
A földszint 1−es szoba kíván
minden kollégiumi diáknak a jövő
évre:
- sok finom menzás kaját,
- bőséges meleg vizet a fürdéshez,

és gyors internetet.
- magunknak pedig azt kívánjuk,

hogy az angyalkák vigyázzanak
a hűtőben lévő vacsoránkra!

Kellemes ünnepeket mindenkinek!



A földszint 2−es szoba lakói 

szellemest karácsonyt,

Elemes zseblámpát, világító matracot, 

Bort, búzát, békességet, 

Porszívót meg turmixgépet,

Tűlevelű lóherét,

Békés, boldog Szentestét kíván!



Minden kedves kollégista 

társunknak és 

tanárunknak sikerekben 

gazdag új évet és nagyon 

sok, boldog, szeretettel teli 

karácsonyi ünnepeket 

kíván az I/1−es szoba.



Kedves hölgyeim és uraim!

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy ne 

legyünk szanaszét. Na meg azért is, 

hogy mindenkinek boldog 

karácsonyt és sikeres új évet 

kívánjunk.

Jók legyetek: az I. emelet 2−es 

szoba.



Mi vagyunk az I/3−as szoba,

Spártaiak hadoszlopa.

A szobának több kívánsága lenne:

− legyen hűtő benne,

− a takarodó később lenne, 10−kor mindenki ágyba

menne,

− Ha Jutka néni reggel több szendvicset kenne,

− Ha a kimenő vége későbbre esne.

Pénzenergiában gazdag Új Évet kívánunk!

Amúgy köztünk senki sem írnok,

Kis birtok, nagy birtok,

Az I/3−mal nem bírtok!



Sziasztok!

Üdvözöllek titeket a közeli jövőben. Pontosan

2017. Aug. 31−én járunk. A beköltöző kollégisták

elfoglalják szobáikat. A régi kollégisták ezt már

nagyobb rutinnal teszik, de ezúttal valami

meglepőben volt részük. A kollégium nagy

változáson esett át: kicserélték a nyílászárókat és

az ágyakat, és minden szobát mini hűtővel és

plazmatévével láttak el. Csodálatos pillanat ez a

kollégisták szemében. Nagy megbecsüléssel

vették át a tárgyakat. De jó is lenne ez az álom,

kívánságunk, hogy valóra váljon!

Az I/4-es szoba



Szép jó estét kíván mindenkinek a 

legkirályabb szoba!

Jöhettek, mehettek, de olyan királyok, mint

az I/5, soha nem lehettek. 2017−ben sem!

A koli mikulásától szeretnénk kérni a 2−es

szobának egy saját csocsót, amivel nem

zavarnak minket szilós alvásunkban.

Minden szobának kellemes ünnepeket és

elfelejtett szilvesztert!

Puszi: Bálint, Lali, Tomi, Bence, Pisti és a két 

Ati



Kellemes karácsonyi ünnepeket, 

A II/1 ezt kívánja Nektek!

Legyen teli szeretettel a szívetek.

Egy időre felejtsétek a tanulást és 

egyetek!

Adjon a Jóisten bort, pezsgőt, 

pálinkát,

Így köszöntsétek az újév első napját!



A II/2−es szoba azt kívánja, hogy legyen 

békesség a szobában.

Ne legyen több veszekedés, és idegeskedés.

- Lódinak sok lencsét,

- Fanninak rúzst,

- Bettinek rózsaszínt,

- Letinek emberi érzéseket,

- Krisztinek nyugtatót,

- Klaudiának kocka hasat,

- Csörinek határozottságot.

És mindenkinek áldást, békességet!



Kívánunk mindenkinek sok csokoládét 

karácsonyra, mert a II/3−as szoba 
szereti a csokoládét: 

a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas 

csokoládét, a csomagolt csokoládét, a meztelen 

csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, 

a savanyú csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves 

csokoládét, a mogyorós csokoládét, a tejcsokoládét, a 

likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei 

csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit készítenek 

a világon.

Többet nem tudok kívánni: De Raffaelo, 

mert az többet mond minden szónál!



Ityóka−pityóka – Írta: II/4.

Igaz, hogy még nincs itt az év vége,

De lehet,hogy négykézláb érek a 

végére.

Ezért míg stabilan állok,

Szeretetben, egészségben 

Boldog új évet kívánok!



A II/5−ös szoba lakói azt kívánják, hogy:

− jövőre mi kapjuk a legtisztább szoba 

címet,

− együtt maradjunk, ne hulljon szét a 

társaság,

−legyenek finom kaják a menzán,

−ne csak karácsonykor legyen szeretet, 

hanem egész évben.

Kellemes ünnepeket kívánunk!


