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„A világ már csak ilyen: 
ellentétes erők folyton 

változó egyensúlya 
tartja össze.” 

Mérő LászlóTéma: Férfi és NőTéma: Férfi és Nő



A nemi identitás (ki)alakulása

Mindannyian természetesnek tartjuk azt, hogy az embernél, csakúgy, 
mint az állatok többségénél két nemet különböztetünk meg. Születésünkkor ez 
volt a rokonok, ismerősök első kérdése édesanyánkhoz: „fiad vagy lányod szü-
letett?” Tulajdonképpen attól a ponttól kezdve, hogy a világra jöttünk, elkez-
dődik a nemi „megkülönböztetés” – egyfajta felkészítés a felnőtt életük vélt 
vagy valósan prediktáható szerepköreire: a kisfiúkat inkább kékbe öltöztetik, 
játékkatonákkal, kisautókkal halmozzák el, míg a lányok megkapják a rózsa-
színt és a babákat. Egyértelmű a leosztás, és ez a történelem folyamán mindig 
is így volt, ami valószínűleg így egészséges.

Ha körülnézünk az állatvilágban, akkor azt láthatjuk, hogy a születendő 
utódok neme számos tényezőtől függhet, ugyanakkor nagyon labilis. Egyes 
hüllő fajoknál, kerekes-, henger- és gyűrűsférgeknél ezt hőmérsékletérzékeny 
mechanizmusok szabályozzák. Például a mocsári teknős esetében 25°C-on 
főleg hímek, míg 30°C felett nőstények kelnek ki tojásból, mivel a meleg 
kedvez a növekedésnek, ilyenkor érdemesebb a költségesebb nemmé (♀) 
fejlődni. Ezzel szemben kárászoknál a szezon korai szakaszát – így hosszabb 
fejlődési időt – jelző hidegebb vízben több, nagy testmérettel rendelkező 
nőstény jön létre, mint hím.

Azonban tanulmányaimból tudom, 
hogy „mivé válik a gyerek?”-kérdés 
egyáltalán nem a születéskor, hanem 
sokkal korábban, a megtermékenyítés pil-
lanatában dől el, az ivar determinációs 
gének működésének hatására. Sőt, az sem 
elhanyagolandó, hogy a nemi meghatá-
rozottságot tulajdonképpen tekinthetjük 
úgy is, mint a magzati ivarmirigyekben 
zajló csatát egy férfi és egy női genetikai 
hálózat között.

„Tavaszi szél...”

Mindannyian észrevehettétek, hogy a ígértnél hosszabb szünetet tar-
tottunk, de tudni illik: ami késik, nem múlik, és végre eljött a pillanat, hogy 
kézbe vehesd a BÖSZmeségek első tavaszi számát. Szándékosan fogalmazok 
így, ugyanis a márciusról már lekéstünk, benne vagyunk az évszak második 
hónapjában, de már tervezzük is a következő lapszámunkat.

Így tavasszal, újra pezsdül minden, – kirügyeznek a fák, elkezdenek 
repülni a rovarok, fészket raknak a madarak – és a természettel együtt feléledünk 
mi, emberek is, megrázzuk magunkat „téli álmunk” után. Ebben az évszakban ki 
ne érezné kicsit aktuálisnak jelen lapszámunk tárgyát? A Férfi és Nő megint csak 
olyan, mint az Ember téma volt: 12 oldalon egyszerűen lehetetlen még csak 
ízelítőt is adni belőle, nemhogy kivesézni, végigtárgyalni. Van aki szigorúan 
tudományos tartalomra, más szentimentális vagy spirituális fejtegetésekre vár. 
Egyik sem célunk...

Mi az, hogy férfi? Mi az, hogy nő? Első cikkünkből látni fogjuk, hogy 
magzatoknál biológiailag egyáltalán nem olyan egyértelmű a nemi meg-
határozottság, mint gondolnánk, illetve ugyanitt megtudhatjuk, hogy az állat-
világ néhány csoportjánál ez miként alakul.

Míg a két nemet ma egyenrangúnak tekintjük, addig a történelem során 
nem egyszer nyilvánvalóvá vált, hogy a lány gyermekeket, például az ókori 
Spártában értéktelenebbnek tartották a fiúknál. Kíváncsiak voltunk a Ti vélemé-
nyetekre is, ezért ismét kivonultunk közétek, hogy megkérdezzünk Benneteket.

Ezen kívül olvashattok beszámolókat, hírt kaptok ösztöndíj és pályázati 
lehetőségeket is. Vidám lapozgatást!

