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Ünnep 
 

Így év végén mi másról kellene írni, mint 
az év végi ünnepekről? Na, de most ehhez 
nekem semmi kedvem! Nincs kedvem 
sem okosakat, érzelmeseket kiötölni, sem 
idézeteket keresni. De az jár a fejemben, 
hogy van egy igen fontos esemény az éle-
tünkben, amit mégis sokan hajlamosak 
hétköznapi dologként kezelni. Ez a házas-
ság. Persze sokan akár erőn felüli hacacá-
rét rittyentenek ilyenkor, de nagyon so-
kan (főleg a pasik) meg csak egy admi-
nisztratív ügynek tekintik. Na, ez utóbbi-
akkal vitáznék egy kicsit. Én úgy gondo-
lom, hogy ez mindenképp életünk egyik 
legnagyobb eseménye. Ráadásul ez a mi 
döntésünk! Szemben a többi ünneppel. 
Nekem teljesen érthetetlen, hogy a gye-
rekvállalás – amit azért nehéz lenne jelen-
téktelen, adminisztrációs apróságnak te-
kinteni – hogy lehet összhangban azzal, 
hogy a párommal való kapcsolatot meg 
formalitásnak tekintem. Pedig egy sereg 
párt ismerek, ahol van gyerek, de nincse-
nek összeházasodva. És itt nem a jogi ren-
dezetlenségről beszélek, hanem az ér-
zelmi rendezetlenségről. Miért nem vesz-
szük komolyan a párunkat, magunkat, a 
kapcsolatunkat, hogy megadjuk a módját 
az eseménynek? Meggyőződésem, hogy 
van jelentősége az ünnepélyes fogadalom-
nak! Szóval javasolnám, hogy ha odajut-
nak, ne féljenek megünnepelni a házassá-
gukat. És ne a cifraság, hanem a szemé-
lyesség legyen a fő szempont. 
És persze boldog karácsonyt és újévet kí-
vánok! 
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A számot készítette: 
 

Bánvölgyi Alex, Bardóci-Biró Teofil, 
Bogdán István, Cservenák Henrietta, 
Demecs Flórián, Duma Gréta Dóra, Far-
kas Péter, Gloviczky Tamás, Hauser 
Petra, Horváth Barna, Hubay Gyula, 
Kéri Dániel, Molnár József Levente, Né-
meth Kinga, Németh Péter, Patkós Pé-
ter, Singer János, Szabó Kristóf, Szécsi 
Kata, Székely Gréta, Vernes Rita. 
 

S.J. 

 



 

 

Értékelés 
Lezajlott a tanév második ér- 
tékelése. A legtöbb – 34 – bónuszt 
Balla Zsófia szerezte, a fiúk közül Molnár Le-
vente jutott a legtovább, 27-ig a gyűjtésben. 
A hálórend rangsorában a lányoknál – az 
előző két hónaphoz hasonlóan – november-
ben is a 9-es szoba végzett az élen, a fiúknál 
hibátlan teljesítményt nyújtva, minden nap 
maximális pontszámot szerezve az 5-ös háló 
diadalmaskodott. 

A SZEM (Színházi Előadásokra Menők Társasága) november végén Székely Csaba 
Bányavirág c. darabját tekintette meg a Pinceszínházban. 

  
Opera 

A KOBAK (Kollégiumi Ope-
rabarátok Köre) az utóbbi 
időben két előadáson járt: 
novemberben a Porgy és 
Bess, decemberben a Bo-
hémélet c. operát tekintet-
ték meg – mindkettőt az 
Erkel Színházban. 
 



 

 
 

  

Diákjaink idén is kint jártak az Arc kiállításon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

A hazánk történelme iránt érdek-
lődő kollégisták november közepén 
a Libri Könyvpalotában jártak, ahol 
Hahner Péter történész, a Pécsi Tu-
dományegyetem egykori tanszékve-
zető tanára mutatta be legújabb 
könyvét a nagyérdeműnek. 
 
 

Advent 
Az ünnepvárás je-
gyében Melinda néni 
vezetésével adventi 
koszorúk készültek 
a Bakfark kiskony-
hájában. 
 

Ragyogó teljesít-
ménnyel ezüst-

érmet nyert vál-
tónk a kollégiu-
mok közötti sor-

verseny buda-
pesti döntőjében. 
A csapat tagjai: 

Mezei Dániel, 
Márta Gábor Do-

minik, Szücs 
Levente, Fini 

Áron, Nagy Ste-
fán, Kiss Bence. 

