
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ez a tanévkezdés bizony több szem-

pontból is különleges volt, hiszen a 

törvényi előírások miatt, a 2016-2017-es 

tanévtől kezdve az iskolánk Energetikai 

Szakgimnázium és Kollégium néven fog 

működni, a másik pedig az, hogy idén 

ünnepeltük meg az ESZI harmincadik 

születésnapját. Az intézmény számára 

nagyon fontos ez az évforduló, amit mi 

sem bizonyít jobban, mint hogy az 

ünnepi rendezvényre az összes volt és 

mostani dolgozót meghívták a szervezők. 

Ezen kívül számos, az ESZI életében 

fontos szerepet betöltő és betöltött 

ember, mint például az Atomerőmű 

munkatársai részt vettek az ünnepségen. 

Az eseményen beszédet mondott Hamvas 

István, az Atomerőmű vezérigazgatója és 

Szabó Béla igazgató úr is. Természetesen 

mindegyik beszéd arról szólt, hogy az 

eddig eltelt „kis” időben is milyen sok 

eredménnyel büszkélkedhet a suli, bőven 

van tehát mire emlékezni. Ezt követően 

műsort adtak volt, illetve mostani ESZI-

s diákok. Az előadás nagyon színvonalas 

és sokszínű volt. Diákjaink énekes, verses 

és táncos produkcióval is készültek. A  

jubileumi ünnepségen hat dolgozót 

tüntettek ki emléklappal: Lacza Csabát, 

Muck Pálnét, Pupp Ferencet, Tormáné 

Győrfi Évát, Szabó Bélát és Szabó 

Sándort, akik  immáron 30 éve, azaz a 

kezdetektől  hozzájárulnak az ESZI 

sikeres működéséhez. A délelőtt egyik 

fénypontja az ünnepi torta felvágása 

volt, amely nemcsak érdekesen nézett ki, 

de ráadásul nagyon finom is volt. Ezt 

követően egy állófogadás vette kezdetét a 

vendégek részére, ahol Mittler István az 

Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

pohárköszöntőt mondott. Személy 

szerint nagyon örültem, hogy részt 

vehettem úgy, mint segítő ezen a jeles 

eseményen - és nem csak a torta miatt! 

Bogos Imola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

EGYFELŐL… 

,,Csak ne én”. Ez, és ehhez hasonló gondolatok 

biztosan megfordultak mindenki fejében az 

augusztus 22-23-án tartott gólyatáborban. 

Nyolc órakor kezdődött a tábor, amit szerintem 

mindenki várt, ugyanakkor tartott is tőle egy picit, 

hiszen tudtuk, hogy sok vicces feladat vár ránk. Az 

igazgatói köszöntő után megismerkedtünk az 

osztálytársainkkal és az osztályfőnökünkkel, majd a 

suli túrán bemutatták az iskolát. Miután már 

nagyjából tudtuk mit hol találunk az épületben, 

finom ebédet kaptunk, majd sportversenyekkel 

folytatódott a délután. A sorversenyek után jöhetett 

a vacsora, s ismét jókat nevettünk a tréfás 

vetélkedőn ahol puzzle, filmjelenetek szinkro-

nizálása és karaoke biztosította a jókedvet. Ha még 

ez sem lett volna elég, a hangulatot tovább fokozta a 

koncert és a diszkó, amit köszönünk a 

tízedikeseknek! Miután kibuliztuk magunkat, 

elindultunk a kollégiumba, ahol fáradtan, de 

jókedvvel aludtunk el. Másnap hat órakor volt az 

ébresztő, és hogy hamarabb felébredjünk, a reggeli 

tornán jól megmozgattak minket: futottunk, 

ugráltunk, pókjárásban másztunk. Ezután 

összepakoltunk és elindultunk az iskolába 

reggelizni. Míg a többi osztály meglátogatta az 

Erőművet, addig összeállítottuk a bemutatkozó 

műsorunkat. Voltunk az Atomerőmű Látoga-

tóközpontjában is, itt sok érdekes dolgot láttunk és 

hallottunk. Visszaérve ebédeltünk, és kettő órakor 

városismereti túrára indultunk, ahol feladatokat 

kellett megoldanunk. Ismét elpróbáltuk a 

műsorunkat, majd ötórai kezdéssel a 

sportcsarnokban osztályonként felvonultunk, és 

izgatottan mutattuk be, mivel készültünk a 

szüleinknek, tanárainknak és felsőbb éves 

diáktársainknak. A műsor után a tízedikesek 

meglepetésekkel készültek nekünk, ami szerintem 

mindenkit váratlanul ért, de mindenkinek jólesett. 

Mindezek után elbúcsúztunk egymástól, 

hazamentünk és kipihentük magunkat, amennyire 

csak lehetett. Összegezve, szerintem mindenki 

nagyon jól érezte magát. Köszönjük a 

tízedikeseknek ezt a két élménydús napot! 

Jákob Csilla 

 

 

 

 

 

…MÁSFELŐL… 

Idén is megrendezésre került a gólyatábor 

iskolánkban. A kilencedikesek először lépték át az 

iskola kapuit, de már komoly feladatokat kellett 

végrehajtaniuk. Első nap, a regisztráció után az első 

osztályfőnöki órán vettek rész a gólyák. Itt 

megismerkedtek osztályfőnökükkel, és az osztály-

társakkal. Ezután a suli túra vette kezdetét. Játékos 

módon megismerkedtek iskolánkkal. A túra után kis 

pihenő után a sportverseny kezdődött. Foci-, kosár- 

és floorball labdával kellett ügyeskedniük. A 

verseny után tisztálkodás, majd a vetélkedő 

kezdődött. Itt szinkronizálásban, éneklésben és 

színészkedésben mérhették össze tudásukat 

fiókáink. Ezután a diszkó kezdődött, ahol 

kitombolhatták magukat a kilencedikesek, mielőtt a 

kollégiumba nem értek volna. Másnap reggel az öt 

órai ébresztő után a reggeli torna kezdődött. 

Futással, békaügetéssel, fekvőtámasszal mozgatták 

meg az újoncokat. Ezután indultak vissza az 

iskolába, ahol a reggelit követően az erőműbe 

indultak. Meglátogatták az Erőmű Látogató-

központját és az Atomenergetikai Múzeumot. 

Ezután ebéd és felkészülés a városismereti túrára. 

Nyolc állomáson kaptak feladatokat, amiket kisebb-

nagyobb sikerrel megoldottak a gólyáink. Ezután a 

záró műsor kezdődött, ahol a kilencedikesek 

mutatták be a szüleiknek számaikat. Ezzel zárult a 

gólyatábor.  

Moizes Márton

 

 

 

  



 

 

 
 

Az 2015-16-os tanév évzárója 

végén mindenki lelkes volt. Már 

csak pár hét nyári gyakorlat és 

kezdődik a nyár! Mehetünk 

bulizni, fesztiválozni, nyaralni! 

