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Kedves bolyais (te ott, aki olvasol)!

Lejárt február, a tél, lejártak a próbérettségik, lassan március is -
hivatalosan megérkezett, hát, a tavasz. Mielőtt azonban rátérnénk a
napsütéses-bolondos áprilisra, idézzük fel az elmúlt hónapokat e
számot átlapozva. Persze, nemcsak emlékeztetője ez az elmúlt
eseményeknek, sokféle érdekességet, újdonságot is olvashatsz benne.
Találd meg a neked legjobban tetszőt, és oszd meg másokkal is! Ne
feledd, a mottó: olvass, írj, rajzolj! Sőt, fotózhatsz is.

Jó szórakozást és kellemes tavaszi levegőt kíván,
a Tentamen szerkesztő csapata:)
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Mi folyik itt?
Reneszánsz köntösben a magyar kultúra napja

1823. január 22. - Kölcsey befejezte a Himnusz megírását.

2014. január 22. - Ünnepi hangulat lengte be a Bolyait. Nem akárki, maga a XV.

század híres magyar

uralkodója, Hunyadi Mátyás

szelleme látogatott el hozzánk

a magyar kultúra napján.

Felsétált délben kettőkor az

amfiteátrumba, és megleste a

vidáman vetélkedő diákokat,

kiknek hangos nevetése

kihallatszott az udvarra. Tetszett ez Mátyás szellemének! Mosolyogva nézte, ahogy

a 9. és 10. osztályos tanulókból álló csapatok életének mozzanatait elevenítik fel.

Büszkén hallgatta a nevezetes históriákat 24 fogásos menyegzőjéről, örült amikor

eszébe juttatták több ezer

gyönyörű kódexes könyvtárát,

mesés igazságtételeit, s még

népszerű történetíróira is

szívesen visszaemlékezett, a

kedves Galeottóra és az

anekdotás Bonfinire. Jót mulatott

azon, ahogy a reneszánsz

ruhába öltözött fiatalok eljátszották a könyvtár berendezését, a pezsdítő

táncmulatságokat, viszont amikor Beatrixszal való házassága volt színen kissé

elpirult, mert a beöltözött leányzókban a hajdani királynét látta. A diákok még azt

is élethűen festették le, hogy mi lenne ha a XXI. századba látogatna a király

udvaroncaival együtt.

Meg is kérdezte tőlük, hogy miért neveztek be erre

a versenyre, s hogy telt nekik a délután:
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kultúra ápolása, ezzel pedig úgy gondolom, méltóan ünnepelhettem. Nagyon jó volt,

sokkal jobb, mint amire számítottam.

- Izgalmasnak találtuk, hogy jelmezt kellett felvenni. Nem csak a szokásos próbák

voltak, hanem be is kellett mutatni a ruhát, s így megismertük a reneszánsz stílust is. –

jegyezte meg egy udvari bolondnak öltözött ifjú.

- Elsősorban azért mentem el, hogy ne unalmasan töltsem a délutánom, hanem egy

hiperszuperjófej társasággal, illetve hogy új ismereteket szerezzek. Legjobban az

improvizálás tetszett, ahol mi kellett kitaláljuk hogy az adott témát miként is mutatjuk

be.

Végül, amikor mind a kilenc csapat helytállt az összes próbán, felismerték a

felmutatott korabeli képeket, bemutatták a (saját készítésű) ruhákat, megoldották a

magyartanárnők által összeállított feladatlapokat, eljátszottak korabeli

élethelyzeteket, a zsűri kiosztotta a díjakat. Harmadik helyezést értek el a Corvinák

(X.F), másodikat a Mini(b)átorok (X.A) és első a Vörösmárvány(IX.A) csapat lett. A

nyertesek boldogan levonultak a lépcsőkön, Mátyás szelleme pedig visszavonult

Bolyai szelleme mellé, s azóta boldogan együtt kísértenek.

Eszter

Hamisítatlan retro dallamok

2014.január 30.

Ez aztán egy fergeteges nap volt! Most már tudom, hogy miért ennyire jó

kilencedikesnek lenni. Mert kérem szépen csak nekünk, kilencedikeseknek szervezték

meg a retro bulit. Ilyenkor nagyon tudom szeretni a tanárokat, hisz tőlük jött az ötlet,

és nekik köszönhetjük ezt a jó kis bulit. Izgatottan vártam ezt a nevezetes csütörtök

délutánt, amikor felidéztük a régmúlt időket.

