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Evés
Közelednek az év végi ünnepek. Ilyenkor
különös hangsúlyt kap, hogy mi kerüljön
az asztalra. A lányomnak (is) fontos az
ünnep, különösen a karácsony. Kérdeztem tőle, mit főzzünk. „Fácánsültet,
szarvasgombás rizottóval” – jött a válasz
a recepttel együtt. „Hülyeség! Rongyrázás! Sznobizmus” – lehetne mondani. „A
rántott hús krumplipürével, uborkasalátával sokkal jobb.” Vagy: „csak az a fontos,
hogy ne legyek éhes. Jó az, ha eszem egy
hamburgert, vagy rendelek egy pizzát.”
Ja! Lehet ilyeneket mondani. DE! Szerintem tudni, hogy milyen a salotta hagyma,
a kagyló, hogy mi a különbség a rizottó és
a főtt rizs között, hogy mit jelent marinálni, mi a különbség a posírozás és a párolás között, az van olyan érdekes és fontos,
mint ismerni a processzorok közötti különbségeket. Miért? Pl. mert az alapanyagok (fűszerek, gyümölcsök, zöldségek)
tükrözik a történelmet. Pl. a vanília, a kakaó, de akár a krumpli sem akárhogy lett
a mindennapi táplálkozásunk része. Az
ételek kapcsolódnak a kultúra, a történelem alakjaihoz. Jókai-bableves, Wellington bélszín, Gundel palacsinta stb. Az étkezés kultúrája a népek sajátja. Éppúgy
érdekes megismerni, mint az Eiffel-tornyot, vagy a Colosseumot. Számomra pedig azért különösen fontos, mert a gasztronómia segítségével (is) kifejezhetem a
családom, a barátaim iránti szeretetemet.
Ez egy fantasztikus világ, amitől gazdagabb, jobb lesz az életünk. Ismerjék meg!
Boldog karácsonyt!
S.J.
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A számot készítette:
Andrejcsik Enikő, Antal Áron, Benke
Bence, Csonka Bettina, Dankaházi Levente, Demecs Flórián, Duffka Erik, Erdei Richárd, Fodor Tamás, Kása Kata,
Kaszás Regina, Kodák Márton, Krész
Péter, Lucza Ágnes, Oláh Kristóf, Patkós Péter, Singer János, Szabó Kristóf,
Székely Gréta, Tóth Laura, Vernes Rita,
Wachsler Vica, Zoltán Sarolt.

Az ünnepvárás jegyében Rita
néni vezetésével december elején
idén is felépült a Homor Gizella
részlegen 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.

Értékelés
A Felvincin lezajlott a tanév második értékelése (a lányoknál még folyamatban van a dolog). A legtöbb – 30 – bónuszt Demeter Lehel szerezte, elsősorban kitűnő tanulmányi eredményének (eddig kizárólag 5-öse van, mintegy
harminc darab), és a kulturális programokon való részvételének köszönhetően.
×××
A szobarend novemberi versenyét a 9-es háló nyerte.

SZEM

A Színházi Előadásokra Menők Társasága
november végén a Tóth
Ilonka című darabon járt a
Nemzeti Színházban.

November
derekán pótolta október elején
elmaradt
balatoni
kirándulását a Puskás csoport.

Ryhor in da house
Beszélgetés Báder Gergellyel

A Ryhor néven DJ-skedő Báder Gergővel beszélgettünk.
- Mióta vagy DJ?
- Hát még nem vagyok az, de olyan másfél éve foglalkozom vele intenzíven.
- Miért gondolod, hogy még nem vagy az?
- Még nem ez a munkám, nem ebből élek, már járkálok helyekre, de még nem olyan
sűrűn. Még nem vagyok hivatásos.
- Hogy jött ez az egész?
megkérdezni: valami elképzelése biztosan van!)
- Általában jókedvű vagyok, nem ítélkezem, azonban néha „off”olok . Próbálom észrevenni magam, amikor már túl sok vagyok. Szeretem meghall-

- Felkerültem Pestre három éve, szerény, visszahúzódó emHallgass Ryhorber voltam, aztán elmentem bulizgatni, elkezdtem szórakozóhelyekre járkálni, és megtetszett a dolog.
mixeket a Mix- Mi motivál?
cloudon:
- Hát az, hogy szeretem csinálni. Meg hogy látom, hogy az
emberek is élvezik – ha élvezik. De általában szokták.
- A szobatársaid mit szólnak hozzá, amikor bömbölteted?
- Hát hogy mondjam… múlt évben még nem ment annyira a
dolog, akkor voltak vitáink, de most már – hihetetlen, de –
ők is élvezik.
- Milyen műfajban próbálsz kibontakozni?
- Lehet, hogy ez nem sokat fog mondani: Melbourne, minimal, techno meg deephouse.
- A Melbourne-t nem igazán ismerem.
- Hát az ilyen ausztrál stílus, nyilván (nevet). Ilyen fesztiválosabb zene, főleg ausztrálok csinálják, vagy legalábbis ők kezdték el, azért hívják így.
- Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
- Itt nem lehet célokat kitűzni. Szeretni kell csinálni, aztán vagy bejön, vagy nem. Egyszer kell egy nagy szerencse, és akkor az felvisz. Meg ismerősök kellenek.
- Hallottuk, hogy volt egy nagyobb bulid. Hány fős volt, hol volt, hogy sikerült?
- Szalagavató afterparty volt, az iskolát „Refi”-nek hívják, vallásos suli, asszem katolikus iskola.
- Lehet, hogy református, hogyha „Refi”.
- Ja igen (nevet). Református. Marha sokan voltak egyébként, hat-hétszáz ember – az
rengeteg. Főleg, hogy a hely 500 fős.

