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Ismét megjelent a NESZE, a Pécsi Hajnóczy 
József Kollégium diák- önkormányzatának 
lapja. Ebben a tanévben nagy szerkezeti 
változás történt a kollégium életében. Az 
eddigi székhely intézményről levált a Kodály 
Zoltán úti tagintézmény, és mindkettő önálló 
intézményként működik tovább. Ennek egyik 
következménye lett, hogy a székhelyintézmény 
két diákönkormányzata együtt folytatja tovább 
tevékenységét. Az első közös az „Otthon ott van, 
ahol megteremtem magamnak” gólya projektet 
sikeresen zártuk. A program értékelésénél 
5 tanuló igazgatói dicséretben részesült 
kiemelkedő teljesítményéért. Együttesen részt 
veszünk egy elsősegélynyújtó tanfolyamon, 
amelyen minden képviselő elsajátítja az újra 
élesztést, csoportjában továbbadva, mindenki 
megtanulhatja.  Regisztráltunk az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét programjába. 
Jelmondatunk: „Kölcsön táska visszajár” Mi 
diákok rendszeres vásárlói vagyunk a közelünkben 
lévő TESCO áruháznak. A hulladékmennyiségét 
nagymértékben csökkenthetnénk, ha a műanyag  
reklám szatyrok helyett textiltáskát használnánk. 
Jelmondatunk erre hívja fel a fi gyelmet. Diák- 
önkormányzatunk az előző tanévben felvette a 
zölDÖK nevet, ezzel is jelezve, hogy jelentős 
feladatokat vállal a mindennapi környezettudatos 
magatartás kialakításában. Erre a munkánkra 
ebben a tanévben még nagyobb hangsúlyt 
fektetünk.  RÁD is szükségünk van ! Légy Ö-
KO-LLÉGISTA!

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp 
a tengerben.
E nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna 
a tenger.”

/ Kalkuttai Boldog Teréz/
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Az általános iskola nyugodt, csendes, egyszerű 
világából hirtelen belecsöppentem egy 
gyors, zűrzavaros világba. A Kodály Zoltán 
Gimnáziumba járok, hajnóczys kollégistaként, 
ahol a családias környezet mellett is nehéz 
volt megszokni a középiskolai nyüzsgést.

Tanáraink, nevelőink nagy szerepet játszottak 
abban, hogy be tudjunk illeszkedni és minden 
zökkenő mentesen megoldható legyen, abban az 
időszakban, amikor megszokjuk és megtanuljuk 
a város, és a pedagógiai intézmények szokásait, 
szabályait.

9.-es lettem Az első napokban, hetekben megismerkedtünk 
a házirendekkel. Ennek megtanulása, betartása 
nem lehet nehéz számunkra, hisz már általános 
iskolában is ezek a szabályok voltak érvényben. 
Az elsős avatók szeptemberben és októberben 
megtörténtek.
A kollégiumban mókás játékokat kellett 
csinálnunk, mint például a rízs számolás, 

krumpliszedés, versírás, vicces éneklés.  Az 
iskolánkban szecskáztató tanulók egy fi lm 
előzetes készítését, fi lm részlet eljátszását, dal és 
versírást tűzték ki feladatul. Nagyon örülök, hogy 
ezt az iskolát és kollégiumot választottam, hisz a 
felsőbb évesek közvetlenek, segítőkészek. Mint 
mindenkinek, így nekem is meg kellett szoknom 
az új környezetet és társaságot. Ez az első két 
hétben sikerült mindannyiunknak. Nagyon jó, 
összeszokott csapat lettünk. Sokat segített az, 
hogy itt senki sem egyforma és mindenkinek 
meg van a saját egyénisége, amit képvisel és a 
diákok elfogadják egymást. Ebben nagy szerepe 
volt a felsőbb éveseknek és nevelőnknek, Betti 
néninek. Örülök, hogy be tudtam illeszkedni és 
annak, hogy HJK-s vagyok.