Elvis Presley, Ray Charles, The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones. Ugye mindenki

ismeri ezeket a neveket? Hát persze, hisz a múltunknak a nevezetes alakjai,

pontosabban az 1950-, 1960-as évek jelentős személyiségei. Őket idéztük fel az

iskola kantinjában, tánccal, jelmezekkel és zenével.

Tánctanítás is volt, több-kevesebb sikerrel, de azért mindenki próbálkozott.

- Érdekesnek találtuk a versenyfelhívást és

érdekelt Mátyás király kora. Jó volt a hangulat

és az improvizálás is.

- Azért neveztem be, mert szívügyem a magyar
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Miután átvarázsoltuk a kantint igazi rock and roll táncparketté, mindenki teljesen

felszabadult. A diákok és még a tanárok is átadták magukat a hamisítatlan retro

dallamoknak. Aztán késő este már oszlani kezdett a tömeg, de szerintem mindenki

hazavitt egy kis retro hangulatot. Még napok után is így vélekedtek a fergeteges

buliról:

-Nagyon tetszett, hogy kiléptünk egy pár

órára a jelen idők elektromos, tucc-tucc

zenéjéből az 1900-as évek igazi zenéjébe,

korába. Akkor az emberek igazán tudták,

hogyan kell jól érezni magunkat, a zenére

meg úgy igazán lehetett táncolni. A

hangulat nagyon jó volt. Véleményem szerint

mindenki csodásan érezte magát, a közös

tánc is mosolyt csalt mindenki arcára. Sőt, jó

volt látni, hogy a tanárok is örömmel csatlakoztak, és nekik is virágzó hangulatuk

volt.

-Azért mentem el, mert kíváncsi voltam, milyen lesz egy iskolai buli, ami nem csak

tucc-tucc és slágerlistás undormányokból áll. Aztán meglepően jó volt a hangulat, én

úgy vettem észre, hogy mindenki nagyon

jól szórakozott, annak ellenére, hogy nem

volt pia. És a tanárok... hát... nem is

tudom... fura volt rájönni (megint) hogy ők

is emberek.

-Jó volt a retro buli. Ritkán voltam ilyen jó

bulin. Jó volt a zene és a hangulat. A

szervező tanárok megmutatták, hogy az is

lehet jó buli, amit ők szerveznek, sőt, még az is, ami a kantinban van.

-A tanárok elragadóak voltak. Jó volt látni ezt a felüket is - nemcsak a katedra

fölött, komolyan, hanem önfeledten szórakozva is. Úgy érzem, hogy ezzel a tanár-

diák kapcsolat is megerősödött. A zenén volt a legnagyobb hangsúly, végre nemcsak

tucc-tucc ment, amire alig lehet ringatózni, hanem igazán pörgős, kellemes zenék,

amikre lehetett mozogni, nosztalgiázni vagy éppen

csak ellazulni és hallgatni.

Kicsi Anna
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Hólabda
Tentamen -> Szőcs Imre

Mi a véleménye a világbékéről?

Szeretem a Miss-eket.

Szőcs Imre -> Simon János

Ha ajtó lennél, a szemeidet a külső vagy a belső felén szeretnéd hordani?

A külső felén, mert tanárként/emberként/ajtóként érzékeny kell legyek a

mások szempontjaira, és mindenképp jelképes ajtónak érzem magam, így

az emberi kapcsolatok terén az egymásra való odafigyelést nagyon

fontosnak tartom.

Simon János -> Molnár Júlia

Hogyan látja a képzőművészet és matematika közti kapcsolatot?

Szoros a kapcsolat mindenképp, annak ellenére, hogy úgy tűnik két távoli

dologról van szó.

Molnár Júlia -> Horváth Gabriella

Milyen a jó, és milyen a rossz diák?

A jó diák nem feltétlenül az, aki jó tanulmányi eredményeket ér el. Az

iskolához való pozitív hozzáállás, a szorgalom és a tanulni akarás tesz egy

diákot jóvá. A rossz diák pedig ennek az ellenkezője.
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Körkérdés
Miért hordasz zoknit?

Hogy ne legyen kényelmetlen a cipő.

Fázik a lábam.

Hogy a büdösséget a zoknimban tartsam.

Szeretem a pöttyös és csíkos zoknikat.

Jót tesz az egészségemnek.

Nincs rajtam zokni.

Mert az cuki.

Mert miért ne?

Honnan tudod, hogy hordok zoknit?

Mert az igazság úgy akarja.

Zokni nélkül kényelmetlen a cipő.

Mert Superman is hord zoknit.

Hogy ne fázzon a bokám.

Védi a lábam és kényelmes.

