
1. oldal MAGIT Iskolaújság/2020-21/VII. szám 

Költészet napja 

 

            Debr ecen i  SZ C Mechw ar t  Andr ás  G ép ipar i  és  In for mat ika i  Techni k um  
         Debr ecen ,  Szécheny i  u .  58 .  

 

 
 2021.május-június XVIII. évfolyam VII. szám 

 

A Tartalomból :  
 

 

 

 

Ünnepeink (2-5. oldal) 

 

 

 

Diákélet (6-7. oldal) 

 

 

Technika (12. oldal) 

 

Nemzetünk (13. oldal) 

 
 

Impre sszum:  

K iad ja  a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 

C ím:  4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.  
Igazga tó :  Dr. Barcsa Lajos 

Fő szerke sz t ő :  Kissné Simon Mária tanárnő 

Fo tók :  Péter Miklós tanár úr 

Szerke sz t ők  (d i ák ) :  
 Semsey Dorka, Sohodóczki Tamás, Szabó Ármin, Serbán Krisztina  

 
Technikusavató 2021 

 

 
 
 

 

Iskolaújság    

2021. június 18-án, intézményünk 

tornacsarnokában vették át 
oklevelüket iskolánk ez évben 

végzett technikusai, 

informatikusai.  

Az ünnepelteket és az eseményt az 

interneten követő hozzátartozókat, 
Dr. Barcsa Lajos igazgató úr 
köszöntötte. Majd átadta a 157 

végzős mechwartos számára a 

technikusi ill. az informatikusi 

oklevelet. (szerk.)  

Az iskolaújság szerkesztősége 
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                        Ünnepeink 
Technikusavató 2021 

2021. június 18-án, intézményünk tornacsarnokában vették át oklevelüket iskolánk ez évben végzett technikusai, 
informatikusai. Az ünnepelteket és az eseményt az interneten követő hozzátartozókat, Dr. Barcsa Lajos 

igazgató úr köszöntötte. Majd átadta a 157 végzős mechwartos számára a technikusi, ill. az informatikusi 

oklevelet. (szerk.) 

 

„ Hiába, ingyen nem adatik semmi, 
Nagyon magasra kellett érte menni. 

… 

A botom eltört, újat kellett vágni, 
Lélekzet nélkül sokszor meg – megállni. 

… 

Szomszédságomban villámok cikáztak, 
A sziklák – mint én – hol égtek, hol fáztak, 

Hullott a lelkem vére – verejtéke, - 
                                        De feljutottam – s megérte, megérte!” 

 
Érzékeltetik a Reményik sorok a küzdelmet folytató, célba érő ember hangulatát.  
Bizony nem volt könnyű az idevezető út. Különösen nem volt könnyű nektek – kedves 

tanítványink- akik az utolsó két évben a járvány vihara által tépázott úton haladtatok.  

Ebben a viharban kellett megszereznetek az elmúlt évben az érettségi bizonyítványt s ebben a 

viharban tettétek le a szakmai vizsgát melynek eredményeképpen néhány perc múlva átvehetitek az 
oklevelet.  

Bizony hálaadásra indító nagydolog ez. Hála a Mindenség Urának az ideérkezés lehetőségéért.  

Jelentem az itt jelenlévő s bennünket a számítógépek előtt követő ünnepi közönségnek, hogy ebben 
a tanítási évben a nappali rendszerű oktatásban 123 tanulónk tett sikeres vizsgát. 

53-an gépgyártástechnológiai technikus, 70-en informatikai rendszerüzemeltető oklevelet 
szereztek. 

A felnőttoktatási területen 34 hallgató teljesítette sikeresen a követelményeket.  

9 tanuló gépgyártástechnológiai technikus, 21-en informatikai rendszerüzemeltető, 9 tanuló gépi és 
CNC forgácsoló végzettséget szerzett. 

