
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Október 18-án a kollégiumban nyílt csoportgyűlést 

tartottunk, melynek keretein belül a 8. csoport 

tagjai és a további érdeklődők egy interaktív 

előadást hallhattak a biztonságos motorozásról és 

közlekedésről. Az előadás leginkább azokhoz szólt, 

akik a közeljövőben motoros jogosítványt 

szeretnének szerezni. Az én terveim közt egyelőre 

nem szerepel a jogsi, ennek ellenére szívesen végig 

hallgattam, mert sokat megtudhattam a 

motorozásról és az ehhez kapcsolódó előnyökről, 

hátrányokról, illetve ezen sport és közlekedési 

forma élményeiről. Herman Gábor, a Paksi 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztályvezetője a KRESZ-ről, baleset megelőzési 

stratégiákról tartott előadást, és még a motoros 

baleseti statisztikákról is szó esett. Úgy gondolom, 

hogy az utolsó téma pár embert elrettentett a 

motorozástól, legalábbis annak felelőtlen 

használatától. Nagy András, a Paksi Autó és 

Motorsport Egyesület motocross szakosztály-

vezetője a motocross, enduro és supermoto 

sportokat mutatta be röviden, és ismertette a 

régiónk által nyújtott lehetőségeket. Ami engem is 

meglepett az az, hogy már egészen kis gyerekek is 

versenyszerűen űzik ezeket a sportokat, úgy mint a 

nagyok. Végül Péter Gyula, a Paksi Autó és 

Motorsport Egyesület gyorsasági szakosztály-

vezetője tartott még előadást a túramotorozásról, 

pályamotorozásról és gyorsasági versenyekről, 

melyeken a legfiatalabbak is szívesen részt 

vesznek. E mellett még szó volt a 

védőfelszerelésekről, használatukról és a sportokra 

való tudatos felkészülésről is. Az előadók hoztak 

magukkal védőfelszereléseket, és két jól felszerelt 

motort. Mindenki nagy örömére fel lehetett 

próbálni az összes felszerelést, illetve akik az 

előadás folyamán nem kaptak választ kérdéseikre, 

még feltehették azokat a szakértőknek, akik 

szívesen meg is válaszolták azokat. Úgy gondolom, 

hogy ez az előadás felhívta mindenki figyelmét a 

tudatos közlekedésre, a balesetek megelőzésre és a 

kötelező felszerelések fontosságára. 

Szilágyi Krisztina 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A górcső alól ezúttal iskolánk tanulója, Kis Patrik 11. C osztályos tanuló köszön vissza, aki 

hobbifényképészként, a Duna – Dráva fotópályázaton első helyezést ért el. Egyik délután alkalmam 

adódott, hogy feltegyek neki pár kérdést ezzel kapcsolatban. 

 

Hol találtál rá a pályázatra? 

Csanádi-Fodor Melinda tanárnő ajánlotta nekem, 

majd később rákerestem az interneten, hogy kicsit 

többet is megtudjak róla. 

Melyik képeddel nyertél? Van valami 

története? 

Gyakran járok ki az Ürgemezőre, ahol egyik 

alkalommal megláttam egy rovart, amiről úgy 

gondoltam, hogy jó „alany” lehet számomra, és 

lencsevégre kapva jó kép születhet belőle. (Ez a 

rovar a Kunsági Hangyafarkas, és az azonos című 

díjnyertes fotó az oldal tetején látható! A szerk.) 

Mi motivált arra, hogy elindulj a pályázaton? 

Ez volt az első, hogy ilyen fajta megmérettetéssel 

próbálkoztam. Mivel csak kezdő vagyok, 

szerettem volna kipróbálni, hogy 

versenyhelyzetben mennyire állom meg a helyem 

és milyen eredményeket vagyok képes elérni. 

Mit tekintesz az eddigi legnagyobb 

sikerednek? 

Mivel ez volt az első próbálkozásom, még nem 

értem el nagyobb sikereket, de ezek után már 

folyamatosan kutatok az újabbnál újabb 

pályázatok után, és ahova lehet, küldök is be 

képet. 

Mikor kezdtél el érdeklődi a fotózás iránt? 

3 évvel ezelőtt vásároltam meg az első, kicsit 

amatőrebb gépemet, majd folyamatosan 

fejlesztgettem magam ezen a szinten is. 

Hogyan fogtál neki a pályázatnak? 

Nem volt konkrét elképzelésem, úgy álltam neki, 

hogy lesz, ami lesz. Ha sikerül valamit 

összehoznom, akkor örülök neki, ha nem akkor 

megpróbálom majd legközelebb. Persze több 

ötletem is volt, hogy biztosan legyen anyag, 

amivel dolgozhatok. 

Milyen gépet használsz? 

Még csak egy belépő szintű tükörreflexes gépem 

van, egy Nikon D3200. 

Szerinted mi tesz valakit jó fotóssá? 

Szerintem fontos a kreativitás és a kitartás, hisz 

meg kell látni a jó pillanatokat és azokat a 

helyzeteket, amikre általában az emberek nem 

figyelnek fel, vagy nem veszik észre.  

Mik a terveid a jövőt illetően? Szeretnél a 

későbbiekben is fotózással foglalkozni? 

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép 

foglalkozás, így igen, mindenképpen szeretnék, 

de számomra ez csak hobbi szinten marad meg. 

 

Köszönöm szépen Patriknak a beszélgetést, és 

további sikereket kívánok neki! (Dicsérdi Liza) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint már sokan tudjátok, október utolsó hetében, a 

tavaszi szünet előtti három napban a 13. évfolyam 

egy része „osztálykiránduláson” vett részt 

Csehország fővárosában, Prágában. 

