
ESZIRAT 
2007. június 

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 
 

Krakkói diákcsoport az ESZI-ben 
 

2007. június 3-án Lengyelországból, Krakkóból diákcsoport érkezett iskolánkba. 10 diák és két 
tanáruk, név szerint Margo Radzio tanárnő és Zbigniew Porada tanár úr.  

 
A krakkói iskola, ZESPOL SKOL N1 és az 

ESZI baráti kapcsolatot tart fenn közel két év óta. 
Utoljára 2006. szeptemberében mi tettünk látoga-
tást Krakkóban. Iskolánkat az ESZIRAT szer-
kesztősége képviselte. Programunk Krakkó, 
Oswiecim, Wielicka, történelmi látványosságai 
voltak. Azért a négy nap alatt egy baráti iskolalá-
togatást is megejtettünk, és a suli kollégiumában 
laktunk. Példátlan vendégbarátsággal fogadtak 
bennünket.  

A Zespol Skol diákjai és tanárai három hétig ma-
radnak nálunk és szükségük van a bátorításunkra 
és a segítségünkre. Ők is a koleszban laknak, de 
szegények távolról sem turisták.  

A Leonardo Oktatási Projekt keretében mű-
szaki tárgyakkal ismerkednek, az erőművet 
látogatják, mennek fizikaórára, hogy egyéb 
rémségekről ne is beszéljünk. Csak a hétvégé-
ket töltik szabadabban a Balatonra, Pécsre, 
Budapestre mennek kirándulni. Iskolánk taná-
rai mint oktatók, idegenvezetők és tolmácsok 
nehezítik vagy könnyítik lengyel diáktársaink 
életét. Használjuk ki, hogy itt vannak nálunk, 
ismerkedjünk meg velük, örüljünk egy valóban 
baráti népnek, mert Európában kevés népről 
mondható el, hogy valóban és őszintén szereti 
a magyart!  
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A lengyel-magyar történelmi sorsközösségről szép szavakkal ír  Stanisław Worcell: 

"Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de 
gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért 
egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele."  

       
"Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, 
ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały 
niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia." 

Peez 

Képünkön éppen Csajági Sándor igazgatóhelyettes úr mesél a nyomott vizes atomerőmű-reaktorok 
szépségeiről, a szakszöveget Steinbachné Horváth Mária Terézia tanárnő, mint szinkrontolmács 
fordítja angolra 
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Ez itt a reklám helye… 
 
A drága reklámok, a kereskedelmi szünetek 
jelzik, hogy mikor jön a műsorban a legjobb, 
legizgalmasabb esemény. Minél hosszabbak a 
reklámok annál izgalmasabb részt szakítottak 
vele félbe. Ám nem csak 
műsorok hangulatát tükrözik, 
hanem hogy éppen milyen adás 
megy. 
A hétvégi reggeli mesék közben 
válogathatunk a különböző 
gabonapelyhekből és a 
mindenféle „nézd az én babám 
mit tud” finomságokból. Utána  
jönnek a nélkülözhetetlen 
mosóporreklámok és 
tisztítószerek amelyek 
garantálják a teljes tisztaságot. Ezek leginkább 
a szappanoperák között futnak. Majd délután, 
mikor a különböző kibeszélő, megbeszélő, 
odamondó, elmondó show-k alatt már minden-
féle árut próbálnak ránk sózni. De ha az nem 
elég, nekünk nézőknek , hogy milyen hosszú-
ak, még el is kell hinnünk, hogy egy csepp 
mosogatószer  képes több ezer tányért elmosni. 
Persze mi ezt el is hisszük, hisz olyan lelkesen 
mondják. Na és persze annak a sok édességrek-

lámnak is bedőlünk, mert úgy eszik azt az egy 
falat csokit, mintha az életük megváltozna, és 
minden gondjuk tovaszállna. Persze a többség 
szalad a boltba, hogy ő is kipróbálja, ha már 
ilyen lelkesen, és néha indulatosan mutatták be 

az egyes termékeket. De 
azonban sokunk már 
tudja, hogy a reklámok 
tele vannak nagyzolással. 
Csak nevetünk azon a 
lányon is, aki siránkozik, 
hogy a tiszta arcán egy 

aprócska pattanás van. De 
tudnánk, reklámok nélkül 

létezni? Hisz ha nem 
lennének, mi alatt 
végeznénk el folyó ügyein-

ket, vagy mit parodizálnánk ki, vagy éppen-
séggel én miről írtam volna cikket… 
De hát a reklámok már beleivódtak az életünk-
be, és már profin tudjuk, hogy mikor szakítja 
meg egy-egy klip a kedvenc műsorunkat, és 
hogy apának mikor kell szólni, hogy kezdő-
dik…. 

Supi 

Counter-Strike 
Közismert, hogy az ESZI tanulói között a 
Counter-Strike nevű 
PC játék a legkedvel-
tebb,amit  az bizonyít 
, hogy már szinte 
megjelenése óta jelen 
van az iskola számító-
gépein és egy állandó 
háborús állapotot 
alakított ki  tanárok és 
diákok között. A 
tanulók annyira meg-
kedvelték, hogy nem 
tudnak ellenállni a 
kísértésnek és a 
játékot, amelyet valamilyen adathordozó esz-
közön csempésznek be, az óra közben is el- 
elindítgatják. Nem csoda hát, hogy a tanárok és 
rendszergazdák , ahol érik ott törlik, de termé-
szetesen újra és újra visszakerül a gépekre. 

A Half-Life nevezetű játék még 1998-ban je-
lent meg, később 
néhány fiatal készítette 
el rá ezt a kiegészítőt, 
amely máig is a világ 
egyik legnépszerűbb 
online FPS (internetes 
akciójáték). Nehéz 
megmondani , hogy 
miért lett a játék 
ennyire sikeres. 
Szerintem a játékosok 
állandó versengési 
vágya, az újabb és 
újabb pályataktikák és 

az egyre pontosodó fejlövések tették ilyen 
hosszú életűvé. 
Az biztos, hogy sokan választják kikapcsoló-
dásul, reméljük, hogy még sokáig érezhetjük 
az élményt, amelyet ez a játék nyújt. 

