


Ho-hho-hoo,
kedves bolyais!
Igen, ez az a hónap, amikor már a levesből is a Mikulás néz vissza rád, a felhőknek

karácsonyfaformájuk van, és mindenki ész nélkül rohan ajándékok és

süteményfűszerek után. Félreértés ne essen. A karácsony lehet szép, nagyon szép, de

nem ezektől, talán.

Legyen ez a Tentamen egy kis gömb a fán, színes és diszkrét, ami semmiképp nem

az elkoptatott jelképekről, üzleti fogásokról és a kötelező „szeressük-egymást”-ról

szól. Legfőképp Rólad szól, meg a mi kis bolyais vagy miféle világunkról. Igazán

reméljük, hogy találsz benne valamit, ami tetszik vagy megfog.

Szép karácsonyt és Buék,

a szerkesztők

U.I.1.: Figyelgesd a Tentadobozt a kapualjban – és ne csak figyelgesd,

olvass, írj, rajzolj... húzz!

U.I.2.: Vigyázz, az elkövetkező pár hétben nagy lesz a rénszarvasforgalom az

utakon.



Mi folyik itt?
gólyabál beszámoló

Idén is minden kilencedikes izgatottan várta a

november 4-ei gólyabált. Mindenki a 16 gólyára,

valamint az osztályokat képviselő kabalákra fordította

a becses figyelmét.

A gólyák lélegzetelállító tánccal indították a

műsort. Megtudhattuk, hogy mindegyiküket elvarázsolta

valami gonosz mágus, aki a Palota falai között

tanyázik, és mesehősökké változtak. Csak akkor

szabadulhatnak az átoktól, ha átjutnak három próbán.

Míg ők készülődtek, felvonultak a kabalák, mint tündér,

Okoska, Tigris, Superman...Az egyéni mindenkinek

remekül sikerült, mint Alíz és Mátyás király, mint Pán

Péter és Harisnyás Pippi, vagy épp mint Jázmin és Aladdin mutatkoztak be és

nyűgöztek le minket. Később improvizálniuk és válaszolgatniuk kellett igen kedves és

kreatív kérdésekre.

A mentortáncot ámuldozva figyeltük, majd

hangosan (és SMS-ben is) bíztattuk a

kedvenceinket. A népszerűségdíjat végül Fall

Beáta és Fodor Bence nyerte.

A kiélezett mezőny kemény próba elé állította

a zsűrit.Végül megérkezett a színpadra a zsűri

elnöke, Kozsik Ildikó, és kihirdette a győzteseket.

Harmadik helyezett Mátyási Katalin és Pál Endre, a második Szabó Ágnes és

Madaras Hunor, az első pedig Böjthe Róbert ééés Bende Szende. Azt hiszem,

mindenki elégedett volt az eredménnyel, és felszabadultan mentünk bulizni.

Kiss Etelka
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Könyvinvázió
Egyik este a Hold annyira megtelt, hogy kilyukadt, és rengeteg könyv hullott ki

belőle. Talán az is meglehet, hogy valahol, nagyon-nagyon messze, van egy hely,

ahol a fákon könyv terem. Hogy melyik történet igaz, nem tudom, de tény, hogy

mostanában minden a könyvekről szól. Még ez a

cikk is. Könyvek a Nemzeti Színházban, a

kávézókban, könyvek a Bolyaiban és a

Színháztéren. Dobj el mindent, és olvass! Ennek a

mozgalomnak a neve mindent elárul. Ahogy a

Színháztéren lévő „flashmob”-bal, úgy a Bolyai

udvarán megrendezett FreEbooks mozgalommal

egyaránt üzenni szerettek volna a diákok. Bár a

színháztéri mozgalomnak célja az volt, hogy a

fiatalok gyakrabban ragadjanak könyvet a

kezükbe, a FreEbooks mozgalomnak az ingyenes

tankönyv. De mégis mi közük egymáshoz? A

tematikájuk ugyanaz volt, 10 percet olvasással

töltöttek, vagyis néhányan legalább nézegették a

könyveket. A Színházban kószáló hangyák (ugyanis

olyan sokan voltak az érdeklődők, mint a hangyák)

csillogó szemekkel sétálgattak a könyvek között.