Az utunk szerda reggel ötkor kezdődött a 

parkolóból, és délután kettő fele érkeztünk meg a 

célunkhoz. A buszon is mindenki jól szórakozott; 

zenehallgatások, társasjátékok közben, és… hát jó 

társaságban gyorsan repült az idő!  

Amikor megláttuk a város külterületét, hatalmas 

irodaházak tárultak elénk. Sok, számunkra ismerős 

márka országos képviselete. Hasonló érzés volt, 

mintha Budapest felé tartanánk. A következő 

pillanatban, már mindenki az ablakra tapadva 

bámult kifelé. Mindenhol történelmi korú épületek, 

tisztaság, turisták. 

Egy kint élő magyar asszony, Szilvási Katalin 

segítségével kezdtünk ismerkedni az új 

környezettel. Nem szoktam szeretni az 

ilyesmit, de óriási kivételbe ütköztem. 

Olyan szemléletes és érdekes 

előadásban volt részünk, amilyet 

idegenvezetőtől még nem hallottam. 

Olyan város ez, ahol rengeteg első 

benyomásra lehet szert tenni. Ezt nem 

csak mennyiségére értem, hanem arra, 

hogy rendkívül sok oldala van. Pár 

lépés, és egy egészen más élmény, más 

világ közepébe csöppenünk. 

Először a világháborúktól megmenekült 

települést láttam meg benne. Volt zsidónegyed, ahol 

50 méterenként volt zsinagóga, temetkezési hely, és 

persze mindenütt feketeszakállas alakok. Eredetileg 

ez a terület, azért nem lett letarolva, mivel Hitler itt 

tervezte berendezni egy kihalt nép múzeumát.  

Aztán rá kellett ébrednem, ez egy igencsak erősen 

keresztény település. Amerre a szem ellát, 

nagyobbnál nagyobb templomok, tornyok, díszes 

órák harangjátékkal. Csodaszép épületek 

mindenhol. Itt fehér, karcsú, szépen megformált 

tornyok, ott fekete, masszív alkotmányok. Itt 

minden hasábra formált kőből készült, nem csak a 

házak, de még az útburkolat is. 

Láttunk nagy tereket attrakciósokkal. Élő szobrokat, 

ember nagyságú buborékot fújókat, művészeket. 

Az utcán rengeteg turista volt, lépni alig lehetett. 

Érdekes módon helyiekkel alig találkoztunk, ők más 

útvonalakat használtak. Az ázsiai régióból főként 

koreaiak voltak sokan. Ők előszeretettel járnak ide 

kirándulni, házasságot kötni. 

Aztán olyan érzésem keletkezett, mintha a város ki 

akarna taszítani. Egyszerűen megundorodtam tőle. 

Rengeteg csecse-becse üzlet, magas árak, 

értelmetlen ajándéktárgyak, hűtőmágnesek ezer 

forintért. Mindenütt olyan alakok, akikről az 

sugárzik, csak egy a céljuk, hogy megszabadítsanak 

a pénzünktől. Alapvetően a túrizmusra épült rá 

minden. Érdekesség az oroszos beütés. Sok helyen 

vörös csillagos minták, füles sapkák, matrjoska 

baba üzletek. Volt, ahol elképesztő 

mennyiségben, egy egész kirakat sűrűn 

terítve volt ezekkel az önfaló szörnyekkel. 

A Vencel tér, a fő élet színtere. Az 

esetenként megrendezett tüntetéseken kívül 

is rengeteg ügylet és üzlet bonyolódik itt le. 

Mint Kati nénitől már korábban megtudtuk 

a sötétség leereszkedése után sok kétes alak 

jelenik meg errefelé. Ha egy néger odamegy 

az emberhez, szinte biztos lehet benne, hogy 

drogot akarnak neki eladni. Itt nem engedett, 

de tűrt kategóriába sorolandók ezek az 

enyhébb szerek. Ami viszont tetszett a dologban, 

hogy nem akarnak ugyanakkor semmit erőltetni. A 

nem itt nemet jelent. Minden nyelven! A tér tele van 

testüket áruló lányokkal is. Valamint olyanokkal, 

akik szerény járókelőként a sztriptíz bárok egyikébe 

szeretnének kártyákkal, meghívókkal beinvitálni. 

Bár nem próbáltam, de ezért nem érdemes Prágába 

utazni. Fiúk közül többen is megállapítottuk: az 

idevalósiak nem szépek! Egyáltalán nem. 

Másnap újabb idegenvezetés, egy másik 

városrészben. A vár megtekintése után, a dombról 

lefele haladva, magunkat egy nyugalmas részen 



találtuk. Gyönyörű kilátás a városra, viszonylag 

kevés emberrel. 

A Szent Vitus székesegyházat is sikerült futólag 

megtekintenünk. Egy boltíves átjárón, másik épület 

alatt áthaladva, hirtelen és meglepetésszerűen, 

szinte szó szerint beleütköztünk a templomba. Aki 

itt átment, mindenki megállt, lassan felnézett 

miközben állát szigorúan előző helyén felejtve 

csodálkozott. Két hatalmas 97 méter 

magas torony, vékony, karcsú falak, 

csodaszép vízköpők és díszítések. 

Besétálva újabb épületművészeti 

remekművek. Irdatlan méretű mozaikos 

ablakok, melyeket hátulról beragyognak 

a nap sugarai. Színek, formák, történetek 

kavalkádja. Olyan látvány, amit órákon 

át lehet nézni. A domb tövében a 

Wallenstein palota kertje tárult elénk. 

