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Gólyanapok

Októberben ismételten megszerveztük a 
hagyományos Gólyanapok programját. 
Ennek célja az újonnan érkező kollégisták 
beilleszkedésének segítése, a biztonságos 
környezet megteremtése, valamint bevezetésük a 
Házirend szabályaiba. 

Mindösszesen 180 diák vett részt a programon, 
azaz mindenki kivette részét a szervezésből 
a DÖK-ösök irányításával. Az iskolatársak 
találkozójával kezdtünk, ami nagyon sikeresnek 
bizonyult. Ezáltal a kilencedikesek idősebb 
sorstársaiktól megtudhatták, hogy mire 
számítsanak az iskolájuktól, milyen a kollégiumi 
élet. Ezután körbevezettük a még újdonsült 

diákokat a kollégiumban, ami szintén hasznos 
volt, hiszen nem árt ismerniük az épületet, amiben 
a napjaik jelentős részét töltik. Megmutattuk a 
könyvtárat, számítógéptermet, tanulószobákat, 
ebédlőt, szakköri helységeket és az udvart.

Aztán  nevelőikkel bementek Pécs történelmi 
belvárosába, ahol térképpel a kezükben, 
kiscsoportban egy feladatlap irányításával 
fedezték fel a város nevezetességeit. A hazai ízek 
felelevenítésére a lányok közösen készítettek 
kókuszgolyót a második emeleti konyhában. A 
fi úk a minden évben megrendezett sorversenyen 
tesztelhették ügyességüket. Ezt az állatsimogató 
követte, ahol találkozhattak sok különleges 
állattal. A bátrabbak kígyót, csótányt, nem 
szeretem állatokat foghattak a kezükben. 
Talán a legizgalmasabbnak a Tréfás játékokat 
találták a kilencedikesek. A beöltözést és a 
sok nem hétköznapi feladatot, mint például a 
,,versenyfutás” törölközőn, vagy krumpliszedés 
vakon nagyon élvezték.

Ezt a programsorozatot a Gólyaavatóval zártuk. 
Itt közösen néztük meg az eddigi programokról  
készült képeket, valamint egy rövid fi lmet 
kollégiumunk névadójáról, Hajnóczy Józsefről. 

Tréfás esküt tettek, mellyel hajnóczys kollégistává 
fogadtuk őket.

Sólyom Lejla
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Kilencedikes lettem

Kiszakadtam a megszokott környezetemből, 
tiszta lappal kezdhettem, szinte egy új életet. 
Elvárások nélkül álltam a jövőm elé, és bár még 
most sem tudom mik a terveim, de azt tudom, 
hogy jól választottam. Ez az én szubjektív 
véleményem.

Ha keresel, találsz, ez egy jó tanács, mert nem 
éri meg azonnal feladni az első kudarc után és 
begubózni magányba taszítva önmagad. 
Kilépsz egy biztos pontból, mi már több éve 
mögötted áll, de most rajtad a sor, hogy mit 
építesz, kikkel veszed körbe magad. Használd ki 
a szabad lehetőségeket és irányíts Te!

Szekeres Bella

Nem mindenki veszi könnyen az akadályokat. 
Ilyenkor mindenki előtt ott áll a feladat, hogy 
beilleszkedjen, hogy megtalálja a helyét, ahol 
jól érzi magát és persze hozzá kell szokni egy 
új életperiódushoz. Van, aki egy pillanat alatt 
belerázódik, de van akinek több időre van 
szüksége. Sokat segíthet a beilleszkedésben egy 
nyitott osztályközösség, vagy toleráns kollégiumi 
szobatársak, de akár a játékos gólya programok 
is összehozhatnak embereket és ismertséget 
adhatnak. 