Sokáig aludhatunk, nem kell 

dolgozatokra készülni. Igen… Ez 

mind szép és jó volt, már csak az 

volt a baj, hogy túl gyorsan telt az 

idő. Hirtelen augusztus végéhez 

értünk, amikor ESZI-s szokás 

szerint a tízedik osztályosok 

megszervezték a leendő kilence-

dikesek számára a gólyatábort, 

ahol a „kicsik” egy kis betekintést 

nyerhettek az ESZI-s életbe. A 

gólyatábort követte augusztus 31-

én a kollégiumi beköltözés és a 

tanévnyitó. A koleszt 13:00 órától 

lehetett elfoglalni. Szépen sorban 

érkeztek is a tanulók, mindenki 

örült a másiknak. Egyre jobban 

közeledtünk a 16:00 órához, 

amikor is sor került a 2016-17-es 

tanév legelső osztályfőnöki 

órájára, ahol mindenki megkapta 

az új tankönyveit, összegeztük a 

tanév ránk váró eseményeit, és egy 

kicsit mindenki beszámolt a nyári 

élményeiről. Ezt követte öt órakor 

a tanévnyitó. A himnusz után 

Szabó Béla igazgató úr 

köszöntötte az iskola tanulóit, 

tanárait, vendégeit és nem utolsó 

sorban a szülőket. A rendez-

vényen több kilencedikes tanuló is 

megmutatta, mit tud. Volt, aki 

verset mondott, és volt, aki 

trombitaszólóval köszöntötte 

diáktársait.  

Ez úton szeretném köszönteni én 

is diáktársaimat, sok sikert kívánni 

nekik a tanévre, és a tizenkettedik 

osztályosoknak pedig nagy 

kalappal az érettségire! 

Bolvári Eszter 

 

Pályázati felhívás 
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány Ösztöndíj Szabályzatát a  

37/2016 (VI.29.) Kh. sz. határozatával következőképpen módosította: 
 

2016. július 01.- 2018. június 30. intervallumban a következőképpen kerülnek kiírásra az ösztöndíjak: 

 
Kiírás 

dátuma 
Ösztöndíj típusa 

Ösztöndíj-

bizottsági ülés 

augusztus  
Tanulmányi ösztöndíj  

(10-12. évfolyamon és a végzős szakképző évfolyamokon) 
szeptember 20-ig  

október Szociális - és közösségi pályázatok elbírálása  november 20-ig  

május  
Tanulmányi ösztöndíj  

(végzős szakmai évfolyamokon) 
május 20-ig 

június 
Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző 

diákok és munkavállalók pályázatainak elbírálása 
június 20-ig 

Az ösztöndíjbizottság döntését követően, a kuratórium elnökének jóváhagyása után, a hónap végén kerül 
sor a megítélt összeg kifizetésére a megadott bankszámlaszámra, átutalás formájában. Az elfogadott 
pályázatok pályázóinak listáját az Alapítvány hirdetményben közli (faliújságra kihelyezve). 
 

Sikeres pályázást kívánok  

az Alapítvány nevében: Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető  
 

  



„Az Avatottak” 

Az egész egy átlagos csütörtök 

reggelnek indult, amíg rá nem 

jöttünk, hogy aznap este 

szecskaavató. Innentől már az egész 

napunk megváltozott. Kicsit talán 

félve, de még is izgatottan vártuk, 

hogy vérbeli kollégistákká avassanak 

minket. 

Pizsamás és csákós kilencedikesek 

hada sorakozott a nagyklub előtt, azt 

találgatva, vajon mi vár rá odabent. A 

klub ajtaja kitárult, majd az egyik 

tizenkettedikes közölte velünk, hogy 

kettesével kezdjük el a vonulást. 

Sokunknak már a párkeresés elég 

nehézkes volt, de abban a pillanatban 

az volt a legkisebb problémánk. 

Szerintem senki sem csodálkozott 

azon, hogy a verseny kivételesen nem 

azért ment, hogy ki jut be előbb, hisz 

mindenki próbált a lehető leghátrább 

kerülni a kisebb tömegben. Sajnos 

nem húzhattuk az örökkévalóságig az 

időt, egyszer meg kellett indulnunk. 

A már hagyománnyá vált „welcome 

drink” után (megjegyzem ez most 

tényleg egyáltalán nem volt rossz) 

megkezdődött a feladatok kiosztása. 

Név szerint, kis csoportokban 

szólítottak minket. Mire észbe 

kaptunk, az első emberek, már 

elindultak küldetésük végrehajtására: 

Kinder tojás sütésre, ötforintos 

számolásra, libakeresésre és még sok 

más, időre megoldandó feladatra. 

Minket, bent maradókat sem hagytak 

sokáig unatkozni, sorban hangzottak 

el az újabb és újabb nevek. Időközben 

egy-egy tánc és ének bemutatót 

hallhattunk és láthattunk, amit vagy 

ámulattal, vagy pedig fejünket fogva 

néztünk végig.  

Lassan az este végéhez közeledtünk. 

Visszaérkeztek a városban kószálók 

és megválasztásra került a szecska 

király, királynő, az udvarhölgy és 

udvari bolond. „Vége van!” –

gondoltuk mind fellélegezve. 

„Hamarosan elmondjuk az esküt és 

mi is koleszosok leszünk”. Már 

készültünk felállni, amikor intettek 

nekünk, hogy maradjunk még egy 

kicsit, hiszen vár ránk egy 

meglepetés. Egy kisfilm készült 

számunkra az elmúlt egy hónapról, 

amit köszönünk, hiszen jó érzés volt 

végignézni újra a velünk végeztetett 

feladatokat.  

Szerintem bátran mondhatom a 

többiek nevében is, hogy nagyon jól 

éreztük magunkat és megérte ebben 

az egy hónapban „szenvedni”, hogy 

most már közétek, felsőbb éves 

kollégista társaink közé tartozhatunk. 

Dicsérdi Elizabet 

 

 

„Az Avatárok”
Mint minden év elején, idén is sor 

került a kilencedik évfolyamosok 

kollégiumi szecskaavatójára. 2016. 

szept. 29-én, délután 6 órakor 

kezdetét vette a rendezvény, a 

vártaknak megfelelően magas 

nézőszámmal. Idén már élő vetítés is 

történt, így akik esetleg nem látták a 

műsort, feltekintettek a falra, és 

élvezni tudták az avatás részleteit. 