Chár Tímea
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Gólya Napok 2017

A Pécsi Hajnóczy József Kollégiumban minden 
évben a kilencedikesek beavatására a végzős 
tanulók a diákönkormányzat segítségével 
programokat szerveznek. Új beköltözőként 

,,gólyaként” tapasztalhattam a felsőbb évesek 
kitűnő és ötletes munkáját. Kilencedikes 
társaimmal együtt nagyon élveztük a 
programokat, mivel számtalan szórakozást 
nyújtottak,  a terráriumtól kezdve egészen az 
avatásig. A fi úknak rendezett sorverseny remekül 
sült el, mind a három fi ú csapat jól érezte 

magát. Az állatsimogatáson lámával és kígyóval 
találkozhattunk. Az utóbbit a nyakunkba is 
vehettük a félelmeinket legyőzve. A legviccesebb 
program az maga az avatás volt, mikor a gólyák 
kezüket a szívükre rakva letették esküjüket. 

A tréfás ismerkedési esten véletlenszerűen 
csoportba soroltak bennünket. A rengeteg vicces 
feladat közül a krumplivadászat tetszett nekem a 

legjobban. A felsőévesek munkája dicséretes volt, 
mert mindegyik gólya kiválóan érezte magát. 

Jövőre már én is diák-önkormányzatosként részt 
veszek a gólyaprogram megvalósításában.

Örülök, hogy tagja lehetek ennek a nagyszerű 
közösségnek!

Varga Tamás
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A tiltási hullám aztán Európát is utolérte, az EU 2020-ra nem akar 
már szatyrokat látni sehol.

Használj inkább textiltáskát!!!
Az ember által előállított egyik legkárosabb 
termék a műanyag zacskó. Általában egyszer 
használatos, több évtized alatt bomlik le, vízbe 
kerülve pedig nincs olyan élőlény, amelyikre ne 
lenne halálosan veszélyes.
A nejlonzacskó mára a természetpusztítás és a 
felesleges fogyasztás negatív szimbólumává vált, 

amit a kétezres évek eleje óta egyre több állam 
kezd el üldözni adókkal vagy teljes tiltással.
 Érdekes módon elsőként Afrika és Ázsia több 
országában léptek fel ellene keményen, mert a 
szétdobált szatyrok a fejlődő országokban okozták 
a legsúlyosabb környezeti károkat. Kenyában 
négy év börtön vagy akár 10 millió forint értékű 
bírság is járhat egy eldobott műanyag zacskóért.

Jövő januártól ismét módosulhat a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, 
amelynek tervezete a napokban már fel is került 
az Országgyűlés honlapjára. Új termékek is 
bekerülnek a törvény hatálya alá, és a díjtételek 
is változnak. A fémből készült italcsomagolások, 
egyes elektromos és elektronikai berendezések 
termék¬díja csökkenni fog, a reklámhordozó 
papíroké, illetve a műanyag zacskóké viszont 
emelkedik. Utóbbiak körében a zöldség, illetve 
pékárunál használt könnyebb zacskók is a drágább 
termékdíj hatálya alá kerülnek, így várhatóan 
jövőre ezeket sem használhatják a vásárlók 
ingyen. A környezetvédelmi szakemberek ezt a 
drágulást nem bánják. Egy átlag magyar például 

évente nagyjából 100 kilónyi csomagolási 
hulladékot termel. Idetartoznak a nejlon¬zacskók, 
a PET-palackok, az eldobható ételszállító 
dobozok és társaik. Vásárláskor elég lenne 
magunkkal vinnünk a saját vászonszatyrunkat, 
táskánkat, a zöldségek, gyümölcsök többségét 
sem szükséges bezacskózni, a palackozott vizek, 
üdítők helyett pedig saját kulacsunkat tölthetjük 
meg csapvízzel, szörppel vagy teá¬val. Ezek 
a legtöbb esetben költséghatékonyabbak is, 
a műanyag zacskók ma már a legtöbb helyen 
fi zetősek. A csomagolóanyagok elkerülésével 
pedig máris 25 százalékkal csökkentettük 
hulladékunk mennyiségét és ennyivel több 
erőforrást kíméltünk meg a jövőnek. 

