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Mint valamennyien tapasztaljuk, ez az év azon 
időszaka, mikor kicsit mindenki megvadul. Ez azzal 
magyarázható, hogy az év vége felé járunk. Állj le 
egy kicsit. Nézz ki az ablakon (igen, te, éppen most) 
vagy körül, fel az égre, ha épp kint tartózkodsz. 
Képzelj el egy tehenet, amint hófehér szárnyaival 
átszeli az eget. Képzelj mellé egy illatos süteményt, 
amint épp feléd tart. Tudod hogy van: “just a spoonful 
of sugar...” na igen. Most kanyarodjon vissza tehenünk 
a Tentamenhez.  És ne egye meg. Olvassa el. Nem fog 
ártani neki. És megbánni se fogja... reméljük. 
Örömteli rágódást! 
- a Tentamen szerkesztő csapata:)
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Nektek, nagyok
Egyed-Zsigmond Enikő:
 Ballagó diákjaimnak

(2014-ben)

Veled ballagok
szerteszakadok
ostRomok felett
ballagok veled.

Magammal viszek
s magamban hiszek

minden kis itt-ott
átütő titkot –

izzadt lángolást,
napi meghalást,

száz külön-crédót
és amid még volt:

pezsgő élceid,
rezgő félszeid,
szelet múltadat,
hited, álmodat...

Veled ballagok,
más-ként maradok

diaDal helyett
gazdagabb Veled.
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Mi folyik itt?
„Varázslatos iskolabusz”

Már csak abból a szempontból is más volt a hangulat az iskola másként hét első 
reggelén, hogy a kapun álmosan, – vagy inkább kávéillatúan – besétáló diákot nem az 
emberektől nyüzsgő, s a zenei aláfestéstől dübörgő udvar képe fogadta, hanem éppen 
az ellentéte. A legtöbb osztály kirándulásokat, közös programokat szervezett, messze 
elkerülte az iskola területét. 
Ám az itthon maradtak sem a megszokott tanításban vettek részt. Reggelente 
tevékenységkutató expedícióra indultunk néhányan. A délelőttöket betöltő fizikai, 
kémiai és biológiai előadásokon kívül azonban a teagőztől illatos Tentamen sátor körül 
is foglalatoskodtunk, s igyekeztünk kihasználni, hogy lehetőségünk van különleges iskolai 
programokon részt venni. Feltártuk például a fizika szertár muzeális értékű kincseit, 
egyetemi előadásokat hallgattunk,  csodát láttunk a Kémia Ki Mit Tud-on, s kedvünkre 

süttethettük a hasunkat az elhagyatott iskolaudvaron.
Biztosan sokan megkérdőjeleztétek már, hogy mire is 
jó ez a másként hét. Megkérdeztem néhány sorstársam 
is erről, a válaszaik nem voltak meglepőek: „Hogy 
felkeljünk hiába” – mondták egyesek, vagy „hogy még 
a vakációban is koptathassuk az iskolapadokat”... 
A kreatívabbak viszont így nyilatkoztak: „Olyan ez 
a hét, mint egy utazás a varázslatos iskolabusszal. 
Együtt vagyunk, szórakozunk, s tanulunk is egyszerre.” 

Belegondolván, a tizenkettedikeseket leszámítva, az osztályok nagy része szórakozásra 
használta ki az iskolás vakációt, s főként az osztályközösség fejlesztésére, ami igencsak 
hasznos dolog. Akik pedig valami okból kifolyólag lemaradtak ezekről a programokról 
(jómagam is beleértve), különleges iskolai tevékenységekkel szórakoztathatták magukat.
Ígyhát, ha a mi esetünkben közösségkovácsolásra nem is, de szórakozással eltöltött 
tanulásra alkalmat adott ez a furcsa hetecske az iskolánkban.

Anna, X.A

Nagy fizika Hű-Hó

2014. április 30-a, szerda, 16:00 
A diákok többsége már otthon van és lázasan készülődik a hosszú hétvégére, de mégse 
borult csend az iskolára. A X. E osztály által ugyanis megrendezésre került a Nagy 
fizika Hű-Hó. A verseny fő témája a nanotechnológia volt. Hat kilencedik osztályos 
csapat kápráztatta el a közönséget kísérletekkel, játékokkal és tudásával. Emellett 
a résztvevőknek még egy meglepetés próbát is ki kellett állniuk, ami a rubik-kocka 
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kirakásából állt. Továbbá bemutatásra 
került a tavalyi nyertes csapat kísérlete is. A 
verseny eredményhirdetéssel zárult: az első 
helyet a IX.E (Szabó Ágnes, Balázs Henrik, 
Petres Botond), a másodikat a IX.H (Farkas 
Réka, Hegedüs Erwin, Török Norbert) és a 
harmadikat a IX.B (Barabás Attila, Jakó 
Zsolt, Böjthe Róbert) nyerte. Gratulálunk 
mindenkinek!

Ké-Mi-A-Csoda?

