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Ünnepek
Próbára teszik az embereket. Van, hogy
túlstresszelik. Tiszta ideg az ember, hogy
meglegyen az ez meg az az, hogy minden
klappoljon, jó legyen és időben legyen. S
ha valami, vagy valaki nem a tervnek
megfelelően alakul, akkor robban, mint a
vulkán, s fröccsen a düh, az indulat… a
környezet megfélemlítve igyekszik a
tervnek megfelelően viselkedni… Aztán
a „leszarom” a másik véglet. Ez ugyan
csökkenti a feszültségből adódó konfliktusok valószínűségét, de egyúttal minimálisra szűkül az ÉLMÉNY is. Mert azért
ugye az ÉLMÉNY-re megy ki a dolog.
Hogy érezzük, hogy szeretnek, hogy
éreztessük, hogy szeretünk, hogy örömet
tudjunk szerezni, s hogy örülhessünk. Jó
arányokat kellene találni. Ha túl nagy,
vagy túl kicsi „TÉT”-et teszünk a dologra,
az növeli a csalódás valószínűségét. És
persze munkálkodni kell a sikerért! Odafigyelni szeretteinkre, kiismerni vágyaikat, gondolkodni, kitalálni, nekiállni,
megvalósítani… aztán lesni a hatást: tetszik? Örül? Sikerült? És persze ilyenkor a
bajok is jobban fájnak. Hogy nincs ott
valaki, aki pedig fontos lenne... Esetleg
épp nehéz helyzetben vagyunk. Mert épp
elhagytak, mert épp kirúgtak, mert épp
kudarcot szenvedtünk. Mindenki ÉRZÉKENYEBB. Szeretet, türelem, empátia,
találékonyság, kreativitás, munka. És egy
kis humor!!
Szeretetteljes, élményekben gazdag ünnepeket kívánok!
S.J.
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A Bakfarkba és a Felvincire is ellátogatott a Mikulás. Hogy hogy tudott egyszerre két
helyen lenni, rejtély…

Értékelés
Lezajlott a tanév második
értékelése. A legtöbb – 29 –
bónuszt Demecs Flórián
szerezte, a lányoknál Tóti
Enikő jutott a legtovább, 24ig a gyűjtésben. A hálórend
versenyét a Bakfarkban októberben és novemberben
is a 10-es, a Felvincin mindkét hónapban az 1-es háló
nyerte.

Adventi Kert
Az ünnepvárás jegyében Rita néni vezetésével december
közepén idén is felépült a Bakfark udvarán a fenyőágakból készült spirál, az Adventi Kert. A résztvevők ilyenkor
besétálnak a középen lévő mécseshez, segítségével meggyújtják a maguk mécsesét, melyet aztán elhelyeznek a
faágak mentén. Közben befelé az elmúlt, kifelé az elkövetkező évükre gondolnak.

Opera
Színház
A Színház Társaság az elmúlt időszakban kétszer is a Vígszínházban
járt. Novemberben rekordlétszámban, 23 fővel látogattak el Molnár
Ferenc vígjátékára, a Játék a
kastélybanra, decemberben Shakespeare drámáját, a Julius Caesart
tekintették meg, Alföldi Róbert
rendezésében.

Az Operabarátok Köre Bardóci-Biró
Teofil tanár úr vezetésével december elején az Operaházban a német
romantikus opera egyik klasszikusát, Richard Wagner Tannhäuser
című darabját, az Erkel Színházban
pedig Kacsóh Pongrác három felvonásos daljátékát, a János vitézt tekintette meg.

Ének-zene

Kaszás Regina, Kékesi Bernadett és Szőllősi Anna
képviselte kollégiumunkat a budapesti középiskolások ének-zenei versenyén a Vécsey János Kollégiumban. Anna könnyűzene kategóriában a harmadik helyen végzett.

Hoki
November 18-án kollégista fiúk egy
kisebb csoportja Bardóci-Biró Teofil
tanár úr vezetésével a Pesterzsébeti
Jégcsarnokba látogatott, ahol az FTC az
újonc Debrecen gárdáját fogadta a
MOL-Liga 9. fordulójában. A hajdúságiak ismét bizonyították, hogy helyük
van a sorozatban, meggyőző játékkal,
kétgólos különbséggel múlták felül fővárosi vendéglátóikat. A végeredmény:
Ferencváros - Debrecen 2-4.

