
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintha tegnap lett volna, hogy becsengettek az 

első szeptemberi tanórára, és máris ránk 

köszöntött az Adventi időszak. A kollégiumot 

már december elejétől betöltötte a karácsony 

hangulata. Az ajtókra felkerültek a csizmák, az 

ablakokra a világító csillagok és a szobák is 

hirtelen megteltek égősorokkal, gyertyákkal, 

karácsonyi dekorációkkal. Második otthonunkat 

is átjárta a meghitt várakozás. 

Kilencedikesként izgatottan vártuk, hogy milyen 

lesz az első ünnepünk az új környezetben, az új 

barátainkkal. Az utolsó hetekben teljesen el 

voltunk havazva az olyan teendőkkel, mint 

karácsonyfa díszítés, ajándékbeszerzés, az 

osztálybulikra való készülődés, és az a rengeteg 

próba. Apropó próbák... Csoportvezetőnk 

invitálására, talán kicsit elhamarkodottan 

vállaltuk, hogy a hagyományt őrizve, készülünk 

egy énekes műsorral. Az első problémát a 

dalválasztás okozta, hisz csoportunk egyik része a 

klasszikus, míg másik része a modernebb 

karácsonyi dalok felé hajlott (a maradék pedig 

tartózkodott, mivel Kis Grófo mégsem illett erre 

az alkalomra). Hosszú konzultálások után végül a 

Karácsonyi álom, a Fehér karácsony és - a 

tartózkodók pódiumra csábítása érdekében - a 

Pálinka dal mellett döntöttünk. Voltak pillanatok, 

hogy úgy éreztük, szörnyű énektudásunkkal nem 

szívesen állunk ki a többi diák elé, de a kitartó 

gyakorlás ezt az érzést valamilyen szinten 

enyhítette. Még a sokadik próba után is csak az X-

faktor bakiparádéjáig jutottunk volna, de ez nem 

szegte kedvünket. Amikor a szilenciumok alatt 

dalolászhattunk, a hangulat és a lelkesedés is 

érezhetően nagyobb volt. Egyáltalán nem bántuk 

meg azt a 10 percet, amit a „színpadon” 

töltöttünk. Mint az várható volt, bakiztunk, ám a 

többiekkel együtt jókat nevettünk saját 

magunkon. Nem mi voltunk az est egyetlen 

fellépői, hallhattunk az ünnep hangulatához méltó 

verseket, egyéni és csoportos produkcióban is. Az 

igazi csattanó, mint mindig, a végére maradt: 

nevelőink jelmezbe öltözve sorakoztak fel 

előttünk, és egy meglepetésműsorral 

kedveskedtek. A jelenetet nézve elég nehéz volt 

leplezni jó kedvünket, így hangos nevetésünknek 

utat adva, élveztük az előadást. 

A fergeteges hangulatú műsorszámok után 

csapatokba verődtünk, majd zenei tudásunkat 

megvillantva harcoltunk a már hagyománnyá vált 

Kolibuli vetélkedőn. Kemény csaták folytak a 

nyereményekért, amit nem is csodálok, hisz egy 

koleszosnak a dobogós helyezésekért járó torta 

igazi kincsnek számított. Az sem 

panaszkodhatott, aki valami oknál fogva nem 

vehetett részt a játékon, ugyanis a kollégium 

vezetőnk által főzött paprikás krumpliból ők is 

részesülhettek. Kellett is az energia a karaokéhoz, 

ahol ismét sokan bemutathatták „énektudásukat”. 

Kezdetben csak páran, majd később egyre többen 

sorakoztak a nagyklub ajtaja előtt, hogy minél 

hamarabb sorra kerülhessenek, választott 

dalukkal, és egymást, no meg magukat 

szórakoztatva énekelni kezdhessenek. 

Én, mint „újonc” nagyon jól éreztem magam az 

első koleszkarácsonyon. Jövőre ugyanitt, 

ugyanígy! 

Dicsérdi Elizabet 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 17-én iskolánk 

diákjai Ausztriába utaztak a 

szokásosnak mondató karácsonyi 

vásárra. Ámbár a helyszín 

kevésbé szokásosnak mondható, 

hiszen ez évben Grazba utaztunk, 

hogy megtekinthessük az ottani 

karácsonyi vásárt is, és a város 

egy-egy jellegzetes építményét.  

Utazásunk a szokásosnál 

hosszabb volt, hiszen közel 12 

órát utaztunk összesen, így oda 

hat, és visszafelé is hat óra 

„semmittevéssel” telt az út. 

Szerencsére volt egy idegen-

vezetőnk – Thomson Anita, aki 

már-már a karácsonyi vásárba 

utazó ESZI-s nagy „család” 

tagjaként utazott velünk. 

Útközben ő mondta el az országra 

és a városra jellemző történelmi 

tudnivalókat dióhéjban, majd 

Ausztriában egy helyi 

idegenvezető várt minket, akivel 

megnéztük a város néhány 

történelmileg jelentős épületét, 

illetve információkat szerez-

hettünk tőle ezen épületekről. 

Megnéztük együtt a városra 

jellemző jégből készült 

Betlehemet, majd a Schloss-

bergbe folytattuk utunkat. A 

kilátás gyönyörű volt, az egész 

várost be lehetett látni onnan. 

Szabadprogramunk egy részét az 

ottani karácsonyi vásárban 

töltöttük el. Majd elbúcsúztunk a 

helyi idegenvezetőnktől, és 

folytattuk a szabadprogramot a 

város szívében.  

A karácsonyi vásár nem volt 

olyan nívós, mint a bécsi, de a 

tömeg mégis nagyon nagy volt. 

Ennek oka talán az, hogy Advent 

utolsó hétvégéjén tettük meg a 

kirándulásunkat. A grazi 

karácsonyi vásár más, mint a 

bécsi, talán ezért nem is nyerte el 

annyira tetszésünket. A vásár 

szétszórt, mindenhol van egy pici 

belőle. Ezzel szemben az osztrák 

fővárosban, ahol bár több vásár 

van, mégis mindegyiknek sajátos 

hangulata van, és mindegyik egy-

egy önálló vásárként tekinthető. 