Egy sebet el szeretnék rejteni.

Nem tudom, talán mert melegíti a lábam. (egy kisfiú)

Nem tudom. Mondjad te! (egy kislány)

Mert kényelmetlen a cipő nélküle.

Azért, mert az ég kék!

Úgy szokták.

Mert Bayern München szurkoló vagyok!

Hogy ne legyen büdös a cipő.

Hogy ne törje fel a lábam a cipő.

Szeretek zoknit hordani.

Kényelmes.

Hogy legyen büdös a lábam.

Hogy még büdösebb legyen a lábam.

Nem szoktam.

Hogy legyen.

Hmmmm...

Mert fázós vagyok. (Doina néni)

Nem tudom, csak úgy szoktam.

Hogy töltse ki a téli bakancsot.
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Kultúra
V. nap

Valentin napon minden rózsaszín, szerelem illat lengedezik a levegőben, a felhők

vattacukorrá változnak. De hogyan, és mióta ünnepelnek február 14-én szerte a

világon?

Annak ellenére, hogy Szent Valentin a Rómához közeli Terni város püspöke volt,

Olaszországban kezdetben a Valentin nap nem a szerelem ünnepét jelentette, hiszen

egybevonva tartották a tavaszi fesztiválokkal. Ezek a rendezvények viszont ideális

helyszínek voltak a fiatalok megismerkedésére.

A japánoknál, illetve a koreaiaknál ez az ünnep hosszabb ideig elhúzódik, hiszen

február 14-én a nők ajándékozzák meg párjukat,

március 14-én a férfiak kedvesüket, illetve április 14-e

az egyedülállók kiváltságos ünnepe.

Finn- és Észtországban nem csak a szerelmet, hanem a

barátságot is ünneplik.

A brazilok júniusban tartják a Bálint napot, mivel náluk

február a karneváli időszak kezdete...

Szaúd-Arábia az egyetlen olyan ország ahol tilos a Valentin napot megünnepelni.

Azok a fiatalok, akik megszegik a tilalmat, komoly pénzbírságra számíthatnak.

Bár minden országban másképp és mást ünnepelnek, a célja ugyanaz: picit több

figyelmesség a társunk felé.

Tőkés Nikolett

Slam Poetry

Villámköltészet. Dalszövegírás, a performansz művészet és a költészet közös

metszete.

Nem versfelolvasás, mert első hallásra is érthető a szöveg és többnyire fejből

mondják, színpadi elemekkel tarkítva. Nem színházi előadás, mert nincs előzetes
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forgatókönyv, bárki felmehet a színpadra. Nem rap, mert nincs alatta zene és nem

is szükséges a kötött ütemhez lüktetés.

Kicsit mégis rap, mert az utca nyelvén szól, aktuális témákról, hétköznapi

embereknek. Kicsit mégis vers, mert többnyire van benne rím, hasonlat, metafora és

egyéb költészeti elemek.

Varázsa abban rejlik, hogy szinte teljesen spontán, tele energiával és

szabadságérzettel.

M.Zs.

Farsang

Ezt az ünnepet nagyjából mindenki ismeri. Fánkhalmok, jelmezbál, szórakozás. De

tényleg mindent tudunk a farsangról?

Ez is egy római pogány ünnep, a Saturnália maradványa, amelyet az egyház nem

tudott kiszorítani. Azt kell mondanom, szerencsére, mivel mindig is ez volt a féktelen

mulatás és mókázás ünnepe. Még ma

is százával özönlik el Velencét, a

karneválok városát, farsang idején a

bámészkodók, nézelődők, meg a

többiek. A karneválokon

lélegzetelállító jelmezekkel,

maszkokkal kápráztatnak el

mindenkit, és itt is a felszabadult

vidámságé a főszerep.

Régebb úgy hitték, a tél utolsó

napjaiban a nap elgyengül és a

gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, felvonulással és boszorkánybábu-

égetéssel „riasztották el” ezeket. A felvonulások nagyrészt a „farsangfarkára”,

vagyis az ünnep utolsó napjaira tevődtek.

Magyarországon a farsang főként a táncmulatságok és párválasztás időszaka.

Ekkor volt a legtöbb lakodalom. Azokat az eladósorban levő lányokat, akik

farsang után még pártában maradtak, azaz nem

mentek férjhez, durva „vénlánycsúfolókkal”

gúnyolták ki. A farsang magyar elnevezése nagy
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valószínűséggel a német „faseln” - fecsegni,

pajkosságot űzni - szóból származik.