Gratulálunk!  

Könyvbemutató 
 



 

 
 

 

 

 

Ki így, ki úgy 
 

Mikulásvárás a fiúrészlegen. 
 
 

 

Mikulásvárás a lányrészlegen. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y generáció: Őszintén szólva nem láttam, ki-
csit mélyen érintett és az első 5 perc után ki 
is sétáltam. Finoman fogalmazva nem volt 
szimpatikus. Túl sokat nem tudok róla mon-
dani sajnos. 

Kollektív: Összképét tekintve tetszett. A hal-
loweenes rész fogott meg a legjobban. Vala-
mit hiányoltam belőle, nem tudom megfogal-
mazni, csak egy kicsit olyan üresnek tűnt az 
egész. (Béci) 

Y generáció: Hát szerintem megvolt a maga stílusa, próbálták minél jobban vic-
cesre venni a figurát, csak ez nem minden estben jött össze, de egyébként odatet-
ték magukat, maga a témaválasztás jó ötlet volt. A legrosszabb egyértelműen az 
volt, amikor a végén kínaira vagy japánra fordították a verseket, a legjobb pedig 
az a néhány videó, amit bevágtak. 

Kollektív: Jó volt, mert hát benne voltam. Szokott azért jobb is lenni, de nekem tet-
szett. (Kodák Rita Anita) 

Y generáció: Szerintem nagyon jól összetették a csajok az Y generációs előadást. 
Bár sokat általánosítottak. Nagyon viccesek voltak, de mikor énekelni próbáltak, 
az annyira nem tetszett. Lehet, hanyagolni kéne. Összességében igazuk van. 

Kollektív: Remek volt és nem voltam benne. Kedvenc részem az volt, amikor ösz-
szevágták, ahogy a pali gondolkodik. Rossz élményem nem nagyon volt, mindig 
tetszik a kollektív. (Bencze Krisz) 

Y generáció: Jó volt, tetszett. A 
kedvenc részem az volt, amikor 
Jázmin körbemutatta az egész 
világot. A cringe jelenetek vol-
tak a legrosszabbak. Többnyire 
jó volt, de nekem inkább csak 
úgy elment. 

Kollektív: Mint minden kollek-
tív, ez is nagyon tetszett. Nem 
igazán tudok róla rosszat mon-
dani. (Tivadar) 

 
 

 

Főnix est + Kollektív 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y generáció: Nagyon tetszett benne az, hogy sokan szerepeltek benne, tetszett a 
változatosság, hogy bemutatták a kolinak az életét, vicces volt, de az szomorú volt, 
hogy például a Betti csak a lámpát kapcsolgatta, tőle azért többre számítottam.  

Kollektív: A kollektív sz…r volt, rossz témát választottak, ráadásul beleállt a ka-
mera a pofámba, amikor felvették. (Nemes Diána) 

Y generáció: Szerintem megosztó volt az előadás. Nem teljesen azt mondták, ami 
fedi a valóságot, de legalább nem volt hosszú. Az viszont nem tetszett, hogy általá-
nosítottak. Látszott, hogy nem készültek rá annyit, amennyit ez a téma megérde-
melt volna. 

Kollektív: Sajnos nem voltam benne, pedig úgy emlékszem, adtam egy elég hosszú 
interjút. Kicsit neheztelek a dologra. A nyersessége fogott meg a leinkább, kicsit 
sokkolt. De a kollektív mindig jó, a mostani is jól lett összerakva. (Gyula) 

Y generáció: Szerintem nagyon jó volt, 
nekem tetszett, humorosan megol-
dották, kreatív volt, tetszett, hogy vi-
deók is voltak benne. Nekem a japá-
nos dolog is bejött, miután leestek 
benne a poénok, már élvezhető volt. 
A legjobban az tetszett, amikor Jáz-
min bejelentkezett Dubaiból és be-
mutatta, hogy igenis képesek va-
gyunk a saját erőnkből elérni bizo-
nyos dolgokat. 

Kollektív: Nagyon jó volt, én eleve 
imádom a kollektíveket, és hát jó 
volt, hogy most megtudhattunk sok 
érdekes dolgot a temetkezési szoká-
sokról, jól összegyűjtötték őket, meg 
az is nagyon jó, hogy megismerhe-
tünk mindig valakit a hónap kollé-
gistája címnek köszönhetően. (Jaskó 
Kamilla) 

Y generáció: Annyira nem voltam elalélva tőle, de hát szerintem a mienk sem lesz 
jobb. Saci előadása nagyon tetszett, de olyan összeszedetlen volt. Ja, és gold star 
for trying. 

