
N
esze —

 
2018. m

ájus

1

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium diáklapja     2018. május



N
es

ze
 —

 2
01

8.
 m

áj
us

2
képek még: hajnoczy-koll.hu

Tartalom:
Tartalom    2.
Fordított nap    3.
Képződtünk    4. 
Hajnóczy kupa    5.
Ökológiai lábnyom   6.
Fűben, fában orvosság- medvehagyma  7.
Ezt próbáld ki!    8.
Várnak a fesztiválok  9.
Nyaralási tippek    10.
Útravaló ballagóknak   11.
Emília ajánlja    12.
Ezt ígérik nyárra a csillagok   13-14.
Vers egy kollégistánk tollából  15.
Viccek     16.

Főszerkesztő: Halmos Alajosné
Tördelő: Dobszai Péter
Készítették: Rudolf Adél, Major Tímea, Zsille 
Kata, Morschauser Fruzsina, Riszt Helga, 
Sólyom Lejla, Horvat Emília, Czár Tímea, 
Hallgató Gergő, Kelemen Attila



N
esze —

 
2018. m

ájus

3

A Hajnóczy Kollégium Diákönkormányzata 
a hagyományos   tanévi programcsokrát 
színesítve fordított napot hirdetett a 
kollégiumban. A diákok hallva a hírt, 
izgalommal várták. A DÖK tagjai a nap 
forgatókönyvét elképzelve, felosztották 
egymás között az előkészítés tennivalóit.

Fordított Nap a kollégiumban

Mindenki lelkesedve, örömmel vett részt a 
munkában, hiszen ez a nap (is) rólunk szólt!

Ellenőriztük a szobákat és értékeltük azok 
rendetlenségét.
A kötelező tanulási időben mindenkitől 
kikérdeztük a háztáji feladatát.
Napközben megvontuk szinte mindenki 
kimenőjét.
Este nem maradhatott el a létszámellenőrzés sem, 
ahol a hiányzók jelentkeztek.
Éjszaka szigorúan fi gyeltünk a csendre, békére, 
nyugalomra.
Nagyon izgalmas és jó volt – akár csak egyetlen 
napra is – átvenni a nevelők szerepkörét.

Hallgató Gergő 11. évf.

Április 9-én, hétfőn a legtöbb nevelő szerepét 
mi kollégiumi diákok játszottuk el és a 
magunk komolykodóan vicces módján a tanári 
tennivalókat a legmagasabb színvonalon ☺ 
elláttuk. Segítségül megkaptuk a nevelők napi 
feladatait, közel egy oldal volt gépelve. De mi 
nem hátráltunk meg a feladatoktól.
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Csapatépítő tréning

A PTE idén pályázott egy olyan projektre, 
melyben vállalták, hogy középiskolásoknak  
tréningeket szerveznek az ország minden 
táján. Örömmel fogadtuk az ajánlatot, a 
DÖK nyitott volt rá, hogy nálunk is tartsanak 
ilyen foglalkozást, önismeret és csapatépítés 
témakörben. Erre került sor április 18-án.

Szabó János a PTE Pszichológia Intézetének PhD-
sa és az Eszterházy Egyetem tanársegédje vezette 
a tréninget. Nagy segítségünkre volt abban, hogy 
mi diákönkormányzatosok jobban megismerjük 
magunkat, egymást, és eredményesebben 
tudjunk együtt dolgozni. Egy játék volt az egész, 
mégis sokat tanultunk belőle. Az első feladatban 
bemutatkoztunk egymásnak, persze kicsit 
másként, mint ahogy szoktunk. Utána csoportokba 
rendeződtünk és próbáltuk összeszedni közös 
és egymástól eltérő tulajdonságainkat. A 
legizgalmasabb számomra „Szerintem én 
vagyok az egyetlen köztetek, aki…..” mondat 
befejezése volt. Megkeresni, mi az, ami csak 
rám jellemző, ami mindenkitől megkülönböztet 
engem. Ezt követte a nap csúcspontja, közös 
problémamegoldás. Mindenki beleadta tudását, 
ötletét, így az elsőre 34 percig tartó feladatot 
3 percben el tudtuk végezni. Három labdát 
kellett egyszerre dobni egymásnak, úgy, hogy 
mindenkinek dobjuk. Először körbeálltunk, majd 
úgy dobáltuk, majd gurítottuk, föntről le, majd 

szaladtunk….Mindenkinek meg kellett érinteni 
a 3 labdát, ugyanolyan sorrendben, mint az első 
alkalommal. Nagyon izgalmas volt, kitaláltuk, 
megcsináltuk. A megerőltető gondolkodás után a 
büfés Éva néni szendvicseivel erősítettünk.