Igazgató úr hangsúlyozta, hogy tanulói sikereiből él erősödik az iskola s gratulált az ez évben országos versenyeken 
eredményesen szereplő diákoknak; Lovas László, Domján Tamás Sándor, Piskó Jenő, Révész Patrik, Mező 
Márton Attila, Péter Lajos, Hüse Bence, Gombos Sándor Bence tanulóknak.  

Majd megköszönte a végzős diákok haladását segítő tanári kar, szervezetek, családok munkáját. (szerk.)    
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Ünnepeink 
Tisztelt ünnepi közösség! 

Albert Schweitzer írta egy visszaemlékezésében; „ … diákéveim során … sokszor töprengtem 
azon, vajon méltóképpen számon tartjuk – e  életünk fontos találkozásait, hálával gondolunk – e 

azokra … akiknek sokat köszönhetünk. Hányan vannak, akik jó irányba befolyásolták az életünket, 
erőt adtak, sokszor talán úgy, hogy ők maguk nem is tudtak róla.” 

Bizony e töprengés a mi gondolatunk, s kedves tanítványaink, a ti gondolatotok kell, hogy legyen 

itt és most. 

Igen, Ti haladtatok, de sohasem egyedül. Vezettek, irányt mutattak a tanáraitok, veletek haladtak 
segítettek hozzátartozóitok.  

Köszönet mindazoknak, akik lépteiteket igazították.  Így a benneteket tanítóknak, 
osztályfőnökötöknek; Nagy Ágnes, Papp Judit tanárnőnek, Szegedi Imre, Kiss Imre Zoltán, Balogh 
Miklós Péter tanár úrnak, s a felnőttoktatás osztályai vezetőinek; Kiss Albert igazgató helyettes 
úrnak, Madarassy Mónika tanárnőnek, Kiss Imre Zoltán, Szegedi Imre tanár úrnak, köszönet a 
családoknak, akik most nem lehetnek itt, de távolról gondolatban, bizonyosan most is követnek 
benneteket. Köszönet az édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, akik sokszor nem könnyen, 
sokszor telve aggodalommal, de mindig szeretettel vezettek titeket az úton.  

Kedves az ünnepséget távolról vagy gondolatban követő Családok! Köszönjük az együtt 
munkálkodást. Abban bízunk, hogy közös tevékenységünk nem volt hiábavaló, s az ifjaink 
emelkedését, fejlődését szolgálta.  

Itt köszönöm meg, szülői közösségnek, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a 
Debreceni Szakképzési Centrumnak, a környező vállalatoknak, vezetőtársaimnak, a tanári karnak 
az iskola valamennyi dolgozójának, felsorakozott tanítványaink vezetésében, irányításában, 
tanításában, nevelésében, vagy annak segítésében végzett tevékenységüket. 
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                        Ünnepeink 

 

Kedves Ünnepelt technikusok, informatikusok! 

A tudást nem csak megszerezni kell, a tudásból élni kell, a tudással szolgálni kell környezetünket, 
embertársainkat.  Ennek híján a tudásunk haszontalan talmi ismeretanyag.     

Bizony a fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle.  

Úgy, ahogy ezt Reményik mondja:  

„Akarom: fontos ne legyek magamnak. 

A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme.” 

Kedves tanítványaink! Legyetek nagyon boldogok, valósuljanak meg álmaitok, teljesedjen ki 

életetek szüleitek, családotok, iskolátok örömére.  

Legyen áldás ezen a mai napon, 113. tanévében járó, 112. éves iskolánkon, a mai napon oklevelet 
kapott technikusainkon, informatikusainkon, az őket tanítókon és az őket ünneplőkön, legyen 
szép napunk! Úgy legyen! 

Debrecen, 2021. június 18. 

                                                                                             Dr. Barcsa Lajos  
                                                                                                    igazgató      
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Ünnepeink 
Igazgató úr június 4-én e-mailben köszöntötte iskolánk tanárait, munkatársait a pedagógusnap alkalmából: 
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Diákélet 
 

 

Díjátadó - „Kódolj határok nélkül!” 
 
