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Kedves Olvasó!
Közeledik a karácsonyi szünet, és vele együt a fahéj- és mandarinillat, hóesés és 

minden, ami nem tanulás. 

Reméljük, a Tentamen jól jön még a vakációban is, mint egy ajándék tőlünk, 
szerkesztőktől, amely felmelegíti kis szíveteket.

Áldott Ünnepeket és Búék, 
a szerkesztők
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Mi folyik itt?
Cirque du Bolyai, avagy ahogy mi, kilen-

cedikesek éltük meg
A mi iskolás életünk sem mindennapi... Mindig akad valami tennivaló, valami    

program. Miután vége lett a gólyaválogatásnak, minden csütörtökön meglepetéssel 
vártak a gólyák az udvaron.

Aztán a tizenkettedikesek azt a feladatot 
adták, hogy tervezzük meg a saját zászlónkat 
és pólóinkat. Eleinte nehéz feladatnak tűnt, 
egészen addig, amíg meg nem egyeztünk a 
mintában. Utána már hamar megoldottuk a 
helyzeteket. A zászló elkészítése közben a tár-
saság még jobban összekovácsolódott és na-
gyokat kacagtunk, segítettünk egymásnak.

Mindenki izgatottan várta a nagy napot. A 
Cirque Du Bolyai előadását és azt, hogy láthassuk, az osztálytársaink miket fognak 
előadni, és hogy fognak szerepelni a színpadon. Miután felvonultak a zászlókkal az 
osztály képviselői, kezdődhetett 
a cirkuszi előadás. A cirkuszi 
előadók egy videóval mutat-
koztak be, mint átlagos diák, 
majd egy jó bulit csapva bemu-
tatták tudásukat a zsűrinek és 
nekünk. Az ellőadások színesek 
volt és izgalmasak. :)

A gólyák előadása után még 
hátra volt az improvizáció és az 
általános műveltségi kérdések. 
A próbák után a gólyák izgatottan várták a zsűri döntését, és az eredményre vár-
va mi, kicsi kilencedikesek, leraktuk az esküt, amit a tizenkettedikesek írtak nekünk. 
Az eredményhirdetéskor feszülten és szurkolva az osztályát képviselő diáknak/
diákoknak, várta az eredményt. Mindenki nagyon boldog volt, egy felejthetetlen 
élménnyel mentünk haza.
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Jól éreztük magunkat, köszönet a sok és kitartó munkáért minden tizenkettedikes 
szervezőnek és a szervező tanároknak is, akik a diákokkal együtt keményen dolgoz-
tak! Gratulálok minden gólyának is, nagyon ügyesek voltatok! Remélem  mindenki 
számára nagy élmény volt a gólyabál. :)

Csép Vivien

dSZ Tábor

A Bolyai Diákszövetség lelkes, szorgos szervezőcsapata idén is megszervezte 
Szalárdon a Diákszervezeti tábort. 

A tábor célja a friss, zsenge kilencedikesek megismertetése a Diákszövetség-
gel, a Tentamennel, a Transz Bolyai Rádióval és az osztályok közötti barátságkötés. 
A szervezők remek munkájának hála mind fantasztikus élményeket gyűjtöttünk. A 
rengeteg tevékenység, játék során fejleszthettük csapatszellemünk, és bővíthettük 
tudásunk. Új dolgokat próbáltunk ki, megtanultuk, mennyi fejtöréssel jár egy ren-
dezvény szervezése, hogy mennyire nem szeretünk korán kelni, és hogy mennyire 
szeretünk énekelni.

Garantálom, hogy minden résztvevő fáradtan, de orrát nem lógatva tért haza, 
mert mindegyikük arcán 10 centis mosolyt láttam.

Farkas-Hegyi Beatrix 
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Körkérdés
Miért piros a Mikulás?

–Mert ez az ünnep színe.
–Hogy felhívja magára a figyelmet, és ezért kövér is.
–Hüü! Egész jól néz ki.
–Marajd fenn, és kérdezd meg őt, mikor jön.
–Hozzáért a kályhához, és megégette magát.
–Mert a piros szép. 
–Azért, mert orosz.
–Mert a kék színt a Pepsi ellopta.
–Azért, mert Bayern München szurkoló.
–Mert a piros a boldogság színe.
–Azért, mert éget.
–Mert beleesett a piros festékbe.
–Mert az olyan karácsonyos. 
–Mert a piros a veszély színe és ő veszélyes.
–Hogy álljanak meg neki a STOP–nál.
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Hólabda
1. Tentamen–Benedek Tímea 

–Milyen kifigyelési módszerei voltak a Mikulás vagy Angyallal kapcsolatosan?
–Amikor még hittem benne... :). Hát...próbáltam éjjel fennmaradni, hogy megfigyeljem, 
de sosem   sikerült, mert elaludtam.