Ez az egész nem csak a környezetünktől függ, 
mi vagyunk az egyik legfőbb mozgatórugói. Ha 
mi nem próbálkozunk, akkor nem fog egy élet az 
ölünkbe hullani a derült égből. 
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Bolygónk a jövőnk

Miért fontos , hogy védjük a Földet?
Azért, mert a környezetszennyezés és az 
éghajlatváltozás olyan globális probléma 
napjainkban, amely teljesen átalakíthatja 
életmódunkat.
Éghajlatváltozás
Földünk egyre gyorsabban melegedik fel, melynek 
fő okai az emberi tevékenységek által levegőbe 
kerülő szennyező gázok. A klímaváltozás hatásai 
nem csupán a tikkasztó hőségről, áradásokról, 
aszályokról vagy hurrikánokról szól. A hatások 
minden kontinensen érezhetők és egyre 
gyakoribbak lesznek. Teljesen megváltoztathatja 
életünket, élelmiszer- és vízkészletünket, 
valamint egészségünkre is káros lehet. 

A hosszan tartó meleg időjárás és meleg napok 
olyan egészségügyi problémákat okozhatnak, 
mint például a hőguta, de halálhoz is vezethet. A 
vízkészletek apadhatnak, a csapadékhiány miatt  
a növények és fák elszáradnak. Az óceánok és 
vizek melegedése  különösen aggasztó probléma 
az élővilág számára. A melegebb vízben kevesebb 
állat él meg, így vándorlásra kényszerülnek. A  
vizek savasodása jelentősen pusztítja a tengeri 
élővilágot. A tengerszint emelkedésének fő oka, 
a melegedő víz tágulása. Az óriási jégtakarók 
gyorsabban olvadnak, ezáltal több víz kerül az 
óceánokba. 

Az Antarktisz jege 1992 és 2012 között évente 
84 milliárd tonnával lett kevesebb. 2012 óta ez a 
veszteség 240 milliárd tonna évente.
A Jeges- tengeren mért friss vizsgálatok és 
kutatások alapján egy liter tengeri jégben 
tizenkétezer mikroplasztik-anyagot találtak (pet 
palack és szívószál maradéka, nejlonzacskó) 
Hogy mit tehetünk Földünk megóvásáért?
Az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem 
1992-ben kezdődött, amikor a világ országai 
nemzetközi szerződést kötöttek a veszélyes 
éghajlatváltozás megelőzésének céljával. E 
megállapodás az ENSZ Éghajlat- változási 
Keretegyezménye.(UNFCCC)

Sétálj, spórolj, használj textil szatyrot, járj 
tömegközlekedéssel, zárd el a csapot, kapcsold le 
a lámpát, ne dobd el a szemetet, gyűjts szelektíven 
és buzdíts másokat is a környezettudatos életre!
Emlékezz 3 dologra!
1. Még nem késő az éghajlatot rendbe hozni!
2. Rajtad is múlik!
3. A legapróbb tetted is számít!

Módi Melinda
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Bolygónk a jövőnk

Egy kissé érdekesség- nincs időnk megvárni
Hulladékok lebomlási ideje
Papír törlőkendő: 2-4 hét
Banánhéj: 3-4 hét
Papír táska (papírszatyor): 1 hónap
Újságpapír: 1.5 hónap
Almamag: 2 hónap
Karton papír: 2 hónap
Pamut kesztyű: 3 hónap
Narancshéj: 6 hónap
Furnér lemez: 1-3 év
Gyapjú zokni: 1-5 év
Tejes doboz: 5 év
Cigaretta csikk: 10-12 év
Bőr cipő: 25-40 év

Ónozott acél konzervdoboz: 50 év
Habosított műanyag pohár: 50 év
Gumi csizma: 50-80 év
Alumínium konzervdoboz: 200-500 év (azonban 
újrahasznosítással kb. 6 héten belül új doboz 
készülhet belőle!)
Műanyag palack: 450 év
Eldobható pelenka: 550 év (jelenleg az 
újrahasznosítása nem megoldott)
Horgászzsinór, damil: 600 év
Műanyag szatyrok: 200-1000 év
Műanyag doboz: 1 millió év
Üveg: 1 -2 millió év (szintén pár hét alatt 
újrahasznosítható)
Hungarocell: minimum 1 millió év
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Nap mint nap fent vagyunk az interneten. De 
vajon tudjuk-e milyen következménye lehet  egy 
fotónak, egy meggondolatlan megjegyzésnek?   
Akarjuk e tudni kikkel kerülünk kapcsolatba, hová 
tévedünk barangolásaink során? A biztonságos 
internethasználatról vannak ismereteink, de 
a gép mellett erről sokszor megfeledkezünk. 
Megpróbáltuk összeszedni azokat a legfontosabb 
területeket, oldalakat, cselekményeket, amelyeket 
saját érdekünkben célszerű betartani.