U19

Nem jutott tovább az ex-káldoros Vida Mátéval és Takács
Krisztoferrel felálló U19-es fociválogatott az Eb-selejtező első
köréből. A hazai rendezésű
minitornán Azerbajdzsán és
Szlovénia ellen 1-1-es döntetlent játszottak a fiúk, a szlovákoktól azonban 3-0-ra kikaptak,
így csoportharmadikként elbúcsúztak a küzdelmektől. A tavaszi elitkörbe a szlovák és az azeri csapat jutott tovább.

„Ameddig járni tudok,
gördeszkázom”
Beszélgetés Tóth Patricziával
- Bemutatkoznál nekünk, kérlek?
- Tóth Patriczia vagyok, 17 éves, Olaszországban laktam négy évig, Nagyváradon születtem, és szeretem az extrém sportokat –
például gördeszkázni és BMX-ezni.
- Mióta gördeszkázol?
- Két éve. Emellett szörfözök, snow boardozok, down hillezek és néha BMX-ezek.
- Mi ezekben a jó?
- Más, nem olyan, mint a foci például. Szeretem, ha életveszélyben vagyok.
- Szereted a szabadságot?
- Hát ja, igen. Pasimmal is azért szakítottam…
- Miért kezdtél el gördeszkázni?
- Kint Olaszországban volt egy srác az osztályomban, aki nagyon bejött, és ő gördeszkázott, ezért egyszer-kétszer kimentem én is… így kezdődött. Aztán a gördeszka
maradt, a fiú nem.
- Mi lett vele?
- Utána már nem tetszett. Rájöttem, hogy egy hülyegyerek.
- Így vagy az összes fiúval?
- Hát igen. Ilyen egyhetes kapcsolataim vannak, egy hét után dobok mindenkit.
- Romániában is laktál?
- Persze, ott születtem, és ott laktam, amíg a szüleim hat éves koromban el nem váltak.

Szeretem, ha életveszélyben vagyok.
- Milyen a kapcsolatod velük?
- Anyummal éltem eddig, de ő kint van Olaszországban, tehát egyedül vagyok itt Magyarországon.
- Nem rossz?
- Őszintén szólva nem, mert nagyobb szabadságom van, akkor megyek gördeszkázni,
amikor akarok.
- Apukáddal tartod a kapcsolatot?

- Hát nem igazán, hat éve láttam utoljára. Nem fizet utánam, nem érdeklődik, nem hív
fel soha… nem igazán izgat.
- Akkor tulajdonképpen apa nélkül vagy.
- Hát ja. Meg tesó nélkül.
- Nincs testvéred?
- Nincs. Meg nagyszülőm se.
- Hogy kerültél a kollégiumba?
- Szeptember elsején költöztünk Magyarországra, majd két hét múlva anyukám közölte, hogy nem tetszik neki Budapest, menjünk le vidékre. Nekem meg volt egy ismerősöm, aki mondta, hogy kollégiumba jár, és ajánlotta, hogy legyek én is koleszos.
- Ki ez az ismerős?
- Egy deszkás srác, Szíj Barnabás.
- Nocsak…
- Csak haverom… Az ő szülei is külföldön élnek. Szóval beköltöztem, anyukám meg végül is úgy döntött, hogy nincs értelme lemenni vidékre, hanem inkább visszament
Olaszországba.
- Románia, Olaszország és Magyarország közül neked melyik tetszett a legjobban?
- Magyarország. Négy évi kintlét után azt tapasztaltam, hogy a magyarok összetartóbbak. Segítenek egymásnak… jó, oké, most a deszkásokról beszélek…
- Milyen volt Olaszországban?
- Hegyesebb részen laktam, ahol sok volt a turista, nagyon sok külföldi volt, minden
második ember az volt. Annyiban más volt, hogy ott gazdagabbak az emberek.
- Gondolom akkor beszélsz valamennyire románul és olaszul is. Milyen nyelveken tudsz?
- Magyarul, románul, németül, olaszul, angolul, oroszul és latinul.