Egy hely, ahol kerti tó, szobrok, pávák, 

formára vágott növények vannak. 

Átható nyugalom és csend.  

Ebédünket egy hangulatos pincevendéglőben 

költöttük el. Ízelítőt kaphattunk a cseh konyha 

világából. Jellegzetes helyi ételnek itt a „hús 

gőzgombóccal és valamilyen mártással” kaliberű 

ételek számítottak. Természetesen étkezésekkor 

nem maradhatott el az itt szinte kötelezőnek számító 

sör sem. A csapolt Pilsner Urquell minden helyi 

fogadónak szerves részét képezte. Szakmai 

leírásokat hanyagolva, a frissessége és a minősége 

kifogást nem tűrt. 

Apropó: az ár. A víz annyiba került, mint a sör. 

Nem! Nem, a víz volt a drága. Talán, hogy ne is 

gondolkodjunk, mit választunk?...  

Hazafelé a Károly hídon vitt keresztül utunk. Ez volt 

a személyes kedvencem. Egy széles gyalogos híd 

két oldalt szobrokkal díszítve. Az állandó 

turistaözön mellett kirakodó árusok kínálták 

portékájukat. Kézműves termékek, képkészítők, 

igazi művészek egyedi árukkal. Minden kézzel 

készül, és ugyanúgy megismételhetetlen. Ékszerek, 

apróságok, rajzok. Közéjük vegyülve ott zenéltek a 

muzsikusok. Volt fiatal szimfonikus 

társulat, akik hegedűvel, nagybőgővel, 

ülődobbal hangszerelték újra a mindenki 

által jól ismert slágereket.  Volt magányos 

öregember harmonikával, voltak párban 

énekelve, voltak hulladékból készült 

hangszereken játszó, amerikai utcazenész 

stílusban alkotók, és egyedi lencse alakú 

kerámiafurulyások is. A zenei, a szobrász, 

a rajzos, és az ékszerész művészet egy 

helyen egy folyó fölött.  Ez adta meg igazán 

azt a hangulatot, ami magával ragadott, és 

ami még visszavonz ide. Szerintem ez egy 

olyan hely, ahol mindenki megtalálja a magához 

illő, számára tetsző részletet.  

Hazafelé - ahogy az a nagykönyvben meg van írva, 

- fájó szívvel, ugyanakkor a hazaérkezés örömével 

vettünk búcsút a várostól péntek reggel. Út közben 

még megálltunk Szlovákiában, Pozsonyban. Egy 

rövid séta során felületesen körüljártuk a belvárost, 

majd megtekintettük a várat. Ez utóbbi valóban szép 

volt, bár maga a város Prága szépsége mellett a 

valósághoz képest elértéktelenedett a szemünkben. 

Ezek után már a szünet várt minket. 

Kiss Nándor
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2016. november 24-én, a Budapesti Gazdasági 

Egyetemen lezajlott elődöntőben a hét magyarországi 

régió és a határon túli területek legjobbjai mérték 

össze a tudásukat. A nyolc csapatnak változatos 

elméleti és gyakorlati feladatok során kellett számot 

adniuk tájékozottságukról, kreativitásukról.  

Iskolánk csapata Insiders néven az előkelő 5. helyet 

szerezte meg országos szinten a közel 1000 csapatból. 

Csupán 3 pont választott el minket a döntőtől. A 

csapat tagjai: Balassa Rebeka Dorina, Győrfi Júlia, 

Soós Tamás és jómagam, Papp Veronika. 

Az elődöntőig azonban hosszú út vezetett csapatunk 

számára. Elsőként két online forduló során jutottunk 

túl a „rotáláson”. Ezt követte a Szekszárdon 

megrendezésre került Tolna megyei döntő, ahol 

csapatunk első helyezése révén Pécsre utazhatott, 

hogy megméresse magát. A PTE 

Közgazdaságtudományi karán zajlott le a verseny, 

ahol szoros küzdelemben legyőztük a régió többi 

csapatát. Ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy 

ott vagyunk az ország 8 legjobb csapatában. Már 

ekkor hihetetlenül boldogok voltunk, de tudtuk, hogy 

kemény munka áll előttünk az országos elődöntőig. 

A feladatok között szerepeltek a korábbi fordulókból 

már jól ismert totó típusú kérdések, igaz-hamis 

állítások és tippelős játékok. A versenyzők 

prezentációt tartottak egy előre meghatározott 

banktörténeti témáról, eljátszottak egy képzelt 

riportot egy uniós tagország miniszterelnökével, 

ábrák segítségével elemeztek pénzügyi-gazdasági 

folyamatokat és szakmai vitát folytattak a szervezők 

által megadott szempontok alapján. Őszintén 

bevallom, hogy a szóbeli feladatoktól féltünk a 

legjobban. Nem csoda! Mégis ezek sikerültek a 

legjobban, és remekeltünk az előadások során (az 

izgalmak ellenére…) előadói képességünkkel, biztos 

szövegtudásunkkal és csapat harmóniánkkal. 

A csapatok teljesítményét ötfős szakmai zsűri 

értékelte: Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági 

üzletágvezetője, Tevanné dr. Südi Annamária, a 

Gazdasági Versenyhivatal főtitkára, Dr. Vas Adrienn, 

a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális 

Intézetének képzési igazgatóhelyettese, Barsi Éva, a 

PricewaterhouseCoopers Magyarország cégtársa és 

Dr. Halm Tamás, a Budapesti Gazdasági Egyetem 

oktatója, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője. 