Folytatódott tovább még a képzés egy  képzeletbeli 
piacon. Kerestük a jó tulajdonságainkat, amelyeket 
szívesen mások megvennének, árultuk a rossz 
tulajdonságainkat, amelyektől megszabadulnánk. 
Számot adtunk a rajztehetségünkről. Le kellett 
volna rajzolni, mit értünk el idáig az életünkben. 
Rajzunkat értelmezve, inkább elmondtuk. 
Következő játékban, lezuhant a repülőgépünk 
a sivatagban, 15 tárgyunk maradt a túléléshez, 
ezeket próbáltuk fontossági sorrendbe rakni. 
Majd felszálltunk egy időkerékre. Próbáltuk 
elképzelni magunkat 2007-ben, 2020-ban, 
2040-ben. Könnyebb volt a jövőbe menni, 
mint a múltba. A végén körbe ülve elmondtuk 
véleményünket a napról. Abban egyetértettünk, 
jövőre is szeretnénk képződni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czár Tímea
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A Hajnóczy kupa története
A Hajnóczy kupa, a kollégiumok közti sport 
verseny,1997. óta minden év áprilisában 
megrendezésre került. Először két helyszínen 
mérhették össze erejüket a labdarugó, kosárlabda 
és kézilabda csapatok, de az egyik helyszín 
megszűnése után már csak a Puskin téri 
tagintézményünkben kerülhetett rá sor.

Ekkor vált a kupa 2 napossá. Az első nap mindig 
a foci meccsek zajlottak, 12-16 csapat küzdött 
egymás ellen. A második napon pedig a kosár és 
kézilabda mérkőzések kerültek megrendezésre. 
Mindkét nap már 9 órakor elkezdődtek a meccsek, 
és késő délutánig tartottak.

Mindig diákjaink vezették a jegyzőkönyvet, és ők 
szedték a labdákat, ezzel nagy segítséget nyújtva 
a szervezőknek. 2008-ban bekapcsolódott 
az asztalitenisz a kupába, de sajnos a 2011-
ben a Puskin téri tagintézmény bezárásával 
le kellett mondani róla. 2012 óta a Radnóti 
Miklós Szakközépiskola ad otthont ennek az 
eseménynek. Azóta a kupa egynapossá vált, 
és idő és helyhiány miatt a foci mérkőzések 
megrendezésére már nem kerülhetett sor. Tavaly 
pedig a jelentkezők hiánya miatt a kosárlabdát 
sem rendezték meg.

Idén a kupa április 19-én zajlott, ahol kézilabdás 
lányaink a 3. helyezést érték el. A csapat tagjai: 
Balázs Luca, Deér Nóra, Sárközi Dalida, 
Keresztes Noémi, Behán Júlia, Dóczi Emese, 
Orsokics Míra, Rutsch Ramóna és Marschauser 
Fruzsina. 

Gratulálunk nekik!
Zsille Kata
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Ökológiai lábnyom

Nem túl régen kollégiumunk témahetet tartott 
a környezettudatossággal kapcsolatban. 
Ezek során minden tanuló kiszámította 
az ökológiai lábnyomát. Az ökológiai 
lábnyom egy erőforrásmenedzselésben és 
társadalomtervezésben    használt érték, ami 

közlekedési ökológiai lábnyomunkat.
A számítások nagy becsléseken alapulnak, nem 
tudományos igényű az eredmény.