Végezetül talán annyit, hogy Graz 

remek hely, és Bécs is az, de a 

karácsonyi vásár nem az, amire a 

mai fiatalság vár, viszont azt sem 

szabad elfelejteni, hogy a két 

várost nem lehet összehasonlítani, 

sem építészetileg, sem kulturális 

kikapcsolódási lehetőségként, 

sem pedig a szabadidő 

eltöltésének lehetőségeit tekintve. 

De melyik országban lehet 

összehasonlítani a fővárost egy 

turisták által kedvelt 

nagyvárossal?    (Adorján László)

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Béla, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium igazgatója idén Héliosz-díjban részesült. 

Ennek és eddigi munkájának, dupla jubileumának alkalmából készült ez az interjú. 

 

Először is szeretnék gratulálni ehhez a 

kitűntetéshez! 

Mit érdemes tudni a díjról? Kinek és milyen 

kiemelkedő tevékenységért jár? 

A Héliosz-díjat 2001-ben alapította a Paksi 

Atomerőmű Zrt, amelyet azóta minden évben két fő 

részére ítélnek oda. Itt elsősorban azokra kell 

gondolni, akik a paksi atomerőműért, a biztonságos 

üzemeltetésért, munkaerő utánpótlásért és 

általánosságban az itt folyó munka segítéséért, 

valamint a nukleáris villamosenergia termelés 

népszerűsítéséért sokat tettek. Én azt gondolom, 

mivel én 1986 óta dolgozom itt az iskolában és 

kezdetekben az erőműnél, így talán ezért 

érdemesültem erre a díjra. Lassan az aktív 

munkaviszonyom végéhez közeledem, és 

pályafutásom ideje alatt nagyon sok olyan gyereket 

képeztünk itt az iskola részéről az én 

irányításommal, akik ma már az erőmű megbecsült 

dolgozói. Magát a díjat december 15-én vehettem át 

az Erzsébet Nagyszálloda konferenciatermében, az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőségének 

jelenlétében. 

Mint már említettem, az idei év Önnek, itt az 

iskolában több szempontból is különleges, hiszen 

immár 30 éve dolgozik tanárként, és egyben az idén 

tölti be tízedik éve az igazgatói tisztséget. 

Milyen személyes tapasztalatai vannak ezzel az 

időszakkal kapcsolatban? 

Az ESZI indulásakor rögtön megpályáztam egy 

úgynevezett műszerész szakvezetői állást, amit el is 

nyertem, és akkor egy nagyon nagy kihívást jelentő 

feladatot kaptam másokkal egyetemben. A 

szakterületemnek megfelelő szakképzést kellett 

felépítenem. Ebbe beleértendő a tananyagtartalmak 

kidolgozása, a gyakorlati műhelyek, mérőtermek 

berendezése, illetve minden olyan feladat, ami az 

oktatáshoz fűződik. Még a felvételit is mi 

készítettük, hiszen akkor még nem központi 

feladatsorok alapján kellett dolgozni. 

Aztán telt-múlt az idő és a jó képességű tanulók 

vitték a jó hírünket szerte az országban. Sokan 

mentek innen a felsőoktatásba, és mint mérnökök 

kerültek vissza az erőműhöz. Érdekes volt 

megfigyelni azt is, hogy egyre többen jöttek vissza 

dolgozni és tanítani az iskolába. Ezért volt is egy 

ilyen jelmondatunk, hogy „Tanítsd az utódodat!” 

Ezt már akkor is nagyon érdekesnek találtam, de 

most, így visszagondolva látom csak igazán, hogy 

mennyire beteljesült és hasznos. A mai napig is sok 

ESZI-s tanuló dolgozik nálunk tanárként, 

oktatóként. 

Az iskolában a körülmények folyamatosan 

javultak. Nagyon sokat változtatott a gyakorlati 

képzés keretein, hogy az MVM cégcsoport a 

szakképzési hozzájárulásának a nagy részét nekünk 

adta. Ezáltal a legjobb műszereket, a legjobb 

esztergagépeket és más területeken is a legjobb 

oktatási eszközöket tudtuk beszerezni. Azóta is 

tökéletesen működnek. Talán ennek is köszönhető, 

hogy az iskolának a tanulmányi eredménye nagyot 

javult. Büszkén állíthatom, elértük azt, hogy az 

iskolánk az ország legjobb szakképző intézményei 

közé emelkedjen. Ezt a kompetenciamérések 

eredményei is bizonyítják, ahol az látható, hogy 15-

20 iskola teljesített hasonlóan és nálunk már csak 

egy jobb iskola volt, magyarból és matematikából 

egyaránt. A HVG és más országos lapok felmérése 

alapján is a legjobbak között szerepelünk.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ESZI ez alatt a 30 év alatt nagyon jól kinőtte 

magát. Merem állítani, hogy ez a név mára már egy 

márkanév, mely minőségi oktatást jelent. 

Állításomat az is bizonyítja még, hogy a nagy cégek 

sorban állnak az iskolában, amikor a végzős 

diákokat kibocsájtjuk az oktatásból. Ma már a 

környék jelentős cégei főként az ESZI-ből próbálják 

biztosítani munkásaikat, és akár felsőoktatási 

tanulmányi szerződést is kötnek a munkaerő 

megtartása érdekében. 

Milyen változásokat tapasztalt a diákok részéről? 

A javuló tanulmányi eredményről már 

beszéltem. Ezzel párhuzamban a neveltségi fokuk is 

egyre magasabb színvonalat ér el. 

Legszembetűnőbb példám erre, hogy tudnak 

köszönni. Sokszor, ha vendégek jönnek vizsgáztatni 

más iskolákból, más szervektől, a folyosón 

szembejövő diákok mind köszönnek. Ilyenkor 

szoktak csodálkozva rám nézni: „Nálatok 

köszönnek a diákok?” És én meglepve válaszolok: 

„Miért? Ez természetes dolog!” Nagyon kulturáltan 

viselkednek a rendezvényeken, mind iskolai, mind 

városi ünnepségeken. Az utóbbira sok diákunk 

elmegy önként, és legjobb tudása szerint végzi el 

ottani feladatát. 

Ugyanakkor a mai diákok már a digitális világba 

születtek, ami egy másfajta szemléletmódot, új 

kihívásokat jelent. Az új technológia sokkal több és 

gyorsabb információáramlást tesz lehetővé, és 

rengeteg előnnyel is jár. A megváltozott szokások 

hozzánőttek a társadalomhoz és viselkedésben is 

illeszkednek a környezethez. 

