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Ballagás 2012 

. 

 

 

 

 

 

 

2012. május 4-én vettek búcsút az 

ESZI-től negyedikeseink. A régi 

kedves termek végigjárása után 

ünnepi műsor következett. 

ESZI Kiválósága lett: Széles Katalin, 12. D, 

Pesti Bence, 12. B, ESZI Kiválósága 

különdíjas lett Orgován József, 12. C. 

Az ünnepség végén minden végzős 

diák kezéből egy- egy színes lufi szállt 

az ég felé, mely az elmúlt diákéveket 

jelképezte. Kívánunk nekik sok sikert 

az érettségihez! 
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Kolesz-ballagás 

A hagyományoknak megfelelően 

kollégiumunkból is elballagtak végzőseink. 

Május 2-án a feldíszített nagyklub várta őket a 

végső búcsúra. 

 

Az ünnepi műsorból mindenki kivette részét… 

 

 

 

 

 

ki 

verssel, 

ki 

énekkel.  

 

 

A batyuátadás után a negyedikesek átadták a kollégiumi 

stafétabotot. A búcsúbeszédek és az ünnepség zárásaként 

közös fényképezkedésre 

került sor. Reméljük a 

NAGY betűs életben mind 

megállják majd a 

helyüket. 
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Technikusi búcsúztató… 

Amikor a 13-14-esek 

köszönnek el… 

Két hétig tartó kemény 

osztályközösségi munkára volt 

szükség, és persze 

osztályfőnökünk kitartó 

munkájára. Percenkénti 

változtatásokkal jutottunk el a 

műsorig. Számos feladatunk volt, 

mint például: idézetek és zenegyűjtés, a 

konferáló beszéd és a program menetének 

összeállítása, osztálytermek díszítése és az 

állófogadásra való felkészülés. Hogy könnyebben 

menjen a munka, összefogtunk. 

Az a bizonyos pénteki nap volt a kihívás, 

amikor a végzett diákokat elbúcsúztattuk. 

Színpompás virágokkal díszített termek várták 

az utolsó osztályfőnöki órára őket. 

A műsor fél hat után kezdődött…”egy kis 

késéssel ugyan, de remekül lezajlott a műsor és az azt 

követő állófogadásuk is, ahol egy pohár pezsgő 

kíséretében búcsúzhattak az ESZI –től és a tanáraiktól… 

Reméljük, hogy a következő években is ilyen szeretettel búcsúztatják el 

majd a technikusokat.   

Bata Cintia 

VÉGRE… 

Végre itt a jó idő, a nap egyre 

többet süt az égen. Vége a hosszú 

nappaloknak, a búskomor délutáni 

programoknak. 

Ám hiába mindez, hisz sokan a 

fiatalok közül a délutánokat a 

szobájukban töltve gépeznek, 

facebookoznak, filmet néznek, 
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esetleg alszanak. Teljesen 

bezárkózva, nem veszik észre, hogy 

mennyi mindent lehetne csinálni a 

szabadban, a haverokkal vagy 

egyedül, nem pedig a négy fal között 

punnyadva. 

Általában ha megjöttök az 

iskolából, legtöbbetek 

biztosan levágja a padlóra a 

cuccait, magát pedig az ágyra 

vagy a számítógép elé, és 

mehet a lazulás. 

Pedig a jó idő adta 

programokkal nem csak szórakozni, 

relaxálni lehet, de legalább a fejetek 

is kiszellőzik a fárasztó délelőtt után. 

Pénz sem kell ahhoz, hogy délután 

egy kicsit a szabadban kikapcsold 

magad. Például, beszélj össze 

néhány barátoddal, és menjetek el 

együtt sétálni, bringázni, ki egy 

parkba vagy a Duna partra, fogjatok 

össze és menjetek el egy üres 

pályára, vagy füves területre akár 

focizni, akár csak bohóckodni. Ha 

van kutyád, vidd el sétálni, ha 

nem érzed magad fittnek, 

akkor menj el egy kicsit futni, 

kocogni a friss levegőn. 

