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A diákok életében a második legnagyobb 

esemény a ballagás, a csodás, hónapokig 

emlegetett szalagavató után. Nagyon vártuk 

ezt a napot is! Próbáltunk kint, a szép 

udvarban, bízva abban, hogy itt kerül 

megrendezésre a ballagás, és kegyes lesz 

hozzánk az idő. Sajnos nem így történt. Kicsit 

szomorúan indultunk így a ballagásra, látva, 

hogy az idő nem fog javulni. Az utolsó 

osztályfőnöki óra keretében elbúcsúztunk 

egymástól, és megemlegettük a legszebb 

napokat, a legnehezebb vizsgákat, és a 

kedvenc tanárokat. Végigvonultunk az 

iskolában, jelképesen "utoljára". A 11. 

osztályosok és tanáraink mindent megtettek 

annak érdekében, hogy a csarnokban is a 

lehető legszínvonalasabb legyen a ballagási 

ünnepség. Nagyon szép beszédeket, verseket, 

szövegeket hallhattunk. Szerencsére nem 

maradt el a lufi eregetés, amelyet az 

osztályok együtt engedtek a magasba. Az 

eltelt négy év valaminek a végét, és 

valaminek a kezdetét jelenti számunkra. 

Hétfőn megkezdődnek az írásbeli vizsgák... 

majd június végén "érettekké válunk". 

Izgalmas, éjszakákon át tanulós időszak vár 

ránk. Minden diáktársunknak eredményes 

felkészülést kívánunk!

 

 

 

A kollégisták ballagására is sor került az 

iskolai ballagás hetében. Nagy dolog ez az 

életünkben, mert sokan kirepülnek a 

koleszos fészekből, ami 4 éven át a 

második otthont jelentette számunkra. De 

nem csak a második otthont, hanem a 

második családot is! Szomorúak lettünk, 

mikor tudatosult bennünk, hogy lezárult 

egy korszak, és a családunk jövőre már 

nem lesz teljes. Sokan elhagyják Paksot és 

új utakra lépnek, de mi mindig ott leszünk 

nekik, ha támasz kell útjuk során. 

Diáktársaink csodás ballagási műsorral 

örvendeztettek meg minket, és nagyon 

szép kis tarisznyát kaptunk útravalónak. 

Ez a nap mindig is szép emlék marad 

számunkra. Bízom abban, hogy az itt 

megismert emberekkel a nagybetűs 

életben is számíthatunk majd egymásra, 

mint egy-egy este alkalmával, amikor 

egyik szobából szöktünk a másikba és 

"tiszta a levegő" címszó alatt már át is 

surrantunk. Rengeteg szép emlék, ami 

mindig velünk marad. Vajda Tibor tanár 

úr szavai azóta is a fülemben csengnek: a 

kolesz mindig vissza vár! 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint minden tizenkettedikes, mi is nagyon 

vártuk az utolsó napokat, órákat, hogy „végre” 

kezdetét vegye az érettségi, és számot adjunk a 

négy év során tanult tudásunkról. Persze a sok 

fáradalmat, türelmet és elsősorban a felkészítést 

a tanárainknak mindenképp meg szerettük volna 

köszönni egy kis énekléssel, amelyet 

véleményem szerint mindenki nagyon 

szívélyesen fogadott. Először mi D-sek kezdtük 

meg a tanároknak a szerenádozást, amely még 

csak bemelegítés volt, hiszen minden osztály az 

elkövetkező napokban ismét meglátogatta az 

előttünk bejárt utat a tanárokhoz. Az egész 

szerenád nagyon jó hangulatban telt, még egy 

utolsó közös útja volt az osztálynak, ahol a 

tanároknak szóló dalokat közösen énekeltük. 

Néha úgy éreztük magunkat, mintha az X-

faktorba lennénk, nagyon elhittük, hogy jó 

hangunk van, de amit a tanároknak énekeltünk, 

az szívből jött. A kis koncertünket a 

pedagógusaink az ablakból vagy az erkélyről egy 

gyertyával a kezükben tartva fogadták. Ilyenkor 

általában a szép énekre a lakóház többi tagja is 

kikukucskált és úgy hallgatták a dalainkat. Volt 

olyan, akinek annyira tetszett, hogy még videót 

is készített rólunk. Ezt követően tanáraink egy 

kis vendéglátással köszönték meg nekünk, amely 

mindannyiunknak jól esett, hiszen hosszú út volt 

mögöttünk. Az egész várost körbejártuk, és 

bármerre mentünk, az út közben énekeltünk, és 

egy családként vonultunk. Szerintem az utolsó 

hét minden tizenkettedikes számára egy 

meghatározó idő volt, hiszen minden nap történt 

valami esemény, amelyre szívesen gondol vissza. 

Na de eztán jött a fekete leves... :D

 

 

 

 

Miután minden osztály befejezte a 

tanároknak szánt szerenádozást, és 

elbúcsúzott tőlük, elérkezett az utolsó 

nap: A Bolondballagás. Szerintem 

mindenki ezt a napot várta! Persze az 

alsóbb évfolyamosokat is beleértve, 

hiszen ilyenkor nekik is egy kicsit lazább 

a napjuk. Az egész évfolyam szebbnél 

szebb ruhákba öltözött fel, mindenki 

gyönyörűen nézett ki. Az osztályok együtt 

maradva járták be az iskolát osztályról-

osztályra. Furcsa érzés volt, hogy ESZI-s 

diákként utoljára sétálunk az iskola falai 

között. Persze az előző napokban már 

bemelegítettünk éneklés terén, és meg-

mutattuk tehetségünket az osztályoknak 

is, hogy ők se maradjanak ki a jóból. Ez a 

nap tényleg a bolondozásról szólt. 

