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Végre itt a Karácsony... 

 

...sokunk örömére (szerintem), ugyanis ez a szeretet ünnepe!!! Ilyenkor 

mindenki a készülődés, a vásárlás lázában ég. Az első kérdés, ami ilyenkor 

megfogalmazódik bennünk, hogy kinek mit is ajándékozzunk! Ez valóban egy 

igen fontos kérdés, és az meglepik „beszerzése” mindig körülményes. Azonban 

az ajándékozás pillanatában, Szent Estén elfelejtjük mindazt a rohanást, amit a 

napokban elszenvedtünk. Ilyenkor csak arra figyelünk, szeretteinknek miképp 

sikerült örömöt okozni...Milyen szép is adni!.../Persze azért kapni se rossz :-)/ 

 

Nem is szaporítom tovább a szót, megjelent az ESZIRAT idei második száma! 

Amint látjátok, azon fáradozunk, hogy rendszeresítsük az újság megjelenését. 

Ha azonban nem lesz, mit „beletenni”, nem jelenik meg havonta-

kéthavonta...LEGYETEK SZÍVESEK ÍRJATOK, ugyanis az újság miattunk, 

értünk van, és elsősorban mi, diákok szerkesztjük! Köszönöm! 

Mindenkinek jó szórakozást kívánok a lap olvasásához, ezenkívül 

 
 

N A GY ON  KE L L EM E S  KAR Á C S ON Y T   

É S  B OL D OG Ú J  É VE T  KÍV Á N OK!  
 

 - I. V. I.
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Karácsony 

 

Szeretet fényében lépdelve, 

Hó-ruhába beöltözve 

Szeretetet rejts szívedbe! 

Halld a csengő éji dalt 

Téli erdő fázós mélyén, 

S repülj az ég felé 

A boldogság csillagfényén! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 - Bese Dóra - 
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ADVENT 
 

Az advent a karácsonyra várás ideje, ami Szent András apostol ünnepétől, azaz november  

30-ától december 24-ig tart. 

Ennek az ünnepnek kettős az eredete az 5-6. századra nyúlik vissza. Az ünnepnek kettős 

szerepe volt: a Messiás-várás, Jézus eljövetele, mely a bűnbánatra készít fel. 

A készülődés napjaink a vázába fenyőágat állíthatunk, mézeskalács díszeket készíthetünk, 

tanulhatunk népi játékokat és ajándékokról gondoskodhatunk.  

Az advent jelképe az adventi koszorú, amit legelőször Hamburgban készíttetett az 

evangélikus szeretetszolgálat elindítója, Johann Henrich Wichern 1839-ben. 

A karácsony szláv eredetű szó, jelentése: az újba átlépő. Ez a legnépszerűbb keresztény 

ünnep. Ez az az ünnep, melyet minden nép a saját szokásai, történelme, népi hagyománya 

szerint ünnepel. 

Magyarországon a 16. századig karácsonykor kezdődött az év. Az ókori világban e naphoz 

fűződött a téli napforduló, a világosság győzelme a sötétség fölött. 

A karácsonyi ünnepkört a vízkereszt zárja, amely a nevét Jézus vízzel való megkereszteléséről 

kapta. 

Szenteste 
 

Szenteste mindenütt csend honol. 

Békesség, szeretet mindenhol. 

Künn hull a hűvös hó, 

Benn, a melegben jó, 

Boldogság kopogtat 

Az ajtón. 

 

Fellobban százezer gyertyaláng, 

Mindenki egymásnak jót kíván. 

Meghitt hangulatban 

Csengő hang szól halkan, 

Boldogság kacag 

Az ablakban. 

 

Forró láng ég bent a szívünkben. 

Szeretet dalol a lelkünkben. 

Csillagok éneke 

Surran a fülekbe, 

Boldogság árad 

A szívekbe.
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Van öt tanuló, mindegyik más osztályba jár. Mindegyiknek van egy tárgya és egy sportja, 

amelyben örömét leli. 

 

1. A lány, aki fallabdázik, szereti az algebrát, és nem ötödikes. 

2. Dóri harmadikos, Böbe pedig szeret futni. 

3. A lány, aki szeret futni, a harmadikba jár. 

4. Az a lány, aki negyedikbe jár, úszni szeret, Elza viszont a kémiát kedveli. 

5. Alíz hatodikos, fallabdázik, de a földrajzot nem kedveli. 

6. A lány, akinek a kémia a kedvence, szeret kosárlabdázni. 

7. A lány, aki szereti a biológiát, futni is szeret. 

8. Klára kedveli a történelmet, de a teniszt nem. 

 

Találd ki, ki hányadikos, mi a neve és mi a szeretett tantárgya és sportja! 
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NÉV Alíz                

 Böbe                

 Klára                

 Dóri                

 Elza                

SPORT Tenisz           

 Fallabda           

 Úszás           

 Futás           

 Kosárlabda           

TÁRGY Történelem      

 Algebra      

 Kémia      

 Földrajz      

 Biológia      

 

 

NÉV OSZTÁLY TÁRGY SPORT 
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Egy polihisztor iskolánkban 
Andics Balázs pillanatnyilag polgári szolgálatos katonaként tevékenykedik az Energetikai 

Szakközépiskolában. 

Az immáron okleveles gépészmérnök - volt ESZI-s tanuló -, a Budapesti Műszaki Egyetemen 

szerzett diplomát. Májustól gépteremfelügyelői státuszban alkalmazták iskolánkban, 

természetesen ez számára nem volt egy túlzottan nagy kihívás. Úgy alakult a helyzet, hogy 

szükség volt a környezettechnika szakon egy környezetmérnök vagy hasonló végzettségű 

tanerőre, aki szakmai tantárgyakat oktatna az ötödéves technikusoknak. Az igazgató úr 

behívta magához Balázst és megkérdezte, lenne -e kedve ehhez a feladathoz. A végzettsége 

megfelelőnek bizonyult, hiszen a BME Gépészmérnöki karán környettechnika volt az egyik 

szakiránya. Így elvállalta ezt a megbízatást és azóta heti 10 órában járul hozzá az ESZI-s 

diákok képzéséhez. 

 

A tanításon kívül milyen feladatokat látsz el nálunk? 

A környezettechnika szakkal kapcsolatos tennivalók egy része is rám hárul, pályázatok 

megvédése, válaszlevelek megfogalmazása, olyan kiegészítő tevékenységek elvégzése, amire 

Nagy Jánosnak, a főnökömnek már nincs ideje. Több, mint 20 órája van egy héten, másrészt 

az egész szakot Ő hordozza a vállán. 