Dimény Orsi

Következő lapszámunk témája: KÖRNYEZETTUDATOSSÁG!
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Hártyásszárnyúaknál ivararány 
függvényében az „anya” dönt az utódok 
neméről. Amennyiben megtermékenyíti a 
petét lerakás közben az új egyed nőstény 
lesz, ellenkező esetben pedig hím. Pajzs-
tetveknél azonban ez pont fordítva műkö-
dik. A leírt haplodiplonta az egyetlen 
olyan ismert rendszer, ahol direkt szabá-
lyozható az ivari determináció.
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A humán ivarfejlődés negyedik szakaszában alakul ki a 
pszichoszomatikus (társadalmi) nem, ami jócskán ki van téve nevelésbeli és 
kulturális hatásoknak. Ez arra vonatkozik, hogy az egyén férfinak vagy nőnek 
tartja-e magát? Egészséges nemi fejlődésről és identitásról akkor 
beszélhetünk, ha a négy nemünk (kromoszomális, gonadális, genitális és 
pszichoszomatikus) megegyezik.

Rendellenességek

Valamennyien hallhattunk már azokról a kromoszomális hibákról, 
amelyek a Turner- (X0), Klinefelter- (XXY), valamint „Szupernő”-
szindrómákat (XXX) okozzák, így ezekre itt nem térek ki részletesen. 
Azonban ritkábban kerülnek szóba azok a rendellenességek, amikor az ivari 
kromoszómák kiosztásában nincs hiba, az egyén nemi identitása mégis csorbát 
szenved valahol.

Amennyiben (gyógyszerek vagy mellékvesebetegségek miatt) tesz-
toszteron jut a fejlődő női magzathoz, szintén torzulhat az nemi fejlődése. Bár 
kialakult az egyén ováriuma, az androgén hatások miatt a későbbiekben hím 
genitáliák fejlődnek. A torzulás mértéke annál nagyobb, minél korábban került 
masszív tesztoszteronszintű környezetbe.

A csecsemőkori tesztoszteron hiánya álhermafroditizmust okozhat 
férfiak esetén. Amikor a magzati here nem termel elég hormont, az egyén női 
genitáliákkal fog világra jönni, azonban petefészkek hiányában steril marad.

Valódi hermafroditizmusról akkor beszélhetünk, amikor egyazon sze-
mélynél férfi és női nemi szervek és jellegek is kialakulnak. Születéskori gya-
koriságát 1/10 000-ra becsülik. Okozhatja kromoszómahiba, környezeti ártal-
mak, és egyebek, de a kiváltó tényező általában nem azonosítható. Az ivarszer-
vek általában nem működnek, elnyomják egymást.

4. oldal

Összefoglalva elmondható, hogy az 
ivari determinációs mechanizmusok az ál-
latvilágban igen változatosak, és az em-
bernél is sokkal bonyolultabb és ettől ér-
dekesebb folyamatokon alapszik, mint 
gondolnánk. 

A nemi meghatározottságban tehát   
„nincs végzet, amely megtervezné az 
emberek életét.” (Herbert Casson, kanadai 
újságíró)

Dimény Orsi5. oldal

Drosophila legyek esetében a nemet dózis-függő transzkripciós faktorok – 
az X koromszóma és az autoszómák aránya határozza meg (genomjukban Y 
kromoszóma is megtalálható, de ennek nincs elsődleges ivar-determinációs 
szerepe). Előbbiek a nőstény, míg utóbbiak a hím nemet előrejelző géneket tar-
talmazzák. A Coenorhabditis elegans androdiöcikus hengerféreg esetében teljesen 
hiányzik az Y kromoszóma. Ezek az állatok csak önmegtermékenyítésre képes 
hermafroditák (XX) vagy csak spermiumtermelésre képes hímek (Xo) lehetnek.

Emlős állatoknál és madaraknál az állatok ivar-kromószómákkal 
rendelkeznek. Utóbbiak ZW rendszerében, amennyiben a genomban ezek 
homozigóta (ZZ) állapotban fordulnak elő, akkor hímmé, míg a heterozigóta 
(ZW) formák, tojókká fognak fejlődni. Azonban a madarak esetében még nem 
világos, hogy a W kromoszóma vagy pedig a Z-k száma fontos-e a nem 
meghatározásában.