Ráadásul a magyarországi életmódra nincsen 
kidolgozott számítás, a legtöbbjük az amerikai 

kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség 
mellett egy emberi társadalomnak milyen 
mennyiségű földre és vízre van  szüksége 
önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék 
elnyeléséhez. Ezt az értéket hektár/főben adjuk 
meg. A kollégiumi átlagérték 2,85 ha lett, ami 
jóval a magyar átlag alatt van (3,7 ha), bár még 
mindig a világátlag (2,2) felett. Bizony van min 
változtatnunk!  Végig kell gondolnunk, mivel 
tudjuk csökkenteni az energiafogyasztásunkat, 
hulladéktermelésünket, élelmiszer  
felhasználásunkat, vízfogyasztásunkat, 

emberek fogyasztását és környezetterhelését 
veszik alapul. Azonban a trendek és tendenciák 
ránk is igazak. A legalacsonyabb átlaggal India 
(0,7 ha) büszkélkedhet. Őt követi Kína (0,6) majd 
Brazília (2,1). Nem meglepő módon a legnagyobb 
lábnyommal az USA rendelkezik, ahol az egy 
főre jutó terület 9,7 hektárral egyenlő. Ez az érték 
majdnem a világátlag tízszerese. Összességében 
azt kell mondanom, hogy mint ÖKO-kollégium 
nagyon szépen teljesítettünk ezen a téren.

Sólyom Lejla
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Fűben, fában orvosság

Medvehagyma

Leveleit tavasszal, a virágzás előtt szedik, és 
frissen használják fel, mert szárítva gyógyhatásuk 
gyengül. Hagymáját a fokhagymáéval azonos 
módon hasznosítják.

Mindkét esetben az eredmény súlyos, 
esetenként halálos mérgezés lehet, mivel az 
említett két növény levelei emberi fogyasztásra 
alkalmatlanok.
A medvehagyma és a másik két növény közti 
legfőbb különbség az, hogy a medvehagyma 
levelei és virágzata is erősen fokhagyma-
illatúak, míg a másik két növényé nem. A 
gyöngyvirág levelei rövidebbek és jelentősen 
szélesebb, tojásdad alakúak; virágai pedig nem 
a szár csúcsán, hanem a tő közelében erednek 
és édes illatúak. A medvehagymához alakban 
közelebb álló kikericsnek pedig más az élőhelye: 
a medvehagymával ellentétben füves réteken, 
napfényes mezőkön nő.
A védett területek kivételével hazánkban 
még nem tiltott gyűjtése. A természetes hazai 
medvehagyma állomány védelméért érdemes 
egy-egy tőről csak a levelek felét leszedni, mert 
így a hagyma virágozhat, és a magok elszórása is 
biztosított marad.

Gyűjtéskor fontos az óvatosság, mivel a 
medvehagyma könnyen összetéveszthető a 
– hasonló körülmények között élő – májusi 
gyöngyvirággal illetve az őszi kikericcsel. 

Kedvezően hat a gyomorra, a bélrendszerre, 
krónikus hasmenés és szorulás ellen jó hatású, a 
szédülést, fejfájást enyhíti, a magas vérnyomást 
csökkenti, tisztítja a vesét és a húgyhólyagot, 
elősegíti a vizelet ürítését, tisztítja a vért.

Riszt Helga
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Próbáld ki őket!
Receptek

FONOTT KALÁCS
Hozzávalók:
1 nagy kalácshoz: 50 g élesztő, 250 ml tej, 600 
g fi nomliszt, 100 g cukor, 1 kávéskanál só, 2 
csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 2 cl 
rum, 2 tojás, 50 g olvasztott vaj

ÁFONYÁS SAJTTORTA
Hozzávalók:
24 cm átmérőjű tortához: 40 dkg zabpelyhes 
keksz, 10 dkg puha vaj/margarin, 50 dkg natúr 
krémsajt, 20 dkg zsíros tejföl, 3 tojás, 20 dkg 
kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2,5 dkg 
étkezési keményítő, 10 dkg (fagyasztott) áfonya

Elkészítés:
A kapcsos tortaforma aljára vágunk egy darab 
sütőpapírt. A kekszet sodrófával összetörjük, 
hozzákeverjük a puha vajat/margarint. Alaposan 
összekeverjük, hogy morzsalékos állaga 
legyen. A forma aljára tesszük, egyenletesen 
elnyomkodjuk. A krémhez a krémsajtot, a tejfölt 
és a tojásokat robotgéppel simára keverjük, 
közben hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, 
végezetül a keményítőt. Simára dolgozzuk, majd 
a kekszlapra öntjük, egyenletesen elkenjük. 
Rászórjuk a (fagyos) áfonyaszemeket, majd 
160 fokra előmelegített sütőben kb. 40 percig 
sütjük. Akkor jó, ha aranybarna a teteje, és kissé 
rugalmas állagú. Lehetőség szerint egy éjszakát 
hűtsük tálalás előtt.