Aztán a gördeszka maradt, a fiú nem.
- Tudnád magad jellemezni öt melléknévvel?
- Mi az a melléknév?
- Tulajdonság. Kedves, aranyos, vicces…
- Á! Crazy… Amúgy nem mondhatok magamról semmit, mert vagy túl nagyképű leszek, vagy túl…
- Milyen a megoldó-képességed?
- Hát elég jól megoldom a dolgokat. Feltalálom magam.
- Gyorsan és hatékonyan.
- Ühüm, pontosan.
- Szereted a gyors dolgokat akkor…
- Jujj, ezt a kérdést… persze, egyértelműen.
- Mesélj egy kicsit az öltözködésedről!
- Kicsit fiúsan öltözködöm. Nem szeretem a lányokat, akik állandóan shoppingolni
mennek, inkább deszkás cuccokba járok.
- Látom, van piercinged is, mióta?

- Egy éve.
- Te csináltad? Magadnak lőtted?
- Háromszor. Első két alkalommal
túl ferde lett, most körülbelül jó.
- Tetoválásod is van?
- Nincs, de lesz. Két éve gondolkodom egy gördeszkás tetováláson,
de félek tőle… nem az, hogy megbánnám, csak mi van, ha elrontják…
- Profi szakemberhez kell akkor
menni, mondjuk az sokba kerül.
Úgy hallottam, hogy a hajad be
volt rasztázva, ez igaz?
- Hát nem mondanám, volt pár tincsem, öt, így alul, de aztán egy hónap múlva kiszedtem, féltem, hogy
beleköltöznek a tetűk, mint Bob
Marley-nak.
- Honnan tudod, találkoztál vele?
- Hát jó lett volna…
- Bejön neked?
- Bob Marley?... Hát nekem a
szőke, kékszemű srácok jönnek
be…

- Mint Szíj Barnabás?
- Jézusom! Ez mi? Nem is kék a szeme…
- De szőke!
- Na jó, elég!
- A jövőt tekintve mik a céljaid?
- A gördeszkában szeretnék fejlődni, minél több trükköt megtanulni, másoknak példát mutatni, hogy egy lány is képes erre.

Jujj, ezt a kérdést… Persze, természetesen!
- Mit szeretnél elérni, világbajnoki címet mondjuk?
- Háááát…. Ezt kérdezd meg két év múlva… Ehhez még kell egy kis idő.
- De szerepel a terveid között?
- Persze-persze. Azt tervezem, hogy ameddig járni tudok, gördeszkázom.
- A sulival mit szeretnél kezdeni?
- Hát most két év alatt meglesz az érettségi, mivel estire járok, és utána majd meglátom, meg a két év alatt megcsinálom ezt a filmes tanfolyamot is, amire szintén járok,
utána megcsinálom a fotós tanfolyamot, utána meg majd meglátom. Valami csak lesz.
Horonitz Fanni

Szigetelés

Vécépapír-csíkokkal végrehajtott kísérlet a hideg
kinntartására a Felvinci alagsori zuhanyzójában.

November végén tartotta bemutatkozó
estjét az Androméda
csoport. Ének, zene és
tánc alkotta a műsort,
melynek végén a lányok szülinapja alkalmából felköszöntötték Rita nénit.

November végén rendezték meg a
kollégiumban a 10. Országos Középiskolai Filmszemlét. A Mundruczó Kornél vezette zsűri 70 pályamű közül választotta ki a nyerteseket, a 100 ezer forintos fődíj a
Dolls című film alkotógárdájához,
Kiskunmajsára került. A fesztiválon
a filmek levetítése és elemzése
mellett – a jubileum kapcsán – jó
hangulatú találkozón vettek részt a
korábbi évek nyertesei, valamint
emlékszobával idézték meg Jancsó
Miklóst, aki korábban kilenc évig
volt a szemle zsűrielnöke.

Az ünnepek közeledtével a
kollégium
tanárai
visszalátogattak
Domonyba, ahová a
Mikulást is
magukkal
vitték.

Müller Péter:
Halhatatlan szerelem
Könyvajánló

tragikus részeket.

Fiatalkorom egyik
meghatározó élménye
volt A nagymama című
előadás, főszerepében
Tolnay Klárival. Aki látta a darabot, tudja, egy
kedves, vidám, romantikus mű, nem túl mély
mondanivalóval. Mégis
akkor éltem át először
ilyesmit, bár akkoriban
színházszervezőként
rengeteg előadást láthattam. A művésznő
megjelent – nem egyszerűen belépett a végszóra – és percekig
nem szólalhatott meg.
Abban a pillanatban az
egész nézőtér szinte
vezényszóra felállt és
vastapsba kezdett. Tolnay Klári állt a lépcső
tetején és türelmesen
mosolyogva megvárta,
míg a közönség elfárad,
és végre eljátszhatja
szerepét.
Korábban is kedveltem
őt, mint színésznőt, de
ettől kezdve érdekelni
kezdett a személyisége
is. Több írást is elolvastam az életéről,