Mennyire más az iskolát vezetni, mint tanárként 

ellátni a mindennapi feladatokat? 

Tanárként az ember azt a szűkebb szegmenst 

látja egy iskola életéből, amelyhez tartozik. 

Igazgatóként viszont az egész oktatási rendszerre 

kell rálátással lenni. Naprakészen követni kell a 

törvényi változásokat, kifelé képviselni az iskolát.  

Igazgatóként milyen feladatokat végez nagy 

lelkesedéssel, és melyek azok, amelyeket kevésbé? 

Hitvallásom szerint az iskolának a diákokról kell 

szólnia. Amikor szép eredmények születnek, az 

ember mindig örömmel dicsér, gratulál. Az 

árnyoldal, amikor elmarasztalni kell. Én fájó szívvel 

írom alá a fegyelmi büntetéseket, mint például a 

feltételes kizárásokat. Hála Istennek, erre praxisom 

során csak kettő, vagy három alkalommal volt 

szükség. Ez a munkámnak az a része, amelyet nem 

szívesen teszek. Egyébként pedig az iskolai élet 

minden szereplője partnerként kell, hogy tekintsen 

egymásra, legyen az diák, nem pedagógus dolgozó, 

tanár, igazgatóhelyettes vagy igazgató.  

Igazgató úr, akkor remélem, hogy még sok 

lehetősége nyílik a dicséretekre, és a további 

feladatokhoz pedig erőt, türelmet és kitartást 

kívánok! Köszönöm szépen az interjút! 

(Kiss Nándor) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

2017. január 20-án újra megrendezték a Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri 

Konferenciát. A verseny lényege, hogy a jelentkező diákok egy tudományos vagy művészeti témában 

írjanak egy 10-20 oldalas dolgozatot, majd egy 10 perces előadás keretein belül osszák meg 

eredményeiket a zsűrivel. Rajtunk kívül ketten indultak még: Balázs Barbara és Mátéka Valentin, 

akik a Szolár Parabolákról, készítették dolgozatukat. Sajnos Barbi és Valentin nem kaptak 

minősítést, de munkájukhoz így is gratulálunk! A továbbiakban saját tapasztalatainkat osztjuk meg. 

 

Varga Seila 

Tóth Judit tanárnő hívta fel a figyelmemet a versenykiírásra. Jó ötletnek tartottam, és 

gyorsan sikerült egy jó témát találni magamnak. A dolgozatom az Egy autista gyermek 

élete címet kapta. Azért ezzel a témával neveztem be, mert az öcsém is autista, tehát 

hozzám közel álló területet dolgozhattam fel. A szakirodalmat Bernhardt Krisztina 

tanárnő biztosította, a formaiságot Tóth Judit tanárnő ellenőrizte, illetve Csanádi-Fodor 

Melinda tanárnő és Feil József tanár úr készítettek fel a versenyre. Január 20-án, reggel 

kezdődött a Vak Bottyán Gimnáziumban a szóbeli forduló. Jómagam a 

társadalomtudomány és pszichológia szekcióban szerepeltem, azonban ESZI-s társaim 

egy másik helységben adták elő pályamunkájukat. Sajnos hozzám nem tudott bejönni 

felkészítő tanár, mert Barbi és Valentin előadása is ugyanakkor zajlott. Ennek ellenére 

úgy érzem, sikerült a maximumot kihozni magamból, hiszen ezüst minősítést értem el, 

azonban nem zökkenő-mentesen. Technikai problémák adódtak a PowerPoint program 

elavultsága miatt. Szerencsére nem estem kétségbe, sikerült leküzdeni az akadályt. 

Összességében jól éreztem magam a felkészülés közben, és sok tapasztalatot 

gyűjtöttem, amiket majd akár leendő szakmámban is felhasználhatok. 

 

Kis Patrik 

Nekem szintén Tóth Judit tanárnő ajánlotta a versenyt. Rövid tanakodás után, és 

Csanádi tanárnő segítségével sikerült témát választanom, és Az Ürge-mező invazív 

növényfajainak bemutatása mellet döntöttem. A dolgozat megírása sok időt és munkát 

igényelt, de végül elkészültem a húszoldalas pályamunkámmal, amelyben az Ürge-

mezőről, a térhódító fajokról, azok előnyeiről, kártételükről írtam, valamint egy felmérést 

is kitöltettem ESZI-s tanulókkal, a témával kapcsolatban. Az elkészült dolgozatomat 

nyelvtanilag Tóth Judit tanárnő, szakmailag Csanádi-Fodor Melinda tanárnő ellenőrizte. 

Az előadásra való felkészülés alatt is sok segítséget kaptam tanárainktól, akik órák után, 

vagy alatt is hallgatták bemutatóinkat. Azon a bizonyos pénteken eljött a verseny napja. 

Én a természettudomány és matematikai szekcióban indultam, ahol hat másik tanulóval 

kellett megmérettetnem dolgozatomat, és előadó-készségemet. Összességében jól 

szerepeltem, a zsűri is megdicsért, valamint kaptam egy-két építő kritikát is. Végül bronz-

minősítést ítéltek nekem a bírák, és könyvjutalomban is részesültem. 

Összegezve nagyon tanulságos volt számomra a verseny, és remek alkalom volt arra, 

hogy felmérjem tudásom. Az már csak hab a tortán, hogy elhoztam egy bronzot. 

 

 Fehérvári Máté 

A Vak Bottyán Gimnázium által meghirdetett Tudományos Diákköri Konferencián én a 

„Biondikátor struktúrák analízise” című dolgozatommal vettem részt. Számomra izgalmas volt ez a téma, 

mivel mindig is szerettem a kísérleteket, élvezem a mikroszkópizálást. A természet iránti szeretetem  

kiskorom óta jellemzi az életemet. Keresztapám méhészkedik, többször magával vitt, hogy a teendőkbe 

besegítsek, így a méhek élete számomra kiemelten érdekes téma.  



 

Tudományos munkám során olyan természetes anyagokat vizsgáltam és 

elemeztem, amelyek különleges módon kötik meg a levegő szennyezőit. 

Különlegesen, mert vízben nem oldódódó közegként biztosítanak teret apoláris 

anyagok megkötődésére. Munkámban kiemelten a viaszos, olajos felületeken 

megtapadt por és egyéb szennyezők kimutatását végeztem. Több biológiai 

természetes felületet vizsgáltam: alapul vettem a méhek gyűjtögető életmódját, a 

madarak vándorlását és a viaszos felülettel bevont növények érési ciklusát. 