Kedden, 2014. április 8-án, megrendezésre 
került a Kémia Ki Mit Tud a XI. H osztály 
szervezésében. Kilencedikes és tizedikes 
csapatok egyaránt jelentkezhettek, de 
a döntőbe csak nyolc jutott tovább. A 
résztvevőknek be kellett mutatniuk egy 
kísérletet és egy újrahasznosított dolgot, 
melyben a kreativitás is szerepet kapott. 

Láthattunk lábtörlőt kupakokból, ruhát és kosarat újságból, de még ékszereket is 
szipkákból. Ezután a csapatok tudásukat bizonyították. A zsűri a verseny végén kihírdette 
a 3 legjobbat: az első helyet a X.A , a másodikat a IX.A és a harmadikat a X. H csapata 
nyerte. Gratulálunk!

Mátyási Kata
Gyúrj agyra!

Idén a IX.A teljes legénysége úgy döntött, 
hogy munkára fogják évfolyamtársaikat, 
és vetélkedőt hirdettek. Négyes 
csapatokban kellett gyúrjunk – nem 
tésztát, természetesen – agyra április 10-
én, az iskola másképp hét csütörtökén. 
Reggel megtudtuk, két turnusban járjuk 
végig a versenyszámoknak otthont adó 
osztálytermeket és minden csapat kap 

egy-egy vezetőt. Számunkra az első 
feladat a dramatizálás volt, ahol két 
helyzetgyakorlatot kellett előadnunk, 
mindkettőt helyben, spontán kellett 
kitalálni; imprózni. Ezután tablókon 
régi bolyais diákok fényképe után 
kellett kutatni. A harmadik teremben 
az általános műveltségünkről kellett 
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bizonyságot tennünk különböző kérdésekre válaszolva. A következőben ügyességünket 
mutattuk be egyéni- és csapatjátékokban, mindegyiket egy-egy perc alatt, utána 
pedig a logikus gondolkodásunkat tették 
próbára. Itt három nehézségi szint között 
választhattunk: közepes, nehéz és nagyon 
nehéz ún. logisztorit kaptunk. Végül az 
utolsó versenyszám: a memória-próba. 
A legidősebb felolvasott egy szöveget, 
ami tőle a legfiatalabbig vándorolt, az 
utolsó pedig a szervezőknek mondta el, 
mit jegyzett meg belőle. Az összes próba 
teljesítése után még játszottunk egy kicsit.
A tényleges díjat a IX.E-s csapat nyerte 
meg, viszont mindenki nyert szórakozást és tapasztalatot, szerintem ez a legfontosabb.
    N.A.

JÚNIUS- JELES NAPOK
június  első keddje Szenvedélyek napja
június első vasárnapja Pedagógusnap
június eleje Ünnepi könyvhét
június 5. Környezetvédelmi világnap
június 8. Medárd napja
június 10. Margit napja
június harmadik vasárnapja Apák napja
június 16. Független Magyarország 

napja
június 21. A zene ünnepe
június 29. Péter – Pál napja 

Kiss Zsuzsanna
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de tegyük fel, eldöntik, hogy biológiából nem érettségizhetsz és 
majd egy olyan tantárgyból kell érettségizz, amit nem szeretsz... 
mondjuk a matek. De a csavar az egészben még csak az, hogy 
te azelőtt 2 héttel tudod meg, hogy nem biológiából, hanem 
matematikából fogsz érettségizni.

Tordai Bea

Hólabda
1.Tentamen – Szász Ágota
Milyennek tartja a mai fiatalságot?
Leleményesnek, kreatívnak, okosnak, ugyanakkor azt tapasztalom, hogy hanyagok és 
felületesek is.

2.Szász Ágota- Kosztándi Krisztina
Milyen iskolai tevékenységet találna hasznosnak, építő jellegűnek?
„Tanulni, tanulni, tanulni... ” :)

3.Kosztándi Krisztina- Doina néni
Milyen a jó „bolyais” diák?
A bolyais diákok véleményem szerint nagyon szépen viselkednek, nemcsak velem 
szemben, hanem másokkal is és elfogadják a jó tanácsot, én legalábbis úgy figyeltem 
meg.

4.Doina néni- Láday Zoltán
Miért nem minden tanár megértőbb és 
melegebb szívű?
Nyilván ehhez a válaszhoz minden tanárt 
meg kellene kérdezni.

5.Láday Zoltán- Borsos Szabolcs
Milyen irányba halad az oktatás 
Romániában?
Vannak jó kezdeményezések (pl. Bolyai), de alapvetően az egész rendszer megújulásra 
szorul.

6.Borsos Szabolcs- Barabás Miklós
Tanügyi reform? (...ugyanaz a kérdés)
Amit lényegében eldöntenek Bukarestben, az egy fentről lefele haladó folyamat, amit 
a mi bőrünkön tapasztalunk meg. Például, te legszívesebben biológiából érettségiznél, 
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Körkérdés
I. Mi az alapozó?

•	 Nem nyilatkozok.

•	 Rágó???

•	 Mi? Mit tudom én...

•	 Kamuflázás.