Arra az időre maradsz itt, amíg a polgári szolgálat ideje tart? 

Hivatalosan március 31-én jár le, de az igazgató úrral úgy beszéltem meg – és úgy gondolom, 

hogy ez úgy ’fair’ –, hogy addig maradok, amíg le nem vizsgáztatjuk a végzős hallgatókat 

Utána - gondolom - más terveid vannak. Pakson helyezkednél el vagy Budapesten 

szeretnéd megtalálni a számításaidat? 

Nem szeretnék az erőműben dolgozni, mert életem nagy részét itt éltem le. A fővárosban 

tanultam, amit meglehetősen megszerettem, a nyüzsgést, a pörgést, ezért Budapesten 

szeretnék munkát keresni, elhelyezkedni. 

Biztosan nézegetted már a munkahelyeket! Sokoldalú vagy, sok lehetőséged van. Mi az, 

ami leginkább közel áll hozzád? 

A másik szakirányom a környezettechnikán kívül az energetika, amit röviden úgy írhatnék le, 

hogy az energia termelésével és felhasználásával kapcsolatos dolgok összessége. Ez egy elég 

egyéni definíció, de ebből az következik, hogy bárhol el tudok helyezkedni, ahol energiát 

termelnek vagy használnak fel. Erőművekben, áramszolgáltatóknál vagy egy konkrét cégnél, 

ahol a tulajdonban lévő épületek üzemeltetésével vagy az energetikai jellegű problémákkal 

tudok foglalkozni. 

Egy kicsit visszatérve a sulira. Nem furcsa számodra, hogy tanári végzettség nélkül 

oktatsz? 

De, valóban az, hiszen sohasem hallgattam sem pszichológiát, sem pedagógiát, ami 

szükségeltetik ahhoz, hogy az ember egy ilyen munkakört ellásson. Bár nekem nagyon sok 

olyan tanárom volt, akik szintén nem foglalkoztak ilyen témákkal, hanem sokkal inkább a 

szakmai téren nyújtottak kiemelkedőt. Én úgy érzem, hogy van egy olyan mértékű 

kommunikációs készségem, amivel át tudom hidalni ezeket a végzettségbeli hiányaimat. 

Én úgy tudom, hogy a diákokkal már ezen rövid idő alatt is jó kapcsolatot alakítottál ki. 

Hogy állnak hozzád a fiatalok? 

Úgy érzem, jól kijövünk egymással. 

A nyelvek területén nagyon nagy tehetséggel rendelkezel. Angolból és németből is 

nagyon magas szintet értél már el. Milyen utat kellett ehhez bejárnod? 

Általános iskolás koromban 8 évig tanultam németül, amire tulajdonképpen édesanyám 

beszélt rá. Ő sváb származású és nagyon szerette volna, ha beszélem ezt a nyelvet. Utána az 

ESZI-be jöttem tanulni, s angol került az órarendembe, de a németet természetesen folytattam 

magán úton. Jól ment és így harmadikas koromban letettem egy német középfokú 
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nyelvvizsgát, majd gyakorlatilag 5 hónapra rá már a felsőfokút. A tanárom azt mondta, 

érdemes lesz megpróbálni, és valóban sikerült is. Ezzel párhuzamosan tanultam az angolt az 

iskolában, de az órai szint számomra egy kicsit lassúnak bizonyult. Ekkor, – amikor a német 

“ügy befejeződött – angolból is elkezdtem magántanárhoz járni. Szüleimnek rengeteg hálával 

tartozom, hogy mindezt lehetővé tették. S már célzatosan készülve arra, hogy a felvételin 

kemény pontokat jelent a nyelvvizsga, megcsináltam a középfokút angolból. Ezután úgy 

döntöttem, hogy az ötödév alatt, amikor amúgy sem kell annyit tanulni, ezt a nyelvvizsgát is 

felsőbb szintre hozom, mert úgy éreztem, hogy érdemes és időm is van rá. Tanárom is 

bíztatott, hogy ez nem lenne egy vesztes csata, ha nekiindulnék. Abban az évben sikerült is 

megcsinálnom. Ennyit a papírokról… A másik pedig az, hogy én nagyon szeretem a 

nyelveket: tehát olvasok mind a két nyelven rendszeresen és megszólalni sem félek, ami 

szerintem egy picivel többet is mond el a papíroknál. 

A módszereidről mondjál egy pár dolgot, légyszíves! Mindig nyelvtankönyv szerint 

haladtál, vagy inkább természetesebb úton (itt gondolok a televízióra, külföldi utakra) 

sajátítottad el a nyelvet? Esetleg ez párhuzamosan történt? 

Sokan azt hiszik – bármelyik nyelven szólalok meg –, hogy rengeteget tartózkodtam kint 

külföldön, s azért vannak nyelvvizsgáim. Egyszer voltam egy rövid ideig Angliában, de ez 

egyértelműen nem bír kardinális jelentősséggel ebből a szempontból. A televíziót valóban 

rengeteget néztem, abból sokat magamra szedtem, de hobbiszinten is közel állnak hozzám a 

nyelvek, szeretek dalszövegeket olvasgatni és fordítgatni. Nagy képregény gyűjtő vagyok, 

több, mint 600 képregényem van otthon, és azok is angol vagy német nyelvűek. Ilyen 

forrásokból is rengeteg tudást lehet szerezni. 

Tudnál –e mondani valami olyan tanácsot, ötletet, amivel a diákok megkönnyíthetnék a 

nyelvtanulásukat? 

Olyan dolgokkal kapcsolatban keressék a nyelvet, ami valóban foglalkoztatja őket. Egy angol 

nyelvkönyv nyilván nem olyan érdekes, mint például egy regény. Találniuk kell valami olyan 

kapcsolódási pontot, ami az órán leadott anyagon felül izgatja őket. 

Az eredményeidnek köszönhetően már külföldre is eljutottál, tanulmányi célból. 

Hányszor és mennyi ideig tartózkodtál kint? 