„Minden elismerésem a versenyben résztvevő 

fiataloké és felkészítő tanáraiké. Rendkívül széles 

skálán mozog a feladatok tematikája, messze túlmutat 

a középiskolás korosztálytól elvárható alapfokú 

pénzügyi műveltségen. Jól látszik, hogy a csapatok 

időt és energiát nem kímélve, lelkiismeretesen 

készültek a vetélkedőre, sőt, a lexikális tudáson 

túlmenően is kiváló logikai érzékről és lényeglátásról 

tettek ma tanúbizonyságot” – nyilatkozta az elődöntő 

végén Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági 

üzletágvezetője, a szakmai zsűri elnöke. 

Kihoztuk magunkból a maximumot, és már a verseny 

elején realizáltuk, hogy bár fiatalok vagyunk, de ott a 

helyünk. Nagyon szoros volt a verseny mindvégig, 

igazi harci szellemben küzdöttünk iskolánk nevében. 

Büszkék vagyunk az elért eredményünkre, és már a 

verseny végén megfogalmazódott bennünk az egy 

éves terv: „Jövőre megnyerjük!”         Papp Vera

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint minden évben, idén is részt vettem az ESZI 

népszerűsítésében. Szívesen viszem tovább iskolánk 

jó hírét, ezért is veszek részt nyílt napokon, 

iskolanépszerűsítési napon, illetve pályaválasztási 

börzén. A legutóbbi számomra új volt, hiszen nem 

voltam még pályaválasztási kiállításon. Kicsit más 

jellege van, hiszen nem a mi iskolánkban van a 

rendezvény, illetve nem mi látogatjuk meg az 

iskolákat, hanem egy adott helyen, (pl. Szekszárdon a 

Babits Mihály Kulturális Központban, vagy 

Kiskunhalason) van, ahol több. iskola mutatkozik be. 

Mindegyik iskolának van egy standja, ahová az 

érdeklődők mehetnek, és feltehetik kérdéseiket. Ez a 

fajta módszer az iskola népszerűsítéséhez olyan 

szempontból lehet hátrányosabb, hogy nekünk kell 

odavinni a plakátokat, projektorokat és egyéb 

eszközöket, illetve azok hazaszállítását is nekünk kell 

biztosítani. Egyébként nekem tetszett, bár kicsit 

kevés volt az érdeklődő, de ettől függetlenül örültem, 

hogy választ adhatok azoknak, akiket érdekel az 

ESZI. Nagyon szeretem a nyílt napokat is, hiszen 

hazai terepen könnyebb szemléltetni azt, hogyan is 

működik nálunk az oktatás. Az ügyvitelesek például 

meg tudják mutatni különböző programokon 

keresztül, hogyan tudnak szabályosan gépelni, illetve 

bevezethetjük az érdeklődőket a tanirodába, ahol 

életünk nagy részét töltjük. A gépészek meg tudják 

mutatni a forgácsolást, és különböző munkáikat, a 

környezetesek látványos kísérletekkel kedveskednek 

a látogatóknak. Az elektrósok mindenféle világítós 

kütyüvel szemléltethetik, hogy nagyjából mi is folyik 

az ő szakukon. Az iskolanépszerűsítési napot is 

nagyon szeretem, mert visszalátogathatok régi 

iskolámba, ahol az ottani nyolcadikosoknak tarthatok 

előadást az iskolánkról. Ez abból a szempontból is jó, 

hogy a diákok már ismernek minket, és bátrabbak, 

közvetlenebbek kicsit, így a kérdéseikkel sem 

szégyenlősködnek. Több szempontból is örülök 

annak, hogy részt vehetek ilyeneken, mert szerintem 

akár egy nyílt napon, akár egy börzén illetve 

iskolanépszerűsítésen a fiatalok bátrabban fordulnak 

hozzánk, hiszen korban közelebb állunk hozzájuk, 

mint a tanárok. Emellett egy diáknak nagyobb a 

rálátása az iskolában folyó oktatásra diák szemmel, 

hiszen egy szaktanár az ő területéről tud sokat, 

nekünk pedig többféle óránk van, így a 

tapasztalataink is teljesen mások, illetve mi tudjuk 

igazán, hogy mit is csinálunk. Úgy vettem észre 

viszont, hogy a szülők inkább a tanárok véleményére 

kíváncsiak a börzén, illetve a nyílt napokon, de mint 

említettem a diákok bátrabban beszélgetnek velünk, 

diákokkal.    (Bogos Imola) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 9-én utaztunk el a szlovákiai 

Trencsénybe osztálytársammal, Németh 

Petrával. A trencsényi iskola, a Dopravná 

Akadémia tett meghívást egy 

angolversenyre, és még néhány szlovákiai, 

csehországi programra. Kísérőtanárunk 

Loószné Bernáth Orsolya és Vajda Tibor 

volt. Izgatottan vártam az indulást. Az út 

nem bizonyult hosszúnak, négy-öt órán 

belül megérkeztünk az iskolába, ahol 

nagyon kedvesen fogadtak minket, bár már 

ekkor megmutatkozott, hogy sajnos elég 

kevesen beszélnek angolul. Ettől 

függetlenül az ételek finomak voltak, a 

szobák rendezettek, és bár a fürdővel nem 

voltam kibékülve, kellemes meglepetésként 

fogadott, hogy minden szobához járt egy 

külön erkély is. A mi szobatársaink 

nagyjából egyidősek voltak velünk. 