•	 Pofádra teszed.

•	 Anyag.

•	 Alapozó?!

•	 Amivel bekenik magukat a 
lányok.

•	 Mi van?

•	 Első fázisos építés.

•	 Kozmetikai cucc.

•	 Sminkelés első alapja, szerintem 
inkább menjetek tovább.

II. Hogy néz ki?
•	 Krém, fehér, bőrszínű.

•	 Jól.

•	 Attól függ, milyen a csomagolása.

•	 Szépen, valahogy.

•	 Púder, kukalé, por.

•	 Öööö, nem púderen van?

•	 Csúful.

•	 Bőrszínű.

•	 Mindenki bőrszínére van külön, 
kezükre kenik, úgy próbálják ki.

III. Mire használják?
•	 Bőrhibák eltüntetésére.

•	 Tüntessék el a sok szert.

•	 Evésre.

•	 Kenegetni.

•	 Alapozni, ha ha.

•	 Szépítésre.

•	 Eltüntetni valamiket.

IV. Kik használják?
•	 Színészek, csúnya lányok.

•	 A zapfejűek.

•	 Emberek, állatok. *röhögés*

•	 Nőőők!

•	 Szabi és még mások.

•	 Azok, akiknek nincs önbizalmuk.

•	 Azok a lányok, akiknek túl sok 
szabadidejük van.
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Kultúra
Minden országnak vannak különös, furcsa 
szokásai, törvényei. Persze, ezek csak más 
országok szemével tűnnek furcsának.
 Ahogy keresgéltem, rájöttem, hogy az 
érdekes, bizarr, de inkább csak abszurd 
szokások legtöbbje kizárólag a nőket 
érinti. Egy jó példa erre, hogy Kínában 
ezer évig dívó szokás volt a fiatal, hat 
éves lányok lábát erősen lekötni, hogy 
ne nőhessen tovább. A lábfej egy éven 
belül eltört és deformálódott, de nem nőtt 

10-15 cm-nél hosszabbra. Ez a szokás 
eredetileg csak a gazdag nőket érintette, 
majd elterjedt az összes társadalmi 
szinten. Mostanában halhatott ki az utolsó 
nemzedék, akik még törpelábakon jártak. 
A hosszú nyakú nők (padaung) Ázsiában 
élnek, Thaiföld északi részén. A 

lányoknak öt 
éves koruktól 
kezdve 
minden évben 
egy sárgaréz 
karikát 
helyeznek 
a nyakára. 
A gyűrűk 
elsorvasztják 
a nyakizmokat, ezért felnőttkorra 
a nyakuk hosszúsága a természetes 
kétszeresét is elérheti. 

 Egyes afrikai törzsekhez tartozó nők 
ajaktányért viselnek. Ez a szokás a 
18. században alakult ki, amikor a 
nők agyagtányérokkal csúfították el 
magukat, hogy ne legyenek vonzók 
a rabszolgakereskedők számára. 
Mára a szépség szimbólumává vált 
az ajaktányér, minél nagyobb tányért 
hord egy nő, annál vonzóbb a férfiak 
szemében.

Érdekességek a nagyvilágból
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 És végül néhány furcsa törvény:

1. Devonban tilos naplemente után hátrafele menni.
2. Longmeadowban illegális, ha két férfi közösen egy kádat cipel keresztül egy parkon.
3. Németországban tilos a hidakon ütemes lépésben menetelni, mert a híd attól rezgésbe 
jön, és leszakadhat.
4. California Blythe városában csak az hordhat westerncsizmát, akinek legalább két 
tehene van.
5. Sterlingben (Colorado) a macskákat csak akkor ereszthetik szabadon, ha fel vannak 
szerelve hátsó lámpával. 

 Kiss Etus

Május 1

Május 1. – az az ünnep, amit diák és felnőtt 
egyaránt lelkesedve vár. Munkaszüneti nap ez, a 
munka ünnepén, megalakulását pedig évtizedekig 
tartó tüntetések és lázadások előzték meg. A 
„Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra 
szórakozás” szlogen mindannyiunknak ismerősen 
hangzik, nem igaz? 1817-ben ezzel a felkiáltással 
álltak ki a gyári dolgozók az utcákra, az addigi, 
akár napi 16 órás munkaidejük ellen tiltakozva. A 
sikert azonban csak hosszú évek folyamán sikerült 

fokozatosan elérniük, a május 1. dátum pedig az 1886-os évre vezethető vissza, amikor 
a chicagói tüntetés leverése során 9 személy veszítette életét. Május első napjához viszont 
a világszerte ismert ünnep mellett magyar hagyományokat is köthetünk: a szerelem 
ünnepének tartják ezt a napot, és hagyományosan a 
fiatal legények májusfát állítottak annak a lánynak, 
akinek szívét el szerették volna nyerni.
 Pista Dóra
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Egy perc
irodalom

József Attila: Jelen, múlt, jövő

Az elmultba szemem tétován tekint
Egy percre csak! Üldözi a jelen,
Nem pihenhet régi emlékeken,
Unos untalan visszatér megint. 