Az emlősöknél, s így az embernél is az embrionális fejlődés során a magzat 
nemét az Y kromoszómán lévő nagyjából 50 ivardetermináns gén jelenléte vagy 
hiánya határozzaa meg. Ez szabályozza, hogy a magzati ivar-mirigyek miként és 
milyen irányba differenciálódjanak. Ezen kulcsfontosságú „döntés” egyetlen 
gonadális sejttípus szintjén az egész testet egyértelműen férfi vagy női szervezetté 
fogja alakítani. 

Korábbi kutatások kimutatták, hogy 
nőstényekben az elsődleges nemi meghatá-
rozottság nem végleges, valamint nemrég azt is 
bebizonyították, hogy egy hím embrió nemét a 
fejlődés teljes ideje alatt szükséges fenntartani. 
Pontosabban, a herékben lévő sejteket 
konkrétan meg kell akadályozni abban, hogy 
női sejtekké alakuljanak. 

A humán ivarfejlődésnek négy szakasza van. Az első szakaszban a zigóta 
genomjában lévő ivari kromoszómák (XX nőstény, míg XY hím) predesztinálják 
az utód nemét. A második szakaszban, az embrionális fejlődés 6. hetétől alakul ki 
a gonadális nem, az elsődleges ivarszervek (here és ovárium). Az ötödik hétig az 
ősvese alatt található gonádtelep a két nemnél megkülönböztethetetlen, ekkor a 
különböző gének hatására elkezdenek fejlődni.  Amennyiben az Y kromoszómán 
található SRY gén jelen van, az embrió hím lesz, azonban ha ez hiányzik, akkor a 
TIF gén megakadályozza a here fejlődését, így a gonádtelep ováriummá alakul.

A harmadik szakaszban, a fejlődés 12. hetétől a here elkezd tesztoszteront 
termelni, aminek eredményeképpen az embrionális Wolf-cső kialakítja a 
mellékherét, ondóvezetéket, péniszt és herezacskót. Tesztoszteron hiányában a 
Müller-cső petevezetékké, méhhé, és vaginává fejlődik, így létrehozva a magzat 
genitális nemét. A hím embrió gyorsabban fejlődik, mint a nőstény azért, hogy ne 
feminizálódhasson az anya ösztrogéndús női közegében.



Nemek harca

Férfi és Nő. Hím és nőstény. Két ellentét – mindegyik a maga szerepével és 
sorsával, előre meghatározott szerepkörével. Vagy talán mégsem? Társadalmunk 
oly mértékben megváltozott volna, hogy elmosódtak a határok a két nem között? 
Összegyűjtöttünk néhány gondolatot a témáról és Te, kedves Olvasó eldöntheted, 
hogy egyet értesz-e vagy megcáfolod az olvasottakat?! Sőt, a Te véleményedre is 
kíváncsiak vagyunk, várjuk leveledet a boszujsag@gmail.com e-mail címre. 

Szerintem megfelelő ambíció és önbizalom mellett bármelyik nő 
hasonlóan, vagy talán még jobban is tud érvényesülni, mint egy férfi. 
Nemünknél sokkal inkább az ügyességünk és hozzáállásunk a 
meghatározóbb. (Tanuló, 22 éves, nő)

1. Mit gondolsz, a szakmában férfiként vagy nőként lehet jobban 
érvényesülni? Miért?
A biológiában szerintem mindkét nem érvényesülni tud. Már elmosódtak 
ezek a határok, hogy csak a férfi, csak a nő lehet elismert. Persze, vannak 
szakmák, amelyek fizikai munkát igényelnek, ott nyilván a férfi fizikai 
ereje a keresettebb, de talán még ott is akadhat kivétel. (Tanuló, 22 éves, 
nő)

Lehet érvényesülni mindkét esetben. Ma már az dönt, hogy ki mennyire 
talpraesett nem az, hogy mi van a lába között. (Kutató, 30 éves, férfi)

Úgy gondolom, hogy ma már nem a nem az, ami meghatározza az 
érvényesülést. Az számít, hogy ki mennyire fürge, bátor, furakodó, 
bevállalós. Talán nem árt egy is ügyesség és némi ész is... (Tanuló, 23 
éves, nő)

Régebben egyértelműen a férfiak érvényesűltek jobban, de ma már a nők 
is hasonlóan jó állásokat tölthetnek be. Elmosódtak a határok, a nők már 
nem anyaként és feleségként akarnak sikeresek lenni, hanem a 
szakmájukban, és ez a legtöbbjüknek sikerül is. Hogy ez mennyire jó, azt 
mindeki döntse el magának. (Oktató, 47 éves, férfi)