Divat lett az internetes rendelés. Ha nagyon 
olcsón találsz márkás terméket, ha bizonytalan 
összetételű csodaszerek ígérnek gyors fogyást, 
edzések nélkül dagadó izmokat, nem érdemes 
kockáztatni. Maradj az ismert bevált szereknél és 
üzleteknél, ha erre van szükséged!
 Ha bizonytalan vagy, ha bajba kerültél,  kérj 
segítséget!

Finta Bianka 
Dudás Melinda 

A jó hírnév megsértése azt jelenti, hogy más 
személyre vonatkozó és a személyt sértő, valótlan 
tényt állítunk vagy híresztelünk, vagy valós tényt 
hamis színben tűntetünk fel.  A törvény bünteti.
Külön kiemeljük a rasszista vagy uszító 
tartalmakat, amiben valakire származása, vallása, 
szexuális beállítottsága, vagy fogyatékossága 
miatt teszünk nagy nyilvánosság előtt bántó 
megjegyzéseket. Ezek alkalmasak arra, hogy 
gyűlöletet ébresszenek vagy erőszakot keltsenek 
másokban. Beláthatatlan következménye lehet.
Sokan ismerkednek a neten. Sosem tudhatod 
a csetpartneredről ki is az valójában. 
Legyünk óvatosak, hazugságokkal könnyen 
megtéveszthetnek bennünket.
Óvatosan kezeljük személyes adatainkat! 
Lehetnek játékoldalak, áruházak oldalai, online 
bankfi ókok, akik fő profi lja az adathalászat. A 
gyanútlan felhasználó, miután beírta adatait, 
jelszavát, esetleg bankkártya adatait, döbben rá, 
becsapták.

Óvatosan bánjunk a túl sokat láttató fotókkal, 
videókkal,  ne tegyük magunkat közszemlére,  
hiszen sose tudhatjuk, hogy hol köszön vissza 
a képünk. Visszaélhet vele bárki. Feltölthetik 
egy pornográf oldalra,  mintha ott szexuális 
szolgáltatásokat kínálnánk vagy egyszerűen 
nézegethetik vad idegenek.  Ha valaki ilyen 
jellegű képet kér tőlünk, sose tegyünk eleget a 
kérésnek! 
A monitor arctalansága mögül szabadabban 
mondjuk el véleményünket bármiről, hiszen ez 
sokszor egy felhasználónév mögé rejtőzve arc 
nélkül tesszük. Szabadon elmondhatjuk persze 
véleményünket, de ha sértő, lealacsonyító 
kifejezéseket használunk, azzal nem csak a másik 
lelkivilágát sértjük, de akár a jó hírnevét is.

Az internet veszélyei
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Filmajánló - Bizderi Anna ajánlja

Vaklárma
Dave és Wally furcsa páros. Dave süket és 
újságos, Wally viszont vak és szerencsejátékos 
valamint Dave alkalmazottja. Amikor az újságos 
standnál lelőnek egy bukmékert, ők lesznek az 
első számú gyanúsítottak.  Mivel a süket Dave 
háttal állt az eseményeknek, a vak Wally viszont 
csak arról tud beszámolni, amit hallott, ketten 
együttesen is csak csekély információval tudnak 
szolgálni. Dave látott egy lábat, Wally pedig 
egy Shalimar nevű parfüm illatát érzi. Kiderül, 
hogy az áldozatnál volt egy pénzérme, amelyet 
beledobott Dave borravalós dobozába, amelyet 
most Wally cipel magával. És ebben az érmében 
egy olyan microchip van, melyre sokaknak fáj a 
foga.

Remek történelmi fi lm. Bepillantást nyerhetünk 
egy olyan világba, ami számunkra elérhetetlen 
és láthatjuk, hogy azok az emberek a rangjukon 
keresztül rájuk nehezedő gondokon kívül 
ugyanolyan problémákkal is küzdenek, mint mi. 