Választásom két mézmintára, egy tollmintára, egy szilvamintára és egy 

szőlőmintára esett. 

A dolgozatom összeállítása során sokat kutattam a témában. Könyveket 

olvastam a méhek életéről és arról, hogyan készítik a mézet. Mintáim elemzésére 

sztereomikroszkópot használtam, ezenkívül az ELTE és a SZTE egyetemeken 

elektronmikroszkópos felvételek is készültek. A képek kielemzésében egyetemi tanárok segítettek. 

Dolgozatomban bemutattam a főbb mikroszkóp fajtákat és jellemzőiket. Ezen kívül a vizsgált mintákat is 

bemutattam. A tollminta a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik feketególyájától származott. A szilvaminta 

termelői szilva volt, a szőlőminta a kertünkben termett. 

Mézmintákat – pontosabban hárs és akácmézet – 

keresztapámtól kaptam. A bioindikátorokon felfedezhető és 

analizálható szennyeződések a következők voltak: mézben 

pollenek és por, viaszokon vegyszermaradványokat és port 

mutattam ki, tollak felületén porszemcséket, vegyszer-

maradványokat figyeltem meg, valamint kerozinban oldódó 

füstszemcséket is, amelyek repülőgépből származhattak. 

Munkám nagyon sokrétű volt, sok tapasztalatot 

szereztem, de láttam és érzem, hogy további lehetőségek vannak 

a témában, amelyek sok érdekes eredményt hozhatnának. 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden felkészítő tanárnak a segítséget, név szerint Tóth Judit, 

Bernhardt Krisztina, Csanádi-Fodor Melinda tanárnőknek, valamint Feil József és Nagy János tanár 

uraknak. Külön köszönet Aradi Tamásnak, aki a szolár parabolákkal kapcsolatban rengeteg hasznos 

információval szolgált.      Varga Seila, Kis Patrik, Fehérvári Máté 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 19-én került megrendezésre iskolánk Adventi szavalóversenye, ahol három 

versenyszámban indulhattak a jelentkezők: vers, saját vers és megzenésített vers kategóriában. A 

versenyzők sok készülődés és gyakorlás után állhattak a közönség elé, és munkájuk nem volt hiábavaló. 

Meghitt hangulatban és izgalmasan telt az idő. Az indulók nagyon koncentráltak, és ennek meg is volt az 

eredménye.  Nagyszerű szavalatokat hallhattunk!  

A helyezések pedig a következők lettek: Vers kategóriában Vidákovics Elián végzett az első, Greksa Karina 

a második és Angyal János a harmadik helyen. Saját vers kategóriában Benedek Kata az első, Boros 

Rajmund a második és Vicsik Bence a harmadik helyezést érte el. Megzenésített vers kategóriában Berek 

Mihály és Berek Dániel nyerték el a győztes címet. Gratulálunk nekik!      (Steinbach Dzsenifer) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

A 2017-es év sok kihívást tartogat a 12. évfolyam 

részére. Szalagavató ünnepség, próbaérettségik, 

felsőoktatásba való jelentkezés, ballagás, majd az 

érettségi. Legelőször a szalagavató ünnepség várta a 

végzős diákokat.  

Az ünnepély idén 2017. január 13-ára esett. 

Sokakban félelmet keltett a babona, hiszen január 

13-a péntek volt. Szerencsére senkivel semmi baj 

nem történt, talán csak az időjárás volt az, ami nem 

kedvezett a vidékieknek. 

A szalagavató idén is 17:00 órakor kezdődött. 

Nekünk, végzősöknek már 15:00 órára az iskola 

csarnokában kellett lennünk, mert még 

finomítottunk a táncokon, hogy senki se 

téveszthessen az ünnepélyen. 16:00-tól foglalhatták 

el a szülők az ülőhelyeket. Minden végzős diák 5 

vendéget hívhatott, így idén is az összes ülőhelyet 

elfoglalták és sajnos voltak, akiknek állni kellett. 

A szalagavató ünnepséget a palotás tánc nyitotta 

meg, amelyet a 12. évfolyam néhány diákja táncolt 

el. Ezután Szabó Béla igazgató úr beszédet mondott, 

és a 11. évfolyam nevében zenés előadást tartott 

néhány diák. Az előadás után következett az est 

fénypontja, a tűzés. Az osztályok kisfilmekkel 

készültek, amelyben képek, esetleg kisebb videók 

bejátszásával bemutatták az elmúlt négy év 

eseményeit és a hétköznapjaikat. Először a 12. D 

osztály videóját tekinthették meg a vendégek, majd 

osztályfőnökünk, Bölcsföldi Tünde tanárnő 

megtűzte diákjait. A D-sek tűzése után a 12. C 

osztály videóját láthattuk, ezután Bordácsné Papp 

Mónika tanárnő megtűzte diákjait. A 12. évfolyam 

diákjai egy meglepetés műsorral készültek a 

vendégek számára. 2013-ban, az első ESZI-s 

tanévnyitó ünnepségünkön elénekelt dallal 

készültünk, és ezt adtuk elő – most kicsit bátrabban. 

A műsor után a 12. B-sek osztályvideóját 

tekinthettük meg, majd osztályfőnökeik, 

Steinbachné Horváth Mária és Kirr Ágnes tanárnők 

megtűzték diákjaikat. Legvégül a 12. A osztály 

videóját láthattuk, osztályfőnökük, Lacza Csaba 

tanár úr tűzte ki a fiúk öltönyére a szalagot. Végül 

elérkezett a várva várt pillanat, a keringő! Idén 35 

pár táncolta el a bécsi keringőt, amely nagyon 

megható és szép volt. A gyertyafény-ceremónia 

keretében négy diák a 12. évfolyamosok közül 

műsort adott elő, Boros Rajmund (12.B) énekelte el 

Máté Péter, Most élsz c. zeneszámát, amelyet 

hangszerrel kísért három végzős diáktársa. 

A gyertyafény-ceremónia után a végzős diákok 

felkérték tanáraikat egy táncra. A tanár-diák tánc 

után a végzős fiúk felkérték édesanyjukat, majd a 

végzős lányok édesapái felkérték lányukat egy 

táncra. A szülők ezután elolvashatták a levelet, 

melyet gyermekük írt nekik. 