2. Benedek Timea–Maier Ilka 
–Te hogyan várod a Mikulást?
–A gyerekekkel levelet írunk és reméljük, hogy elviszi. A cipőket sem hagyjuk piszko-
san...:).

3. Maier Ilka–Bondoroi Robert 
–Örvend a hóesésnek?
–Igeen! Azért, mert meg fog szűnni a hátfájásom, 
és mert lesz alkalmam az ízületeimet megmozgatni. 
*hahaha*
 

4. Bondoroi Robert–Jakab Barna
–Ha te lennél a Mikulás, mit hoznál a saját osz-
tályodnak?
–Balkezes virgácsot (mert már van egy jobbkezes...)

5. Jakab Barna–Nagy Judith Emőke
–Mi a kedvenc süteményed és hogyan készíted el? (Az én kedvencem a mákos-diós 
bejgli.) 
–A mákos bejgli. És jól készítem el... :)

                       

Csép Viven és Orza Blanka
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Mozdulj ki!
ALTER-NATIVE–Filmek, ahogy még sosem láttuk őket

Manapság egyre kevesebben járnak moziba, és egyre többen töltik le, majd nézik 
meg otthon filmjeiket. Ennek persze egyik oka a spórlás, másik, hogy egyszerűen lus-
ták moziba menni. 

Ezért nagyon jó lehetőség a MADISZ átlal által minden évben megszervezett 
ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. 

Az immár 22. fesztiválra nomvember 5–9. között került sor. Érkeztek be filmek 
Iránból, az USA-ból, Görögországból és Oroszországból is. A fődíjat egy francia 
film nyerte, a Hol voltál amikor meghalt Michael Jackson? Jean Baptiste Pouilloux 
rendezésében. Egy tizenegy perces filmecske, a férfi-női kapcsolat témáját boncol-
gatja. A helyszín egy taxi, Párizs, a szereplők pár férfi meg egy nő. Na hogy ebből 
mi sül ki?

Két magyar filmet is díjaztak, az egyik az Expedíció, amely túlzásokra és szójá-
tékra épül. Egy politikust expedícióra küldenek, egyenest a nép közé. Lehet, hogy 
nem is olyan egyszerű a szavazópolgárok élete?

A másik pedig egy román–magyar közreműködéssel készült mű, egy albínó kis-
lány (hát nem tudom, szerintem albínó volt) és fiútestvére egy barátjukkal újra meg 
újrajátsszák kedvenc jelenetüket, a Ceausescu házaspár kivégzését. 

A filmfesztivál egyik nagy előnye, hogy olyan filmeket (nem csak rövidfilmeket, 
játékfilmeket is) nézetnek meg veled, amiket, ha otthon látnál a Tv-ben, lehet, hogy 
elkapcsolnál, annyira abszurd a látvány. Ilyen volt számomra a Délibáb,  Hajdu Sza-
bolcs játékfilmje. Már maga a tény, hogy egy bundázó színesbőrű futballistáról szól, 
aki a magyar pusztán kóborol, enyhén szólva meglepő. Aztán vannak itt még pusztai 
rabszolgatartók, szürkemarhák, igazi western... 

Ha idén lemaradtál a filmfesztiválról, előtted a jövő év minden lehetősége. Most 
enyhén szólva kongott a Kultúrpalota az ürességtől a fesztivál ideje alatt.  

Kiss Etus :)
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Legyen ön is könyvolvasó!

„ ...ahol a nap dalol.” – jelent meg a 20. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásár (a továbbiakban MNK) logója alatt. Miért is szeretünk olvasni? Miért is jó 
olvasni? Temérdek válasz születhet erre a kérdésre, akár ellentétes vélemények is 
megfogalmazódhatnak, melyek egyen-egyenként is igaznak tekinthetőek. Annyit ta-
lán kijelenthetek mindannyiunk nevében, hogy olvasás közben a lelkünk dalol, mo-
solyog, mint a nap.

Bizonyára közületek, olvasók, sokan elmondhatják, hogy „Igen, részt vettem az 
idei könyvvásáron is!”. Számotokra egy kis összefoglalót fogok most leírni oly módon, 
hogy az ezen a rendezvényen részt nem vevők is valamilyen képet tudjanak alkotni 
a könyvvásárról és talán úgy döntenek, hogy jövőre ellátogatnak ezen eseményre.

Az idei MNK egy kis versszavalással fűszerezett megnyitóval indult, majd elin-
dult az irodalmi kavalkád. Megnyílt a bejárat. Könyvillat – felemelő érzést vált ki 
függetlenül attól, hogy vadonatúj, nyomdából frissen érkezett könyvről, vagy ép-
pen egy 200 éves lexikonról van szó. Ha nem értesz velem egyet, nyugodtan szag-
lászd meg a kezedben lévő frissen nyomtatott Tentament! Ez a csodálatos illat csapta 
meg a vásár helyszínére belépők orrát. Mindenféle és -fajta könyvvel lehetett ott 
találkozni: tudományos könyvek, szépirodalmi alkotások, nagy múltra visszatekintő 
vagy éppen posztmodern könyvek, sportlexikonok, verseskötetek, sőt ponyvaregé-
nyek is leskelődtek a polcokról. 