2021. 06. 07.-én, hétfőn történt a 
„Kódolj határok nélkül!” című 

verseny díjátadója. A NISZ és a 
Belügyminisztérium küldöttei utaztak 
le egészen Budapestről, hogy 
személyesen átadják jutalmainkat. Ez 

a helyzet egészen különleges, hiszen a 
döntőben a hatodik helyet értünk el 

NullExpression nevű csapatunkkal 

(Pap Sándor Dániel, Szabados 

Gergő, Urbán Tamás), így nem 
voltunk dobogósok. A díj átadása 
előtt rengeteg hasznos információt 
megosztottak a verseny menetéről és 
hogy következő évben mire 
figyeljünk. Ezután átadták a jutalmainkat. Jegyzetfüzettől 64GB-os pendrive-ig sok mindent 

kaptunk. A versenyek közül, amelyeken korábban résztvettünk, talán ez volt az, amelynél a legtöbb 
jutalmat kaptuk. Különös tekintettel erre a megtiszteltetésre, hogy személyesen vehettük át az 
oklevelet. Az igényesség az ajándékokból is látszott, hiszen az oklevelet is például keretezve kaptuk. 
A jutalmak átadása, a beszélgetés és a fotózás lezajlott 40 perc alatt, a 3. óra során, tehát hatékony 
volt, de mégsem elkapkodott, összességében kellemes élmény volt. Sajnálatos módon harmadik 
csapattagunk, Szabados Gergő nem tudott részt venni, de a díjakról nem maradt le, mivel a 
felkészítő tanárunk, Péter Miklós tanár úr átvette az ajándékot helyette. 
 

Pap Sándor Dániel 11. B 
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Diákélet 
 

Online konferencia - neves előadók körében a Mechwart 
Sohodóczki Tamás, iskolánk 11. B osztályos tanulója, Kissné Simon Mária tanárnő felkészítésével, 
az iskolai DÖK; Péter Miklós tanár úr, Fábián Máté és Nádházi Nándor tanulók technikai 
segítségével, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Debreceni 
Egyetem és a Debreceni Szakképzési Centrum közreműködésével rendezett, „Nagy magyar 
alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak” című online konferencián tartott előadást.  

 

Tanulj Mechwarttól! Kattints Tamás előadására!  
A konferencia teljes anyaga megtekinthető a GTTSZ honlapján.  
https://gttsz.hu/letoltesek/eloadas-felvetelek-prezentaciok/ 
 
2021. június 10-én abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a GTTSZ főtitkárhelyettese 
Janzsó Antal úr személyesen ellátogatott iskolánkba és megköszönte az online konferencián való 
részvételünket.  Sohodóczki Tamás 11. B 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgttsz.hu%2Fletoltesek%2Feloadas-felvetelek-prezentaciok%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EVsXjRPh2mr8lQwI0BewI79hN6oZJOW29XGL3fuNhJkmqGQESt-ubijM&h=AT0CGWLjVM7EJX9_IE6Eh2LI8eeEC_INqq8-6qcqcxYlDUvo95QYdzP_lYdmgNZKsdbQx1DHJCn_bmWzye1mEcdlaXhW9E9-S-kz-kqS7bpdxLpYc07r6JRgfGpkxWq_WfrigSZ3uP49NhvqarMz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23hV9oGjgJx_ndC7sej3c6Tcq0bqtbgLMwW4-ABNlph2NcpI6Xw4_1BmNFdjeXbNhwlRU69GAjICItifuHv4pJUmFYYLBVCmeJfP-cCbXDidR-3Dvrw63J7sa1A2_ibxcc9lBP8CrOePPuHzk0LfOFaFaGYXdSMLAyMNSb42bOPBU
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Képeshírek 
 

Iskolánk ebben az évben is díszoklevelet adott át, az intézményben 70, 60, és 50 éve végzett mechwartosok részére. 
A 70 éves évfordulóra tízen, a hatvanévesre harminc-hárman, a félévszázados eseményre negyvenöten emlékeztek 
oklevél átvétellel. A jubiláló tanulókat Dr. Barcsa Lajos igazgató úr levélben köszöntötte. (szerk.)    