Érdekesség, hogy régi hagyomány szerint

farsanghétfőn Balaton-felvidéken

„asszonyfarsangot” rendeztek. Ennek alkalmából

a fiatal lányok és az asszonyok is férfiruhába bújtak és férfi módjára mulattak

egész nap. Igen fontos hagyomány továbbá a busójárás is – ki ne hallott volna

róla? A mohácsi hagyomány szerint a busók fűzfából faragott, rikító színűre festett,

gyakran félelmetes álarcaikban, kereplőkkel a kezükben járták a várost, vidám

hangulatot árasztva.

Pista Dóra és Kiss Etus

By the way...

Néhány napja szenzációs hír árasztotta el a Facebookot és az egyéb internetes

oldalakat. A 2013-as X-Faktor egyik legkedveltebb 4 fős fiúcsoportja, a

ByTheWay, Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában koncertezik! Az eseményre

március 31-én, este 20:00 órától kerül sor.

Erre a különleges hírre a következőképpen reagált egy kedves ismerősöm: ,,A

buszon ültem az osztálytársammal, amikor arra gondoltam, hogy belépek a

Facebookra. Láttam, hogy van néhány értesítésem, s megpillantottam azt, hogy

kaptam egy meghívót a „BYTHEWAY KONCERT MAROSVÁSÁRHELY-EN!”

eseményre! A szívem nagyot dobbant, és 5 másodpercre meg sem tudtam szólalni!

Ezt követte egy nagy vigyorgás, és fékeznem kellett magam, hogy nehogy kiáltsak

egyet a buszon. Egy teljes napig azt hittem, hogy ez egy álom, hiszen a kedvenc

együttesemmel fogok találkozni a saját városomban… Nagyon boldog voltam! Ez a

hír bearanyozta a hetem.”

Kétségkívül vannak ehhez hasonló esetek... Egy biztos, én nem leszek áldozata

ennek a bűvöletnek!

Kiss Zsuzsanna Imola
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Versenyek
Győzelmet aratnak a bolyais diákok

Amint tudjuk, idén is sorra került a Public speaking

verseny, melyen újból remekül teljesítettek a bolyais

diákok. Idén a téma: „Life is the most difficult exam”

volt . Számos vélemény hangzott el e témával

kapcsolatosan. Volt, aki azt gondolta, hogy a dolgokat

nem fekete-fehéren kell nézni, hiszen különböző színekből állnak: néha napjainkat

meleg színek lepik el, néha meg a hideg, sötét árnyalatok, de felfogás kérdése,

hogy miként kezeljük őket. Miután a versenyzők megosztották gondolataikat, várták

az eredményt, beszédük kiértékelését. Mindenki valamilyen tapasztalattal

gyarapodott. De vannak olyanok is, akik újra kell bizonyítsanak Bukarestben. A

végleges továbbjutók tehát: Oproiu Nikolett, Henter Zorán, Oláh Vince, Csegzi

Gergő és Zaharia-Kezdi Emil. Csegzi Gergő elmondása szerint : „Nincsen szebb

dolog, mint amikor látod, hogy a beszéd közben az emberek érdeklődnek, látod a

mosolyt az arcukon, meg a fel-felcsillanó szemeket.”

Nemcsak idegen nyelv terén győzedelmeskedtek a líceum diákjai. A nemzetközi

matek versenyen (melyet idén Csíkszeredában rendeztek meg) is ügyesen

teljesítettek, többek között Szabó Ágnes, aki kitűnő eredményt ért el, és Megyesfalvi

Botond, aki dicséretet kapott. Persze, nemcsak a verseny várta őket. Városnézés is

volt, melyen múzeumokat látogattak meg és templomokat, majd este kávézókba

mehettek. A feladatok nem voltak a legkönnyebbek, többen is elmondták, hogy

magas volt a szint, ők ennek ellenére jól teljesítettek.

Ha már matekről és angolról szó esett, akkor megemlíthetjük a kémiát is, ahol Vészi

Blanka második helyezést ért el Kolozsváron, és szorgalmasan készül a fizika

országos versenyre. Diákjaink továbbra is igyekeznek kitűnő eredményeket

felmutatni, és keményen bizonyítani. Kemény munka és alvatlan éjszakák eredménye,

hogy egyre több díjat tulajdoníthat magának a

Bolyai Farkas Elméleti Líceum!:)

Nagy Noémi
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Egy perc
irodalom
Weöres Sándor: Száz ponton...

Száz ponton zörget a kezem

s megakad egy kilincsen:

a Van mindig bizonytalan,

csak egy biztos: a Nincsen.

A Van: szivárvány. Színeit

nem tagolják határok.