tam az életéről, láttam számos interjút, mégis
úgy éreztem, valami hiányzik, ezekből még
mindig nem értettem a „titkát”.
Idén a születésnapomon talált rám e könyv,
Müller Péter Halhatatlan szerelem című műve. Ebből a könyvből nem egyszerűen csak
megismerhetjük Tolnay Rozália útját a hírnév
felé, hanem sokkal mélyebb összefüggésekkel
találkozhatunk. Végigkísérhetjük egy egészen
más szemszögből, hogy hogyan talál rá sorsfeladatára, hogyan egyengetik útját mesterei,
mi mindent talál szellemi útkeresése közben.
Megismerhetjük, milyen árat fizetett mindezért, s megszerzett tudása hogyan érlelte meg
bölcsességét, hogyan talált önmagára.
Ezzel együtt nekünk is utat mutat, arra bátorít, találjuk meg mi is azt, ami személyesen a
mi életutunk vezérfonala lehet. S ha megtaláltuk, haladjunk bátran utunkon, vegyük észre
segítőinket, tanuljunk, alkossunk, tegyük a
dolgunkat, vállaljuk fel a felelősséget sorsunk
beteljesítéséért.

Abban a pillanatban az egész
nézőtér szinte vezényszóra
felállt és vastapsba kezdett.
„Alkat, adottság és szerencse – mint a turistáé
amivel meg lehet mászni csúcsokat. Mert
mászni, vergődni alázattal s lázadással, nekibuzdulással és csüggedéssel, töprengve kínlódni, tanulni, próbálkozni, sebesülni és szárnyalni, bukni és lankadni akkor is kell, ha a sors kegyelme születésünkkor a bölcsőnkbe is rakta
ezt a testi-lelki vagyont.
… A vagyonnal lehet gazdálkodni, okosan élni,
ha valaki tudja, hogy ez mire kötelezi… de
tönkre is lehet menni vele, el lehet tékozolni, el
lehet veszíteni, el lehet zülleni vele.”
(Tolnay Klári)

Igazából szerelem
(Love Actually)

Úgy gondoltam, hogy az
ünnepek alkalmával nem
egy új filmet, hanem egy alkalomhoz jobban illő alkotást mutatok be. Bár sok
embernek nem tartozik a
kedvencei közép, én személy szerint szeretem
ilyentájt megnézni. Mert
ennek a filmnek a hangulata a varázslatos. Persze sokan mondják rá, hogy túl
romantikus, hogy már csöpög le a vászonról a film, de
szerintem karácsony közeledtével nem vészes ez a
„túl romantikusság”.
A történet főszereplői átlagos londoni emberek, akik
valamilyen oknál fogva épp
nem állnak túl jól a szerelem terén, amely azonban a film során valahogyan belekerül
az életükbe. Van, aki akarja, van, aki tagadja, de azért ott van mindenütt és teljesen
felforgatja a szereplők életét. A szereposztás és a színészi játék szerintem csodálatos,

Különösen tudom ajánlani pároknak, egy könnyed,
romantikus téli estére, egy tálca mézeskaláccsal és forró
teával.

bele tudom elni magam a tortenetbe
es el tudom hinni, hogy tenyleg
letezhet ilyen a valo eletben.
A film zenei vilaga remekul passzol a
tortenet mondanivalojahoz es az unnepi hangulathoz. A hangulathoz,
amely a legtobb emberben ott van,
legalabb egyszer egy evben, es
szerintem a remek karaktertípusok
(agglegeny miniszterelnok, anya
nelkuli iskolasfiu, kiegett, korosodo
rocksztar, osszetort szívu íro…)
segítenek abban, hogy mindenki
bele tudja magat elni a filmbeli
szituaciokba. Rangban, csaladi
allapotban es eletkorban is kulonboznek a szereplok, ezaltal is
bizonyítva, hogy a szerelem nincs
kotve semmilyen korlathoz.
Javaslom mindenkinek, hogy a teli
szunet alatt, ha lesz ideje, mindenkeppen nezze meg, kulonosen tudom ajanlani paroknak, egy konynyed, romantikus teli estere, egy
talca mezeskalaccsal es forro
teaval, mikozben odakinn esik a
ho (ami iden remelhetoleg nem
csak vagy lesz).