A Műszaki Egyetemen a németes mérnökképzésen vettem részt, ami annyit jelent, hogy az 

első 4 félévet német nyelven végeztem el Magyarországon. Aki elérte a bűvös 3,5-ös átlagot, 

egy félévre kimehetett Karlsruhe-ba, Németországba. Itt olyan óráink voltak, melyek 

igazodtak a műegyetemi tantervhez. A német egyetemistákkal együtt járva egy csoportba, 

tulajdonképpen odakinti tanulóknak számítottunk minden szempontból, kaptunk ösztöndíjat, 

kollégiumot. Ez egy olyan élmény volt, amit soha nem fogok elfelejteni, úgy érzem, 

gazdagabbá lett általa az életem. A második alkalom pedig úgy adódottt, hogy én egy olyan 

tanszéken írtam a diplomamunkámat, ahol az egyik professzornak nagyon jó kapcsolatai 

voltak az imént említett egyetemmel. Megkerestem őt, hogy van –e számomra kint 

diplomatéma. Találtunk az ő hathatós segítségével, amiért nagyon hálás vagyok neki. 

A ZENE nagyon közel áll hozzád. Életed része – azt hiszem… 

Rockzenét kedvelő ember vagyok már 15 éves korom óta. Eléggé komolyan foglalkozom 

vele, olyan értelemben, hogy ez sokkal több nálam, mint hobbi. Nagyon érdekelnek az 

együttesek tagjai, önéletrajzuk, mi motiválja őket arra, hogy olyan zenét írjanak, amilyet 

írnak. A szövegek nagyon fontosak számomra, elolvasom, lefordítom, meg is tanulom őket. 

Én magam is foglalkozom zenéléssel, éneklek is egy együttesben, szövegeket írok, 

énekdallamokat próbálok rájuk illeszteni. Együttesünknek, a Creak-nek (bár nemsokára a 

Third eye névre fogjuk keresztelni) már volt is egy koncertje. Fontos számomra a zene… 

Egyszerre szórakozás, terápia, s van benne valami olyan lélek, amit kevés más dologban 

találni meg az életben… 

Baksay Adrienn 



ESZIRAT  december 

 9 

Szia Kedves Olvasóm! 

 

Lássuk csak, érdemes-e tovább legeltetned szemeidet ezen az oldalon… Nos, ez egy 
(írója által) visszatérő vendégnek szánt rovat, amely nem kevesebbet tűzött ki maga elé 
célként, mint azt, hogy érdeklődésre számot tartható gondolatokkal bombázza fiatal és 
befogadóképes elmédet, mindeközben érintve a nyelvtanulást, illetve rövid idegenvezetést a 
ZENe világába. Konkrétan egy-egy dalszövegen, és fordításán keresztül próbálok majd meg 
hónapról hónapra (bízzunk a rendszeres megjelenésben) néminemű mentális rágcsálnivalóval 
szolgálni Neked, melynek megemésztéséhez jó étvágyat kívánok! :) 

Az ehavi kiszemelt a Nine Inch Nails (NIN) nevű együttes ”something i can never 
have” című dala, amely az 1989-ben megjelent ”pretty hate machine” elnevezést viselő 
lemezen található; ez volt a NIN első albuma, bemutatkozása. Sokan sokféle stílusba 
próbálták már beleszorítani a NIN-t a szintipoptól elkezdve az ipari metalig. Számomra ez 
az igazi ”alternatív” zene; semmilyen korlátot nem tűr meg maga körül, ördög és angyal, 
fekete és fehér (és minden szín e kettő közt), gyűlölet és szeretet egyaránt sugárzik belőle. 
Igazi Nagybetűs Művészet. Mellékesen megjegyzem, hogy NIN=Trent Reznor, azaz egy 
ember felelős a ZENÉért, az énekdallamokért, a szövegekért, valamint a 
hangmérnöki/produceri tevékenység oroszlánrészéért. Példaképnek nem rossz… 

A szöveg hangulatáról csak annyit, hogy nehéz időszaknak a szülötte: Reznor távol 
otthonától, Angliában dolgozott a lemezen, amikor megtudta, hogy régi nagy szerelme 
férjhez ment és gyereket szült. Az ilyesmi köztudottan nem segíti elő a tartós lelki 
egyensúlyi állapot elérését – elborult lemez született, komor hangvételű dalokkal. Szakítás 
előtti és utáni időszakok ideális hallgatnivalója (kizárólag terápiás célzattal). Enjoy! 
 

            

       AB 

 

nine inch nails 
 
something i can never have 
 
i still recall the taste of your tears  
echoing your voice just like the ringing 
in my ears  
my favorite dreams of you still wash 
ashore  
scraping through my head 'til i don't 
want to sleep anymore  
 
 
 
 

 
 
valami, mely sosem lehet az enyém 
 
még mindig emlékszem könnyeid ízére 
hangod a füleimben cseng 
kedvenc rólad szőtt álmaim hullámként 
csapnak át partomon 
s addig kaparnak fejemben, míg többé 
aludni sem akarok  
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you make this all go away  
you make this all go away  
i'm down to just one thing  
and i'm starting to scare myself  
you make this all go away  
 
 
you make this all go away  
i just want something  
i just want something i can never have  
 
 
you always were the one to show me 
how  
back then i couldn't do the things that i 
can do now  
this thing is slowly taking me apart  
grey would be the color if i had a heart  
 
come on, tell me you make this all go 
away  
you make this all go away  
i'm down to just one thing and  
i'm starting to scare myself  
you make this all go away  
you make this all go away  
i just want something  
i just want something i can never have  
 
 
in this place it seems like such a 
shame  
though it all looks different now, i know 
it's still the same 
everywhere i look you're all i see  
just a fading fucking reminder of who i 
used to be  
 
come on, tell me you make this all go 
away  
you make this all go away  
i'm down to just one thing  
and i'm starting to scare myself  
you make this all go away  
you make it all go away  
i just want something  
i just want something i can never have  
i just want something i can never have  
 
 
 

mindez elmúlik tőled 
minden elmúlik tőled 
már csak egy dolog maradt meg 
nekem 
és lassan megijedek magamtól 
mindez elmúlik tőled 
 
minden elmúlik tőled 
olyasvalamit szeretnék 
az kell nekem, mi soha nem lehet az 
enyém 
 
mindig te mutattad meg nekem, mit 
hogyan tegyek 
akkoriban nem voltam képes arra, 
amire most 
lassan szétszaggat ez az érzés  
ha lenne szívem, szürke volna 
 
mindez elmúlik tőled 
minden elmúlik tőled 
már csak egy dolog maradt meg 
nekem 
és lassan megijedek magamtól 
mindez elmúlik tőled 
minden elmúlik tőled 
olyasvalamit szeretnék 
az kell nekem, mi soha nem lehet az 
enyém 
 
annyira szégyellem magam 
bár sok minden másképp fest, tudom, 
semmi sem változott 
bármerre tekintek, csak téged látlak 
mindössze egy halványuló …. emlék 
arról, ki voltam 
 
 
mindez elmúlik tőled 
minden elmúlik tőled 
már csak egy dolog maradt meg 
nekem 
és lassan megijedek magamtól 
mindez elmúlik tőled 
mindent elűzöl tőlem 
olyasvalamit szeretnék 
az kell nekem, mi soha nem lehet az 
enyém 
azért epekedek, amit sohasem 
kaphatok meg 
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Búcsú Rácz Robitól 