A jelen, oh! a jelen mindig bántott,
Amerre én, mindig arra haladt,
Tövisekkel hinté bé az utamat

S elvett tőlem reményt, boldogságot.

Nem veheté el, bár kínzott nagyon
- Történik minden, ahogy írva vagyon -

Nem veheté el, nem, a jövőt tőlem.

Tövises úton segít a jövendő;
Jövőben dicsőül meg a szenvedő;

Jövő mutatja az utat előttem!

1921. ápr. 15.
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Egy perc más
Short story-k a kicsiktől, és nem csak-
 az iskola másként produkciói
Lehet, feltűnt, hogy az iskola másként héten felhúztunk egy sátrat Doina néni mellett – a 
kisebbek nagy örömére. Az íráshoz motivációként szolgált az 1 cikk= 1 tea ajánlatunk. 
Íme a remekművek, zömében elsősöktől.
A hitelesség kedvéért meghagytuk az el- és melléírásokat.

„A makacs toltartó
Egyszer volt egy toltartó ami megunta azt, hogy mindig kivesznek, és nem adják vissza. 
Egy napon a tolltartó megszólal: Add vissza az összes ceruzámat! A fiu visszaadta és a 
tolltartó megengedte, hogy vegyen.”
„Ez a ürlény lehet hogy nen él de eszt nem lehet tudni.”
„Ecer egy kamion öszeütközött egy autoval ütközött.”
„Ez az akármi úgy született, hogy volt egy fiu aki szerette teát mint Alex igy hát rajzolt 
a teáért valamit.”
„A rózsa olyan mint egy éles fog. A tulipán mint a láva, a margarett mint a felhő.”
„Egy szép májusi reggel szedtem csereszgyét szedttem.”
„Cseresznye cseresznye fenn a fán rajta ül egy kis madár mind eggyet csiripel tavasz, 
tavasz.”
„Tegnap az apukámmal fodbaloztam. 
Egyszer arcon rugott és lelestem. Észrevettem 
hogy vérzik a fejem elmentünk a korházba. 
A korházba bevarták a fejemet mársnapra 
begyógyult a fejem.”
„Az ufo egy nem felfedezett ürlény, de 
bizonyítottan léteznek mert már egy ásatáson 
találtak egy ufotestet. Az emberek néha-
néha az emberek egy-egy ufot a távcsőben. 
És elcsodálkoznak hogy mozog. Aztán meg 
megiednek.”
„A motor nagyon gyors jármű. Néha balesett is történhet a motoral. Sokan félnek a 
motortól. Sokat tanulhacc a motortól.”
„Volt egy repülő ami lezuhant később megtalálták egy darabját de nem tudják hogy a 
repülőből volt.”
„A teherautoban finom tej van de kiborult egy tej felmérgelődött a soför.”
„Az ürlény gázal hajt.”
„A kutya: ügyes, okos, az embereknek barátya amikor sétálni megyünk hempereg a sz...
ban. A kutyáinkat úgy hívják Vacak, Tappancs, Golyó.”
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poate înțelege? Dar poate... Poate are dreptate... poate mi-am pierdut 
timpul și chiar sunt un tâmpit ambulant care se zbate.” – își spuse în 
sine dezamăgit, recunoscând faptul că soția ar avea dreptate. „…Dar nu 
o să risipesc această șansă din pricina ei!” – speranța îl încuraja pentru 
că nu pierdea nimic dacă arunca sticla în apă. Din toată puterea aruncă 
sticla în râu și plecă fără să se mai uite înapoi, plecă cu ultima nădejde 
în suflet.

Hegedüs Erwin-Tibor

„Szerintem az a bátor, aki... bevallja a hibáját. Szerintem az a gyáva, aki bölcselkedik. 
Az a bátor aki leküzdi a félelmét. Az a gyáva aki nem tudja leküzdeni félelmét. Az a 
gyáva aki hazudik. Az a bátor aki embertársát soha cserben nem hagyja.”
„Két pogácsa beszélget a sütőben: - Jaj, de meleg van.- mondja az egyik. –Jé egy 
beszélő pogácsa! – kiált fel a másik.”

