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Luna
A lányom pici kora óta szeretne
valami kedves, „cuki” állatot,
amit jól lehet szeretgetni, s aminek nem utolsó sorban a szeretetét jólesően lehet érezni. Ennek
az óhajnak sokáig rendíthetetlenül ellenálltunk. Különösen az
édesanyja viszolygott a különböző állatoktól. De az én lányom
talán legfőbb erőssége, hogy a
végletekig tud – a legváltozatosabb eszközökkel – küzdeni vágyai beteljesüléséért. Így elsőként sikerült elérnie, hogy lehessen teknőse. Aztán rövidesen kiderült, hogy ebből kettő kell, hiszen magányosan a teknős is neurotikus
lesz…
Aztán… aztán én elköltöztem otthonról, új élet… új lakás… új pár… S a lányom első
kérdése, amikor megtudta, hogy különköltözöm az volt, hogy akkor most lehet-e
macskája!! Na, gondoltam, hál’Istennek nem nagyon viseli meg a válás, ha ez a legfontosabb, ami erről az eszébe jut! (ebben – mármint, hogy nem viselte meg a válás,
súlyosan tévedtem!) Jó, hát beszéljük meg. Jaa, ha lehet macska, akkor tulképp előállna azzal, hogy ő igazából mindig is egy kutyát szeretett volna. Lehetne-e kutyája?
Hááát, jó! Két feltétellel: Részint hoz nekem három felnőtt embertől egy-egy írásbeli
nyilatkozatot, hogy ők vállalják az ebet, amikor ő elfoglalt, másrészt részletesen meg
tudunk állapodni a kutyatartás szabályaiban.
Ennek kb. négy éve. Gondoltam, talán beéri azzal, hogy kiharcolta a LEHETŐSÉGET, s
talán a megvalósítás már számára is nagy tehernek látszik, amit mégsem akar vállalni.
Aztán bummm, most egyszer csak lávaként tört ki belőle a vágy, és pikk-pakk abban
a helyzetben találtam magam, hogy a neten ki van választva az eb (hogy mér nem
korábban merült fel a netadó ötlete???), megvolt a nap, amikor érkezik… ÓJAJ!!!
És itt van velünk ez a tényleg cuki, okos kis szőrgomolyag!! Úr isten! Mi lesz ebből?!
S.J.

DÖK-elnök
Október elején megválasztották a Felvinci
diákönkormányzati
elnökét. A Marco csoport Demecs Flóriánt
és Oláh Kristófot, a
Petőfi Gerzsei Dánielt,
Micsinai Miklós a Puskás Micsinai Miklóst, míg a Toldi Filep
Illés Attilát jelölte. A
44 szavazatból 15-öt
begyűjtve Micsinai
Miklós nyerte a választást, ezzel ő lett a 2014-15-ös tanév
felvincis DÖK-elnöke. A második legtöbb (10) voksot Filep
Illés Attila kapta, így övé lett a helyettesi poszt. Oláh Kristóf
5, Demecs Flórián 4, Gerzsei Dániel 2 szavazatot gyűjtött.

Filep I. Attila

A hivatalos csoportjelölteken kívül mások nevét is fel lehetett írni a szavazólapra – Tóth Olivér 5, Benke Bence 2, Kovács Dávid 1 voksot kapott.

Közgyűlés
Október elején a Felvinci
klubtermében megtartották a tanév első közgyűlését. A Singer János által vezetett beszélgetés témája
ezúttal az volt, hogy egy
közösség – adott esetben
egy kollégium – mit kezdjen egy máshol problémásnak tartott, sőt akár bűnöket elkövetett fiatallal.

Felújítások
Kisebb átalakítások történtek az
őszi szünetben a Bakfarkban. Kicserélték a zuhanyzók fémszerkezetét – ezáltal nagyobb lett a nyomás, és nem kell olyan sűrűn
nyomogatni a gombot (ugyanakkor az erősebb vízsugár miatt a
fenti zuhanyzóban nehéz hajmosás
nélkül megúszni a fürdést…).
Emellett újrakenték az ablakpárkányokat, és kifestették a könyvtárat és a zongoraszobát.