A táncok után a végzős diákok számára az iskola 

ebédlőjében állófogadás volt pezsgős koccintással, 

ahol Csajági Sándor Igazgatóhelyettes Úr mondott 

beszédet, majd a diákok megtűzték tanáraikat. Az 

állófogadás után a diákokat, tanárokat és a 

vendégeket élő zenés bál fogadta. 

Minden diák és vendég nagyon jól érezte magát. A 

végzős diákok már izgulhatnak az érettségi miatt és 

büszkén viselhetik a szalagjukat! Ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény 

szervezőinek és nem utolsó sorban 

tánctanárunknak! 

Simon Alexandra és Markos Alexandra 
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A magyar kultúra napját 1989. 
óta ünnepeljük meg január 22-én, 

annak emlékére, hogy (a kézirat 

szerint) Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a 

Himnusz kéziratát. Az 

évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezés alkalmat ad arra, 

hogy nagyobb figyelmet 

szenteljünk hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és 

továbbadjuk a múltunkat idéző 

tárgyi és szellemi értékeinket. 
Ennek a napnak emlékére a 11. 

C osztály emléket állított a 

kultúránknak, különféle para-

vánok sokszínű feldíszítésével, 
melyekhez alapanyagként Balázs 

Barbara és Siklósi Nóra 

gyűjtötték a verseket, idézeteket, 
képeket, melyek a magyar 

kultúránk fontos részei, értékei. 

Ezzel együtt kiemelték a legtöbb, 
de nem mindenki által ismert 

hungaricumot is. Kis Patrik 

Kölcsey Ferencről készített 

összeállítást, és az ezen a napon 

jelképpé vált himnuszról. Tóth Eszter a magyar népi kultúra egyes 
népviseleteit alkotta meg színes rajzokban. Ezen kívül még segédkezett 

Szántó Petra, Kern Bence, Varga Seila és Jagicza Máté a paravánok 

feldíszítésében, elhelyezésében, szépítésében. Napközben az 
iskolarádióban hallott verses és szöveges előadásokat Bor Dorián, Horváth 

Pálma, Lazar Adina, Leibinger Anita, Mátéka Valentin, Martinka Dániel, 

Orvai Róbert és Varga Bence szavalták el és adták elő nektek. A még 
hallhatott versek zenei feldolgozásait a 11. C választotta ki számotokra. 

Mindez Tóth Judit osztályfőnökünk segítsége mellett történt. Így próbáltuk 

minél érdekesebbé, minél színesebbé és változatosabbá tenni ezt a napot. 

Reméljük tetszettek a munkáink! (cikk és makói viselet rajza: Tóth Eszter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg 
király és annak három szépséges, eladósorban 
lévő leánya. A király bizony már nagyon idős volt. 
Halála előtt szerette volna férjhez adni a leányait, 
de nem tudta eldönteni, melyik örökölje három 
országa közül a legszebbiket. Hosszas töprengés 
után végül arra jutott, hogy annak adja majd, aki a 

legjobban szereti őt. Meg is kérdezte legidősebb 
gyermekét. 

– Mondd leányom, mennyire szeretsz engem? 
A leány igen el volt foglalva. Egyszerre három 

herceggel chat-elt facebook messenger-en. Ujjai 
hihetetlen fürgeséggel találták meg a megfelelő 
betűt. Műkörmei alatt vadul kopogott az Iphone7 



kijelzője. Fel sem nézett telefonjából, úgy válaszolt 
idős apjának. 

– Én úgy szeretem édesapámat, mint Instagram-
os lyányok a jóganadrágot. 

A király igen elégedett volt a válasszal. 
Mosolyogva simította végig ősz szakállát. 

– És te, középső lyányom? – kérdezte második 
gyermekét. 

– Nevem is van... – jegyezte meg szúrósan az orra 
alatt a középső leány, akit amúgy Kamillának 
hívtak. 

Az apja szerencsére nem hallotta meg, hiszen 
szinte süket volt már. Kamilla viszont megsejtette, 
hogy itt a legszebb ország sorsáról lehet szó, így 
elővette a legaranyosabb, legmézesmázosabb 
hangját, és azon válaszolt a kérdésre. 

– Én úgy szeretem édesapámat, mint kollégisták 
a pizzafutárt! 

A király jót nevetett. Eszébe jutottak a 
kollégiumban töltött évei. Bizony, akkoriban erőst 
szerette a pizzát. Ezzel a hasonlattal is elégedett 
volt. Végül a legfiatalabb, leggyönyörűbb lányához 
fordult. 

– És te? Te mennyire szeretsz engem? 
A leány arca felderült, és azt felelte: 
– Én úgy szeretem édesapámat, mint magyarok a 

Fluimucilt. 
Apja azonnal dühbe gurult. 
– Elég! – kiáltotta mennydörgő hangján. – Ki ne 

mondd előttem ezt a borzalmas szót! 
– De miééért? – kérdezte a leány ártatlan, boci 

szemekkel. 
Na, ez már több volt a soknál. 
– Takarodj a szemem elől! – üvöltötte a király torka 

szakadtából. – Többé nem vagy a leányom! Többé 
nem teheted be a lábad ebbe a palotába! 

A leány keservesen sírt. Hiába kérlelte öreg apját, 
az hajthatatlan maradt. Így hát nem volt más 
választása. El kellett hagynia az otthonát. 

Kamilla kapta a legszebb országot, a legidősebb 
leány pedig a másik kettőt, mert [Seggek jóga 
nadrágban] > [Pizzafutár]. És amúgy is, a 
kollégisták a pizzát szeretik, nem pediglen a futárt. 

 
Teltek múltak az esztendők, míg a király egyszer 

nagyon megbetegedett. Influenzás lett, és a hörgői 
krónikusan begyulladtak. Hiába érkezett sok híres 
orvosló a három ország minden tájáról, egy sem 
tudott segíteni rajta. 

Már kezdte feladni a reményt, amikor felbukkant 
egy rejtélyes doktor, aki egy 200mg-os granulátum 
rendszeres szedésére biztatta a betegeskedő 
uralkodót. Már nem volt mit veszíteni, így hát a 
király megbízott a doktorban, és kipróbálta a 
gyógyszert. Varázslatos módon már órákkal később 
elkezdte felköhögni a letapadt váladékot. Egy hét 

múlva teljesen meg is gyógyult. 
Hatalmas lakomát csapott a rejtélyes férfi 

tiszteletére. A három királyság még nem látott ilyen 
fényűző ünnepséget. Mikor a desszert is elfogyott, 
az ünnepelt a királyhoz fordult. 