A Nincs: egynemű, színtelen

és feneketlen árok.

Mi létező: bizonytalan.

Gomolygó füst a kincsem.

Nem biztos, hogy van, ami Van,

de biztos nincs: a Nincsen.

Egyetlen bog a jó s a rossz.

Kecske-bőrű a "lenni".

Nem biztos, hogy van valami,

de biztos nincs: a semmi.

Száz ponton zörget a kezem

s megakad egy kilincsen:

a Van mindig bizonytalan,

csak egy biztos: a Nincsen.

Szotyori Nagy Ivett:
A lélek tükre

A lelkem tükre te vagy. Miközben nézlek,

láthatom magamat. Fordulj felém és láthatod

magadat. Mutasd hát, mit látsz, magadból,

te – bennem? Mit tükröz tükrödnek,

tükröződő lelkem?
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Egy perc más
Morál a boldogságról

Azt hiszem, az boldogság, ami önmagában az. Minden mástól, és csak rádtör

egyszer csak, alattomosan, és minden negatívságod minden feketeöves önvédelmi

próbálkozása hiábavaló hirtelen. Olyan is lehet néha, hogy közben szenvedsz és ez

tetszik neked, gyönyörködsz abban, hogy érzel, és ez jó és természetes és kit zavar.

Vagy amikor felfedezel egy emléket magadban, amire már rég nem kellene

emlékezz, mondjuk egyike azoknak a kicsikoriaknak, amiknek látszólag semmi köze

semmihez és semmi jelentősége, de valamiért megtartotta az agyad, és te hirtelen

azon gondolkozol, hogy sokan mondják, hogy véletlenek nincsenek is. Amikor kitörsz

egy korlát alól, a saját szakálladra mész két állomással többet, amikor egy kávétól,

egy tengertől, egy extra-puha vécépapírtól várod a megváltást, és el is hozza,

amikor rájössz, hogy az agyad úgy játszik veled, ahogy akar, te viszont cserébe az

agyaddal játszol úgy, ahogy akarsz, és ez így egész jó is, hogy a filozófálás, amit

művelsz, ugyanúgy ölhet meg, mint ahogy megmenthet, és

örülsz, hogy változol, és nincs két olyan ember, akivel

ugyanolyan lennél, egy Murakami könyv hatására cikket írsz

a Tentamenbe, egy Holt Költők Társasága után mindenkinek

átkarolod a vállát két napig egy laza mozdulattal, azt

hangoztatva, hogy bizony, emberek, Carpe diem, félre az

útból, tehenek, rövid az élet, igen igen. A legjobb része

persze, hogy úgy gondolod, bármennyit hibázhatsz. És tudod, hogy kemény gyerek

vagy te, ha nem is második világháborút de sok szemetet túléltél már, és még sokat

túl fogsz, és kit érdekel ha kicsit összevissza állnak a fogaid vagy egyik szemed

nincs meg. És miután megírtad ezt a cikket, még annyit megjegyzel magadnak, hogy

bármiben hihetsz, akár minden órában másikban, hogy időd rengeteg de mégse, de

ne félj! És belegondolsz, hogy minek íródott ez az egész egyes egyes szám második

személyben, de mindenkit megkérsz gyorsan, hogy gondolja át többes szám elsőbe,
és máris mindenkire igaz lesz belőle valami, és

ettől boldogok lehetünk megint.

Simon Lilla
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Lock, stock and two smoking barrels

Guy Ritchie. Ismerős ez a név? Annak kéne lennie, hiszen a filmipar egyik

legkiemelkedőbb alkotója, véleményem szerint. De mivel ez filmajánló, nem pedig

rendező-író ajánló, ezért bemutatnám legelső szerzeményét. A Lock, stock and two

smoking barrels (A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső) 1998-ban debütált

Angliában, s bár elég kevés pénzből gazdálkodtak óriási sikernek örvendett, a

befektetett pénz sokszorosát kapták vissza a hozzájárulók, s ez az első komoly

szerep, amivel Jason Stathamet illették. A film típusa talán krimi-gangster-thriller-

komédia lenne, de lehet kihagytam valamit. A sokszínűség mellett Guy Ritchie

filmjeiben óriási plusz a szerkesztéskor elnyert dinamika. Az alaphelyzetben négy

jóbarát: Ed, Bacon, Tom és Soap összekapirgálnak 100000 fontot, hogy Ed

kártyázhasson Hatchet Harry asztalánál. Hatchet tisztában van Ed képességeivel,

ezért csalással oldja meg a dolgot, a banda pedig adósa lesz, s ha egy hét alatt

nem adják oda a suskát Harrynek, amaz elkezdi levagdosni a körmüket ujjastól. Azt,

hogy hogyan szabadulnak meg a kutyaszorítóból, nem árulhatom el, de azt igen,

hogy jót fog szórakozni a kedves olvasó.