 

 

Sokféle emberi életút létezik. Sorsunk alakulása részben múlik csak rajtunk. Vannak 

szerencsés, sikerekkel teli életpályák, de sajnos egyre több, tragédiákkal övezett vagy abba 

torkolló emberi sorsról tudhatunk. 

A legszörnyűbb az, amikor egy nagyon tehetséges, sokra hivatott ifjú kerül abba a helyzetbe, 

hogy a világ feldolgozhatatlanná válik számára, és végső kétségbeesésében 

visszafordíthatatlan lépésre szánja magát. 

 

Rácz Róbert a tanítványunk volt. Kedves, segítőkész, vidám diákra emlékszünk vissza a 

személyében. Matematikai tehetsége pedig a legkiválóbbakkal emelte egy sorba. 

Több alkalommal is képviselte iskolánkat  különböző tanulmányi versenyeken, egy 

alkalommal még a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen is. 

 

Nem láttuk, hogy belső gondok feszítik. Leérettségizett, mint osztálytársai mindannyian, és az 

AIFSZ– en folytatta tanulmányait. Ekkor már jórészt kiesett látókörünkből. 

Félig-meddig önálló felnőttként élt tovább. Nem tudtuk, hogy szüleivel már megszűnt szinte 

minden kapcsolata, és érzelmi élete sem megfelelően alakult. 

  

Megdöbbenéssel vettük tudomásul a rettenetes hírt, amely önszántából bekövetkezett 

haláláról érkezett. Ez a halál sokak felelőssége. A család, az iskola, a társadalmi- és érzelmi 

közeg mind- mind közrejátszhatott benne.. 

Talán, ha egy jó barát rászól, talán, ha létezett volna a szülői gondoskodás, talán, ha segít egy 

igazi szerelem, mindez nem történik meg. 

Megtörtént, és az utólagos feltételes módok már semmin sem változtathatnak. 

Nagyon – nagyon szomorúak és tehetetlenek vagyunk. 

Rácz Róbert, minden diáktársad és tanárod nevében búcsúzunk Tőled.  

 

Nyugodj békében! 

Á. T. 

 

 

/FUCHS KATALIN / 

 

Se káprázat 

 

     se gyertyafény  

     mi az űrt betöltené  

     …………………..  

     Meghaltál  

     mégis én bomlok  

     furcsa cafatokká  

     szétszóródom  

     mint kezeim közt  

     hamuporod  

     mit virágok közé  

     hintettem szerte szét.  

     S mint sorsomnak  

     bamba cselédje  

     teszem mi dolgom -  

     a vágy idegen  

     a tovább mihaszna  

     hiszen csak emlék már  

     rólad a valóság. 

 

 



ESZIRAT  december 

 12 

 

Kedves Tanítványom, Robi! 

 

 

Úgy látlak magam előtt, mint 

középiskolás korodban, ahogy 

egyenes tartásoddal, nyúlánkan és 

kicsit ringatózva mész előttem a 

sárgakockás folyosón, ahogy a kis 

osztályteremben szemben ülsz 

velem, hátul az utolsó padban, és 

csibészesen töröd a fejed valami 

máson, mert mindig tudni lehetett, 

hogy akkor is máshol voltál, kicsit 

mindig máshol jártál….  

 

Nem hagytál sokat megtudni 

magadról. Tehetséges és érzékeny 

felnőtt gyermekként, nem engedtél 

az igazadból, erő és akarat hajtott. 

Jól tanultál, a legjobban a 

matematikát kedvelted, a 

természettudományok jobban álltak  

neked.  

Nem kellett tanácsot kérned senkitől, 

boldogultál és úgy hittük boldog 

voltál. Nem láttunk töprengeni , lelki  

nyavalyákkal bajlódni. 

Természetesen éltél, nyíltan. Olyan 

nyíltan , mint ahogyan arról a képről 

tekintesz ránk, nagyra nyílt, nagy 

őszinte szemekkel. 

  

Itt állunk előtted, tanáraid, 

diáktársaid, itt látunk mindnyájan 

magunk előtt, ránk nézel,… és  a 

tekinteted mostantól talányos és 

titokzatos, próbálunk megfejteni, 

megérteni. 

Miért nem tudtak ezek a szemek 

vallani ? Miért nem értettünk a 

csendből, a hallgatásból?  

 

Nem értjük, hogy mért hagytál el 

bennünket!!…De talán mégis, hiszen 

manapság erőnk éppen akkor hagy el 

bennünket, amikor a legnagyobb 

szükségünk volna rá. Úgy érezhetted 

ki kell lépned a szorításból, és talán 

úgy, hogy ezúttal is megmutatod, 

hogy nem más fog dönteni helyetted. 

Ma már tudjuk, hogy sokszor nagy 

bajok érhettek, ma már érezzük, 

hogy miért voltál olyan önálló és 

bátor, …mert muszáj volt, mert nem 

volt szabad gyengének lenned. 

 

Valami magyarázhatatlan érzés, 

mikor egy fiatal élet kihunytával kell 

szembesülni. Fájdalommal állunk itt  

előtted. Megtartunk szívünkben, 

olyannak látunk majd mindig, mint 

amilyen most vagy, fiatalnak, 

mosolygós arcúnak. 

Megöregedhetünk, de a te fájdalmas 

ifjúságod őrizzük, mint a múltat, 

amit együtt éltünk, mint a múltat, 

amit együtt titkoltunk egymás előtt. 