Mindenkit körbepuszilgattunk rúzsos 

szájjal. Kiemelném LACZA CSABA 

tanár urat, akit kemény dió volt elkapni, 

de a 11.C osztály segítségével sikerült. 

Szerintem az egész évfolyam nevében 

elmondhatom, hogy jó hangulatban telt el 

az utolsó nap, mert mindenki jól fogadta a 

bolondozásunkat, és még egy utolsó napot 

eltölthettünk a többi diák között a ballagás 

előtt. 

(Simon Alexandra, Sebestyén Henriett) 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. május 5-én került idén sor a technikusi 

búcsúztatóra. Nagyon furcsa volt ülni a 

nagyelőadóban úgy, hogy öt évvel ezelőtt 

elsősként a termet díszítve, majd műsort adva 

arra gondoltam:,,Nekem még milyen sok időm 

van itt, még négy év mire én is eljutok idáig.” 

És milyen hamar eljött ez a nap… Nem is 

gondoltam volna, hogy ennyire szívszorító lesz, 

hiszen most tényleg más, mert végleg 

elbúcsúztunk iskolánktól. 

Nem is igazán jutott el a tudatomig ez, 

mindaddig, míg az a megtiszteltetés nem ért, 

hogy az egyik barátommal kell megírnunk a 

technikusi búcsúbeszédet, amelyet azon a 

héten, szerdán fejeztünk be. Ahogy 

fogalmaztuk a fejünkben lévő gondolatokat, 

akkor tudatosult bennem igazán: tényleg 

örökre búcsút intünk ennek a helynek. Ott ülve 

folyamatosan eszembe jutottak ezek a 

gondolatok. A kilencedik D osztályos lányok 

nagyon szép műsort adtak, és a búcsúdal 

megható volt a rendezvény végén. Különösen 

tetszett a műsor azon része, amikor a 

szakmafára fel kellett kalapálnunk a 

szakmánkat szimbolizáló fémkört, amelyet 

gépész évfolyamtársaink készítettek. 

Megtisztelő feladatnak éreztem, és mindig 

örömmel fogok visszagondolni erre a 

pillanatra. 

A műsort követően az összes végzős diákkal 

együtt átvonultunk az ESZI ebédlőjébe, ahol 

egy állófogadás keretében beszédet mondott 

Tormáné Győrfi Éva tanárnő, majd pezsgővel 

koccintottunk. Az ebédlőben eltöltött kevés, 

ámbár annál tartalmasabb idő aztán már 

végképp rádöbbentett bennünket, hogy: ,,az 

emberek, akik nap, mint nap körbevettek, már 

nem lesznek mindennapos részei az 

életünknek.” Diáktársaim nevében is 

elmondhatom, hogy ez az iskola olyan 

lehetőségeket teremtett nekünk, amit nem 

győzünk megköszönni, és egy olyan helyet 

hagyunk itt, ahová, ha időnk csak engedi, 

szívesen visszalátogatunk. 

Bogos Imola 1I/13. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Hajnali öt órakor indultunk el Pakról az ESZI csarnok 

elől. Mindenki nagyon fáradt volt reggel, kivéve a 

koleszosok. Egész éjjel fent voltunk csak azért, hogy a 

reggeli koránkelés ne okozzon problémát. Paks után 

felszedtük madocsai és bölcskei osztálytársainkat is, meg 

persze Dunaföldváron a kísérőtanárunkat. Az úton vagy 

épp aludtunk, vagy ettünk. 8 órányi utazás után elértünk 

Kolozsvárra, ahol megnéztük Mátyás király szülőházát, 

majd a Szent Mihály templomot. Nem időztünk sokat, 

csináltunk pár osztályképet, galambok után 

szaladgáltunk, és már ültünk is vissza a buszra. Onnan 

még 4 órányi utazás várt ránk. Az út utolsó 

órájában már nem bírtunk ülni, ezért a 

buszon szaladgáltunk, és az ülések felett 

mászkáltunk át. Kb. fél kilenc lehetett, 

mikor odaértünk. Első dolga mindenkinek 

az volt, hogy felcsatlakozzon a wifire. 

Bementünk az ebédlőbe, és miközben 

vártuk a vacsorát, ment a vita, hogy nem jó 

a messenger, meg a facebook, és szálljon 

le mindenki a netről. Vacsora után 

mentünk kipakolni. Kezdődtek az újabb 

viták, hogy ki hol aludjon. Senki se akart 

kipakolni, mindenkinek az „úgy is vissza 

kell pakolni” hangzott a szájából. Mikor 

mindenki beszélt az anyukájával, elmen-

tünk fürdeni, és már izgatottan vártuk a 

másnap reggelt. 

Szerencsére második nap csak hétkor kellett felkeljünk. 

Beültünk a buszba, de abban a pillanatban mindenki 

zenét hallgatott és aludt. Megérkeztünk a Békás-

szoroshoz. Mikor leszálltunk, arra lettünk figyelmesek, 

hogy többen voltunk. Néztük, hogy vajon ki lehet ez az 

ember, aki csak úgy hirtelen ott termett. Kiderült, hogy 

az idegenvezető. Mikor megszólalt, a fél osztály nevetett, 

mert furcsának vélték „vicces” kiejtését, viszont a másik 

fele olvadozott, hogy hogy lehet ilyen aranyos. 

