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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Join the discussion…

• Válasz •

AntioxiD 
•  egy

napja

Ha a klubrádió is leáll ,akkor délben belehallgatok....

  16  

• Válasz •

Mária néni  
•  egy

napja> AntioxiD

Pedig reggelent azt szoktam hallgatni, hogy jól induljon a napom. Olyankor van a
külföldi sajtószemle, ami külön örömömre szolgál. Legszebb zene a füleimnek a libsik
sivalkodása.
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• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja> AntioxiD

de geci vagy :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  5  

• Válasz •

Monitroll  
•  egy

napja> AntioxiD

:DDDDDDDD

  4  

• Válasz •

wendri 
•  egy

napja

Navazze...Mi lesz velem, ha délben 5 percre leáll az ország? Már előre fosok...:D

  11  

• Válasz •

demonius  
•  egy

napja> wendri

ikszdé

  3  

Bill Wilson  
•  egy

napja> demonius

 Ajánlom
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• Válasz •

Bill Wilson  napja> demonius

kettőspont dé

  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja> Bill Wilson

nyolcegyenlőegyenlődé

  1  

• Válasz •

demonius  
•  egy

napja> VálytSziszMél

szex

  2  

• Válasz •

Monitroll  
•  egy

napja> wendri

ÉS ha pont délben fogy ki a toner a nyomtatóbol nem tudok majd venni... URISTEN MI
LESZ ITT??????????????????? APOKALIPSZIS KOZELEG!!!!!!!!!

  2  

• Válasz •

retijani  
•  egy

napja> Monitroll

majd vasárnap veszel ;D

  1  

• Válasz •

Monitroll  
•  egy

napja> retijani

de én szabad szerda delet akarok... adják vissza a szabadságomat... a
tanárok diktaturajaban élunk...

  3  

• Válasz •

Patrick Bateman  
•  egy

napja> Monitroll

Saját magad állsz a saját szabadságod útjába, testvér

  3  

• Válasz •

Monitroll  
•  egy

napja> Patrick Bateman

A tanárok taszitjak diktaturaba az orszagot, ma elveszik a
szabad szerda delemet, holnap meg kitudja mire vetemednek...

  

• Válasz •

wendri  
•  egy

napja> Monitroll

Hívd fel egy tanár ismerősödet, ha már úgyis ráér délben,
ugorjon ki és vegyen neked egy tonert...:D

  

• Válasz •

AntioxiD 
•  egy

napja

Ha szakácsok és a pincérek is leállnak 5 percre délben ,akkor mi lesz itt??? ..belegondolni is
félelmetes:)

  6  
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• Válasz •  6  

• Válasz •

korpátok génuszia  
•  egy

napja> AntioxiD

texasi láncfűrészes mészárlás

  4  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> korpátok génuszia

A jattot meg kérje a szakszervezettől:)?

  4  

• Válasz •

Torzonborz, a nagykiràly 
•  egy

napja

Mùltkor is jò nagy blama volt.
Kìvàncsi vok most mi lesz

  5  

• Válasz •

Hangodi Iren  
•  egy

napja> Torzonborz, a nagykiràly

Semmi!

  2  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> Torzonborz, a nagykiràly

Blama 2.0

  2  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja> Torzonborz, a nagykiràly

Ez más, ez most a szakszervezet és négy konkrét pontról van szó, nem olyanról,
hogy ki kitől kérjen bocsánatot.
A 4 pontban akár megegyezés is lehet, ha megadja a kormány a plusz pénzt, de ami
még egyszerűbb, óraszámcsökkentés a tesivel és az erkölcstannal.

  

• Válasz •

Hakapeszikami  
•  egy

napja> Jóvanna

A fiam alig várja,hogy minden nap mehessen tesire.Az erkölcstan is ráfér a mai
gyerekekre.Egyáltalán nincsenek túlterhelve.A tanárok meg végképp.

  4  

• Válasz •

Torzonborz, a nagykiràly  
•  egy

napja> Hakapeszikami

Hülye kis strèber!
(Vicc!!!)

  1  

Jóvanna  
•  egy

napja> Hakapeszikami

Ezzel szemben heti mennyi matekja és fizikája van és elég-e vajon az a
mennyiség egy komoly egyetemhez? Vagy egy komoly
elemzőképességhez?
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• Válasz •

elemzőképességhez?