Szeretni kell csinálni, aztán vagy bejön, vagy nem.
- Melyik helyen volt?
- Úgy hívják, hogy Cocoon. Volt Pápai Joci is, utána jöttem én.
- Megtisztelve érezted magad, hogy ő volt az előzenekarod?
- Hát fogjuk rá, ja.
- Haverkodtál vele?
- Nem, mert rögtön utána kezdtem, úgyhogy nem volt időm ilyenekre.
- Pedig énekelhettétek volna együtt az Origót.
- Az biztos. Azt énekelte kétszer is.
- Mivel sok száma nincs…
- Igen-igen (nevet). Kábé volt húsz percet.
- És lesz folytatás?
- Lesz, februárban lesz ugyanott egy fellépés, asszem farsangi parti, hasonló létszámmal, mint a szalagavatón. Várom már.
- Hogy sikerült egy szalagavató afteron DJ-skedned? Kinek nyaltál?
- (nevet) Hát nem nyaltam. Az egyik szervezőt ismertem. Mármint nem haver, vagy

ilyesmi, csak meghallgatta a mixemet, rám írt, aztán
beszélgettünk személyesen is, és
mondta, hogy van
egy ilyen lehetőség.
- Mi a művészneved?
- Ryhor.
- Miért pont ez?
- Fehérorosz nyelven azt jelenti,
hogy Gergely. Mert
azt meg akartam
tartani, csak más
nyelven, ennek pedig megtetszett a
hangzása.
- Hány nyelven nézted még meg a Gergőt?
- (nevet) Nagyon sok. De ez tetszett.
- Valami különleges betűvel van írva, vagy csak Times New Romanban nyomod?
- Hát nincs még logóm, de mostanában tervezek csinálni.
- Mondjuk egy dildót…
- (nevet) Nem, azt nem. Esetleg az „y” helyére…
- Hallottuk, hogy ellopták a laptopodat. Ez hogy érintett?
- Hát elég sz…rul. Főleg, hogy pont a nagy buli előtt másfél héttel történt, ezért nem
nagyon tudtam felkészülni. Hál’ istennek pendrive-on megvoltak a cuccaim, de sokat
kellett rögtönöznöm a bulin. De végül is jó lett. Viszont most sajnos nem tudok gyakorolni, nem zeng a 3-as háló. De majd pár hónap múlva!
- Ennyire szükséges a laptop hozzá?
- Igen. Az a DJ-nek a lelke. Azon van minden.
- A fizetésedből futja új laptopra?
- Hát két-három hónap kell, mire összespórolok
egyre. Mert hétvégente szoktam dolgozni diákmelón.
- A DJ-skedés még annyira nem fizet jól?
- Nem. Szoktam ritkán pénzt kérni érte, de nem
azért csinálom. Annak még nem jött el az ideje.
- Majd a szobatársak fizetnek, hogy hagyd
Kaszás
abba.
- Lehet, hogy be kéne vezetni. De nem, tényleg ők
Regina
is élvezik már.

Miki néni

Párnahuzatból varázsolt kendőt névadónk fejére
egy divattervezői vénával megáldott kollégista.

Toldi est + Kollektív
Jó volt. Főleg a Béda által szerkesztett illusztrációk.
Nagyon jó volt az előadás, bár néhol kicsit
erőltetettek voltak a
viccek. A kollektív is jó
volt, tetszett, benne
voltunk a focival. (Attila)
Azt hiszem, ez volt az
eddigi legjobb csoportbemutató, amit láttam,
végre tudtam min nevetni! A kollektív pedig
mindig jó. (Enikő)
Vicces volt, mert bemutatta a titkos kolis életet, amelyet egy átlagember nem gondolna. A
színészet nem volt
profi, de ezt várni lehetett. Tetszett, hogy saját
szöveget írtak. A Kollektív vicces volt, én
csináltam, mármint a
lényeget. Vicces volt és
tartalmas. (Babos
Bence)
Toldi est: jó volt, tetszett. Szép világítás,
szép díszlet, jó rímek.
Kollektív: kicsit uncsi,
néha jó, nem rossz.
Tetszett. (Cserpes
Tirza)

Nagyon tetszett, örülök, hogy
vannak ilyenek a kollégiumban.
A legkevésbé Pityu tetszett. A
Kollektív is jó volt, a kedvencem
az volt, amikor háromszor elment a HDMI. A legkevésbé Pityu tetszett. (Máté nem késelt le
senkit!!)
Nagyon jól tetszett. Ami nem
volt jó? Olyant nem találtam
(lol). A Kollektív is jó volt, én
tetszettem a legkevésbé, mert
pont úgy lettem megvágva (ismét lol). (Cseke Ferenc)
Milyen Toldi est? Nekem tetszett, vicces volt. A verses átdolgozások voltak a legjobbak, viszont a srácok nem játszották
olyan jól a szerepüket. A Kollektív nagyon tetszett, csak lehetett volna kicsit hosszabb. A legjobb a Feri volt benne. (Nagy
Stefán)
Nekem tetszett a műsor meg a
Kollektív is. Főleg én tetszettem
benne, meg a Martinek. A legkevésbé a Feri, ahogy zabálta le a
madzagról, vagy mi a f…szomról a kenyeret. (Csak Bandi)
Nagyon tetszett, nagyon színvonalas volt, és még egyszer ezt a
szót használom: nagyon jó volt.
A versek voltak benne a legjobbak, és az, hogy az egészet maguk találták ki, és rendezték,
szervezték meg. Az talán kár,
hogy nem Szanyi Ákos csinálta.
A Kollektív még jobb volt, csak
kivágták belőle azt a részt, amikor Krész Pétert fikáztam.
(Benő)

December elején a Homor Gizella részlegre és a Felvincire
is megérkezett a Mikulás.

Az AKG diákjai taroltak a 2017-es Országos
Középiskolai Filmszemlén – a megosztva
kiadott két első díj mindegyikét az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulói hozták el a fesztiválról, melyet december 8. és
10. között rendeztek meg kollégiumunkban. Taraczky Mila, Bakró Nagy Olga és
Pregun Soma Exit című filmjében a drog
játssza a főszerepet, míg Vágó Máté, Szalai
Barna és Meszlényi Gábor Az utolsó csepp
című munkájában a düh van a középpontban.
A megosztott második díjat Csernecki Laura (budapesti Vörösmarty Gimnázium)
árnyékokkal játszó Csak egy nap című pályaműve, és Kunu Krisztián (Kövessi Erzsébet Szakközépiskola) A látogatás című horrorja érdemelte ki.
Animációs díjat kapott az Esti Kornél zenekar Nem kár című dalára készített klipjéért
Major Kitti és Tóth Dóra (Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Debrecen).
A Mundruczó Kornél vezette zsűri – melynek további tagjai Balog Judit színművésznő, Kende János operatőr és Sas István
reklámfilmes voltak – 101 pályamű közül
választotta ki a díjazottakat, emellett a
fesztiválon elemezték is a filmeket.
A nyertes filmek megtekinthetők itt:
okfilmszemle.hu

Kollégisták egy csoportja a téli
szünet előtti utolsó héten egy
napos bécsi kiránduláson vett
részt.