És még ezeken kívül 

biztos, hogy még jó pár 

szabadon tölthető tevékenység is 

van, amivel nem a facebookon 

rontod a látásod. 

Az a fő, hogy lazulj, érezd jól magad, 

s élvezd, hogy végre itt van mindjárt 

a NYÁR! 
Bata Cintia 

DÖK Nap 

Idén is megrendezésre került a 

diáknap az ESZI-ben. Sok diák 

segítőként is részt vett az 

eseményben, de még így is sokan 

maradtak az osztállyal és szórakoztak 

együtt. 

Szerencsére az időjárás kedvezett a 

szabadtéri programoknak. Sok állomást 

szerveztek: voltak viccesek, például lufi 

borotválás, papírlapra állás, ki mit tud?, 

buborékfújás, joghurtetetés, de ügyességi 

megállók is voltak: talicskázás, 
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gokartozás, biciklis ügyesség, kézilabda, dekázás, labdaadogatás körben. Hasznos 

dolgokat is tanulhattunk, például önvédelmet, judot és a rendőrség is előadást tartott 

nekünk. Kipróbálhattuk a részeg szemüveget is. 

Minden osztály küzdött, hogy játszva nyerje el a főnyereményt. Végül a 12. c-sek lettek 

a befutók. Reméljük jövőre is hasonlóan izgalmas programokkal készülnek a szervezők.   

T.L.R. 
 

FIZIKA 

 
Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 

döntőjének már évek óta helyet biztosít iskolánk. 

Érdemes tudni a versenyről, hogy az elsőt 1998-

ban rendezték Szilárd Leó 100. évfordulójának 

tiszteletére, és az óta is megrendezésre kerül a 

Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásának jóvoltából. 

A nívós, színvonalas, országosan elismert verseny 

két fordulóból áll. A verseny döntőjét a helyi 

iskolákban megrendezett iskolai forduló előzi 

meg, amit rendszeresen február környékén tartanak. Az idei iskolai forduló február 27.-ére 

esett. Iskolánkból is kb. tucatnyi ember gyűlt össze, hogy megmérje tudását a főleg 

magfizikai- sugárvédelmi alapokra épülő feladatok megoldásával, amikre 180 perc állt 

rendelkezésre. Sajnos senki sem ért el olyan eredményeket, hogy esélyes legyen a döntőbe 

jutásra. Ehhez az I. kategóriában a maximális pontszám 60%-a, míg II. kategóriában ennek 

40%-a volt szükséges.  

Április 20-22-én (péntek-vasárnap) kezdetét 

vette a háromnapos fizikaverseny. A döntőbe 

jutott versenyzők felkészítő tanáraikkal 

együtt a pénteki napon a regisztráció keretein 

belül megerősítették jelenlétüket, 

elszállásolásukra a kollégiumban került sor. 

Szabadidejüket szervezett programok tették 

színesebbé (Paksi Atomerőmű látogatása, 

előadások). A szombati napon a 

versenyfeladatok megírására került sor, amit a későbbiekben a számítógépes és mérési 

feladatok megoldása követett. Vasárnap az eredményhirdetés következett. A felkészítő 

tanárok, versenyzők és versenybizottság jelenlétében ünnepélyes keretek között átadásra 

kerültek a Szilárd Leó emlékérmek, amit mindkét kategóriában az első három helyezett 

vehetett át. A „Szilárd Leó Tanári Delfin-díj”-at a nukleáris oktatás területén kimagasló 

munkát végzett tanár vehette át, a „Marx György Vándordíj”-at pedig a versenyen legjobban 

szereplő iskola. I. kategóriában Szabó Attila, míg II. kategóriában Horicsányi Attila ért el első 

helyezést.                                                                                                                Pálfi Nikolett 
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Portré  

Név: Bordácsné Papp Mónika 

Születési időpont: 1974. 04. 11.   