 A „Vaklárma” egy igazi, megunhatatlan, 
fergeteges vígjáték, tökéletes dramaturgiával, 
kitűnő színészekkel, a vígjátéki elemek mellett 
tulajdonképpen egy izgalmas krimivel. Abszolút 
élvezhető és végig leköti az ember fi gyelmét. 
Egy jó kis délutáni fi lmnézéshez nagyon tudom 
ajánlani, feldobja az ember kedvét!

A király beszéde
II. Erzsébet királnyő édesapja, VI. György, bátyja 
lemondását követően került a trónra. A király erős 
dadogása miatt nem érezte magát alkalmasnak az 
uralkodó szerepkörére, és képtelen volt nyilvános 
beszédet tartani. Számos kezelésen vett rész, 
miután megismerkedett a liberális Lionel Logue-
gal, aki a hagyományostól meglehetősen eltérő 
módszerének köszönhetően végül vissza tudta 
adni György önbizalmát és hangját is.

Vaklárma
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Egy 15 éves lány, Jem olyan 
adottságot rejt, ami áldás és 
átok is egyben. Egy számot 
lát minden ember szemében 
és tudja is, hogy ez mit 
jelent. Miután 7 éves lesz, 
anyja drogtúladagolásban 
meghal. Ezután egyik 
nevelőszülőtől kerül a 
másikhoz. Nem létesít 
kapcsolatot senkivel és nem 
néz az emberek szemébe. 
Tudja, hogy semmi sem tart 
örökké és őrzi titkát, már 15 
éve. 
„- Semmim nem volt, 
szóval, akkor már bármit 
megtehettem. Bármit, 
amit csak akartam. 
Semmim nem maradt, amit 
elveszíthetnék.”
Aztán Londonban találkozik 
Spiderrel, a társadalom által 
kitaszított fekete sráccal, 
aki megpróbál közel kerülni 
hozzá. De vajon megbízhat-
e a fi úban és elmondhatja-e 
neki a számok jelentését?

Könyvajánló

Könyvről:
A kevesebb, mint 300 oldalas könyv, megrendelhető az összes könyves oldalról és a Tudásközpontban 
is megtalálható. 
Több része is van, bár én csak az elsőt olvastam, de ha csak fele annyira jók, mint az első rész, akkor 
érdemes elolvasni.

Balassa Eszter

Rachel Ward: 
Számok

- A menekülés-
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KOS ( 03.21 - 04.19 ) Összességében jól érezheted 
magad a bőrödben ebben a hónapban. Több dolog 
alakulhat a kedved szerint, amely miatt feldobottságot 
érezhetsz. A házasságokba, régi együttélésekben újra 
egymásra találhattok. A környezetedben most több 
lehet az irigy és kétszínű személy, ezért nagyon fontos, 
hogy most senkit ne avass a titkaidba, a bizalmadba.
BIKA ( 04.20 - 05.20 ) Mindig is híres voltál a 
türelmedről, a nyugalmadról, amelyet most egyik 
pillanatról a másikra elveszíthetsz. Különösen, ha 
munkáról, kollégáról van szó, akik között vannak 
olyanok, akiket akkor szeretnél csak látni, amikor 
a hátad közepét. Ha beteg személy van a közvetlen 
környezetedben, akkor most sokat tehetsz azért, hogy 
az állapota javuljon. Utazás jól sikerülhet.
IKREK ( 05.21 - 06.21 ) Még az is lehet, hogy a szerelem 
édes angyalkája telepszik a válladra. De az is lehet, 
hogy egyik pillanatról a másikra olyan felismerésre 
tehetsz szert, amely miatt másként láthatod az életed, a 
jövődet. Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, 
mint ebben a hónapban: csak egészség legyen, a többit 
majd megvesszük. A régi párkapcsolatokban vitás 
helyzet alakulhat ki.
RÁK ( 06.22 - 07.22 ) Kedvez az idő ingatlannal 
kapcsolatos ügyek bonyolításának. Illetve azokkal a 
rokonokkal, vagy nagyon közeli ismerősökkel, akikkel 
nem jöttél ki, most eláshatjátok a csatabárdot. A szerelmi 
kapcsolatok próbatétel elé kerülhetnek, rajtad múlik, 
hogy a próbát kiállja, vagy sem. A munkahelyeden 
kommunikációs problémák alakulhatnak ki, amelyeket 
azonban nagyon jól tudsz kezelni.
OROSZLÁN ( 07.23 - 08.22 ) A munkában, 
megélhetésben történhetnek olyan változások, 
amelyekre talán nem számítottál. De az is megeshet, 
hogy ami eddig sok energiát tettél, azt el kell engednek, 
és ez miatt feszültebbé válhatsz. Lázas vagy gyulladásos 
megbetegedés kialakulására van nagyobb lehetőség. 
Vigyázz magadra. 
SZŰZ ( 08.23 - 09.22 ) Még az is lehet, hogy olyan 
változásra van kilátás, amelyre eddig nem gondoltál. 
Előfordulhat, hogy a dolgok másként alakulhatnak, 
mint ahogyan tervezted. A szerelmi kapcsolatokban 
varázslatos pillanatokat élhettek át. Ha szülő vagy, 
a gyermeked miatt nagyobb erőfeszítéseket kellene 
tenned, amely most nem esik nehezedre. 