Értékelés

Új verda

Lezajlott a tanév első értékelése. A lányoknál a legtöbb –
17 – bónuszt Horonitz Fanni
kapta, Cupic Jaszna 14,5-et,
Bencze Anikó 13,5-et gyűjtött. A Felvincin Filep Illés
Attila szerezte a legtöbbet,
19-et, a második helyen négyes holtverseny alakult ki:
Demecs Flórián, Farkas Péter, Lukács Dániel és Völgyi
Marcell is 17-ig jutott a gyűjtésben.

Lecserélte kajaszállító kocsinkat a Gesz –
Horonitz Fanni

Henrik ezentúl vadiúj Ford Transit Connecttel
hozhatja-viheti a reggelit, ebédet és vacsorát.

Strandröplabda

Harmadik helyen végzett csapatunk a Táncsics
Mihály Kollégium által október közepén megrendezett strandröplabda bajnokságon.

Hoki
Október 7-én egy csapat felvincis fiú
Bardóci-Biró Teofil tanár úr kíséretében kilátogatott az Újpesti Jégcsarnokba, ahol az UTE az újonc Debrecen
hokicsapatát látta vendégül a MOLLiga 7. fordulójában. Jó iramú, eseménydús mérkőzésen a hajdúságiak
végül 7:2 arányban felülkerekedtek a
házigazda újpestiek gárdáján, s megérdemelten vitték haza a három pontot.

U17

Az ex-káldoros Szalai Andrással
felálló U17-es fociválogatott továbbjutott a korosztályos Ebselejtező első köréből. A hazai
rendezésű minitornán Izrael és
Kazahsztán legyőzése mellett
(mindkét együttest 1-0 arányban múlta felül a csapat) a horvátok elleni 2-1-es vereség is
belefért: csoportmásodikként
továbbjutottak a fiúk a tavaszi
elitkörbe.

Opera
A kollégiumi Operabarátok Köre október 21-én Wolfgang
Amadeus Mozart Cosi fan tutte
című vígoperájára látogatott el
az Állami Operaházba. Az előadás külön érdekessége volt,
hogy a világhírű cseh filmrendező, Jirí Menzel rendezésében
tekinthették meg a darabot.

Festészet – szobrászat – zene
Kollégisták egy csoportja a Kötőjelek: Rippl-Rónai-reflexiók című
rendhagyó kiállításra látogatott el a
Magyar Telekom székházába. A tárlaton Rippl-Rónai József festményeit, illetve azokra rímelő szobrokat és
zenéket tekinthettek-hallgathattak
meg a fiatalok.

Sex drive

Hlavács Henrik („A szállító”) és Nagy Nora kollégiumi
titkár az új kajaszállító kocsival.

Richard Wagner:
Tannhäuser
Operaajánló

A Tannhäuser az
operatörténet egyik
legnagyobb óriásának, Richard Wagnernek a munkája. A
tragikus részeket.
művet a szerző a
német hagyomány
bázisán alkotta meg,
s a mai napig a
Tannhäuser a német
romantikus opera
legkedveltebb és
leggyakrabban színre
vitt darabja. Az operát a mester két év alatt készítette el, s a premierre 1845. október 19-én került sor
Drezdában.
A Tannhäuser fő motívuma – mely már önmagában megelőlegezi a drámai végkifejletet – a címszereplő szexualitás iránti zabolátlan vágya. Tannhäuser, a dalnok – miután
hosszasan őrlődik a művészi odaadás és a nemi szerelem fáradságos követelményei
között – megtagadja az evilági életet, s elhatározza, hogy végérvényesen kivonul a világból. A Vénusz-hegy buja színektől égő barlangjában talál menedékre, ahol maga a
Szerelem Istennője veszi Őt pártfogásába.

A Tannhäuser fő motívuma a címszereplő szexualitás
iránti zabolátlan vágya.
Vénusz mellett Tannhäuser beleveti magát az érzéki örömök és a buja nemiség élvezetébe. Nimfák táncolnak, és szerelmes, mámoros párok veszik őket körül. Vad bacchánsnők csapata tobzódik mámorosan, miközben a kékesen csillogó tó vize felől szirének csábító éneke lengi körül Vénusz kéjbarlangját. Az idő megszűnik létezni eme
gyönyörökkel teli helyen, s csupán az égiek a megmondhatói, mennyi idő telik el, míg
Tannhäuserben felsejlik valami! Valami, ami azt súgja neki, nincs ez így rendjén. Az
ember nem szentelheti magát maradéktalanul a szexuális szerelemben leélt életnek.