Az, hogy ki mennyire tud érvényesülni, változó – ügyességtől és 
elszántságtól függ. Nem befolyásolja az, hogy valaki nő vagy férfi. 
(Kutató, 27 éves, nő)
Is-is – munkahelytől és foglalkozástól függ. Vannak mesterségek, ahol 
csak a nők (varrónő :D), és vannak ahol csak a férfiak érvényesülnek 
(építkezés). De egyes esetekben nem ez a döntő szempont. (Tanuló, 25 
éves, férfi)

Úgy gondolom, hogy manapság – főleg ha felső, vezetői pozíciókról 
van szó – férfiként könnyebb érvényesülni, egyrészt azért, mert a férfi 
nemet tartják dominánsabb jellegűnek a nőivel szemben, másrészt nem 
hiába szoktuk hallani, hogy „ha egy nő kezébe kerül egy szervezet 
irányítása, akkor ott kő kövön nem marad”. Nyilván ez egy olyan 
kérdés, amely kapcsán nem lehet egyértelműen általánosítani, hisz 
kivételek mindig is voltak, vannak, és lesznek is. Viszont érvelésem 
azon alapszik, hogy közintézmények vezetői pozícióinak túlnyomó 
többségében férfiakat találunk. (Egyetemi tanársegéd, 26 éves, férfi)

Erre nincs szabály. Az a sikeres, aki ügyesebb. A bélyeg sokáig a nőkön 
volt, hogy ők nem érvényesülhetnek, csak a kemence mellett, másban 
semmiben. Az idő rácáfolt – ez nem így van. (Oktató, 37 éves, nő)

Egyenrangúság van, az érvényesülés nem ettől függ. Néha egy 
talpraesett nő sokkal jobban tud érvényesülni, mint egy akármennyire 
okos és fizikailag erős férfi. (Tanuló, 23, férfi)

Szerintem sors nem létezik, csak az, amit megélünk és alakítunk. 
Persze, egyszerűbb azt mondani, hogy „a sors akarta így”,  vagy  „ez a 
sorsom” – de ez csak olcsó vigasz. (Kutató, 30 éves, férfi)

Léteznek sorsok, ha hiszünk benne. Ha vannak céljaink akkor sorsunk 
is van, a céljaink elérése pedig a sorsuk beteljesülése. (Tanuló, 22 éves, 
nő)

Egy férfi sorsa – egy nő sorsa... hm... Mindkét nemnek lehet könnyebb 
vagy nehezebb... olyan az élete az embernek, amilyenné alakítja az 
illető, és ahogy alakul. Nincsenek szabályok, csak helyzetek és 
emberek vannak. (Oktató, 47 éves, férfi)

Falvakba még igen, létezik ez a prediktáltság – az asszony üljön otthon, 
főzzön és házimunkázzon, esetleg elmehet a gyárba dolgozni. Városban 
már megszüntek ezek a határok, egyre ritkábban a nem okán 
meghatározott sorok, csak emberek vannak... (Tanuló, 23 éves, nő)

„Az én sorsom, mint nő az, hogy...” – ez butaság, nincs ilyen. A 
sorsunkat mi alakítjuk. (Kutató, 27 éves, nő)

2. Léteznek férfi és női sorsok? Prediktálja-e valamire az embert a 
neme?

6. oldal 7. oldal



Igen úgy gondolom, léteznek bizonyos irányvonalak, amelyek alapján 
elmondható, hogy a férfi sorsa, a családalapításon túl, a család megvédése, 
a család ellátása (munka, jövedelem), ezzel szemben a nőnél inkább a 
család összetartását vehetjük fő feladatnak, a kompromisszumra való 
hajlamot, a férfiakhoz képest megértőbb szellemet, és sok esetben 
érzékenyebb/vígasztalóbb hozzáállást. Természetesen vannak olyan 
helyzetek, ahol e szerepek akár fel is cserélődhetnek, vagy adott esetben 
éppen a kettőből születik majd meg a „kerek egész”. Javarészt a 
társadalmi normák miatt – állíthatom azt – bizonyos mértékben az embert 
a neme meghatározza az élete során. (Egyetemi tanársegéd, 26 éves, férfi)