Véleményem szerint rendkívül jó 

hangulatban zajlott a gólyák 

beavatása, az előkészületek, 

műsorírás, gondolkodás meghozta a 

gyümölcsét. Pár technikai bakit 

félretéve egy kellemes, szórakoztató 

élményben volt részük mind a 

gólyáknak, mind a felsőbb éves 

kollégiumi tanulóknak. Véleményem 

szerint a legszórakoztatóbb feladat az 

volt, amikor két gólya egymás 

nyakában ülve joghurttal etette 

egymást. Megtudtuk tehát, hogy a 

gólya nem csak egy ritka állat, melyet 

óvni kell, de még humoros is!? 

Továbbá érdekesek voltak a 

csoportos feladatok is, hangos 

nevetések hangja árasztotta el a 

nagyklubot. Remélem, hogy a 9.-esek 

is hasonlóképpen élvezték ezt az 

avatót, mint ahogy mi, felsőbb 

évesek. Ezúton is meg szeretném 

köszönni nekik a 12. évfolyam 

nevében azt a rengeteg ágyazást, 

mosogatást, melyben segítségül 

szolgáltak, és remélem, minden-

kiben egy örök élményként maradnak 

majd meg ezek a pillanatok! A gólyák 

tehát megtanultak repülni, 

humorosnak bizonyultak, és egy 

közösségben bontogatták 

szárnyaikat. Kívánom nekik, hogy ezt 

a csapatot tartsák egyben, és élvezni 

tudják további éveiket iskolánkban és 

a kollégiumban! 

Simon Csaba 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 30-án megrendezésre került a Gólyabál. 

A szülői értekezlet után kezdődött a műsor. A 

kilencedikesek műsoraival kezdődött a bál. A 9.A-

sok balerina táncot mutattak be,  a 9.B-sek a 

Tankcsapda egyik klasszikusát, a Mennyország 

Tourist c. számát írták át az osztályra. A C-sek 

katona koreográfiát táncoltak, és a változatosság 

kedvéért a D-sek is táncoltak. Ők a Hungária 

számaira rocky-ztak. A műsorok után a tombola, 

majd a koncert kezdődött. A The Subrune zenekar 

játszott, amelynek iskolánk tanulói is tagjai. A 10/C-

s Berek Mihály és testvére a 11/C-s Berek Dániel. A 

koncert után a diszkó vette kezdetét.  

Moizes Márton 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
Szeptember 10-én reggel, 5 órakor 

kezdtük meg hosszú, Olaszországba 

tartó utunkat. A korai kelés ellenére 

nagyon jól indult a reggel, mindenki 

izgatottan várta, hogy megér-

kezzünk. A legtöbben a buszon 

folytatták az alvást. Hol egymásra 

dőlve, hol félig lelógva a székről a 

leglehetetlenebb testhelyzetekben. 

Mikor már kezdett ébredezi a 

társaság, a fiúk gondoskodtak a jó 

zenéről és a hangulatról. Kedvenc 

elfoglaltságuk közé tartozott még a 

buszon a 'stop' gomb nyomkodása. 

Így sosem lehetett látni az időt, de ez 

jó poénnak bizonyult számukra. 

Sokat énekeltünk és nevettünk 

közösen. Magyarországon kétszer, 

Szlovéniában egyszer álltunk meg, 

ahol finom fánkokat tudtunk venni. 

Utunk során nagyon szép tájakon 

jártunk, a szlovéniai alagutak 

felettébb elnyerték a tetszésünket. 

Amikor a tízórás út után 

megérkeztünk, megkönnyebbültünk, 

mivel már nem tudtuk, hogy még 

hogyan ülhetnénk úgy a buszon, 

hogy kényelmes legyen. Ezután 

kezdtük meg elfoglalni a 

szállásunkat. A szobák 

legtöbbünknek tetszettek, felsze-

reltek és kényelmesek voltak. 

Kipakoltunk, ezután elindultunk a 

tengerpartra, majd elérkezett a 

pillanat, amit legjobban vártunk: 

megpillantottuk a tengert, többen – 

köztük én is – életünkben először. Az 

idő szerencsére egész kirándulás alatt 

kedvezett nekünk, a tenger nagyon 

kellemes volt. Láttunk medúzát és 

rákokat, bár az előbbivel többen 

közelebbi kapcsolatba is kerültek, 

pár embert megcsíptek, viszont 

elmondásuk szerint nem rosszabb 

egy csaláncsípésnél. Minden este 

szabadprogramot kaptunk, így 

mindenki azt csinálhatott, amihez 

kedve volt. Az ilyen estéken 

általában sétáltunk, nézelődtünk, 

vásároltunk, étterembe mentünk, 

játékteremben játszottunk, vagy az 

éjszakai fürdőzés mellett döntöttünk, 

ahol Lacza tanár úrtól 

megtanulhattuk az apály-dagály 

jelenségének okát, amit kellő 

részletességgel elmondott nekünk. 

Első nap Jesoloba, Aqualandiába 

vezetett utunk. Szerintem ezt a napot 

vártuk a legtöbben. Már messziről 

lehetett látni a nagyobbnál nagyobb 

csúszdákat, amelyektől eleinte 

meglehetősen tartottunk. Mikor 

indultunk elfoglalni az ülőhelyünket, 

elkápráztatott minket a látvány és a 

kidolgozottság: óriáscsúszdák, fehér 

homok, pálmafák, medencék, 

étkezdék... Felsorolni sem 

lehetséges, mennyi mindent 

láthattunk ott. A nap végére a 

legtöbben mindent kipróbáltunk, a 

kevésbé ijesztő csúszdáktól egészen 

a legextrémebbekig. A közös 

csúszások alkalmával az évfolyam-

társainkkal megismerkedtünk és 

összebarátkoztunk. Pár lánnyal 

nekünk ez a nap a félelmek 

leküzdéséről szólt, de jó érzés volt 

úgy kilépni Aqualandia kapuin, hogy 

megcsináltuk: lecsúsztunk az összes 

csúszdán. Este fáradtan érkeztünk 

meg a szállásra, de ez nem szegte 

kedvünket, a szobákban továbbra is 

minden este folyt a hajnalig tartó 

beszélgetés és szórakozás. Második 

nap Velencébe mentünk. két óra 

buszozás és egyórás hajóút után 

érkeztünk meg a kikötőbe. Nagy 

hőség és rengeteg ember volt itt. 

Közösen elsétáltunk a Szent Márk 

térre, valamint a szűk, már-már 

labirintus-szerű utcákon keresztül 

eljutottunk a Sóhajok hídjához is. 

Ezután kezdetét vette a szabad 

program: a nézelődés, a vásárlás és 

az ebédelés. Rengeteg étterem és 

kirakodóhely volt itt, így bőven 

tudtunk válogatni. Szinte az összes 

bolt megtalálható Velencében, 

egészen a luxus kategóriáig. Érdekes 

volt látni, ahogy a házak a víz tetejére 

épültek, és hogy itt egyáltalán nincs 

autós közlekedés. Miután mindenki 

beszerezte a szuveníreket és 

megebédelt, a Szent Márk téren 

gyülekeztünk, ezután együtt 

indultunk vissza a hajóhoz, majd a 

szállásra. A harmadik nap az 

egésznapos tengerparti fürdésről 

szólt. Élveztük a csodás időjárást, a 

tengert, valamint diáktársaink és 

tanáraink társaságát. Napoztunk, 

fürödtünk, és homokvárat építettünk. 