– Bocsánat, királyom! Ha nem bánod, szólni 
szeretnék. 

– Csak tessék! – örvendezett az uralkodó. – 
Bármit, amit csak kérsz! 

– Köszönöm – bólintott a furcsa alak, majd felállt 
és megkocogtatta pezsgős poharát, hogy magához 
vegye a szót. Erre az egész udvar lecsendesült, és 
minden szem rá szegeződött. 

– Egy vallomással tartozom! – mondta a férfi. 
Hangja betöltötte a levegőt. – Én nem doktor 
vagyok, hanem a szomszédos ország fiatal és 
jóképű királya. 

A mondat megállt a levegőben. Az tömeg 
felmorajlott. 

– Az én embereim fertőzték meg a királyotokat, 
hogy bizonyítsak valamit – folytatta a férfi. 

Ekkor előlépett a tömegből egy csodálatos 
leányzó. Az öreg király alig jutott szóhoz, amikor 
felismerte a hölgy szép arcát. 

– T... Te vagy a legkisebb leányom! – dadogta. 
– Igen, atyám – bólintott az asszony. 
– Hölgyeim és uraim! – kiáltott fel a szomszédos 

ország királya. – Hálával tartozom bölcs 
uralkodótoknak, amiért kiátkozta a leányát, hiszen 
így sosem találkoztam volna vele, és sosem 
vehetem feleségül. Viszont itt az idő, hogy 
visszafogadd, kedves királyom, mivel a gyógyszer, 
amivel segítettem rajtad végső elkeseredésedben, 
a Fluimucil köptető volt! A nejem találta ki az 
egészet, hogy megmutassa, mennyire szeret 
téged. A legfájdalmasabb óráidban sem hagyna 
cserben. 

– Igazat mond? – kérdezte az öreg király 
meghatottságtól könnyes szemekkel. 

– Szóról szóra – szipogott a leány, akit szintén 
megérintett a pillanat. 

Apja odaszaladt hozzá, és karjaiba zárta, mire a 
tömeg ujjongásban tört ki. Tapsviharral ünnepelték 
a kibékülést. 

– Ó lyányom! Végig neked volt igazad! 
Visszafogadlak és tiéd lehet a legszebb országom! 

A háttérben az ifjú király gonoszan összedörzsölte 
két tenyerét. 

– Ostoba vénember – nevetett. – Nem a buta 
lányod, hanem az én tervem volt az egész. A 
legszebb országod immár az enyém, és hamarosan 
megkaparintom a többit is! 

Vajon sikerült neki? Az már egy másik történet. 
Itt a vége, fuss el véle! Boldogan éltek, amíg a 

magyar média ki nem bocsátott egy újabb szenny 
reklámot.            (Bodroghalmi Levente) 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
A farsang egyik jellegzetes, mára már 

hagyományossá vált jelképe az álarc. Eredetileg 

azért készült, hogy a mulatságokon ne lehessen 

felismerni a résztvevőket. 

De miért annyira izgalmas, rejtélyes az álarc mögé 

bújni? Egyrészt, mert eltakarja 

jellegzetes arcvonásainkat, 

ismeretlenné tesz minket akár egy 

ismerős számára is. Ezáltal bárki, 

bármi lehet az ember: belebújhat a 

képzeletbeli „énjébe”. Ezzel 

elrejti, vagy éppen kifejezi igazi 

valóját. Ilyenkor szakad ki a 

hétköznapokból, s egy pillanatra 

egy varázslatban érezheti magát, ahol az lehet, aki 

akar. Viselése egy fantázián alapuló játék, ami jó 

mulatság egy zárkózottabb ember számára is. Az 

arcunkat eltakaró maszk egyszerre 

a személy és a személytelenség 

megtestesítője, ezért is titokzatos a 

viselése. Az emberek 

nyitottabbak, felszabadultabban 

mernek viselkedni, ha tudják: a 

másik nincs tisztában a kilétükkel. 

Levetkőzik gátlásaikat és 

könnyebben átadják magukat a 

szórakozásnak.  

Másrészt kifejezi viselője személyiségét is. Aki 

visszafogottabb, zárkózottabb típus, annak az 

álarcán ez tükröződni fog. Kevésbé hivalkodó színű, 

a formáját illetően is szelídebb darabot fog 

választani. Az az ember, aki 

nyitottabb, szeret szórakozni, új 

embereket megismerni, álarca 

élénk, vidám színekben fog 

játszani, vagy akár egészen extrém 

darabot választhat. 

Vannak bizonyos maszkok, amiket 

mindenki ismer. Ilyen például a 

Sikoly és Anonymus álarca, de a 

Maszk című filmben szereplő maskarát is sokan be 

tudják azonosítani. 

A maszkos Anonymus nem azonos a III. Béla 

korában, Magyarországon élt személlyel, hanem a 

szórakoztató iparban, a V, mint vérbosszú című 

filmben jelent meg. Viselője soha nem veszi le a 

maszkot, nincs ,,szuperereje”, csak ésszel és taktikai 

érzékkel rendelkezik. A figura Guy Fawkes-nak állít 

emléket, aki 1604-ben megpróbálta felrobbantani az 

angol parlamentet. A köztudatban a ,,Guy” név 

,,fura fickót” jelent, aki szembeszáll a 

zsarnoksággal, megteszi azt, amit más nem mer. Így 

jutunk el a legérdekesebb mai 

álarchoz, Anonymuséhoz, aki 

bátorságáról és eszéről híresült el. 

1996-ban került mozivászonra a 

Sikoly, melyben egy, A sikoly című 

festményen látható személyhez 

hasonló álarcú valaki gyilkol. Ez a 

Halloween egyik legnagyobb 

jelképe lett Amerikában. A gyilkos 

minden részben ember, neki szintén nincs 

semmiféle természetfeletti képessége. Jellemző rá 

az álarc, a hosszú fekete ruha, és a kés.  

Más, kevésbé ismert legenda 

például a vasálarcos legendája. 

