugyanolyan, akár egy egyszerű hétköznap, de részben 

a tanárnak is egyet értek az indoklás hiánya miatt.” (Gergő) 

 

Egy ilyen idős gyereknek tudnia kellene, hogy milyen 

jelentősége van az országban március 15-ének. A szülőnek 

nem reklamálniuk kellett volna, hanem elmagyarázni e nap 

fontosságát. – mondta el véleményét egy kollégiumi 

nevelőtanár. 

 

„Úgy gondolom, hogy a tanárnő hibázott, hiszen feltehetően 

a lány nem volt tisztában a jogaival, és ezt a tanárnő 

kihasználhatta, így írathatott vele és a többi osztálytársával 

egy olyan dolgozatot, melynek kérdésére senki nem köteles 

válaszolni. Március 15-éről alkotott vélemény nem lehet 

tananyag, maximum annak tényanyaga, de az meg 

történelem.” (Adorján László) 

 

„Szerintem nem előírás az, hogy mindenkinek ugyanúgy kell 

gondolkoznia. Mindenkinek lehet saját véleménye, mivel 

szabad országban élünk. 

A tanár hozzáállása nem megfelelő, mert nem erőltetheti rá a 

diákra azt a kérdést, amelyben véleményt kell fogalmazni, és 

minden válasz elfogadható lenne.”- mondta az ESZI egyik 

diákja. 

 

„Szerintem összességében a tanár nem járt el szabályszerűen, 

mert egy véleményt nem lehet osztályozni, legyen az 

szimpatikus vagy éppen unszimpatikus. Ezért még akkor sem 

adhatott volna egyest, ha nem ért egyet a tanuló 

gondolataival. Ugyanis nem lehet arra kényszeríteni senkit, 

hogy változtasson a gondolkozásán. Nem írja elő törvény, 

hogy kötelező mindenkinek ugyanúgy éreznie március 15-én. 

Szerintem is ugyanolyan nap, mint a többi. Ugyanúgy felkelek 

reggel, ugyanúgy eszem és pontosan azt csinálom, mint egy 

átlagos napon. Mert egy ilyen napot nem a cselekedetek 

tesznek különlegessé, hanem az érzések. Ilyenkor a lelkünket 

öltöztetjük díszbe, nem feltétlenül a testünket.”  

(Nagypál Anna) 

 

„Véleményem szerint a tanár inkább jogosan adta az egyest, 

mint jogtalanul, hiszen valószínűsíthetően a feladat lényege 

az volt, hogy kifejtse a diák, hogy miért pont azon az oldalon 

foglal állást, amelyiken. Ha pedig a történelmi tudás 

beszövése lett volna a cél, akkor azt nem erkölcstan órán 

kellett volna dolgozatban kérdezni, és nem vélemények 

alátámasztásával… De mivel nem tudjuk, hogy az iskola mit 

reagált erre a témára, már ha reagált, így nem tudhatjuk, hogy 

pontosan mire járt az egyes.” – nyilatkozta egy ESZI-s diák. 

 

„Számomra sokat jelent március 15. és azt szeretném, ha 

minél többen így éreznének, azonban tiszteletben kell tartani 

mások érzéseit, véleményét és ezért nem szabad negatívan 

értékelni Őket. A tanárnak, ahelyett, hogy egyest ad erre a 

mondatra: „nekem ugyanolyan nap, mint a többi és nem 

nagyon érint meg”, inkább azon kellene elgondolkodnia, hogy 

miért gondolja így a gyerek? Sajnos, ma már nem alapvető a 

hazaszeretet otthoni „elsajátítása”, így ilyenkor jönnek a 

tanárok, akik megmutatják a diákoknak, hogy miért is jó 

büszkének lenni arra, amink van, jelen esetben a 

magyarságunkra, azon belül egyik jeles történelmi megemlé-

kezésünkre. Az, hogy ez nincs meg a gyerekben, részben a 

szülő, részben a tanár hibája, már ha ezt hibának lehet 

tekinteni.” (Plézer Martin) 

  



 

 

Életből vett példa a tankönyvek szerint, 

avagy egy matematikai feladvány irodalmi megoldása 
 

 

Feladat: Karcsi egyik szünetben megkérdezte Vincétől, hogy hány éves, mire Vince ezt a furfangos választ 

adta: „Ha az életkorom háromszorosát összeadod az életkorom egy harmadával, pontosan 30-at kapsz 

eredményül.” Hány éves Vince?... 