Léteztek: a nő a konyhában, a férfi dolgozott – korábban ez volt a sorsuk. 
Ma már eltűnt – vannak esetek, hogy a nő dolgozik és a férfi marad otthon 
a gyerekkel. Sőt, olyan példák is előfordulnak, mint az oroszlánoknál: 
mindent a nő csinál, a férfi csak harcol a dominanciájáért a maga kis 
világában. Szóval nem, most már nem prediktálja. (Tanuló, 22 éves, nő)

Az a sorsod, amit te alakítasz magadnak. Eldöntöd, hogy mit akarsz és azt 
igyekszel elérni. Ez mindkét nemre igaz. Magunkba roskadhatunk, hogy: 
„hát ez az én sorsom – apám is hülye volt, én is az vagyok”. De mire jó ez? 
Minden hozáállás kérdése. Amit elhiszünk, az megvalósul. (Tanuló, 23 
éves, férfi)

Élet van, amit élünk, ahogy lehet és sikerül. A sors egy kényelmes vigasz, 
hogy ha valami nem jön össze vagy épp összejön de kis erőfeszítéssel, 
akkor felemeljen minket. (Oktató, 37 éves, nő)

Ha valaki elhiszi, hogy neki ez vagy az a sorsa, akkor igen – azt teremti 
meg, amit elhisz. Szerintem csak az életünk van, amit úgy alakítunk, ahogy 
tudjuk. Túlélők vagyunk. A nem nem prediktál semmire. (Tanuló, 25 éves, 
férfi)

Kerekes Erika
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- Egyenes, hosszú folyosó, a két végén ajtóval. 
Mi az?

- Labirintus, nőknek.

***

- Mi hozta le a nőt a fáról? Az evolúció
- És a férfit? A gravitáció

Írókat keresünk!
Eddig a fióknak írogattál, de mostmár szeretnéd megmutatni 

másoknak is? Vagy most szeretnéd kipróbálni? A BÖSZmeségek a 
hozzád legközelebbi lehetőség erre! Író munkatársakat keresünk! 

Jelentkezz most! E-mail: boszujsag@gmail.com 

Hirdess a BÖSZ-nél
Küldd el hirdetésedet a boszujsag@gmail.com  e-mail-címre, mi pedig a 

BÖSZ blogján azonnal, valamint a következő lapszámban INGYENESEN 
közzétesszük!

„Az én Földem, az én környezetem” címmel fotópályázatot hírdet 
az Erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont. A 400 RON 

összdíjazású versenyre három kategóriában (Természet, Emberek, 
Makro) 2012. április 30-ig várják a pályaműveket. Bővebben: 

http://www.edtarnave.eu/hu/

A budapesit Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012. július 9. – 
július 15. között Nyári Egyetemet szervez Magyarország 

határain túl élő magyar anyanyelvű egyetemisták számára.  A 
Természettudományi Szekció témája: Otthonunk a Föld – 
Tudomány Bolygónk megőrzéséért. Jelentkezési határidő: 

2012. június 10. Bővebb információ: 
www.nyariegyetem.elte.hu 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” 
című pályázatát, vissza nem térítendő „hallgatói támogatás” igénylésére 

a 2011/2012-es tanévre. A pályázás papír alapú. Határidő:
2012. április 30. Bővebben: http://www.szulofoldonmagyarul.ro/

mRNS.hu írói munkatársat keres
Elvárások: kiváló íráskészség, rálátás a biológiára, csapatmunkára 
való alkalmasság, rugalmasság, megbízhatóság, vállalkozókedv.
Jelentkezés módja: A portálon látható írásokhoz hasonló 1,5-2 oldal terjedelmű próba-
munka készítése. A téma szabadon választott. 
Próbamunkák és önéletrajz beküldése az onodi.szilard@mrns.hu e-mail-címre.

Apróhirdetés
Angol és román nyelvű (szak)szövegek magyarra fordítását vállalom jutányos áron! E-mail: 

boszforditas@gmail.com

9. oldal



10. oldal

Darwin-nap

Idén február 17-én első alkalommal rendezték meg nálunk a Darwin-
napot. Az eseményre a Biológia-Geológia Kar Mikó-kerti épületében, a SZN 
teremben került sor. Bár még a jól megérdemelt szesszió utáni szünet tombolt, 
amely egyeseknek tanulással, másoknak pihenéssel telt, a rendezvényen szép 
számban jelentek meg az érdeklődők. 

Hat előadást hallhattunk, amelyek révén betekintést nyerhettünk a pár-
választás függönye mögé, valamint a csoportokba szerveződés titkaira is került 
egy kis napvilág. A földtörténeti korok hálóján keresztül terítékre került a 
szemmel megfigyelhető, mégis figyelmen kívül hagyott evolúció. Végül a faj-
képződésről és magáról a Darwin által ránk hagyott elmélet vitájáról kaptunk 
bővebb információkat. 