Testről és lélekről
Beszélgetés Morcsányi Gézával
Nagyot megy a Testről és lélekről
című film: Berlinben Aranymedvét
kapott, a legfrissebb hírek szerint
pedig bekerült az Oscarért folyó
verseny szűkített, 9-es mezőnyébe.
A film férfi főszereplőjével, az
amúgy műfordító, dramaturg és
könyvkiadó Morcsányi Gézával első
színészi munkájáról beszélgettünk.
- Az első kérdés nagyjából logikusan
adódik: hogyan lett a film főszereplője, amikor az ország tele van színészekkel, hogyha pedig a rendezőnek az volt a koncepciója, hogy nem
muszáj, hogy színész legyen az illető, nem színészből még több van,
mint színészből – szóval hogy került ön a képbe?
- Futólag ismertük egymást Ildikóval (Enyedi Ildikó a film rendezője – a szerk.) a Színház- és Filmművészeti Egyetemről, pár évvel ezelőtt óraadó tanárként tanítottam ott.
Aztán egyszer csak felhívott, hogy elolvasnék-e egy forgatókönyvet, és rögtön meg is
mondta, hogy azzal a céllal, hogy eljátszanám-e a főszerepet. Megnéztem, hogy van-e
benne ágyjelenet, le kell-e vetkőzni, meg hogy nagyjából mi a története. Megkérdeztem jóbarátomat, Gothár Péter rendezőt, hogy ilyenkor mit csinál az ember. Erre azt

Mielőtt kimentem az ajtón, azt mondta: „te, próbáljuk
ki, hogy a bal kezed béna”.
mondta, „ha az Enyedi a te pofádat akarja, akkor mondjál igent”. Igent mondtam. Aztán később több részletet is megtudtam az előzményekről. Ugye ez egy nagyon régi
forgatókönyv, és az egyik lehetséges verzió az ő régi alkotótársa, Andorai Péter volt.
Aki elsőrangú színész, de már nagyon öreg, el van hízva, és az a verzió sem működött,
hogy szanatóriumi kezeléssel valahogy jobb fizikai állapotba hozzák. Aztán szóba jöttek ír színészek, oroszok, és természetesen végig vették az egész magyar palettát is.
De végül is rám esett a választás. Előtte persze volt próbafelvétel az Enyedi lakásán,
az első helyzetgyakorlat az volt, hogy haza kellett érkeznem. És mielőtt kimentem az
ajtón, azt mondta, hogy „te, próbáljuk ki, hogy a bal kezed béna”. Megcsináltuk a próbafelvételeket, ő pedig másnap úgy döntött, hogy én leszek Endre alakítója. Utóbb

ajtón, azt mondta: „te, próbáljuk ki, hogy a bal kezed béna”. Megcsináltuk a próbafelvételeket, ő pedig másnap úgy döntött, hogy én leszek Endre alakítója. Utóbb megtudtam, hogy a producerek nem csak akkor, nem csak a forgatás megkezdésekor, hanem
egész végig fogták a fejüket, hogy ebből tragédia lesz.
- Ezt úgy kell érteni, hogy akkor jutott eszébe, hogy legyen béna az egyik karja?
- Akkor-akkor. A forgatókönyvben egy soha el nem múló kelés volt a csávó bokáján,
amire az egyik volt barátnője hoz kenőcsöket meg ukrán tapaszt meg minden lósz…rt.
És az egyik forgatási napon eszméletlen munkával meg is csinálták ezt a sebet, de aztán végül is nem volt rá szükség. Tudniillik Ildikó, onnantól kezdve, hogy eldöntötte,
hogy én játszom a szerepet, elkezdte átalakítani piciségekben – meg volt egy jelentős
dolog – a forgatókönyvet.
- A jelentős dolog mi volt?
- Lementünk Hajdúnánásra, a vágóhídra, ami engem különösebben nem érdekelt, és
ezt Ildikó hihetetlen éles szemmel rögtön észrevette. Úgyhogy egy kivételével az öszszes olyan jelenetet kivette, amikor a pasas lent lett volna a vágóhídon.
- Arról már beszéltünk, hogy Enyedi Ildikónak az ön kiválasztása milyen döntése volt – de önnek is döntési helyzet volt, hogy belemegy-e.
- Hát persze. De nem volt nagy döntés. Az én feltételem az volt, hogy mindent megteszek, amit mond, mindent mozgósítok magamban – de nem tudok semmit. Én tudom,
mi a színészet, negyven éve ülök a színházak nézőterén, és nézem, hogy dolgoznak az

A producerek végig fogták a fejüket, hogy ebből tragédia
lesz.
igazi színészek. Nekem nincsenek ilyen eszközeim. Minden felelősség az övé. Erre ő
igent mondott. És ő komoly asszony, nem beszél a levegőbe. Úgyhogy, gondoltam, ha ő
úgy látja, hogy meg fogom tudni csinálni, akkor nekem tulajdonképpen lazításnak külön jó lesz. Azon kívül a filmszínészek gázsijára, főleg, ha az ember olyan amatőr, mint
én, nem lehet azt mondani, hogy kicsi.
- Ezt hogy érti?
- Ez egy jó pénz! Ahhoz képest, hogy milyen órabérért dolgoztam végig az egész életemet, ez egy királyi órabér volt.
- Másképp instruálta a rendező, mint a „színész” színészeket?
- Igen. Hát nekem hiába mondott volna olyanokat, mint Szandrának (a női főszereplő
Borbély Alexandra – a szerk.), vagy a többi nagyszerű színésznek. Engem tulajdonképpen nem is nagyon instruált. Az alapkérés volt, hogy a kezemet fogjam vissza – ebből
jött az ötlet is, hogy legyen béna az egyik karom –, mert egyébként gesztikulálós pali
vagyok, az meg rosszul mutat a vásznon. Erre figyelnem kellett, néha rám szólt, hogy
ne repüljön a kezem. Ezen kívül hihetetlenül mesterien dolgozott, ha instruált, azt nem
vettem észre. Én magam pedig egy dologra próbáltam figyelni: hogy ne legyek sok. Ne
nézzek rettentő gonoszakat meg ilyesmi. Egyszer szólt még rám. Én ugye nem tudtam,
hogy a film úgy készül, hogy egyszer fölveszik onnan, majd utána meg kell ismételni,
és felveszik eminnen. Uraságod bólogat, de én ezt nem tudtam. És volt, hogy az én irányomból már fölvették a jelenetet, a partnerem arcát vették, nekem csak a