Tannhäuserben felsejlik valami! Valami, ami azt súgja neki, nincs ez így rendjén. Az
ember nem szentelheti magát maradéktalanul a szexuális szerelemben leélt életnek.
A fennálló társadalmi rend és a keresztény vallás nem tűri a szerelmesek szerelem és
nemiség iránti feltétlen odaadását. Tannhäusernek mennie kell, el kell hagynia örökre
Vénusz barlangját, hogy beteljesítse sorsát, s ráleljen a megváltásra. Igazából ennek a
megváltásnak a véghezvitele lesz az opera cselekményének célja és értelme.

A tiszta, szűzi Erzsébet a kivont kardok elé áll, s szeplőtlen lényével védi meg hűtlen szerelmesét.
A megváltást pedig egy tiszta nő igaz szerelme hozhatja el csupán számára, aki akár
az életét is hajlandó feláldozni az övéért. Ezt a tiszta nőt a műben Erzsébet alakjában
fedezhetjük fel, aki Tannhäuser eltűnését követően bús magányban élt, s csupán annak előkerültével tér vissza a közéletbe. Erzsébet azonban – a többi szereplővel egyetemben – nem is sejti, hová tűnt el Tannhäuser oly hirtelen, s hol is töltötte idejét tulajdonképpen. Úgy véli, szerelme vándorúton, valamiféle zarándoklaton vett részt.
A dalnokverseny közben azonban – mikor is a többiek naivitásán felháborodva
főhősünk fékevesztett gyönyörrel, szinte
önkívületben dicsőíti a Szerelem Istennőjét – bizonyossá válik számára, hogy a
hőn szeretett férfi a bűn barlangjában
időzött, ahol Vénusz karjaiban hódolt az
érzéki örömök oltárán.
A felháborodott publikum Tannhäuser
halálát kívánja, de ekkor a tiszta, szűzi Erzsébet a kivont kardok elé áll, s szeplőtlen
lényével védi meg hűtlen szerelmesét. Az őrgróf ezt követően római zarándoklatra
inti Tannhäusert, akinek megtört személyisége szinte kettészakad a nemi szerelemben való teljes feloldódás, illetve a rendezett társadalom alázatos szolgálata között.
Hiába megy azonban Rómába, bűnét meghallván a bűnbocsánatot megtagadták tőle, s
örökös kárhozatra ítélték.
Ezt hallván Tannhäuser úgy dönt, visszatér Vénusz barlangjába, hogy a „pokol gyönyörét” válassza. Ekkor azonban eléri Őt Erzsébet halálának híre, aki érte adta életét.
Tannhäuser ezáltal beteljesíti sorsát, elnyeri egy tiszta nő életáldozatát, mely a halálban, a halál által megszabadította Őt bűneitől! Erzsébet ravatalához érvén
Tannhäuser a koporsóra borulva hal meg. Ezáltal egyesült férfi és nő a halálban, miután szerelmük feloldozta őket az evilági élet további kényszere alól.
Richard Wagner Tannhäuser című operáját a Kollégiumi Operabarátok Köre 2014.
december 2-án 18 órától fogja megtekinteni a Magyar Állami Operaházban!

A védelmező
(The Equalizer)

Ennek a filmnek még az előzetese tetszett meg, nem
mutatott ugyan sokat, de
egy egész jó akciófilmnek
tűnt, így hát elmentem rá.
Ismét nem kellett csalódnom a filmben, amit ígért,
azt meg is adta. Nagyon jó és
pörgős akciójelenetek, jó
effektek és sok hulla. A történet szerint Robert egy
idősödő áruházi rakodó, kinek múltjáról nem sokat tudunk (ez nem nagyon fog
változni a történet során
sajnos) és a mindennapjait
magas irodalmi művek olvasásával és teázással tölti egy
kis pubban. Itt megismerkedik egy fiatal lánnyal, aki
elég rossz társaságban van, s
egyszer nagy bajba kerül.
Ekkor Robert úgy dönt, hogy
segít neki és bosszút áll.