Baka Rihárd
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Bevállalja? Igen vagy nem? 
Dr. Csernus Imre immáron második 

alkalommal látogatott el az ESZI 
volt főiskolai nagyelőadójába, hogy 
a közönséget beavassa az élet titkai-
ba. Néhányan – jó magyar szokásá-
hoz híven – a kezdés előtti utolsó 
pár percben estek be, (hiba volt). A 
doktor úr messze földön híres szó-
kimondásáról és heves vérmérsékle-
téről, amellyel nem kis felzúdulást 
okozott ezúttal a mégoly higgadt 
paksi, zömében erőműves publikum 
előtt. Csernus doktor úr az elején ki 
is szemelt magának egy „fellépőt”, 
aki kénytelen volt az egész előadást 
végigállni vele, amit a nézőközön-
ség a végén óriási tapssal jutalma-
zott.  A téma a halál és a halál 

elfogadása volt, amellyel könnyebbé és boldo-
gabbá tehetjük az életünket, 
szebbé a jövőnket. Azt kérte 
mindenkitől, hogy mindenki 
merje kimondani az érzéseit, 
hogy a lelkünk is könnyebb 
legyen. 

Úgy érzem, sok min-
dennel nem értek egyet, amiket 
dr.Csernus Imre elmondott, de 
különböző emberek vagyunk és 
más a véleményünk. Igazat kell 
neki adnom, hisz ő a szakem-
ber, bár azt is figyelembe kell 
vennem, hogy ez a szakember 
is a médiából él. Szóval bevál-
lalja? 

Ozzy
 

Búcsú az alma matertől 
 
Idén május 4-én került sor az ESZI-ben a 12.-
esek életének egyik legszebb és legfontosabb 
eseményére, a ballagásra. Ez nem nekik, ha-
nem inkább a többi évfolyamnak jelent ke-
mény munkát, hiszen a díszítés és a szervezés 
rájuk marad. Virágba öltözik ilyenkor az egész 
épület, a termektől a folyosókon át a lépcsőkig. 
A táblákra idézetek kerülnek útravalóul továb-
bi életükhöz. A nagy napon csak az első három 

tanórát szokták megtartani, hogy a dekorálásra 
és az utolsó simításokra mindenkinek legyen 
ideje. Próbálniuk viszont kell a „főszereplők-
nek”, hogy élesben minden simán menjen. 
Előző nap azonban a búcsúzó diákok a bo-
londballagással próbálták feledtetni bánatukat, 
ám ezzel az egész iskola életébe jókedvet hoz-
tak. Meg is volt rá az okuk, ugyanis az ezt 
követő hétfőn indultak a további sorsukat 

meghatározó érettségi vizsgák. Nevetséges 
ruhákba bújva, vízpisztolyokkal lövöldözve 
szaladgáltak az iskola tantermeiben, folyosóin. 
Másnapra azonban teljesen megváltoztak: ün-
nepélyes öltözetben, komoly arccal, ballagási 
dalokat énekelve sétáltak végig az egykori 
oskola épületében és udvarán. A többi évfo-
lyam tanulói sorfalat álltak nekik, hogy a 
sportcsarnok elé érve kezdetét vehesse a bú-

csúünnepség. Itt köszönték 
meg tanáraiknak munkájukat, a 
sok segítséget és a felkészítést 
az érettségire. Diáktársaiktól is 
búcsút vettek, de sokan csak 
néhány hétre, mert a 13. évfo-
lyamon folytatják 
tanulmányaikat. Emellett a 
közönséget alkotó szülőknek, 
testvéreknek, rokonoknak is 
igyekeztek kifejezni hálájukat 
a szeretetért és a kitartásért. A 
valamilyen területen kiemel-

kedő teljesítményt elért diákok könyvjutalmat 
vehettek át Ronczyk Tibor igazgató úrtól. Két 
év múlva magam is ballagni fogok. Nehéz lesz 
elszakadni a régi tanároktól és diáktársaktól, de 
egyszer ennek is el kell jönnie. Mindenki megy 
tovább a maga útján, még ha a kezdet nem is 
kellemes és zökkenőmentes. 

Fekete Zsolt 
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Az óriások közünk járnak 
 

KOVÁCS ANTAL 
OLIMPIAIBAJNOK ÉS VILÁGBAJNOK 

CSELGÁNCSOZÓ 
 
A Paksi Atomerőmű SE versenyzője, edzője 
Hangyási László. Súlycsoportja 95-100 kg 
volt. Cselgáncsban 6 dan fokozattal rendelke-
zik. 1992-ben Paks városa díszpolgári címmel 
tüntette ki. 1993-ban világbajnok Négyszer 
vett részt az ötkarikás játéko-
kon:(Barcelona(1992), Atlanta (1996), Sydney 
(2000) és Athén (2004). Barcelonából olimpiai 
arannyal, tért vissza. 2004-ben Athénban az 
ünnepélyes megnyitón ő vitte a magyar zászlót 
a felvonuló csapat élén. Jelenleg. Pakson az 

atomerőműben dolgozik, de gyakran láthatjuk 
az ESZI épületében, hiszen itt dolgozik, a 
könyvtár melletti szobában van az irodája. Az 
ajtón ez áll. Térségi Kapcsolatok tájékoztatási 
munkatárs (Dél-dunántúli Humán Erőforrás 
Kht). Munkája mellett a Pécsi Tudományegye-
tem Regionális Gazdasági Doktori Iskolájában 

a doktori fokozat megszerzésén munkálkodik. 
Egy gyermeke van:Kovács Ágnes Léda. 

Molnár Dóra 
 

MORGEN FRIGYES 
KOSÁRLABDÁZÓ, A MINDENKORI 

LEGEREDMÉNYESEBB CENTER.  
 
2-szeres magyar bajnok, 135-szörös magyar 
válogatott. Kosaras pályáját 16 évesen kezdte. 
Játszott a BKV Előre csapatában, játszott a 
Csepel, katonaévei alatt a Honvéd és a Paksi 
ASE színeiben. Pályáját  1994-ben fejezte be, 
azóta iskolánk dolgozója, az ESZI Sportcsar-
nokában tőle kaphatjuk a szertárból a magas 
labdát, ha felérjük. Három gyermek édesapja. 
Morgen Fruzsina az ESZI ötödéves végzős 
hallgatója, ifj. Morgen Frigyes a Bezerédj álta-
lános iskolában némettanár, Morgen Ferdinánd 
pedig elsős gimnazista. 