MÉRLEG ( 09.23 - 10.22 ) Előfordulhat, hogy ebben 
a hónapban a kapcsolatoké lehet a főszerep. De az is 
megeshet, hogy olyan találkozásban lehet részed, amely 
jó hatással lehet majd a jövődre. A házasságokban, 
régi együttélésekben a párod türelmetlenebbé válhat, 
és ez hatással lehet a viszonyotokra. A munkában, 
megélhetésben a dolgok nagyon is a kedved szerint 
alakulhatnak. Glória is ragyoghat a fejed fölött…
SKORPIÓ ( 10.23 - 11.21 ) A házasságokban, régi 
együttélésekben feszült helyzet alakulhat ki, amelynek 
fő oka, hogy a társad kerülhet bizonytalan helyzetbe. 
Ám ahogy mindennek, ennek is egyszer vége lesz. 
Addig pedig próbáld meg tartani benne a lelket. Ha még 
nem vagy szerelmes, akkor meglepődve tapasztalhatod, 
hogy az érzéseid mennyire megváltoztak, és a szerelmi 
boldogság járhatja át minden porcikádat.
NYILAS ( 11.22 - 12.21 ) Mindennél fontosabbak 
lehetnek most a kapcsolatok. Amelyek között lesz 
olyan, amellyel befolyásolhatod a saját anyagi 
helyzetedet. Illetve szükséged lehet egy barátra, akivel 
megbeszélheted mindazt, ami nyomaszt. Pénzügyek 
dolgában a helyzet magaslatán állhatsz, ami azt jelenti, 
hogy most még talán a sült galamb is a szádba repülhet. 
BAK ( 12.22 - 01.19 ) A szerelem egén viharfelhők 
tornyosulhatnak. De az is lehet, hogy akivel most 
hoz össze a sors, azzal a személlyel ne tervezz hosszú 
távra. A munkában, megélhetésben viszont több dolog 
alakulhat a kedved szerint. Ha változatni kívánsz, 
akkor lépj a tettek mezejére, mert nagyon jó lehetőséget 
csíphetsz meg
VÍZÖNTŐ ( 01.20 - 02.18 ) Kedvez az idő minden 
külfölddel kapcsolatos ügynek, legyen szó munkáról, 
kirándulásról, vásárlásról vagy üdülésről. Még az 
is lehet, hogy ebben a hónapban olyan lehetőséget 
sodorhat utadba az élet, amely miatt örömödben talán 
fülig érhet a szád, és a biztonságérzetedre is nagyon jó 
hatást gyakorolhat. 
HALAK ( 02.19 - 03.20 ) Még az is lehet, hogy a 
szerelem ege vakítóan kék lehet. De az is előfordulhat, 
hogy az anyagi helyzetedben történhetnek olyan 
változások, amelyek miatt örömödben a föld felett 
lebeghetsz néhány méterrel. Nem kedvez az idő 
külfölddel kapcsolatos ügyeknek, ha tanulmányokat 
folytatsz, nagyobb erőfeszítéseket kellene tenned a 
sikerért. Pénzügyeid jól alakulhatnak.