Kárász Kristóf
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Diákparlament volt

A Baranya Megyei Diákparlament 2017. 
november 7-én került megrendezésre, 1 év után, 
hogy tájékoztassa az iskolai delegáltakat, a 
februárban megrendezett Országos Diákparlament 
munkájáról és elért eredményeiről, valamint az 
ott létrejövő Országos Diák Tanács felépítéséről, 
munkájáról.

A Megyei Diákparlamentet, az Oktatási 
Központ Pécsi Pedagógia Oktatási Központ 
főosztályvezetője, Ritter Betty nyitotta meg és 
tájékoztatást adott az Országos Diákparlamenten 
benyújtott 50 pontról.

Ezek után Baranyai Marcell az Országos 
Diák Tanács Zala megyei küldöttje, tartott 
prezentációt, a februári ODP munkájáról és 
hogy hogyan is született meg az Ajánlás az 
a bizonyos 50 pont, amit hosszas munkával, 
közösen a diákok alkottak. Majd beszámolót 
tartott az Országos Diák Tanács munkájáról, 
tevékenységéről, hogy mit  tesz ez a tanács a 
diákokért hónapról hónapra. Az ODT felépítése a 
19 megye egy-egy képviselőjéből és póttagjaiból 
áll. Minden megye automatikus képviselője, a 
tavaly megrendezett megyei diákparlamenten, 
első helyen delegált diákjai lettek. Megyénkben 
a póttag hely megüresedett, így a poszt 
betöltésének új személyéről kellet szavaznunk a 
diákparlamenten. Előzetes felkérés alapján jelölt 
lettem én is erre a pozícióra, majd sikeresen a 
legtöbb szavazatott kapottként, betölthettem ezt a 
helyet, így képviselhetem, mint kollégiumunkat, 
mint, megyénket az Országos Diáktanácsban. 

A Diáktanács havonta ül össze ülésezni 
Budapesten a Parlamentben. A havi üléseken a 
benyújtott 50 pontos ajánláson dolgoznak, annak 
minél több pontjának megvalósulásáért, és azért 
hogy a diákok akarata érvényesülhessen.

Mindössze fél éves munkája során a diáktanács 
már nagy előre lepéseket tett, több pont 
megvalósult. Az ajánlás főbb pontjai, melyek 
már érvénybe léptek vagy folyamatban vannak:
 
• Az iskolák számára biztosítsanak szélesebb 
hatáskört a helyi tanterv kialakítására. Az 
időkeret elosztása során a jelenlegi 10 százaléknál 
nagyobb arányban dönthessenek helyben a 
tananyag tartalmáról.
• Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament 
tanévente legalább egyszer összehívásra kerüljön 
és tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot.
• Javasoljuk, hogy a felvételin többletponttal 
elismert országos versenyek körét bővítsék ki.
• Kerüljön frissítésre és váljon elektronikus 
úton is elérhetővé a Diákjogi Tudor és a 
Diákönkormányzati Kisokos.
• Legyen kedvezményes vagy lehetőség 
szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű 
nyelvvizsga harminc éves korig.
• Javasoljuk a közösségi szolgálat átgondolását, 
hogy a közösségi szolgálaton naponta eltölthető 
óraszám ne legyen szabályozva.
• A pályaorientációs órák kerüljenek kiterjesztésre 
a hetedik évfolyamról fölfelé, felkészítve a 
tanulót a pályaválasztásra.
Ezek a legfontosabbak a tervezetből. A havi ülések 
eredményeiről is tájékoztatlak benneteket.