Lettországból érkeztek, és szerencsére elég 

magas szinten beszéltek angolul, így sokat 

tudtunk beszélgetni velük, és nagyon jóban 

lettünk egymással. A programok 

változatosak voltak, első nap az iskolai 

gólyaműsort néztük meg, délután pedig a 

szlovák fővárosba, Pozsonyba látogattunk 

el. A városnézés elég fárasztó volt, az 

időjárás pedig hideg, viszont a látvány 

mindenkit kárpótolt. Szép, rendezett, 

modern városnak bizonyult, annak ellenére, 

hogy főváros létére elég kicsi. Elsőként a 

várat tekintettük meg, ahonnan szép kilátás 

nyílt Pozsony újabb városrészei, és az 

óváros felé is, ahová aztán le is sétáltunk. 

Az idegenvezetés oroszul folyt, ami nagyon 

bosszantó volt annak ellenére, hogy 

angolverseny ürüggyel érkezett ide 

mindenki. A városnézés után a pozsonyi 

Volkswagen gyárba látogattunk el, ahol 

sokak örömére angolul hallgathattuk meg a 

gyártúrához tartozó előadást. Esténként 

bőven maradt időnk a lettekkel, litvánokkal 

ismerkedni, bulizni és sokat beszélgetni. 



Másnap a versennyel kellett 

szembenéznünk. Elsőként egy tesztet kellett 

megírnunk egyesével, melyet meglehetősen 

könnyűnek találtam. Amint a teszttel 

végeztünk, a kettes csoportoknak az előre 

elkészített előadásukat kellett előadniuk. 

Kezdetben problémák voltak a 

számítógéppel, de aztán gördülékenyen 

sikerült megtartani az előadásunkat, amely 

egyébként minden ország képviselőinek 

tetszett. Végül az eredményhirdetés 

következett: második helyezést értünk el 11 

ország közül! Sok gratulációt és ajándékot 

kaptunk. Ezt követően tudtuk meg, hogy 

„másnap” hajnali 3 órakor indulunk a cseh 

fővárosba, Prágába, ezért úgy döntöttünk 

aznap este nem alszunk. Az éjszaka 

folyamán helyi szlovák tanulókkal is jóban 

lettünk. Kiderült, ők is velünk tartanak 

Prágába. Az induláskor már eléggé „kész” 

volt mindenki, a buszon átaludt néhány 

órácska után érkeztünk meg a cseh 

fővárosba. A város lélegzetelállítóan szép, 

hangulatos, egyes részei Budapestre 

hasonlítanak. A probléma ismét az 

instrukciók és idegenvezetések nyelvével 

volt, sajnos nem tanultunk meg oroszul a 

másfél nap alatt, így nem sok mindent 

értettünk belőle. A sétálgatás után 

szabadprogramot kaptunk, így volt időnk 

boltokat nézegetni, plázába menni, enni és 

felmelegedni mielőtt tovább indultunk 

volna. A városban néhány helyen már ekkor 

karácsonyi díszítés tette mesésebbé a 

közterületeket. A visszaút után tudatosult 

csak bennünk, hogy utolsó esténket töltjük 

külföldi barátainkkal, így próbáltuk 

kihasználni a maradék időt, és minél többet 

egymással lenni. Ennek következtében 

aznap éjjel sem aludtunk sokat. 

Mindkettőnk angoltudásának jót tett ez az 

utazás, Petráénak is és az enyémnek is. 13-

án vasárnap délután érkeztünk vissza 

Paksra. 

Radics Attila 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Mindenkinek van valamilyen véleménye az oktatásról, hiszen mindannyian tanulunk iskolában, tanároktól 

életünk hosszabb-rövidebb időszakában. Valószínűleg azon is elmerengtünk már – talán épp egy házi feladat, 

vagy egy dolgozatra készülés közben, – hogy mitől lehetne jobb a tanítás, hogyan élvezhetnénk a tudás 

magunkba szívását. Most az ESZI-be készülő előkészítősök írásait olvashatjátok e témában! Egyszer egy 

kedves ismerősöm mondta: „ha már légvárat építünk, ne sajnáljuk a téglát!”. Itt sem a megvalósíthatóság volt 

a fő szempont, és talán megbocsájtják a nebulók, hogy a hatás kedvéért a helyesírási hibákat bennhagytuk… 

A fogalmazásokért köszönet nekik és Gíöngyösi Olga tanárnőnek! (BH) 

 

1. 

Álmaim iskolájában azt mondanám, hogy nem 

kellene tanulni, ha nem tanultunk, akkor a 

tudatlanság rabjai leszünk. Én nem igazán 

változtatnék az iskola tanmenetében, de az iskola 

felszerelésén vagy maga az épület kinézetén igen. 

Próbálnám úgy megcsinálni, hogy a gyerek vagy 

tanuló könnyedén vigye végbe ezt a napot is. Nehéz 

legyen bent maradni, de a gyerekek javát szolgálja. 

2. 

Álmaim iskolája a Mount – Everesten lenne. 

Minden második évben 3 hónapig tartana a tanév. 

Az iskola épülete a hegy tetején lévő kastélyban 

lenne elhelyezve. Magán repülőről érkeznénk a hegy 

lábánál kialakított reptérre, innen egy lifttel 

jutnánk fel a csúcsra ahol tárt karokkal várnának 

minket a tanárok. Kedvesek, türelmesek lennének 

és mindig csak ránk figyelnének. A diákok is jobban 

figyelnének és a magatartással sem lenne 

probléma. Nem lennének osztályzatok az ötösért 

fagyi az egyesért csípős csalamáde lenne a jutalom. 

Év végén a kitűnő tanuló Gellérthegyi Máté Vajk 

kapna egy Chevrolet Camaro-t a tanulmányi 

eredményéért az iskolától. 

3. 