Decemberi horoszkóp
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-Köszönöm a mogyorót és ne menj el, nem kell 
félned tőlem.
-Te hogy hogy tudsz beszéni?-kérdezte Anna. Az 
állatok nem beszélnek.
-De igen, csak kevesen értik meg-felelt a mókus. 

Kollégisták tollából Kollégisták tollából

Karjában ringat az erdő
Anna és családja egy kis faluban éltek. A kislány 
az egyik hétvégén szüleivel elment piknikezni 
a házukhoz közeli rétre. Leterítették a plédet, 
kikészítették a fi nomságokat. Megebédeltek, 
majd Anna felkelt és a magas fű közt táncolni és 
énekelni kezdett. A madarak csiripeltek, s táncot 
jártak a tiszta kék égen. Anna nagyon szerette 
a virágokat, ezért szedett párat és koszorút font 
magának. A rét közepén állt egy nagy öreg diófa. 
A kislány leült a törzse mellé a fűbe és csodálta 
a tájat. A fáról egy dió esett Anna elé. Rögtön 
ezután egy mókus mászott le félénken. Anna 
felvette a lehullott termést és a kis állat felé 
nyújtotta. A mókus megköszönte és kikapta a 
kezéből. A kislány megijedt a beszélő mókustól 
és visszaszaladt a szüleihez. Pár hét múlva újra 
tiszta volt az ég, sütött a nap, ezért ismét kimentek 
a rétre. Anna a kis fakosárból, melyben az ételeket 
vitték kivett néhány szem mogyorót és elindult a 
fa felé. Mikor odaért letette a magvakat és már 
indult volna vissza, de a mókus utána szólt. 

Arnold vagyok, téged hogy hívnak?
-Annának.
-Segítenél bevinni a mogyorót a többieknek?-
kérdezte Arnold.
Anna felvette a terméseket és kérdezte hova vigye. 
A mókus kopogtatott kettőt a fa oldalán majd egy 
ajtó keletkezett rajta. A diófa törzse üreges volt 
és benne állt egy létra. Arnold lemászott és szólt 
a kislánynak, hogy kövesse. Anna hátrafordult 
a szüleihez. Ők még ettek. Ezután lemászott 
új barátja után. Egy nagy helyiségben találta 
magát, apró házak voltak. A kis kunyhóban 
mókusok laktak. Anna nem értette, hogy ők 
miért a föld alatt élnek. Majd Arnold így szólt: 
régebben itt egy erdő volt, rengetegen éltünk itt 
a fákon, de egy nap sok ember jött ide és kivágta 
szinte mindet. Egy pár maradt csupán. Ekkor a 
mókusok nagy része elköltözött máshová, mivel 
elvették az otthonukat. Mi, akik itt maradtunk 
pedig úgy döntöttünk le költözünk a föld alá. Itt 
élünk már hosszú ideje. Amikor Anna a szüleivel 
legközelebb a rétre ment a kislány megdöbbenve 
látta, hogy a fa, ami alatt a mókusok éltek, eltűnt. 
Gyorsan odaszaladt és kutatni kezdett utánuk. 
Ekkor Arnold mászott ki szomorúan a föld 
alól, mert bekövetkezett, amitől féltek. Anna 
elhatározta tennie kell valamit, hogy segítsen 
az állatokon. Még aznap elment a szüleivel 
facsemetéket venni, majd kimentek a rétre és 
elültették őket. Anna és családja gondozásának 
köszönhetően a fák szépen gyorsan nőttek. 
Néhány évvel később, mikor a kislányból már 
felnőtt lett,  boldogan látta, hogy az egykori rét 
helyén egy erdő áll, melynek újra vannak lakói.

Meláth Brigitta
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Kollégisták tollából

Botár Dorottya: Most az enyém

Most az enyém a madár az égen,
Ezer csillag az éjben.