Horvat Emília
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Karácsonyi ajándékötletek

Lányoknak: Bár a lányok nagyjából mindennek 
örülnek, azért mégis van egy-két dolog, ami 
nagyjából bárki számára kiváló megoldás. Ilyen 
például a smink. Szerencsésebb, ha rúzst, pirosítót 
vagy szemhéjfestéket választunk, így biztosan 
nem lesz probléma abból, hogy más bőrtónusra 
való terméket vásárlunk. A kiegészítők is mindig 
jól jönnek. Lehet az akár ékszer, telefontok, óra és 
pénztárca. Gyertyák, fényképek, bögrék, tollak, 
noteszek, naptárak, habfürdők és arckrémek 
egyaránt örömet szerezhetnek az ajándékozott 
személynek. Amennyiben egyik sem nyerte el a 
tetszéseteket, van egy biztos befutó: A CSOKI.
Fiúknak: Ha kellett már ajándékot vennetek egy 

fi únak, akkor ti is tudjátok, hogy mennyire nehéz 
is ez. Szerintem a legjobb megoldás, ha egy 
előre összerakott karácsonyi ajándékcsomaggal 
(például tusfürdők, dezodorok) lepitek meg 
az illetőt. Ha kissé személyesebb ajándékra 
vágytok, akkor egy bekeretezett kép megfelelő 
lehet. Bár tél van, de egy napszemüveg is 
jól jöhet a srácoknak. Ha a barátotok szeret 
öltözködni, de a méretekben, stílusban nem 
vagytok biztosak, akkor egy ajándékutalvánnyal 
sem foghattok mellé. Ha esetleg nem találtatok 
semmit, az édességek itt is szuper meglepetésként 
funkcionálnak. 

Sólyom Lejla

Karácsonyfadísz szódabikarbónából

Hozzávalók: 
2 egység szódabikarbóna - a mérőedénybe 400 
ml 
1 egység (kukorica) keményítő - a mérőedénybe 
200 ml
250 ml víz 
1. Egy edénybe öntsd bele az összes hozzávalót 
2. Keverd össze, ekkor tejszerű állapotba kerül 
a masszád 
3. Alacsony hőmérsékleten kezdd el melegíteni, 
látni fogod, hogy hamarosan elkezd bugyogni és 
sűrűsödni 
4. Addig főzd a masszát amíg krumplipüré-szerű 
állapotú lesz. 
Csomagold  folpackba és tedd el másnapra! Tehát 
a masszát 1 nappal az alkotás tervezése előtt el 
kell készítened! Ezután gyönyörűen nyújtható.  
Ekkor kiszúrhatod a kívánt formájú fi gurákat, 
díszeket. 
A kiszúrás után készíts egy kis lyukat mindegyikre, 
hogy majd fel tudd akasztani, vagy fűzni, majd a 
darabokat tedd óvatosan papírszalvétára, hogy 
minél előbb megszáradjon.  A levegőn 1-2 nap 
alatt szépen kiszárad. Közben nézz rá azért és 
fordítgasd meg időnként, hogy mindkét oldala 
egyenletesen száradjon. A szebbik oldalát 
megszórhatod csillámporral, ha fehéren hagyod 
a száradás után festhető, díszíthető. 
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1558. Anglia.
Stuart Mária és Tudor Erzsébet 
vetélkedik a trónért. Az angol 
katolikus arisztokrácia Mária 
oldalán áll, Erzsébetet, aki sokkal 
türelmesebb vallási kérdésekben, 
az anglikán egyházhoz 
csatlakozó  protestánsok és 
puritánok támogatják. Erzsébet 
ellen uralkodása alatt számtalan 
merényletet kíséreltek meg 
– gyakran Stuart Mária 
támogatásával – a katolikusok, 
akik mellett jelentős külföldi 
erők is álltak.
Erzsébet okos és tehetséges 
kémfőnöke a kingsbridge-i 
kereskedőcsaládból származó 
Ned Willard, aki a 16. század egyik 
legnagyobb besúgóhálózatát építi 
ki, és sikeresen hiúsítja meg az 
Erzsébet királynő ellen tervezett 
merényleteket.
Ned Willard életének nagy 
szerelme a katolikus Margery 
Fitzgerald, akivel együtt nőtt 
fel Kingsbridge-ben. A lány 
testvére, a ravasz, okos és 
elszánt Rollo Fitzgerald több 
évtizeden keresztül sikeresen 
csempészi be  Jean Langlais 
álnéven Franciaországból a 
képzett merénylőket. Ned 
Willard csak több évtized után, 
egy véletlen folytán jön rá, hogy 
tulajdonképpen  sógora irányította 
az összes merényletet.
A 16. századi Európában 
dúl a vallási küzdelem, 
Spanyolországban és a 
Németalföldön az inkvizició 
tűzzel, vassal írtja a Svájcból 
terjedő protestáns hitet, 
Párizsban a Guise hercegek a 