Szemelyes

7,7/10
9,1/10
8/10

(Karacsonykor)

Google.com/trends

Érdekel, hogy mikre kerestek rá az emberek a
Google segítségével,
akár a 2014-es évben?
Remélem igen, mivel
ezen oldal pont ezzel a
témával foglalkozik. (Pl.
magyar személyek kategóriában az első:
Aleska Diamond)

Ezen hatalmas funkcionalitású oldal segítségével könnyen
megnézhetjük, számítógépünk, telefonunk,
okos kütyünk csatlakozik-e az internethez, illetve alkalmas-e
az adatátvitelre. Egyértelmű, ha az oldal
betölt, „Van!”, ha
nincs, akkor pedig
szóljunk Patkósnak.
Igen hasznos oldal a
tiltásos időkre. 

Vanenet.hu

Dirtydisco
TV Maci (Club Mix)

1

2

Jay Hardway
Bootcamp

3

Calvin Harris
C.U.B.A.
4

ZHU– Faded

5

Laidback Luke & D.O.D. ft. Breach – Flashing Jack (Mathix Edit)

6

Laidback Luke & Hardwell – Dynamo (Will Sparks Remix)

7

Indiana – Solo Dancing (Chris Lake Remix)

8

Daniel Portman – You’re Not Alone (Original Mix) [Minimal]

9

Afrojack & M. Garris vs. John Legend– Turn Up The Speakers

10

Tyga ft. Chris Brown – For The Road (Explicit)

Szilvás papucs
Rita néni ezúttal nem valamelyik saját receptjét, hanem Jancsó
Miklós kedvenc süteményének elkészítési módját osztja meg velünk. Maga négy adagot
sütött belőle az O.K. Filmszemlére a Jancsó Miklós emlékszoba számára.
Hozzávalók kb. 55 papucshoz:
50 dkg liszt, 1 ek. cukor, 1 mk. só, 2,5 dkg friss élesztő, 1 tk. sütőpor, 25 dkg tepertőkrém, 0,5 dl víz, 3 dl sűrű tejföl, 1 egész tojás, házi szilvalekvár + 1 tojás a kenéshez
Elkészítés:
A lisztet egy tálba szitáljuk, a közepébe öntjük a langyos cukros-tejfölös vízben felfuttatott élesztőt. Hozzáadjuk a tepertőkrémet, a sütőport, a tojást és a sót. Kb. öt-hét
percig kézzel gyúrjuk, amíg el nem válik a tészta a kezünktől és a táltól. Amikor egy
gombóccá áll össze a tészta, betesszük a hűtőbe két órára.
TIPP: A magas zsírtartalmú kelt tésztákat érdemes hűtőben keleszteni. Ha melegre
tennénk, akkor annyira megolvadna a tészta, hogy nehéz lenne nyújtani!
Amikor letelt az idő, 3 részre vágjuk a
tésztát. Egyenként kinyújtjuk őket megközelítőleg 3-4 mm vastag négyzetekre.
A négyzet széleit egyenesre vágjuk (a
leeső darabokat bele lehet gyúrni a következő adagba). A tésztát 16 db (4x4)
kockára vágjuk. Mindegyik közepébe teszünk egy-egy kiskanál házi szilvalekvárt. Majd a két egymással szemben lévő csücskét egymásra hajtjuk, miközben
a hajtásokat, és a papucsok széleit is átkenjük felvert tojással. 180 fokos sütőben 10-11 perc alatt készre sülnek. Ha a
sütés során elválna a tészta illesztése,
még forrón nyomkodjuk össze őket.
Jó étvágyat!

Karácsony Múzeum
Szentendre
2010 óta Szentendre sétálóutcájának sárga színű sarokháza titkot rejt. Régmúlt karácsonyokat idéz meg kiállított tárgyaival –
emellett vásárolhatunk is sok-sok
mindent.
Az elmúlt négy évben tízezernél is több
fajta dísz fordult meg kínálatában, jelenleg is több mint négyezerféle közül
választhatnak a látogatók. A díszek a
világ minden tájáról érkeznek,
a német diótörők mellett jól
megférnek a fülöp-szigeteki
manók, miközben a cseh és
lengyel üveggömbökön megcsillan az orosz faragott Mikulások arca.
Vannak itt medvék, szarvasok,
mókusok, füstölő vadászok,
gombadíszek. Mindenhol fenyőillat vesz minket körül, oly
mindegy milyen dátumot és
évszakot írunk, a Karácsony
Múzeumban mindig karácsonyi hangulat fogad.