Keresztes Nagy Zsófia 
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A 9 B kiképzése 

A 9.B osztály Pásztóra ment kirándulni. Május 
6.-án indultunk valamiféle "rózsaszín csodá-
val"! 3 órás út után megérkeztünk szállásra, és 
még aznap megkezdtük a programokat: GPS-
szel kerestünk feladatokat és rejtvényt kellett 
megfejteni. A gond csak az volt, hogy a GPS 
mindig furcsa helyen nullázódott le - például 
főút közepén. Második nap szintén GPS segít-
ségével kiirányítottak a városból egy quad- 
pályára.  
Kezdeti szerencsétlenkedésünk ellenre idővel 
jól ment mindenkinek az irányítás, sőt! A 
nagypályán való ugratások után a quadok is és 
mi is feltűnő sérüléseket szenvedtünk! Ezek 
után paintballoztunk és falat másztunk! Itt a 
paintballnak volt nagyobb sikere, ahol a mo-
gyorós pele is festékes lett. A visszaút elég 
fárasztó volt, így az osztály két csoportra osz-
lott. A lassúak egy kútnál ittak, mire egy néni 
kijött, mondott valamit, majd a férje 11 doboz 
sört osztott ki. (megérte lemaradnunk!) este 

városfelderítés, néhány óra alvás. A következő 
nap kalandtúrára indultunk a Mátrába. Pókot 
köpködtünk fúvócsővel, szakadék fölött mász-
tunk át 2 kötélen, bekötött szemmel követtünk 
indát, patak fölött drótpályán csúsztunk át, és 
mindeközben csodáltuk a gyönyörű tájat. Vé-
gül betértünk egy vendéglőbe ebédelni, aztán 
irány a szállás! Utolsó este! Egy Korona nevű 
szórakozóhelyen kitomboltuk maradék energi-
áinkat. Ezek után kidőlt a banda! Másnap, még 
visszaindulásunk előtt elvittek minket egy 
játszótérre, ahol lövöldözhettünk vascsibékre 
sörétessel, megtanultunk jó sok biztonsági-
csomót! Ebédbeszerzés után elindultunk haza! 
Ismét 3 órás út, amin összeszedtük a kirándulás 
aranyköpéseit: "two beer or not two beer", 6 
lövetű bicska, körkanyar, meg balkéz szabály 
stb. Felejthetetlen élmény az egész osztály 
számára Pásztó! Köszönet Kis Krisztina 9.B-s 
osztályfőnöknek! 

B06-X 
 

A tizedikesek tesztje 
 

Május 30-án országos kompetenciamérésen 
vettek részt az ország középiskoláinak, így az 
ESZI-nek a 10. osztályos tanulói is. A második 
órától kezdve egészen az ötödik végéig – szü-
netekkel – vastag munkafüzeten dolgoztak, 
mely 50-50 százalékban matematikai és szö-
vegértési feladatokat tartalmazott. Véletlensze-
rűen kiválasztott diákok egy külön tanterem-
ben, vizsgabizottság ellenőrzése alatt dolgoz-

tak. Ennek semmi tétje nem volt, csupán az 
Oktatási és Kulturális Minisztériumot érdekel-
te, hogy milyen a matematikai és szövegértési 
készségünk. A feladatok sok résztvevő számá-
ra könnyűnek bizonyultak, bár ebből is lehet 
majd látni, hogy kinek milyen hiányosságai 
vannak. 

Fekete Zsolt 
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Pedagógusnap - ESZI-gyűrű átadással 
2007. június 8.-án délután került sor az ESZI-ben a pedagógus napi ünnepélyre. A műsort a 9.B 
osztály írta, rendezte és adta elő. Ezen a napon adták át tanáraink közül Vécseyné Farkasfalvi 
Lúcia tanárnőnek és Szabó Sándor tanár úrnak 2007. évi ESZI-gyűrűket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 órakor vette kezdetét az ünnepség, amely a kilencedikes diákok előadásában a Felkelő nap háza 
című énekkel kezdődött, majd ünnepi beszéddel folytatódott, melyet Deák Barbara olvasott fel. 
 

Tanáraink köszöntése – ünnepi beszéd 
 

Ha valaki azt mondja, iskola, a többieknek szinte biztos, hogy először az jut eszükbe: tanár. A két szó 
annyira összetartozik, hogy szinte lehetetlenség az első a második nélkül. Hiszen gondoljunk csak bele, 
milyen lenne egy iskola tanárok nélkül. A diák reggel bemegy, leül a helyére, majd délután hazamegy. 
Unalmas és egyhangú hétköznapok lennének. Ha jobban belegondolunk, tanár az iskolában olyan, 
mint citrom a limonádéban: savanyú kicsit, dehát az adja az ízét! Hiszen milyen a limonádé citrom 
nélkül? Ízetlen. Olyan semmilyen. Az iskola is semmilyen lenne tanárok nélkül. 

Pedagógusok nélkül sokkal kevesebb nevetés is lenne az iskolában, hiszen sokszor van, hogy a 
tanórákon a tananyagba becsúszik egy-egy poén, vagy vicc, vagy akár valami érdekesség az anyaggal, 
vagy még csak nem is azzal kapcsolatban. 
Tanár. Ez a szó sokkal többet jelent, mint elsőre gondolni lehet. Nézzük talán elsőnek, mit ír az Értel-
mező kéziszótár:  

• tanár, általános iskola felső tagozatán, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanító 
okleveles szakember, irodalmi használata szerint valamiben kiváló személy, mester.  

• Aranyos, jóindulatú megfogalmazás szerint: Olyan személy, ki a diplomáját elméletileg nem a 
piacon vette. 

• Áltudományos: tanintézet, oktatói-nevelői 
teljesítőképességéhez hozzájáruló tantestületi tag, 
neveléssel, oktatással hivatásszerűen foglalkozó 
személy.  

• Betyáros megfogalmazás: tanár, nyilván nem egy 
értelmes, komoly emberről van szó, ki humorával, 
apró tapintatlanságaival kápráztatja el magát, és az őt 
körülvevő diákokat.  