Hazugság azt mondani, hogy a ma embere nem szeret olvasni. Akinek ezzel 
kapcsolatosan egy kis vitázhatnékja volt, minden érvét elfelejtette a könyvek iránt 
érdeklődő tömeg láttán. Olvasni jó, olvasni szép és szerencsére bőven van miből 
válogatni, csak az nem talál megfelelő könyvet, aki nem keres.

Természetesen az MNK keretén belül egyéb programok is megrendezésre kerül-
tek, például foglalkozások gyerekeknek vagy éppen a hétvégét megkoronázandó 
színi előadás, a Pál utcai fiúk. Én is részt vettem egy pár ilyen eseményen s az egyikről 

részletesebben is beszámolnék. 
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Az alagsorban, a színház Underground termében egy nagyon érdekes rendezvé-
nyen, egy tulajdonképpeni versenyen vettem részt: a Milliokos vetélkedőn. Az első vi-
lágháború kitörése centenáriumának (száz éves évforduló) alkalmából megrendezett 
verseny a Legyen ön is milliomos! nevű jól ismert játék szabályai szerint zajlódott le, 
melynek témája értelemszerűen az első világháború volt. 

Én is részt vettem a versenyen, határozottan emelkedett pulzusszámmal ültem 
be a versenyzői székbe, mely tovább emelkedett a kérdések láttán. A nyeremé-
nyek különböző értékű könyvutalványok voltak, szerencsére nekem is sikerült egy 
könyvutalványt elnyerni, így kielégítő fizetséget kaptam az izgalom miatt elégetett 
kalóriákért és még egy-két új barátot is sikerült szereznem. Mert az ilyen rendezvé-
nyek ismerkedésre is kiválóak!

Az MNK egy széles körű rendezvény, ahol mindenki meg tudja találni azt, ami 
örömöt tud számára szerezni. Biztosan nem jött el még a könyvek ítéletnapja és bízom 
benne, hogy nagyon messze van még. Tegyünk hát azért, hogy igazam legyen!

Jakab István 

Zenekedvelők figyelmébe!

Jó pár napja reklámozom a zenedélutánt, s mindenki azt kérdezgeti, hogy mi 
is az. Mivel nem akartam mindenkinek külön elmagyarázni, úgy döntöttem, inkább 
megírom Tentamenben.

A Transz Bolyai Rádió lelkesen támogatja a bolyais és refis zenészeket, ezért egy 
olyan délutánt szervez, ahol mindenki megcsillogtathatja tehetségét. Nem győzzük 
hangsúlyozni, hogy ez nem verseny, értékelés és díjazás nincs, viszont megvan rá az 
esély, hogy felfedeznek, és két év múlva a vörösszőnyegen láthatunk viszont. Kedves 
olvasó, ha téged is csábít a Broadway gondolata, ne habozz, jelentkezz! Persze van 
még időd gyakorolni, mert a zenedélután csak májusban lesz. 

Hogyha semmilyen hangszeren nem játszol, és énekelni csak a zuhanyzóban vagy 
hajlandó, akkor is szeretettel várunk, hiszen a díszterem nagy, te is beférsz. A sok 
tehetséges fiatal mellett fellép a Vecker is, mint nyitózenekar. 

Találkozunk májusban! 

Csiszér Erika
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Egy perc irodalom
Weöres Sándor:

Ki minek gondol, az vagyok an-
nak...

Ki minek gondol, az vagyok annak… 

Mért gondolsz különc rokontalannak? 

Jelet látsz gyűlni a homlokomra: 

Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba 
játszik, 

Mert fénye-árnya terád sugárzik. 

Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: 

Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. 

Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. 

Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; 

Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod: 

Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.

Gizgaz
Fű van. Nappal meg éjszaka.

Tegnap valaki azt mondta: “gyere,

gyere ide”, s én odamentem,

haladva a gizgazos talajon.

Éjszaka félek. De a reggel

még akkor is melenget és lebegtet,

ha szótlanul és mozdulatlanul 
fekszem.

Ruhám puha és ismerős.

De ruha nélkül

fázom és parányi vagyok.

Ha vezetnek, biztosan járok.

Egyedül bizonytalanul.