[...]Se opri din scris i suflă cu dezamăgire neștiind ce să facă, să transmită acest mesaj sau totul 
este doar o poveste, iar el este doar un nebun ambulant, care nu știe ce vrea și ce face. Soția lui, 
Emily, îl observă, pe urmă îi grăi:
 -Hai la masă, trebuie să luăm cina! – zise femeia.
 -Vin imediat, am ceva important de făcut înainte... – răspunse Fontray fără să-și miște 
capul înspre ea măcar.
 -Iarăși îți scrii cartea în legătură cu Resmus  sau descrii cum îți prepar eu mâncarea 
în fiecare zi? Tu chiar crezi că ar fi existat? Ai tu dovadă că Resmus a fost real? – începuse să se 
enerveze femeia, fiindcă ea nu prea credea în aceste povești ale Resmasului . 
 -Ai tu dovadă că n-ar fi existat? ...Și oricum scriu o scrisoare pentru el! 
 -O scrisoare? Serios? Ai febră? Resmus e mort de mii de decenii! Ia dă-mi să văd ce-i 
scrii ...Ești penibil, ce ai câștiga de ai găsi ceva? Ai noroc că nu pot citi totul, înțeleg și eu câteva 
cuvinte din pricina ta desigur. – soția se enervase pentru că se simțea nerespectată și-i smulse 
hârtia din mâinile lui pentru a o citi.
 -Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala, dacă nu mă poți încuraja mai bine țineți gura! 
– spuse Fontray ridicându-și glasul.
 -Ce bărbat mai ești... Nebunul ținutului... Hai la masă până mai ai ce mânca! – spuse 
Emily plecând de la ușa camerei râzând și bătându-și joc de soț.
Fontray rămase rigid, pierdut... El era un om sensibil, mai ales, fiindcă soția lui își bătea joc de el 
mai mereu și nici el nu știa de ce s-a căsătorit cu ea, de ce trăiește cu ea. După un timp, se ridică 
de la masă, apucă sticla și puse scrisoarea în ea. După câteva minute voia să pornească spre râul 
Obrio, dar soția strigă îndată la el:
 -Acum unde mergi? – strigă furioasă și obosită de comportamentul „neadecvat” al lui 
Fontray.
Fontray îi făcu semn că „vin imediat” și ieși pe ușă. Era seară, doar lămpașul îi era de ajutor, 
pentru a vedea ceva pe cărarea din pădure, iar la mal se opri. Își închise ochii pentru a-și recon-
stitui ura față de soția sa: „De ce trebuie mereu să se poarte în acest fel cu mine? De ce nu mă 
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Ajánló
Film

Fogd a pénzt, és fuss! Persze, ha a 
tied. Nem is merném a kedves olvasót 
törvénybe ütköző tettekre bíztatni. Woody 
Allen rendkívül szokatlan formában 
tárja elénk általa alakított főhősét, egy 
dokumentumparódiával közelítve meg 
Virgil Starkwell különleges életét. Virgil egy 
olyan bűnöző, aki nem ért a bűnözéshez. A 
filmet végig Woody Allen csípős humora 
fűszerezi, a helyzetkomikum túltengése, 
és a makulátlan színészi teljesítmény egy 
nevetésben gazdag másfél órát kínál. 
Virgil a város sötétebb részében nőtt fel, 
így kénytelen bandákhoz csatlakozni, a 
bűnözés meg egy idő után 
a mestersége lesz. Közben, 
persze, szerelmes lesz, ami 
még több röhejes helyzethez 
vezet, mint például a nő inge 
kigombolásának nehézségei 
vagy épp silány főztjén való 
mosolygás. Mindenkinek 
ajánlom, nem fog csalódást 
okozni.

Egy másik számban 
már áradoztam Guy Ritchieről, a 
rendezőről, aki a reggeli felkelésünket és 
megreggelizésünket is úgy készíti el, hogy 
egy adrenalindús ötperces minifilmet készít 
belőle. Most viszont nem a pirítósról, hanem 

a Revolverről írnék. Kevés akciófilmről 
lehet elmondani, hogy értelmiségi. Persze 
a kedves olvasó már ki is találta, hogy 
a Revolver egyike ezen kevés filmeknek. 
Jason Statham játssza a főszerepet, 
Jake Green szerepét, és már azért is 
megéri megnézni a filmet, hogy lássuk 
Mr. Statham remek színészi képességeit. 
Jake egy Macha nevű maffiózótól akarja 
pénzét „visszakérni”, de persze Macha, 
mint minden becsületes alvilági nagykutya, 
nem enged a 21 milliójából. Jake nem ért 
a szóból, és elkezdi zaklatni szerencsétlen 
Machát, aki megöli amaz összes barátját, 
kivéve a testvérét. Akit azért nem, mert 
nem találja. Jaket halálos betegséggel 

diagnosztizálják, de két muksó 
felajánlja segítségét... Jake 
összes pénzének ellenében. 
Az persze elfogadja, mert a 
maffiával sarkában nem árt 
a segítség. Mindeközben egy 
bizonyos Sam Gold a háttérben 
maradva üzletel, és keveri a 
finettit. Mindenki vele akar együtt 
bizniszelni, de őt senki sem látja. 
Hogy ki ő? Ez is kiderül. Ha egy 

eszetlen akciófilmre vágysz, akkor nem 
ajánlom. Ha viszont egy olyan lövöldözős 
mozira, ami elgondolkodtat, mozgásba 
hozza minden idegsejted, akkor ezt a 
filmet neked találták ki.
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tökéletes, rendkívül megfelel egy randevúra 
vagy egy délutáni, esti sétára. Ez a fajta 
kabát sokáig divatos lesz, ezért menj, és 
szerezz be egy ilyen darabot! 

3.Bőrkabát
Mint tudjuk, idén a bőrkabát a lista tetején kell 

divat
Gardrób, gardrób nyílj 
ki nékem, hadd frissüljön 
ruhakészletem! 