Nagyon jó és pörgős akciójelenetek, jó effektek és sok
hulla.

Összessegeben egy remekül
összerakött akciöfilm lett a
müfajra jellemzö hibakkal együtt,
tehat a törtenet nem völt rössz, de
nem kell nagy melysegekre
göndölni. Ezen kívül meg a masik
kis hibaja, högy a vegere a föhös
atalakül, szinte isteni lennye, hisz
ügy vegez egy teljes testöri
gardaval, högy egy karcölast sem
szerez.
A rendezönek (Antöine Füqüa)
csak egy filmjet ismerem, amely
tavaly jelent meg (Tamadas a
Feher Haz ellen), a szereplök
közül is csak a föszereplö (a
ketszeres Öscar-díjas Denzel
Washingtön) neve völt ismert
szamömra, hisz neki mar sök
filmjet lattam (Eli könyve, 2
kaliber stb.). A film vegen
csödalközva vettem eszre, högy a
fö ellenfelt alakítö színesz Martön
Csökas, aki – mint ütölag kiderült
– eleg sök filmben szerepelt mar
(Gyürük Ura, Sin City: Ölni tüdnal
erte stb.) es szarmazasat tekintve
felig magyar.

Szemelyes

7,5/10
7,5/10
8/10

Youtube.com/tv

Igen, YouTube. Bár
nem a megszokott
formájában! Ez egy
TV-alkalmazás, melyet akár telefonunkkal is irányíthatunk a
YouTube app segítségével. Egy QR kód olvasó szükségeltetik
hozzá.

Mindenféle weblapot meg tudunk tekinteni régi kinézetén, régi tartalmával.

Archive.org

Papvári Lili

Szepesi Hanna

Király Viktória Kruchió Evelin

Bágyoni-Szabó
Csenge

-es
háló

1

Bartha Adél

Dics Rebeka

Kószó Kata

Kovács Bettina Kovács Fanni

Hegyaljai Vivien Kovács Kinga

-es
háló

-as
háló

3
4

LatinovitsKatalin

-ös
háló

5

Kádár Julianna Kocsis Elvira

ÁdámosiKlementina Forján Mercédesz Jakab Viktória Karvai Barbara Pekárovics Lilla Varga Mercédesz

Tornai Alma

es háló

-

2

Falusi Vivien

Zátrok Nikolett

Fábián Eszter

Szabó Laura

-os
háló

6

Csuka Zsófia

-as
háló

8

Bencze Anikó

Fülöp Zsanett

Fehér Kitti

Rosti Fanni

Godó Zsanett

Horonitz Fanni Kovács Zsaklin

Karaszi Vanessza Mészáros Renáta Tóth Patriczia

Horvai Abigél Horváth Zsanett Magyar Erika

Tóti Enikő

Szőllősi Anna

-es
háló

9

-es
háló

7

Kéri Bettina

es háló

es háló

-

10
11

Sárközi Szindia

Cseke Andrea

Czingáli Márta Németh Zsófia
Judit

Dobrády Dóra

Taylor Fiona

Cupic Jaszna

Dobrády Petra JanászekKlaudia Tódi Alexandra

Kaszás Regina Kékesi Bernadett

Akpan Viktória Berkes Dorottya BucsánszkiNikolett BucsánszkiRenáta

as háló

13

Andrejcsik Enikő Gercsényi Gréta

Oroszi Erzsébet

Várszegi Dóra

Tóth Rebeka

es háló

14

es háló

-
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1

Depresszió
Kezdjük el

2

Depresszió
Még egyszer

3

Depresszió
Tűzön és vízen át
4

Lady Gaga – Judas

5

PSY – Gentleman

6

Road – Nem kell más

7

Andrej Akusztik – Ne állíts meg

8

Copy Con – Jó reggelt!