Kollektív: Elment, fogjuk rá. Azért aranyos volt. A legjobb és legrosszabb egyben 
az, hogy benne voltam.  (Alex) 

A véleményeket gyűjtötte: Németh Kinga, Kéri Dániel. 
 

 

 



 

 

 
  

December 5-én este megérke-
zett a lányokhoz a Mikulás. A 
csokiért éneklést várt cserébe. 
 
 
  
 



 

 

 
  

A Mikulás nem feledkezett 
meg a fiúkról sem, ellátoga-
tott a Felvinci útra is. 
 
 
 
 
  
 



 

 

Foglalt a klub? Szárító + bil-
lentyűzet tartók + kábel = 

ping-pong asztal 

4-es háló 
 

Gyakran száguld a 
limbó hintó 

 
 

Sátánt a sátán bibliájával idézünk 

Egy öreg jóbarát segíti függőségeink 
életben tartását 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Salvador Domingo Felipe 
Jacinto Dalí i Domènech, 
ismertebb nevén Salvador 
Dalí (1904.05.11.-1989.01.  
23.) a XX. század egyik leghíresebb szürrea-
lista festője, korabeli celeb, a popkultúra ki-
emelkedő alakja volt. 

Mindössze 6 éves volt, amikor ecsetre cse-
rélte a színes ceruzákat és a zsírkrétát, és 
egy képeslap hátuljára hipp-hopp odavará-
zsolta élete első festményét. A képzőművé-
szeti főiskoláról való kicsapása után ismer-
kedett meg az addig még csak folyóiratokban 
látott szürrealizmussal. Bár Dalí viselkedése 
és fékezhetetlen nevetőgörcsei meghökken-
tették a szürrealistákat, életkedve frissítőleg 
hatott a mozgalomra, s a csoporton belül is 
hamar méltó elismerés övezte személyét. 

Dalí 
  
 

Jónás külö-
nös alvótársa 
már régi szo-
bársunknak 
számít 

Tehát általá-
nos a fejet-

lenség a 4-es 
hálóban 

Készítette: Németh Péter 



 

 
 

és fékezhetetlen nevető-
görcsei meghökkentették 
a szürrealistákat, élet-
kedve frissítőleg hatott a 
mozgalomra, s a csopor-
ton belül is hamar méltó 
elismerés övezte szemé-
lyét.  

A költő Paul Éluard és fe-
lesége, Gala látogatása al-
kalmával beleszeret az 
asszonyba, aki a festővel 
marad, támasza és mú-
zsája lesz.  

Dalí felismerte a tudatalatti-
jában rejlő lehetőségeket. 
Persze arra is rájött, hogy 
nem éppen szerencsés, ha 
különféle kábítószerekkel 
és alkohollal próbálja meg- 

közelíteni az áhított elme-bugyrot, ezért ki-
talált magának néhány alternatív megoldást. 
Az egyik kedvenc módszere a tárgy-bambu-
lás volt: addig nézte az adott tárgyat, míg-
nem az agya elkezdte másnak látni, mint 
ami. 

Nemcsak a képzőművészetben volt jártas. 
1929-től kezdve számos filmrendezővel dol-
gozott együtt, kezdve Luis Bunuellel, akivel 
közösen készítették el az Andalúziai ku-
tya című filmet, majd az 1930-ban bemuta-
tott Aranykor című francia filmdráma szö-
vegkönyvében segédkezett. Alfred Hitch-
cock 1945-ös Elbűvölve nevezetű filmjének 
ismert álomjelenetét is Dalí készítette el.  

A festészeten kívül a szobrászatban is meg-
mutatta tehetségét. Egyaránt készített ha-
talmas alkotásokat és kisplasztikákat, vala-
mint ékszereket is. A  kültéri szobrok nagy-
részt bronzból készültek, ilyenek példa-
képp az Alíz csodaországban,  Az Idő tánca, 
vagy a Diadalmas Elefánt.  

 

 

Az emlékezet állandósága – Dalí egyik leghíre-
sebb festményén a kemény és a lágy ellentétpárját 
vizsgálta. A híressé vált szétfolyó órák ötlete va-
csora közben pattant ki a fejéből, a lágyan olvadó 
és elterülő sajt látványa ihlette. 