Most az enyém minden,
A Nap, a fák, a színek.
Aranyláz a tó tükrén,

Virágok a mező füvén.
Most enyém a néma dajka,

Egyetlen kincsem ajka,
Farkas, mely a Holdat ugatja.

Most enyém az eső,
Álomszép erdő,

Fennsíkon a szellő.
Most enyém a tenger kéke,

Hiszékeny szemed éke.
Most enyém a bujaság,
Nap, trónon ülő uraság.

Most enyém a szürke szivárvány,
Szőke gaz  máglyán.

Most én vagyok a minden,
Valóban semmim sincsen.

Szekeres Bella: Hegyi levegő

Minden oly rövidnek tűnik visszatekintőleg.
Ha lett volna eszem nem rohantam volna annyira.
A szavaim üresek, hiszen nincs kinek ezeket mondjam.
Csak egy lélegzetet kérek el tőled,
Mit az emlékezetembe mélyen fogok vésni.

Emeljen meg, mint tüdőben a hegyi levegő.
A Te tested létező, csak már olyan távoli,
Mint a hegycsúcs az Alföldről feltekintve keresik.
Kezed csendesen a mellkasomba simított,
Mit tárt karokkal engedtem meg neked.
Hosszú szempilláid rebbenése kezemet megtorpantotta,
Játékod fantáziámat vadan táncoltatta.

Szavaid elmém legmélyén csengenek.
Az esőcseppek arcomon könnyeket eresztenek.
A harc nem a miénk, neked van, s nekem van.
Akár a kórhadt fenyőfa hajlunk a szélben,
És csak egy rövid ölelés mely elbeszéli,
Azt, ami néhány nap alatt nem velünk történt.
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Sudoku 
A rejtvény szabálya
Minden egyes sorba, oszlopba és kockába írjon 
egy számot 1 -től 9 -ig úgy, hogy soronként, 
oszloponként és kockánként csak egyszer 
használ fel egy számot. A sudoku feladvány 
akkor van sikeresen megfejtve, ha ez a 
feltétel hiba nélkül teljesül. A sor, oszlop és 
kockánkénti egyszer felhasznált szám minden 
méretben igaz a sudoku rejtvényre, legyen 
az 3x3, 4x4, 5x5 vagy akár ennél is nagyobb 
kiterjedésű.

Ész torna
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Bemegy a szőke nő a könyvtárba, és jó 
hangosan odaszól a könyvtárosnak:
- Kérek egy hamburgert és egy adag sült 
krumplit!
Mire a könyvtáros megbotránkozva:
- De hölgyem, ez egy könyvtár.
Erre a szőke:
- Jaj, bocsánat!
Majd suttogva:
- Kérek egy hamburgert és egy adag sült 
krumplit!

Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. 
Olyan vacak napolajat használt, hogy napokig 
hasmenésem volt tőle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke 
nőt. Olyan üres volt a feje, hogy egy hétig nem 
tudtam lemerülni!

A szőke nő bemegy a benzinkútra. Odamegy 
hozzá a kutas és megkérdezi:
- 95-ös vagy 98-as benzint tankoljak?
- Miért idei nincs?

- Jean, ma vendégek jönnek. Vágjunk jó képet 
hozzájuk.
- A falon lévő Picasso jó lesz, uram?

A tanár magyaráz:
- Az araboktól vannak a számaink, a kínaiaktól a 
porcelán, a naptár a rómaiaktól. Valaki tud még 
ilyen példát mondani?
Pistike jelentkezik.
- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki kocsmából, 
a tányérok az étteremből, ahol a mama dolgozik, 
a bor a szomszéd pincéjéből, paprika a hátsó 
szomszéd kertjéből, a kisöcsém pedig a 
postástól.

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!

- Mi az: bokor mögött egy csontváz?
- A tavalyi bújócskaverseny győztese.

Gyűjtötte: Morschauser Fruzsina

V I C C E K
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KELLEMES 
KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET

ÉS
BOLDOG
ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK A KOLLÉGIUM MINDEN 
DOLGOZÓJÁNAK ÉS DIÁKJÁNAK!

DÖK