9

Halott pénz – Valami van a levegőben

10

Road – Nem elég

Mennyei szelet
Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojásfehérje
25 dkg porcukor
20 dkg kókuszreszelék
5 ek. liszt
1/2 cs. sütőpor
A krémhez:
3 dl tejszín
5 dl tej
2 cs. hidegen készíthető pudingpor (1 csokis + 1 mogyorós, vagy 2 csokis, vagy 2
vaníliás)
Elkészítés:
Tészta: A tojásfehérjéből habot verünk a porcukorral, majd belekeverjük a liszttel, sütőporral
elkevert kókuszreszeléket. Kivajazott, vagy
sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk. Előmelegített sütőben, 180°C-on sütjük tűpróbáig.
Krém: A hozzávalókat robotgéppel felverjük.
Szép kemény krém lesz belőle. A krémet rákenjük a tésztára, megszórjuk szitán át kakaóporral.
Jó étvágyat!

Dolph Lundgren
1957. november 3-án született Svédország fővárosában, Stockholmban, Hans Dolph Lundgren néven. Stockholmban nőtt fel, de
Amerikában él. Fiatal korában dobos volt egy iskolai zenekarban. Fiatalon jégkorongozott és mai napig judózik, karatézik. Hat nyelven beszél: svédül, angolul, németül,
franciául, japánul és spanyolul. Vegyészmérnökként szerzett egyetemi diplomát.
1979-ben Svédország tengerészeténél szolgált 1 évig. 1980-ban kezdett el kickboxolni, és vezetője volt a svéd kyokushin karate csapatnak. 1980-1981-ben megnyerte a karate Európa-bajnokságot, majd Ausztráliában egy nehézsúlyú versenysorozaton is diadalmasodott.
1994-ben megházasodott a szintén svéd származású Annette Qvibergel ékszertervezővel, két közös lányuk van: Ida Sigrid (1996) és Gretta Eveline (2002). 2011-ben elvált a feleségétől.
Színészként 1985-ben a Halálvágta című James Bond-filmmel debütált, de áttörő sikert az ugyanebben az évben forgatott Rocky 4 hozott neki, melyben Sylvester
Stallone ellenfelét alakította. Több mint 40 filmben szerepelt, ezek mind akciófilmek.
Ismertebbek közülük: Leszámolás Kis-Tokióban (Tia Carrere, Brandon Lee)(1991),
Tökéletes katona (Jean-Claude Van Damme)(1992-2011), A feláldozhatók (Sylvester
Stallone, Jason Statham, Bruce Willis és még jó pár ismert színész)(2010-2014).
Érdekességek
A svéd ökölvívó csapat tagjaként részt vett az
1980-as moszkvai olimpián, ahol a magyar Lévai István ellen vesztette el a bronzmérkőzést.
1996-ban kinevezték az Egyesült Államok
olimpiai öttusacsapatának élére.
Fiatal korában testőre volt Grace Jones fekete
bőrű színész-énekesnőnek, akivel egy időben
jegyben is jártak.
Nem csak színészettel foglalkozik: rendező és
producer is.
2010-ben műsorvezető volt az akkor Svédországban megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon, sőt énekelt is a műsorban.
2011-ben megjelent első könyve Fit Forever
(mindörökké fitt) címmel.

A J&D Foods élelmiszeripari cég bacon kinézetű óvszereket
árusít.
Japánban, az ashakagai virágparkban van egy Wisteria (fás kúszónövény), mely 100 éve növekszik és mára 10 ezer négyzetméternyi területet foglal el.
Az I. világháborúban elesett brit áldozatok tiszteletére egy művész 888 246 kerámia pipacsot tett ki a London Tower köré
és az ablakába.
1983-ban a 61 éves paradicsomtermesztő Cliff Young nyert
egy 544 mérföldes ultramaratont Ausztráliában. Amíg a többi
sportoló aludt, ő egész éjjel futott, így 10 órával megelőzte a
mezőnyt.
DNS-vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a leveleket, melyeket
Hasfelmetsző Jack küldött, egy nő írhatta. A gyilkosságokat feldolgozó író, Sir Arthur Conan Doyle is arra a következtetésre jutott, hogy
egy bába lehetett a hasfelmetsző.
Isztambulban a szelektív hulladékgyűjtők etetik a kóbor
kutyákat. Amint valaki szemetet dob beléjük, tápot és
vizet adnak az állatoknak.
Van egy olyan ébresztőóra, mely lefőzi a friss kávét ébresztéskor, így a kávé kellemes illatára ébredhetünk.
Egy tini fiú Indiában 7 órás műtéten ment keresztül,
amikor 232 fogat húztak ki a szájából.
Nail Caldwell létrehozta a szivárványszínű bacont, mely
sütés után is megtartja a színét.
A tudósok megtalálták az elveszett ősi Mauritia kontinenst, amely 85 millió évvel
ezelőtt süllyedt el az Indiai-óceánban.
Svédországban a szemét 99%-át újrahasznosítják.
Barkhad Abdi mindössze 65 ezer dollárt kapott a Phillips kapitány című filmben
nyújtott – Oscar-jelölést hozó – alakításáért. A film után visszatért testvére boltjába, Minneapolisba telefont árusítani.