Az égő zsiráf – Az alkotás a spanyol 
polgárháború idején született. A rajta 
szereplő alakok (a lángoló zsiráf, az 
arctalan emberi lények) a festő zak-
latott lelkiállapotának a lenyomatai. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Harmincas évei tájékán kezdett 
el foglalkozni az irodalommal, 
melynek eredménye a több 
mint harminc darabot számláló 
könyvpublikáció lett. Könyvei-
ben kínos őszinteséggel beszél 
életéről, annak megrázó, vagy 
egyenesen riasztó momentuma-
iról, de ezeket gyakran ágyazza 
humoros, vagy néha játékos 
szövegkörnyezetbe.  

Talán amik még a könyveinél 
is híresebbek, azok az utó-
korra megérett idézetei: „A vi-
lágon mindent meg lehet ismé-
telni, mindent el lehet halasz-
tani. Mindent, kivéve a váratla-
nul és könyörtelenül érkező ha-
lált.” „Mivel a televíziót, a mo-
zit, a sajtót, az újságírást úgy 
tekintem, mint a tömegek elzül-
lesztésének és elhülyítésének 
hatalmas eszközeit, ezért imá-
dom arisztokratikusan hasz-
nálni őket. Minél több hülye fut 
Dalí után, annál drágábban 
kelnek el a képeim.” 

Az igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy élete során több mint 
húsz bejegyzett mentális rend-
ellenessége és fóbiája volt a ski-
zofréniától kezdve a Borderline 
személyiségzavaron keresztül 
a paranoiáig. Félelmei, elfojtott 
érzelmei inspirálták a legnagy-
szerűbb alkotásait.  

Dalí minden területen próbált 
nagy lenni. Számára az élet az 
ihlet nagy laboratóriuma volt, 
újabb és újabb módszereket 
kísérletezett ki, hogy minél 
pontosabban másolhassa ál-
mait. 

 

Elefántokat tükröző hattyúk – Ez a mű is 
Dalí paranoia-kritikai módszerének szelle-
mében született – Dalí ezt használta a hallu-
cinációs formák, kettős képek és vizuális il-
lúziók megjelenítésére. 

Táj pillangókkal – Dalí nemcsak a művé-
szetért, hanem a tudományért is rajongott. 
Különösen a DNS alakja, a kettős hélix nyű-
gözte le, amely közvetve megjelenik néhány 
művén, így ezen is – elég, ha csak a pillan-
gók és árnyékaik formájára tekintünk. 



 

 
 

Egyszerre lett durva és vicces a 2018-as 
Predátor. IMDB-n mondhatni le lett érté-
kelve, de szerintem elég király. Látványos 
és élethű, a sztorija is jól ki lett alakítva, 
érzelmi szál és még humor is van benne. 
Kicsit persze túl lett tolva, hiszen ez már 
az ezredik predátor-film, de én úgy vé-
lem, kihoztak belőle mindent, amit lehe-
tett. A különleges talán az benne, hogy 
egy kisfiú a középpontja, tulajdonképpen 
ő mozgatja a szálakat, na 
és persze az elit csapat, 
ami összeverődik különféle 
elmebetegekből a ragadozó 
szörny elpusztítására.  

 

Először is ezt annak 
ajánlanám főleg, aki már 
látta az első részt, mert 
sok visszautalás van rá. 
Amikor megláttam, hogy  

lesz második rész, szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban, nem tetszett az előze-
tes sem, úgy láttam, túl sok változás van benne, ami elferdíti a sztorit. De elmentem és 
megnéztem a moziban, és hát be kell valljam, pozitívan csalódtam. Nagyon tetszett,  
hihetetlenül izgalmas volt és élvezhető. Jó volt a szereposztás, ötletes já-
tékszinteket és új helyszíneket tettek bele. Sok poén volt benne, egyálta-
lán nem volt unalmas vagy ismétlődő az elsőt tekintve. Aki szerette az 
elsőt, imádni fogja a másodikat is, mert mondhatni vetekszik vele. 
 

7,0 

Predator – A ragadozó 
  
 

5,4 

Jumanji 2 
  
 



 

 
 
 
 

 

Migos – Get Right Witcha 

 

Tyga – Goddamn 

 

Tones and I – Dance Monkey 

88GLAM – Lil Boat 

 

MANUEL – Kicsi lány 

 

Sírva mulatunk 1 

2 
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Rico x Miss Mood 

BSW – Csöcsök és segg 

Dimitri Vegas & Like Mike – Instagram 

Szemed Mindent Elmond 

LMEN PRALA 
Kiadatlan 

MISSH x HERCEG 
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Hozzávalók: 
Tésztához: 

1 kg finomliszt  
3 kiskanál 
szódabikarbóna  
1 evőkanál mézes süte- 
mény fűszerkeverék 
30 dkg porcukor  
30 dkg Rama  
2,5 dl méz  
3 db tojás 

Nyújtáshoz: 
finomliszt 

 

Elkészítés: 
A lisztet a szódabikarbónával, a 
mézes sütemény fűszerkeverék-
kel és a porcukorral összeforgat-
juk. A Ramával elmorzsoljuk, majd 
a mézzel és a tojásokkal összedol-
gozzuk. Akkor jó, ha közepesen 
kemény tészta lesz belőle. 