Mégis ilyenkor szinte röpülök,

ha félek is, hogy elveszek a fűben.
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De mit vesződöm én tevéled, édes, annyit,
De mit töröm magam? Mit alkalmazkodom,
mint drága porcelánok között egy masztodon,
S a maszkodon miért nem birok átlátni vagymit,
Miért nem látok át, babám, a maszkodon?
De nem panaszkodom.
 S te mit, te mit velem?
Köröttem mit forogsz-
 sürügsz te hittelen?
Becéző szót fülembe rutinnal mit gügyögsz?
Gatyáim mit mosod ki aggódva, eltökélve
m a k ő a s k ?
i g i k  z ő
t g  e  á t
 a  t  r é
 t    í l
 o    t r
 d    ó e
De mit varrod meg, édes, lukas pulóverem?
Látod, ez a vers is szét akar szakadni itt nekem.

Ez egy kettős szonett különben, huszonnyolc soros.

Szóval hogy hogy van ez. Törődődötten törődve, 
Egymással mit vesződünk egymással elvesződve?
MIt vagyok én ilyen aprócska méretű?

Míg végleg eltűnik.

Szétesni itt nekem ez a szonett sem átall,

De összetartom én, ne félj, a rímek 

A ka
za

l k
öz

ep
éb

enígy tűnőd
ik atű.

által.
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   Húznék ujjadra gyűszűt,

kímélni ujjbegyed, mit össze annyi tű szúrt –
nem szó szerint, hanem úgy értve, hogy a gondok.
De versemen, no nézd, mit bök, mit szalad át...?
(Mit varrod mindig vissza ingemre

  a
  z
  t

  a

 o m
g       b
(       o
   t ?

A stressz, a félsz, a hiszti, a nyűg, a macerák.
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Egy perc más
Kiilleszkedés
Ellentét.

Ami kint van, s ami bent,

a között.

De egy pont sem közös,

Nincs metszet, csak két egymás

Ellen fordult világ.

Az egyik süket, a másik ordít,

S az erősebbik hátatfordít.

Az egyik kizár, a másik kizáródik.

Te melyikbe tartozol?

Névtelen beküldő

ying
there is a strange pattern in the sidewalk,

as I walk down to buy some chalk

so that I can leave an 

untraceable mark.

there is an asymmetric pattern in the sidewalk,

walking home and I see a coal-like cat stalk

my footprints, that I left on the serpentine

with my chalk-like feline.

Weinraub Dániel

Lecsó
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 
vasárnap. Tetszés szerint pár csipetet magunk-
ból. Öröm nem szükségeltetik.

Szilágyi Botond
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Azt mondtad
Azt mondtad, szép lesz.

Szép lesz és jó,

Gyönyörben túlcsorduló.

Azt mondtad szép lesz, mikor rá gon-
dolok,

Hogy én is, mint tudatlan bolondok,

Szeretni fogok.

Szeretni, de mit?

Mindent!

A hajnalban lábujjamra cseppenő 
harmatot,

A fülemülében a dallamot,

A bakelitben az emléket,

S a könyvekből elhiszem majd a me-
séket.

Azt mondtad szeretni fogok.

Szeretni akartam.

Szeretni a zajt a csendben, 

Tenger moraját a szélben,

Meg a harangszót pontban délben.

Szerettem volna szeretni,

Mint mályvát a tábortűz parazsánál,

Mint kutyám vigyorát az ágyam 
lábánál,

És macim mosolyát könnyekkel telesírt 
párnámnál.

De Te nem hagytad.

Nem hagytad szeretnem azt,

Aki megtanította volna nekem mindazt,

Hogy mi az a szeretet.

Túl sokat akartam? Túlléptem a keretet?

Mit nekem a szeretet, 

Ha nem foghatom kezedet?

Ha nem érezhetem a meleget?

Engedd szabadjára szemedet.

Lásd már, hogy e szeretet

Képez nekem eledelt,

Hogy tápláljam a világot

Mely a mélységből hozzám kiáltott.

Kezdj el élni! 

Vegetálsz.

A fejedből messzire ki nem látsz.

Nem is láttam messzibbre,

Csak néztem, mint rohan tükörképem a 
vesztébe.

Nem is láttam, csak néztem tán

Bamba, üres tekintetemen át

Lelkem tükrét, szememet,

S benne a végtelen fekete ürességet.

Most is itt van és félek tőle.

Nem tudom, mi jöhet ki belőle?

Hiányzik a tűz, mi tükröződött pupil-
lámon.

Lencseként Téged szórt a láthatáron.

Élt még ott benn valami,

S még lehetett hallani

Lelkem édes suttogását,

A vidámság melódiáját

A félhomályos emlékre gondolván. 

Mikor szélesre feszített, őszinte mosoly 
mögött kacagván

Azt mondtad,

Szeretsz.

Osváth Egon
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Ajánló
Könyvajánló
Emma Donoghue: A 
Szoba

Én is ellátogattam abba a bizonyos szobába. Tizenkét négyzetcentiméter ponto-
san egy aprócska WC-vel. Nem ülhettem sokat, nem mertem, de hely sem volt nagyon 
számomra, csak az egyik sarokból vizsgálódtam. Észre sem vettek.