Jó tanács
„Csak időpocsékolás akarni dolgokat, mert előbb vagy utóbb
az, ami téged akar, felbukkan, és megkopogtatja a válladat.
Jobban teszed, ha készen állsz!”
„Kell a hit, hogy bízz magadban,
ott van vágyban, akaratban,
de a hit önmagában kevés.
Légy bátor és tettre kész,
mert ha nem cselekszel,
gondolattal megelégszel,
csak az elméd szárnyal,
kudarcra érhet ezer számmal.
Ne csak tervezz! Törekedj!
Álmaidat kövesse a tett!”
Jó tanács a jövőre
„Ahogy öregszel egyre jobban megérted, hogy a lényeg nem az, hogy
hogyan nézel ki, mid van, hanem az,
hogy milyen emberré válsz…”

Jelek arra, hogy
jön a tél
Varjak vitáznak hangosan a fákon.
Zörgő falevelekben gázolsz.
Nyakig felhúzod az őszi dzsekid cipzárját, átfázol az utolsó sejtedig.
Másnap előveszed a télikabátod.
A büfében nem üdítőt iszol, hanem forró teát.
Először látszik a leheleted.
A boltok kirakata kezd karácsonyi ruhába öltözni.
A reklámok karácsonyi akciókról beszélnek.
Várod az első havat.
Hiába söpröd le a faleveleket, másnap újra tele a járda.
Takaróba burkolózol.
Újra megnézed a kedvenc filmedet.
Héjában sült krumpli illatoz.
Mécsestenger világítja be a temetőket.
Télszagot érzel a levegőben.
Ködben indulsz útnak reggel.
A fű zúzmarától nedves.
Mire a tankör elkezdődik, lemegy a nap. (Mire véget ér, pláne!)

Könnyebb

Nehezebb

Budavári totó
Bónuszért
Egy újabb városismereti kvízzel gyűjthettek most bónuszt, amely a Budai Várnegyedről való ismereteiteket veszi számba. A megfejtéseket elküldhetitek a koleszterin@kaldorkoli.hu címre vagy leadhatjátok a nevelőtanáraitoknál, illetve a Könyvtárban is! Aki a tanév során a legtöbb kvízt a legkevesebb hibaszámmal tölti ki, tavasszal
jutalom csokoládéban részesül!
1. A Széll Kálmán tértől hányas jelzésű buszokkal lehet feljutni a Budai Várba?
1. 107, 7A, 17
2. 105, 115, 5
x. 16, 16A, 116
2. Az eredetileg 1870-ben épült Budavári Sikló kocsijaiban, külön-külön, hány utas fér el?
1. 24
2. 5
x. 100
3. Hol található a Várban a Turul szobor?
1. a Halászbástyán
2. a Mátyás-templom tetején
x. a Budavári Sikló közelében
4. A Budavári Palotában milyen kulturális intézmények működnek?
1. Magyar Nemzeti Galéria, Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
2. Magyar Iparművészeti Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Művészetek
Palotája
x. KSH Könyvtára, Magyar Állami Operaház, Nemzeti Sportuszoda
5. A Budai Várnegyed központjában lévő Szentháromság téren a Szentháromság szobrot milyen okból építették?
1. a pestisjárványtól való félelem miatt
2. az autóforgalom elterelése végett
x. Mátyás király halálának 100. évfordulója alkalmából
6. A Mátyás-templomot közismert nevén a hollós Hunyadi-címerről nevezte el a
nép. Mi volt azelőtt a neve?
1. Buda-templom
2. Mária-templom

