Kedves Időkapszula Örökös!
Nagy buzgalommal raktuk össze 2015. év novemberében ezt az időkapszulát. Csak reméljük, hogy
mikor kinyitjátok, még tudjátok olvasni a kézírást!
Nehéz dolgunk volt, hiszen nem tudjuk, hogy 30 év múlva mi az, amit még használtok, és mi, amit
csak az Interneten való hosszú keresgélés után tudtok csak beazonosítani. (Bár lehet, hogy már nem
is Internet lesz a neve…) Minden esetre a következő dolgokat találjátok a kapszulában:
-

-

Fényképeket Rólunk! -a neveinket is felírtuk, hogy ősz, és ráncos önmagunk, sok dioptriás
szemüveggel felismerje 30 évvel ezelőtti arcképét (ha olyan szerencsés, hogy még él…)
toll - íróeszköz
hibajavító - használtuk is 
kréta (színes és fehér) -ábrák rajzolásához táblára (ami sajnos nem fért bele a kapszulába)
táblafilc – kicsit modernebb, mint a kréta, de a legfontosabb képletnél kifogy…
gyufa – tűzgyújtó eszköz
izzó – de már ismerjük a LED-et is!
VHS kazetta – bár már inkább DVD-t használunk
diafilm (mi is inkább nosztalgiából használjuk)
írásvetítő fólia (ugye, milyen sokat készültünk a tanórákra?)
alufólia – csak úgy csomagolni
órák (Sörös László tanár úrtól) – alig vártuk, hogy kicsengessenek
feltöltőkártya mobiltelefonhoz (régi neve bunkófon) már rég megszoktuk, hogy sokunk ujjai
kezdenek felépítésükben alkalmazkodni a gombok nyomkodásához
Angyal Patrik titkos üzenete!- Fejtsétek meg!!!
Csillag Hajnalka üzenete
Bugátos címerünk
statisztika rólunk és tankönyveinkről
könyvtári jegy
tantárgyfelosztás
jubileumi meghívó, program, jegy…
rágógumi – a stressz levezetésére
pár laboratóriumi eszköz:
levegővizsgáló szonda- kíváncsiak lennénk 30 év múlva milyen értékeket mértek…
kémcső a hozzá tartozó tisztító kefével (mosogatógépünk már van – otthon)
cseppentő
csipesz
nagyító
egy tartós preparátum a szitakötő összetett szeméről (Mondjátok, hogy vannak még
szitakötők!!!)
lakmusz papír – kémhatást mértünk vele
és minden, ami életben maradásunkhoz, gyógyulásunkhoz, fájdalmunk csökkentéséhez
szükséges:
infúzós készlet

transzfúziós szerelék
vénakanül
gézlap
vérvételi tű, kémcsövek és harang
szárnyas tű
lázlap
ASPIRIN: mindenre jó, a macskajajt is beleértve
szívószál: nagyszerű találmány, nem csak a sérültek élvezik jótékony hatását

Reméljük, hogy ha csak ezeknek az eszközöknek a segítségével is, de ott leszünk 30 év múlva amikor
kinyitjátok a kapszulát.

DRÁGA KAPSZULA, NYUGODJ ADDIG IS BÉKÉBEN!