gyűjtötte: Rudolf Adél

Elkészítés:
Az élesztőt futtassuk fel a tejben (kb. 300 ml 
tejet langyosítsunk meg, keverjünk el benne 
1 evőkanál cukrot, majd morzsoljuk bele az 
élesztőt). A száraz alapanyagokat - liszt, cukor, 
vaníliás cukor, só – keverjük össze, majd adjuk 
hozzá a tojásokat, a citromhéjat, a rumot és a 
felfuttatott élesztőt. Alaposan dolgozzuk össze, 
majd az edény szélére csöpögtetett olvasztott 
(nem forró) vajjal kb. 10 percig dagasszuk. Az 
edény szélét és a „tésztagombócot” is lisztezzük 
be, és meleg helyen kb. 60 percig kelesszük.
A tésztát vágjuk kétfelé, és formázzunk belőle 
kisebb gombócokat, amiket kelesszünk újabb 
5-10 percig. A gombócokból nyújtsunk rudat, 
középen akasszuk össze, és négyes fonással 
fonjuk össze. A fonott tésztát tegyük sütőpapíros 
tepsibe, az oldalát kenjük be olvasztott vajjal, 
hogy ne ragadjon a tepsi falához, és kb. 15-
20 percig kelesszük. Felvert tojással kenjük 
meg, és kb. 30-35 perc alatt, 175 fokon süssük 
aranybarnára.
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Fesztiválszezon!

A nyári szünidőt mindenki máshogy tölti el. 
Van, aki strandra jár, van aki a szobában 
tesped egész nap és elbújik a nagy meleg elől, 
és van, aki a kínkeservesen  rengeteg munka 
és áldozat árán megkeresett pénzét egy  
három, vagy több napos fesztiválon szórja 
el alig ruhában, félrészegen a nagyszínpad 
előtt csápolva. Ezzel az irománnyal nekik 
próbálok pár jó tippet, ötletet adni személyes 
tapasztalatok és hallott élménybeszámolók 
alapján, merre érdemes indulni. Először 
is leszögezném, hogy a nagy fesztiválokról 
nem teszek említést, maximum viszonyítási 
alapként használom fel. (pl.: Sziget, Sound, 
Volt) 
Másrészt a másik oldalra sem szeretnék átesni, 
tehát Marika néni lekvárfőző fesztiváljára 
sem lesz sor pazarolva.

  Kezdjük a sort a Fishinggel, ha már úgyis itt 
van a szomszédban. Személy szerint nekem 
nem nagy favorit, én inkább elektronikus zene 
párti vagyok, itt pedig sok minden van, de az 
nincs. (Legalábbis én a listán nem láttam, vagy 
nem ismertem.) Az árak, azon belül is a jegyek, 
szerintem „enyhén” túl vannak árazva, bár lehet 
csak nekem volt picit húzós. A 4 napos bérlet 
20.000Ft  Megkérdeztem ismerősöket, akik 
már évek óta lejárnak a fesztiválra, mégis mi 
olyan vonzó itt a semmi közepén? Kapásból 
jött a válasz: Teljesen más, mint egy egyszerű 
fesztivál, mindenki „tök” közvetlen, segítőkész. 
A fellépők lazák, a környezet nyugodt. Sokkal 
kulturáltabbak az emberek, mint egy nagyobb 
fesztiválon. Összegezve, ha még „kezdő” 
fesztiválozó vagy, és nem szeretnél egyből mély 
vízbe ugrani, akkor barátokat összeszedni,  aztán 

   A következő fesztiválon, amiről írok, azon 
tavaly egy napot ott voltunk mi is, így erről 
saját tapasztalatokat is meg tudok osztani. 
Ez pedig a BB feszt, vagyis a Balatonboglári 
Szüreti Fesztivál. Talán nem utolsó szempont az 
sem, hogy a fesztiválra a belépés ingyenes. Bár 
lehet ez csak az én korosztályomnak szempont. 
Szóval itt mindenki megtalálja a fogára valót. 
A rap, a mulatósabb, illetve az elektronikus 
zenék is megtalálhatók a palettán. Ennek okán 
a fesztiválozó tömeg is sokszínűbb. Van itt a 
tizenéves korosztálytól a 3 gyerekes családokig 
minden. Ez még mindig nem az a durva fesztiváli 
tömeg, ahol a helyekért kell verekedni a színpad 
előtt, de itt már azért el lehet keveredni a nyüzsgő 
tömegben,(ahogy nekem is sikerült). Bár egy jó 
tanács, ha a tömegben senki nem ugrál és ordibál 
a zenére, akkor ne ti kezdjétek el, mert azért 
már tudnak csúnyán nézni. Tehát, ha sok stílusra 
nyitott vagy, és a belépő árát inkább elinnád, vagy 
szállásra költenéd, ez az egyik legjobb választás. 
Ha csak egy napra is, én tuti ott leszek.