nyomból már fölvették a jelenetet, a
partnerem arcát vették, nekem csak
a tarkómat vagy a vállam sarkát, és
nem szándékosan, vagy nem mintha
olyan k…rva fárasztó lett volna, és
gondoltam volna, hogy végre kiengedhetek, de nem koncentráltam
annyira, és egyszer csak Ildikó oda
vetette, hogy „a tegnapi meg tegnapelőtti musztereken látszott, hogy kihagytál, amikor nem a te oldalad volt”. Úgyhogy onnantól kezdve koncentráltam.
- Mi ment a legnehezebben?
- Van a filmben egy jelenet, amikor otthon vagyok, szerény kis vacsorámmal a konyhából indulok a tévé elé, megbotlok és elejtem a tálcát. A próbafelvétel kitűnően sikerült: megbotlottam a saját lábamban, a tálca leesett. „Jó, akkor csináljuk meg!” Soha
többet nem tudtam megbotlani. Így dobtuk, úgy dobtuk, az asszisztens közbejött…
nem sikerült megcsinálni. Végül valami vágási trükkel oldották meg.
- Van egy jelenet, ahol, ha jól láttam, sír. Azt hogy sikerült előhozni?
- K…rva hideg volt. Ugyanis egy ajtó, ablak nélküli barakkban vettük föl. És hát ott dühös és kétségbeesett a figura, én pedig úgy éreztem, hogy ezt ismerem. Tudom, mi a
magány, és az efölött érzett düh. Utána aztán volt egy pótforgatás, lehet, hogy erre a
részre akarta bevágni Ildikó, egy közelit. Bekenték a szememet valami szerrel, ami irritálja, és elkezd tőle sírni az ember. Hosszan, legalább egy órán át próbálkoztunk –
végül aztán nem került be a filmbe.
- Bekerült viszont a szexjelenet – bár nagyon finoman van mutatva, csak az
arca. Mennyire volt zavaró?
- Egyáltalán nem. Borbély Alexandra színészi nagysága előtt teljesen le vagyok borulva. (Például jól hangsúlyozza a kérdő mondatokat – ezt kevés színésznő tudja.) És
ráadásul okos nő. Szűz ő is, ahogy én. Szűz jegyű, úgy értem. Nagyszerű, őszinte partner volt, egyetlen pillanatra sem éreztem sem azt, hogy „Jézus Mária, itt van ez az

Mindent megteszek, amit mond, mindent mozgósítok magamban – de nem tudok semmit.
amatőr a nyakamon, és akadályozza csak, hogy zseniális legyek”, sem azt, hogy túl pátyolgatós lenne. Nagyon jó volt vele dolgozni, abszolút biztonságban éreztem magam.
Annál mulatságosabb pedig, mint szexjelenetet átélni amatőrként, kevés dolog van a
világon. A legfőbb úr ugyanis a forgatásokon a jel. Hogy hol kell lenni, merre kell
nézni. Dugásnál is volt egy sárga szigetelőszalag, ahová adott stádiumban kellett néznem, és egy piros, ahová az orgazmuskor. Kicsit túlzok, de lényegében ez volt. És közben ott vannak az ember szájában kamerával, lámpával, derítő dolgokkal.
- Fel voltak öltözve, gondolom. Legalábbis alul.
- Igen. Bár, hogy Szandrán mi volt, voltaképpen nem is tudom. De tisztázva volt, hogy
mi fog látszani, hogy fölösleges gátlások ne legyenek. Egy nagyon jó ismerősünk
mondta a feleségemnek: „nagyon-nagyon tetszett a film, de ilyen visszafogott lenne a

Géza az ágyban?” Mert én azt gondoltam, hogy nem lehet nekirontani egy ilyen nőnek. És Ildikó ezt meg is vette.
- A szexjelenet visszafogottan van mutatva, a véres részek ugyanakkor elég naturálisan.
- A lényeg szerintem az, hogy a dolog a saját keretein belül eltalál-e bizonyos arányokat. (És ez az, amit nem lehet soha előre tudni.) Szerintem a helyén van – mint ahogy
hál’ istennek minden ebben a filmben.
- A végén van egy jelenet, ahol Borbély Alexandra felvág egy paradicsomot, aminek kispriccel a leve. Ez szándékolt geg volt?
- Nem, ez véletlenül alakult így. És aztán ez lett a vége.
- Sok jelenet van, ami az üzemi étkezdében játszódik, gondolom ezeket praktikusan egymás után vették fel.
- Persze.
- Akkor egész nap evett.
- Azért arra gyorsan rájöttem, hogy nagyon módjával kell enni. Mert felveszik szemből, ott eszem, majd felveszik hátulról, és akkor is ennem kell, ráadásul ugyanannál a
résznél. Úgyhogy amikor háttal voltam, az asztalra oda volt ragasztva egy papíron,
hogy mely szavaknál kell rizses húst emelnem a számhoz.

Annál mulatságosabb, mint szexjelenetet átélni amatőrként, kevés dolog van a világon.
- A filmben fontos szerepet játszanak az álmok. A forgatás közben álmodott a
forgatásról?
- Nem. Nagyon fárasztó egy ilyen forgatás. A legfárasztóbb benne a sok várakozás. Azt
szokták mondani, hogy ha egy forgatáson meglátsz egy üres széket, azonnal ülj le!
Mondjuk nekünk kettőnknek úri dolgunk volt, mert mindig odafigyeltek rá, hogy legyen hova leülnünk. De azért a nap végére rendesen elfáradtam, szóval nem álmodtam. És érdekes, most jut eszembe, hogy azóta sem álmodtam a filmmel. Nem álmodtam szarvassal. De jelek voltak! A forgatás utáni nyáron Franciaországban voltunk a
feleségemmel, a panzióban beléptünk a szobánkba, és egy hatalmas, 3-szor 2 méteres
poszter volt a falon, ami egy szarvast ábrázolt.
- A felesége Balog Judit színésznő, aki nálunk az O.K. Filmszemlén zsűritag. Ő hogyan értékelte a teljesítményét?
- Ez pokoli fintora a sorsnak. Ő remek színésznő, de nem úgy sikerült a pályája, ahogy
kellett volna, például huszonegynéhány évesen ő játszotta volna Sándor Pál egyik filmjének a főszerepét, de a forgatás kezdete előtti napon súlyos baleset történt vele, pedig
zseniális lett volna benne szerintem. Szóval pokoli irónia volt, hogy én kapok főszerepet, és nem ő. És persze fölmerült a kérdés, hogy hogy van nekem merszem tudás nélkül ezt elvállalni. Nem számon kérte ő, csak a beszélgetés néha óhatatlanul ide jutott.
És féltett persze. Félt, hogy milyennek fog látni. Aztán, amikor látta a filmet, azt
mondta, hogy „ez teljesen te vagy, rendben van”.
Szabó Kristóf

Hiperkarma
Feketepéter

1
2

Caesars
Jerk It Out

3

Otis Stacks
Fashion Drunk
4

Paolo Nutini – Let Me Down Easy

5

30y – Szívemhez szorítom

6

Kiscsillag – Feketemosó

7

Tv on the Radio – Wolf Like Me

8

Oasis – Married with Children

9

30y – Próbáld fel

10

Beckek – Nem próbáltad

Weöres Sándor:
Száncsengő
Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél öblén távol ring.