Elindultunk a szorosban. Természetesen, mindig mi 

maradtunk le a végén, mert persze mindent le kell 

fényképezni 6szor… Leértünk a szoros végére, ahol 

árusok kezdtek el kiabálni, hogy menjünk, vegyünk 

pálinkát. Győzködtem magamat, hogy neee, ne vegyél 

semmit! Majd Korondon. Mikor leértünk, felültünk a 

buszra, és indultunk tovább a Gyilkos-tóhoz. Szabad 

program volt egy óráig. Felvásároltuk a kürtöskalácsost, 

és kerestük itt is az internetet. Mikor megtaláltam nem 

akartam szólni senkinek, nehogy belassuljon, ezért 

arrébb álltam szkájpolni az otthoniakkal. Persze semmit 

se lehetett hallani, olyan jó volt a net. Letelt az egy óra, 

majd elindultunk a tó körül. Félig tudtuk csak bejárni, 

mert levolt zárva. Megint buszra ültünk és indultunk 

hazafelé. Megálltunk egy Kauflandnál. Bejártuk az 

egészet, de még így se volt semmi újdonság. Meglepő 

módon nagyon hasonlított a paksi Spar-ra, ami a kolesz 

mellett van, így legalább péksütit tudtunk venni. Korán 

visszaértünk, ezért korán volt a vacsora is. Vacsora után 

beindítottuk a szokásos vízipipát. A kis 

társasághoz odacsatlakozott mindenki. 

Kb. másfél óráig kint ültünk és 

beszélgettünk, majd estefelé megint 

menünk aludni. 

Harmadik napon mentünk a tőzegláphoz, 

a Szent-Anna tóhoz és egy székely 

múzeumba. A tavat körbesétáltuk, a 

tőzeglápba meg persze próbáltunk 

belelépni, hogy tényleg elsüllyedünk-e. 

A múzeumban Pali bácsi adta jó 

tanácsait, majd megnézhettük, hogy 

csinálják a székely kapukat, és egy kis 3 

éves fiúcska szaladgált körülöttünk. 

Megnéztük, hogy hogyan éltek régen a 

székelyek, milyen ruhát viseltek, és 

hogyan rendezték be házaikat.  

Negyedik nap volt a kedvencem. Először bementünk a 

sóbányába, ahol egy órát töltöttünk el, közben 

légzésgyakorlatokat csináltunk és hintáztunk. Parajd 

után indultunk Korondra. Megérte várni, hogy ne 

költsem el a pénzem. Végig jártuk az össze árust. A 

kedvenc vásárolt ajándékom egy fakanál, aminek arca 

volt. Az edények gyönyörűek voltak, a pálinkák meg 

finomak. Este bementünk vásárolni, miután maradt 

kereken egy lejem. Legalább nem kellett visszaváltsam. 

Utolsó nap ötkor keltünk. Hatkor már indulás volt. 

Nagyon büszke voltam, hogy minden cuccomat sikerült 

visszahoznom magammal, mikor eszembe jutott, hogy a 

szobatársam elosztóját otthagytam a konnektorban. Ez 

persze egész napra elrontotta a kedvemet. Aznap nem 

álltunk már meg sehol. Siettünk haza. Nagyon szép volt 

Erdély, de a legjobb mégis csak az volt, hogy hazaértem. 

(Parrag Réka) 

 

 

  



 

 

 

 

 
Sokszor bármennyire is hosszúnak érezzük az iskolában töltött időt, az utolsó napokban még is jogos vágyunk, 

hogy a tanévet diákokhoz méltó módon búcsúztassuk. Erre tökéletes alkalom a minden évben megrendezett DÖK 

nap, melyet idén a szervezők az utolsó tanítási napra, (június 15.) terveznek. Egy nap az iskolában, amikor nem kell 

tanulni. Ez már így magában is nagyon jól hangzik! Kilencedikesként még nem igazán tudtam, mi történik egy 

ilyen eseményen, de Csanádi-Fodor Melinda tanárnővel való beszélgetés után, már tudom, hogy garantált jókedvvel 

és élményekkel gazdagodva fogok távozni. No, de lássuk is mire kell számítani! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helyszín: A programokat jó idő esetén az ASE sport-pályára, 
rossz idő esetén pedig az ESZI sportcsarnokába, illetve a 
középiskola tantermeibe tervezték. 

Versenyek: A diákok, ügyességi versenyeken is kipróbálhatják 
magukat. Rendeznek például kerékpár-versenyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megrendezésre kerül többek között a kispályás foci is, melyre 
már várják a csapatok jelentkezését. 

Csapatépítés: Akik egy kis csapatépítésre vágynak lehetőséget 
kapnak Activity-re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arra is lesz alkalom, hogy megvillantsuk főző-tudományunkat egy 
általunk választott segítő tanár közreműködésével.

Bemutatók: Akik esetleg inkább a megfigyelő szerepét szeretnék 
betölteni, azok se aggódjanak, ők egy előadást tekinthetnek meg 
a katasztrófavédelemmel kapcsolatban. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lányok, figyelem! Készülőben van az Avon stand, csak is a mi 
számunkra, ahol megtekinthetjük, illetve kipróbálhatjuk a 
termékeket. 

Tesztek: Hogy azért az iskola „feeling” is megmaradjon, 
lehetőségünk lesz kitölteni hulladékgyűjtéssel és az alternatív 
környezetvédelemmel kapcsolatos teszteket. 

 

Előzetes munkaként a szervezők az osztályoktól egy videót várnak. Ennek témájáról és pontos leadási határidejéről 

a későbbiekben mindenkit értesítenek. Biztos vagyok benne, hogy a jókedv sem fog majd elmaradni és ez a nap 

tökéletesen megalapozza a várva várt nyári szünetünket!            (Dicsérdi Elizabet) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egy év kihagyás után, 2017-ben újra megrendezték az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyt (OMTV). 
Ezúttal Békéscsaba, pontosabban a Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és 
Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma adott otthont a rendezvénynek. Az országos döntőre 
az előzetes teljesítményük alapján hívták be a diákokat. Az ESZI-t képviselő tanulók kiváló eredményt 
értek el elektronika témakörben: Fenyvesi Levente 12. C osztályos tanuló első, Bors András szintén 12. 
C osztályos diákunk pedig 5. lett. A technikusi vizsga előtt álló diákok versenyében Tóth-Albert Tibor 
1E/13. osztályos tanuló a 2. helyen végzett. A résztvevőket Csanádi Zoltán tanár úr készítette fel. 