Nagy fájdalommal búcsúzom tőled 

diáktársaid és tanáraid nevében: 

     

   

Leimsziederné Tóth Ildikó 
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/BALLA ISTVÁN/ 

Nekrológ 

 

Ajtót nyit a lélek 

óceán ringatja 

betömi a léket 

cápafog harapta 

 

Fényre tapadt szemmel 

sötétséget járva 

kibontott kezemmel 

versekben vájkálva 

 

Tükröt játszik a víz 

eltűnő képeket 

bűntudat, savanyú íz 

feszíti szívemet 

 

Felhőt lapátolva 

angyallá gyűrődnék 

óceánba folyva 

lennék az öröklét 

 

Sarat lapátolok 

föld bugyrába nézve 

romló sejtből vagyok 

nem írtak az égre. 
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Szervusztok mindenki! 
 

 

 

Nem tudom, de lehet, hogy csak én voltam 

az, aki hiányolta az ESZIratból a sport-

rovatot, de azért úgy gondoltam, hogy 

inkább csinálok egyet, nehogy már ez 

véletlenül másnak is hiányozzon. 

Az idei évben már volt néhány sport 

esemény az iskolában. Ezzel most nem 

csak a házibajnokságokra gondolok. Mivel 

eddig már annyi minden történt, nem tudok 

mindenről részletes leírást adni, így úgy 

döntöttem, kiválasztom a számomra 

legszimpibbet. Ebben az évben először 

került megrendezésre a Kolesz foci kupa 

október 23-án. Ezen a bajnokságon 

kollégisták és Eszisek vagy egyéb 

protekciósok vehettek rész és mérték össze 

tudásukat. Összesen öt csapat jelentkezett. 

Annak ellenére, hogy az előző éjszaka 

sokunk számára elég hosszúra sikeredett 

nagy kedvvel, lelkesedéssel és erő-

bedobással vettünk részt ezen a versenyen. 

A koleszosok számára jól ismert kedves 

Ludányi János „urunk és parancsolónk” 

jóvoltából élvezhettük ezt a sportos 

délelőttöt. Ugyan nézőközönség és 

szurkoló tábor nem volt valami sok, a 

hangulat mégis fergeteges volt. 

Végül a következő eredmény született: 

Az első helyezést a „D” azaz IHB csapat 

érte el. 

Tagjai: Babér Zoltán (1 gól) 

Bohnert Orsolya (2 gól) 

Kaiser Gergő (3 gól) 

Molnár Gábor (3 gól) 

Vida István (1 gól) 

Vida Péter (5 gól) 

Második helyezett: „B” csapat, melynek tagjai: 

Csököly Sándor (2 gól) 

Idó Krisztián (2 gól) 

Jantner Kálmán (2 gól) 

Ludányi Áron (2 gól) 

Mácsai Gábor (5 gól) 

Papp László 

Harmadik helyezés az „A” csoport. 

Tagjai: 

Horváth Balázs (3 gól) 

Frits Márton 

Svorcz Viktor 

Kocsis Máté 

Szabó Ádám (2 gól) 

Gaál Balázs (4 gól) 

Gólkirályok: Hegedűs Csaba és Nagy Szilárd 7-7 góllal elsők a fiúk közül, a lányoknál pedig 

az egyetlen hősies résztvevő Bohnert Orsolya Kinga 2 góllal. 

B. O. 
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Élménybeszámoló 

 
Helyszín: Balatonfüred, 

tortaszálló.  

Mióta ebbe a suliba jöttünk, 

azóta álmodunk arról, hogy 

végre eljutunk a Balatonhoz. 

Együtt, az egész osztály. 

Sajnos 3 éven keresztül ez 

„csak” egy ábránd volt. És 

akkor végre elérkezett a 

várva várt 4. osztály. Az 

első napon úgy jöttünk az 

iskolába, hogy most nem 

engedünk a 48-ból és ha 

törik ha szakad akkor is 

elmegyünk Füredre. Az 

egész elég pocsékul 

kezdődött. Már az időponton 

is balhéztunk. Na, mikor a 

szülők és más emberkék 

megtudták, hogy mi 

októberben akarunk a 

Balatonhoz menni, nagyokat 

kacarásztak rajtunk.  

„Mi? Ti ősszel akartok 

Balatonra menni, az olyan 

mint monszun idején 

Hawaii-ra. :-)) „ 

De mi, mint mindig ezt is 

elég mókásan fogtuk fel. 

Szerdán, suli után 

találkoztunk a pályaudvaron, 

hogy végre elindulhassunk. 

Megérkezett egy busznak 

látszó veterán jármű. Talán 

még a II. világháborúból 

maradt fent szegény 

csotrogány. Gondoltuk: Á, 

semmi baj, lényeg a 

társaság. Csak, mikor 10 

perc múlva már mindenki 

odafagyott az ülésekhez és 

jégcsapok lógtak az 

orrunkról, eszünkbe jutott, 

hogy talán meg kéne kérni a 

sofőr bácsit, hogy kapcsolja 

be a fűtést. Sofőrbácsi 

persze készségesen 

elmagyarázta, hogy igaz 

fűtés nincs a buszon, de a 

következő megállónál 

kiszáll és megcsapkodja lent 

a gépházat és nem lesz olyan 

hideg.  

De nem ez volt az egyetlen 

meglepő dolog az utazáskor. 

Egy kissé ittas kinézetű 

úriember „fel akarta csípni” 

az egyik kedves 

tanárnőnket. Szóval mikor 

megálltunk a Füredi 

buszmegállóban mindenki 

fellélegzett. 

Megszabadultunk a 

fegyencjárattól!  

Mindenki azt hitte, hogy 

elérkezett a pihenés, hogy 

mindenki élvezheti az 

uszodát, szoláriumot, és 

szaunát. De a borzalmak 

csak ekkor kezdődtek! Az 

semmi nem volt, hogy alig 

aludtunk pár órácskát 

éjjelente. Egyik napra 

beterveztünk egy szauna 

napot. Két tanárnéni, akik 

velünk jöttek elmentek 

vásárolni, így egyedül 

maradtunk, hogy kedvünkre 

garázdálkodjunk. 

Meglepetésként ért minket, 

mikor egy szakállas bácsi 

feltűnően követett minket 

mindenhová. Még a 

szaunába is utánunk jött! A 

középkorú bácsi elmesélte, 

hogy neki most épp nincs 

barátnője és milyen jó, hogy 

itt van 16 fiatal csajszi és ha 

jól látja mi is egyedül 

vagyunk, szóval ezzel 

finoman értésünkre adta, 

hogy kezdhetnénk valamit 

egymással. Először poénnak 

fogtuk fel a dolgot, de 

amikor már a 10. lapát vizet 

rakta a szaunakőre és a 

hőmérséklet 

elviselhetetlenné vált, 

ráeszméltünk, hogy az egész 

nem tréfa dolog, hisz a bácsi 

azért növeli a hőmérsékletet, 

hogy már meztelenül 

legyünk. A végén már 

mindenki kimenekült a 

gőzből.  