 

„A” megoldás: …Mivel Karcsi rossz fejszámoló, hamar megelégelte Vince okoskodását, így hirtelen haragra 

gerjedve, egy erőteljes mozdulattal sípcsonton rúgta éles eszű osztálytársát. Vince arca sírásra torzult, ahogy 

a nyilalló fájdalomtól önkéntelenül összekuporodott a sáros linóleumon. Szipogva ölelgette lábszárát, közben 

minden általa ismert szitokszót hozzávágott a fölé tornyosuló erőszakos fiúhoz. Karcsi ezalatt mindvégig 

azon gondolkodott, hogy nem is rúgott akkorát, mint mondjuk abba a szürke, cafatos focilabdába szokott, de 

úgy tűnik, ez is bőven elég volt, hogy ennél a tojásfejűnél eltörje a mécsest. Nem is olyan rossz érzés! Tudta, 

hogy nagy bajba fog kerülni emiatt, mégis talált valami furcsa örömet abban, hogy az osztályelső egy 

csapásra a lábai előtt hevert. Érezte, hogy hatalma van felette. Megvetően pillantott le Vincére. Úgy döntött, 

nem tágít kérdése mellől. 

– Hány éves vagy? Ha nem árulod el, kapsz még egyet! – fenyegetőzött. 

Osztálytársa könnyes szeméből a düh átengedte helyét a félelemnek. 

– Kilenc – zokogott Vince. 

Karcsi a válasz hallatán elégedetten hátrált el. 

Eredmény: Vince 9 éves; Vince két hétig sántítva jár iskolába; Karcsit 

Aranka néni fához állítja, míg a többiek játszanak; Karcsi szüleit 

értesítik a gyermekük viselkedéséről. – Senki sem jár jól. 

 

 

„B” (erőszakmentes) megoldás: Karcsi meglepetten konstatálta, hogy Vince egy idióta. Apró buksijában 

megfogalmazódott a kérdés, miért is érdekli őt egy ilyen irreleváns 

információ. Hiszen egyáltalán nem is fontos, hány éves ez a tojásfej, 

csak beszélgetni akart. Furcsa gyerek ez a Vince! Magának való 

okostóni. Nem véletlenül nincsenek barátai. Ez volt Karcsi utolsó 

kísérlete, hogy megismerkedjen vele. Vállát megvonva elhátrált, és 

visszafutott a többiekhez fogócskázni. 

Eredmény: Vince életkora továbbra is ismeretlen; Vince talán autista; 

Vince boldogtalan, mert senkit sem tud lenyűgözni a feladataival; Karcsi 

zavartalanul éli tovább életét. – Legalább az egyik jól jár. 

 

„C” megoldás: Karcsi azonnal ceruzát ragadt, felírta az adatokat, majd nekiállt számolni. 3x+1/3x=30, 

10x=90, x=9 

Eredmény: Vince 9 éves; Vince örül; Karcsi örül. 

De várjunk csak!  

Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy harmadikos kisfiú az 

óraközi szünetben elsőfokú egyenletet old meg puszta kedvtelésből? 

Elhanyagolható. Valószínűség számítás során már az összes esetek 

száma is elhanyagolható, hiszen ilyen párbeszéd sosem jön létre két 

alsós diák között. Tehát módosítani kell az eredményt. 

Eredmény: Vince 9 éves; Vince nem létezik; Karcsi nem létezik. 

Tanulság: Az életben a Vincék sosem járnak jól.  

Ne legyél olyan, mint Vince! 

(Bodroghalmi Levente) 
 

  



 

 

 

" Ahol ő volt,  

ott volt az Éden." 

Mark Twain 

 

Tőlem szokatlan módon nem egy regénnyel, hanem egy novellával készültem nektek. Mark Twain neve valószínűleg 

vagy ismeretlen a számotokra, vagy az irodalom órák szürkeségébe veszve, mementóként idéződik fel bennetek. De 

nekem is kellemes csalódást okozott, hogy milyen olvasható a fordítás, és mennyire más szemszögből szemléli a 

teremtés és bűnbeesés történetét. És ha eddig még nem ugrott volna be, vagy még kétségeitek lettek volna, akkor most 

tisztázom. A novella az első két ember találkozásáról és kapcsolatáról, valamint életfilozófiájáról szól. Nem a hitről, a 

mindenség szeretetéről, hanem sokkal inkább a világ felfedezéséről, és megértéséről. 

 

Ádámot és Évát egyszerű, már-már 

nevetségesen együgyűnek ábrázolja az 

író. Gyermeki naivságuk és egyszerű, 

ám mégis túlkomplikált világképük 

mellett nem tud elmenni az ember. 