  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja> Jóvanna

a komoly egyetem pont azért komoly, mert baromi magasra
teszi a lécet, amit a legtöbb középsuli sosem lesz képes hozni...

  1  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja

meg több

> VálytSziszMél

Azt ugye tudod, hány ezer mérnök és informatikus hiányzik a
rendszerből már most! És nem azért, mert elmennek, hanem
mert nem lehet betölteni az ingyenes állami helyeket, mert nincs
kikkel, és aki bekerül, abból is sok lemorzsolódik.

Okosan, reálisan kellene megalkotni a követelményrendszert!
És nem mindenféle hülyeségekkel telerakni a tananyagot,
amelyek csak elveszik az időt a fontos dolgok elől!!!

  

• Válasz •

Torzonborz, a nagykiràly  
•  egy

napja> Jóvanna

Nem èrtem.
Èppen most èrkezik a kivàlòan kèpzett afgàn ès szír emberek
tömkelege .

  3  

VálytSziszMél  
•  egy

napja> Jóvanna

ez nem így van egyébként... a műegyetemre pl. felvesznek bazi
sok diákot, akinek a fele biztos, hogy sosem fog ott diplomát
szerezni, de villanykaron pl. kétharmad biztos kiesik a
rendszerből. és egyébként pontosan ez az, ami miatt a
diplomának értéke van, vagyis ha felfejlesztik a közoktatást,
akkor az egyetemek még fentebb fogják tolni a szintet...
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• Válasz •

meg több

  2  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> VálytSziszMél

Itt a .

  1  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja

meg több

> VálytSziszMél

Mi nem így van?
Ugyanazt írod, mint én.
Kivéve, hogy nem amiatt van egy diplomának értéke, hogy
hányan esnek ki. Több diploma kellene ezeken a területeken,
nem több kieső.

  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja> Jóvanna

a kiesési arány szándékos. és pont, hogy de, ettől van, mert
jájdenáhízálvígáznijázágyátámát

  

Jóvanna  
•  egy

napja> VálytSziszMél

Tudom, hogy szándékos, mert kell a fejpénz, viszont annyi
embert meg nem lehet tanítani.
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• Válasz •

meg több

embert meg nem lehet tanítani.
De nem biztos, hogy az okosak esnek ki. Az marad benn, aki
visszamászik az ablakon, és a 10. javítózh-t már megírhatóra
csinálják.

Csak ennek nem így kellene lennie!

  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja

meg több

> Jóvanna

látszik, hogy csak a médiából ismered a szitut :) aki bekerül
mondjuk a BME-VIK villanymérnök alapszakra, azt már nem
nagyon lehet hülyének nevezni, mert ugyan az egyetemi
színvonalhoz képest rohadt alacsony a ponthatár, de még így is
elég magas ahhoz, hogy a hülyék ne kerüljenek be. a fejpénz
ugyan szempont, de nem tartanak sokra egy olyan diplomát,
amit bárki bekerülő fütyülve végigcsinál, nem igaz? (lsd.
korvinusz) annyi pótZH meg nincs, és itt általában nehezedni
szoktak a feladatok, nem könnyülni...

  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja> VálytSziszMél

Pont, hogy nem sajtóból, hanem való életből.

  

Hangodi Iren  
•  egy

> Jóvanna
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• Válasz •

Hangodi Iren  
•  egy

napja> Jóvanna

Ugyvan, meg pluszpenzt ugye?? Mond csak, ha nem vagy pedagogus, akkor
Te is a 22 ora munkad utan a maradekra tulorapenzt kapsz??? En nem
emlekszem, hogy barmikor kaptam volna.

  2  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja> Hangodi Iren

A valós munkaidőt jobb, ha nem is nézzük! A 22 órára készülni is kell+
dolgozatjavítás.

  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> Jóvanna

3 pedagógus van a családomban,egyik se a zsámbéki
oklevélgyárban kapott akkreditációt...azt mondják mind egytől
egyig hogy a legtöbb hőzöngő /hangadó ilyen helyen végzett
...Hogy van ez???