Száncsengő
Versajánló

Weöres Sándor művészete
a mai napig fontos és alapvető igazodási pontot jelent a magyar gyermekköltészetben. Versei és mondókái ritmusaival,
szójátékaival ösztönösen érezte meg az utat a
gyerekekhez. Én is emlékszem, korai olvasmányélményeim alapján mennyire tetszettek a
gyerekversei. És így felnőtt fejjel, amikor olvasom ezeket a költeményeket, ugyanúgy tetszenek. Különleges bája és hangulata van ezeknek
a verseknek.
Gondolkodtam, hogy melyiket ajánljam, de az
évszak egyértelművé tette a választásomat. Így,
a téli időszakra való tekintettel ezt a kedves verset szeretném mindenkinek ajánlani.

Keyes: Virágot Algernonnak
A történet a szellemi fogyatékos Charlie-ról szól. Charlie egy végtelenül egyszerű ember a társadalom peremén, egy pékségben dolgozik, emellett pedig egy tanárnő, bizonyos Ms. Kinnian óráit látogatja, mivel annak ellenére, hogy 32 évesen egy 6 éves gyerek szellemi szintjén áll, olthatatlan tudásvággyal
rendelkezik. Így, amikor egy kutatócsoport felajánl neki egy lehetőséget, melynek keretei közt egy operáció során meg tudják növelni intelligenciahányadosát, azonnal
igent mond, annak ellenére, hogy a dolog kimenetele kétes. A beavatkozás sikeres
lesz, főhősünk együtt nő és okosodik a kísérletek során megismert fehéregérrel, Algernonnal. Charlie értelmi szintje rohamosan nőni kezd. 20 nyelven beszél, több tudományos terület szakértőjévé válik, emberi érzelmei és tulajdonságai is kialakulnak,
ami megijeszti, de az orvosok ezt is sikerként fogják fel. Egy idő után Algernon állapota romlani kezd, agresszívvá és egyre butábbá válik, így Charlie is rájön, hogy neki

sem maradt sok ideje hátra.
A könyv rengeteg kérdést vet fel az emberi érzésekről, a hatalomról, a tudományról
és az egymáshoz való viszonyunkról. Vajon egy boldog, optimista, de a környezetéről
és magáról szinte semmit felfogni nem képes ember, vagy egy szuper-intelligens, de
pesszimistán realista és a társadalom által emiatt kirekesztett egyén élete teljesebb?
Vajon a puszta ész okozhat boldogságot? És ezt az embernek mennyi joga van befolyásolni?
Az író gondoskodik róla, hogy az elejétől fogva szívünkbe zárjuk főszereplőnket. Az
aranyosan butuska, szerencsétlen férfi a környezete által komoly verbális és néha fizikai erőszaknak is ki van téve, amiből azonban semmit nem képes felfogni. A sajnálaton alapuló szimpátia miatt nagyon könnyen együtt érzünk Charlie-val, és ez az egész
történet során így marad. A könyv naplószerű felépítése – ami Charlie szellemi állapotától függően hemzseg a helyesírási hibáktól, vagy éppen a patetikus, bonyolult
szakszavaktól – ezen csak még inkább könnyít, egyfajta bensőséges érzést nyújt az olvasónak.

Főhősünk együtt nő és okosodik a kísérletek során megismert fehéregérrel, Algernonnal.
Kiemelendő történetelem a volt tanára iránt táplált gyengéd érzések kialakulása, amelyek viszonzásra találnak. Azonban Charlie fejében, mint egy démon kísért a gyerekkori Charlie, akiről
korábban nem voltak emlékei. A gyermek Charlie mindig egyegy intim pillanatban, vagy azt megelőzően jelenik meg hősünk
szemei előtt, és mint egy lidércnyomás kísérti és szabotálja őt és
életét. A regény csúcspontja azonban az a jelenet, amelyben a
kutatócsoport, ami Charlie-n a műtétet végrehajtotta elviszi őt
és Algernont egy konferenciára, hogy ott prezentálják bravúros
eredményüket. Charlie az előadás közben rádöbben, hogy csak
tárgyként, kísérleti állatként kezelik, megkérdőjelezi saját egzisztenciáját. Hol kezdődik az igazi Charlie? Vajon a butuska,
mindenki által csak megalázott Charlie, vagy a lángelme az
igazi? Hol kezdődik ő?
Ekkor egyszerűen elrohan Algernonnal együtt, és saját életet kezd. Itt kezdődik meg
szeretett hősünk tragikus lejtmenete.
Úgy gondolom, ez a mű mindenki számára kötelező, akit kicsit is érdekel az emberi
lélek, a szociológia, de igazából mindenkinek ajánlanám. Egynél többször szerintem
lehetetlen elolvasni, első olvasásra épp eléggé megrázó élmény.
Vigyetek virágot Algernon sírjára!

Kémek hídja
A hidegháború egy igen érdekes korszaka volt az emberiség történelmének. A két (atom)nagyhatalom pattanásig
feszítette a politika húrjait és ez majdnem nukleáris háborúhoz vezetett. A konstans félelem attól, hogy mikor dönt
úgy a másik, hogy megnyomja azt a bizonyos gombot, a
gyermekek iskolában történő felkészítése egy lehetséges atomtámadásra, a mindenhol jelenlévő kémek és bizalmatlanság a másik ország iránt: csupa olyan dolog, amiket, gondolom, ma is visszasírunk.
Ebbe a korba helyezte Stephen Spielberg új, megtörtént eseményeken alapuló filmjét.
A történet úgy kezdődik, hogy a CIA lekapcsol egy az USA-ban tevékenykedő szovjet
kémet. A tárgyalás során a védőügyvédi posztra a Tom Hanks által alakított jóhírű jogászt kérik fel. Ő meg is tesz minden tőle telhetőt, hogy a villamosszéktől kliensét
megmentse.
A tárgyalás ideje alatt a szovjetek elfognak egy kémrepülőgép-pilótát és a CIA felveti a
világmegváltó ötletet, a túszcserét.
Gondolom, mindenki el tudja képzelni, hogy mennyi feszültséggel
jár egy ilyen jellegű művelet a hidegháború csúcsán, 1957-ben.
A film, igaz, kissé hektikusan és
lassan indul, de a második harmadtól megtalálja a ritmusát és a végéig fenntartja a feszültséget.