A szobát egy ócska foltos szőnyeg, ágy, asztal, két szék, egy szekrény, egy 
kicsi TV (ahol általában Dóra, a felfedező megy, de csak 8:30-kor), valamint egy 
régi  szekrény alkotja. Áá! Elfelejtettem a legfontosabbat! Az öt éves Jack és fiatal       
édesanyja a szoba mindennapos lakói. Együtt tanulnak, játszanak és meséket olvas-
nak, ha van türelmük, olykor előhalásszák a tojáshéjakból épített kígyót is. De Jack 
nem ért semmit. Ebben a szobában született a szőnyegen, nem látta a Napot vagy 
a Holdat, nem fújta haját még a szél, nem pacsizott még soha és nem kergetett pil-
langókat. Nem is tudja, mi fán teremnek ezek. Egy valamit tud. Minden második héten 
ellátogat a ,,Patás”. A kisfiú olyankor nem lát semmit, csak hallgatózik. A szekrénybe 
bújik, és mindig megszámolja, hányat nyikorgott azon az éjjel az ágy. Utána csend, 
halk suttogások és egy csapódó ajtó hangja.

De hogy ki is az a ,,Patás”? Miért bujkál néha 
Jack egy dohos szekrényben? Mi van a szobán kívül? 
És miért sír az édesanyja? Nos, kedves olvasók, ha 
válaszokat akarnak, akkor bizony le kell ülni és ki 
kell nyitni ezt a könyvet. Bevallom, először én is félve 
vettem kézbe, de megérte. Ráébreszt arra, hogy 
még a legbotrányosabb szenvedésből is van kiút 
és, hogy Dóra, a felfedező sem tudja mindenre a 
választ. Megmutatja, hogy kell élni.

Tisztelt olvasók! Lehet, kicsit kemény szavakat 
használtam az imént, de ha nyálas romantikát 
és boldog befejezést akarnak, akkor nem ez a 
megfelelő olvasmány számukra. Fájdalom, csalódás, 
remény és anyai szeretet – így jellemezném Emma 
Donoghue regényét. 
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Idézet a könyvből: „Anya semmitől sem fél. Csak talán a Patástól. Legtöbbször 
csak úgy hívja: ő, én nem is tudtam, mi a neve, egész addig, amíg nem láttam egy 
rajzfilmet egy emberről, aki éjszaka jön, és Vén Patás a neve. Én azért hívom így 
az igazit, mert éjszaka jön, de nem úgy néz ki, mint a tévés, akinek még szakálla 
meg szarva is van. Egyszer megkérdeztem Anyát, hogy vén vagy nem, és Anya azt 
mondta, majdnem kétszer annyi idős, mint ő, ami elég vén.”

Jó olvasást! Tüptürüpp. 

                                                  Mátyási Kata

Gamer
Közeledik a karácsony, de hogyan is fognak minket megajándékozni a játék-

gyártóink? A Steam nem említett karácsonyi nagy árleszállítást, a Blizzard newsfeed-
jében még mindig csak a BlizzConról írnak. Apropó Blizzard, végre a Heroes of the 
Storm (alkalmi játékosok arénaálma) átlépett Technical Alphaból a Closed Betába, 
ami azt jelenti, hogy már csak kb. másfél évet kell várni addig, amíg játszhatunk. 

A BlizzCon-on viszont a tiszteletreméltó játéktermelők egy újabb játékot jelen-
tettek be. A HearthStone-al a Magic: The Gatheringet körözték le, a Heroes of the 
Stormmal a League of Legends fejére tűztek vérdíjat, és nem akarnak megállni. A 
TeamFortress2 sem menekülhet. Az új játék, amit majd (MAAAAJD) kihoznak, egy 
shooter. Az biza’, Blizzardéktól. Overwatch lesz a neve, és a TF2-ben olyannyira 
kedvelt változatosságot Blizzard szintre viszi. Megéri utánanézni. 

Ez még nem ajándék, csak egy gyönyörű ígéret.

Szilágyi Botond



18

Program
Korunk és technikai fejlettségünk lehetővé teszi, hogy az országunk iskoláiban 

domináns frontális oktatás, illetve az otthoni magolás helyett más módszereket al-
kalmazzunk az információszerzésre. Az emberek szokásai azonban lassan vál-

toznak, még akkor is, hogyha az alternatíva egyértelműen jobb. Ezen szeretnék 
segíteni azáltal, hogy bemutatok néhányat az általam kedvelt online tanulási 

lehetőségek közül. Ez a reklám helye.