• Hangtani megközelítés: Okleveles szakember, aki szép 
hangját felhasználva adja át az információkat a lelkes 
diákseregnek, akik kitörő örömmel hallgatják a tudás 
hangját, amely akkor erősödik, ha a tanulók alszanak, 
és ez a hang az oka a szép álmok és szép remények 
végének. A tanárnő ugyanolyan okleveles szakember, 
csak hosszú haja és vékonyabb hangja van, és nem 
olyan nyugodt.  
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• Mezőgazdász aspektus: Komisz tanító 

vagy tanár az, aki betyár módjára 
irányítja a teremből kiterelt nyájat, azaz 
tanulókat. 

•  Távol-keleti megközelítés, avagy a sárga 
veszedelem: A mai globalizált piaci 
világban sajnos van esély arra, hogy 
olcsón juthatunk egy apró, ferde szemű 
nyelvtanárhoz, aki magas színvonalon 
adja elő á kici mádár nyelftánt.  

•  
• Történelmi nézőpont: Vitam et 

sanguinem, azaz életünket és vérünket 
diákjainkért.  

• Irodalmi nézőpont: A tanár olyan személy, aki az általa megszerzett magas szintű tudást 
átadja diákjainak, s így lehetőséget biztosít azoknak, hogy továbbhaladhassanak az élet dantei 
ösvényén.  

És mindez így csak részben igaz, a tanárok sokkal több dolgot csinálnak ennél, és ami egy diáknak 
abszolút rejtély; hogy mindennek ellenére, milyen jó érzéssel szívják be a következő szeptemberben 
újra az iskola levegőjét. 

A beszéd után a diákok egy 
paródiába sűrítve adták elő az ESZI 
életéből ellesett legemlékezetesebb 
perceket. A jelenetek szövegében 
szerepet kaptak a tanórákon történt 
„igaz cselekedetei az magyarok-
nak”, diákok és tanárok 
aranymondásai, megfigyelései és 
más efféle emberi dolgok. Amikor a 
tanárok már annyira nevettek, hogy 
alig kaptak levegőt, levezető 
gyakorlatként a diákok kiosztottak 
pár babos kendőt és néhány lapot 
rajta a Mint a mókus… című dallal 
és közösen a tanárok meg a diákok 
elénekelték.  
 
A műsor után került sor az ESZI-gyűrűk kiosztására. Idén Vécseyné Farkasfalvi Lúcia és Szabó Sándor  
kapták meg. 
 

Vécseyné Farkasfalvi Lúcia tanárnő kiemel-
kedő szakmai munkájáért kapta az elismerést. 
A tanárnő nevéhez fűződik a német oktatás 
elindítása iskolánkban, német színház szerve-
zése, német kapcsolatok ápolása. Tanítványai 
komoly verseny eredményeket értek el pályája 
során (megyei, regionális, OKTV 2. forduló, 
nyelvvizsgák minden szinten). Az iskola életé-
nek emblematikus személyisége, jellemzői még: 
lojalitás az iskolához, diákokhoz, kiváló emberi 
és munkatársi kapcsolatok, segítőkészség.  
 

Szabó Sándor tanár úr iskolánk indulása óta 
dolgozik itt gépész szakoktatóként 1986-tól 
kezdve a földszinti tanműhely és hegesztőmű-
hely gazdája. Nevéhez fűződik e két oktatóte-
rem kialakítása, felszerelése. Kapcsolata tanít-
ványaival rendkívül jó. Nagy létszámú osztá-
lyokat vitt érettségiig és volt, hogy egyidőben 
több osztályt is vezetett. Munkatársaival köz-
vetlen és baráti a kapcsolata. Fontosnak érzi, 
és sokat tesz azért, hogy a felnőttek is jól érez-
zék magukat ezen a munkahelyen.  

Illés Norbert 
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D-sek, útra fel! 
 
Osztályom idei úti célja Gyenesdiás, Keszthely 
és környéke volt. „Hajnali” 8 óra körül min-
denki elfoglalta a helyét a buszban, sikeresen 
benyomorgattuk a csomagokat a buszba, majd’ 
indulás! Az úton mindenki még mit sem sejtve 
ücsörgött és számolgatta, hogy vajon a 8 db 
szendvics sok lesz-e mára, vagy kénytelen lesz 
koldulásra adni a fejét. 
Útközben megálltunk Balatonfüreden, amit azt 
hiszem elég sok eszis diák jól ismer már. Min-
denki őrült irammal támadta be a mellékhelyi-
séget, ami a wc-k versenyében –ha lenne ilyen- 
biztos benne lenne a top 3-ban. Mondjuk ezt az 
összeget meg is 
kellet fizetni. 
Mikre nem 
kényszerít a 
szükség, igaz? :) 
1 óra „tengünk-
lengünk” után 
futás vissza a 
buszra és irány 
Gyenesdiás! 
Gyenesdiás a 
Balaton északi 
partján található, 
Keszthelytől nem 
messze. Kellemes 
kis falucska, 
csodálatos, 
kacsalábon forgó nyaralókkal. A strand rende-
zett, kellemes és a víz kellően hidegnek bizo-
nyult. :) A szállás nem egészen olyan volt, 
amilyennek, képzeltük, főleg a nyaraló tulaj-
donosa, akit nem épp a vedégszeretetéről fo-
gok magamnak megjegyezni. 
Az első nap saláta és vadásztál (ki mit lő ma-
gának) volt a terítéken. A saláta egész jól sike-
rült, bár másnapra sikeresen megromlott, hála a 
házibácsinak , mivel arra a kérésre, hogy kezd-
jen valamit a rossz hűtőkkel, csak egy gúnyos 
kifigurázással válaszolt. Egész éjszaka renge-
teget játszottunk, kártyáztunk, társasoztunk, 
beszélgettünk. Mittlerné Kövér Éva tanárnő 
mindegyik diáknak, aki keresztbe tett neki 
kártyázás közben, egy-egy feleléssel fenyeget-
te meg. (Nekem speciel 10-et ígért be! ☺) 
Másnap reggel felkeltünk és páran elindultunk 
a kisboltba reggeliért. A kisbolt úgy 15 percre 
lehetett tőlünk, de mi mégis csináltunk egy fél 
órás túrát belőle, mert sikeresen eltévedtünk. 