Batman: Under the Red Hood

Nem esik meg sokszor az, hogy rajzfilmet ajánlunk errefele, de ez különleges eset.

Mert Batman is egy különleges eset. A Batman: Under the Red Hood egy 2010-es

rajzfilm, amely óriási figyelmet és elismerést érdemel. James Harvey filmkritikus így

jellemezte: "a mature and faithful take on the Batman lore." Azoknak, akik nem

tudnak angolul elmondanám, hogy ez azt jelenti, hogy jó film. A cselekményt illetően

elég kusza, tán ezért is olyan vonzó. Rha’s al Ghul tévedésével kezdődik minden, aki

szövetséget köt Jokerrel. Joker, akit, megjegyezném, brilliánsan játszik John

DiMiaggio, elfogja a második Robint (azt amelyik fekete alsóneműben szaladgál) és

alaposan elveri egy raktárban, amit később felrobbant, még mielőtt Batman odaér.

Az idő múlásával megjelenik Gothamben a titokzatos Red Hood, aki megóvja

Ajánló
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Batmantől a MOB-ot, cserében csak azt a feltételt szabja ki, hogy ő irányítsa a

piacot. Batman és Joker, valamint egy Black Mask nevű maffiafőnök, mind a Red

Hood nyomában vannak. De hogy ki ő, és hogy el fogják-e kapni, az már bizalmas

információ.

Gamer

Az online fps játékok érdekesnek tűnnek. Amíg ki nem próbáljuk őket, és be nem

teljesedik a multiplayer shooterek örökös átka - alig lépünk ki a bázisból, máris

szecskává lőnek. Így igazán nehéz élvezni a játékot, és sok időbe telik az, amíg

már mi is megszokjuk az aréna emberfelettien gyors kezelését. Ez sok mindenkinek

elveszi kedvét attól, hogy elkezdjen olyan (amúgy egész érdekes koncepciójú)

játékokat játszani, mint a Planet Side, Tribes: Ascend vagy a Shoot Mania. Nem

ezen játékok ellen beszélek, hiszen ezek is jók, de a Loadout sokkal newbie-

barátabb ezeknél. Két-három meccs múlva már meg is szokod a játékot, és mivel

még beta, nagyon is érdekli a fejlesztő csoportot a véleményed. Ha ez nem lenne

elég, a Loadout megengedi, hogy saját fegyvert fabrikálj, így hogyha olyan békés

ember vagy, mint én, akkor használhatsz olyan hatcsövű rakétavetőt, ami gyógyítja

csapattársaidat. A játékpénz, amiből részeket vehetsz a tákolmányaidhoz, könnyen

gyűl, tényleg nem kell fizess azért, hogy jól érezd magad. Ha van Steam

accountod, akkor próbáld ki, valószínű, hogy tetszeni fog. Ha meg nincs, töltsd le

(ingyen s bérmentve), hogy böngészhess ilyen, és még ezer másfajta játék

arzenáljában.

ThreeDog (Vau!)
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divat
Ha utoljára arról esett szó, hogy hogyan szegjük meg a szabályokat, most említsünk

meg párat, amire érdemes figyelni a mindennapokban, nehogy elszaladjon velünk a

ló:

• Kreatívnak lenni, és rétegezni jó, de

ne vegyél fel hosszú ujjú blúzot rövid ujjú

pulóverrel. Rég kiment a divatból. (Ha

egyáltalán divat volt valamikor.) Hagyd meg

a fázós derekú nagymamádnak, és inkább

nézz egy aranyos pulcsi után.

• A jéger,( vagy mostani divatos nevén

leggings) nem nadrág! Hiába van tökéletes

feneked, akkor is ízléstelen, ha rövid felsővel veszed fel. Főleg ha vékony az anyag,

kinyúlik, és még átlátszó is lesz. A jégert tunikákhoz, és hosszú felsőkhöz találták ki.

Ha szeretnél csinos lenni, vegyél inkább egy

csőnadrágot, biztos ugyanolyan vonzó lesz, és

még ízléses is.