 
A verseny Békéscsabán volt, ami tetszett, 
mert megismertem ismét egy olyan várost, 
ahol eddig még nem jártam. Három napot 
töltöttünk ott. Bőven meg lehetett volna oldani 
a versenyt 2 napban is, de így legalább több 
szabadidőnk maradt. Az odafelé és a 
visszafelé út is szórakoztató volt. Autóval 
mentünk mi hárman srácok és Hornyák 
József tanár úr. Végig nevettünk, 
poénkodtunk, jól szórakoztunk, ami az egész 
ottlétre jellemző volt. Az iskola, ahol a 
versenyt rendezték, a városközpontban 
található, a kollégium pedig, ahol 
elszállásoltak minket, kint a város szélén. A 
versenyzők barátságosak voltak, kellemesen 
el lehetett beszélgetni velük, főleg amikor a 
szervezési bakikról esett szó. Az étkezések 

nem az étel minőségéről maradnak majd meg 
inkább a fejemben, hanem hogy pl. volt, 
amikor pingpongasztalon ettünk az 
ebédlőben, mert nem volt több asztal. 
Második nap ellátogattunk a Linamar gyárba, 
ahol mezőgazdasági és autóipari 
alkatrészeket gyártanak. Kedvesen fogadtak 
minket, körbekalauzoltak az egész gyáron. 
Harmadik nap pedig a helyi Munkácsy 
múzeumba vezetett a program, ahol próbált a 
szervezőség kulturálisan is fejleszteni 
bennünket, több-kevesebb sikerrel. Az 
estéket mozizással, illetve meccs-nézéssel 
töltöttük a helyi "bárban". Nagyon jó 
eredményeket értünk el, és ha tehetném, újra 
elmennék a versenyre. 

Tóth-Albert Tibor 1E/13
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) 2017-ben is nagyon szépen szerepeltek az ESZI-s 

diákok. Az elődöntő során interaktív tesztfeladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek 

a tanult tantárgyak témaköreiben. 

A döntőben, április 3-án, egy 180 perces írásbeli feladat várt rájuk. Másnap délelőtt és 

délután a szóbeli vizsgák zajlottak egy-egy adott témakörből, 10-15 perces feleletek 

formájában. A verseny országos döntőjében a következő helyezéseket érték el diákjaink: 
 

Ágazat Tanuló neve osztálya helyezés felkészítő tanár(ok) 

Ügyvitel 

Joó Adrienn 12. D 1. Kovácsné Gosztonyi Réka, 

Kovács Lilla Viktória, 

Nagy Éva,  

Schmidt Katalin,  

Csergő Vilmosné 

Simon Alexandra 12. D 5. 

Bolvári Eszter 12. D 27. 

Közgazdaság Számel Zsuzsanna 12. D 23. 
Schmidt Katalin, 

Lampertné Akócsi Ildikó, 

Mittlerné Kövér Éva 
Gépészet Berkes Dániel 12. A 13. 

Barkovics Lajos,  

Györe László 

Villamosipar és 

elektronika 

Fenyvesi Levente 12. C 8. 

Csanádi Zoltán Braun Zoltán 12. C 14. 

Englert Roland 

Rudolf 
12. C 21. 

Környezetvédelem 

Takács Balázs 12. C 3. 

Nagy János 

Szutor Vanda 12. C 8. 

Gyalus Gergő 12. C 12. 

Nagypál Anna 12. C 14. 
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Idén 5. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatán tanuló hallgatóknak rendezett 
Országos Solid Edge és Edgecam Tervezői Versenyen, melyet az Enterprise Communications 
Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le 
Budapesten, március 31-én. 
A versenyre bejutás feltétele egy pályázati feladat 
beadása volt. A helyszínen a Solid Edge tervező és 
Edgecam megmunkáló rendszert használták a 
résztvevő diákok. 
A beküldött feladatok elbírálása után az ESZI-ből 5 
végzős gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott 
be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből 
Csongrádi Ákos, Pesti Ákos, valamint Veszprémi Zsolt 
versenyzett, akik közül Veszprémi Zsolt különdíjban 
részesült. Ezt a díjat az előző évben is iskolánk 
versenyzője kapta meg, amit a versenyen elért 
eredménye és a benyújtott pályamunka alapján ítéltek oda. Edgecam-ből Feke Lajos és Csenki Levente 
képviselte iskolánkat. 
Gratulálunk a különdíjhoz és az elért eredményekhez minden résztvevő diáknak, valamint felkészítő 
tanáruknak, Barkovics Lajosnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A húsvét utáni ötvenedik napon, az 

idén június 4-én ünnepli a keresztény 

világ a Szentlélek eljövetelét, az 

egyház születésnapját, pünkösd 

napját. A néphit szerint, ha e napon 

szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. 

Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi 

királyválasztás szokása: ilyenkor a 

falu legényei különböző ügyességi 

próbákon mérték össze 

ügyességüket. 

Mai pünkösdök 

Manapság pünkösdkor már 

igyekszünk kihasználni az ölünkbe 

hullott szabadnapokat, és utazásokat, 

rövid nyaralást szervezünk 

pünkösdre: felfedezhetjük hazánk 

természeti szépségeit, de ha időben 

lépünk, akár egy kellemes wellness-

hétvégét vagy pár napos európai 

kiruccanást is össze tudunk hozni. 

Akik inkább otthon, nyugiban, 

tévézéssel töltenék pünkösdöt, azok 

is bizonyára megtalálják a kedvükre 

való programokat. De hódolhatunk 

ilyenkor kedvenc hobbinknak is: van, 

aki kertészkedik, mások a konyhában 

élik ki pünkösdi kreativitásukat. 