 Mivel a kedvem az íráshoz és a hely is majdnem 
pont egyszerre fogyott el, így ideszórok még 
pár hasonlót, amik még említésre méltóak. Ha 
érdekel, keress rájuk! Strand feszt (Zamárdi), We 
Love Balaton (Siófok), Bajai Halfőző Fesztivál. 
A nyárra pedig jó pihenést és sok bulit kívánok 
mindenkinek!

 Kelemen Attila

hadd szóljon! Ja, és jó lesz sietni, mert a jegyek 
nagy része már a kezdés előtt 2 hónappal elkelt!
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Mi kell a jó nyaraláshoz?
Ha jön a nyár, a jó idő és a legfontosabb, hogy 
nincs iskola, akkor mindenki szeretne egy kicsit 
kikapcsolódni, lazítani. Ilyenkor mindenki azzal 
szeretne lenni, akik közel állnak hozzá (barátok, 
család), erre olyan helyet kell választani, 
ahol mindenki jól érzi magát, persze kell 
kompromisszumokat kötni.
Ehhez jobb, ha fi gyelembe veszed:

1. Mennyi pénzem van?  Határozd meg a 
költségkeretet!
Mind szeretünk nagyot álmodni,  de ha nincs rá 
pénzünk akkor ezzel várnunk kell még egy kicsit. 
Legyél reális és határozd meg, hogy összesen 
mennyit szeretnél elkölteni a nyaralásod során 
(és ebben legyen benne az ajándékok vásárlása 
is). Ennél még fontosabb hogy „tartsd magad a 
költség kerethez”. 
2. Hova és kivel utaznék? Döntsd el milyen 
nyaralást vagy utazást szeretnél!
A megfelelő nyaralás megszervezéséhez 
ismerned kell Önmagad. Tudnod kell mi okoz 
kikapcsolódást, milyen utazási módok és utazási 
típusok kényelmesek számodra. Ezekre kell 
válaszolnod: Mi a kedvenc időtöltésem nyaralás 
alatt? Mit várok el ettől a nyaralásomtól? Milyen 
hosszú legyen a nyaralás? Hideget vagy meleget 
szeretem? Egyedül, családdal vagy barátokkal 
utazom? Kérd ki az utastársaid véleményét, 
hiszen csak úgy lesz kellemes a nyaralás ha 
mindenki elégedett.
 3. Hogy tervezzek és szervezzek? Tervezz előre, 
kezd időben!

Nos, most már tudod mit szeretnél és mennyit 
költenél, így érdemes körülnézni és akciókat 
keresni utazási irodák oldalain, útikalauzokban, 
szálláskereső oldalakon. Kérd ki a veled utazók 
(család, barátok) véleményét
4. Mit tudok az ismeretlenről? Tájékozódj 
utazásod célpontjáról!
Ha már ennél a lépésnél tartasz, akkor biztos 

elhatároztad, hogy hova utazol. Ismerkedj meg 
a kiválasztott hely kultúrájával, éghajlatával, 
helyi nevezetességeivel, történelmével, 
gasztronomiájával.
5. Mindent lefoglaltam? Foglalj le mindent 
időben!
Ez egy fontos lépés, mert a foglalás során 
meghozott döntések következtében rengeteget 
spórolhatsz vagy ráfi zethetsz. Sőt egy jól 
megválasztott csomaggal vagy egy kiváló 
szálláshely lefoglalásával sokkal kellemesebb 
nyaralásban lesz részed.
6. Erre biztos szükségem lesz? Csomagolj 
egyszerűen és praktikusan!
Hajlamosak vagyunk kétszer, háromszor annyi 
kelléket csomagolni mint amennyire valóban 
szükségünk van. Tedd fel a kérdést: Valóban 
szükségem van ezekre? A fölösleges csomag 
plusz költség, lassít a nyaralás során, nagyobb 
szervezettséget igényel.  Ajánlatos betenni 
a csomagba elsősegély készletet az alapvető 
kellékellel (pl. fájdalomcsillapító, sebtapasz, 
stb.)
 