Az estét mindenki nagy 

izgalommal várta. 

Elhatároztuk, hogy 

felkeressük a helyi 

vendéglátó-ipari egységek 

közül a legmenőbbet és ott 

az egész éjszakát átbulizzuk. 

Elindultunk az éjszakába. 

Az eső zuhogott, senki nem 

járt már akkor az utakon. 

Elkezdtünk énekelni. Nem 

tudni, hogy az énekünk nem 

tetszett-e az égieknek, de 

úgy elkezdett esni. Mi meg 

jól eláztunk. Már vagy egy 

órája mentünk, de Matcho 

pub sehol. Mégmindig 

énekeltünk, de már nem volt 

olyan jókedvünk. Mikor már 

a rendőrautók kezdtek 

kőrözni körülöttünk, mint a 

szegény áldozatra leső 

ragadozó sasok, kezdtünk 

rájönni, hogy talán nem 

kéne felordibálni az utcákat 

csütörtök éjjel. Éppen vissza 

akartunk fordulni, mikor 

végre megtaláltuk a 

szenthelyet. De nem volta 

akkora nagy durranás az 

egész, mint ahogy 

elképzeltük. Egyrészt, se 

zene nem volt, táncolni 

akartunk, de a pincérlány 

tapintatosan megkért rá, 

hogy azért nem égessük úgy 

le a helyet. Szóval ez is 

kilőve. Rajtunk kívül volt 

még kb. 4 ember. Az egész 

pub tök üres volt. Hát, ha fél 

órát ott voltunk akkor sokat 

mondok. A fél osztály 

rosszul lett. Végül 

hullafáradtan értünk vissza a 

szállodába. Minden 

balszerencse ellenére, azért 

naon jól éreztük magunkat.  

 
Summer 
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Két dadogós megy a Rákóczi úton. Egyszer csak megszólal az 

egyik. 

- Lá-lá-lá-láttad? 

Mire kimondja, már elment. 

- Ne-e-em. Miért, mi volt? 

- Egy i-i-ilyen ko-csi! 

Néhány perc múlva megint mondja az egyik. 

- Lá-lá-lá-láttad? 

Mire kimondja már elment. 

-Ne-e-em. Miért, mi volt 

-Egy i-i-ilyen nő! 

Pár perc múlva ismét szól az egyik. 

-Lá-lá-lá-láttad? 

Most már nagyon dühös a másik, és gyorsan rávágja. 

-Lá-lá-láttam. 

-Akkor mé-mé-mért léptél be-le-le-le? 

 

Egy férfi megállít egy nőt az utcán. 

-Te-te tessék mondani, hol van a da-da-da-dadogók i-i-i-

iskolája? 

- Minek magának, már egészen jól dadog. /Kalu-Balu/ 

 

Pistikének azt mondja az anyukája: 

- Kisfiam! Ha egy hétig jó leszel, akkor kapsz egy medencét. 

Pistike szenvedések árán egy hétig jól viselkedik. Az anyukája 

megveszi neki a medencét. Anyukája napozik és örömmel nézi, 

hogy Pistike fejeseket, szaltókat ugrik. Azt mondja neki: 

- Pistike, ha egy hétig megint jól viselkedsz, akkor kaphatsz 

bele vizet is… 

 

Az agresszív kismalac nyomul a városban az új motorjával. 

Megállítja a rendőr gyorshajtás miatt és így szól: 

- Ez neked 10.000,- Ft-ba fog kerülni. 

- Nem kell, túl drága! 

 

Két kutya sétál az utcán. Az egyik odaszól a másiknak: 

- Te ez a ház nem a Vágó Istváné? 

- De. 

- Megjelöljük? 
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- Halló, itt a tűzoltóság! 

- Kérem, jöjjenek gyorsan, ég a lakásom! 

- Na és hogyan jutunk ki magához? 

- Hát a múltkor még volt az a nagy piros autójuk… 

 

A rádióba betelefonál egy hallgató: 

- Tegnap találtam egy pénztárcát, volt benne 3000 USA dollár, 

5000 angol font, 10000 német márka és egy névjegy… Kis Béla. 

Neki küldeném a következő dalt… 

 

- Doktor úr, nagyon sárgák a fogaim. Mit ajánl? 

- Barna nyakkendőt. 

 

Aranyszólások 
 

Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek és mégis szeretnek… 

 

Minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van egy csomó dolog, amiért a kormányt 

nem lehet hibáztatni. 

 

Méghogy az úszástól jó alakod lesz?! 

Nézdd meg a bálnákat… 

Én normális vagyok! Már a hangok is megmondták… 

 

 
 

Az Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett területi szavalóversenyen 

BESE Dóra 11. F osztályos tanulónk negyedik helyezést ért el, könyvjutalomban részesült. 

 

 

Az Országos Szövegszerkesztői Versenyen szép eredményeket értek el a következő tanulók: 

 

1.GELENCSÉR ÉVA   12. F 

2. KREPSZ TIMEA   12. F 

3. JUHÁSZ ÉVA    11. F 

5. ŐRI ENIKŐ   11. F 

8. KERN TIMEA   12. F 

9-10. NAGY TÜNDE  12. F 

9-10. NÉMETH VERONIKA 11. F 

11. KISS KATA   12. F 

13. GALLUSZ MIETTA  12. F 

17. SZŐTS BOGLÁRKA  11. F 
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Ezért kell ismerni a Bibliát!!! 

/Eszi-s dolgozatokban olvastuk/ 

- Pilátus tudta, hogy rosszul döntöttek, ezért behozatott egy lavór vizet és megmosta a kezét 

Jézus előtt. 

- Szodomának és Gomorának el kellett menekülniük és nem volt szabad hátranézniük. 

- a bábeli ferde torony ill. Bábelről egy tornyot neveztek el; 

- az emberek veszekedtek, de Jézus szétcsapott köztük, és az emberek abbahagyták a Bábel 

felépítését. 

- 7 nagy és több kicsi apostol volt. 

- pátriárkák: érinthetetlenek, a vallás által kirekesztettek. 

- Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, és így megtudták az életről az igazságot. 