Ezek mellett az említett programok 

mellett meglátogathatjuk a 

szekszárdi pünkösdi fesztivált, 

melyet hosszú idők óta minden évben 

megrendeznek.  

Csíksomlyó pünkösdkor 

A csíksomlyói búcsú mára az 

összmagyarság egyik legjelentősebb 

keresztény eseménye, melyet minden 

évben pünkösdkor tartanak meg 

Erdélyben, a csíksomlyói 

kegytemplomban és az azt körülölelő 

szabadtéren, több százezer hívő 

részvételével. Az ide elzarándokoló 

és a misén résztvevők teljes búcsút, 

azaz megváltást nyerhetnek megbánt 

bűneik alól. Az esemény a keresztény 

magyar összetartozás szimbóluma 

lett.   (Szilágyi Krisztina) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februárban értesültünk arról, hogy a 

Protokolltanárok Kollégiuma Közhasznú 

Egyesülete versenyt hirdet. Többen az osztályból 

izgalmasnak találtuk, így sokan jelentkeztünk is 

rá. Sajnos csak 3 fő indulhatott el a versenyen, 

így Kovács Lilla Viktória tanárnőnek és Nagy 

Éva tanárnőnek kellett dönteni arról, hogy kik 

mehetnek a versenyre. Hosszas vívódás után 

Bertók Kincsőt, Szabó Flórát és engem 

választottak a csapatba. A felkészülés sok időt 

vett igénybe, volt mikor 6 órakor ,,zavartak” ki 

minket az iskolából. De ez az idő meg is hozta 

gyümölcsét. 

Március 29-én az ESZI könyvtárban írtuk meg az 

elődöntőt. Az elődöntő egy összetett feladatból 

állt, rendezvényszervezéssel kapcsolatosan. 

Forgatókönyvet és ajánló levelet írtunk, 

menüsort készítettünk, stb. Nagyon élveztük ezt 

a feladatot, és úgy éreztük, hogy sikerült jól 

megoldanunk. A megérzéseink nem csaltak, 

mivel továbbjutottunk a döntőbe. Miután ezt 

megtudtuk, első feladatunk volt, hogy egy ppt-t 

készítsünk iskolánk viselkedéskultúrájáról. 

Mindenképp valami ütőset szerettünk volna 

készíteni. Egy olyan ppt-t, amely megragadja a 

résztvevők figyelmét. 

A döntő április 19-én került megrendezésre 

Budapesten. Izgatottan vártuk ezt a napot. 

Nyugodtan indultunk neki az útnak, mivel sokat 

készültünk a versenyre. Mikor odaértünk, számot 

kellett húznunk. A mi szerencseszámunk a 4-es 

lett. Amint beléptünk a terembe, észrevettük, 

hogy más csapatok tagjai idősebbek nálunk. 

Ekkor kicsit parázni kezdtünk, de ez hamar 

elmúlt. 

Első feladat a ppt előadása volt. Büszkén 

kijelenthetem, hogy a miénk lett a legjobb. 

Mindenki tekintete ránk szegeződött, és a 

humorosan megközelített előadásunk mosolyt 

csalt az arcukra. A zsűri döntése alapján ebben a 

kategóriában I. helyezettek lettünk, maximális 

pontszámmal. 

De a java még csak most jött. Volt olyan feladat, 

amely a vendéglátós csapatoknak kedvezett, pl.: 

meg kellett keresni a hibát a menüsorban és az 

asztalterítéken. Volt, amihez konkrétan a 

rendezvényszervezést kellett ismerni, és volt, 

amit ügyviteli ismeretek alapján kellett 

megoldani. Az utóbbi nekünk kedvezett. Ilyen 

feladatok voltak pl.: keresd a hibát az 

állásinterjúban, írd le a motivációs levél 

tartalmát. Miután a feladatokkal végeztünk, a 

zsűri összeült. Összesített pontszámok alapján a 

III. helyezést értük el, amire nagyon büszkék 

vagyunk. Elhatároztuk, hogy jövőre is indulni 

szeretnénk a versenyen, mert nagyon jó 

élményeket szereztünk ez révén. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Kovács Lilla 

Viktória tanárnőnek, és Nagy Éva tanárnőnek a 

felkészítést és a ránk szánt időt. Nélkülük nem 

gazdagodhattunk volna ennyi új élménnyel. 

(Acsádi Virág) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valójában talán mindannyian függők vagyunk. 

Valaki a közösségi oldalaknak, valaki a dohányzás 

rabja, valaki egy játéknak, vagy éppen a zenének. 

Ahányan vagyunk, annyi lehetőség van. Felmerül 

a kérdés, hogy mi is az a függőség, kit nevezünk 

annak, és hogyan orvosolható? 

Bár a kérdések adottak, és sokan könnyen zárnák 

le a dolgot, de tegye fel a kezét, aki beismeri, hogy 

Ő valaminek a függője. Nem lenne fent túl sok kéz. 

Az emberek többsége nem tudná bevallani, vagy 

netán nem is venné észre, és ezzel nincs is 

probléma, amíg nem az ő, vagy környezete 

rovására megy. Utóbbi esetben már inkább 

szenvedélybetegségről beszélünk. 

A Wikipédia a következőképpen határozta meg a 

„függőséget”, mint fogalmat: „Hétköznapi 

szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, 

hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A 

függőség jelenségének önmagában nincs pozitív, 

vagy negatív értéke, jelentését a kontextus adja 

[…]”. Személy szerint nem hittem volna, hogy 

egyszer teljes mértékig igazat adok egy – bárki 

által szerkeszthető – oldalnak. A 

szenvedélybetegség azonban már egy kicsit több, 

mint egy egyszerű függőség. 