Köszöntő 

 a 7.sz. Általános Gépészeti Technikum 1951-ben, a Mechwart András Gépipari 
Technikum 1961-ben és 1971-ben végzett tanulói részére, díszoklevél átvételük alkalmából 
 

Kedves Jubiláló Mechwartos Diákok! 
Iskolánk mai tanári kara nevében is szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, a technikumunk 
kapuján hetven, hatvan, ötven éve kilépő mechwartosokat, Kövesdy László, Jánószky Mihály 
igazgató urak, Dr. Kőrössy Lajos, Schaffner Gyula, Varga József, Fidler Sándor, Bácskai 
Károly, Szilágyi Sándor, Szendrei György, Tóth Ferenc, Fürst Péter osztályfőnök urak 

egykori tanítványait.  

Egy évforduló napjának első gondolata, mindig a hála. Hála a Mindenség Urának a megtett útért, 
az ideérkezés, a visszaemlékezés lehetőségéért.  
A jubileum, másik kísérője az öröm. Öröm, mert vissza tudtak látogatni, akartak, akarnak 
emlékezni.  Valószínű azért, mert jó visszanézni a hajdanvolt diákévek színpadára, jó megidézni az 
egykori tanárok mondatait, mozdulatait, jó találkozni az egykori padtársakkal, osztálytársakkal, 
barátokkal, még akkor is, ha mindezeket most talán csak gondolatban lehet megtenni.   
Kívánom, hogy a megidézett szép érzések megerősítsék szívüket, a díszoklevél átvétel 
alkalmával!  

 

 

 

 

 

Kedves Emlékező Gépiparisták!  
 
Mi azt valljuk, hogy iskolát nem lehet egyik pillanatról a másikra építeni. Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy a diákok és tanárok életútja emeli, építi folyamatosan az intézményt. Tudjuk, hogy önök jártak 
előttünk, tudjuk hogy az önök nyitotta ösvényen haladhatunk, tudjuk, hogy önök fényesítették 
évtizedeken keresztül iskolánk címerét.    Ezért is adjuk át tiszteletünk jeléül a díszoklevelet.  
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Képeshírek 
 
 
Ez alkalommal is jó reménységem van arra, hogy Önök is, s a napokban kilépő ifjú tanítványaink 
is Adyval együtt szívből mondhatják, mondhatjuk:  
 

„Én iskolám, köszönöm most neked, 
Hogy az eljött élet - csaták között   
Volt hozzám mindig víg üzeneted. 
Tápláltad tovább bennem az erőt, 
 Szeretni az embert és küzdeni,  
S hűn állni meg Isten és ember előtt.” 

 

Legyen áldás a diákok sokaságát tanító és nevelő, 113. tanévében járó, 112 éves iskolánkon, az 
emlékezni visszalátogatókon és családtagjaikon, a most induló ifjainkon, családjaikon, az őket 
tanítókon és az őket ünneplőkön. Úgy legyen!   
 

2021. június hónap 

                                                                                                                 Dr. Barcsa Lajos  
                                                                                                                         igazgató        
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Szórakozás 
 

Élet a Földön kívül 
 

Régóta foglalkoztatja az 
emberiséget az a kérdés, hogy 
egyedül vagyunk a 
világmindenségben vagy létezik élet 
más bolygókon is? A Földön kívül is 
lehet élet, hiszen az űr nagy részét 
még fel sem fedeztük. Egyesek 
hisznek az idegenek létezésében, 
mert szerintük sok bizonyíték van rá, 
UFO-kat látnak, földönkívüliekkel 

találkoznak. Mások viszont szkeptikusak ezzel kapcsolatban és hiszik, hogy mindenre van 
logikus, földi eredetű magyarázat. Vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy az űrlények már 
évezredekkel ezelőtt köztünk éltek. Ez az elmélet, a paleoasztronautika, mely szerint már a 
történelem előtti időkben jártak Földön és hatással voltak az emberiség fejlődésére. A különböző 
földi kultúrák ezeket a találkozásokat mondáikban, vallásaikban, művészetükben, építészetükben 
örökítették meg. Az elmélet szerint olyan hatalmas épületek, mint Stonehenge, a gízai piramisok 

is idegen technológiai segítséggel épültek. Leghíresebb képviselője Erich von Däniken több 
könyvet is írt ebben a témában. 