Míg tavaly a kifutón a merész színek hódítottak, idén tavasszal ideje a pasztellszíneknek, 
mint például a világoskék, rózsaszín, zöld, levendula. Ezek lesznek a legnépszerűbb 
színek a tavasz folyamán, tehát viseld bármilyen formában és stílusban. A színek? 
Megoldva! De milyen ruhadarabokat kell kötelezően beszerezni ?  

1.Bő nadrág:
A legjobb tulajdonsága a bő szárú nadrágnak, hogy kényelmes. Ez 
a típusú nadrág főként alkalmi, DE elbűvölően nézhetsz ki benne, 
emellett hosszabbnak tűnnek benne a lábaid, így extra magasságot 
kapsz. Viszont nemcsak alkalmiak lehetnek, netán egy bővebb far-
mer, teniszcipővel is kiváló!

2.Gallér nélküli kabát
Ebben a szezonban főként a gallér nélküli kabát lesz népszerű. Annyira bájos és 

 Gamer

Path of the Exile. Egy olyan TELJES MÉRTÉKBEN-csalás és ámításmentes állítás-
ingyenes actionRPG-hack’n’slash játék, ami rengeteg oldal szerint jobb a Diablo 3nál. 
Azért fogalmazok így, mert a Blizzard a kedvenc játékfejlesztőm és nagyon tisztelem 
és szeretem a játékaikat. Mindazonáltal, a PoE(rövidítsük így) egy felfrissítően új 
és más játék. A sztori az, hogy az őrült király kiűzött a királyságból, te pedig meg 
akarod állítani. Közben kisül, hogy meglepő módon amaz fekete mágiával mesterkél, 
démonokat hoz fel a föld mélyéről. Ennek fele sem tréfa, véget kell vetni ennek a 
romboló tevékenységnek. A történet a küldetésekkel együtt halad, érdekes fordulatok 
vannak benne, igazán szórakoztató, még a játék nélkül is. A varázslatok és általában 
a játék teljes mechanizmusa megenged minden aberrációt, mehetsz olyan szerzetessel, 
aki késekkel hadonászik, és olyan barbárral, aki tűzgolyókat varázsol. Ha tetszik a 
hack’n’slash „műfaj”, akkor biztosítom, hogy izgalmas órákat tölthetsz el a PoÉval.

ThreeDog (Vau!)
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szerepeljen, számos kifutón gyönyörködhetünk szépségükben. Nem csak sportosan 
lehet  felhasználni a kabátot, hanem elegáns helyeken is hódit. 

4.Sportos Bomber Dzseki
Bizonyára emlékeztek, mekkora divat volt régen a bomber dzseki! 
Ebből is látszik, hogy a régi ruhadarabok újra divatba jönnek. A hűvös 
tavaszi reggeleken vagy estéken jó meleget biztosít.

5.Lábszár közepéig érő illetve hosszú szoknya
Egy másik népszerű ruhadarab, ami tavasszal divat lesz. Ez a típusú 
szoknya kiemeli a nőies formákat. Ahhoz hogy igazán trendi legyél, 
válassz hozzá egy testhez simuló felsőt.

Nagy Noémi Sport
Á-ág-ság-kság-okság-nokság-jnokság-ajnokság-bajnokság-gbajnokság-

ágbajnokság-lágbajnokság-ilágbajnokság-VILÁGBAJNOKSÁG

Telik az idő, jön a vakáció.. mindenki arra gondol legszívesebben manapság, hogy 
milyen jó, hogy gurul az a bizonyos időkerék. Na de nem csak az időkerék gurul, hanem 
a labda is folyamatosan úton van mind a kicsik (gondolok itt iskolásokra, gyerekekre, 
„pajtásokra”) körében, mind a „nagyok”, profi futballisták lábain is. Tavalyi írásomhoz 
hasonlóan szót ejtenék kicsit a nagyvilág foci-sporteseményeiről így év vége fele.

Nem akarom nagyon húzni a szót, viszont elérkezettnek látom az időt, hogy 
felhívjam minden kedves olvasó figyelmét arra, hogy vészesen közeledik a 2014-es 
Labdarúgó Világbajnokság (a továbbiakban: VB). Ez az a sportesemény, amely még 
azok érdeklődését is felkelti, akik nem nagyon konyítanak a bőrgurigához (s ha mégsem, 
én felkeltem azok figyelmét). Annyit érdemes tudni, hogy a VB-t 4 évente rendezik meg. 
Nos, a fociszurkolók szerencséjére az előző VB óta eltelt a 4 rettentően hosszú év és 
végre itt a nyár. A felhozatal változatos, a legesélyesebbnek Spanyolország, Brazília, 
Argentína és Németország csapata mutatkozik (ez nem csupán az én laikus véleményem, 
a nagyokosok is ezt mondják). A VB győztesének meg akkora hiper-über-megaóriási 
dicsőségben van része, amit nem kell ecsetelni. Ez a futball Oscar-ja. 