Este beszereztük az utolsó 

ajándékokat is a szüleinknek, 

testvéreinknek és barátainknak. Az 

esti fürdés után a szobákban ismét 

kezdetét vette a hajnalig tartó 

beszélgetés. Reggel 9 órakor fájó 

szívvel hagytuk el szobáinkat, 

szerettünk volna még maradni. Végül 

megkezdődött a 10 órás hazaút, bár 

mint az összes utazás, ez is nagyon jó 

hangulatban telt. A közös éneklések, 

az elmúlt pár nap történéseinek 

felelevenítése, az Olaszországban 

készült képek megtekintése 

természetesen nem maradhatott el... 

Majd megérkeztünk Paksra. 

Fáradtan, de annál több élménnyel és 

emlékkel gazdagodva. Ha 

lehetőségem lesz rá a jövőben, 

mindenképpen szeretnék vissza-

látogatni Olaszországba, mert 

minden várakozásomat felülmúlta. 

Simon Alexandra

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bogár Judit 

Honnan jött, illetve hova valósi?  

Dunaföldvárról érkeztem. 

Hol tanult tanárnak?  

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem. 

Mióta dolgozik tanárként?  

Tíz éve. 

Dolgozott a tanári pályája megkezdése előtt?  

Nem dolgoztam ezen pályám megkezdése előtt. 

Mi ösztönözte arra, hogy tanár legyen?  

Szeretek tanítani. 

Mi volt az első benyomása az ESZI-ről?  

Nagyon tetszik az intézmény, a diákok és a kollégák 

is. 

Diákokkal milyen viszonyt ápol? Mi a véleménye 

iskolánk diákjairól?  

A diákok szorgalmasak, tisztelettudók, és úgy 

érzem, sikerült megtalálni a hangot velük. 

Ön szerint a diákjai mennyire akarnak a központi 

elvárásoknak megfelelni és mennyire akarnak 

saját maguknak bizonyítani képességeikről?  

Vegyes tapasztalataim vannak erről. Eddig azt 

látom, hogy többségük készül az órákra, de hogy mi 

a motiváció, azt még ennyi idő alatt nem 

mindenkiről sikerült megtudnom. 

 

 

Borbás Anikó 

Honnan jött és hol tanult tanári pályájának 

megkezdése előtt? 

Tősgyökeres paksi vagyok.  

Gimnáziumi éveim után Németországban tanultam 

másfél évet egy ösztöndíjprogram keretein belül, 

később a Szegedi Egyetemen folytattam 

tanulmányaimat. Pécsi Egyetemen szereztem a tanári 

diplomámat. 

Mi ösztönözte arra, hogy tanár legyen? 

Németországi tanulmányaim után húgomat és pár 

osztálytársát készítettem fel a német érettségire. 

Ekkor éreztem először azt, hogy megy nekem a 

tanítás, később pedig tanári pályára tereltek. Nem 

teljesen önszántamból lettem tanár.  

Mióta dolgozik a szakmában? 

Aktívan hét éve dolgozom. Általános- és 

középiskolában is dolgoztam már. Emellett 

nyelviskolákban is tanítottam. 

Milyen szakot tanít a Tanárnő? Mi befolyásolta 

a szak választásában? 

Német szakos vagyok, amit elsősorban a német 

tanulmányaim ösztönöztek. Germanisztikát tanultam 

Németországban, és mesterszintű nyelvtudást 

szereztem, melynek következtében egyértelmű volt a 

választás, hogy német tanár leszek. 

Mi volt az első benyomása az ESZI-ről és a 

kollégiumáról? 

Amikor az ESZI kollégiumába bekerültem 

nevelőnek, tartottam tőle, hogy nehéz lesz a full reál 

beállítottságú gyerekekkel szót értenem 

humánosként, de kellemesen csalódtam. Csoportom 

diákjaival jól megértetem magam, és szeretem őket. 

Mielőtt ide kerültem Molnár tanár úr készített fel egy 

nap alatt arra, ami itt vár majd rám. Rájöttem 

azonban, hogy egy valamire nem készített fel, ami a 

legfontosabb: a figyelem. 

Milyen első benyomással voltak a Tanárnőre a 

2016/2017-es év 9. A és 9. B osztályos tanulói? 

Diákjaival milyen viszonyban van? 

Mint már említettem, féltem a humán és a reál közötti 

különbségtől, de nem kellett volna. Kellemes 

csalódás volt számomra, hogy 30 diákkal ennyire 

összhangban tudunk lenni.  

Úgy gondolom, hogy diákjaimért mindent 

megteszek, kiállok értük, és ha szükség van rá, mint 

pótanya is ott vagyok mellettük. Van 3 gyermekem, 

tudom, mire van szüksége egy kilencedikesnek. 

Igyekszem mindig a nekik megfelelő programokat 

szervezni. Múltkor például elvittem őket kondiba. 

Fontos, hogy olyan programokkal kedvezzek nekik, 

amit mindenki szívesen csinál, és általuk jól érzik a 

tanulók magukat. 

Milyen kollégiumi nevelőként dolgozni? Miben 

másabb, mint szaktanárként? 

Kollégiumban még nem dolgoztam, ezért arról, hogy 

miben másabb kollégiumban dolgozni, nem tudok 

nagyon beszélni. Talán annyiban hogy itt nem kell a 

tábla előtt állni, és a diákok inkább a figyelmet 

igénylik, s nem pedig a tananyagot, mint órán. 

  



Feil József 

 

 

 

 

 

 

 

Honnan jött illetve hova valósi? 

Paksi származású vagyok, és az egyetemi pár évet 

leszámítva mindig itt éltem. 

Hol tanult (tanárnak)?  

A Pannon Egyetemen végeztem Veszprémben, 

Anyagmérnökként. 

Mióta dolgozik tanárként? 

Pályafutásom elég rövid, csak idén januárban 

kezdtem el tanítani. 

Dolgozott tanári pályája megkezdése előtt? Ha 

igen, mit?  

Az ESZI előtt egy rövid ideig Ceramdisc-nél 

dolgoztam Veszprémben illetve Pakson a Diegoban. 

Mi ösztönözte arra, hogy tanár legyen? 

Egy kedves felkérést kaptam az egyik volt 

tanáromtól Nagy Jánostól és egy beszélgetés után 

úgy gondoltam belevágok. 