Remélem tudtam néhány ötlettel segíteni.
Élményekben dús nyarat kívánok ☺

Készítette: Morschauser Fruzsina
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Útravaló ballagóknak

„ Egyszer mindent elér az ember, 
Azt is mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj,
S győzelmed lesz a hősi babér.”
(Bertold Brecht)

„ Az életcél boldogság, de elébb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,
Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el.”
(Petőfi  Sándor)
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Emília ajánlja
Fekete Judit: Az őrület határán
Főszereplőnk, Lili egyik pillanatról a másikra 
találja magát az álláskeresők piacán. A kirúgás 
váratlan és fájdalmas. Ám még rosszabb, ami 
ezután következik. Lili végigjárta azt az utat, amit 
ilyenkor a legtöbben. A munkanélküliség tele 
van kételyekkel, ember legyen a talpán, akinek 
az önbizalma a hosszú keresgélés közepette 
nem sérül. Ott van az a sok-sok kidobottnak 
érzett óra, a kényszeres megfelelni akarás, a 
bizonytalanság... Sötét időszak az ilyen, és nehéz 
vele mit kezdeni. Ráadásul ott a munkanélküliség 
stigmája. Aki munkanélküli, az vagy naplopó, 
vagy pancser. Lilink pedig ott áll a diplomájával, 
a tudásával, tele van energiával, ötletekkel és 
motivációval, tapasztalata is van, mégsem olyan 
egyszerű új munkát találni, mint amilyennek 
gondolnánk. A kötet a munkakeresés minden 
nehézségét körbejárja rövidsége ellenére. Ezt 
az időszakot meg lehetne közelíteni full dráma 
oldalról, ám szerencsére ez a könyv inkább a 
dolog humoros oldalát fogja meg, ettől nem 
lesz nyomasztó, sötét, a kemény téma ellenére 
meglepően könnyed.

Mindenkinek ajánlom. Szórakoztató és 
bármikor kerülhetünk mi is Lili helyzetébe. 
Erőt meríthetünk belőle, hogy minden nehéz 
helyzetből van kiút.

Gengszterzsaruk
Los Angelesben, a bankrablások fővárosában a 
bűnözőknél csak a Nagy Nick (Gerard Butler) 
által vezetett rendőrségi elit akciócsoport tagjai, 
a „Regulátorok” könyörtelenebbek. Mikor Nick 
megtudja, hogy a hírhedt mestertolvaj, Merrimen 
élete legvakmerőbb rablására készül, zsarolással 
ráveszi a banda leggyengébb láncszemét, hogy 
legyen a rendőrség besúgója.
Merriman merész akciók sorozatát hajtja végre, 
hogy előkészítse a lehetetlent: a szigorúan őrzött 
Központi Bank kirablását. Elindul a versenyfutás 
a dörzsölt bűnözők és a még dörzsöltebb 
„jelvényes gengszterek” között, és senki 
sem válogat az eszközökben. Ám hamarosan 
ráébrednek, hogy még őket is átverte valaki, 
akire soha nem gyanakodtak volna…

A fi lm igazán jó élményt nyújt, érdekes sztori, 
erős magával ragadó karakterek, nagyszerű 
színészek. Ajánlom mindenkinek, aki kedveli az 
izgalmas akció thrillereket.  
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„És te mire számíthatsz a szerelemben, 
munkában, és a pénzügyekben? A 2018-as 
nyári horoszkópból kiderül.”

Kos (03.21-04.20.)
Ezen a nyáron alkalmad nyílik valami igazán 
nagy dologban részt venni és olyat alkotni, 
ami hosszú ideig biztosítani fogja számodra az 
anyagi biztonságot. Egy alapos tervezés után, 
akár már a nyár végén elkezdhetitek a munkát. 
Lehet, hogy a pároddal, egy jóbarátoddal vagy 
egy jó ismerőssel fogsz összeállni, a lényeg, 
hogy tartsd nyitva a szemed és ne engedd 
elúszni a lehetőséget.