Könyvajánlat: Timi ajánlja
Ken Follett:A tűzoszlop (Kingsbridge–trilógia 3.)

Szent Bertalan-éjen számolnak le a kálvinistákkal. Az egykor 
pompázatos kingsbridge-i katedrálisban viszont fehérre 
meszelték a falakat, és fehér galléros sötét szürke ruhában 
tartják istentiszteleteiket a szintén vakbuzgó puritánok.
A trilógia előző részeihez hasonlóan az izgalmas, pergő 
cselekményen keresztül megelevenedik a 16. századi Anglia 
élete, de Ken Follett kitágítja a színteret:  izgalmas történetek 
játszódnak Spanyolországban, Franciaországban és a 
Németalföldön is.
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Sorozatajánló

A Skam (Szégyen) egy norvég tini drámasorozat, 
ami egy létező iskola, az oslói Hartvig Nissen 
gimnázium diákjainak problémáit, botrányait és 
mindennapi életüket szemlélteti. Mind a négy 
évad, más szereplő szemszögéből mutatja be a 
saját problémáit. Az aktuális évad főszereplőjének 
gondolataival tökéletesen lehet azonosulni. A 
baráti társaság szerencsére nem változik, igazán 
meg lehet őket szeretni.

Az első évad Evaról szól, aki szeret bulizni és 
néha túlzásba is viszi. A második évad Nooráról 
szól, akiről egész más kép rajzolódik ki bennünk, 
mint eddig. A következő évad arról szól, hogy 
az eddig heteróként élő Isak beleszeret egy 
fi úba, amit eleinte szégyell, de rájön, nincs mit, 
hisz barátai jól reagálják le ezt a fejleményt. 
A negyedik évad pedig, a már Norvégiában 
született, muszlim Sanáról szól, aki rendkívül 
erősnek és jó barátnak mutatkozik. A szereplők 
nagyon természetesek, nem a tipikus, tökéletesre 

sminkelt színészeket láthatjuk, arcukon néha 
pattanások, egyéb bőrhibák találhatók. A Skam 
a realitásoknál marad, nem a megszokott 
problémákkal küszködnek a szereplők, mint 
egyéb sorozatokban, ahol felnőttek próbálják 
beleképzelni magukat a fi atalok helyébe. A főbb 
szereplők mindegyikének megvan a saját hibája. A 
sorozat több tabutémát is érint: homoszexualitás, 
bevándorlás, drogok.

Aki kedvet kapott a sorozathoz, annak ajánlanám 
a skam.hu-t, ahol online, magyar felirattal 
megtekinthető mind a 4 évad, összegyűjtötték 
a sorozatban hallható zenéket, ráadásul kis 
betekinthetőt nyerhetünk a norvég diákok 
kultúrájába.