Mi volt az első benyomása az ESZI-ről (diákként 

és tanárként)? 

Egy remek iskola nagyon jó felszereltséggel és 

nagyszerű tanárokkal. Még mindig ez a 

véleményem:)  

 

Diákokkal milyen viszonyt ápol? Mi a véleménye 

iskolánk diákjairól? 

Szerintem nagyon jó a viszonyunk, kölcsönösen 

számíthatunk egymásra és úgy gondolom, ez a 

legfontosabb. 

Csak a diákok egy részét ismerem, mivel egy 

szakirányon tanítok, de a nálunk lévő tanulók 

nagyon tehetségesek és kedvesek. 

Milyen szakot tanít?  

Környezetvédelemi és vízgazdálkodási szakmai 

tantárgyakat tanítok.  

Mi ösztönözte ezen szak választásában? 

Igazából mindenki ezt mondja, de én tényleg így 

gondolom: hogyha lesz gyermekem, szeretném, ha ő 

is egy tiszta környezetben nevelkedne fel. 

Ön szerint a diákjai mennyire akarnak a központi 

elvárásoknak megfelelni és mennyire akarnak 

saját maguknak bizonyítani képességeikről?  

Természetesen mindenkiben van bizonyítási vágy 

akár önmaguk, akár a szülők felé, de ilyen téren 

szerencsés vagyok, mivel diákjaim nem a kettesért, 

hanem az ötösért harcolnak minden dolgozatnál.  

Feil József és Feil József. Nem szokott ebből 

probléma lenni? Szappan és WC-papír rendeléssel 

milyen gyakran keresik meg? :) 

Az első egy két hónapban volt egy két email, illetve 

telefon, ami nem nekem szólt, de mindig nevettünk 

egy jót az illetékesekkel. 

 

Szakács István 

 

Honnan jött illetve hova valósi?  

Bölcskéről jöttem, és ide valósi is vagyok. 

Hol tanult (tanárnak)?   

Dunaújvárosi Főiskola (Gépészmérnök és Műszaki 

tanár) 

Mióta dolgozik tanárként?  

Három éve 

Dolgozott tanári pályája megkezdése előtt? Ha 

igen, mit?   

Igen dolgoztam. Tíz évet gépészmérnökként. 

Mi ösztönözte arra, hogy tanár legyen?  

Mindig is szerettem volna kipróbálni a tanári pályát, 

ezért választottam a főiskolán ezt a szakot. 

Mi volt az első benyomása az ESZI-ről?  

Az iskoláról nagyon sok jó dolgot hallottam, és 

kimondhatom, hogy nem is alaptalanul. Nagyon 

meg vagyok elégedve a tanárokkal és a diákokkal 

egyaránt. Jó ide jönni, dolgozni. 

Diákokkal milyen viszonyt ápol? Mi a véleménye 

iskolánk diákjairól?  

Jó a viszonyom a diákokkal. Az iskolában a diákok 

nagyon illemtudóak, felkészülnek a tanórákra és 

figyelnek órán. 

Milyen szakot tanít?  

A Gépész munkacsoporton belül dolgozom 

Mi ösztönözte ezen szak választásában?  

A gépészet egy nagyon átfogó szakma, több 

dologhoz is érteni kell ezen belül. És nagyon 

vágytam, hogy megismerkedjek a különböző 

gépekkel és azok működésével. 

Ön szerint a diákjai mennyire akarnak a központi 

elvárásoknak megfelelni és mennyire akarnak 

saját maguknak bizonyítani képességeikről?  

Az osztályokban melyekben tanítok, a diákokon 

látszik, hogy érdekli őket a szakma. Elhívatottak, és 

elfogadnak minden tanácsot. 

 

Köszönöm az beszélgetéseket!        Adorján László 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
A 2016/17-es tanév végén és egy különleges 

telefonhívás következtében juthattunk el Niver Patrikkal 

a július 8-tól 17-ig tartó tíznapos Egri médiatáborba. 

Egy régi ismerős keresett minket fel, Dicsérdi Ádám, aki 

egykoron iskolánk tanulója volt, és pár éve a 

Diákújságíró Egyesület tagja. Azzal a csodás hírrel 

keresett fel minket, hogy lehetőségünk van elmenni a 

táborba, mint Tolna megye két képviselő tagja. Persze 

rögtön igent mondtunk. Bár az eljutással némi 

problémánk volt, hiszen Eger nem itt van a szomszédban, 

mindent sikerült elrendeznünk és végre útra kelhettünk. 

Magába a táborba szerződéskötést követően mehettünk, 

amely feltétele, hogy minden megye megyeszékhelyén 

(esetünkben Szekszárdon) működő Új Nemzedék 

Központban kell tevékenykednünk egy egész tanéven át. 

Az utazás nem volt egyszerű, sem pedig zökkenőmentes, 

de végül 8-án, pénteken sikeresen el is foglaltuk 

szállásunkat. Új emberek tömkelege várta, hogy 

megismerje egymást, és mint első táborozó, igen nehéz 

volt beilleszkedni egy olyan összeszokott társaságba és 

légkörbe, mint amilyenbe a régebbi táborozók tartoztak. 

Mivel mi Partikkal (és a többi Új Nemzedékes fiatal) 

szerződés keretében, ingyenesen vehettünk részt a 

táborban, ezért mi a többiekkel ellentétben nem 

választhattunk csoportot, hanem a Tudósító csoportok 

egyikébe lettünk beosztva. Eleinte igen furcsa volt 

csoportfoglalkozásra menni. Nem azért, mert idegen 

arcokat láttam (Patrikon kívül) mindenfelé, hanem sok 

volt a tapasztalat, amivel a többiek érkeztek. Kissé 

izgultam is azon, hogy fogok helyt állni, hiszen valaki a 

városi rádióban dolgozott, valaki TV-nél, valakik pedig a 

DUE-n keresztül vettek részt nevesebb eseményeken. És 

ami a legmegdöbbentőbb, hogy volt olyan lány a 

csoportunkban, aki még csak 14 éves, de máris milliószor 

többet tudott magáról az újságírásról és a filmezésről, 

mint mi ketten Partikkal. Persze mi sem számítottunk 

kezdőnek. Foglalkoztunk már cikkírással, videózással, 

narrálással, forgatókönyv-írással és rendezéssel is. De 

mindez semmi sem volt ahhoz, amit a táborban 

tanultunk! 

4-5 óra csoportfoglalkozásunk volt egy nap. Tanultunk 

újságírói alapfogalmakat, cikket és riportot írni. 

Beleshettünk a rádiós életbe, szignált gyártottunk, ami a 

csapathívó zenénk is lett. Emellett rengeteg más olyan 

feladatot is kaptunk, amelyet nem a csoporttagokkal 

együtt kellett megoldanunk, hanem más csoportokból 

összerakott csapattagokkal. 