Bár a nyár sokak számára a bulizásról, (vizsgákról,) kijárogatásról, haverekről 
szól, kössük össze a kellemest a kellemesebbel: június 12-től (23:00 – nyitómérkőzés) 
július 13-ig (22:00 – döntő) esténként szánjatok egy kis időt a meccsnézésre is (például a 
barátokkal egy kis bulihelyszínen, ha az otthon melege nem elég kecsegtető). Egyszóval, 
ha nyár, akkor vakáció, s ha vakáció, akkor foci VB. (Kezeket) Szemeket a képernyőre!

LÁNYOK, FIGYELEM: ha nem is érdekel benneteket annyira 
a foci, azért kicsit üljetek le néha a tévé elé, ha nem másért, egy kis 
szambát látni (Brazília elég partizós ország hírében áll) vagy pár 
sármos(?) futballistát megcsodálni.

 
Jakab István
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Foci,foci,foci

Iskolánk újabb futballbajnokságot rendezett, ezúttal viszont nem a Líceum sportpályáján, 
hanem a marosszentkirályi  „Junior” Futball Klub akadémiájának két műfüves pályáján. 

9 óra tájban gyülekezni kezdtek a Bolyais és Refis osztályok kiválasztott tagjai, akik az 
eseményen képviseltették magukat. Kiemelkedő favoritként indult a 12.D osztály, aki az 
előző bajnokságon diadalmaskodott. Nagy meglepetésre viszont, nem ők, de még nem 
is 12. esek vitték el a trófeát, hanem a 9.E osztály, akik a 12.G-vel mérkőztek meg a 
döntőben és 4-1 arányban meg is nyerték azt.

„Őszintén…nem gondoltam volna, hogy nyerünk. De a negyeddöntő után, mikor láttuk, 
hogy a 9. Alfa legyőzte a 12.D-t, gondoltuk, hogy döntőbe kerülünk, ennek ellenére 
nagyon nehéz volt nyerni ellenük. Viszont, mikor megtudtuk, hogy a döntőben a 12.G 
lesz az ellenfelünk, azt gondoltuk, hogy vége, de mégis sikerült.” nyilatkozott Balázs 
Henrik, a 9.E remek teljesítményt nyújtó kapusa, aki a csapatbeli szerepéről is beszélt:

„Az első meccsen nem volt sok dolgom, a másodikon viszont már egy picit nehezebb volt 
a védés. Az elődöntőben rengeteg védenivalóm volt, több nagy lehetőségnél is, aminek 
szerintem döntő szerepe volt. A finálé volt a legnehezebb, hiszen egy szabadrúgásnál 
megsérült az ujjam, így ez is hátráltatott, de a félidőbeli 2-0-s vezetés megnyugvást 
adott. A második félidőben kaptam egy gólt, de sikerült a csapatnak rúgni még kettőt, 
és megnyerni a meccset.”

„Semmiképp sem gondoltam volna, hogy megnyerjük. Úgy indultam, hogy az első 
meccset muszáj hozni.” vélekedett Kovács Alex, aki szintén jó teljesítményével tűnt ki. 
Arra a kérdésre is válaszolt, hogy kit tartott a legnehezebb ellenfélnek:

„ A legnehezebb meccsünk a 9.Alfa ellen volt, mert nagyon jól fel voltak állva, nehéz volt 
áttörni a védelmen, de végül egy góllal sikerült legyőzni őket.”

„Amikor lefújták a döntőt, nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mert addig nyomás 
alatt voltunk, abban a pillanatban pedig minden teher és idegesség elszállt.” mondta 
Keresztes Levente, a győztes csapat újabb tagja, aki az öröm pillanatairól is beszámolt:

„ A győzelmet nem igazán ünnepeltük, azonkívül, hogy körbe álltunk és egymás vállát 
fogva, szökdösve kiabáltuk, hogy : Campionii, Campionii!, 
mert jött az eső és siettünk haza.”

Kijár nekik a gratuláció és 
remélhetőleg az elkövetkezendőkben 
is ilyen izgalmas bajnokságokat 
élhetünk át.

Matyi
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Recept
A tökéletes gofri
Soha nem is gondoltuk volna, hogy gofrit már a középkorban is sütöttek. A belga 
cukrászok minden apró kis maradék tésztát felhasználtak, így ebből készült az akkori 
gofri. Rácsos, forró vas közé öntötték, és megsütötték.

Hozzávalók: 

25 dkg liszt

20 dkg vaj

15 dkg porcukor

4 tojás

1 dl tej

1 csomag vaníliás cukor

1 citrom

fél csomag sütőpor

csipet só

Elkészítés: Keverd a liszthez a sütőport. A tojás sárgáját és fehérjét válaszd szét, majd 
a sárgáját, a vajat, a vaníliás cukrot, a sütőport, a porcukrot és a tejet keverd a liszt-
hez. Reszeld rá a citromhéjat is. A tojásfehérjét verd kemény habbá, és óvatosan ke-
verd a masszába.