Sokan kérdezték már tőlem ez alatt a nyolc év 

alatt, vajon én milyennek képzelem el álmaim 

iskoláját. Nekem majdnem minden esetben ugyan 

az volt a válaszom. Álmaim iskolájának hatalmas 

nagy udvara van. Nagy focipálya, ahol a diákok 

szünetben vagy akár tornaórán tudnak mozogni, 

játszani. A tanítás a következő képpen folyna: 

sokkal később kezdünk max: 9-10-kor. Az órákon 

semmit nem vennénk, csak azért járnánk be, mert 

a barátaink vannak ott. Egyetlen egy házi feladatot 

sem kapnánk. A fiúk ha megunták a beszélgetést a 

nagypályára mennek ki. A lányok szabadon 

választhatnak, majd délben hazamehetnének. Az 

aulában csokiszökőkút helyezkedne el. A srácok 

egyik kedvence a biliárd lenne, illetve a teke. A 

tanári kart el is felejtettem csak azt tehetik meg 

amiket a tanulói szabályzat ír elő. Összegezve: 

mindenki érezze jól magát, ne legyen veszekedés, 

se verekedés. Ne egy kötött rendszerhez legyenek 

kötve a diákok. Remélem, ha a valóságban 

megvalósúlna, sok diák járna iskolában. 

4. 

Az álmaim iskoláját úgy képzelem el, hogy egy 

kicsit eltér a mostani iskoláktól. Először is nem 

kéne tankönyv, hanem minden diák kapna egy 

notebook-ot vagy tabletet ami minden héten 

frissítve van és benne van a tananyag 

összefoglalása. A tanórák csak max. 30 percesek. A 

héten egy napon max: 5-6 óra lehet. Az órán 

megtanítanak mindent úgyhogy ne kelljen otthon 

tanulni. A szünetek hosszabbak a mostani 

szüneteknél, például az őszi szünet 1 hét helyett 2 

hetes lesz. Ha földrajz órán tanulunk egy országról 

akk elutazunk abba az országba az iskola 

költségéből. Szóval az én iskolám ilyen. 

5. 



Álmaim iskolájában én dönthetném el és 

oszthatnám be az óráim számát elosztását. Az 

oktatás sokkal érdekesebb lenne mint ma, nem az 

lenne, hogy minden órában mást tanulnék, hanem 

egyik napon valami megeröltetőt a másikon egy 

egyszerűbb tantárgyat tanulnék. 

6. 

A szuper iskola 

A szuper iskolában a tanulók nem időre járnak 

iskolába, hanem maguknak készítik az órarendet. 

Mindenki csak azt tanulja, ami legjobban érdekli, 

de abba nagyon jó eredményt ér el. A tanárok nem 

szigorúak, hiszen mindenki akar tanulni. Lehet 

választani, hogy a gyerekek reál vagy humán 

tantárgyakat tanulnak, de persze a többiből is egy 

kicsit. A humánosok inkább könyvtárban tanulnak, 

és muzeumokba járnak. A reálosok pedig sok 

kísérletet végeznek. Van lehetőség a fizikusok 

számára már napjainkban is, hogy a helyszínen, pl. 

az Aomerőmű muzeumában készüljenek órára. 

Álmaim iskolájában nem kell minden nap iskolába 

járni, mert a tanár a neten is leadja az anyagot. 

Még sok mindenben változhat álmaim iskolája, de 

már most is sok minden megvalósult belőle. 

7. 

Én álmaim iskoláját úgy képzelem, hogy 

rövidebbek az órák, jobbak az osztályzások és még 

sok minden! Kezdjük az iskola elejéről! Az iskola 

reggel 9 órakkor kezdődne. Egy tanóra 30 perces 

lenne és csak a fontos tantárgyak lennének. Egy 

szünet 15 perces lenne. A dolgozatot mindenki 

megírja aztán a tanár leosztályozza úgy mint 

például egy 20 pontos dolgozatnál 0-1 pontig 1-

es, 2-4 pontig 2-es, 5-7 pontig 3-as, 8-10 

pontig 4-es és 11-20 pontig 5-ös. Az őszi szünet 

3 hét lenne, a téli 1 hónap, a tavaszi szintén 2 hét 

és a nyári 3 hónapos lenne. Az iskola 2 órakkor 

befejeződne. Ez lenne az én álmaim iskolája. 

8. 

Az én álom iskolámban húsz perces szünetek 

lennének. 

Az alsótagozatnak egy nap lenne csak hat vagy hét 

órája. Könnyvek helyett tabbetből kéne tanulni és 

a tanórák végén mindenki kapna egy üdítőt vagy 

teát. A rossz gyerekeket egy külön terembe 

küldhetik ki a tanárok v. nevelők. És nem lenne 

énekóra és biológia. Ez lenne az én álom iskolám. 

9. 

Az én álom iskolám sokkal másabb lenne, mint a 

többi iskola. Először is, nem kellene semmilyen 

tankönyv, írószer, füzet. Amint az iskolások 

megérkeznek az iskolába feltesznek a fejükre egy 

sisakot, ami az aznapi tananyagot belesugározza a 

fejükbe, így nem kellene tanulni, sem leckét írni. 

Nem lennének sem jegyek, sem dolgozatok. A 

tanároknak csak az lenne a dolga hogy 

beprogrammozzák a sisakot. Ebédkor egy kijelzőn 

a tanulók megrendelhetik azt amit szeretnének 

enni, inni. A tanároknak is több szabadideje lenne. 

Az én álomiskolámba tanuló és tanár is szívesen 

járna. 

10. 