 

 

Milyenek lehetnek, hogy 

néznek ki, fejlettebbek nálunk, 
barátságosak? Műveikben, a Sci-

fi írók és filmrendezők is sokat 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 
Sokan fejlettebb intelligenciájú, 
az emberiség elpusztítására 
törekvő, gonosz lényeknek 

ábrázolják őket, mint Roland 
Emmerich, A függetlenség napja 
című filmjében. Mások, mint 
például Steven Spielberg 

barátságos lényeknek mutatja be őket a Harmadik típusú találkozásokban és az E.T.–ben. A Star 

Trek sorozatban az emberiség számos földönkívüli fajjal lépett szövetségre. 
 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADzai_piramisok
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Szórakozás 
 

A tudós társadalmat is 
foglalkoztatja a földönkívüli intelligencia 
kérdése. A SETI program 

rádiótávcsövekkel figyeli az égboltot, 
mesterséges rádiójeleket kutatva. 1977. 
augusztus 15-én sikerült fogni egy jelet, a 
„Wow! Signal” –t, ami olyan jellemzőkkel 
bírt, amelyek egy lehetséges földön kívüli 
civilizációtól való származásra utaltak, 72 

másodpercig tartott, és azóta sem ismétlődött meg. 
A tudósok nemcsak „füleltek”, hanem üzeneteket is küldtek. 1974. november 16-án 

sugározták ki az arecibói üzenetet, mely az első, idegeneknek szánt rádióüzenet volt. 
Pioneer-10 és a Pioneer-11 fedélzetén elhelyezett grafikus üzeneteket tartalmazó tábla 

volt az első fizikai üzenet, amit az űrbe küldtek. A Voyager űrszondák viszik azt a hanglemezt, 
melyen 55 nyelven, köztük magyarul is hallható az emberiség üdvözlete. 

A tudósok saját naprendszerünkben is keresik az élet nyomait. Feltételezik, hogy Jupiter 

egyik holdján, az Európán létrejöhetett az élet, mert a vastag jégréteg alatt hatalmas óceán 
található. A Mars kutatók szorgalmasan keresik az élet nyomait vörös szomszédunkon. Egyes 
tudósok szerint a földre is az ősi Marsról származó meteoritok hozták el az életet. Mások úgy 
vélik, hogy a Földnél öregebb üstökösök a világűr távoli szegletéből hozták az élet építőelemeit, 
az aminosavakat. Ha földönkívülit akartok látni, lehet, hogy csak a tükörbe kell néznetek? 

Zámbó Gergely 11. C 

 

Források:  Földönkívüliek és Ufók – könyv 
 Wikipédia 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1974
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arecib%C3%B3i_%C3%BCzenet
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Technika 
 

Resident Evil Village 

 

A ResidentEvil kedvelői 2020 júniusában, egy PlayStation 5 bemutató rendezvényen tudhatták meg 
először a jó hírt, mi szerint a Capcom fejlesztői elkezdték fejleszteni a franchise következő részét, 
a ResidentEvil 8-at. A játék május 7-én jelent meg különböző platformokon mint például: 
PlayStation 5, PlayStation 4, PC stb.  A játék a ResidentEvil 7: Biohazard folytatása. Sokan dicsérték 
a játékot, szinte mindenkit lenyűgözött a csodaszép grafika és a játékbeli szálak kibontakozása is 
nagyszerű pillanatokat idéz elő. A játékosok Ethan Wintert irányítják és egy nagy kalandba vágnak 
bele a romániai kisfaluban. Főhősünk vissza akarja szerezni lányát Rosemaryt, eközben megismeri 
Mother Mirandát és a 4 ház tagjait: Alcina Dimitrescu-t a 2,9 méter magas vámpírnőt, Donna 
Benevientot, aki a bábok készítője és irányítója, Salvatore Moreau-t, aki egy szörnyszülött halember 
és végül de nem utolsó sorban Karl Heisenberget, aki a vérfarkasok vezetője. 