- Pilátus mondta: hogy az egészhez semmi köze sem volt, ő ebben az egészben érintetlen . 

- Potifárné Józseffel akart intim kapcsolatot létesíteni, csak Józsefet nem érdekelte! 

- Golgota: töviskoszorú, melyet Jézus fejére tettek.  

- Matuzsálemi kor: az élet legszebb kora. 

(Foxi) 

 

 

Orientáción: 

- Tanár: Írjátok föl, hogy Folyékony szigetelő anyagok. Na, ezt milyen ellipszilonnal írjuk? 

Mire az egyik diák bekiáltja: PONTOS!!! 

- Melyik a legismertebb gyanta? – A VEET. 

-A gyulladási pont 20°-kal legyen nagyobb ~ A fulladási pont egy busszal legyen nagyobb. 

Kaolin ~ Saolin 

Irodalomórán: 

- A bölcsek vittek Jézusnak: aranyat, tömjént, zsályát. 

- Életben szeretne meghalni. 

- Ki volt Pilátus?- Római helytartó, aki kezet mosott. 

Matekórán:  

- Menj el krétáért, és kísérd el szivacsot egy kora reggeli zuhanyzásra! 

- Ne tapickoljátok össze a falat, mert piszkos lesz! 

Nyelvtanórán: 

- Ezért a csúnya nézésért veszélyességi pótlékot fogok kérni!!! 

Betoldásnál: NIVEA ~ NIVEJA. 

(Dixi és Foxi) 
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VÁLASZTÁSOK – DÖK 

 

 

Hát végre túlvagyunk a 

sokat emlegetett DÖK 

választáson. Mostmár 

csak reménykedhetünk, 

hogy TÉNYLEG olyan 

személyeket 

választottunk, akik 

képesek is ellátni 

feladataikat, illetve 

szorult beléjük egy csöpp 

kreativitás… Szép 

számmal hallhattunk, 

olvashattunk ígéretekről, 

de ebből mi válik valóra 

és főleg hogyan? 

Egy biztos: a diákság elég 

passzív! Na persze erről 

lehetne vitatkozni, hiszen 

vannak, akik azt állítják, 

hogy ez a passzivitás 

egész egyszerűen abból 

fakad, hogy az iskolában 

nincsenek olyan 

programok, amik iránt a 

kedves tanulók igazán 

érdeklődnének. Itt az 

alkalom: tegyünk 

valamennyit ezekért a 

programokért. 

           

           Zoé 

 

 

 

A minap történt… 
 

Szokásos módon hazafelé „siettem” péntek délután a buszal, amikor az egyik  

megállóban négy fiatal férfi kissé inuminált állapotban „kellemes alkoholos illattal” 

gitárral a kezükben felszálltak. Igen-igen jó kedélyállapotukról az is tanúskodott, 

hogy azonnal rázenditettek kedvenc nótáikra  és pillanatok alatt Dáridó hangulatot  

teremtettek az egész buszon. Persze mindenki nevetett rajtuk, a közel ¾-es órás 

 buszozás igy legalább nem volt annyira monoton, ennek ellenére sokan – köztük én 

 is – örültek, amikor leszállhattak végre a járműről… 
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Matematikai tanmese haladóknak 

Egyszer volt, még a párhuzamosokon is túl egy hosszú 
gyökvonal alatt élt Ismeretlenke királykisasszony. 

Olyan szép pozitív leányzó volt, hogy még a 

szomszédos két ismeretlenes egyenlet is 

megcsodálta. Jártak is hozzá négyzetek, gyökök, ő 

azonban csak szegény kis törthányadost szerette, 

amelyik ott őrizte a vén egyenlet egyik ismeretlenét. 

Történt egy szép példamegoldásnál, hogy a kis 

Ismeretlenke eltűnt. Mondták is az arra sétáló tört 

vonalak, hogy ők látták, amikor szegény 

Ismeretlenkét bezárták két zárójel közé, s hogy ne 

tudjon kiszökni négyzetre emelték. Útra kelt hát a 

kis törthányados, hogyha kell, akár nevezője árán is, 

de kiszabadítja a fogoly leányt. Az úton ezer 

veszedelemmel kellett megbirkóznia. Az egyik 

számrengetegben majdnem nullára redukálták, máshol 

meg reciprokára akarták fordítani. 

Végül is sikerült kiszabadítania elveszettnek hitt 

kedvesét, s még sokáig, mint boldog eredmények 

éltek, míg a tanárnő hibásnak nem találta őket. 

(Foxi) 
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A tapintat sosem tartozott az erősségeid közé, és a bolygók együttállása 5-e 
körül még csípősebbé teszi a nyelvedet. A vicces beszólások komolyan sérthetik mások érzéseit: 
lehet, hogy történetesen igazad van, de inkább ne olvasd az ismerőseid fejére az összes 
hibájukat! 

A túlzott közlékenység árt a hírnevednek, de az Uránusz segít, hogy 
titokzatosabbnak tűnj mások szemében. Fontos tudnod, hogy egy komoly nő nem teregeti ki az 
összes szennyest még a barátai előtt se.  

A Vénusz előhozza belőled a végzet csábító asszonyát 24-e után. Villogj kihívó bugyiban-
melltartóban: egy ilyen jó kis csajnak senki nem tud ellenállni. Még egyedül? Élvezd a váratlan 
flörtöt 27-én, de ne várj tőle túl sokat: végül valószínűleg csak egy baráttal leszel gazdagabb. Pár 

 

 
 

Döntsd le a gátakat! 12-e előtt tölts egy napot 
egy új baráttal - ez a kapcsolat egyszer még 
fontossá válhat. Társ nélkül? Ha a hapsi 20-a 
körül úgy véli, ki-ki fizesse a magáét: nem éri 
meg a pénzét. Párosan? 4-én új testi 
élményekre vágysz. A szerelem a szabadban 
most nem jön össze, de a hálószoba ablakát 
még szélesre tárhatod. Cosmo tipp: Vigyázz a 
munkahelyi pletykálással a hónap közepén, a 
fejesek nem mindig értékelik a róluk terjesztett 
jó sztorikat. 
 