Majd ez után azt az elvet alkalmazva, hogy egy 
faluban minden út majdnem ugyanoda vezet, meg-
találtuk a kisboltot. Délelőtt elmentünk Keszthelyre 
is, ahol meglátogattuk a Festetics-kastélyt. Ezt az 
impozáns épületet egy külföldi magyar adományoz-
ta Magyarországnak, hogy múzeum lehessen belőle, 
hiszen csak így lehetett igazán a magyar népé ez az 
építmény. 
A múzeum látogatás után szabadprogram követke-
zett, ki további múzeumukat látogatott, volt aki 
vásárolgatott vagy egy étteremben ebédelt. 
Este visszaértünk a szálláshelyünkre, ahol folytató-
dott a játék, szórakozás, majd az egyik osztálytár-

sunk, Móni isteni 
halászlevet főzött 
nekünk. Akkora 
nagy adagot 
készítettünk, hogy 
az egész évfolyam 

megvacsoráz-
hatott volna 
belőle. 
Másnap reggel 
ugrás ki az ágyból 
és irány Hévíz. 
Páran éltek a 
lehetőséggel és 
bementek a 

gyógyfürdőbe 
fürdeni 

Tancsinénivel, de az osztály nagy része a gyalogtú-
rát választotta. (nem tudták mi vár rájuk). A túra 
végére, mire felértünk a kilátóra, teljesen lefárad-
tunk. Éva tanárnő még a legdurvább tériszonyban 
szenvedőket is felküldte a tetejére, én speciel ki sem 
merten nézni, csak felmentem és lejöttem. Közben 
háromezerszer lejátszódott előttem, hogy összedől 
az a szerkezet. Hévízen még volt egy kis szabad 
program és lófrálás, ahol találkoztunk a 10/c osz-
tállyal, aztán útnak indultunk hazafele. Az hazautat 
már nagyon nehezen bírtuk, de elszórakoztattuk 
magunkat. 
Este óriási fáradtsággal zuhantam be az ágyba és 
elképzelni se tudtam, hogy valaha képes leszek 
felkelni onnan. A kirándulás szerintem fenomenáli-
san sikerült, jót tett az osztályközösségnek - ami 
eddig is példás volt – és a két tanárnőnket is jobban 
megismerhettük a sulin kívül is. Nekünk ez se volt 
elég, nyár végére tervezünk egy újabb kiruccanást. 
Úgyhogy... Reszkess világ, mert megyünk! 

Ozzy 
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Hosszú? Forró? Nyár! 
 
Naptárilag és – már jó ideje – az időjárás 
szempontjából is itt a nyár, csak „munkaren-
dünk” szerint kell még néhány napot várnunk a 
hőn áhított szabadságra. Június első napjai 
nekünk, diákoknak a sokat emlegetett év végi 
hajrát hozzák magukkal, amikor próbáljuk 
menteni a menthetőt: egyes társaink egész éves 
lustálkodásuk után azt hiszik, hogy most min-
dent helyrehozhatnak, de óriási tévedésükre 
csak a pótvizsgán, vagy szeptemberben, új 
osztálytársak között feleszmélve ébrednek rá. 
Azonban a jobb tanulóknak sem Hawaii ez a 
két hét: bizony, középiskolában szinte csoda, 
ha valaki kitűnő tanulmányi eredménnyel zárja 
az évet, hiszen ehhez olyan teljesítmény szük-
séges, amit nem a köbön, hanem sokkal maga-
sabb hatványon tudnánk csak kifejezni; és 
elérkezett az idő, hogy utolsó erejükkel minél 
több tárgyból szerezzenek, ha nem is hatost, 
legalább ötöst. Azt viszont nem értem, hogy 
miért nem lehetne egy tanévben 180 helyett 
mondjuk csak 175 tanítási nap (egy hét mí-
nusz)? Videózásra és – Tóth Zoltán tanár úr 
szavaival élve - „csendes zsolozsmázásra” 
otthon is adott a lehetőség. Június 8-ig lehetne 
feleltetni a kétesre állókat, lezárni a jegyeket és 
útravalóul kiadni a gyönyörűen sikerült bizo-
nyítványokat. Ezután a fent említett, az iskolá-
ban végzett tevékenységek helyett egy héttel 
hosszabb ideig mindenki kevesebb kötöttség-
gel élhetne. A hajnalba nyúló bulizás, számító-
gépezés vagy tévénézés után akár délután 4-
kor is köszönhetnénk jó reggelt, az oktatási 
intézményeket messziről elkerülhetjük (kivéve 
persze, ha valamelyik közelében lakunk), és 
magunk dönthetnénk el, mivel ütjük el az időt: 
ha például filmnézéssel, mindenki saját ízlése 
alapján választhatná ki a megtekintendő alko-
tást. Ugyanis közös „mozizás” esetén, ha vala-
ki nem bírja pl. a véres jeleneteket, az ezekhez 
járuló hangoktól is érdemes megkímélnie ma-
gát, nehogy barna foltok keletkezzenek egyes 
ruhadarabjaiban. A szabadidő mostanában 
népszerű formája a számítógép- és Internet-
használat, ezt egyre többen otthonukban tehe-
tik meg. Viszont még mindig élnek olyan fiata-
lok, akik valamilyen okból kifolyólag kényte-
lenek az e-Magyarország-pontokat igénybe 
venni. De sok településen meglehetősen kevés 
a nyilvános számítógép, a várakozók, pedig 
hosszú sorokban kígyóznak. Gyakran már-már 
közelharc folyik a masinákért, a furfangosab-