Memrise

Elsőként a tanulás egyik legkellemetlenebb részét, a szavak magolását jelentősen 
megkönnyítő eszközt mutatok be. Én meggyőződésesen a gondolkodás nélküli tanu-
lás ellen vagyok, de el kell fogadnom, hogy sok olyan eset van, amikor ez szükséges. 
Ezek közül a legszembetűnőbb az idegen nyelvek tanulása. Gondolkodás nélkül tudni 
kell egy szó megfelelőjét, és ez az, amiben a Memrise verhetetlen. 

Pszichológusok által összeállított tanítási módszere a tudás bevésésének és 
megerősítésének legjobb formája. A megtanult szavakat bizonyos időközönként 
visszakérdi, amelyek kevésbé mennek, azokat gyakrabban. Az alkalmazásnak van 
iOS-es és Androidos változata, de én egyértelműen böngészőben futóra szavazok.

Az oldalon lehetőség van a közösség által összeállított kurzusok tanulására, 
amelyek nemcsak hogy lefedik a világ szinte összes használt nyelvét, de van köz-
tük elsőéves orvosis anyag, vagy éppen az első 151 pokémon. Kinek a pap, kinek 
a paplan. Ha valami olyat szeretnél, ami nincs itt, például a franciatanárod által 
felhagyott tömérdek szó, könnyedén összedobhatsz magadnak egy listát ezek meg-
tanulása érdekében.

Az oldal egy aranyos metaforát használ: a memóriád egy kert, ahova elülteted 
az információkat, majd, hogy életben tartsd őket, rendszeresen öntöznöd kell.

Egy próbát mindenképp megér: www.memrise.com

Sütő Ágoston
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Film
Vörösszőnyegen a filmvászon

A Hetedik Pecsét (Sjunde Inseglet) kötelező. Nem szabad kihagynia senkinek. Kis 
lépés Ingmar Bergman írónak, rendezőnek, óriási ugrás a művészfilmek világának. 
A film cselekményének kronotópusa (ismerős románóráról, ugye) a 14. századi         
Svédország. Antonius Block és apródja a keresztes háborúból érkezik vissza a fekete 
halál által feldúlt hazájába. Antoniust a Halál várja, nem metaforikusan ám. A lovag 
megegyezik a Halállal, hogy az élni hagyja, míg befejeznek egy sakkjátszmát, s 
majd ha ő nyer, akkor élni hagyja, de hogyha a Halál nyer, akkor elviszi magával. 

A film hősei útjuk során sokszor találkoznak az elmúlás letagadhatatlan jeleivel 
és mind jobban félnek attól. Bergman a legnagyobb kérdéseket teszi fel ebben a 
mesterműben: Van-e Isten? Van-e élet a halál után? Mi célunk van a földön? Persze 
ezeket a kérdéseket nem tudja megválaszolni. Ez nem egy depressziós film, tele 
van humorral és derűlátással, és talán ebben rejlik Bergman zsenialitása: úgy kö-
zelíti meg ezeket a gyászos és óriási problémákat, hogy a film végén mégis jól érzi 
magát a néző, meggyőződve, hogy van miért élni, holott ennek vajmi kevés jelét            
tapasztalhatta. Ez a film megfelelő kezdete annak az útnak, ami a lélek megmunká-
lása és felfedezése fele vezet... Ha más nem, majd jól néz ki a CV-dben.

Fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer! És jó eséllyel jó komédia,     
hogyha francia. Nem csak a magyarok készítenek zseniális komédiákat, a franciák is 
vannak olyan jók, mint mi. A Le Marquis (A Márki) egyike a kedvenc francia filmjeim-
nek. A film főhőse Thomas Gardesse egy riasztó-értékesítő, akit lecsuknak, mert lopni 
próbált egy boxolótól, akinek eladott egy riasztót. A sitten egy melák állandóan 
piszkálja, míg egyszer Thomas jól elveri őt (kiegészítést kíván ez a kifejezés: a melák 
popcornt zabált, az megakadt a torkán, Thomas meglökte, és mindenki azt hitte, 
hogy megverte), így hírnevet szerezve magának a börtönben.

Elnevezi magát a Márkinak, nem tudván, hogy a szervezett alvilágban Márki 
néven tevékenykedik egy safe-feltörő zseni. Egy maffia-főnök kiszabadíttatja őt a 
börtönből, és arra kényszeríti, hogy szervezzen meg egy rablást. Ő meg sem meri 
mondani, hogy ő nem a széffeltörő zseni Márki, hanem a popcorn-opportunista Már-
ki, mert akkor kinyírják. Hogy a francia humor mit hozott ki a történetből, azt már 
nem árulom el, de azt bizton állítom, hogy nem egyszer fog nevetni a kedves olvasó.