Személyes

7,6/10
8,3/10
7/10

Agymenők
Sheldon és Leonard, a két tudós spermát szeretnének leadni, hogy egy kis pénzt szerezzenek. Így kezdődik a főleg helyzetkomikumokon alapuló humoros sorozat, mely
négy srác és barátnőik életéről szól.
Sheldon Cooper igen érdekes, merev ember, nem nyitott az új dolgokra, és a társadalmi normákat se nagyon érti, sokszor el kell neki magyarázni, mi is történik éppen,
ezek következtében rendkívül humoros eleme a társaságnak. Habár barátai sokszor
nehezen tolerálják, ugyanis magán kívül mindenkit szellemileg visszamaradottnak
tart. Ennek ellenére Leonard Hofstadter, aki a lakótársa, rendkívül türelmesen „nevelgeti” Sheldont. Ő ugyanis kicsit jobban érti az emberi kapcsolatokat, emiatt könnyebben helyt is áll a különböző helyzetekben. Így például, mikor a szemben lévő lakásba
beköltözik a csinos Penny, aki Omahából érkezett és színésznői ambíciókkal költözött
Los Angelesbe – ahol pincérnőként dolgozik a Cheesecake Factory-ben.
A fiúk két barátja sokszor átjön, hogy együtt játsszanak vagy éppen filmezzenek, mind
a négyen elég kockák, ezért is jönnek ki igen jól.
Howard Wolowitz egy amolyan mama pici fia, emiatt eléggé belekényelmesedett az
életbe, barátnőt is igen nehezen talál magának, ám a későbbi évadokban megismerkedik Bernadette-tel, a nagyon bájos, ám igen határozott mikrobiológussal, aki eleinte
Penny munkatársa. Rajesh Koothrappali Indiából származó félős barát, aki nem tud
beszélni a nőkkel. Ha nem iszik, azért, mert szelektív némasága van, ha iszik, akkor
meg azért, mert kicsit már túlságosan is sokat ad önmagából.
A későbbi évadokban megjelenik Amy Farrah
Fowler neurobiológus, akinek sikerül közelebb kerülnie Sheldonhoz, két év alatt a kézfogásig is eljutnak.

Személyes

8,3/10
9,1/10
7,7/10

A sorozat eléggé a sztereotípiákon alapszik, és
hiába szól négy tudósról, akik igen komoly dolgokkal foglalkoznak, ez a komolyság egyáltalán
nem köszön vissza a sorozatban. A szomorú helyzeteket nagyon hamar viccel oldják, így semminek sincsen igazán súlya. Habár pont emiatt teljesen jó sorozat egy kis délutáni kikapcsolódáshoz,
nagy pozitívuma, hogy nem kell rajta sokat gondolkodni.

Áfonyás zabkeksz
Hozzávalók: (kb. 40 kekszhez, bögre: 2dl)
3 bögre apró szemű zabpehely
2 bögre nagy szemű zabpehely
fél bögre zabliszt
1,5 tk szódabikarbóna
1,5 tk sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
csipet só
2-3 tk fahéj
narancshéj
15 dkg aszalt áfonya
20 dkg olvasztott vaj
1 bögre méz

Elkészítés:

Kapcsoljuk be a sütőt 170 fokra,
a sütőlapra vágjunk sütőpapírt!
Keverjük össze a száraz hozzávalókat, majd az olvasztott vajjal és mézzel gyúrjuk össze! Egy
ragacsos tésztát kell kapnunk,
amiből, ha kis gömböt gyúrunk,
akkor nem pereg szét. Ha szükséges, tegyünk még hozzá egy
kis olvasztott vajat.
Bő evőkanálnyi adagból gyúrjuk
a gömböket nedves kézzel, lapítsunk belőle tallérokat a tepsin! Kb. 12 percig sül egy adag.
Az alja és a széle szép aranybarnára sül. Rácson hűtsük ki
őket. Jól záródós dobozban
másfél hétig is eláll.
Jó étvágyat!

A hónap sporthírei
Véber György távozik a Pest megyei
II. osztály keleti csoportjában szereplő Törtel focicsapatától. A 48 éves tréner korábban azt mondta, az osztálya PSG-je a Törtel,
amelynél nyáron nevezték ki vezetőedzőnek.
Az indiai Kalkuttában Diego Maradona kapott
egy szobrot, ami több méter magas és az argentin legendát az 1986-os világbajnoki serleggel a
kezében ábrázolja. A probléma csak az, hogy a
mű elég kevéssé hasonlít Maradonára…
Pozitív tesztet produkált Chris Froome, a francia és a spanyol kerékpáros körverseny idei győztese. A négyszeres Tour de France-győztes brit engedéllyel használja a készítményt, a Vueltán azonban elmondása szerint „rosszabbodott az állapota”, így csapatának, a Sky orvosának javaslatára és engedélyével növelték a
megszokott adagját. Chris Froome, miután ismét megvédte címét a Tour de
France-on, pályafutása során először nyerte meg a Vueltát.
A 25. PDC darts-világbajnokságot rendezik hamarosan a londoni Alexandra Palace-ban. Noha a verseny legnagyobb esélyese a kétszeres világbajnok, címvédő
holland Michael van Gerwen, de a show-t egyértelműen elviszi minden idők legsikeresebb játékosa, az utolsó megméretésére készülő, a torna után véglegesen búcsúzó Phil Taylor. A 16-szoros világbajnok angol legenda már januárjában bejelentette, hogy ez az idény lesz számára az utolsó. Távozásával minden megváltozik, és lezárul a sportág első, igen sikeres fejezete.
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Hosszú Katinka megkezdte menetelését a rövidpályás úszók koppenhágai
Európa-bajnokságán, a nyitónapon
400 vegyesen győzött. Az Európa-bajnokság második napján: Hosszú Katinka 100 háton, Bernek Péter 400 vegyesen lett első, ugyanebben a számban Gyurta Gergely is dobogóra állhatott, bronzérmes lett. Kapás Boglárka
óriási harcot vívott 800 gyorson, és végül másodikként ért célba.

