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“-Már megint frémeket látsz?!”
Kérdezik: Nem vagy online? Válasz: Nem látod, hogy itt ülök melletted?
“Mondjatok már egy rövidítést az id-re.”
“Józsi már harmadjára száll el, és nekem még mindig nem jó.”
“Rendben billentyű és fehér képernyő jelenik meg.”
- A Linuxot soha nem kell újratelepíteni!
- ...MÁSNAP...
- J gépén Joe Linuxot telepít újra...
- Vissza lehet-e nézni a psqlben a query felrakásának idejét?
- Megvan miért működik jól...
Gardenparty invitáló levélből. Kannibálok előnyben!
&quot;Kaja:
- Ezt egyeztetni kellene (lehetőségek: Girl, Bogrács, vendéglőbe konyha áll még a
rendelkezésünkre)&quot;
Származtatást helyettesítő copy-paste party közepén idejön Atesz, nézi egy ideig majd
megszólal:
“Át kellene nevezni... nem Titán technológia, hanem Szafari technológia...
...Össze kell benne vadászgatni a dolgokat.”
- Hali, Atesz vagyok... de nem téged akartalak hivni...
- Ó...azt hiszem, ezt nem sql konzolba kellett volna bepastéznom....
- Mert mit szúrtál be?
- További jó munkát!
“....aztán..micsoda. Gondoltam veszek egy ilyen micsodát, aztán kérni akartam ezt a micsodát
aztán mondják, hogy nincs micsoda csak ilyen..hogyishívják?!”
“Legyen inkább getConfigDefault() mert az magyarosabb.”
(Az ETELKA fertőző?)
A decemberi hónapra leellenőriztem a tagokat 4110-es menüpontban, három gyerekem
pirosra színeződött.
- “Akkor mondom a mezőneveket: intezmeny_id, (blablabla) meg...öööö......bekfitti”
- “Micsoda?”
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- “Valami bekkfitti”
- “Azt én vettem fel teszt mezőnek és csak simán magyarul bakfitty.”
“Legörbülő lista”
“-Neked mi a beceneved? -Csirke. -Mi? Sírkert?!!?”
“TITÁN az egész világ, és partner benne minden intézmény és felhasználó!”
“Ti benne vagytok az Outlookban ? “
“Becsuktam a gépet .... és .. és egy másik panel jelent meg ! “
“Tudom már mire jöttem rá!”
“Étkezési modul frissítése: Norbi update”
“Csodálkoznék ha megjelenne... Csodálkozok.”
A kézbesítők (PAPIRUSZ) szótárasításával kapcsolatban:
“..., hogy az intézmény kézbesíti-e a szótárakat.”
“Ha valaki ennyire sas minek ül számítógéphez...”
“...illetve azt nem tudom, hogy szerintem-e, de...”
Internetes fordítás eredményeként létrejött végtermék (2002 környékén):
“Az akarat mozog a teendő felé!”
TITÁN névnap kiírás v0.1 változat:
“Ma Array névnap van!”
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