A finnországi Mikulás évente 600 ezer levelet kap.
A legnagyobb bevételt hozó karácsonyi film a Grincs volt.
Az első karácsonyfát a XVI. században állították Németországban.
A Jingle Bells című karácsonyi dalt eredetileg hálaadás napjára
írták.
Magyarországon évente átlagosan 2,2 millió fenyőfát vásárolnak.
Az első magyarországi karácsonyfa Brunszvik Teréz nevéhez
fűződik 1824-ből.
Abu-Dzabiban 2010-ben 2,4 milliárd forint értékű ékszerrel díszítettek fel egy fát.
Egy kiszáradó fenyőn égve hagyott gyertya három másodperc alatt lángba boríthatja az egész fát.
A legmagasabb fenyőfát, egy 67 méterest, Seattle egyik
bevásárlóközpontjában állították fel 1950-ben.
Magyarországon egy ember átlagosan 6 embert ajándékoz meg, egy ajándék átlagértéke 5 800 forint.
Háztartások átlagköltése néhány országban: Hollandia:
206 euró, Németo.: 270 euró, Olaszo.: 325 euró, Franciao.: 366 euró, Spanyolo.: 383 euró, USA: 520 euró.
Évente világszerte 2 milliárd karácsonyi üdvözlőlapot
adnak postára, 85 százalékukat nők vásárolják.
Magyarországon a legtöbben ruházati cikket ajándékoznak, a második helyen a
műszaki cikkek, a harmadikon a könyvek állnak.
Az átlagos fenyőfa hétéves, amikor kivágják.
A piros orrú Rudolf rénszarvas 1938-ban „született” az USA-ban.
Az első szaloncukrot Tom Smith készítette 1847-ben.

Karácsonyi idézetek

Weöres Sándor: Szép a fenyő
Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az új esztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Könnyebb

Nehezebb

Vicces karácsonyi totó
Bónuszért
A mostani kvíz megfejtéseit nagyon egyszerű lesz kitalálni, a helytelen válaszok többségén pedig remélhetőleg jót mulattok. Szép Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok
mindenkinek! 
1. Mit szokás karácsonykor állítani a szobába?
1. LCD Tv-t
2. Fenyőfát
x. Valótlan szokást
2. Melyik vallás legfőbb ünnepe a Karácsony?
1. buddhista
2. keresztény
x. iszlám

Rippl-Rónai József: Karácsony

3. Minek az előestéjét ünnepeljük december 24-én, Szenteste?
1. Jézus Krisztus születése
2. A Pápa születése
x. Jézus Krisztus halála
4. Mi a böjt?
1. A böjt hasonló a bojthoz, ami egy kis függelék, például a sapkák végén.
2. Egy számítástechnikában használt mértékegység, 1 böjt = 100 bájt.
x. Évezredes keresztény hagyomány, melynek során nem esznek húst.
5. Kik voltak Jézus szülei?
1. Ádám és Éva
2. Mária és József
x. Dumb és Dumber
6. Mi a betlehemezés?
1. Egy olyan folyamat, aminek során nagy gépekben elemet cserélnek.
2. Karácsonyi népszokás. A dramatikus játék fő eleme a pásztorjáték, amely a három
pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül.
x. Betlehembe való utazás előtt a kitömött bőrönd bezárásának folyamata.
7. Mit nevezett egykor Jókai Mór szalonczukedlinek?
1. Egy olyan zöldséget, ami annyira drága volt, hogy csak főurak fogyaszthatták a szalonokban.
2. Szalonna és cukor felhasználásával készült főételt.

2. Szalonna és cukor felhasználásával készült főételt.
x. A szaloncukrot.
8. Melyik nép jellegzetes karácsonyi étele a pulyka?
1. magyar
2. japán
x. angol
9. Melyik jellegzetesen magyar karácsonyi menü?
1. rizs , szusi, szecsuáni csirke
2. halételek, töltött káposzta, bejgli
x. hamburger, pulyka, muffin

Csók István:

Züzü karácsonya
10. Mi az a bejgli?
1. Egy hazánkban ritka kutyafajta, amelynek jellemzője, hogy csak két foga van.
2. Egy extrém sport, aminek lényege, hogy csukott szemmel, hátrafelé kell a fenyőerdőben futni
x. Egy sütemény, amelynek leggyakoribb tölteléke a mák vagy a dió.