Persze, egyes diákoknak csak azért csillogott a

szeme, mert nem kellett a padban üldögéljen,

azért a többségnek (szerencsére) a hatalmas választék miatt. A könyvvásár mellett

rengeteg ifjúsági tevékenységen vehettek részt a kíváncsi diákok. A kávéscsészék

között is meg-megjelent pár könyv, hiszen a legtöbb kávézóban a könyvvásáron

szerzett könyvek terelték el figyelmünket egymás társágáról. Azzal, hogy ennyi diák

részt vett ezeken a tevékenységeken, sőt még sok más eseményen is, sikerült

bebizonyítanunk, hogy igenis, még igényt tartunk a könyvekre.

Mánya Zsófia
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Hólabda
Tentamen--> Kosztándi Krisztina:

-Mit jelent egy tanár számára a nyugalmi

állapot?

-Munka közben nincs nyugalmi állapot!

Kosztándi Krisztina--> Kálmán Attila:

-Miért jó tanítani?

-1.megosztani

2.átadni

3.hála (ha van...)

Kálmán Attila--> Magyari Erzsébet:

-Mi a kedvesség ára?

-Egy mosoly. :)

Magyari Erzsébet--> Peti Réka:

-Honnan van a színes nyaklánc?

-Kedves barátomtól kaptam.

Peti Réka--> Haller Béla:

-Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

-Sírni semmiképpen, inkább feldühödni,

megnyugodni, okosnak lenni.
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Körkérdés
Milyen szupererőt szeretnél?

Láthatatlanság

Gondolat irányítás

Repülni akarok

Pénz gyártás

Teleportálás

Sárm (a csajok bálványa)

Lássam meztelenül az embereket

Szuper gyorsaság

Sokszorosítás (klónózás)

Varázserő

Olvasztás és fagyasztás (2x)

Minden kosarat bedobni a palánkba

Minden nyelven beszéljek

Másnak belelátni a fejébe (2x)

Átmenni a falon

Mindenk álmomat megvalósítani

Minden matek feladatot megoldani

Szuperokosság

Hallani az emberek szívverését

Bármilyen hangszeren játszani

Irányítani az időjárást

Nagyon jó memória

Irányítani a négy elemet

Nelimitat swag

Átváltozás

Örömöt adni az embereknek

Vámpír akarok lenni

Boldogság

Batman

Nem akarok semmit

Állattá változni

Futni a vízen

Időutazás előre és hátra

Miniatűr (2x)

Lézerszem

Legyek Superman

Vízzé változni

Lehányni a tarkómat

Csak a FIÚK gondolataiban tudjak

olvasni

Tüzet okádni

Halhatatlanság

Csokit sírni
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Ha december, és 15-e is, akkor Bolyai János születésnapja (Kolozsvár, 1802.

december 15. – Marosvásárhely, 1860. január 27.). Gondolom nem kell sokat

magyarázni ki volt ő, s mi köti iskolánkhoz – Bolyai Farkas fia, hadmérnök, az egyik

legnagyobb magyar matematikus, emellett zene- és filozófiakedvelő. „A magyar

nép géniusza a tudomány területén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött

testet. ” (Szentágothai János)

Nagyon jó képességű, kissé lobbanékony, de alapvetően csendes, jó kedélyű,

családszerető ember volt. Legfontosabb munkáját, a nem-euklidészi geometria

kidolgozását már 1823-ban (21 évesen!)

befejezte. Eredményeit a Scientia Spatii (A

tér tudománya) című művében írta le, de ez

csak 1832-ben jelent meg Bolyai Farkas

Tentamen című kötete függelékeként

(Appendix). Habár felfedezése

korszakalkotónak számít a matematika

területén, munkája életében nem hozott

sikert, neve ismeretlen maradt a tudomány

világában (34 évig sírja is jelöletlen maradt,

csak ezután emelt fölé emlékművet a magyar

Mathematikai és Physikai Társulat 1894-

ben).