Bika (04.21-05.20.)
Számodra a nyár igazán üdítő lesz. Ha 
párkapcsolatban vagy, akkor csak úgy 
szikrázni fog körülöttetek a levegő. Ha párt 
keresel, akkor szinte erőfeszítés nélkül fogsz 
hódítani. Pár erőteljes szó vagy gesztus és a 
lábad előtt hever az igazi. Ez a belső izzás 
másokra is hatással lesz a környezettedben. 
Csak úgy vonzod majd az embereket magad 
köré. Egy percig sem fogsz unatkozni.

Nyári horoszkóp

Ikrek (05.21-06.21)
Első körben az anyagi helyzetedben fog 
bekövetkezni pozitív változás. Ugyan eddig 
sem lehetett okod panaszra, de nyáron 
a bolygók állása is neked kedvez majd. 
Nem csak a munkádban profi tálsz, de 
szerencsejátékon is nyerhetsz, ugyanakkor 
váratlan ajándékok is az öledbe hullhatnak. 
Emellett szerelem téren is sikereket érhetsz 
el. Találkozhatsz a nagy ő-vel, akivel a nyár 
végére komolyra fordulnak a dolgok és végre 
stabilitást érezhetsz párkapcsolati téren.

Rák (06.22-07.22)
A családod körében fogsz nagyon sok 
kellemes percet eltölteni. Mély és hosszú 
beszélgetésekre számíthatsz, ami megerősíti 
a kötelékeket köztetek. Ettől nagyon 
feldobott és egyben kiegyensúlyozott leszel. 
A munkahelyeden is pozitív változásokra 
számíthatsz. Végre abba a pozícióba 
kerülhetsz, amire mindig is vágytál.
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Oroszlán (07.23-08.22.)
A bolygók állása kedvezni fog a szerencsédnek 
a munkahelyeden. Sok elismerésben 
részesülsz majd, mivel ügyesen kamatoztatod 
a képességeidet. Ennek okán előrelépésre is 
számíthatsz, akár vezetői pozícióba is kerülhetsz. 
A sikerélményeid miatt egyre motiváltabb 
leszel, és szinte minden összejön majd, amibe 
belefogsz. Ha voltak rosszakaróid eddig, azokat 
is könnyűszerrel lefegyverzed majd.

Szűz (08.23-09.22)
Számos lehetőséget tartogat számodra a nyár, 
csak légy képes felismerni őket. Jó, ha nyitott 
szemmel jársz, kár lenne elszalasztanod. Munka 
téren szerencsés időszak következik, így előre 
lepésre is számíthatsz. Fontos, hogy hallgass a 
megérzéseidre, mert nagyon pontosan fognak 
üzenni neked. Egy új barátság is közeledik feléd, 
ami egy élethosszig tartó kapcsolat kezdete 
lehet.

Mérleg (09.23-10.22.)
A szerencse a pártodra fog állni, és amit a fejedbe 
veszel, az sikerülni is fog. Egy nagyon jó ötlet 
pattan ki az elmédből, amivel kapcsolatban 
sokakat meg tudsz majd győzni és ennek kapcsán 
jelentős anyagi fellendülésre számíthatsz. A 
nyár kifejezetten pörgősen telik majd, azt sem 
fogod tudni, hová kapkodd a fejed a programok 
tömkelegében.

Skorpió (10.23-11.21.)
Ha valamit lehet boldog nyárnak nevezni, akkor 
a tiédet mindenképpen. Egy kedves ismerősöddel 
olyan mély, bensőséges viszonyt alakítotok ki 
egymással, amelyre egyikőtök sem számított 
volna. Lehet, hogy egy erős barátságról van szó, 
de ugyanilyen eséllyel válhat igaz szerelemmé 
is. Ez az ismerős a későbbiekben nagy támaszod 
lesz.

Nyilas (11.22-12.21.)
Csodás kisugárzásod lesz a nyáron, ami sok ember 
fi gyelmét rád szegezi majd. Egy olyan embert 
is erőfeszítések nélkül képes leszel magadhoz 
vonzani, akiről már régóta fantáziálsz. Mivel nem 
hirtelen fellángolásról lesz szó, ezért a kapcsolat 
lassan fejlődik ki és erős gyökereket növeszt. Az 
igazi szenvedély csak ezután következik majd.