Szilágyi Botond
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Mézeskalácsfilmek
Ez a film nem különösebben karácsonyi és nem különösebben film. Mármint az, 

csak animációs. A Rise of the Guardians (Az öt legenda) a legvagányabb (ennél 
vagányabb szót nem ismerek, csak a “zsír”-t, de az étel) animációs film amit lát-
tam. Humor, akció, képzeletteli elképzelések özöne. Ja, hogy miről szól. A történet 
főbb szereplői az amerikai népmesék és szokások hősei: Télapó, Húsvéti Nyuszi, 
Fogtündér, Homokember és a sokunknak ismeretlen Jack Frost. Ők öten az őrök            
(guardians), feladatuk a gyerekek boldogságának megőrzése a gonosz Mumus 
elől... Bár nem csak a karácsonyról szól, a film hangulata meghitt. Engem, nem túl 
elegáns példának okáért, arra buzdított, hogy próbáljam megszaporítani a nekem 
fontos személyek boldogságát. Az, hogy ez nem sikerült, az már az én hibám. 
Mindenképp ajánlom, ha valami szépet akartok nézni a család az ünnepek idején. 
Ez egy olyan családi film, amit a tizenévesek is élvezhetnek. Kérem az efféle 
ritkaságot megbecsülni és kívánok Áldott Karácsonyi ünnepeket, és egy örömökben 
gazdag… Értitek ti.

Zene füleimnek

Sokan mondják, hogy igazán jó pszihedelikus rockot csak a hippi-korszakban 
gyártottak. Hogy a mostani próbálkozások csak lekoppintások. De nem kell visszau-
tazni 1969-be, ha egy gyönyörű utazásra vágyunk, vagy csak épp egy kis eredeti, 
könnyezésig jó zenét akarunk hallgatni. 

A Causa Sui egy olyan dán banda.....amiről valószínűleg nem hallottál. Egy          
elrejtett igazgyöngy, akármilyen nyálasan is hangzik. Elsőnek az Euporie Tide című 
albumukat ajánlanám meghallgatásra. Érdemes ezzel kezdeni. Nem tánczenét 
játszanak. Őket hallva nem fogsz felszökni és ropni a csárdást. Ez az album egy szi-
porkázó fantáziahullám, szabadjára engedi az elmét és elfeledteti veled a tested. 
Persze ha hagyod. Ettől a hallucinogén zenétől viszont nem lehet OD-zni. 

A gitár, a basszus, a dobok és a szintetizátor harmóniája vetekszik a természe-
tével. Ez nem hipszter-zene. Ez szabad zene. Kilenc hónapi visszavonulás és együtt 
való muzsikálás makulátlan gyümölcse. Nem szaporítom tovább a szót, mert eggyel 
is ki lehet fejezni: brilliáns. Mindenkinek ajánlom. Mindenkinek, aki szeret. Már úgy 
általában, nem engem. Meg annak is, aki engem is. 

No, a viszontírásolvasásra!

Szilágyi Botond
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Divat rovat
Öröm ez a köröm

Reggelente már csípősre váltott a levegő, úgyhogy nem árt  előhúzni a kesztyűinket. 
De mielőtt belebújtatnánk a kezünket, vessünk csak egy pillantást azokra a körmökre. 
Igen, igen, tudom, nem könnyű az ilyen apróságokra is odafigyelni, amikor az iskola 
és mindenféle más az utolsó másodpercig betölti a napjainkat. De néha éppen ezek 
a kis  részletek teszik helyére az összképet. 

Zsófi Checiches Tamarával (keressétek a X.F-ben) készített interjút, aki már szen-
vedélyként tekint a körömfestésre, ami valóban egy művészet lehet:

Zs: Miért pont a manikűrözést választottad?

T: Kicsi korom óta odafigyelek a körmeimre, s idén nyáron gondoltam arra, hogy 
ne csak hobbyból készítsek manikűröket, így elvégeztem egy kurzust.

Zs: Milyen az úgynevezett manikűrdivat?

T: Végül is nincsen divat, mindenki azt kér, amilyen neki tetszik.

Zs: Hogyan néz ki egy olyan manikűr, amire azt mondod, hogy ez szörnyű?

T: Olyan, amin egy csomó minta van, és nagyon domináns színeket akarnak 
párosítani.

Zs: Fiúk is voltak már nálad manikűrt készítettni?

T: Voltak, de  barátok, és nem azért jöttek, hogy elrendezzem a körmeiket, 
hanem úgy voltak vele, hogyha már nálam vannak, akkor egyúttal reszeljem le 
a körmeiket.

Zs: Milyen színt kérnek a leggyakrabban?

T:  Lágyabb színeket, de a vörös is elég nagy népszerűségnek örvend.

Zs: Hogy néz ki az a köröm, amilyet a legtöbben szoktak kérni?

T: A francia és az egyszerű manikűrt is nagyon kedvelik.