11. Mitől dermed meg a kocsonya?
1. A főzése során a bőrkékből, porcokból és csontokból több óra alatt kifőlő enyvtől.
2. Attól, hogy főzés után hirtelen kiteszik a hidegre.
x. Attól való félelmében, hogy megeszik.
12. Mi a Lucaszék?
1. Olyan tárgy, amit titokban készítenek karácsonykor és csak a Luca nevű lányok ülhetnek rá.
2. Egy olyan tárgy, amit a hagyomány szerint Luca napján (dec. 13.) kezdtek kifaragni
és karácsonyra készült el, s amelyre ha valaki az éjféli szentmisén felállt, megláthatta
a jelen lévő boszorkányokat.
x. Olyan tárgy, amire csak karácsonykor szabad ráülni.
13. Melyik néptől származik a csillagszóró?
1. Az eszkimóktól
2. A japánoktól
x. A Kopakabana törzstől Dél-Afrikában
13+1. Mit tartasz a legfontosabb értéknek Karácsonykor?
1. Azt, hogy a család együtt van és szeretetben telnek az ünnepek.
2. Hogy minél több értékes ajándék legyen számodra a karácsonyfa alatt.
x. Hogy mindenki a karácsonyi vásárlástól kimerülve és éhesen degeszre egye magát.
Az előző szám, a Budavári kvíz helyes tippjei: x, 1, x, 1, 1, 2, x, x, 1, 1, 1, x, x, x.
És a megfejtők névsora: Akpan Viktória, Cseke Andrea, Dobrády Petra, Falusi Vivien,
Janászek Klaudia, Kéri Bettina, Tódi Alexandra, Báder Gergely, Erdei Richárd, Garas
Gergő, Király József, Kovács Attila, Salaki Ádám, Völgyi Marcell.

- Hogy hívják a lábatlan lovat?
- Hasonló.
- Mit mond Shrek, amikor észreveszi,
hogy ellopták a biciklijét?
- Basszus, ellopták a biciklimet!
Az 5 éves Pannika egyszer csak odaszalad a szülei ajtajához és beront.
Apu és anyu éppen nagy szeretkezésben vannak, és most zavartan
néznek a gyerekre.
- Mit csináltok?
A szülők úgy döntenek, nem hazudnak.
- Tudod, drágám, így csinálják a felnőttek a gyerekeket, és meg akarunk
lepni karácsonyra egy kis testvérrel!
- Nekem nem kell kistestvér! - Ezzel
kirohan.
Másnap sikerül a lánynak úgy berontania, hogy apu épp hátulról szereti
anyut.
Felkiált: - Kiskutyát sem akarok!

Kedves Mikulás!
Mit csinálsz a maradék 364 nap
alatt? Játékokat? Barátod: Tamás
Kedves Tamás!
A játékokat mind Kínából hozzuk.
A maradék időm Vegasban töltöm,
pincérnőkre vadászom és minden
pénzem eljátszom a kaszinóban.
Hát, te akartad tudni.
A Mikulás

- Mit mond a brazil táncosnő, ha
nem szeretne gyereket?
- Samba.

- Mi az: piros, és minden hónapban
megjön?
- Munkamániás télapó.
...
Lovas rendőr figyeli az útkereszteződést. Észrevesz egy kisfiút, aki egy
vadonatúj biciklivel közlekedik.
- Szép új bringád van! Csak nem a
Mikulástól kaptad?
- De igen!
- Akkor jövőre mondd meg a Télapónak, hogy lámpát is hozzon rá! mondja a rendőr, és átad egy büntetőcédulát.
A fiú elmenőben még visszaszól.
- Szép lovad van! Csak nem neked is
a Télapó hozta?
- De igen!
- Na, akkor mondd meg a Mikulásnak, ha jövőre is lovat hoz neked,
akkor a f@szt a ló alá tegye, ne a
nyeregre!

A mintaszülő
„Gyerekkoromban minden télen
írtam a Mikulásnak levelet. Mindig
azt az ajándékot kaptam, amit kértem. Most már a gyerekeim írják a
kívánságleveleket évről évre. Az a
szemét Mikulás meg nem hoz nekik semmit!”
…

Koszorús lányok
23 adventi koszorú készült
a Bakfark klubjában