Bak (12.22-01.20.)
Teljesen kiegyensúlyozott leszel ezen a 
nyáron. Nem a pörgésről fog szólni az életed, 
de te ezt egyáltalán nem bánod majd, hiszen a 
békés pihenés és nagy beszélgetések, amiket 
a családoddal és a barátaiddal töltesz majd, 
abszolút kikapcsolnak. A nyár végén úgy fogod 
érezni, hogy ennél jobban nem is telhettek volna 
ezek a hónapok.

Vízöntő (01.21.-02.18)
Áttörő ötletek születnek meg a fejedben 
ezen a nyáron, ami nagy sikereket hozhat 
számodra és teljesen új irányba fordíthatja 
az életedet. Szerencsés leszel, mert olyan 
emberrel/emberekkel találkozhatsz, akik 
az elképzeléseidben támogatnak majd és 
így mindannyian profi tálhattok belőle. Az 
ellenállhatatlan kisugárzásod már csak hab lesz 
a tortára.

Halak (02.19-03.20.)
Az eddig benned megszületett zseniális ötleteidet 
végre pénzre tudod majd váltani. Nagy sikereket 
érhetsz el, ha valóban hiszel magadban és fi gyelsz 
a jelekre. Egy olyan emberrel hoz össze a sors, 
aki felismeri a benned rejlő tehetséget és segít 
majd kamatoztatni azt. Nyár végén egy olyan 
lehetőséggel találkozol szembe, ami igazi nagy 
üzletet hozhat számodra.

forrás:
http://www.blikk.hu/eletmod/tippek/a-bika-rata-
lal-az-igazira-a-halak-markat-sok-penz-uti-a-
vizonto-elete-uj-iranyba/89wmhby
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Úgy Ég

Lelkemben a vágy úgy ég
mint az előbb eldobott cigarettavég.

Már nem fogod két kezed közé az arcom,
De ne hidd azt, hogy ez az utolsó harcom.

Lángolt, parázslott, tüzelt és forró volt.
Kialudt, elhamvadt, hideg és komor lett a Hold.

Komor és sötét, mint az emberek lelke,
Tudom, hogy nem leszek már többé vele.

Rágyújtanék csak még egyszer utoljára
csak oda feküdnék még kicsit a karjába.

Nézném boldogan, ahogy rám mosolyogsz,
Aztán könnyesen, ahogy eltávolodsz.

Még rágyújtok majd, nem érdekel Édesem,
Számhoz emelem még egyszer függőségem.

Mert én mindig csak ezt csinálom,
Egyszer…magam úgy is kicsinálom.

Major Tímea
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V I C C E K

Az új rabot a cellájába vezetik, ahol a leendő 
társa már ott van. 
- Hát maga miért ül?
- Mert fáj a lábam.

Két pedagógus beszélget.
- Ti az idén hol nyaraltatok?
- Sehol. Mi krétára gyűjtünk.

Azt hívják véleménycserének, amikor a 
munkahelyeden bemész a főnöködhöz a 
véleményeddel, és az övével jössz ki.

Folyik az esküvői szertartás. A vőlegény egyszer 
csak halálsápadtan a pap szavába vág:
- Plébános úr, hogy tetszett mondani, mennyi 
időre?
- Hogy van az anyósod, barátom?
- Pompásan. Olyan rekedt, hogy csak suttogni 
tud.

Mit mondott a botcsinálta autószerelő?
- Bocs a féket nem tudtam megcsinálni, de 
felhangosítottam a dudát.

A főnök dicséri a beosztottat:
-Kedves Zoltán, látom agyon hajszolt. 
Gratulálok, csak így tovább!

Már hetedszerre sem találta el a vénámat 
nővérke. Döntse el, hogy most vért vesz tőlem, 
vagy tetoválni akar.

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

Anyu baj van. Az előszobában feldöntöttem a 
létrát.
- Na fi am, kapsz ha ezt apád megtudja.
- Már tudja, ott lóg a csilláron.

Mi az, három feje van és hét nyaka?
- Hétfejű sárkány a mese végén.

Megkérdezik a szőkét.
- Te mit vinnél magaddal a lakatlan szigetre?
- Lakatot.

Hallottad, hogy megfagyott a Béla?
- Nem. De hol fagyott meg?
- Az autós mozi előtt. Meg akarta nézni a Télen 
zárva című fi lmet.

Hallom, beteg a feleséged.
- Igen, már két hete.
- És veszélyes?
- Csak amikor egészséges.