Szenvedélybetegségről beszélünk akkor, ha az 

illető az adott dolog nélkül szinte már aludni nem 

tud. Ha valaki ezek után azt mondja, hogy 

"Márpedig Ő semminek sem a függője..", akkor 

próbáljon levegőt sem venni. Igen, az emberek is 

állandó függőségekre vannak korlátozva, 

olyanokra, amik ellen elég kevesen szeretnének 

tenni bármit is. Tudjuk, hogy a levegő az egyik 

legjobb party drog, csak túl sokan szívják és 

kevesen termelik. 

Vegyünk a dolognak egy kicsit személyesebb 

hangot, hogy mégis saját szemszögből hogyan 

élem meg. Nem titok, nem is vagyok rá büszke, de 

dohányzom. Tisztában vagyok vele, hogy milyen 

káros, és mennyire 'büdös' tud lenni tőle az ember. 

Néha még én is érzem a hatásait, de mindemellett 

mégis csinálom, hiszen egyszer belecsöppentem, 

és azóta máshogy látom ezt az egészet, mint előtte. 

Ennek ellenére egyedül csak hatalmas önakarattal 

tudnék belőle kikecmeregni, mert szinte 

"szokássá" vált az egész. Egyetlen pozitívumot 

tudok felhozni mellette: A "szokás" által új 

embereket, társaságokat ismerhettem meg. 

Most, hogy ennyi rosszat összehordtam a 

függőségekről, beszéljünk egy kicsit az 

ellentettjéről, azaz a függetlenségről. Mit is jelent 

teljesen függetlennek lenni, azaz szabadnak? Anya 

nem tiltja már a hétvégi bulikat, lazábbra fogja a 

gyeplőt; Apa nem csap tarkón, mikor meglát egy 

szál cigarettával a szájban; fokozatosan a magad 

urává válsz...  Azonban ez még mindig nem teljes 

szabadság. Félreértés ne essék, teljes 

függetlenséget nem csak "energia" formájában 

lehet elérni. Emlékszünk az egyik fentebbi résznél 

említett "állandó függőségekre"? Bodroghalmi 

László Tanúrral beszélgettem az egész témáról, és 

Ő említett egy olyan dolgot, – amit én még csak 

elképzelni sem tudtam – hogy van az embereknek 

egy olyan csoportja (jógik), akik azt próbálják 

elérni, hogy a belső szerveiket is irányítani tudják, 

tehát az egyébként akaratunktól független 

működésüket tudattal szabályozni, például 

korlátozni. 

Mindenki máshogy vélekedik a témáról, de egy 

biztos: Függetlennek, szabadnak érezhetjük 

magunkat, ha szeretjük az életünket, amit 

csinálunk, a társaságunkat. Nincs is annál 

fontosabb, minthogy jól érezzük magunkat a saját 

bőrünkben. 

Koncsik Tamás 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

A rendkívüli emberek köztünk járnak. Gyakran nehéz róluk tudomást szerezni, mert nem hivalkodnak 

eredményeikkel. Ugyanakkor példával szolgálnak arra, hogy ha mi is nagy dolgokat szeretnénk véghezvinni, 

képesek lehetünk rá! A 10. Spuri Balaton Szupermaraton mezőnye 2017. március 23-26. között, négy napon át futott 

a célig, köztük Sima Éva tanárnő, aki a Women 50 kategóriában, 19óra 17perc 53másodperces összidővel, elsőként 

ért célba a 193 km-es távon! Ebből az alkalomból készítettünk vele interjút. 

 

Tanárnő, mikor kezdett el futni? 

Húsz éve. 

Milyen gyakran sportol általános-

ságban? 

Napi szinten. 

Mikor döntött úgy, hogy lefutja a 

maratont? 

Tizenhét éve futottam le az első 

maratont. A negyedik gyerekem 

születése után kezdtem el futni, amikor 

1 éves volt.  

Mit csinál futás közben? 

Ha többen megyünk el, beszélgetünk, 

amikor pedig egyedül futok, akkor 

szeretek nézelődni. Egyik kedvenc 

helyem tavasszal Györköny felé futni a 

cseresznyésen keresztül. Ahol a 

gyönyörűen virágzó sárgarepcén kívül 

még szoktam látni időnként szarvasokat, 

őzeket, nyulakat. Futás közben idő jut a dolgaim 

átgondolására. Viszont egy hosszú távú futás végénél 

már nem marad erőnk beszélgetni. 

Hogyan készült fel a versenyre? 

Sokat futottam. Egy három hetes, egymásra épülő 

központilag kiküldött edzésterv ciklusai szerint 

készültem a versenyre. Mivel nem mindig sikerült az 

edzéstervet betartani, ezért saját időbeosztásomnak 

megfelelően alakítottam át. Hiszen számomra nem a 

futás az első.  

Mi adta a kitartó erőt önnek futás közben? 

Az a tudat, hogy meg akarom csinálni. Nem jellemző 

rám, hogy feladom, még sosem fordult elő, ne is legyen 

ilyen. Ahhoz le kéne sérülnöm, hogy feladjam. 

Mikor érezte úgy, hogy nem bírja tovább? 

A negyedik napon, amikor három órát aludtam. Az nem 

esett olyan jól, a vége felé már éreztem, hogy elég lesz.  

Mennyi idő alatt futotta le a maratont? 

A maratont három óra ötven perc alatt. 

A BSZM-nél ami legutóbb volt, a 

négynapost tizenkilenc óra tizennégy 

perc alatt. 

Milyen tapasztalatokat szerzett? 

Az egyik maratonom során 

megtapasztaltam, hogy le tudok futni 50 

kilométert 3 óra alvással is. Nem is 

gondoltam volna. Fura tapasztalat, de 

tapasztalat.  

Gondolta-e volna, hogy egy nap lefutja 

a maratont? 