 Marczis László 9. A 
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 Nemzetünk 
A Nemzeti Összetartozás Napja   
 
Az 1920  június 4-i  trianoni békeszerződés/ békediktátum  aláírásának évfordulója,  2010 óta a magyar 
nemzet összetartozásának emléknapja. 

A trianoni béke – 1920 

A trianoni békeszerződés/békediktátum az első 
világháborút lezáró Párizs környéki 
békeszerződések rendszerének részeként a 
háborúban vesztes Magyarország és a háborúban 
győztes antant szövetség hatalmai között létrejött 
békeszerződés, amely többek között az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlása miatt 
meghatározta Magyarország új határait és sok kis 
multinacionális államot hozott létre a birodalom 
helyett. (forrás: Wikipédia) 

A szerződést a felek, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá a versailles-i Nagy 

Trianon-kastélyban. 

 
 (forrás: rubicon.hu) 

A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy 
kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 
90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a 

Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. 

A békediktátum több millió magyar család életét változtatta meg gyökeresen. Gondoljunk bele, 
egyik napról a másikra egy másik országban éltek. Más nyelvet erőltettek rájuk, az új ország 
törvényei vonatkoztak rájuk, sokszor embertelenül is bántak ártatlan magyar származású 
lakosokkal. A magyar határt sem léphették át, nem használhatták anyanyelvüket, kapcsolatot sem 
tarthattak magyarországi rokonokkal. 
             Benke Bálint 11.A 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs_k%C3%B6rny%C3%A9ki_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs_k%C3%B6rny%C3%A9ki_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antant
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Trianon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Trianon
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Szórakozás 
Szünidő örömei 

Bizonyítványosztás 
A futballista fiát megbuktatják harmadikban, de az mégis boldogan meséli apjának: 

- Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik osztállyal, egy évvel meghosszabbították... 

 
***************************************************************************** 

Történelem vizsga 

Történelem vizsga: 
- Francia állampolgár volt, később generális, majd császár. Kiről van 
szó? - kérdezi a professzor. 
- Nem tudom - mondja megszeppenve a diák. 
- Bonaparte Napóleon! 
A diák feláll, és elindul az ajtó felé. 
- Hová megy? - kérdezi a professzor. 
- Ja, elnézést, azt hittem, hogy a következő diákot szólította! 

***************************************************************************** 

Tervek 

- Tibike mondd csak, mi leszel, ha nagy leszel? 
- Nem tudom. 
- Mégis, mi szeretnél lenni? 
- Nem tudom. 
- Mondjál már valamit! 
- Gyümölcs a joghurtban.  

***************************************************************************** 
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Szórakozás 
 

Rémület 
A nemzetközi gyors első osztályú fülkéjében egyetlen utas ül. 
Hirtelen felpattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos gengszter lép 
be: 
- Gyerünk, adja ide a pénzét! - parancsol az utasra. 
- De hiszen nekem egy vasam sincs! 
- Akkor meg miért reszket ennyire? 
- Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. Ugyanis jegyem sincs. 
 
 
***************************************************************************** 
 

Szabályszerűség 
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros lámpán, és 
zavartan mondja a fiúnak: 
- Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad ám 
csinálni! 
- Semmi baj, apa! - mondja a fiú. - A mögöttünk jövő rendőrautó is 
átjött rajta! 

 
***************************************************************************** 
 
 
 

- Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is? 

- ??? 

- A csirkének, mert az Bar-Ohm-Phi! 

 
         barΩΦ-ak 
 
***************************************************************************** 
 
 

 Mi a faltörő kos rémálma? 
- ??? 
- A fotocellás ajtó.  
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Szórakozás 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