Aki ajánlja: Rudolf Adél
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A 9x9-es tábla 
összes sorába és 
oszlopába írd be 
a számokat 1-9-ig 
úgy, hogy minden 
szám csak egyszer 
szerepelhet 
soronként vagy 
oszloponként. A 
nagy négyzetrács 
további 3x3-as 
négyzeteiben 
is csak egyszer 
szerepelhet egy 
szám.

HA VAN EGY KIS IDŐD!

Gyűjtötte: Morschauser Fruzsina

P Ü L S B T Ü N D É R M E S E 
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Egy kis matematika
A körülöttünk lévő számok jelentése

Minden számnak vannak pozitív és negatív 
tulajdonságai, hatásai. Ha van kedvenc 
számod, vagy egy szám gyanúsan sokszor 
bukkan fel az életedben, akkor most 
megnézheted, milyen tulajdonságai vannak 
annak a számnak, és természetesen neked.
Ha a lenti listán nem találod a keresett számot, 
akkor add össze a számjegyeit egészen addig, 
amíg valamelyik lent felsorolt számot nem 
kapod.

Pozitív tulajdonságok
A cselekvés elindítója, úttörő szellem, feltaláló 
ötletek, erős vezetői képességek, önállóság, a 
megszerzést vezeti, egyéni stílus, irányítási és 
végrehajtási képességek, kimagasló akaraterő és 
elszántság, bátorság.

Negatív tulajdonságok
Túlságosan rámenős és agresszív, uralkodni 
vágyó, impulzív, csak önmagával törődő, 
dicsekvő, akaratos és önfejű.

Pozitív tulajdonságok
Együttműködési készség, alkalmazkodási 
képesség, másokra is tekintettel van, mások 
szükségleteit is szem előtt tartja, másokkal 
társuló, döntőbíró vagy közvetítő, szerény, 
őszinte, spirituális hatásokra nyitott, diplomata.

Negatív tulajdonságok
Szégyenlős, félénk, félelmekkel teli, feszélyezett, 
elveszik a részletekben, depresszióra hajlam

1

2

Pozitív tulajdonságok
Sokféle módon kifejezi magát, ügyesen használja 
a szavakat, fantáziadús, inspiráló, művészi 
képességek, pontos benyomások és rálátások, 
véget nem érő optimizmus, boldog és szereti jól 
érezni magát, maximálisan kiélvezi az életet.

Negatív tulajdonságok
Túl sokfelé osztott energiák, túlzás, befejezetlen 
tervek, az irány hiánya, változó kedélyállapot, 
önzés.

Pozitív tulajdonságok
Erős rend- és értékrendfelfogás, küzdés a 
határok ellen, folyamatos növekedés, nagyon 
gyakorlatias, tudományos elme, odafi gyel 
a részletekre, megvannak az alapok a nagy 
dolgok eléréséhez, szervezési zseni, jó irányítási 
képességek.

Negatív tulajdonságok
A képzelőerő hiánya, elveszik a részletekben, 
makacs, merev vélemények, vitatkozó, lassan 
cselekszik, túl komoly, zavart.

Pozitív tulajdonságok
Széles látókörű, sok mindenben tehetséges, új és 
fantasztikus ötletek, gyors gondolkodás, sokrétű, 
folyton változó, cselekvésközpontú, érdeklődő, 
kíváncsi, felfedező, fejlesztő, leleményesen és 
építő módon használja a szabadságot.

Negatív tulajdonságok
Nyughatatlan, elégedetlen, ideges természetű és 
beszédű, túl sok elsietett döntést hoz, türelmetlen, 
hiányzik belőle a szorgalom.