Az érdeklődők megelégedetten távozhattak, hiszen a sokszínű előadások 
érdekes információk forrásait képezték. 

„Érdekes dolog megállni egy kuszán benőtt part mellett, amelyet sokféle 
növény borít, madarak dalolnak a bokrokban, a levegőben rovarok röpködnek, 
és férgek másznak a nedves földben, és eltűnődni azon, hogy mindezeket a 
finom gonddal szerkesztett formákat, amelyek annyira különbözők, és amelyek 
oly bonyolult módon függnek egymástól, egytől egyig olyan törvények hozták 
létre, melyek ma is működnek körülöttünk.”

Charles Darwin

Kiss Réka

Kísérletezz velünk

Idén, március 17-én a fizikusokkal együtt a geológusok és a bioló-
gusok is megszervezték kísérletszombatjukat. A készülődés már hetekkel 
megelőzte a kivitelezést, tanáraink játékokkal és kísérletekkel készültek a 
nagy napra. A megvalósításban már nekünk, diákoknak is részünk volt. 

A BÖSZ tagjai különböző csapatokban közreműködve segítettek 
bemutatni kicsiknek-nagyoknak a biológusok és ökológusok tevékenységeit. 
Az érdeklődők közelebbről megfigyelhették a tollak szerkezetét, a vér 
alkotóelemeit, a rovarok szabad szemmel láthatatlan részeit, titkosírással 
rejthették el gondolataikat, játékokkal tesztelhették az élővilágra vonatkozó 
ismereteiket és reflex, valamint koordinációs vizsgálatot is végeztünk a 
bátor résztvevőkön. Az antocián érdekes színreakciókat eredményezett 
mindenki nagy örömére, a klorofill pedig megváltoztatta az élővilágról 
alkotott színképünket. Az ujjak közelebbi vizsgálata fényt derített az ujj-
lenyomatok sokszínűségére. 

A napot végül sikeresen és elégedetten zártuk. Reméljük, hogy a 
látogatóknak sikerült átadni valamit a Karunkon zajló tevékenységekből, és 
ők is legalább annyira jól szórakoztak, mint mi. 

Kiss Réka

A BÖSZ 2012. március 23-24-én két fővel képviseltette magát a 
Transylvanian Youth Report (Erdélyi Ifjúsági Jelentés) záró találkozóján is.

A BÖSZ 2012. április 2-án megtartotta szokásos éves Tiszújító Gyű-
lését, amikor is új Elnökséget választottunk, amelynek tagjai: Ferencz Már-
ta, Kiss Réka és Mészáros Tamás. Bővebben a következő számban.
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Sudoku 
Töltsd ki az üres mezőket úgy, hogy a sorkban, az oszlopokban és a 3x3-
as négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen! Légy Te az első 
megfejtő! A megoldást fotózd le, és küldd el nekünk!

- Mi az: nyolc karja van és 60-as IQ-ja?
- Négy férfi futballmeccset néz.

Nyuszika sétál a tisztáson és egyszer csak 
talál egy ötujjas kesztyűt. Felemeli és sétál 

tovább. Találkozik a tehenekkel, akik a 
tisztás másik szélén legelésznek. Odaszól 

nekik a kesztyűt lobogtatva:
- Hé, csajok! Melyikőtök vesztette el a 
melltartóját?

Pályaudvari beszélgetés:
- A feleségedet várod?
- Nem várom... jön.

Férfi a barátjától:
-Mi történne ha a Föld 30-szor gyorsabban forogna?
-???
-A nők elvéreznének, mi meg minden nap kapnánk fizetést.

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, negyedik szám)

Szerkesztő: Dimény Orsolya
Fedőlap: Gagyi Kinga-Borbála
Szerzők: Dimény Orsolya, Kerekes Erika, Kiss Réka
Tördelő: Kiss Réka
Korrektúra: Csepregi Janka

A BÖSZmeségeket a BÖSZ adja ki, a lapból értesüléseket csak
a BÖSZmeségekre való hivatkozással lehet átvenni! 
A kiadvány megjelenését az Apáthy István Egyesület támogatta!

Elérhetőségeink
tel: 0749 640742
mail: ubbbosz@yahoo.com, boszujsag@gmail.com
web: ubbbosz.wordpress.com
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