• Kilógó alsónemű, és szilikonpánt. Ez

talán már nem is stílus kérdés, hanem

odafigyelés hiánya, mégis annyian elkövetik

ezt a hibát. Mostmár mindenre van megoldás:

pánt nélküli, vagy szilikon melltartó, és probléma megoldva. A hamar megsárguló,

bevágódó szilikon pántról, meg inkább ne is beszéljünk. Legalább olyan szörnyű,

mintha kiírnád a homlokodra, hogy el akartam rejteni a melltartóm, de nem

sikerült...

• Ne szeresd túlságosan a pamut zoknit! Hidd el, a

szandálok, nyitott cipők és balerinák allergiásak rá. Meg a

többi ember is aki látja. Higgy nekik.
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És hogy a fiúk se maradjanak ki:
• Figyelj a túl biztonságos párosításokra. Az

öltözködésben nem érvényes, hogy az élénk kék

pólómhoz talál a kék nadrágom. A „talpig egy

színben” összeállítások kimondhatatlanul bántják a

szemet.

• A sötét nadrág - hosszú fehér zokni a 90-es

évek közepén volt divat. Azóta kerülendő. Egy elegáns, vagy akár hétköznapi

cipőhöz a sötét árnyalatok illenek, mint a fekete, szürke, kék és a barna. A fehér

zoknit tartsd meg a sportcipőkhöz a focipályára, vagy Michael Jacksonnak a

táncparkettre.

Árgus szemek

Sport
Valószínűleg az „olimpia” szóról mindenkinek a nyári játékok jutnak először eszébe,

amiket négyévente rendeznek meg. Viszont a téli sportok szerelmesei sem

búslakodhatnak, hisz ugyancsak négyévente, ők is találnak kedvükre valót.

Bár nálunk nem tombolt túl sokat a tél, az oroszországi Szocsiban biztosan

fagyosabb az időjárás. Ez tette lehetővé, hogy ott rendezték meg a 2014-es Téli

Olimpiai Játékokat. A világ minden tájáról érkeztek sportolók erre a

megmérettetésre. Idén 88 ország érte el a részvételi jogot. A téli sportokban

remeklő országok, mint Norvégia, Ausztria, Svájc, vagy épp az Amerikai Egyesült

Államok mellett Tonga, de a Kajmán-szigetek és Kelet-Timor is képviseltette magát.

A február 7-én kezdődő sportesemény legkedveltebb versenyszámai talán a sífutás,

a biatlon, a gyorskorcsolya és a szánkó, de a csapatsportok (jégkorong), vagy az

extrém sportok (snowboard, síakrobatika) is megtalálhatók voltak a 17 napig tartó

viadal programjában.

Ha lemaradtál volna, lesz esélyed megtekinteni kedvenc téli sportjaidat négy év

múlva. A helyszín: Pyeongchang, Dél- Korea. Addig már csak 3 Forma 1-es szezont,

egy labdarúgó világbajnokságot, 3 Bajnokok Ligája döntőt, és egy nyári olimpiát
kell végigizgulnod.

Magyari Mátyás

IX. A
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Képviselőfánk
Hozzávalók :
Tésztához:

2 dl víz

20 dkg vaj

1 teáskanál kristálycukor

1 teáskanál só

20 dkg búzaliszt

5 db tojás

A vizet a vajjal, cukorral, és sóval felforraljuk. Ha már lobog, hozzáadjuk a lisztet,

és folyamatosan keverjük, amíg a széle rezegőssé nem válik. Kivesszük a tésztát a

lábasból egy hideg tálba, pár percet hűlni hagyjuk. A tojásokat megtörjük, és

összekeverjük, majd a tésztához adunk apránként annyit, hogy az állaga nokedli-

szerű legyen. (A tojás méretétől függ, hogy hány tojásra van szükség.) A tésztát

habzsákba töltjük, és nagyobb dió méretű tésztákat nyomunk sütőpapírral bélelt

tepsibe, vagy kettő db. teáskanál segítségével picike halmokat teszünk a

sütőlemezre. Ne nyomjuk túl közel egymáshoz a halmokat, mert sütés közben meg

fognak nőni a fánkok.

Légkeveréses sütőt 180 C fokra

előmelegítjük, és kb. 15-20 perc

alatt felhúzatjuk a süteményt

(megnő, és a külseje

megkérgesedik), majd

mérsékeljük a sütő hőmérsékletét

160 C fokra, és további 15-20

percig szárítjuk. Az elkészült süteményeket kivesszük, és hagyjuk kihűlni. Amíg hűlnek

a fánkok, elkészítjük a vaníliakrémet.