4

5

3
Folyt. köv.: 6, 7, 8, 9
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A fényképezés csodái
Szondi Renáta képei

Még ma is emlékszem, mikor 2017.
január 5.-én a befagyott Holt-
Dunánál töltöttem a napomat egy 
fényképezőgéppel és a legkreatívabb 
fotósokkal, akiket eddig ismertem. 
Arról nem is beszélve, hogy Czakó 
Balázs is jelen volt, aki a példaképemet 
tölti be a „kattintgatás” világában. 
Ez volt az eddig legjobb karácsonyi 
ajándékom, hiszen ki ne akarna 
találkozni a példaképével és még együtt is dolgozni 
vele? Életem egyik legszebb pillanatát itt láthatjátok;

A második fényép azért fontos számomra, mert 
az eddigi életem nagy részét, itt töltöttem el, 
Szekszárdon. Ez a város számomra nem csak egy 
megyeszékhely a sok közül (amit soknak nem is 
tudnak, hiszen annyira kis városnak számít) hanem 
az otthonomat is jelöli, ahova hazajövök, ha fázok, 
ha honvágyam van, ha csak el akarok bújni mindenki 
elől. Szóval számomra az otthonom, az a hely ahol 
a családom, a szüleim és kiskutyám él. A gyönyörű 
város:

Mint, az, ahogy az előbb is említettem Ő az én drága 
kiskutyám, Árnyék. Ez a kép, nem csak azért fontos, 
mert rajta szerepel, mert részt vett egy fotópályázaton 
(kutyafoto.szallas.hu) és ez azért is 
eléggé fontos, mert minden egyes 
szavazattal, kutyamenhelyeket tudtunk 
támogatni. Ami eléggé fontos, hiszen 
elég sok kutya él ma Magyarországon, 
a menhelyeken.

Végül számomra, ez az egyik 
legfontosabb képem, erre vagyok az 
egyik legbüszkébb. De hogy miért, 
hiszen nincs benne semmi „extra”. 
Ez a kép, melyen a legjobb barátnőm 
szerepel, részt vett a Media Markt-
os fotópályázaton, amin nagyon sok 
tehetséges, és is ismert fotós is részt 
vett. 
A „lopott mosoly” című képem, külön kategóriában nyertes lett. Ez volt számomra, az eddigi 
legnagyobb siker!
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A tanár kérdezi Mórickát
- Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, 
te fázol, ő fázik.
Móricka válaszol: 
- Hideg időben Tanárnő……

Móricka hazajön a színjátszó szakkörről, és 
lelkesen meséli az apjának:
- Apa, képzeld az iskolai színdarabban én 
kaptam a házasember szerepét. 
- Akkor menj vissza fi am, és kérj egy olyan 
szerepet, amihez szöveg is van!

Tornaórán …
Tornaórán a gyerekek hanyatt fekve bicikliznek..
Mindenki teker, csak Móricka tartja az égnek a 
lábát.
- Móricka te miért nem tekersz?!-kérdezi tőle a 
tanár úr.
- Épp lejtőn gurulok…

Téli álom
Móricka, tudsz nekem mondani olyan élőlényt, 
ami tavasszal ébred fel téli álmából?
- Igen. A fagylaltos!

A kórházban két nővér beszélget.
- Mondd, a négyes ikrek üvöltenek ennyire?
- Nem, az apukájuk.

- Jean, mi ez a nagy dübörgés a szekrényben?
- Csak a ruhák mennek ki a divatból uram!

Két ember sétál egy kiszáradt folyó mederben. 
Kérdi az egyik:
- Te, ki hordta ide ezt a sok követ?
- A folyó- hangzik a válasz.
- És hova lett a folyó?
- Elment kőért.

Gyűjtötte: Hallgató Gergő

V I C C E KM
óricka és m

ás
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KOLLÉGIUM 
MINDEN DOLGOZÓJÁNAK ÉS DIÁKJÁNAK!

(DÖK)

Lehalkul a város zaja karácsony estére.
Melengeti a lelkünket a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet lelkünkben e napon.
Hogy a fáradt embereknek hitet, reményt adjon.

Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
Kerülje a bánat örökre el házad,
érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat!
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képek még: hajnoczy-koll.hu