Család: 2 gyermek 

Hobbi: kerékpározás, úszás, olvasás, színház, mozi 

Végzettség: történelem földrajz szakos középiskolai 

tanár, felsőfokú idegenforgalmi menedzser, közoktatás-

vezető 

 

Miért pont a tanári szakmát választotta? 

 

Gimnáziumban jogásznak készültem, de a történelem 

tanárom hatására inkább a tanári pályát választottam. 

 

Mi az, ami motiválta diák korában? 

 

Meg se fordult a fejemben, hogy ne tanuljak. Nem csak a történelem és a földrajz 

kapcsán, rengeteget olvastam, versenyekre jártam. Saját magam döntöttem úgy, 

hogy fontos a tudás. Szüleim nem motiváltak, rám bízták, döntsem el, hogy mit 

akarok. 

 

Támogatták abban, hogy tanár legyen, vagy esetleg volt, aki le akarta beszélni? 

 

Mindenki támogatott, főleg a volt tanárom Pirgi József. A tanári szakmában nem 

csak a tudás fontos. A tanítást nem lehet megtanulni, rátermettség, 

jellemvonások, kommunikációs készség, emberismeret, empátia kell hozzá.  

 

Mi a legnehezebb a tanári szakmában? 

 

Nem érzek nehézséget. Nagyon sok szépsége van a tanításnak: a diákok 

fejlődését, a tudásuk gyarapítását, világszemléletünk módosítását, a vizsgán 

nyújtott teljesítményüket látni, fontos. Úgy gondolom, rossz diák nincs, csak a 

megfelelő utat kell hozzá megtalálni. 

 

Volt-e olyan helyzet, amikor megbánta, hogy tanárnak állt? 

 

Nem. Pályakezdőként államilag gondozott gyerekeket tanítottam. Ott tanultam 

meg tanítani. Nehéz volt őket motiválni, utána jöttem az ESZI-be, egyik osztály 

esetében sem bántam meg. Napi nehézségek persze vannak, de ezek eltörpülnek. 

 

Szeret-e osztályfőnöknek lenni, nem érzi-e tehernek? 
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Igen szeretek. Szerintem fontos az, hogy az ember szorosan tartozzon egy 

közösséghez. Az osztályom a 3. gyerekem. 

 

Mi volt az eddigi tanári pályafutásának a csúcspontja? 

 

Kifejezetten egy csúcspontot nem tudnék mondani, de minden évben 60-70 diák 

az érettségin odateszi magát, és még az emelt szinten is. Diákjaim őszinteséggel, 

bizalommal fordulnak felém. Ezek a csúcspontok.  

 

Van-e és ha van, akkor ki a példaképe? 

 

Régen a volt történelem-földrajz tanárom volt. Benne láttam emberileg és  

tudásilag a példát.  

 

Köszönöm szépen az interjút, és kívánok további sikereket és kitartást a tanári 

pályán. 

Ruff Eszter 

Egy diáktársunk is lehet PÉLDA 

 

Mucz Anita 10. D osztályos tanulót szeretném bemutatni.  

Szerintem, amiért felnézhetünk rá az a jó tanulmányi eredménye, 

valamint szabadidejében még sportol is. 

Milyen a tanulmányi eredményed, hogy a többiek is tisztában 
legyenek vele? 

4,85 volt az átlagom félévkor. 
 
Gratulálok. Hogyan sikerült elérned ezt, milyen módszerrel tanulsz? 

Szerencsére azok közé tartozom, akik könnyen tanulnak. Amikor 
leülök tanulni, kikapcsolom a számítógépet, nem hallgatok zenét, 
próbálok csak a tanulásra koncentrálni. Ez nekem segít. 
 
És mennyi időt szánsz a tanulásra? 

Ez igazából attól függ, másnap milyen óráink lesznek. 
 
Nem csak a tanulás a fontos, igaz? A szabadidődben mit csinálsz szívesen? Esetleg 
sportolsz is valamit? 