bak igyekeznek átverni az említett helyen ke-
vésbé ismerősöket, hogy a lassabb PC-khez 
kényszerítsék őket, sőt olyanok is elveszik a 
helyet a valóban „rászorulóktól”, akik rendel-
keznek saját net -előfizetéssel. Ennek egyik 
oka a hálózati játék, a szolgáltatást azonban 
nem erre találták ki. Így rosszul járnak azok, 
akik értelmesebb tevékenységet folytatnának, 
például távoli rokonaikkal, barátaikkal tartanák 
a kapcsolatot, vagy újakat keresnének. Sokak-
nak örök dilemmát okoz a nyaralás helyszíné-
nek kiválasztása. Még több magyarnak azon-
ban ez egyszerű dolog: pénz hiányában nem is 
kell ezen gondolkodniuk. Ne higgyük tehát, 
hogy a gazdagok élete problémáktól mentes, 
sőt, nem ritka, hogy az otthonmaradók vagy 
csak belföldön utazgatók járnak legjobban. 
Nekik legalább nem kell félniük attól, hogy 
valahol otthagyják őket: egyszer valahogy 
úgyis haza tudnak menni, ha másképp nem, 
gyalog. Én már sétáltam 10-15 kilométeres 
távokon. (Simán lehetett volna busszal vagy 
vonattal is utazni, de nem rajtam múlott...) 
Ilyenkor a csapból is a nyári tanácsok folynak, 
tehát a változatosság kedvéért én is szolgálnék 
néhánnyal. A napégés és a vízbefulladás elleni 
védekezés legegyszerűbb módja, hogy nem 
megyünk a napra és a vízbe. Ha pedig az egész 
család megy, a ház biztonsága érdekében jól 
tesszük, ha a házat is magunkkal visszük, és 
vigyázunk rá a programok alatt is. (A szom-
szédokban sem lehet teljesen megbízni, főleg 
ha az egyik bérgyilkos...) A vakáció vége felé 
eljön majd az az ünnep is, amivel talán érde-
mes lenne óvatosabban bánni. Biztosan kitalál-
tad: augusztus 20-ra gondolok. Azt hiszem, a 
tavaly Budapesten történtek után most jobban 
megfontolják az emberek, hogy a helyszínen 
nézik-e végig a tűzijátékot, ha a tévé is közve-
títi. Ősszel arról folyt a vita, hogy ki a felelős a 
halállal és súlyos sérülésekkel végződő esetért, 
de igazából csak bűnbakot kerestek. Az igazi 
felelős egyrészt maga az Időjárás (megszemé-
lyesítve), hogy ilyen vihart küldött az országra; 
másrészt, pedig azon honfitársaink, akik nem 
nézték aznap este az időjárás-jelentést, így nem 
tudhattak előre arról, hogy éppen 21 óra körül 
fogja elérni a fővárost egy csúnya vihar. Nap-
szúrástól, szalmonellás fagyiktól, hétezer forin-
tos romlott lángosoktól és balesetektől mentes 
kellemes nyarat kívánok mindenkinek 

Fekete Zsolt 
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Infós viccek 
 
Apu, veszel nekem egy hightech, 3G-s, 
usb-s, bluetooth-os, 12 megás hard disc-kel 
és integrált fotókamerával felszerelt mobil-
telefont, amivel mp3-at, pdf-et és java 
utilities-t lehet letölteni? 
- Édes fiam, nem tudnál te is csak drogoz-
ni, mint mindenki más? 
 
Két informatikus beszélget: 
-Neked mi volt eddig a legkomolyabb kap-
csolatod? 
-Egy négy megás ADSL! 
 
Két informatikus beszélget: 
- Képzeld, tegnap az éjszakai klubban 
megismerkedtem egy csinos szőke nővel. 
- Szerencsés fickó... 
- Felhívtam a lakásra, ittunk egy kicsit, 
átöleltem... 
- És aztán, mi volt még? 
- Egyszer csak azt mondja: vetkőztess le. 
- Nahát... 
- Levettem a szoknyáját, aztán a bugyiját 
is, aztán lefektettem a notebook mellé, az 
asztalra... 
- No csak, vettél egy notebookot? Milyen 
processzorral? 
 
Két számítástechnikus beszélget: 
- Szia! Kölcsön adnál 1000 Ft-ot? 
- Adok 1024-et, hogy kerek legyen! 
 
A Windows olyan, mint a Tamagochi. 
Etetned kell, tanítgatnod, játszani kell vele, 
takarítani kell a szemetet utána, foglalkoz-
nod kell vele, de bármit is csinálsz, előbb-
utóbb úgyis megdöglik. 
 
Két ördög találkozik. Az egyik vidám, a 
másik szomorú. A vidám megkérdezi a 
szomorút: 
- Miért vagy szomorú? 
- Az utóbbi időben sok gondot okoznak 
nekünk a felvételnél a programozók. 
- Miféle gondokat? 
- Például tegnap az egyik motorfűrésszel a 

fél részleget likvidálta, mire sikerült neki 
megmagyarázni, hogy ez nem a DOOM 
folytatása! 
 
- Miért megbízhatóbb a Linux, mint a 
Windows? 
- Mert befagyott ablakot már mindannyian 
láttunk, de megfagyott pingvint..... 
 
Az orvos a beteghez: 
- A gerincéről készült röntgenfelvételen 
súlyos elváltozásokat találtunk, de 
Photoshoppal kijavítottuk! 
A legújabb Windows verzió hivatalos ne-
ve: Windows Vista. 
A kék halál új felirata: Astala Vista. 
- Mit mondott Bill Gates a feleségének a 
nászéjszaka után? 
- Drágám, ez még csak a béta verzió volt! 
 
A kisgyerek kérdi az apját: 
- Apu, én hogyan jöttem a világra? 
Az apa belekezd: 
- Az úgy volt, hogy anyád és én egy chat 
szobában ismerkedtünk meg. Ezután talál-
koztunk egy internet kávézó mosdójában, 
ahol feltöltést kezdeményeztem anyád 
szerverére. Utána vettük észre, hogy anyád 
nem használt tűzfalat, így megtörtént a baj: 
kilenc hónap múlva letöltődött a vírus. Hát 
ez vagy te. 
 
Mit keres egy részeg a számítógépben? 
- A CD-RUM-ot. 
 
- Hallottad, hogy a Microsoft és az 
Ericcson együtműködése során egy egé-
szen újszerű mobiltelefont fejlesztettek ki? 
- Nem, de mi benne az újszerű? 
- Csak három billentyű van rajta... 
- ??? 
- Ctrl Alt Del. 
 
- Melyik a legsivárabb hálózat? 
- A LakatLan.  

Illés Norbert 
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A mi Sütő Andrásunk 
 
"A példát élni és éltetni kell..." 

(Advent a Hargitán) 
 
A Kecskeméti Katona József Színház Kamaraszínházában  Sütő András műveiből válogatott 
előadást A MI SÜTŐ ANDRÁSUNK címmel tekintettek meg május 31-én az ESZI diákjai és 
tanárai az éves színházbérlet egyik utolsó előadásaképpen. 