  2  

• Válasz •

Mária néni  
•  egy

napja> AntioxiD

Amelyik képes rá, az dolgozik, amelyik nem, az hőzöng.

  1  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> Mária néni

Pontosan.

  

Jóvanna  
•  egy

napja

meg több

> AntioxiD

Most nem a hőzöngőkről van szó, ez egy szakszervezeti sztrájk,
Gallóné nem hőzöngő.
Igazából húzzák is a tanárok a szájukat a sztrájk miatt, mert
enélkül is le vannak maradva a tananyaggal, viszont muszáj,
mert a szép szó nem bizonyult elégnek.
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• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> Jóvanna

Gallóné....egy vicc...Ne haragudj.
Csak a testbeszédét és a bőrét megnézed ...mindent elmond
róla.
ÉSAkkor még a cvjét meg se néztük.)

  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja

meg több

> AntioxiD

Nekem nem tűnt föl semmi, a bőrét meg nem nézegettem.
Tudom, hogy balra húz, mikor Hiller akart államosítani, azt
támogatta, stb. 
Ha a mondandóját önmagában nézed, látni fogod, hogy teljesen
okés.

Hogy a pornó alatti másik vitánkra visszatérjek, a Fidesznek ma
nincs ütőképes ellenzéke, ezért nekünk kell ütni. A Fidesznek
saját magától kell félnie.

  

AntioxiD  
•  egy

napja> Jóvanna

ZugIszik szerintem.
Szerintem a cél JÓ...a kivitelezéssel vannak mellényúlások.
A tagság meg szerintem felhígult,sok az érdektag(ez
bomlaszt)...túl nagy a fazék
Egy monitoring biztos jót tenne:)
Félre ne érts ,ez a személyes véleményem ,úgy hogy nem
vagyok a tagság része.
Lehet hogy nincs igazam de az is lehet igen:)
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• Válasz •

meg több

  

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja> AntioxiD

Én se vagyok, viszont látom a problémákat és TÉNYLEG
VÁLTOZTATNI KELL.

Ha a kormány ezúttal jól csinálja, azzal nyerhet is. 
(Figyeltél, gfg?! )

  1  

• Válasz •

AntioxiD  
•  egy

napja> Jóvanna

Ez olyan tanárnénis volt:)

  1  

• Válasz •

VálytSziszMél  
•  egy

napja> Jóvanna

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

  1  

• Válasz •

Neretil  
•  egy

napja

meg több

> Jóvanna

Amit bőven kompenzál a tavaszi, nyári, őszi, téli szünet.
Összesen vagy 3 hónapnyi plusz pénzt kapnak, miközben nem
is dolgoznak. (igen, levontam már belőle, hogy tovább mennek
és előbb kezdenek mint a diákok értekezletek, gyűlések stb
miatt)

  1  
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További hozzászólások megjelenítése

A fekete ruhás nővér Gyurcsány pártjában
politizál
177 hozzászólás • 4 órája

Géza — Gyurcsány alatt svájci szinten volt
minden magyarországi kórház, ez tény.

Ezekkel a drónokkal csak a baj van
11 hozzászólás • 8 órája

beregszasziok — ami 4 szer annyiba kerül
mint a drón.

Putyin: vérfrissítésre van szükség
Oroszországban
23 hozzászólás • 20 órája

Jóvanna — Na, de akik Putyin-rajongók, azok
csak szót fogadhatnak?

Amerika beveti a nehézlovasságot az ISIS
ellen
11 hozzászólás • 3 órája

korpátok génuszia — ja...nem szoktak...

TOVÁBBI BESZÉLGETÉSEK: 888.HU

• Válasz •

Jóvanna  
•  egy

napja> Neretil

Jobban is várják ezeket, mint a diákok. Máshol nincs ilyen
leterheltség, az adminisztációt pl. nem a tanároknak kell
csinálni.

  

• Válasz •

Old Trafford  
•  egy

napja> Jóvanna

Minél kevesebb munka, több pénz, kevesebb kontroll, több könyv saját
"megalkotása" és a nyomdász haverokkal való könyvek nyomtatása, amiből
busás haszon lesz a "tanároknak"..Hát igen

  2  

Feliratkozás✉ Disqus a Te oldaladrad Személyes�
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