Ennek ellenére az emberek ma tisztelettel emlékeznek vissza rá, ahogy tesszük mi is,

december 15-én.

Bolyai János
születésnapja
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Mozdulj ki!
December... A szeretet és a meghittség hónapja. Ilyenkor mindenki karácsonyi

lázban ég, süt, főz és alig várja, hogy családjával együtt az ünnepi asztal mellet

készüljön az angyalka érkezésére. A Tentamen segít neked abban, hogy ezt a

hópihékkel teli hónapot ne csak otthon, a karácsonyfa alatt gubbasztva éld meg.

Innen időben értesülhetsz a decemberi programokról, és kedvedre válogathatsz

belőlük.

Meghitt hangulatú, karácsonyi ünnepi koncertet ad december 20-án, pénteken este

8 órától Szabó Előd és a Titán zenekar a Kultúrpalotában. Karácsonyi, családias

hangulattal várják az érdeklődőket. A marosvásárhelyi Hahota színtársulat a 2013-

as A pénz beszél című szilveszteri kabaréját mutatja be, melynek bemutató

előadására december 28-án, este 7 órától, a szilveszteri nagy előadásra pedig

december 31-én este 7 órától a Maros Művészegyüttes termében kerül sor.

Rendkívüli karácsonyi vokál-szimfónikus hangversenyt rendeznek december 19-én,

19 órától a Kultúrpalota nagytermében, ahol a fellépők már alig várják, hogy

megcsillogtathassák tehetségüket. Aki viszont a színházat kedveli, az sem fog idén

decemberben unatkozni. A marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat december 31-én,

19 órától bemutatja Sebestyén Aba rendezésében Székely Csaba: Hogyne,

drágám! című művét. Ez a mű egy zenés tragikomédia, mely arról szól, hogy milyen

is itt élni Erdélyben, hogyan él itt a zenész, a színész, vagyis a társadalom

legkevésbé megbecsült tagjai. Varró Dániel és Presszer Gábor Túl a Maszat-hegyen

című műve december 22-én délelőtt 11 órától kerül színpadra a Nemzeti Színház

nagytermében. Az író és a rendező a darabot 6 évestől kezdve 99 éves

embereknek is ugyanúgy ajánlja. A Túl a Maszat-hegyen mese a kosz és tisztaság

örök harcáról, és az egészséges maszat győzelméről szól. Mindezért a tisztaság-

vagy koszmániások is egyaránt élvezni fogják az előadást. December 18-án, este 7

órától a frissen alakult Spektrum Színház előadására kerül sor a Mihai Eminescu

Művelődési Központban. Török Viola magánszínházának társulata Henrik Ibsen: A

nép ellensége című darabjával lép fel a nagyközönség elé. Mindenkinek jó

szórakozást és ne feledd: MOZDULJ KI!

Boni Zsuzsánna
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Egy percirodalom
Varró dániel: RANdI

Kimondok minden mondhatót

(a fecsegésben annyi báj van),

de bárcsak arra volna mód,

hogy mibenlétem konstatáljam.

Meg a te mibenlétedet.

A csíkos kabátot, a kesztyűt,

a szipli-szeplős részeket

a soha-már-be-nem-rekesztjük

röhincsélések tetején

(hogy nem potyog nyakadra egy sem?)

vagy azt, hogy ez a te meg én

végsősoron mit is jelentsen.

Hogy a sok pusziból mi lett.

Hogy van-e közös mibenlétünk.

Hogy véletlenül vagy direkt

van az, ha egy ütemre lépünk.

Hogy akkor ez most szerelem

(tudod, a soha-el-nem-válunk

én-csak-veled-te-csak-velem)

vagy egyszerűen csak úgy járunk?

Závada Péter:
Macskakör

Mit kaptál, csak a jellemem.

Külcsín vagyok, semmi más.

Azt remélted, kell legyen

a lét mögött identitás.