Nem, nem úgy kezdi az ember. Eleinte 

azért kezdtem el futni, hogy edzett 

legyek. Azért futok, hogy lassítsam az 

öregedést, hogy minél egészségesebben, 

jobban töltsem el az életem. Szeretnék 

mozogni az unokáimmal, , nem 

szeretnék otthon feküdni és nem csinálni 

semmit. Tehát minél fittebb vagyok öregen, annál 

jobban érzem magam.  

Mit javasol a kezdő futóknak? 

Betartani azt a stratégiát, hogy 1-2 perc futás, 1-2 perc 

gyaloglás. És akkor ezt lehet váltogatni. Feszegetni kell 

a határokat, aztán ezeket majd lehet növelni 3-4 percre. 

Ezekkel külön lehet variálni, és így futni egy fél órát. 

És ezt egy héten kétszer-háromszor megismételni. A 

lényeg, hogy nem kényszerből, nem úgy, hogy 

kínlódva.  

Ön szerint mi kell ahhoz, hogy sikeresen le tudjuk futni 

a maratont? 

Futni. Kell a kitartás. Nyilván attól is függ, hogy ki 

hány éves, mit érez magában. Ha idősebb, akkor már 

több hosszút kell futni. Sose kell egy futóverseny előtt 

egy teljes távot lefutni.  

Köszönjük a beszélgetést, és gratulálunk a 

teljesítményéhez! 

Jákob Csilla, Greksa Karina 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Arkagyij és Borisz Sztrugackij: 

 Piknik az árokparton 
 
 Piknik az árokparton, milyen hátköznapi 
cím, nem de? Képzelj egy „erdőt, kis tisztás, 
erdei út. Az erdei útról egy autó gördül a 
tisztásra, az autóból fiatalemberek üvegeket, 
elemózsiás kosarakat raknak ki, lányok, rádió, 
fényképező- és filmfelvevő gépek… Tábortüzet 
gyújtanak, sátrat vernek, megszólal a zene. 
Reggel pedig továbbállnak. Az állatok, madarak, 
rovarok, amelyek egész éjjel páni félelemben 
szemlélték a történteket, előjönnek 
búvóhelyükről. S ugyan mit látnak? Motorolaj 
folyt a fűre, benzin csorgott szét, mindenfelé 
elromlott gyújtógyertyák és olajszűrők hevernek, 
körös-körül limlom, kiégett lámpák, valaki 
elveszített egy csavarkulcsot. A gépkocsi 
kerekei eddig nem tapasztalt mocsárrá 
dagasztották a sarat… no, és a többit sejtitek, 
tábortűz nyoma, almacsutkák, bonbonos 
papírok, konzervdobozok, üres üvegek, valaki 
otthagyta a zsebkendőjét, tollkését, régi szakadt 
újságlapok, elhervadt virágok, amiket más 
tisztásokról hoztak ide…” 
 Ez történt csak itt az emberek az erdő 
állatai, a tisztás pedig a Zóna melyből az 
idegenek látogatása miatt az ott élők menekülni 
kényszerültek. Már csak pár guberáló jár vissza 
a látogatók által otthagyott eszközökért, hogy 
kihozzák, és pénzé tegyék. A Zónát természe-
tesen fegyveresek védik, de mégsem ők a 
legveszélyesebbek, hanem maga a Zóna. Ezen 
a területen millió anomália tör a látogató életére. 
És ha netán feltérképezné ezeknek a 
csapdáknak a helyét, nem menne vele semmire, 
a Zóna változik. Nem hiába, hogy a Stalkerek 
(mert így hívják a guberálókat) nagyon lassan 
haladnak a lápban maguk elé csavarokra 
kötözött lepedődarabokat dobálva, így a 

gravitációs tereket (úgymond 
szúnyogpiliseket) ki tudják 
kerülni, ami őket darabjaikra 
roppantaná. Bár a Zónában 
nincsen sugárzás, a Stalkerek 
gyermekei gyakran torzként 
jönnek világra. Ha valami 
kitűnik a környezetéből, 
(mondjuk egy busz, ami nem 
rozsdásodik) annak nem 
ajánlatos a közelébe menni. 
És ha ez nem lenne elég: a 
Zóna él. Ha nem tiszteled, 
letörsz pár virágot, vagy 

elmozdítasz egy kavicsot, akkor megpróbál 
minden eszközével levetni magáról. A Stalkerek 
megszállottjai lesznek a Zónának. Addig 
látogatják, amíg egyszer csak már nem térnek 
vissza, ez a dolog addig hívja vissza őket, amíg 
számukra a családjuknál is fontosabb lesz, 
habár a Zóna ezt nem hálálja meg a Stalkerek 
úgy hullanak, mint az őszi falevelek. Akik vissza-
vonulnak ettől a hivatástól, csak azért teszik, 
mert már valamiért nem tudnak visszamenni 
(mondjuk, megnyomorítja őket a 
lidérckocsonya). 
 A könyv nagyon lassú, tökéletesen 
tükrözi az orosz irodalmat. Minél többet olvasol 
belőle annál homályosabb minden. Végtelenül 
nyomasztó és sötét. Aki szereti a poszt 
apokaliptikus témájú könyveket, annak tetszeni 
fog, viszont rengeteg türelem kell hozzá. Azért 
megéri megtudni mit jelent a Pilman-radiáns 
(ehhez mondjuk nem kell sokat olvasni). A könyv 
1972-es kiadása óta rengeteg feldolgozás 
készült melyeket külön ajánlok. 1985-ben 
megjelent Piknik a senkiföldjén címmel egy 
rövidített változat, ha valaki az alapján szeretné 
eldönteni, hogy elolvasná-e az egész történetet. 