Szeretek zenét hallgatni, másfél éve tanulok gitározni és szívesen olvasok is, bár erre elég 
kevés időm jut. Hogy sportolok-e? Általánosban sok sportversenyen vettem részt, legyen az 



9 
 

foci, röplabda, floorball, de mióta az ESZI-be járok nincs túl sok időm edzésekre járni, ezért a 
környékünkön szoktam futni, biciklizni és alkalmanként a sulis csapatban floorballozom is. 
Voltatok versenyeken is a csapattal? 

Igen. 
 
Hol és milyen eredményekkel végeztetek? 

Tavaly a Kispályás Floorball Diákolimpián 2. helyezést, az Unihockey Diákolimpián 1. 
helyezést értünk el, és engem választottak a torna legjobb kapusának. Az idén én csak egy 
versenyen vettem részt. Az ESZI „B” csapatával Kispályás Floorball Diákolimpián 8. 
helyezést értünk el. 
 
Ezek nagyon szép eredmények, gratulálok. Gondoltad volna, hogy valaki ezért felnéz rád? 

Nem gondoltam. Eléggé meglepődtem, amikor megkérdezted, hogy válaszolnék-e a 
kérdéseidre. 
 
Milyen terveid a jövőre nézve? 

Vannak terveim, céljaim, amiket el szeretnék érni, de ezek inkább magánéleti dolgok. A 
tanulással, tovább tanulással kapcsolatosan még nem nagyon tervezgetek, viszont a jó 
tanulmányi eredményem szeretném a jövőben is megtartani. 
 

Az eredményei és az osztályközösségben végzett munkája miatt nézek fel rá. Legyen szó 
osztálydíszítésről vagy egymás segítéséről. Ő egy igazi közösségi ember, felnézhetünk rá, 
de mégis egy közülünk. 

T. L. R. 

INTER-NYET 

Kisebb fajta paradoxonnal is 

felér ez a cikk, hiszen én, mint 

informatika szakos tanuló 

fogok írni arról, mennyi 

mindenről vagyunk képesek 

lemondani a számítógép, 

illetve az internet miatt. Bár 

mára napjaink meghatározó 

részévé vált, mégis rengeteg 

negatív tulajdonságot 

hozhatunk fel a világháló 

mellett. Ezek közül említenék 

párat. 

Gondolom nem csak 

számomra, ismeretlenek azok a 

szavak szüleink részéről, hogy: 

„Tanultál már, egész nap csak 

a gép előtt ülsz?!”. Ismerős lehet az is, hogy 

éppen csak felnézni szerettünk volna a 

„legnagyobb közösségi 

portálra”, de sikerült az egész 

délutánunkat elrabolnia. Ezek 

kis dolgoknak tűnhetnek, ám 

ha belegondolunk, mennyi 

időt töltünk feleslegesen 

ezekkel, megdöbbentő 

számokat kapunk.  A magyar 

számítógép-használók 

egyharmada (34%) hobby 

jelleggel, azaz naponta 

legfeljebb 1 órát használ PC-

t. Hasonló arányban vannak 

azok (35%), akik naponta 2-4 

órát számítógépeznek, míg a 

számítógép-használók szintén 

körülbelül egyharmada (31%-

a) több mint 4 órát ül a képernyő előtt. A 

számítógép-használók körében egy főre vetítve 
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a napi használat átlagos időtartama 3,8 óra. Ha 

azt tekintjük, hogy egy átlagos hétköznap, 

minimum 6-7 órát az iskolapadban töltünk, 

majd ehhez hozzáadjuk azt a bő, internet előtt 

töltött 4 órát, rájöhetünk, mennyire kevés 

időnk maradhat arra, hogy kikapcsolódjunk, 

szórakozzunk, barátainkkal lehessünk. Bár 

maga a világháló, egyértelműen segíti 

mindennapjainkat, (mint a fentiek is mutatják) 

rengeteg időt is elvehet tőlünk, sőt, akár 

függőséget is okozhat. Dehogy..-gondolhatják  

páran-, pedig ha utána nézünk, megláthatjuk, 

rengeteg fiatalnál már-már betegessé vált az, 

hogy nem képesek elszakadni gépeik elől, 

valamint hallhattunk olyat is, hogy olyannyira 

függővé váltak, hogy képtelenek lettek 

elkülöníteni a való világot a virtuálistól.  