Nem számoltál a többivel,

bár formában nincsen hiány.

Hogy vagyok, még nem tölti fel

kongó egzisztenciám.

Szeretni puszta illemtan.

Ki üres, részed nem lehet.

Semmim sincs, de velem van

az, hogy elengedtelek.
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Egy perc más
Azt mondják, Hemingwayjel egyszer fogadtak, hogy nem tud egy egész történetet

megírni hat szóban. Tévedtek, és Hemingway aznap este meggazdagodott, ezzel a

hatszavassal:

Mivel közben került egy Tentamen-

dobozunk is (a főbejárat

közelében), úgy döntöttünk,

Hemingwayeket nevelünk belőletek

egy hétig, vagy legalábbis

megkérdezzük, mi a helyzet, mit

gondoltok, mi történik, szigorúan

hat szóban. Az eredmény borzalmasan gyönyörű lett, itt egy pár a legjobbnak

ítéltekből:

- Nincs hat szavam a hallgatásra.

- Odabújni szeretnék. Akkor talán nem fáznék.

- Álomvilág Én

Világfa Ti

Facsavar Ő

Csavargó Ti

Világcsavargó Ti

Golgota Ők

- Forrjon a vérem de ne égessen.

- Úgy maradt(am), szárnyai(m) kitárva az égben.

- Egyszer majd visszajövök, hazudtam, és elsétáltam.

- Nem kellesz. Elég sötét van már.

- Pech:

-Hölgyem, én szeretem önt!

-Pech.

- ma ne szuszogjunk, csak a lelkeinkkel
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Woman and man, in the park, at night.

W: You know, it is somehow different with you.

M: What do you mean?

W: I mean, you make me feel good. In a way I’ve never been good…

M: Like what?

W: Can you just take the goddamn compliment, and kiss me?

M: Yeah, sure, I mean, but-

W: But what?

M: I don’t want to seem intrusive, or indiscreet or-

W: What the heck! I am asking you to kiss me, isn’t that enough for a sign?!

M: Yeah, sure, it’s just that it’s… I don’t want to waste this moment.

W: Why, it is romantic, for God’s sake, we are in a park, in Paris.

M: Okay, fair enough, but… I’m nervous.

W: What do you mean, nervous. I mean we’ve had at least two packs of chewing

gum. And don’t worry about the sex, I have protection.

M: That’s fine, nothing like that, it’s just that it’s my (very low) first time.

W: What, I couldn’t hear that.

M(very low): It’s my first time…

W: Speak up, for God’s sake!

M(shouting): It’s my first freaking time!

W: What?! I mean, you are like 27, and you are handsome and everything, and

you’re cut, and have a great personality and you are intelligent, and-

M: I know, it’s just that I’m different…

W: What?! Like a freaking homo?!

M: No, no, no. I love women, I just have different views of love. And what is the

problem with homosexuals, eh? I mean they are not going to rape everyone, despite

the stereotypes. You know, I had a great friend, and he was ho-

W: Okay, okay, I got it!... But what about the views, what do you mean?

M: Love is sacred to me, and I didn’t want to waste my first and therefore very

special kiss, for some random girl. I wanted to kiss the one first.

W: And I am not the one?! What the heck, pumpkin, is that why you werehesitating,
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because you don’t know I’m the one?!

M: Babe-

W: Don’t babe me, you …You know what, you don’t have to know it, you have to feel

it. And that sacred thing, it’s crap!

M: But I do, I feel it, it’s just that-

W: Just what?

M: I don’t know. It’s some anxiety…

W: Well, whatever it is, you are going to kiss me aren’t

you?

M: Of course I am.

W: Okay, do it.

They kiss, but the man turns his lips back, I don’t know

how it is called, when you hide your lips. It’s like kissing

you tongue from the inside. Anyways. So they do a little

kiss, like this: pip.

M: Okay done.

W: What the heck was that?

M: A French kiss?(asks unsurely)

W: No, that was a nerd kiss. You kissed like this(shows that thing)

M: Wasn’t it good enough?