De hogy ne csak a sok unalmas tanulós és dolgozós részt 

említsem…  

Maga a tábor egy hatalmas közösségnek számított. Nem 

volt olyan, aki ne találta volna meg önmagát. Ebben 

persze segítettek azok a programok is, amelyekkel a 

táborszervezők készültek. Ismerkedős est, Szeretlek 

DUE Tábor, felező buli és táborzáró buli. Mind 

közösség-kovácsoló erővel bírt. 

Én is rengeteg új barátra tettem szert, akikkel ha nem 

találkoztam volna, most nem értenék sok mindent. 

Hiszen nemcsak a média világával kapcsolatos dolgokat 

osztottunk meg egymással, hanem mindenki otthagyott a 

másikban valamit magából. Persze ennek köszönhető 

volt az is, hogy a tábor végén Szelényi Pista 

hangmérnökkel és a rádiós szakemberrel egy közös 

projekt keretében olyan dolgokat is a fiatalok elé tártunk, 

amik nem voltak vidámak, még csak nem is szépek, de 

ezzel együtt egy közösen végigsírt délutánon át, a széttört 

álarcok mögül előbújtak az igazi táborlakók. Maga a 

téma a család volt. Olyan emberek szólaltak fel a rádiós 

beszélgetésben, akik vagy elvesztették a szüleiket, vagy 

maguk a szülők tettek azért, hogy a gyerek elvesztettnek 

érezze őket. Táborzárásnak tökéletes volt, hiszen 

mindenki, akinek volt eltitkolni valója, és szerette volna 

elmesélni a másiknak, az végre akkor megtette, és 

megkönnyebbülve indulhatott haza. 

Maga a hazautazás nem volt valami vidám dolog. Persze 

az ember tíz nap után szívesen megy haza, de a szlogen, 

miszerint „Ez az év legjobb tíz napja”, igazzá vált. És az 

újonnan szerzett, vagy már régi barátok egymás vállán 

sírva vettek egymástól könnyes búcsút. 

Most, hogy komolyabban elkezdtem foglalkozni a 

médiával, nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik miatt 

eljuthattam Egerbe, és elhatároztam, hogy megteszek 

minden tőlem telhetőt, hogy jövőre vissza mehessek, 

hiszen egy családot hagytam ott… 

…Az én DUE családom. Steinbach Dzsenifer 
 

  



 

 

 

 

 

 

Szeptember 27-én ismét Diákönkormányzati ülést 

tartottunk, melyen minden osztályból egy képviselő, 

valamint egy helyettes vett részt. Az év első 

gyűlésének témája, – mint minden évben – most is 

ugyanaz volt. Az idei év eseményeinek felvázolása, 

a diákelnök személyének kiválasztása. 

Mivel 12. évfolyamos tanuló nem lehet diákelnök, 

ismét új személy kapta meg a megtisztelő, 

ugyanakkor felelősséggel járó titulust. Acsádi Virág 

11. D osztályos tanuló, aki a tavalyi DÖK napon 

lenyűgözte a zsűrit főzőtudományával az idei év 

diákelnöke lett. Helyettesei: Leibinger Anita 11. C, 

Ambrus Dániel 12. B.  

Megvitatásra került többek között az idei év 

munkaterve is, melyben legnagyobb szerepet az 

évente megrendezett DÖK nap kapott. Erről 

részletesebb információk csak a későbbiekben 

várhatóak. Ezen kívül szó esett az Országos 

Diákparlamentről is. Az iskolánkban szerveződő 

diákparlamenti események a szokott rendben 

folynak majd. Novemberben a szakképző 

évfolyamok, márciusban pedig a többi osztály kap 

lehetőséget a kampányolásra.  

Zakara Andrea tanárnőtől fájó szívvel búcsúztak a 

DÖK tagok, ugyanakkor lelkesen köszöntötték 

Csanádi-Fodor Melindát, az új DÖK vezető tanárt. 

A hosszú évek közös munkája után nehéz a búcsú, 

de Zakara Andrea tanárnő mégis biztató szavakkal 

vált el a diák-önkormányzati tagoktól:  

„Köszönöm azoknak, akik komolyan vették a 

feladatukat, akik valóban időt és energiát szántak 

arra, hogy segítsék a diákönkormányzat munkáját, 

és kívánom a tanárnőnek, hogy még több ilyen 

diákja legyen!”  

Az elmúlt éveket figyelembe véve elmondható, 

hogy a diákönkormányzat nagy szerepet tölt be az 

iskola életében. A tagok kemény munkája van a 

DÖK napokban, és az egyéb eseményekben is. 

Kívánunk minden jót Zakara Andrea tanárnőnek, és 

sikeres munkát az idei tanévre is! 

Benedek Kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúzsa Magdi egykor még Presser Gábor előtt 

mutatta meg tudását a Megasztárban, de az 

egykori zsűritag mára már duett partnerévé vált. 

Rúzsa Magdi Egyszer című dalát is Presser 

Gábor szerezte, amit közösen már többször is 

előadtak és fogják is, ugyanis közös turnéra 

indulnak.  

A turné helyszínei közt szerepel Paks is, azaz 

2016. október 27-én (csütörtök) este 19:00-kor 

lesznek hallhatók az ASE csarnokban. Érdemes 

még most megrendelni a jegyeket, hiszen 

hírnevüknek köszönhetően hamar be fog telni a 

csarnok. Helytől függően a jegyek több féle 

árban is kaphatók. 

Mindenki figyelmébe ajánlom, aki egy kicsit is 

szereti Rúzsa Magdit vagy akár Presser Gábort, a 

rajongóknak viszont kihagyhatatlan alkalom és 

kötelező a részvétel!  

Parrag Réka

  



 

 

 

 

 

Hernád Péter: Pannónia Parancsnok 

 

„Szuperhősök. Különleges képességekkel bíró, álruhás jótevők. 

A képregények és a mozivásznon sztárjai. 

Rendszerint Amerikához szokás kötni őket, pedig…” 

 

Aki azt hiszi, hogy a világon nincsenek 

hősök, az óriásit téved! És most nem 

apuról beszélek, aki 10 éve minden nap a 

naphőse volt, amikor megtalálta az ágy 

mögött a kedvenc játékunkat,  vagy mert 

mindig hozott nekünk valamit, amikor 

hazaért a munkából. És nem is a munka 

hőseiről beszélek, a rettenthetetlen 

tűzoltókról, vagy a papírhegyeket 

eltüntető irodistákról. Nem, én az igazi 

szuperhősökről beszélek! Azokról, akik 

az iroda legeldugottabb sarkában tengetik 

munkaidejüket, szuperképességeik 

hasznavehetetlenségét 

gyászolva, és arra várva, hogy 

alteregójukat levetkezve újra 

megmenthessék a világot. 