 
 

Tüntesd el a nyomokat! Szabadulj meg a 
kompromittáló videóktól és fotóktól 20-án. 
Valaki szimatol utánad! Még keresed a nagy 
Őt? A szürkülő halánték, aki a hónap elején az 
utadba kerül, kitűnő szerelmi tanító. Tiéd az 
igazi? Az őszinte Vénusz inspirálja a 
fantáziátokat 6-a körül. Azért vigyázz: csak 
azokat a piszkos ötleteket tárd fel, amik a 
drágának is bejöhetnek. Cosmo tipp: Menj 
bulizni 26-a után, amikor önbizalmad a 
csúcson van. 
 

 

 
 

Építsd a karriered! 9-e körül a Merkúr 
fantasztikus hatással lesz a kommunikációs 
képességeidre. Most a szó szoros értelmében 
kifizetődő egy munkamegbeszélés a főnökkel. 
Még keresed? A barátnőd a hó végén 
összehozza a randevút az álompasival. Ne állj 
ellen a győzködésének! Komoly kapcsolatban 
élsz? A barátod mamája szövetségre akar 
lépni veled 22-e után. Használd ki az 
anyósjelölt jóindulatát a Junó aszteroida 
uralma idején. Cosmo tipp: Ha a Plútó 
visszahozza a képbe egy volt fiúdat 24-e 
körül, eszedbe ne jusson második esélyt adni 
neki. 

 

 
 

Gondold át kétszer! Kerüld a fodrászt és a 
szabót 6-áig - a Mars nem támogatja a nagy 
arculatváltásokat. Még pár nélkül? A hónap 
közepén te és a barátnőd ugyanabba a fiúba 
estek bele. Tedd félre a szemérmet, és hajts 
rá teljes erővel. Tudod: szerelemben és 
háborúban� Párosan szebb? A 19-i telihold 
szabadon engedi ritkán látott vadabbik énedet. 
Most a legpiszkosabb játékoknak is helye van. 
Cosmo tipp: Kétszínű alakot hoz a 
társaságodba a Neptunusz 18-án - légy 
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Vigyázz a szádra! Ne beszéld ki a titkaidat: 
25-e táján még a falnak is füle van körülötted! 
Partner híján? A srác, aki a hónap végén hajt 
rád, nem a te eseted. Azért legyél vele 
kedves: a haverja egész helyes… Duóban? 
Tégy pikáns ajánlatot a párodnak 5-e körül, a 
Mars jó hatással van a nyelvkészségére. 
Cosmo tipp: A barátaid érdektelen 
problémákkal nyaggatnak 10-én. Egyszerűbb, 
ha kihúzod a telefont! 
 

 
 

Jutalmazd meg önmagad! Régóta vágysz egy 
drága holmira, amit a Vénusznak 
köszönhetően most megszerezhetsz. Ne 
hagyd kicsúszni a kezed közül! Egyedül? 
Egykor ő volt a nagy tekintély, most meg a 
kedvedet keresi. 28-án eldöntheted, ő marad-
e a főnök. Párosan? A Jupiter merészségre 
csábít 6-án. Menjetek moziba, és ne felejtsd: 
néha érdemes a hátsó sorba ülni! Cosmo tipp: 
Talán nem tetszik, amit 30-án hallani fogsz, de 
a tanács megbízható forrásból származik, és 
érdemes megfogadnod. 

 
 

Semmi nasi! A Vénusz 15-e körül nyugtalanná 
tesz. Mozgással vezesd le a feszültséget, és 
csak a körökből vegyél repetát. Még 
társtalanul? Nézz körül 8-án az imádott barátai 
közt - közelebb kerülhetsz hozzá, és 
másokhoz is! Megtaláltad már az igazit? A 
Mars a hónap elején felerősíti rejtett 
uralomvágyadat - vedd a kezedbe a kormányt! 
Cosmo tipp: Tégy félre egy kis tartalékot 28-
áig, mert szükséged lehet rá. 

 
Áss mélyebbre! Az első benyomás nem túl 
kedvező 11-én, de ennek a személynek még 
egy esélyt adnod kell. Sehol senki? Merész 
srác szemezik veled 21-e táján, de tartsd a 
három lépés távolságot - túl rámenős a te 
ízlésednek. Összehozott már vele a sors?  
 

óvatos!  
 

Lázadj fel! Tégy félre minden udvariasságot, 
és nyíltan támadj rá a társaságra, mely 
igaztalanul megvádolt. Még egyedül? Egy 
ártatlan barát hálótárssá válik a hónap végén. 
Már megtaláltad? Fedezd fel a srác sötét 
oldalát 27-én, amikor a Hold szenvedélyes 
tabudöntögetésre buzdít. Cosmo tipp: A 
Vénusz biztosítja, hogy embered vonzereje 
csúcsokat döntsön szilveszter éjszakáján. 
Folytassátok a tűzijátékot kettesben! 
 

 
 

Légy nagyvonalú! Bár 6-án bosszút állhatnál 
az elszenvedett sérelemért, az ilyen megtorlás 
csak ront az imidzseden. Még egyedül? Vidd 
haza az energikus srácot, akivel 21-e körül 
találkozol - szikrázik körülötte a levegő a 
szenvedélytől. Párban? Hagyd ott korán a 
munkahelyedet 20-án, mikor a Mars inkább a 
takarók közötti túlórázásra ösztökél. Cosmo 
tipp: A Szaturnusz nyugtalanná tesz a hó 
végén - csillapító fürdőkkel enyhítsd 
magadban a feszültséget. 

 
 

Lassíts! Az ambíció magasra csap benned 11-
e után, de nem kell minden apróságot 
magadra vállalnod. Inkább a fontos 
feladatokra koncentrálj! Egyedül vagy? Figyelj 
a viselkedésedre a hónap elején. Ha 
kétértelmű jeleket küldesz az új srácnak, ne 
csodálkozz, hogy nem érti, mit akarsz. Már 
kettesben? Az Uránusz mindkettőtöket 
kísérletezésre ösztökél az ágyban 18-a körül. 
Cosmo tipp: Elsején a harcias Mars hatására 
felizzanak a kedélyek. Kerüld a csatákat! 

 
Nézz ki magadnak egy főzőtanfolyamot a hó 
végén, az ott szerzett tudás megerősíti a 
kapcsolatot. (Kettesben is lehet nehéz? Az 
önvédelmi kurzusnak is megvan a maga 
haszna…) Cosmo tipp: Az érzékeny Hold 
miatt különleges figyelemre lesz szükséged 
10-én. Töltsd ezt a napot a legközelebbi 
barátaiddal! 

 

 

 



ESZIRAT  december 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…kíván az iskola dolgozóinak és tanulóinak a 

szerkesztőség! 