W: Well for a three years old it would have sufficed. You clearly don’t feel it.

M: Babe I do.

W: No, you don’t.

M: Isn’t it enough that I tell you so? You told me it would be enough.

W: Okay, pumpkin, it is, I’m sorry. I won’t doubt you again. I love you too. Buuut, why

did you say you love women, instead of just saying you love me.

M: It’s nothing babe, it just slipped. Anyways, could we just go to the hotel, it’s

freezing cold out here.

W (with icicle on nose): Don’t change the freaking topic!
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Ajánló
Truman show
Sokatok számára ismerős lehet James Eugene „Jim” Carrey, a híres humorista,

színész, akit jó néhány meglehetősen lehetetlen és buta, de annál élvezhetőbb,

szórakoztatóbb vígjátékban láthatunk. Különleges gesztusai, felülmúlhatatlan

arcmimikája egyedivé váltak az elmúlt két évtized során. 1998-ban megjelent a

Truman show című film, ami egy kicsit eltér a neves színész addigi és azutáni

filmjeitől is. Egy sci-fi-drámáról van szó, amely egyedi témával operál. A főszereplő

Truman Burbank (Jim Carrey) egy olyan műsorban szerepel, amely napi 24 órán

keresztül, folyamatosan megy, külön tévécsatorna áll fenn a működéséért, és

pénzügyileg elég fura beépített reklámokkal tartják fenn. Truman életét születésétől

fogva kamerákkal követik, ő volt az első gyerek, akit egy tévécsatorna fogadott

örökbe. A lelkes nézők, akiknek száma filmünk cselekményének időpontjára

világszerte milliós nagyságrendűre nőtt, nyomon követték, ahogy kis Truman

megtette első lépéseit, elindult először a biciklijével, megkapta első karácsonyi

ajándékát, vagy éppen, ahogy rágyújtott első cigarettájára. A show számára

megépítették a világ legnagyobb stúdióját, egy egész kis tengerparti város és

környezete fér bele. A város lakóinak, Truman szüleinek, feleségének, a

szomszédoknak, mindenkinek a szerepét színészek és statiszták alakítják, mindenki

tud mindenről, kivéve persze Trumant. Minden a lehető legkiválóbban működik

egészen addig, míg egy középiskolai szerelmi kaland alkalmával Truman fülébe

bolhát nem ültetnek. Felnőttkora folyamán rengeteget gondolkodik az attól a

bizonyos lánytól hallott szavakon, mígnem rájön, hogy ki is ő, és mit műveltek az

életével. Természetesen a műsor rendezője mindent megtesz, hogy Truman ne szökjön

meg, és a show fennmaradjon.

A végkifejletet nem árulom el, hiszen a filmet nagyon érdemes megnézni,

mindenkinek csak ajánlani tudom, egyrészt mert a film önállóan is egy különösen jó

alkotás (ezt igazolja három Golden Globe-díja), másrészt mert különleges

tapasztalat Jim Carrey játékát megfigyelni egy ilyen komolyabb műfajban.

Bukur Tamás
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An Education (Egy lányról)
A Lone Scherfig film 1961-ben játszódik Londonban, és egy 16 éves, a felnőtté

válás előtt álló diákleányról szól. Carey Mulligan alakítja a gyönyörű és vidám

fiatal lány, Jennyt, aki megpróbál elszökni szegényes külvárosi életétől, egy

harmincas éveiben járó fiatalember, David segítségével, aki különböző klasszikus

koncertekre és csillogó éttermekbe kíséri el a lányt barátai, Danny és Helen

társaságában. A lány szülei ugyan más jövőt terveztek neki, köztük azt, hogy az

Oxford egyetemen tanuljon tovább, Jenny egyre távolabb kerül ettől az élettől,

mert a jóképű David teljesen elbűvöli a 16 éves fruskát.