Egy ilyen világba kalauzol el 

minket Hernád Péter, vagy 

talán ismertebb nevén Soren 

Ward. Pannónia Parancsnok 

és társai, a magyar szuperhős 

gárda, a Garabonciás Osztag 

tagjai. Legfőbb feladatuk 

Magyarország védelme, és az ország 

békéjét veszélyeztető bűnözők, 

terroristák és természetfeletti lények 

kordában tartása. De vajon mivel is jár ez 

a XXI. században, a bürokrácia és a 

mindent ellenőrizni kívánó szervezetek 

árnyékában? Folyamatos papírmunkával, 

egyeztetésekkel és engedélykérésekkel a 

Kamarától. Mindemellett pedig 

fenntartani az átlagember látszatát, 

alteregót építeni, munkába járni, szociális 

életet élni, és elhitetni a világgal, hogy 

nincsenek szuperhősök. És ugyan mi is 

romolhatna el, ha mindenre van utasítás 

és mindent szabályok szerint kell 

csinálni? Hát minden! Egy ilyen 

elveszettnek hitt helyzetben ismerhetjük 

meg Pannónia Parancsnokot, akinek 

különleges képessége, hogy ősei a 

tudatában élnek, és szükség szerint a 

helyébe léphetnek. De még ez a rengeteg 

tudás sem elegendő, hogy egyben tartsa 

csapatát, miután egy balsikerű 

műveletben elveszítették társukat, 

Hollóembert. A nehézségek pedig csak 

ezután kezdődnek. Amikor is polgári 

nevén Homonnai Ignácnak, alias 

Pannónia Parancsnoknak, fel kell 

derítenie az eltűnési anomáliák mögött 

húzódó világméretű, és apokalipszissel 

fenyegető árulást. Ennek tetejébe pedig a 

nyomába szegődik Virág Anikó 

oknyomozó riporter is.  

Fantasztikus regény, lehengerlő 

cselekménye és története mögött 

ott lapul, nemcsak a bürokrácia, 

de a korrupció és a hétköznapi 

élet kristálytiszta síktükre, amely 

tökéletesen szemlélteti a XXI. 

században számunkra felmerülő 

problémákat. Szemlélteti a 

hétköznapi élet nehézségeit, a 

félresiklott tervek és életek árnyoldalait 

bemutatva. Szembesít minket az emberi 

természet kegyetlenségével és a hirtelen 

ítélés következményeivel. Mindezek 

mellett pedig ott lapul Ignác karakterében 

az idő múlásának akadálya. Az idő, mint 

egy távolság nehezíti meg az észlelést, a 

megértést és a jelenbe kapaszkodva nem 

érthető meg a múlt, mint ahogy a múltban 

sem volt elképzelhető a jelen, és ahogyan 

most sem tudjuk elképzelni, mi lesz 

utánunk. 

Remélem ti is élvezettel olvassátok majd! 

És ne feledjétek, a hősök léteznek és 

köztünk járnak, és ti is lehettek hősök, 

csak önbizalom, végtelen akarat és 

kitartás kell hozzá! 

Kapcsolódó regények: Hernád Péter: Hollóember  Farkas Dávid 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Manapság egyre divatosabb, és egyre 

jobban elterjedőben lévő hobbi 

drónokkal foglalkozni. Ennek 

ellenére még nem túl sokan vannak 

tisztában a kifejezés jelentésével. 

Vannak, akik csak a kis távirányítós 

repcsikre gondolnak, vannak, 

akiknek pedig inkább a katonai 

felderítőgépek vagy a méhek 

dolgozóinak, a heréknek angol 

(drone) elnevezése juthat eszükbe a 

szó hallatán. Lényegében egyikük 

sincs messze a valóságtól. Sőt!  

De mégis mik azok a Drónok? 

A válasz: Olyan pilóta nélküli 

repülőgépek, melyeket vagy táv-, 

vagy önvezérléssel láttak el. 

Természetesen ennek kombinációja 

is létezik, ráadásul ez a 

legelterjedtebb verzió.  

Másféle elnevezései is léteznek, mint 

például „UAV” angol betűösszetétel. 

Történetük, mint sok más technikai 

vívmányé, katonai bázisokon vette 

kezdetét. A „Nagy háború” során 

hamar kiderült, hogy az ellenség 

mozgásának megfigyelése lét-

fontosságú a csaták kimenetelében. 

Eleinte nem volt még meg a technikai 

háttér. Gyalogosan eléggé komoly 

veszélynek volt kitéve a kém. Később 

felderítőballonokkal, majd 

repülőkkel dolgoztak. Ezeket nem 

érte el a gyalogság tüze, bár 

kezdetben még rádió hiányában az 

információcseréhez le kellett szállni. 

Pár évvel később már ez is 

veszélyessé vált, hiszen a fegyverek 

fejlődésével már kilőhetőkké váltak a 

felderítőgépek. Ekkor született meg a 

nagy ötlet: Kellene valami, amibe 

nem kell ember, mégis be tud menni 

az ellenség vonalai mögé, és onnan 

információt tud hozni! Az első 

Drónok a 60-as évek végén jelentek 

meg Amerikában. 

Később az innen vásárolt gépeket az 

Izraeliek fegyverekkel szerelték fel és 

1973-ban kevésbé békés céllal fel is 

használták az egyiptomi lokátorok 

kilövésére. Innentől kezdve 

folyamatos fejlesztések során 

kerültek legyártásra a Firebird 2001, 

a Skyhawk, és a Predator típusok, 

hogy az ismertebbeket említsem. 

Ezek mind karcsú testű, radarok által 

nehezen látható, nagy távolságokra, 

magasságokra, és hosszú repülési 

időre tervezett gépek. 

Az elektronika és a számítógépek 

fejlődésével egyre olcsóbbá vált az 

előállításuk és megjelentek a 

mindennapokban is használható, 

különféle profillal rendelkező 

szerkezetek. Mára legismertebb 

formája egy valamilyen kamerával 

felszerelt, távvezérelt repülő 

szerkezet. A használatuknak rengeteg 

formája lehet.  

Alkalmazhatóak a mezőgazdaságban, 

hiszen tökéletesen alkalmasak nagy 

ültetvények állapotának gyors 

felmérésére anélkül, hogy azokban 

akár csak egy lábnyomnyi területet is 

le kellene taposni. Fejlettebb 

gazdaságokban akár a permetező 

gépek feladatát is átvehetik. Míg a 

drón egy program alapján dolgozik, a 

gazda, ha kedve tartja, otthon alszik. 

Olyan helyszíneken tudnak 

tevékenykedni, ahol túl veszélyes 

lenne embereknek tartózkodni.  

A híradástól kezdve, a rendezvények 

látványos be-kamerázásán át, akár a 

pizza, vagy a sör kézhez szállításáig 

is felhasználhatóak.