Érdemes elgondolkozni ezeken, aztán 

mindenki mérlegelheti mi a fontosabb. Minden 

nap 24 órából áll, az, hogy mennyire jól 

osztjuk be, rajtunk múlik. Egyéni vélemény, 

hogy többet ér egy edzésen levezetni a 

feszültséget, mint egész délután a 

forgószékben gubbadni.  Mindenkinek saját 

szíve-joga eldönteni mikor-mennyit tölt a gép 

előtt, ám érdemes figyelmet fordítani arra, 

hogy ne körülöttük forogjanak napjaink.  

 

Dicsérdi Ádám  

Nemzetközi férfinap május 19. 

 
Sokszor halljuk, főleg márciusban, 

nőnap környékén a férfiaktól, hogy 

bezzeg nekünk nincs kitüntetett 

napunk, minket nem 

ünnepel, nem köszönt 

fel senki, csak azért, 

mert férfiaknak 

születtünk. Ez 

azonban tévedés, 

mert május 19-ét, 

hivatalosan is 

a nemzetközi 

férfinapnak nevezik. 

Igen, kedves 

Teremtés Koronái, lehet örülni, a mai 

nap Rólatok szól! Az igaz, hogy nem 

kavarnak olyan nagy port körülötte, 

mint a gyengébbik nem napja körül, 

de hogy ez kinek a hibája, vajon 

kinek kellene kavarnia azt a port, azt 

nem tudni. A média sem kapja fel 

annyira ezt a témát és 

üdvözlőkártyák tömkelegén sem 

díszelegnek boldog férfinapos 

kiírások, ez azonban 

nem ment fel minket, 

nőket az alól, hogy 

évről-évre 

megfeledkezünk hű 

társainkról. El kell 

ismerni, hogy míg a 

férfiak virágokkal és 

csokoládéval halmoznak 

el bennünket március 8-

án, addig a legtöbb nő 

még csak nem is hallott erről a jeles 

napról. 

Pedig, a férfiak is legalább annyira 

tudnak örülni egy kis hízelgésnek, 

dicséretnek, mint mi. Tehát 

hölgyeim, aki még eddig nem 

szerezte be vagy találta ki a kis 
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meglepetését férfinap alkalmából, az 

még nem késett el semmivel! Lepjük 

meg párunkat, bátyunkat, sógorunkat 

és természetesen apáinkat egy kis 

figyelmességgel! Hadd érezzék ők is, 

milyen a figyelem középpontjában 

lenni! 
  

Igazából mindegy, hogy mivel lepjük 

meg férfi ismerőseinket, a lényeg 

hogy felköszöntsük őket. Ennyi 

mindenkinek jár, a mai nap az övék. 

Mi pedig örömünket lelhetjük majd 

abban az önelégült, ami jár, az jár 

mosolyban az arcukon. 

A nemzetközi férfinap célja, hogy 

a fiúk és férfiak egészségére hívja 

fel a figyelmet és hangsúlyozza a 

nemek közötti egyenlőséget. Ez egy 

olyan alkalom is, mely elítél minden a 

férfiak ellen szóló diszkriminációt és 

hangsúlyozza az elért eredményeiket 

a férfiak hozzájárulását a közösség, 

a család, és a gyerekekkel való 

törődésben, valamint elismeri a 

nélkülözhetetlen szerepüket az 

életben. 

Boldog férfinapot minden kedves férfi olvasónknak! Így utólag is! 