Elsőre frusztráló és kiábrándító hatást 

kelt, de az olvasó hamar rájön, hogy 

mi is valójában az író célja ezzel az 

ábrázolásmóddal. Nem csupán a 

mulattatás, a fennköltként és 

megrendíthetetlenként ábrázolt Bibliai 

történet felfejtése és kifigurázása, 

hanem a jellemfejlődés előtérbe 

helyezése. A mű nem egy újragondolt 

és közérthetővé tett teremtés és 

bűnbeesés történet. Ezen túlmutatva az 

emberi kapcsolatokat, az új emberek 

és élmények befogadását, az 

elfogadást és az önkritikát tárja az 

olvasó elé, és vezeti el a gondolathoz, 

hogy vajon ő mennyire érti az őt 

körülvevő valóságot. 

A novella gerincét Ádám és Éva 

konfliktusa adja. Egymásra találásuk 

késleltetése és folyamatos távol-

ságtartásuk teszi lehetővé a mű 

mögöttes, már fentebb említett, 

tartalmának felvezetését és átadását. A 

történet a hősök kibékülésével ér 

véget, amikor is elfogadják tetteik 

súlyát, felfogják az őket körülvevő 

világot, békére lelnek egymásban és a 

világban, melyet részben ők 

teremtettek.

  

Őszintén be kell valljam nektek, hogy egyrészt ritkán olvasok “klasszikus” irodalmat, és még ennél is kevesebbet 

olvasok verseket, novellákat, vagy drámákat. Másrészt viszont ha kézbe veszek egy kötetet, sosem úgy teszem le, hogy 

„ez meg mi volt?”, vagy „hogy lehet valami ilyen rossz?”. Valahogy érzékem van kiválasztani azokat az alkotásokat, 

amelyek megragadnak és magukkal visznek. És ez nem egy képesség, hanem ez egy készség, és ezért mondom el ezt 

nektek. Mert igenis, aki olvas, csak az, és csakis az az ember tud jó könyvet találni, és megérteni, mekkora érték lapul 

az irodalomban, és milyen csodák lapulnak a lapok és a sorok között. Továbbá van itt még valami, amit meg szeretnék 

osztani veletek. Nem azért rossz egy könyv, mert nem érted, vagy mert elcsépelt a témája, hanem azért, mert éppen 

nem arra vágysz, amit neked ad. Így olvasnod kell ahhoz, hogy megtaláld azt, amire szükséged van, és ha egyszer 

elolvasol valamit, utána tudni fogod, hogy ha éppen szükséged van valamire, akkor az ott van-e benne, vagy mást kell 

keresned. 

Farkas Dávid 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény 

ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását, illetve Jézus 

mennybemenetelét ünnepli meg. A Húsvét után az 50. napon tartják, így 

a pünkösd vasárnap legkorábbi lehetséges dátuma: május 10, a 

legkésőbbi pedig: június 13. 

 

Gondoltad volna, hogy a májusfa állításnak is köze van a 

pünkösdhöz? 

Napjainkban is helyenként előfordul a májusfa állítás, amelyet a május 

elsejére virradó éjszaka állítanak a fiúk a lányoknak, akiknek régen ez 

nagy megtiszteltetés volt, ez az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi 

ajándék is. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal díszítették. A 

május elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor bontották le. 

 

Pünkösdi királyság 

Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. 

Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára 

és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, 

párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok 

bátran mutatkozhattak választottjukkal. 

Programajánló 
 

SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL 2016 

 
A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál immár negyed évszázada egy 

gazdag és színvonalas eseménye a tolnai megyeszékhelynek, a 

helyi embereknek, valamint a város vendégeinek. Az idei évben 

a szervezők ismét egy gazdag és színvonalas 

fesztiválprogramot állítottak össze. Minden korosztály találhat 

kedvére való programot, s ezeken belépőjegy megváltása 

nélkül, ingyen vehet részt. Az idei évben a Pünkösdi Nyitott 

Pince Napok keretében a szekszárdi borvidék borászai is 

szeretettel várják a látogatókat. A 26 éves hagyományokra 

visszatekintő, nagyszerű fesztivál évről évre, az idén is 

visszavárja vendégeit! 
 

Pünkösdi rózsa 

 (Paeonia officinalis): 

Több mint kétezer éve 

termesztett, de vadon is 

élő, őshonos gyógy-

növény. Sárgaságot, 

vesegyulladást és 

reumát is kezeltek vele. 

Népi neve: Bazsarózsa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