Cheţan Ingrid Anna

GTA V? IDE VELE, HADD NÉZZEM!
A játékot forgalmazó Take-Two Interactive bejelentette, hogy a GTA 5-ből 29 millió

példányt adtak el a megjelenése óta eltelt hat hétben. Az ötödik epizód ezzel a

számmal kenterbe verte a GTA IV eddigi konzolos összeladásait, ami azért, valljuk

be, nem kis teljesítmény . A GTA V-ben, a korábbi részekkel ellentétben nem egy,

hanem három játszható főszereplő lesz: Michael De Santa, Trevor Philips és Franklin

Clinton. Michael egy visszavonult profi bankrabló, aki miután az FBI megfigyelést

indított ellene, családot alapított. Trevor egy régi barátja Michaelnek, vidéken élő,

fekete ügyletekkel foglalkozó forrófejű pszichopata. Franklin sötét bőrű

fiatalember, akinek sok tapasztalata van a volán mögött. S az igazi kaland akkor

kezdődik, mikor találkoznak, ugyanis újabb komoly, nagy tervezést igénylő

bűncselekményekbe fognak, hogy meggazdagodjanak. Izgalmas nem ? A játék

különböző más érdekességeket is tartalmaz, modernebbnél modernebb autókat,

mind például Albany Emperor, Bravado Buffalo vagy Obey 9F Cabrio (a

fegyvereket ne is említsük meg ). Érdekes, kalandos búvóhelyekkel is rendelkezik.

Számos küldetést tartalmaz, mivel világszerte a leghíresebb és legjátszottabb

játék, figyelmetekbe ajánlom! Több személy mesélt élményeiről, és senki nem bánta

meg, hogy kipróbálta. Izgalmat ígérő, érdekfeszítő játék!

Nagy Noémi
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Divat rovat
Amikor a tiltott tarol

A reggeli csípős hideg már előcsalogatta a kötött sálainkat, és hamarosan minden

vékony, szellős, nyárias-őszies-tavaszias darabot a szekrény legmélyére száműz. Ha

még nem rendezted át a szekrényedet, csak eltervezted, mint én, ne halogasd

tovább, a hideg végleges. De azért nem is olyan borzalmas ez. Nem tudom ti hogy

vagytok vele, de én mindig izgatott leszek egy kicsit, amikor elkezdhetek rétegesen

öltözködni, mert talán nagyobb kihívás, de annyi új lehetőséget nyújt.

Az életünk szabályok sorából épül fel, s mi tagadás a divatot is ezek tartják

életben. De mire valóak a szabályok, ha nem arra, hogy megszegjük őket? Az

öltözködés önmagunk kifejezésének egy módja, mindenki másképp, mást fejez ki

vele. Miért ne fejezhetnénk ki egy kis lázadást, ha még a divatlapok is erre

bíztatnak minket? Szabályosan lázadni, ezt úgysem gyakran teheted meg. Itt van

tehát 3 alapszabály, amit 2013 telén bátran megszeghetsz:

1. Dupla farmer

Az idén hódítóútjukra indultak a farmer ingek, amik kényelmesek, lazák, és rengeteg

féle képpen variálhatóak. És igen, akár farmert is húzhatsz hozzá. Vegyél alá egy

mintás rövid ujjú pólót, és tűrd fel az ujját, vagy ha fázósabb vagy vegyél rá egy

pulóvert, és hagyd, hogy kivillanjon a gallérja és a mandzsettája. Feldobhatod egy

vidám mintás kabáttal is.
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2. Arany-ezüst kombinálás

Bár ellentétesek, mégis tökéletesen

kiegészíthetik egymást, és ha

ügyesen párosítod, fényt és

változatosságot visznek az

öltözetedbe. Csak vigyázz, a túl

sárga arany ócska hatást kelthet.