T. L. R. 

A CSÓK, avagy első lépés a szerelem vagy egy kapcsolat felé 

Csók, szerintem fontos lehet egy embernek, 

mert ezzel is kimutatjuk szerelmünknek 

érzéseinket, vagy csak tetszésünket valaki iránt. 

Ám véleményem szerint az első csóknak nagy 

szerepe van az életben. Ez mindenkinél máskor 

fordul elő, mivel nem vagyunk egyformák, 

érzelmileg sem, ezért valakinek nagyon fontos, 

van, akinek nem. 

Lassan most már itt a nyári szünet, és ahogy 

mondják: „a legtöbb szerelem a jó időben alakul 

ki”. Több a szabadidő, nagyobb lehetőség van arra, 

hogy mélyen is megismerjünk valakit, nem pedig a nyomasztó dogákon és feleléseken kell 

aggódni, mint suli időben. 

Az első csók, mint már mondtam, sokat jelent, vagyis nekem nagyon is számított. Első 

komolyabbat 13 évesen kaptam a volt barátomtól, aki még gyerekkori szerelmem volt. A 

körülmények nem voltak romantikusak, de klassz volt, mert valaha szerelmes voltam a 

srácba, és nem készültem az eseményre, nem görcsöltem rajta,  nem is számítottam rá, 

spontán történt meg. 



12 
 

Szóval azt tanácsolnám minden olyan gyereknek, embernek, aki még nem esett túl 

rajta, hogy ne idegeskedjen, mert a meglepetések sokkal jobban sikerülnek, mintha 

hónapokat készülnénk rá, és tudnánk, hogy meg van tervezve. 

Bata Cintia 

A divat 

 Nagyon sok ember számára igen csak fontos. A 

hajviselet, a bőr szépsége, a ruhák, cipők stb. De mint 

tudjuk, a jó ruhákat csak jó (mármint jó drága) áron lehet 

megvenni, és a kozmetikai szerek és egyebek is 

mondhatni egy vagyonba kerülnek. 

Véleményem szerint azonban nem minden a külső. 

Azt egyáltalán nem mondom, hogy nem számít, csak nem 

kell, hogy minden, ami rajtunk van, az méregdrága legyen. 

Főleg a mai helyzetben sajnos nem mindenkinek adatik 

meg az az esély, hogy a szülei rengeteg pénzt áldozzanak az öltözködésére. Sokan azt 

hiszik, minél drágább cuccban vannak annál többet érnek. Szerintem ez nem így van, mert 

senkit nem a külseje alapján kell megítélni és nem kell egyből vélemény alkotni. 

Különben is, lehet, hogy egy hét múlva szembejön veled az utcán a drágábban 

megvett ruhadarabod egy másik emberen, s igen, vannak, akik ezek után fel sem veszik az 

alig vagy egyszer használt ruhadarabot, cipőt, kiegészítőket.  

Valójában egy olcsóbb boltban, vagy akár egy túriban is lehet remek cuccokat találni. A 

saját ízlésünknek megfelelően tudunk válogatni, csak nem kell érte annyit fizetni vagy 

ugyanannyiért többet is tudunk vásárolni. 

Ezzel csak azt mondom, hogy ha nincs elég pénzetek, de ha mindenképpen 

szeretnétek valami újat, próbáljátok ki, hogy milyen ruhák vannak egy túrkálóban, vagy 

nézzetek körül az ősök szekrényében. Szerintem nem kétséges, hogy találtok használható 

darabokat, s ezt nem kell cikinek tartani. :) 

Bata Cintia 
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Verselő végzősünktől

 

Nem másnak szól eme ének, 

Életem ÉrtelmÉNEK 

Égő szívem érted 

Lángol, él, hal, eped                                   

Eme három hónap 

Tökéletes Veled,  

Elmondhatatlanul… 

Megőrülnék nélküled. 

 

Édes, zsenge csókod, 

Részegítő, kedves, 

Tündéri, szép szemed 

Elnyerte a volt vesztes, 

Leírhatatlanul… 

Meg is halnék nélküled. 