Az előadóest Rubold Ödön és Götz 
Anna színművészek szerint „szerény kísérlet a 
fenti mottóban foglaltak megvalósítására” 
„Németh László és Illyés Gyula szellemi örö-
kösét; egyik legnagyobb drámaírónkat; a ma-
gyar nyelv szerelmesét és felsőfokú művelőjét; 
az érzékeny, alapos és nagy tudású közírót; 
tűnődő művészembert és harcos közéleti em-

bert szeretnénk a színpad nagyítója 
alá helyezni. Ő maga volt a dráma: 
tartásával, elhivatottságával igazság-
érzetével, bátor magatartásával, hu-
morával, bevallott esendőségével, és 
azzal a mai napokban ritka emberi 
alapértékkel, hogy szó és tett nála 
mindig azonos volt. Ki is vívta ezzel 
a Hatalom és a - nem csak kényszer-
ből - megalkuvók pusztító indulatait. 
Személyes ihletésű válogatásuk a két 
színész vallomása a szeretett, tisztelt 
művészemberről. A műsort "Az 
ugató madár", az "Advent a Hargi-
tán", a "Csillag a máglyán" című 
drámáiból; és a "Nagyenyedi fügevi-
rág", az "Anyám könnyű álmot ígér", 
az "Engedjétek hozzám jönni a sza-
vakat" és a "Szemet szóért" című 
könyveiből válogatták.  
"Nem létezik sem törvény, sem tör-
vénytelenség. Egyedül a Helyzet 
létezik." - mondja a Hitnyomozó, 
Csillag a máglyán című drámájában. 
Sütő András szinte teljes életét ilyen 
drámai vibrálásban élte, alkotta, 
küzdötte végig, fájdalmas 
eltávoztáig.  
 Nagy és igazán megható volt 
a magyarságnak és emberségnek 
ilyen őszinte példáival találkozni. 
Nagy élmény volt, hiszen hétköznap-
jainkban sokszor elbizonytalanít 

bennünket XXI. század sok vétke és hibája. Ha 
szellemi-lelki feltöltődésre van szükséged, 
olvass erdélyi szerzőket, Tamási Áront, Sütő 
Andrást Vass Albertet, … -felemelnek a köz-
napokból, velünk is ez történt. 

Peez 
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Sorsdöntő vizsák folynak 
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
12.-es tanulói számára eljött az az időszak, 
melyet hosszú évek óta izgatottan vártak. Négy 
éven át koptatták az új iskolapadokat, és most 
számot kell adniuk tudásukról. Május 7-én, 
hétfőn a magyar nyelv és irodalommmal kez-
dődött az írásbeli érettségi, ami a matematiká-
val, a 
történelemmel, az 
idegen nyelvekkel 
és a választott 
tantárgyakkal 
folytatódott. 
Feladatlapokat 
látva és a 
vizsgázók 
helyébe képzelve 
magamat 
próbálok 
helyzetükről írni. 
Hónapok óta 
lázasan készültek 
a mindent eldöntő 
matúrára. 
Gyűjtötték, 
értelmezni és 
tanulni próbálták 
a tételeket, szabadidejük nem is maradt. Roko-
naikat, barátaikat is kénytelenek voltak elha-
nyagolni, ehelyett napjaik nagy részét a köny-
vek, füzetek felett görnyedve töltötték. Álmos-
ság, levertség, izgalom és fáradtság látszott 
arcukon, mozdulataikon. Mindez nem is csoda, 
ha tudjuk, hogy – többek között – az érettségi 
dönti el további sorsukat. Ez egyfajta rosta, 
amelyen fennakadnak azok, akik különböző 
okokból kifolyólag nem rendelkeznek elég 

tudással a nagybetűs élethez. Ma már e vizsga 
nélkül takarítónak is alig veszik fel az embert. 
Azonban nem az a lényeg, hogy a kettest meg-
szerezzék, hanem az eredmény milyensége, 
főleg azoknak, akik tovább akarnak tanulni. A 
felsőoktatásban a felvételit ugyanis már har-
madik éve az érettségi helyettesíti. A pont-

számok döntik el, 
hogy melyik intéz-
ménybe, milyen 
szakra, államilag 

finanszírozott 
vagy 

költségtérítéses 
helyre veszik-e fel 
a fiatalokat. Sőt, 
ha már a diák 
kezében ott a 
diploma, az 

állásinterjúkon 
egyre több esetben 
figyelembe veszik 
az általános 

műveltséget, 
melynek egyik 
mutatója a matúra 
érdemjegye. 

A 10. osztálynak a napokban intek búcsút, így 
két év múlva már magam is érettségizni fogok. 
Nem árt, ha gondolunk a következő néhány 
évre, hiszen már nincs messze 2009 májusa, a 
tét pedig nagy. Tehát mindenképpen érdemes 
mindig jól tanulni, akkor talán nem érik kelle-
metlen meglepetések az embert a jövőben. 

Fekete Zsolt 

 

Szóbelizők gyötrelmei 
Alig estek túl az írásbeli érettségiken, itt az 
újabb megpróbáltatás tizenkettedikes diákjaink 
számára: szóban is számot kell adniuk tudásuk-
ról. Felébredve az utolsó írásbelit követő reg-
gelen már kénytelenek belevágni a tételek ta-
nulására avagy átismétlésébe, ha nem akarnak 
rosszat maguknak. Újabb idegeskedés és vára-
kozás után végre eljön a nagy nap. Felveszik 
„vizsgázós” ruhájukat, fáradtan beesnek az 
iskola épületén belül a megfelelő tanterembe, 
ahol a jól ismert tanárokból álló vizsgabizott-
ság elé állnak. Kihúznak egy tételt, szerencsé-

sebb esetben azt, amit rendesen át is néztek, 
így a felkészülésre hagyott időben már csak 
pontosítják a kérdéses dolgokat. Ezután feláll-
nak és megpróbálják értelmesen előadni mon-
danivalójukat, helyesen válaszolni a feltett 
kérdésekre. Bizony ez is fontos része életük-
nek, hiszen az érettségi írásbeli és szóbeli vizs-
gából áll. Nem könnyű a legjobbaknak sem 
átvészelniük ezt a nehéz időszakot, de remél-
jük, sikerül, és nem voltak hiábavalóak erőfe-
szítéseik. 