Ezután meglisztezett gyúró-
lapra borítjuk, 2-3 cipóra oszt-
juk. Az egyiket 3 milliméter vé-
konyságúra kinyújtjuk. 5-6 cm 
nagyságú, különböző formájú 
kiszúróval kiszaggatjuk. 

Sütőpapírral bélelt tepsibe rak-
juk és előmelegített sütőben, 
közepes lánggal (180 °C; légke-
veréses sütőben 165 °C) 8-10 
perc alatt megsütjük. 
 

Jó étvágyat! 
 

 
 

Mézeskalács 

Ha valaki kedvet kapott, és szeretne mézes-
kalácsot sütni, akkor – előzetes jelentkezés 
feltételével – december 19-én, csütörtökön 
várja Rita néni a Bakfark kiskonyhájában! 

A szerk. 



 

 

   
 

  
  
 
  
 
   
 
   
 
  

 
  
 

  
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 

Az emberi agy a test tömegének 2%-át teszi ki, viszont a test 
energiafogyasztásának 20%-áért felel. 
 
Thaiföldön 1913-ig nem volt muszáj családnevet használni, csak 
ekkor hoztak róla törvényt, hogy kötelező. 
 
A Hold évente 3,82 cm-t távolodik a Földtől, ezért a bolygó 
forgása lassul, így 200 millió év múlva egy nap 25 órából fog 
állni. 

 
2015-ben a Suberbowl félidei szünetében Katy Perry adott ki-
sebb koncertet, ez idő alatt többen nézték az adást, mint a 
meccs közben. 
 
Ha a filmek stáblistáján két forgatókönyvíró neve között „&” szimbó-
lum szerepel, az azt jelenti, hogy együtt dolgoztak a szövegen. Azon-
ban ha az „and”, mint szó jelenik meg, akkor az egyik író utólag írta 
át a másik szövegét. 
 
Jean Boulet francia pilóta 1972-ben 12 442 méterre javította a helikopteres re-
pülés magassági rekordját. Odafent leállt a motor, így rögtön felállította a leg-
magasabbról indított, motor nélküli kényszerleszállás rekordját is. 
 

A Thomas, a gőzmozdony című rajzfilmsorozat vezető 
animátor-modellezője, Tim Staffell rockzenével is fog-
lalkozott, azonban a rajzfilmes karrierje érdekében ki-
szállt a zenekarból, melybe Staffell helyére Freddie 
Mercury jött, és így megalakult a Queen. 

 
A Pentagon híres ötszögletű épületében kétszer annyi 
mellékhelyiség van, mint amennyit a dolgozói létszám 
indokolna. Ennek oka az, hogy a ’40-es években, ami-
kor épült, még érvényben volt egy virginiai törvény, 
amely szerint külön WC-t kellett építeni a fekete és a 
fehér alkalmazottaknak. 
 

1895-ben Ohio államban (területe: 116 096 km², vagyis valamivel nagyobb, 
mint Magyarország) két autó volt forgalomban, melyek összeütköztek. 
 
Candido Jacuzzi eredetileg nem luxusterméknek találta fel a róla elnevezett 
pezsgőfürdőt, hanem a 15 hónapos fiának, aki súlyos ízületi betegséggel szüle-
tett, és komoly fájdalmai voltak. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bogdán István írása 

 

DÉMONIZÁCIÓ (8. rész) 
 

     CORA 

  Szeretnék többet tudni. 

 

     BRENDA 

  Hogy mit? 

    

ANNIE 

 Látott ezt-azt, és meséltem is pár dolgot. 

Csak a foglalkozásunkat.  

 

     CORA  

  Szóval te is ilyen vadász vagy? 

    

BRENDA 

  Olyasmi. Beszélhetnék a tesómmal? 

 

     CORA  

  Oké! Majd beszélünk! 

 

Cora elsétál, Brenda Annie-ra néz. 