A gofrisütőt forrósítsd fel, kend meg vékonyan olajjal, és 
tölts a közepébe annyi tésztát, hogy, ha lecsukod, ne foly-
jon ki. A beletöltést célszerű merőkanállal csinálni. Süsd 
néhány percig, óvatosan szedd ki, és már eheted is.

Jó tipp: Tálaljuk pudinggal, lekvárral vagy tejszínhabbal!
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Nagyon untam a föld alatt kuksolni, ezért még egyszer átnéztem a kéziratot. Hogy miért 
írtam harmadik személyben? Nem tudom... Valahogy komolyabbnak hatott.

“Bárhogy is nézzük, L’Eqou volt az egyedüli a Juhar Rendből, aki valaha is ivott kávét. 
Jóllehet, nem egy Szajna-parti  meghitt kávézóban, hanem egy Bogotá-i csempész 
által üzemeltetett, petróleumszagú szövőgyár még petróleumszagúbb alagsorában 
(ami amúgy azért érdekes, mert akkor már tizenötödik éve minden kőolajszármazékot 
betiltottak a Direktorátus területén belül). Az említett helyen, épp egy illegális 
dominóparti közepén,  kávét szürcsölgetve találkozott Kaethlyn McMoorral, a lánnyal, 
akiről már akkor, 2151-ben is csak este 10 után volt szabad beszélni a déli féltekén. 
Gyakorlatilag ott kezdődött az egész csapat, ez pedig L’Eqounak, vegytiszta francia 
származása mellett még egy dolgot jelentett, amire büszke lehet. Francia nyelvtudása 
nélkül pedig még Kanadába se juthattak volna be (egy darabban).

Kanadát szerette L’Eqou. Nem a  -100 fokos hidegekért (Szibériából néha-néha átnézett 
pár hónapra a nukleáris tél), hanem mert szabadon kiülhetett a folyópartra teázni, és 
miközben  egy-egy sudár fenyőfa helyébe elképzelte az Eiffel-tornyot (mely eltakarta 
az Yvelson-szobrot, ezért inkább ledöntötték és egy csatahajóba beolvasztották), 
olyankor a teát is töményebbnek érezte, mintha 
valódi kávét inna. Pedig csak M.D. kevert 
össze valami burjánokat, és azokat megfőzte. 
M.D. “rohadt okos” legény volt. A szülei azon 
orvosok közé tartoztak, akik ellenezték a 
Direktorátus “egészségügyi reformjait”, ezért 
a kivégzés után M.D. kénytelen volt megélni 
valamiből. Szerencséjére akadt otthon pár 
tucat orvosi tankönyv, így a Juhar Rend 
megalakulásáig praktizált. Akkoriban még nem 
kellett direktorátusi licensz ahhoz, hogy valaki 
tizennégy évesen műtsön. De hát azok más idők 

Juharlegendák- 
part 2

voltak...

A legjobb mégis az volt 
Kanadában, hogy a 
Direktorátus egyszerűen 
lusta volt bejárni azt a nagy 
területet, s így L’Eqou nyugodtan teázhatott, legföljebb a mutáns 
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A Yorick Stúdió júniusi programja
Dátum  Nap Idõpont Az elõadás címe
jún. 1. vasárnap 19:00  SZERELEM
jún. 2.  hétfô   19:00  KÉSZ CSODA magyar
jún. 2.  hétfô   11:00  MINDEN EGÉR SZERETI A SAJ- 
     TOT - a Stúdió 2.1. Színházban
jún. 3.  kedd  19:00  TIRAMISU - a Jazz&Blues Club- 
     ban
jún. 3.  kedd   17:00  MANKURT LEGENDA - a Stúdió  
     2.1 Színházban
jún. 4.  szerda 19:00  A MÁSIK SZOBA

medvéktől kellett tartania, mert hogy abból volt elég. S most, 2154-ben, az 
enyhe tél miatt gyakran rájártak a határ menti katonai állomásokra is. De a 
Rend föld alatti búvóhelyét még egy mutáns óriásvakond is nehezen tudta volna 
megközelíteni. A Kovaleszkij-testvérek (Szonja és Gustav) hamar alkalmazkodtak 

a sötétséghez, de egy igazi francia azért mégiscsak a napot szereti. Még télen is, arra 
a pár órára inkább fölment egyet sütkérezni. Olyankor Jasmine Johnsonnal  elseperték 
a havat, nehogy eltömje a szellőzőket. Még vadászni is eljártak, főleg repülőfókára 
(valamikor a századfordulós zűrzavarban tenyésztették ki a fajt), utána meg jó 
franciásan megsütötték.”

Összességében nem volt olyan rossz a helyzet. S már egy tervet is kidolgoztak...

- L’Eqou, te magadban beszélsz? - kérdezte Jasmine, aki éppen akkor nyitott be.

- Ugyan, hova gondolsz? Csak átolvastam a ... a könyvem első oldalát.

- Írsz egy könyvet? Miről?

- Majd meglátod...  - válaszoltam halkan - Rólunk. (De ezt már nem is hallhatta.)
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