Azok az orvosok, akik legalább heti három órát játszanak
videojátékkal, 27%-kal gyorsabbak és 37%-kal kevesebbet
hibáznak.
A világ eddigi legnagyobb online csatáját az Eve Online-on vívták,
ahol több mint 4000 játékos küzdött egymás ellen 5 órán
keresztül 2013. július 28-án.
Nicolas Cage javasolta a ‘80-as években Johnny Deppnek,
hogy lépjen színészi pályára.
Lady Gaga egyszer 1000 dollár értékben vásárolt pizzát a
sorban álló rajongóinak.
Egy felmérés szerint ha az első randin szusizni viszed a nőt, akkor
lesz második találka is.
A parmezán sajt 9%-ban fadarabokat tartalmazhat.
Richard Harris hanyatló egészsége miatt nem akarta
elvállalni Dumbledore szerepét, de 11 éves unokája
megfenyegette, hogy soha többé nem beszél vele, ha
tényleg így tesz. Harris aztán a film harmadik részének
forgatása alatt elhunyt, ezért Michael Gambon vette át a
szerepét.
A papírtörlő használata vécézés után 60 százalékkal
csökkenti a baktériumok szaporodását, a kézszárító
készülékek viszont 255%-kal növelik azok elterjedését.
1

Gyorsabban öregszik, aki türelmetlen.

A magashátú durbincs egy olyan hal, amelynek elfogyasztása hallucinációt okoz,
méghozzá 36 órán keresztül. A római birodalomban előszeretettel fogyasztották
csupán a szórakozás kedvéért.
Tanulás után az, ha lepihensz egy kicsit, segít visszaemlékezni a tanultakra.
Van már elültethető ceruza. A végében egy mag található, és ha az eszközünk
már túl rövid, el lehet ültetni, majd megfigyelhetjük, ahogy zöldség vagy gyógynövény lesz belőle.

Lucza Ágnes írása

Hamvasan csillanó
2. rész
Minden évben e jelentőségteljes napon eljöttek ide, s szerényen eltöltötték együtt évfordulójukat, felelevenítve azt a véletlen egymásra találást. A tavalyi is egy ilyen időpont volt, immáron jegyese nevető tekintettel figyelte őt, elterelve gondolatait minden
bosszúságáról. Szinte lebegtek az időtlen boldogságban, ezek az órák csak az övék voltak, és ha tudta volna, ő a világot adta volna Neki. Még azzal sem tudta volna kifejezni,
milyen fontos is számára Ő.
Eddig mindig szabadságot kellett kivennie ekkorra, azonban már nem volt szükséges
ezen rágódnia, hiszen egy hónappal ezelőtt végleg felmondott azon a végzetes helyen.
Többé nem töltött el álmatlan éjszakákat, s nem szorult hitvese segítségére sem. Ebben nem. Szemeit lehunyva törődött bele, hogy sehogy sem sikerült végül elkerülnie
azt, amitől annyira viszolygott. Tudatában újabb időutazás vette kezdetét, ezúttal nem
olyan messzire, csupán másfél hónappal korábbra.
A hófehér ágy mellett térdelt, s az Ő, még akkor is puha, bársonyos kezét fogta. Mióta
magához tért, barátnője kitartóan ott volt Vele. Bár társa leplezte, mégis tudta, hogy
iszonyatos fájdalmai vannak, s elkeserítette, hogy ezeket nem tudja átvenni tőle. Inkább szenvedne évekig, minthogy így lássa kedvesét. Egyikük sem szólt semmit, a szavaknak itt nem volt helye, s talán nem is lettek volna rá képesek. Kétségbeesés és szeretet lengte be az egyhangú kórtermet. Egy hirtelen felsípoló gép féktelen lármája szilánkosra törte idilli csendjüket, s a riadt orvosok tanácstalan sürgésén át is látta még
az Ő mosolyát. Még akkor is, ott is gyönyörű volt, fájdalmasan gyönyörű.
Folyt. köv.
Lassan vánszorgott az idő, de ez minden irodalom órán így volt. Bár el kell ismernem,
hogy rosszabb is lehetne, nehezen, de lehetne. A tanár
a modern
irodalomról
tartott
Zoltán
Sarolt
írása
egy, nos mondjuk azt, "izgalmas" beszámolót. Épp belekezdett volna a Gyűrűk ura szidásába, amikor megszólalt a tűzriasztó. Pánik és megkönnyebbülés ült a teremre. A
tanár egyből a kabátainkért küldött minket, majd elindultunk a kijelölt menekülési útvonalon "nyugodtan, rendezetten". Én az utolsók közt hagytam el a termet, mégis,
amikor kiléptem, nem láttam semmi égésre vagy tűzre utaló jelet a megveszett és pá9. fejezet
nikoló tömegen kívül.

Rózsák iskolája
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Épp belekezdett volna a Gyűrűk ura szidásába, amikor

A szoba csendes és sötét volt, de ahogy beléptem, felkapcsolták a lámpát. Ugyanaz a
hely,megszólalt
ugyanazokkal aaszékekkel,
amik múltkor
is aés
rögtönzött
kihallgatóban voltak.
tűzriasztó.
Pánik
megkönnyebbülés
ült Naa
gyot sóhajtottam. Nem volt a kedvenc helyem ez a terem és nem volt sok kedvem itt

teremre.

tömeg és a hó hullása megadta a hangulatát az egész jelenetnek.
Gyorsan leértünk az udvarra. A tanár az igazgatóhoz és a többi tanárhoz ment, hogy

lenni. Legszívesebben bárhol máshol lettem volna.
Odasétáltam az asztalhoz és leültem a hozzám közelebbi székre. A két nyomozó már
várt engem. A két nyomozó csak hallgatott és nem mondott semmit, én pedig csak vártam. A két nyomozó meglehetősen gondterheltnek látszott.
Az idősebb viszonylag nyugodt volt, de a szemei fáradtak voltak, míg a fiatalabb nyúzottnak és idegesnek tűnt.
- Szóval – hosszú idő után megszólalt Burchard nyomozó – ismét találkozunk. Jobb
lenne kellemesebb körülmények között találkozni. De térjünk is a tárgyra egy kellemes beszélgetés helyett. Mondd, mi történt ma egészen pontosan?
- Hát, nyelvtan órán ültünk, amikor megszólalt a tűzjelző és lementünk az udvarra és
vártunk. Aztán odamentük az egyik barátnőmmel. De ennyi - mondtam kedvesen. - Mi
történt?
Sokáig nem felelt senki, a két férfin látszott, hogy dilemmában vannak. Végül a fiatalabb felsóhajtott és hátradőlt a székén. A kezeit összekulcsolta a tarkójánál, a lábait
pedig keresztbe rakta. Már épp szólásra nyitotta a száját, amikor az idősebb közbevágott.
- Ez csak egy rutinellenőrzés tűz esetén - mondta kedvesen mosolyogva, de a hangja
valahogy furcsán csengett, ezért felvontam a szemöldököm. - Nyugodj meg. Tényleg
csak pár kérdésről van szó.
- Öreg, fejezd be! - szólalt meg a fiatalabb, majd előre dőlt és az asztalra könyökölt. Te se hiszel ennek a vénembernek, ugye?! Tudom, hogy így van, úgyhogy kár tagadni,
láttam az arckifejezésed! Tedd fel a kérdést, ami foglalkoztat - hogy nyomatékosítsa a
mondottakat, előre dőlt és egyenesen a szemembe nézett, úgy, mintha minimum a lelkemig látna.
- Igen - bólintottam a "kérdésére", majd feltettem a legfontosabb kérdést, ami már az
udvaron ácsorgás óta furdalta az oldalam. - Mrs. Puttóval történt valami? Nem volt az
udvaron, amikor kijöttünk.
Egy fásult és igen fáradt sóhaj tört fel Bruchard nyomozóból. Megvakarta az igen-igen
borostás állát, majd ő is hátradőlt a székén. Őszintén nem tudom, vajon melyik lepte
meg jobban. Az, hogy a társa simán elmondta volna az egész igazságot egy kihallgatottnak, vagy a tudat, hogy végig tudtam, mi folyik itt.
Elővett egy cigarettát a kabátja mellzsebéből és a szájába helyezte, mielőtt újra elkezdett beszélni.
- Igazad van. Valami valóban történ Mrs. Puttóval...
Folyt. köv.