Egyik változata szerint 1638. 

szeptember 5-én délben Ausztriai 

Anna gyereket hozott a világra: az 

ifjú trónörököst, akit a népnek nagy 

örömmel mutattak be. A 

bonyodalmak aznap este kezdődtek: 

A királynő életet adott még egy 

egészséges fiúnak. A törvényben az állt, hogy ikrek 

esetén a fiatalabb kerül trónra. Mivel a népnek 

bemutatták a "trónörököst", és XIII. Lajos sok 

országot látott már, amelyek testvérviszály miatt 

hullott szét, úgy döntött, jobb, ha erről a gyerekről 

senki nem tud. Anna királynőnek 

azt mondták, a gyerek halott, és az 

ifjú Fülöpöt dajkaságba adták. A 

vasálarcot csak később kapta, 

amikor már túlzottan hasonlított a 

királyra. 

Ezeken kívül még sok más híres 

maszk és álarc van a köztudatban. 

Gondoljunk csak például a 

képregénybeli szuperhősökre, akik arcukat elfedik, 

hogy névtelenül segítsenek másokon. 

Akárhogy is, mindannyian szívesen viselünk 

álarcot, ki a hangulatához illőt, ki a személyiségéhez 

illőt. A lényeg, hogy nem mindig az van a mélyben, 

amit mi a felszínen látunk…             (Jákob Csilla)

  



 

 

 
 

 
 

 

Köszöntelek benneteket az újévben és az új 

félévben! Ebben a cikkben megint egy trilógia első 

kötetét szeretném bemutatni nektek. Jennifer A. 

Nielsen írónő Hatalom trilógia címet viselő 

háromrészes sorozatának A hamis herceg című 

regényével készültem most számotokra. Ezúttal 

azok is szórakozásra lelhetnek, akik nem szeretnek 

a fantasztikum olykor túlbonyolódó világába 

elmerülni. Ez a kötet egy középkori világba kalauzol 

el bennünket, ahol egy kis ország 

hanyatlásának hajnalán csöppenünk 

bele négy, árvaházban nevelkedett fiú 

életébe. Megismerhetjük Carthya 

nemeseinek ármánykodásait, a 

hazafiasság mozgató erejét és azt is, mi 

mindenre hajlandó egy fiatal fiú a 

túlélésért. 

Elsőnek főhősünkkel Sage-el 

ismerkedünk meg, akit Conner, Carthya 

királyának egyik tanácsosa, vált ki egy 

árvaházból. Főhősünk a szomszédos 

Aveniaból származik, ahonnan a 

szegénység, a nyomor, valamint saját családja elől 

menekült Carthya látszólag virágzó királyságába. 

Sage rossz előérzettel vág neki a hosszú utazásnak 3 

társával, Latamerrel, Robennel és Tobiassal, akiket 

szintén árvaházakból gyűjtött össze Conner. 

Kétségei a nemes szándékait illetően hamarosan be 

is igazolódnak, de legmerészebb álmainál is 

rosszabb fordulatot véve. Hamarosan mind a 4-en az 

életükért küzdenek majd egymás ellen, hogy 

bizonyítsák alkalmasságukat Conner előtt, akinek 

nem titkolt szándéka, hogy megmentse szeretett 

hazáját a feldarabolódástól és a teljes hanyatlástól. 

És hogy hogyan segíthet 4 árva fiú egy ország 

megmentésében, amely a polgárháború és az 

ellenséges megszállás pengeélén táncol, és hogy 

miért nem tesz semmit sem a királyi család sem a 

tanácsnokok? Ez mind kiderül a könyvből! 

A regény kivételes érzékkel jeleníti meg az emberi 

közönyösséget, és a dac kibontakozását. Sage sose 

érezte magát sehol otthon, ezzel együtt viszont sose 

volt életének igazi célja. Most viszont hirtelen 

minden értelmét veszti, amit eddig hitt és tett, de 

minden új értelmet és célt nyer, ami nem kisebb, 

mint a túlélése, és egy egész királyság megmentése. 

Kalandjai során főhősünk a legváratlanabb 

helyzetekben kap nem várt segítséget, és ütközik a 

legegyszerűbb helyzetekben áthidalhatatlan 

nehézségekbe. A kötet egy fantasztikusan felépített 

kalandozás a felnőtté válás nehéz időszakában, egy 

olyan főhőssel kiegészülve, akinek a szerepébe 

bárki beleélheti magát. Biztos sokatoknak nem 

tetszik ez az előbbi megállapításom, de máris 

megmagyarázom. A rengeteg nehézség 

és feladat közt Sage sosem felejti, hogy 

honnan jött, de nincs ideje azzal 

foglalkozni, hiszen életében először van 

a tetteinek tétje, méghozzá nem is 

kevesebb, mint a boldogsága. 

A könyv maga nem feltűnő, nem 

egyedi, de ami benne van, az 

mindenképp megéri a ráfordított időt, és 

az igazi könyvmolyoknak a pénzt is. 

Kellemes meglepetésként ért, hogy 

végre egy nem rohamtempóban 

lektorált, fordított és kiadott kötetet 

foghattam a kezembe és olvashattam. És a cikk 

végére egy kellemes megállapítás. Nem tudom, 

hogy a kritikusok, a kiadók, az írók, vagy 

valamelyik hivatal sorolja be a könyveket, hogy 

hány éves kortól ajánlják őket, de mindig csúnyán 

alálőnek. Újra és újra azzal szembesültem, hogy 

nem az én korosztályomnak ajánlott könyvet 

olvasok. De tudjátok mit? Nem is kell azt olvasni, 

amit ajánlanak. Olvassátok azt, ami tetszik, legyen 

az akár a kistesótok képeskönyve, vagy éppen a 

szüleitek történelmi regénye. Kevésbé szerencsés 

esetben még akár a Sötét ötven árnyalatát is, ha 

éppen az van kéznél. De ha olvasni akartok, 

olvassatok, mert amit egyszer elolvastatok azt nem 

veheti el tőletek senki, és ha most nem is, de egyszer 

az életben biztos hasznát veszitek annak, amit 

elolvastatok.  

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzok most tőletek. 