 

     BRENDA 

  Ez most komoly? 

 

     ANNIE  

 Nézd, látott egy tucat szilánkot, ami meg 

akarta ölni, mégis mit mondtam volna neki? 

Hogy csak a szél fújta őket felé?  

 

     BRENDA  

 Mit tudom én, de nem ezt. Ez hihetetlen! Na 

jó, és mit tudtál meg? 

 

     ANNIE  

  Nem sokat, de vannak feltevéseim. 

 

     BRENDA 

  Mondj egyet!  

    

ANNIE 

 Hát, utánanéztem a suli múltjának. A gyilkos-

ságok kezdete előtt nem volt itt semmi. De 

érdekes még az is, hogy sose itt kezdődnek, 

viszont mindig itt végződnek a gyilkosságok.  

    

BRENDA 

Ez mit jelenthet? 

 

 

Brenda 

      Szóval ez mit jelenthet?    

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Filmzene indul. 

 

ANNIE 

 Hát, megfigyeltem, és a város nyugati felétől 

haladtak a gyilkosságok, és mindig ide jutot-

tak.  

    

BRENDA 

 Tehát bármi is ez, vadászik az emberekre, és 

egy konkrét túrát tart. 

  

    ANNIE 

 Túrához képest kicsit véres.   

 

    BRENDA      

 Mindenki máshogy szereti.   

 

  

19. jelenet 

 

Helyszín: Az iskola folyosója. Az eső hangját lehet hallani. Carl 

és Brian a szekrényeiknél állnak. Carl a szekrényében matat, Bri-

an pedig már kivett egy könyvet. 

 

    BRIAN 

 Mi lenne, ha neki futnál újra? 

 

    CARL 

 Miért, hogy megint ott hagyjon? 

 

    BRIAN 

 Talán dolga akadt. 

  

    CARL 

 És nem tudott volna még 2 másodpercet várni? 

 

    BRIAN 

 A nők bonyolultak! 

  

    ADAM  

(feltűnik a képen és a fiúkhoz lép) 

 Értesz is te a nőkhöz, Johnson! 

 

    CARL  

 Miért, neked eddig hánnyal volt dolgod? 

 

    ADAM 

 Na, megszólalt a suli Rómeója. Figyelj, Mills, 

szállj le a csajról, ő az enyém. Világos?   

    

BRIAN 

 Hadd döntse el Annie!  

    ANNIE 

 Akkor tényleg nem értem ezt az egészet. 

 

Közben Annie forgatja a kezében a szilánkot. Egyszer csak az ösz-

szes egy csapásra eltűnik, még az is, ami a kezében van. Gyors 



 

 
 

ADAM 

(nevet)        

 Te nagyon nagy poéngyáros vagy, tudtad, John-

son? Ő is engem akar. Csak még nem tudja. Na 

szóval, szálljatok le róla, oké? 

 

Adam becsapja mindkét fiú szekrényajtaját és elmegy. Carl ismét 

kinyitja az övét. 

 

     BRIAN  

  Adam egy pöcs, ne is figyelj rá! 

 

     CARL  

  Egy dologban igaza lehet. Nincs sok esélyem. 

  

     BRIAN 

(Carl vállára teszi a kezét) 

 Mindig van esély. Csak még nem érted a lénye-

get, haver. 

  

A jelenet azzal ér véget, hogy Carl ezután becsukja a szekrényaj-

taját. 

 

 

20. jelenet 

 

Helyszín: egy utca. Az ég be van borulva, szakad az eső.   

Egymás után több villámlást látunk.         

Egy fiatal nő sétál az utcán, hallatszik a cipője kopogása.  

Érez valami furcsát és elkezd körbe tekinteni. A kamera a tekin-

tetével együtt mozog. 

Furcsa zene. 

A nő hall egy éles hangot a háta mögül. Hátra néz. Egy pillanatra 

megáll, majd tovább indul. Kis ideig megy. Elér az utca végéig. 

Furcsa hangot hall jobbról. Abban az irányban az utca egy szűk 

kis sikátorba vezet.  

Hörgés. 

 

NŐ 

Van ott valaki? 

 

A hörgés folytatódik. 

A nő egy alakot lát a sikátorban ülni. Bekanyarodik és lassú lép-

tekkel elindul az alak irányába. Halljuk a lépteit. 

A hörgés folytatódik. 

A nő odaér az alak elé. Kirajzolódik egy férfi, aki láthatóan 

megsebesült. A férfi egész teste véres, a fején egy hatalmas seb 

van, ami szintén vérzik. 