x. Holló-templom
7. A Schulek Frigyes tervei szerint 1899-1905 között épült Halászbástya, amely
a várfal helyére épült, miről kapta a nevét?
1. a dunaparti halászokról
2. Schulek Frigyes hobbijáról
x. a középkori halpiacról, amely a Mátyás-templom melletti területen működött
8. Milyen hosszú a vári barlangrendszer?
1. 2 km
2. 100 km
x. több, mint 10 km
9. A Budai Vár alatt található Sziklakórház, ami 1944-re épült fel és manapság
Múzeumként funkcionál, mikor működött igazi kórházként?
1. A II. Világháború alatt és 1956-ban
2. Az I. Világháborúban
x. A Tatárjárás idején
10. A Várszínház épületében, amely 1763-ban épült eredetileg, mint karmelita
templom és kolostor, manapság milyen színház működik?
1. Nemzeti Táncszínház
2. Budapesti Bábszínház
x. Magyar Lézerszínház
11. A Várnegyedben található 1806-ra felépült
Sándor-palota mire szolgál napjainkban?
1. a mindenkori magyar köztársasági elnök rezidenciája
2. kastélyszállodaként működik
x. Uszodaként funkcionál
12. Hol látható őrségváltás a Várban?
1. a Szentháromság szobornál
2. a Sziklakórházban
x. a Sándor-palota előtt
13. Hol raboskodott a Várnegyedben Mátyás király jóvoltából Drakula gróf?
1. a Sándor-palotában
2. a Sziklakórházban
x. a várban működő Labirintus Panoptikumban
13+1. Mikor szokott lenni a nyolc éve hagyománnyá vált Budavári Pálinka- és
Kolbászfesztivál?
1. télen
2. nyáron
x. ősszel
Az előző kvíz megfejtői: Cseke Andrea, Dics Rebeka, Dobrády Petra, Fábián Eszter,
Falusi Vivien, Kéri Bettina, Kovács Kinga, Szabó Laura, Tornai Alma, Zátrok Niki, Béda
Bálint, Duffka Erik, Garas Gergő, Kovács Máté, Nagy Gábor, Salaki Ádám, Zsiba Mihály.

Szőke nő sírva meséli a barátnőjének:
- Nem találom a kutyámat! Biztosan
elveszett!
- Adj fel egy hirdetést az újságban!
- Te hülye, nem is tud olvasni!
Mária és József állnak Betlehemben, a jászol előtt.
- De gyönyörű gyermekünk született, József. Szerinted mi legyen a
neve?
- Szerintem nevezzük el Boborjánnak.
- Jézus!
- Hm, ez sem hangzik rosszul.

Egy férfi meséli a haverjának a
kocsmában:
- Tudod, egészen eddig nem is vettem észre, hogy a feleségem menynyire szeret engem, de a múltkor
egy hétig otthon voltam betegség
miatt.
- És miből gondolod, hogy a feleséged olyan nagyon szeretne?
- Hát, abból, hogy valahányszor a
postás vagy a tejesember csengetett, már az ajtónyitás előtt hangosan újságolta neki, hogy "Itthon
van a férjem!"

- Hogy hívják a japán agglegényt?
- ???
- Maradoka Magamura.

- Aztán vitte-e valamire a fiad Pesten?
- Meghiszem azt, nagyon értékes
ember lett belőle!
- Hogyhogy?
- A pesti rendőrség egymilliót kínál
érte annak, aki a nyomára vezeti
őket.

A biológiatanár magyarázza a vérkeringést:
- Ha fejen állok, akkor a vér a fejembe folyik, és a fejem vörös lesz.
Meg tudja valaki magyarázni, hogy
ha a lábamon állok, a vér miért
nem folyik a lábamba?
Erre Pistike a hátsó padból:
- Mert a tanár bácsi lába nem üres!

Sétál egy rendőr az erdőben. Egyszer csak meglátja, hogy valami mozog a bokorban.
- Ki van ott? - kérdezi.
- Jean Claude Van Damme.
- Akkor mind a négyen jöjjenek ki a
bokorból feltartott kézzel!

- Mi lesz, ha keresztezzük a kecskét és a kacsát?
- ???
- Mekkdonalds.
- Mi a válások leggyakoribb oka?
- ???
- A házasság.

Gólyaavató