Álmaim iskolájában nem sok mindent változtatnék 

meg a mostanihoz képest. Elsőnek azt tenném, 

hogy lecserélném a sok tankönyvet egyetlen egy 

laptopra mert akkor nem lenne olyan, hogy 

valakinek otthon maradt a könyve. A füzeteket 

meghagynám, mert gyakorolni azért kell. A 

fogalmazásos dolgozatok javat gépen lehetne írni. 

Szünetekben zene szólna és a diákok választhatnák 

ki, hogy mégis mi. Az étkezőben előtte valónap kell 

választani 5 kaja közül, hogy mit akarsz enni. A 

házi feladat számát is lecsökkenteném. Én nem azt 

szeretném, hogy ne tanuljunk hanem 

modernebben tanuljunk és a gyerekek szeressenek 

iskolába járni. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Az ESZI tíz diákja Oroszországban járt. 
A kirándulás alapvető célja 
kapcsolatépítés a Novovoronyezsi 
Szakközépiskolával, valamint tájé-
koztatás a MIFI részéről a külföldi 
továbbtanulás lehetőségéről. Lássuk 
a fotóbeszámolót! 

OROSZORSZÁGBAN 

JÁRTUNK 

 



 

 

 
A progresszív és a hard rock képviselői 

 
A Yes angol progresszív rock együttes, amelyet 1968-ban Londonban alapított Jon Anderson és 
Chris Squire. A világ legelismertebb progresszív zenekarai között tartják őket számon. Az együttes 
a ’70-es években érte el a fénykorát, a The Yes Album, a Fragile, a Close to the Edge és a Tales 
from Topographic Oceans című albumaival. Világszerte több mint 50 millió példányt adtak el, ebből 
13,5 milliót az Egyesült Államokban. Ebből az aranykorból a 
Fragile albumot ajánlom meleg szívvel mindenkinek! A 
zenéjükre jellemző a nagy ívű, összetett dallamok (a több 10 
perces művek sem ritkák), virtuozitás, mesteri 
hangszerkezelés. Nem populáris!!! (van, aki szíve-sebben 
hallgatná kavicsok csörömpölését egy fazékban ) 

Az együttes Klasszikus felállása: 
Jon Anderson: Alapító, énekes, szövegíró, dalszerző 
Chris Squire: Basszusgitáros (alapító) 
Steve Howe: Gitáros (pengetős hangszerek) 
Alan White: Dobos  
Rick Wakeman: Billentyűs 

Más progresszív rock bandák/előadók: Pink Floyd; Emerson Lake & Palmer; Genesis; King Crimson 
 

Hard Rock 
A hard rock a rock and roll zene egyik típusa, melynek gyökerei a ’60-as évek garázs rock és blues 
zenéjéből erednek. Legfontosabb eleme mégis a rock, aminek keményebb és fejlettebb formája. A 
hard rock egyfajta „lázadó rock” megtestesülése. Legfontosabb hangszerei az elektromos és 
basszus gitár, valamint a dobok. Sok együttesben kétfajta gitárost is találhatunk: szóló –és 
ritmusgitárost. A hard rock fontos elemei még a billentyűs hangszerek. Több együttesben szerepe 
vetekszik a gitárral. A hard rockból alakult ki később a heavy metál. Magyarország legismertebb és 
legikonikusabb hard rock együttese a P.Mobil. 
Legismertebb hard rock zenekarok:  

 Deep Purple 

 Black Sabbath 

 Uriah Heep 

 Scorpions 

 Led Zeppelin 

 P.Mobil 

Deep Purple:  
Brit hard rock együttes. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, melyet többen 
a heavy metal előfutárának is tartottak, habár a zenekar tagjai sosem vallották magukat heavy metal 
bandának. 
A zenekarnak – amellett, hogy sokat koncertezett és koncertezik országunkban – van némi magyar 
kötődése. A sóstói koncertjük és magyarországi látogatásuk, hatással volt a zenekarra: Ritchie 
Blackmore (a gitáros) „Horvátpista” bajuszt növesztett és megírták az „Anya” című számukat melybe 
Gillan (a dalszöveg írója) beépítette a magyar nyelvet sajátos kiejtésmódjával: „…across the pucsta 
see…” azaz a pusztán keresztül lát…  

(Rehák Ádám és Fazekas Levente) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/The_Yes_Album
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fragile
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tales_from_Topographic_Oceans
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tales_from_Topographic_Oceans


 

 

 

 

 

 

Ezúttal nem csupán egy regénnyel, hanem kapásból 

egy egész trilógiával készültem nektek, és ebből 

kifolyólag, most nem is részletezem majd a történetet, 

csupán egy két momentumot kiragadva igyekszek 

majd meggyőzni benneteket, hogy igenis megéri 

megvenni, de legalább kikölcsönözni ezt a 

fantasztikus könyvet. Igen, jól hallottátok, egy egész 

trilógia csupán egy könyvben, de mondok még 

valamit, ami már biztosan feltűnt nektek a címben is. 

Ez nem csupán egy könyv, amely egy egész trilógiát 

foglal magában, hanem kapásból rásrófol még két 

regényt! 

Félreértés ne essék ez nem valami primitív TeleShop-

os duma, itt egy kötet áráért, még ha az 

nem is olcsó, de kapásból öt regényt kap 

az ember. Ha pedig még mindig nem 

győztelek meg benneteket, akkor 

elárulom, hogy az alcím választása nem 

véletlen. A könyv, és az öt regény mind 

fittyet hány a fizika és a világegyetem 

törvényeire. Murphy-t megszégyenítve, 

már a címadást sem veszi komolyan, 

olyannyira, hogy a Galaxis útikalauz 

stopposoknak, egy olyan könyv, amely 

egy könyvről szól. A világon mindenből 

viccet csinál, kiparodizál, és új 

megvilágításba helyez! 