    

NŐ 

Walter, te vagy az? 

Folyt. köv. 

 

 

     BRENDA  

  Majd én megnézem őket. 

  



 

 
 

 

Jégcsapok 
 

Heves hóviharra várok, 
Decemberi hűvös reggelen. 
A szél süvít hangosan, 
Én pedig összehúzom magamat. 
 
Mellettem nem áll senki, 
De felettem nem egy,  
Kettő,  

Hanem 
Három  

Jégcsap nyúlik lefele. 
Jeges, éles és mind kellően kecses. 
 
Az átlátszó testet csak az utcalámpa 
Sárga fénye önti el színnel. 
Ha az nem lenne, gyakorlatilag, 
Láthatatlan is lehetne. 
 
A szél még most is süvít, 
De a hang nem szúrós, inkább kedély. 
A jégcsapokból hamis melódiát kélt, 
De e gyönyör nem tarthat örökké. 
 
A felhők közül hajnali nap sugara  
A jégcsapok végét szelíden nyaldossa. 
Csöpp... 

Csöpp... 
Csöpp... 

A végére nem marad semmi, 
Csak egy rideg kis pocsolya. 
 
 

Bánvölgyi Alex 
 



 

 

Hubay Gyula rajza 
 
 

 

Matekórán 
 



 

 
 
 

 

 
 Sziasztok!  

A téli időben sokan lesznek betegek, és ez így az ünnepek előtt nem kellemes… és va-
jon így van ez a számítógépekkel is? Gondolkodtatok már azon, hogy mire jó egy ví-
rusirtó, és hogy ki mit is vár el tőle? Mitől véd meg valójában, és mi az, amire oda kell 
figyelnünk? 

Sokan azon tévhitben ringatják magukat, hogy ha van vírusirtó a gépen, akkor azon 
bármit csinálhatnak, az „megvédi” őket, de ez koránt sincs így. Egy vírusirtó nem fel-
tétlen akadályoz meg abban gonosz embereket, programokat, hogy bejussanak egy 
rendszerbe. Hiszen a hálózati forgalmat már nehezebb figyelni, és ha még értesíti is a 
felhasználót egy kapcsolatról, azt a felhasználó engedélyezheti is. Továbbá a vírusir-
tók egy általuk használt adatbázis alapján ismerik fel a kártevőket. A fájlok tartalmá-
ban keresnek kis részleteket, amit ha megtalálnak, a fájl nagy valószínűséggel fertő-
zött. De itt van a kutya elásva: ha az általad használt vírusirtó még nem ismeri azt a 
vírust vagy kártevőt, akkor az szabadon garázdálkodhat a gépeden, pedig a másik ví-
rusirtó észre vette volna. Vagy ha módosítottak a kódon, hogy a te vírusírtód ne ve-
gye észre, akkor is hasonló a helyzet… 

Ezek tükrében felmerül a kérdés, hogy mit is tehetünk, ha egy gyanús fájllal találko-
zunk. 

A címben megnevezett weboldal több 
vírusirtó adatbázisát ismeri, ezért ha 
bizonytalanok vagyunk, ide feltölthet-
jük a fájlunkat, és ellenőrizhetjük. Ez 
olyan, mintha több szoftverrel is el-
lenőriztük volna, és mint tudjuk: 
„több szem többet lát.” 

Ezek után nem maradt más hátra, 
csak a kívánságom: 

Mindenkinek megfázás, és vírusmen-
tes szünetet, kellemes, betörőmentes 
karácsonyt, és boldog újévet kívánok! 

… no meg hogy miután már az after-
partynak is vége, a másnaposság le-
gyen másé… 

 

 

Virustotal.com 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Az év vége mindig az összegzések ideje, mindenféle listák szü- 
letnek ilyenkor, nos, a Spotify is közzétette, melyek voltak 2019 
leghallgatottabb dalai. Lássuk a top ötöt! 

5. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus – Old Town Road 
Hogy hogyan találkozott egymással a fiatal csoki (pardon, legyünk píszík: 
afroamerikai) rapper és Miley Cyrus countyénekes papája, rejtély, min-
denesetre az egymástól meglehetős távol eső két világ találkozása a jelek 
szerint bejött a zembereknek, 2019-ben az ő daluk lett az ötödik leghall-
gatottabb a Spotify-on. 