3. Minták keverése

Nemrég még meg sem fordult az emberek fejében, és a legnagyobb divatbakik

közé sorolódott. A disegnerek viszont felszólaltak, összecsapták a harsogó mintákat,

és új törvényt teremtettek a kifutókon. A te ruhatáradban is új párra találhatnak a

ruhadarabok. Használj hasonló, vagy kiegészítő színű darabokat, apró vagy

nagyobb mintákat, pöttyöket, csíkokat, virágokat, geometrikus mintákat, és mutasd

meg, hogy lehet valaki merész, ugyanakkor kifinomult. Ne feledkezz meg róla, hogy

viselj valami egyszínűt, ami különválasztja, vagy

megtöri a bohókás öltözetet, és válassz egy közös

színt, ami harmonizálja az összképet.Ha úgy érzed túl

sok lehet, kezd egy kiegészítővel. A kihívás így is

érvényes. És ne felejtsd el jól érezni magad benne.

Végülis csak ez számít.

Árgus szemek
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Sport rovat

Csocsóbajnokság

Csocsó. Ki nem szeret csocsózni? Hát igen, én se tudtam túl sok embert mondani.

Ebből az elgondolásból szerveztük meg a Csocsóbajnokságot november 28-án.

Először azt hittük, nem lesz rá nagy "kereslet", de szerencsére megcáfolódott a

gondolatunk. 26 pár jelentkezett, ami 52 embert jelent, ami nem rossz. Fáradságos

munkával tudtunk mindent elrendezni, és az apró szervezési bakikat (melyek nem a

szervezők hibái voltak természetesen) korrigálni. Az én szemszögemből nézve,

nagyon jól sikerült, nagyon élveztem. Ééés akit megkérdeztem, szintúgy vélekedett.

Tetszett az embereknek. És nincs annál nagyobb öröm, mint amikor tetszik az

A XII.D a bajnok

A torna katedra szervezésében megrendezésre került iskolánk focibajnoksága. Az

eseményen 23 csapat vett részt, így egyikük az első fordulóban játszott mérkőzés

nélkül jutott be a következő szakaszba. Sorsolás útján a IX. H osztálynak nem került

ellenfél, tehát ők jutottak át játék nélkül a második körbe. Később, mindkét meccsen

tizenegyesrúgások után, előbb a XII.F, majd a IX.A osztály legyőzésével a döntőig

meneteltek, ahol a XII.D és XI.D osztállyal mérettették meg magukat. A XII.D mindig

fölényes győzelmet aratott ellenfeleivel szemben, ezért egyértelmű favoritként

indultak a hármas döntőben. Ahogy a XI.F, vagy a IX.E, úgy a X.H sem tudott nekik

,,megállj”-t parancsolni. A XI.D nem győzött egyik meccsen sem olyan fölénnyel, mint

a tizenkettedikesek, de három-négy gólt sikerült nekik is bevarrniuk a hálóba. A

döntőben a XII.D hozta a formáját, és mindkét ellenfelét legyőzte, szóval nem volt

kérdés, hogy ki lesz a diadalmaskodó. A második helyről, viszont a gólkülönbség

döntött, mivel a IX.H és a XI.D döntetlennel fejezte be a meccset. A kilencedikesek

kevesebb gólt kaptak a tizenkettedikesektől, ezért övék lett az előkelő második

hely. A pódium harmadik fokát pedig a XI.D foglalhatta így el.

Magyari Matyi
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embereknek, amit szervezel nekik. Szép meccseket láthattunk és élhettünk át, a

döntők kemények voltak, így a díjak is kiérdemeltek lettek. Utolsó sorban ennyit

tudok mondani: találkozunk a következő csocsóbajnokságon.

Nagy Örs Tamás, XI. A

Tudtad-e?
Egy kis tradicionális, igazi „tudtad-e?”
Nos, tudtad-e, hogy... ?
Egyes számítások szerint az emberi agy kapacitása kb. 2,5 petabájt, ami

megközelítőleg egyenlő 2,5×8×10243 bit.

Görögország nemzeti himnusza 158 versszakból áll. Senki nincs az országban, aki

kívülről tudná az összeset.

Izland nem rendelkezik saját hadsereggel.

Julius Caesar, Nagy Sándor és Dosztojevszkij egyaránt epilepsziásak voltak.

Los Angeles-ben több bíró működik, mint Franciaországban.

Bár több, mint 20 000 méhfaj ismert, csak 4 fajuk készít mézet.

Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.

Az Apollo 11 landolásakor már csak 20 másodpercre elegendő üzemanyaggal

rendelkezett.

Az amerikai űrhajósoknál követelmény a 180 centiméternél kisebb testmagasság.

Az amerikai filmekben feltűnő telefonszámok mindig 555-el kezdődnek. Ilyen

kezdetű telefonszámokat a valóságban nem használnak, így elkerülik a lelkes

telefonálók békés polgárokra szabadítását.

Az acélban 15-ször gyorsabban terjed a hang, mint a levegőben.

A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona a csirke.

A vakok írását egy 5 éves francia fiú, Louis Braille fejlesztette ki. Braille 3 éves
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korában vakult meg, miközben apja szerszámaival játszott, és az egyik kiszúrta a

szemét.

A történelem legrövidebb háborúja Anglia és Zanzibár között dúlt, 1896-ban.

Zanzibár letette a fegyvert 38 perc után.

A Mount Everestet megmászni próbáló alpinisták közül minden negyedik belehalt a

kísérletbe.

A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosszabb az előzőnél, a Föld

forgási sebességének lassulása miatt.

1938-ban a Time magazin „Az év embere” választásának győztese Adolf Hitler

volt.

500 millió évvel ezelőtt egy nap csak 20,6 órából állt.

A csapadéknak köszönhetően a K2 nevű hegycsúcs minden évben néhány hétig

magasabb, mint a Mount Everest.

És néhány fóbia:

Kromofóbia –– színgyűlölet vagy félelem és gyanakvás.

Koreofóbia –– táncgyűlölet.

Megalofóbia –– félelem az olyan nagy térbeli kiterjedésű dolgoktól, amik fajtájuk

szerint nem kellene, hogy olyan nagyok legyenek.

Gerontofóbia — az öregekkel szembeni antipátia, vagy az öregedéstől való

félelem.

Hoplofóbia — a lőfegyverektől és lőfegyvertulajdonosoktól való félelem, azok

betiltására, kontrollálására való törekvés.

Pedofóbia — gyerekekre való gyanakvás, ellenérzés, előítélet.

Xenofóbia — félelem az idegenektől, külföldiektől, azokra való gyanakvás, azok

elkerülése.

Egoremansialiquiddomiphobia — attól való „félelem”, hogy valamit otthon hagytam.

Tetrafóbia — a 4-es számtól való félelem.

Kozmikofóbia - a csillagos ég látványa miatt felmerülő gondolatoktól és érzésektől

(magány, végtelenség, üresség) való rettegés.

Nomofóbia — félelem hordozható telefonnal való elérhetőség hiányától.
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Mizofóbia — piszoktól és szennyeződésektől való félelem.

Ginofóbia — nőktől való félelem.

Erotofóbia — a szerelem fizikai részétől, vagy az arról való társalgástól való

félelem.

Peladofóbia –– félelem a kopasz emberektől.Peladofóbia –– félelem a kopasz

emberektől.

Venustrafóbia — gyönyörű nőktől való félelem.

Nihilofóbia — a semmitől, a teljes ürességtől való félelem.

Luposlipafóbia — attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott

konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül.

Irritofóbia –– attól való félelem, hogy valamilyen közegben/társaságban zavarsz,

vagy azt hiszed hogy idegesítő vagy.

Hippopotomonsztroszeszquipedaliofóbia — hosszú szavaktól való félelem.

Bukur Tamás

Raffaello

Hozzávalók :
20 dkg porcukor

1 vaj ( 20-25 dkg)

20 dkg kókuszreszelék

3 vanilia

20 dkg tejpor

Elkészíttés :
A vajat a porcukorral és a vaniliával kikavarjuk. Hozzáadjuk a 15 dkg

kókuszreszeléket és a tejport. Alaposan elkavarjuk, majd apró méretű golyócskákat

formálunk a masszából. Végül a megmaradt 5 dkg kókuszreszelékbe beleforgatjuk

a raffaello golyókat.

Jó étvágyat !

Recept
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