Amikor elkezdtem olvasni, egy kicsit begyöpösödött 

mérnök hallgatóként ültem neki, hogy egy kis békét 

és nyugalmat leljek, a tudományok végtelen 

áradatában. De képtelen voltam ép ésszel tovább 

lapozni az első fejezet végén. A reális gondolkodást 

olyan szinten a sárba tiporja, hogy az embernek 

muszáj előbb teljesen kikapcsolnia az agyát, ahhoz 

hogy élvezni tudja.  

Ezért tartom kiváló karácsonyi olvasmánynak ezt a 

kötetet. Teljesen el lehet benne merülni, az ember el 

tudja felejteni az élet minden gondját, megtisztul az 

összes felgyülemlett feszültségtől, és készen áll az 

ünnep befogadására. Vagy, akinek ez nem tetszik, az 

csak kiválóan el tud szórakozni rajta, persze közben 

ugyanúgy megszabadulva az élet gondjaitól. 

Ha eljutottatok eddig a cikkem olvasásában, akkor 

pedig elárulom nektek, hogy mi mindent tanulhattok, 

ha elolvassátok ezt a könyvet: 

Megismerhetitek a létezés legnagyobb kérdéseit, 

megtudhatjátok, hogy az élet értelme miért 42, és 

eközben megszerezhettek minden szükséges tudást, 

ahhoz, hogy hogyan igazodjatok el az Űr 

végtelenjében, ha egyszer a galaxis vándorai, vagy 

esetleg hontalan űrstopposok lesztek. 

Végezetül pedig jöjjön egy Szirmai Gergely féle 

összegzés: Mindenképp olvassátok el, 

mert kultikus regényeket tartalmaz a 

kötet, és bármikor összefuthattok 

valakivel, főleg a mérnöki körökben, aki 

olvasta. (Abszolút lehetetlen 

kontextusban is képesek idézni, vagy 

hivatkozni rá.)  

Nem mindenkinek jön be ez a műfaj, de 

tapasztalatnak legalább jó, és meg-

tudhatod, hogy mi rosszabb a klasszikus 

angol irodalomnál. Ha valakivel meg 

szeretnéd osztani az élményt, amit ez a 

könyv nyújt, akkor keress valaki olyat, 

akinek abszolút agyhalott ötletei szoktak lenni, ő 

garantáltan minden aspektusát értékelni fogja a 

könyvnek. 

Fogyasztásra pedig, valami lélekmelengető italt 

ajánlanék. Mondjuk egy kis forralt bort, mert az 

közelebb hozza a téli hangulatot, és kellemesen 

lezsibbaszt a töméntelen mennyiségű abszurd 

„gügyeséghez”, amit ezek a regények felvonultatnak. 

Ha tetszett az ajánló és a regény, akkor olvass minket 

a jövőben is, és találkozunk jövőre! 

Mindannyiótoknak Boldog Karácsonyt és olvasásban 

gazdag, kellemes ünnepeket kívánok! 

 (Farkas Dávid)

 

  



  

Lepd meg a Családot karácsony alkalmából és készítsd Te az ünnepi desszertet. Ebben segítek 

most neked, és írok egy remek receptet, amit garantáltan el tudsz készíteni. 

Barackos túrótorta recept 

Hozzávalók: 

A piskótához 

 40 g búzaliszt (BL55) 

 3 db tojás (közepes méretű) 

 35 g kristálycukor 

 3 g sütőpor 

 10 ml étolaj 

Rétegezni 

 460 g barack – konzerv 

A krémhez 

 400 ml barack konzerv leve 

 80 g pudingpor (vaníliás) 

 200 ml 2,8%-os tej 

 250 g tehéntúró (félzsíros) 

 50 g kristálycukor 

 400 ml 2,8%-os tej 

 

Elkészítés: 

1. Egy 26 cm-es tortaforma aljába szilikonos sütőpapírt csíptetünk. 

2. A barackokat vékonyan felszeleteljük, és a sütőpapírra fektetjük, hogy lefedjék egymást. 

3. Egy keverőtálban a pudingport a tejjel csomómentesre keverjük. 

4. Egy lábosba tesszük a barack konzerv levét, tejet, cukrot, és felforraljuk. 

5. Mikor felforrt beleöntjük a pudingporos keveréket, és folyamatosan kevergetve besűrítjük. 

6. Hozzáadjuk a tehéntúrót, és jól elkeverjük benne. 

7. A pudingos-túrós krémet a barackokra öntjük, és egy spatulával elegyengetjük. 

8. A lisztet összekeverjük a sütőporral, a tojások fehérjét, és sárgáját szétválasztjuk. 

9. A tojás fehérjét a kristálycukorral kemény habbá verjük. 

10. Hozzákeverjük a tojások sárgáját. 

11. Hozzáöntjük az olajat, és a sütőporral korábban összekevert lisztet. 

12. Egy spatulával óvatosan összedolgozzuk a tésztát. 

13. A piskótatésztát a tortaformába, a pudingos rétegre öntjük. 

14. 180 C fokon 40 perc alatt, légkeverés nélkül megsütjük. 

15. Ha kihűlt, körbevágjuk, levesszük a tortaforma oldalát. 

16. Egy tányérral átfordítjuk, és lehúzzuk róla a sütőpapírt. 

17. El is készült a barackos túrótorta. 

(A könnyebb elkészítés érdekében látogass el a www.aprosef.hu oldalra, ahol képeket és videót is találsz.) 

Jó munkát Neked, jó étvágyat a Családnak!  
 

  



 