Remélem, ott van köztetek valaki, aki nem csak az 

olvasásban, de az írásban is örömét leli. Ha TE vagy 

az, akkor bátran csatlakozz hozzánk, és írj te is 

könyvajánlót!             (Farkas Dávid) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

A történet röviden: 

 

A főszereplő az FBI-nál újonc, fiatal, reményteljes nyomozónő Clarice Starling, 

aki egy nap főnökétől azt a megbízatást kapja, hogy a pszichológia terén elért 

tudása segítségével keresse meg azt a sorozatgyilkost, aki a börtönéveit töltő Dr. 

Hannibal Lecter technikáját utánozva szedi áldozatait. A módszer, hogy a fiatal 

fehér nőket, akiket a lakásában tart fogva, megöli, majd vízbe dobja a hullájukat. 

Így Clarice elutazik a mellesleg szintén képzett pszichológus, és nem mellesleg 

nagyon intelligens Lecterhez, hogy segítséget kérjen a gyilkos elfogásához. Ezzel 

azonban egy olyan, hosszú, csavaros, és kompromisszumokat követelő kutatásra 

vállalkozik a doktor szójátékaiban, eszmefuttatásaiban és rejtvényeiben, amire 

álmában sem gondolt volna. Ezzel megkezdődik a versenyfutás az idővel.  

 

A filmnek alapul szolgáló regény, Thomas Harris: Bárányok Hallgatnak-ja 

minden idők egyik legsikeresebb krimije. A film öt Oscar-díjat zsebelt be: a 

Legjobb film; a Legjobb férfi főszereplő (Sir Anthony Hopkins); a Legjobb női 

főszereplő (Jodie Foster); a Legjobb rendező (Jonathan Demme); és a Legjobb 

adaptált forgatókönyv (Ted Tally) kategóriákban. Azoknak ajánlom a filmet, akik 

kedvelik az igényes borzongást!          (Varga Márton) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jean-Jacques, az egyedül élő, komoly, sikeres 

jogtanácsos épp munkába sietne, amikor se szó, 

se beszéd egy vadidegen lány, Suzanne toppan a 

lakásába bőröndökkel, és egy bizonyos Ferrand 

úr után érdeklődik. Először hétköznapi 

félreértésnek tűnik a dolog; a lány nyilván 

eltévesztette az ajtót. Jean-Jacques igyekszik 

útba igazítani Suzanne-t, ám a lány nem 

hajlandó távozni. Sőt, egyre inkább belakja az 

agglegénylakást, és végül sem szép szóra, sem 

fenyegetésre, de még a könyörgésre sem hallgat. 

Vajon sikerül-e Suzanne-nak elcsábítania a 

férfit, vagy a férfi hódítja meg a nőt? Vajon 

furcsa kapcsolatuk átfordulhat-e szerelemmé? 

Vagy a férfi megkeményíti a szívét és végleg 

leszámol a női nemmel? És egyáltalán: lehet-e 

hinni még az igaz szerelemben egy olyan korban, 

amikor ezt a szót már teljesen kifordították az 

értelméből?  

Jean-Claude Carriére ravasz és üde, ugyanakkor 

mélyen elgondolkodtató darabja a legalapvetőbb 

emberi érzések felfedezésének kalandját kínálja 

- sok humorral és két nagyszerű színész 

felszabadult komédiázásával.  

Mindenki figyelmébe ajánlom ezt a szerelmes, 

illetve vígjáték darabot, aki szeret színházba 

járni. Szerintem ez egy eseményekkel dús, 

fordulatokkal és kalandokkal teli történet, ami a 

színházba látogatók kellemes szórakozását 

garantálja. Ha ellátogattok az előadásra, 

bizonyára tartalmas élményekkel gazdagodtok! 

Az előadás megtekinthető: 2017. február 27-én 

(hétfőn) 19 órakor a CSDKK-ban. 

Sebestyén Henriett
  



 

 

 

 

 

 

Blues 

 
A 19. századi afroamerikai közösségektől származó 

zenei forma és műfaj. Spirituálékból, 

munkadalokból, hollerekből (kiáltások), kántá-

lásokból és ritmikus elbeszélő-balladákból áll. A 

blues alapját a blue note akkordmenet jellemzi. A 

tizenkét ütemes blues az egyik legelterjedtebb 

akkordmenet, megtalálható még a jazz-ben, és a 

rock and roll-ban is. A blues-t nem csak az alapvető 

ismertetőjegyei jellemzik, hanem az ének, a 

basszusmenet és a hangszerek is. Számos alműfaja 

létezik, a vidéki blues-tól kezdve a városi blues-ig. 

A 20. században kezdett el jobban terjedni, a 

második világháború után, amikor az akusztikus 

blues-t felváltotta az elektromos. 

Főként használt hangszerek: 

 

 Gitár 

 Basszus gitár 

 Zongora 

 Szájharmonika 

 Dob 

 Szaxofon 

 Trombita 

 Harsona 

 

Muddy Waters: 

 McKinley Morganfield néven született fekete blues énekes, a 

„chicago-i blues atyja”. A „Muddy Waters”, azaz „sáros víz” 

beceneve két forrásból is eredeztethető: egyfelől kiskorában kapta, 

mivel állandóan a patak partján játszadozott, másrészt az „I have 

drunk muddy waters” szlengből, ami nagyjából annyit jelent, hogy 

„padlón vagyok”. Zenéje és gitárjátéka fontos alapját képezi a 

klasszikus amerikai néger bluesnak. Egy lapon említhető B.B. King-

el a másik „blueskirállyal”. Legismertebb számai: 

 Mannish Boy 

 Got My Mojo Working 

 Rollin’ Stone (ennek a számának címéről kapta nevét a  

Rolling Stones együttes) 

 Hoochie Coochie Man 

 

Magyar bluestörténelem legnagyobb alakjai és együttesei, a teljesség igénye nélkül: 

 Hobo Blues Band, valamint Deák ’Bill’ Gyula  

 Török Ádám és a ’Mini’ 

 Takács Tamás 

 Radics Béla 

 Tátrai Tibor 

 Vas Zoltán 

 Berki Tamás 

 Ferenczi György 

 

Fontos megemlíteni, idén lesz 25. éve, hogy iskolánk udvara és sportcsarnoka ad helyet 

az ország egyik legnagyobb zenei rendezvényének a Nemzetközi Gastroblues 

Fesztiválnak, melyen többek között a blues zene hazai és nemzetközi kiválóságai is 

képviseltetik magukat évről-évre.     (Rehák Ádám és Fazekas Levente) 
  



 

 

 

 