Fekete Zsolt 



14 

Gótika és absztrakt 
 
A végzős 12. évfolyam rajzaiból az ESZI Galé-
riában kiállítás nyílt 2007. június 5-én. A ké-
pek művészettörténeti korokhoz kapcsolódó 
feladatok elé állították a negyedikeseket. A 
gótika volt a legnépszerűbb, valamint a geo-
metrikus absztrakt ábrázolások. Makó András 
tanár úr fejleszteni kívánta a kompozíciós ér-
zéket, színek egyensúlya és harmóniája iránti 

fogékonyságot, valamint cél volt a színkont-
rasztok megismerése és alkalmazása is. A fel-
adat jól sikerült, mi is közreadunk az elkészült 
munkákból néhányat. A teljes kiállítást meg-
nézhetitek az ESZI Galériában. 

LTI 
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Viharokról 
 
Ha jön a vihar 
Mindenki menti 
Amit nem akar 
Az erőnek kitenni 
Pusztába sikoltó 
Félig haldokló 
 
Ha jön a vihar 
Én is mentem 
Ez felkavar 
Élettől megy a kedvem 
Pusztába sikoltó  
Félig haldokló 
 
Te a vihar vagy 
Én pedig mentem 
Emlék amit hagy 
Mert én örökre útra keltem 
Pusztába sikoltó 
Félig haldokló 
 
Te vagy a vihar 
Nézz meg jól 
A szél elkavar 
Mondj egy utolsó szót 
Pusztába kiáltó 
Félig sikoltó 
 
Én vagyok a vihar 
Nem mentem magam 
A szél is engem akar 
Bennem maradt a harag 

Pusztába kiáltó 
Félig sikoltó 
 
Én vagyok a vihar 
Nem vihetlek magammal 
Szívem csak ami akar 
Lassan felfogom az 
agyammal 
Pusztába kiáltó 
Félig sikoltó 
 
Világ a vihar 
Elválasztani akar 
Átkozott vihar 
Futhatsz ha akarsz 
Pusztába kiáltó 
Félig haldokló 
 
Világ a vihar 
Elválaszt hamar 
Nem érted mi van 
Engem ez nem zavar 
Pusztába kiáltó 
Félig haldokló 
 
Én vagyok a kiáltó vihar 
Haldoklom 
Téged nem zavar 
Dühöngve kiáltom 
Nem szeretsz 
Engem nem szerethetsz! 

Kovács Fanni Eszter  
 

USB –kábel a mennyezetben 
 
USB-kábel a mennyezetben 
Úgy befalazva, mint Ábel a rengetegben  
Vagy Kőműves Kelemenné a várfalban 
Adattal, és árammal tápláltan 
 

USB-kábel a mennyezetben 
Mint édes Anna Víziék kertjében  
Baleset történik, és a plafon megreped, 
Ha megtörik, vajon elmegy a net? 
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Változások az ESZIRAT-nál 
 

Sokan ismerik azt a 
mondókát, hogy: Ez 
elment vadászni, 
(hüvelykujj) ez meglőtte. 
(mutatóujj) ez hazavitte, 
(középső ujj) ez 
megsütötte, (gyűrűs ujj) 
ez az iciri-piciri mind 
megette. (kisujj). Ha ezt 

a mondókát 
alkalmaznánk az 

ESZIRAT szerkesztési folyamatára, akkor így 
nézne ki: Ő elment vadászni témákra, 
(Leimsziederné Tóth Ildikó tanárnő), ők megír-
ták (Kovács Adri 12/D Keresztes Nagy Zsó-
fia12/B és az ESZIRAT többi újságírója), aki 
hazavitte megszerkeszteni (Molnár Dóra), aki 
támogatta és engedélyezte a megjelenést 
(Ronczky Tibor Igazgató úr), és akinek a mun-
kája nélkül nem lehetne ilyen sok példányban 
olvasni, lefénymásolta és sokszorosította. 
(Csapó János). 

 Miért is írtam le ezt a folyamatot, fel-
merülhet ez a kérdés sokunkban. 
Erre a válaszom az lenne, hogy 
történt egy kis változás újsá-
gunknál. Ugyanis az ESZIRAT 
szerkesztése új kézbe került 
2007 áprilisa óta. Molnár Dóra 
az ESZIRAT szerkesztője Ko-
vács Adri és Keresztes Nagy 
Zsófia az ESZIRAT újságírói 
májusban elballagtak, és 
készülődnek az érettségire. Ronczyk igazgató 

úr pedig távozik az igazgatói székből. Molnár 
Dóri utódja Illés Norbert 
rövid betanítási idő után 
munkába állt, és már az 
áprilisi számot ő 
szerkesztette, ekkor még 
Molnár Dóra segítsé-
gével. Zsófi és Adri nagy 
segítséget nyújtott a 
kezdő újságírók betanítá-
sában. Az igazgató úr pedig mind anyagilag, 
mind szakmailag támogatta az ESZIRAT meg-
jelenését. Nagyon szépen köszönjük: - Dórinak 
a szerkesztői munkáját és, hogy oly sok időt 
áldozott arra, hogy az 
újságírók által megírt 
cikkeket összeollózva 
nyomtatható formába hozta 
az ESZIRAT-ot. - Adrinak 
és Zsófinak a sok érdekes 
szépen fogalmazott, olykor 
humoros, olykor komoly 
cikket. Ronczyk Tibor 
igazgató úrnak, hogy 
támogatta az újság 
megjelenését.  

Sok sikert kí-
vánnak az ESZIRAT szerkesztői Dórinak, 
Zsófinak és Adrinak az érettségihez és a to-
vább tanuláshoz.  

Az igazgató úrnak pedig azt, hogy le-
gyen nagyon jó nyara, és legyen mindig olyan 
vidám és jó humorú amilyennek, megismerhet-
tük. 

Illés Norbert 
 

Kedves beiratkozó diákok és régi ESZI-sek!!! 
Ha szeretnél csatlakozni az állandó újságíró csapatunkhoz, élményeket és új barátokat szerezni, jelent-

kezz az újságíró szakkörre a 326-os irodában Leimsziederné Tóth Ildikó tanárnőnél illetve Illés Norbert 10.B 
osztályos tanulónál! Várunk szeretettel, minden csütörtökön 14:15-től. Találkozunk jövőre is. A legjobb írásaink 
az ESZIRAT-ban havonta és minden csütörtökön a Tolnai Népújság SÉTA-oldalán jelennek meg. Amennyiben 
van egy jó ötleted, írásod, versed, fotód, küldd el az eszirat@gmail.com e-mail címre. 

Eszirat Szerkesztősége 
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