Barna István 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Elektronikus zene 
 

Az elektronikus zene gyűjtőnév mindenfajta olyan zenei 

műalkotás, ill. zeneipari termék számára, amelyben a hangok 

generálása elektronikus technikai eszközök (pl. szintetizátor, 

vagy személyi számítógép hangkártyája) segítségével 

történik, és ezek az eszközök dominálnak a komponálásban 

és/vagy az előadásban (ez nem zárja ki, hogy kiegészítő 

eszközként akusztikus hangszerek, énekhangok stb. is 

szerepeljenek). Az 1970-es években tűnt fel a Kraftwerk, 

akik különféle elektronikákat használtak tényleges 

hangszerek helyett, ezzel szimbolizálva a modern és 

technikai világ elidegenülését a természettől.  

 

Kábé ettől a kortól vált technikailag lehetővé az elektronikus hangok képzése, modulálása. Kezdetben a 

zenészek megpróbálták „beemelni” a gépi hangzást a hangszerek közé, később már azok kiváltásával is 

foglalkoztak. Művészi szintre először talán a Tangerine Dream, Vangelis, Jean-Michelle Jarre, Mike 

Oldfield és Tomita emelte a stílust. Tánczenévé a 80-as évektől kezdett válni a House és Acid house 

vonallal, és később bejött a rave is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mára az elektronikus zene vált főként meghatározóvá a zeneiparban (hallgatottság szempontjából). Az 

emberek által legtöbbet hallgatott zenék főként elektronikusak. A pop zenék szinte mind elektronikus 

zenék, valamint a bulizenék nagy része is (Dubstep, Techno, House...). Az indie előadók tárháza szinte 

kimeríthetetlen, bárki megtalálhatja a kedvencét, és ezt is ajánlanám mindenkinek, hogy keresse 

Skrillex 

Skrillex a Dubstep műfaj egyik legmeghatározóbb 

alakja. 2007-ben kezdett szólókarrierbe, és abban az 

időben nőtt robbanásszerűen ismertsége. Mára már 

a stílusban számos díjat nyert, ezek közül: "Legjobb 

tánc/elektronikus album", "Legjobb tánczene", és 

"Legjobb nem klasszikus remix felvétel" 

 

 

  Néhány figyelemre méltó darab:  

• Bangarang 

• Make it Bun Dem 

• First of the year 

 

(Fazekas Levente és Rehák Ádám) 

  



 

 

 

 

 

Utolsó nap, utolsó csengetés, egy gyors búcsú az osztálytársaktól, majd megkezdődik a mindenki által várt, jól 
megérdemelt nyári szünet. Egész napos fetrengés és délutánokba nyúló alvás. Egy ideig ezt még élvezi is az ember, 
de az első pár nap/hét után már unottan pörgetjük végig az idővonalunkat, lájkolgatjuk az ismerőseink újonnan 
megosztott nyaralós bejegyzéseit és fényképeit. Ez mégsem mehet így egész nyáron! Ha már megnéztük az összes 
sorozatot, filmet, álljunk fel a kanapéról és kezdjünk el egy kicsit élni! 
 
Tipp 1. - Mozdulj ki a komfortzónádból!  
A nyár remek alkalom arra, hogy új dolgokat próbálj ki. Itt az ideje, hogy elővedd a bakancslistádat 
és kihúzz belőle pár dolgot. ;) 
 
Tipp 2. - sportolj! 
Oké, értem én, hogy már késő formába hozni magunkat, de egészséges életmódot élni az év 
bármely szakában lehet. Tehát fuss, ússz és használd ki a jó időt!  
 
Tipp 3. - Tanulj valami újat! 
Teljesen megértem, ha ezt olvasva, most inkább eldobtad az újságot. Hisz ki akarna még szünetben 
is tanulni? Bár ha jobban belegondolunk, ez nem is olyan rossz dolog. Főleg akkor, ha azt tanulod, 
amit szeretsz. Kezdj el valamilyen hangszeren játszani, új idegen nyelveket megismerni, gyakorolj 
be egy tánckoreográfiát, menj el rajz, festő tanfolyamokra. Találd meg, ami érdekel! Ez a 
későbbiekben még hasznodra is válhat. 
 
Tipp 3. - Ismerkedj! 
És ha megtaláltad azt, ami igazán érdekel, keress lehetőségeket, ahol ezt a tevékenységet 
folytathatod! Menj el táborozni, esetleg vállalj nyári munkát. Ez idő alatt rengeteg új embert 
ismerhetsz meg, és még egy kis plusz zsebpénzhez is juthatsz. 
 
Tipp 4. - Fesztivál. 
Ha az előző pontot kipipáltad, és sikerült egy kis pénzt gyűjtened, használd ki, és ha van lehetőséged 
menj el kedvenc előadód/együttesed koncertjére, és látogass el a közelben lévő fesztiválokra.  

 
Tipp 5. - Kirándulj! 
Gyerünk, kalandra fel! Járd be a környékeden lévő erdőket, túrázz, sétálj, vagy látogasd meg az 
országban azokat a helyeket, ahol még nem jártál.  Sőt, az egészet még akár egy sátorozással is 
feldobhatod. 

 
Tipp 6. - Alkoss! 
Engedd el a képzelőerőd, és használd a kreativitásod. Írj verseket, dalokat, süss, főzz, próbálj ki új 
recepteket. Ki tudja, a végén lehet kiderül, hogy egy költő, vagy esetleg egy igazi konyhatündér 
veszett el benned. :) 
 
Tipp 7. - Lazíts! 
Használd ki az alkalmat a semmittevésre. Napozz, élvezd a napsütést és felejtsd el a sulival 
kapcsolatos dolgokat. 
 
 
Bármivel is töltöd a szabadidődet, egy a fontos. Élvezd, amit csinálsz, azokkal legyél, akikkel igazán szeretnél, és 
pótold be az év közben elmaradt hosszú alvásokat. Hisz szeptemberben újra jönnek a hajnali kelések, a sokszor 
egyhangú hétköznapok és szépen lassan visszatérünk a régi kerékvágásba… 

(Dicsérdi Elizabet) 
  



 

 

 

 

 