4. Ariane Grande – 7 Rings 
A dallam A muzsika hangja c. musicalből lett lopva (ha megengedőbben akarunk fo-
galmazni: a szám az ismert betétdal feldolgozása), ez azonban nem akadályozta meg 
Földünk lakóit abban, hogy rongyosra hallgassák. A klipben egyébként biztosra 
mennek, a neve ellenére apró termetű énekesnő kitesz mindent, ami van, rózsaszín 
ruhácskájában négykézláb pózolgat, még ha ez nem is következne a dal szövegéből. 
Az ugyanis hét gyűrűről szól, melyet Grande és hat barátnője barátságuk jeléül visel. 

3. Post Malone, Swae Lee – Sunflower 
Hogy ők hol találkoztak, azt sem tudjuk – talán egy tetoválószalonban. Ha az előbb 
szóvá tettük, hogy Ariane Grande erőteljesen meg van mutatva, észre kell vennünk, 
hogy itt viszont egyáltalán nem látjuk a két alkotót, helyettük animációs történetet 
követhetünk nyomon a klipben. Kétségkívül nem mindennapian néznek ki, megle-
het, ez volt a fő oka a produceri döntésnek.  

2. Billie Eilish – Bad Guy 
A valóban nagyszerű Billie Eilish, aki a napokban tölti be 18. életévét, a második he-
lyig jutott. Sajnos a kiemelkedő művészi teljesítmény és a mentális betegségek gyak-
ran járnak kézen fogva, nem lennénk meglepve, ha ez esetünkben is így lenne, min-
denesetre kívánjuk neki, hogy legyen boldog, és ez ne akadályozza meg abban, hogy 
kiváló számokat írjon. 

1. Camila Cabello, Shawn Mendes – Señorita 
Röviden a duettek dalszövegeiről: vannak ugye a fiú által énekelt meg a lány által 
énekelt sorok, és vannak a közös részek. Utóbbiaknál ugyanazt kell énekelnie mind-
kettejüknek, különben fura lesz a hangzás. Na most ide vagy olyan szöveg íródik, 
amely mindkét félhez passzol, vagy kitolnak az egyik szereplővel, és azt mondják 
neki: „énekeld te is azt, amit a másik”. Dalunknál minden bizonnyal ez a második 
történt, így eshetett meg, hogy szegény Shawn Mendes ezt énekli a refrénben: „imá-
dom, amikor señoritának szólítasz”. 

 

 

Spotify - 2019 
 

 
 
 



 

 
 

 

Könnyebb 

 

Nehezebb 



 

 

  

Szőke nő beszélget a barátnőjével: 
- Olyan boldog vagyok a három 
gyerekemmel! – mondja a szőke. 
- Nem akarsz még egyet? – kérdezi 
a másik. 
- Nem, mert azt olvastam, hogy a 
világon minden negyedik gyerek 
kínai! 
 

Fiú mondja a szőke nőnek: 
- Tudod, hogy mi a különbség az 
orális szex és a hamburger között? 
- Nem, mi? 
- Hmm, tudod, mit? Akkor meghív-
lak egy hamburgerre! 
 

- Mikor jön rá Duncan MacLeod, a 
hegylakó anyja, hogy a fia halha-
tatlan? 
- ??? 
- A harmadik abortusz után.  
 

- Állítom, hogy a zsidó a világ leg-
optimistább népe! 
- Miért? 
- Mert már akkor levágnak belőlük, 
amikor még azt se tudják, hogy 
mekkorák lesznek! 
 

Három politikusnak felteszik a kér-
dést: „Miért nincs hús?” 
Afrikai: - Mi az, hogy hús? 
Kapitalista: - Mi az, hogy nincs? 
Kommunista: - Mi az, hogy miért? 
 

Annyit olvastam az alkohol és a 
dohányzás káros hatásáról, hogy 
elhatároztam, abbahagyom az ol-
vasást! 
 

Kedvenc 
vicceit 

megosztotta: 

Horváth 
Barna 

Egy nyolcadik osztályos kislány 
meséli a szüleinek: 
- Ma bejött egy nőgyógyász az is-
kolába és mindenkit megvizsgált. 
Képzeljétek, csak egyetlen lány 
szűz még az egész osztályban. 
- Biztos te vagy az aranyom, ugye? 
- Nem… a tanító néni az. 
 

- Mire táncolnak a programozók a 
buliban? 
- ??? 
- Algoritmusra. 
 

- Mi a közös a papban és a kará-
csonyfában? 
- Na mi? 
- A golyók csak dekorációk! 
 



 

 
 



 

  

  
  
 

Toldi est 
Dec. 12. – Felvinci Klub  