Mémek…
Sziasztok!
A kollektív után érdekes dologra lehetünk figyelmesek. Úgy fest, a hónap kollégistája(i) ötletet adtak valakinek – vagy, tanulva az előző esetből: valakiknek –, hogy felpezsdítsék a kollégiumunk körüli on-line tartalmakat. @stewie.hun felhasználónévvel
töltött föl valaki olyan tartalmakat instagramra, amelyekkel oda-odaszúrogat, egyelőre elfogadható keretek között. Remélem, nem fog átesni a ló túloldalára.
Az első posztjában arra hívta föl a figyelmünket, hogy a hónap kollégistája nem kapott pólót. Ez azért volt felettébb vicces a számomra, mert épp most rendelünk pólót,
hogy legyen a következő évre is. 

Amíg mindkét oldal értéket teremt, addig kifejezetten jónak tartom a dolgot, viszont
ennek nem kell megosztónak lennie. Lehet értékelni mindkettőt, véleményt nyilvánítani, esetleg tartalmakat küldeni a szerkesztőknek, hogy együtt még színesebb, választékosabb dolgot alkossatok.
Az én eddigi személyes kedvencem a @kaldorkolimemes rendszergazda alapcsomagja, hiszen mindenki tudja: az informatikusoknak mindent a lehető legegyszerűbben kellene megoldani. És ha valami csomagban kapható, hát használjuk azt. Bár én a
hackerman helyett jobban szeretem ezt a kérdést: „Próbáltad már kikapcsolni, bekapcsolni?” Nem gondolnátok, de ez Windows-os környezetben számos problémát megold. Sőt, ami a mémet illeti, talán ezt saját képekkel elküldöm én is az oldalnak, hátha
kirakják. Elvégre arra bíztat mindenkit, főleg a fiúkat, hogy küldjenek anyagot. Ezt a
dolgot én is kihangsúlyoznám. Hajrá! Hajrá!

Top videók, 2017
Az év vége a nagy összegzések ideje, a Youtube is közzétette,
melyek voltak 2017 legnézettebb videói – lássuk a nem zenei
kategória legnépszerűbb tartalmait!
10. Apa okosakat mondd Skype-on bejelentkezve a BBC-n,
amikor betoppan a szobába a kislánya:
https://www.youtube.com/watch?v=Mh4f9AYRCZY
9. Animációs rövidfilm életre kelt szívvel:
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
8. „A világ története, asszem”:
https://www.youtube.com/watch?v=xuCn8ux2gbs
7. Donald Trump beiktatási napjának humoros feldolgozása:
https://www.youtube.com/watch?v=gneBUA39mnI
6. Lady Gaga énekel a Super Bowl szünetében – stadiontetőn, színpadon, levegőben:
https://www.youtube.com/watch?v=txXwg712zw4
5. Ed Sheeran a full értelmetlen autós karaoke-műsorban:
https://www.youtube.com/watch?v=ckdsJ-LaCvM
4. Hasbeszélő és –éneklő kislány az amerikai Got Talentben:
https://www.youtube.com/watch?v=rk_qLtk0m2c
3. Jópofa trükkök pingponglabdával:
https://www.youtube.com/watch?v=UeG1ftTmLAg
2. Újra Ed Sheeran, vagyis az ő Shape of You c. számára készült koreó:
https://www.youtube.com/watch?v=Kl5B6MBAntI
1. És a végére a teljes pusztítás: egy thaiföldi tévéműsorban – melynek lényege, hogy celebek mindenfélének beöltözve dalra fakadnak – egy osztriga-jelmezes fazon énekel. Majd’ 200 millióan látták…
https://www.youtube.com/watch?v=8rRfqWcz-mw

Könnyebb

Nehezebb

Irodalom órán:
- Pistike, neked ki a kedvenc íród?
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába.

- Tudod, mit kapsz, mikor a rendőrt kiveszed a mosógépből?
- ???
- Tiszta hülyét.
- Mi a számítógépes szépségápolás?
- Átküldök neked egy giga bájt!

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra. Hirtelen nagy szél támad,
és elviszi a rendőr sapkáját. A gyanúsított ravaszan azt mondja:
- Őrmester úr! Megengedi, hogy a
sapkája után fussak?
- Persze, hogy megszökjél, te kis
ravasz - mondja a rendőr. - Te csak
maradj itt, majd én futok a sapkám
után!

Stirlitz Berlin főutcáján sétál, miközben a járókelők gyanakodva figyelik.
- Úgy látszik, lebuktam - gondolja
Stirlitz. - Most vagy az oroszos pofám az oka, vagy ez az ejtőernyő a
hátamon.

- Miért nem vakolja be a skót a
háza falát?
- ???
- Hogy nagyobb legyen a kertje.
- Hogy hívják a vegetáriánus ragadozó madarat?
- ???
- Legelészölyv.

Honvédségnél:
- Katona! Mit érez, amikor látja hazánk zászlaját lobogni?
- Szelet.

Autóst büntet a rendőr:
- Felírom gyorshajtásért!
- Még mindig jobb, mint ha én írnám fel magát!
- Miért, kicsoda maga?
- A sírköves.

Kedvenc
vicceit
megosztotta:
Erdei
Richárd
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Abigél est

Dec. 14., Felvinci Klub