Hazánkban is kezd elterjedni a hobbi-

szintű drónreptetés. Ilyen, általában 

quadrocoptereket, már „pár” tízezer 

forintért is lehet venni. Már-már igen 

egyszerű a felépítésük 4 rotor, 4 

motor, 1 kamera és a távirányító. 

Növekvő tendenciát mutatnak a drón-

versenyek is.  

Itt általában egyedi építésű gépekkel 

versenyeznek, komoly tudású pilóták. 

Szűk fordulók, alagutak, amit csak el 

lehet képzelni, mint akadály. A gépen 

rögzített képet csak egy szemüveg 

jellegű kijelzőn láthatja a kezelő. 

Nem kis feladat így navigálni, 

ráadásul, ha azt is figyelembe 

vesszük, hogy ezek a „hobbiszintű” 

csodák, akár 70-80 km/h-val vagy 

gyorsabban is tudnak száguldozni.  

Ha valaki kedvet kapna hozzá, 

klubokat, rendezvényeket nem nehéz 

találni az interneten, de elég hozzá 

egy barát is. Aztán nem kell más csak 

pénz, elhivatottság, kitartás, aztán 

még több pénz...  

Kiss Nándor 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iron Maiden  
Az Iron Maiden egy angol heavy metal együttes. A 

világszerte több mint 100 millió eladott lemezével a 

műfaj egyik legsikeresebb képviselője. Ez a zenekar 

az én személyes kedvencem! Minden egyes számuk 

nagyszerű és felülmúlhatatlan. Nicko dobjátéka nem 

véletlenül tette őt a világ 7. legjobb dobosává. A 

három szólógitár, Bruce hangja, és ahogy Harris 

basszerozik, még jobb hangzást ad a daloknak. Az 

összes számukat ismerem és szeretem. A „The 

Trooper” tempója, a „Fear of The Dark” dallama 

mindig ott szól a fülemben (még az „érdekfeszítő” 

matek órákon is). 

 

A leghíresebb számaik: 

• The Trooper 

• Run To The Hills 

• Fear of The Dark 

• The Number of The Beast 

• The Evil That Man Do 

• Hallowed By Thy Name  

• The Clansman 

• Aces High 

• Speed of Light 

• Out of the Silent Planet 

• Rainmaker 

• Wickerman 

• Wasted Years         Iron Maiden 

 

Íme, pár ismeretlen, mégis jó együttes és legjobb számaik: 

• Fates Warning: Amerikai progresszív metál zenekar.  

Leghíresebb számaik: Firefly, White flag, Seven Stars, From The Rooftops 

• Alestorm: Skót folkheavy metál (piratemetal) együttes 

Leghíresebb számaik: The Quest, Over the Seas, Levithan 

• Wizard: Német power metál banda. 

Leghíresebb számaik: Ultimate Warrior, True Metal, Magic Potion 

 

A Folk metál eredete egészen a kilencvenes évek 

Angliájába vezethető vissza. Ekkor alakult a stílust 

„alapító” new-castlei banda. Hasonló zenét eddig is 

játszottak folk-rock néven, ez azonban inkább volt 

tele a rock jegyeivel mint a metál elemeivel (Erre 

van Magyar példa is, a Kormorán zenekar). 

A hangszerelésre jellemző a hagyományos metál 

felállás, ami népi hangszerekkel (ezek nyilván 

eltérnek nemzetenként) és többek közt fuvolával, 

hegedűvel és egyéb, nem megszokott hangszerekkel 

egészül ki. 

A stílusra jellemző szövegek a népek monda-

világából, vagy a pogány vallásokból merítkeznek. 

Jellemző az istenekhez (Thor, Odin, Týr) és egyéb 

viking (pogány) istenekhez szóló szöveg. 

 

A legnevesebb képviselők Észak-Európából származnak: 

Finnországból: Korpiklaani, Finntroll, Ensiferum 

Svédországból: Otyg, Vintersorg, Amon Amarth, Thyrfing, 

Norvégiából: Einherjer, a Storm, és az Ásmegin 

  



A Feröer-szigetek legnagyobb metál bandája a skandinávok hadistenéről elnevezett Týr szintén folk metált 

játszik. 

 

Korpiklaani 
A Korpiklaani (magyarul Erdei törzs) egy finn folk metal együttes. 

A zenekart Jonne Järvelä alapította – Shaman néven –, aki továbbra 

is a Korpiklaani vezetője. A Shaman dalszövegei Számiul íródtak, 

ezek jobbára csak népzenei elemeket tartalmaztak. A később több 

taggal is kiegészült banda már ténylegesen folk metált játszott és 

teszi ezt napjainkig, mind Finnül, mind Angolul. A zenei stílus a 

hagyományosnál kicsit erőteljesebb folk behatású folk metal/thrash 

metal. Gyakran koncerteznek Magyarországon, ahogy tették ezt 

tavaly is. 

 

A Korpiklaani eddig megjelent albumai:   Spirit of the Forest, 

Voice of Wilderness, Tales Along This Road,  Tervaskanto, 

Korven Kuningas, Karkelo, Manala, Noita 

 

 

 

 

Death metál 

A death metál egy extrém metálzenei alműfaj, mely 

a 80-as évek közepén alakult ki az agresszívebb 

thrash metálból. Elnevezésének eredete vitatott. A 

közvélemény általában az amerikai Death 

zenekarhoz köti, mely a műfaj egyik legnagyobb 

hatású korai képviselője, valószínűbb azonban, hogy 

az első death metál együttesként számon tartott 

Possessed 1984-ben kiadott „Death Metal” című 

demójától ered a név.  

A '80-as évek második felében a műfaj rohamosan 

terjedni kezdett az USA-ban, és nemsokára 

Svédországban is. A két országban azonban a death 

metál két különböző verziója alakult ki. A svéd 

irányzat képviselői dallamcentrikusabbak, jobban 

érezhetők a zenében a heavy metál gyökerek. Az 

amerikai irányzat brutálisabb, és általában 

technikásabb is.  

A svéd stílusú death metál jelentős képviselői közé 

tartozik a Dismember, a Grave, az Unleashed, és a 

Necrophobic. 

Az amerikai death metál klasszikusai között 

említhető a Morbid Angel, a Suffocation, a Deicide, 

a Nile, az Obituary, a Dying Fetus, az Immolation, 

és a Malevolent Creation. 

A death metál ma már lényegében az összes 

elképzelhető metál műfajjal, és bizonyos nem metál 

műfajokkal is keveredett, így a rengeteg változat 

miatt egyre nehezebb meghatározni, mi tekinthető 

tisztán death metálnak, és mi nem. 

 

(Cikket Írta: Fazekas Levente, Rehák Ádám, Varga Márton) 
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