A tojások sárgáját elkeverjük a cukorral egy lábosban, majd a lisztet

evőkanalanként csomómentesen hozzákeverjük. A tejet apránként öntjük hozzá,

hogy szépen elvegyüljön a lisztes tojásos masszával. A vanília belsejét kikaparjuk,

Recept
Krémhez :

3 db tojássárgája

4 dl tej

4 evőkanál búzaliszt

5 evőkanál kristálycukor

1 vanília rúd

Tejszínhabhoz :

5 dl tejszín

5 evőkanál kristálycukor
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hozzáadjuk a tejhez. Ezután lassú tűzön kezdjük főzni a krémet folyamatos keverés

mellett. Ha besűrűsödött a krémünk, levesszük a tűzről, és néha megkeverve lehűtjük.

Amíg hűl a vaníliakrém, elkészítjük a tejszínt. A tejszínt 24 órára hűtőszekrénybe

tesszük, a felverés előtt kb. 20-30 perccel célszerű a mélyhűtőben jó alaposan

lehűteni, nem baj, ha már kicsit jégkristályos lesz a szerkezete, majd mixerrel

alaposan felverjük. A kihűlt vaníliakrémbe belekanalazunk 3-4 nagyobb

evőkanállal, és a mixerrel alaposan elkeverjük benne. A kihűlt fánkok tetejét

levágjuk. Habzsákba töltjük először a vaníliakrémet, és mindegyik fánk aljába

nyomunk a vaníliakrémből, majd a tetejére a tejszínt, és rátesszük a kalapjukat.

Megszórhatjuk a tetejét még porcukorral, vagy csokoládéval/karamellel

megcsurgathatjuk őket ízlés szerint.

Sorozat
Juharlegendák I.

FELHASZNÁLÓ: AsbjornYvelson

JELSZÓ: ***********

ADATOK FELDOLGOZÁSA. JÓ ESTÉT, DIREKTOR ÚR.

- Computer, nyissa meg az Életem Története című dokumentumot.

DOKUMENTUM MEGNYITÁSA

- Program: Diktálás.

PROGRAMKÓD ELFOGADVA.

- Ma beszédet adtam, a Béke Csarnokában. Többszázezren voltak, és minden TV

adón közvetítették a beszédet. Rövid felvezetés, fenn is voltam, és nekifogtam a

beszédemnek: „Üdvözöllek titeket, világunk boldog lakosai, a Direktorátus huszadik

évfordulóján! (A tömeg ujjongani kezdett, tapsoltak. Csendre intettem őket). Ma

ünnepnap van. A béke ünnepe. A Direktorátusnak nincsenek ellenségei, nincs háború

már húsz éve. Húsz éve halt utoljára ember golyó általi halált. De nem csak a békét

ünnepeljük. Hanem az éhezés és szomjúhozás végét is. Húsz éve nem halt éhen vagy

szomjan senki a Direktorátus polgárai közül. És ez

még mind nem elég. Nincs már munkanélküliség,

nincs egyenlőtlenség, mert mindenki úgy él, ahogy
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dolgozik. A betegeket meggyógyítjuk, az

egészségeseket megerősítjük. Ezelőtt húsz évvel

eldobtak titeket, túl nehéz lett volna életeteket

megkönnyíteniük! Ha nem dolgoztál, elküldtek
háborúba. De most, a Direktorátus ígérete szerint, emberként élhet mindenki a

Földön. Nincs különbség fehér, fekete, rézbőrű és ázsiai között! Nincs különbség férfi

és nő között! Nincs különbség a népek között! Egyek vagyunk és erősek vagyunk!

Éljen a Direktorátus!” A beszédet üdvrivalgás követte, és milliók kiáltották, Éljen a

Direktorátus!

2154. február 21.

URAM, MAGNUS ANDRESON, TITKOSRENDŐRSÉGI TÁBORNOKA LEVELET

KÜLDÖTT. ENGEDÉLYEZI A LEVÉL FELBONTÁSÁT?

- Engedély megadva.

„ Félelmeink igazolódtak. Terrorista szervezkedéseket észleltek kémjeink. Juhar Rend

név alatt futó anarchista terror kommandó. Nem biztos forrásból értesültünk, hogy a

szerkezetet birtokolják. Engedélyt kérek a ’Loki’ protokoll érvénybe léptetésére.

VÖRÖS KÓD.”

LEVÉL VÉGE. KÍVÁNJA A DOKUMENTUM MEGSEMMISÍTÉSÉT?

- Ne...azaz igen. Nyomtatás és megsemmisítés. Nyomtatvány küldése Direktori

Archívumba. Direktorátus összehívása. VÖRÖS KÓD.

ThreeDog(Vau!)
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