Értelmetlen lenne 

Nélküled életem 

Ezért aztán kedves: 

Köszönöm, hogy vagy nekem! 
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Tit-less  No. 1 

Édes álmok taván  

egy csónakban ülök, 

álmoktól szédülök,  

meg is őrülök talán. 

 

Szeretlek, imádlak, 

S mindentől féltelek, 

Nincsenek kivételek; 

Soha el nem hagynálak. 

by Leiti 

Dohányozni tilos!!!!!!!!! 

2012. január 1-től minden közintézményben, így iskolánk területén is tilos a dohányzás, 

2012. április 1-től büntetnek a tilosban dohányzásért, sőt az iskola területét is tilos 

emiatt elhagyni!!! 
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Horoszkóp 

Kedves Kos!  
Eljött a pillanat, mikor legázol a szerencsekerék. Lehetőséged nyílik lazítani a 

tanulás terén, de hogy ki tudod-e használni, az már más kérdés. 

 

Kedves Bika!  
Ha úgy érzed, rosszabb, nem lehet, fordulj a barátaidhoz! Azonnal érezni fogod, 

hogy mindig lehet rosszabb. 

 

Kedves Ikrek!  

 Ha úgy érzed, elviselhetetlenül szürkék a hétköznapjaid, vigyél színt az életedbe! A 

piros például illik hozzád. 

Kedves Rák!  

Amibe belekezdesz, az biztos elromlik. De ez nem is okoz gondot, hiszen a tanév 

végének közeledtével úgy sincs felesleges energiád belevágni bármibe. 

 

Kedves Oroszlán!  

A változás csillagszele téged is elér. Lásd meg magad körül a lehetőségeket! 

Kedves Szűz!  

Különböző impulzusok értek az elmúlt időben. Ha érezted ezeket, érdemes kerülni a 

veszélyes helyzeteket. 

Kedves Mérleg!  

Az univerzum megérti az érzéseidet, és alkalmazkodik a lelkivilágodhoz. De a 

többiek talán unják már az esőt, szóval fel a fejjel! 

Kedves Skorpió!  

Ha szereted a meleget, rövidesen kellemes időszak következik számodra. Ha nem… nos, 

kevésbé lesz kellemes ez az időszak. 

Kedves Nyilas!  

Ne dolgozd agyon magad, mert a végén fájni fog a hátad! A szerelmed tárgya talán egy 

mozi terem sötétjében rejtőzik előled, és hátfájással nehézkes lesz megtalálni. 

Kedves Bak!  

 Vár rád a nyár, a strandok, a végtelen! Csak el ne vessz! Tényleg ne! 

Kedves Vízöntő!  

A pipacs nem nyílik télen. Ezért az biztosan nem vonta el a figyelmedet a tanulásról. Így 

tehát, ha mégis szembesülnöd kell a pótvizsga rémségével, megnyugodhatsz: a hiba 

benned van. 

Kedves Halak!  

Könnyen megeshet, hogy holnap esni fog. Előfordulhat az is, hogy nem. Ami biztos, 

hogy holnap majd jól meglátod! 
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HuMorzsák 

Mindenkinek kívánunk 

kellemes nyarat és jó 

pihenést a szünetre!!! 

Két szentjánosbogár találkozik. Az egyik teljesen be van kötözve. 

- Mi történt veled? - kérdezi a másik. 

- Tudod, gyenge már a látásom. Tegnap este megláttam egy gyönyörű nőt, leröppentem, és 

magamhoz szorítottam. Ekkor derült ki, hogy csak egy eldobott cigarettacsikk volt. 

 

Doktor úr, a potenciaerősítő szer, amit 

a múltkor írt fel, remekül bevált. 

- Ennek igazán örülök. És a kedves 

felesége mit szólt hozzá? 

- Fogalmam sincs róla. Azóta nem volt 

még időm hazatelefonálni. 
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