És valójában nem is olyan nehéz. Egy körömreszelő csodákra képes, egy jó 
minőségű átlátszó körömlakk (a híres top coat) pedig akár egy hétig is meghosszab-
bíthatja a munkád gyümölcsét. Ha igazán precíz akarsz lenni, fess egy réteget a 
színes körömlakk alá és fölé is, hogy megvédd a körmeidet a sárgulástól, és hogy ne 
pattogzódjon le a szín egy-két nap után. 
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Ami pedig a legfontosabb, várd ki türelemmel, amíg megszárad (ha engem kér-
deztek, ez a legnehezebb része). Színekért, mintákért nagyon jó ötleteket és tippeket 
találsz a youtube-on Cutepolish videói között, aki számtalan mintát és módszert meg-
mutat egyszerűen és érthetően. Határ már csak a fantáziád marad (na meg persze 
a körömlakk készleted). Ha pedig tényleg nincs türelmed az ilyesmikhez, keresd csak 
meg Tamarát, biztos egykettőre rendbe szedi a mancsaidat.

Fodor Vanessza és Mánya Zsófia

Kultúra
A Világ, mint vendégfogadó

„Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, 
vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. 
Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet törődni azzal, 
ami még a világ szépségeiből csodálatosan megmaradt, az emberiség minden pusz-
tításai mellett is.”  

Wass Albert

A Természetvédelmi Világszövetség nyilvánosságra hozta a fajok aktualizált 
veszélyeztetettségi listáját. Az ötvenedik évfordulóját ünneplő lista egyre csak bővül. 
A sajtó egyik legkedveltebb témájává vált, de vajon mennyire átérezhető ez a szinte 
már megszokottnak is nevezhető helyzet?

Mi az első reakció a hírek hallatán? Legyintés, vállvonogatás, vagy csak 
egyszerűen átugorjuk a szavakba öntött valóságot? De mit tehet egy iskolás diák 
a helyzet javulásáért, s mit tehet egy felnőtt? Mit tehet egy pedagógus és mit tehet 
egy nyugdíjas? Mert nem megoldás a halogatás! Nem lehet másra bízni, vagy csak 
a természetvédőkre, biológusokra, s a természet más tudósaira hagyni ezt az ügyet.

S mi a helyzet azokkal a problémákkal, amiket a sajtó még nem közölt? A Vörös 
Listára felkerült kékuszonyú tonhal, gömbhal és japán angolna a túlhalászás és az 
olykor esztelennek tűnő tömegtermelés miatt jutottak a veszélyeztetett fajok közé? 

Újabb hírek érkeztek a folyamatos erdőpusztításokról… A sajtó visszhangzik a 
politikától és celeb-pletykáktól, és apróhirdetések alatt szerepel az altalajkincsek 
mértéktelen kiaknázása.

Mire jó ez az esztelen tékozlás? Hiszen ezzel az ember csak maga alatt vágja 
a fát. S mi lesz akkor, ha majd arra ébredünk, hogy eltűnnek az erdők, vagy egyes 
állatok már nem lesznek többé?
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Kedves olvasó, mit tennél, ha az a madár, amelynek dalát oly szívesen hallgattad 
egy árnyas fa lombjai alatt, egyszer csak eltűnne, s nem létezne többé?

A rét is oly üres lenne a méhek vidám döngicsélése nélkül...  S nem csak esztétikai 
hiányuk lenne hatalmas, eltűnésük egy egész ökoszisztéma összeomlását jelentené, s 
talán ez lenne az első feltűnő dominó, ami a dominósor megsemmisüléséhez vezetne. 
Nem hagyhatjuk, hogy a történelem megismételje önmagát! Nem követhetjük el      
ugyanazt, mint egykor az első amerikai telepesek, akik visszaéltek vendégfogadóik 
szeretetével s teljesen tönkretették őket, ami egy kultúra eltűnéséhez vezetett.

Ahogy Wass Albert is írta, én is ezt kívánom, kedves olvasó, hogy tanulj meg ör-
vendeni a világ aprónak nevezett, de annál többet érő csodáinak. S tudjunk együtt 
vigyázni, tisztelni és megóvni a „szép vendégfogadót”.

Szalma Krisztina Renáta

Stormen
Senki nem gondolta volna, hogy egy norvég kisvárosban megépül majd, és most 

itt van, készen áll, és várja látogatóit.

A Bodø városában megépült 110 méter magas könyvtár és koncertterem 
épületéről írok. Ezt a gigantikus épületegyüttest egy angliai építészcsoport tervez-
te és építette meg azzal a céllal, hogy megnyerjenek egy pályázatot a sheffieldi     
egyetemen.

A projekt nagy előreugrást jelentett az építészet terén mind a munkásoknak, mind 
a városnak, hisz senki sem gondolta volna, hogy egy eldugott kis városban létrejöhet 
egy ilyen stílusú építmény. A város polgármestere szerint: “A valaha lévő legna-
gyobb önkormányzati projektet foglalja magába az építkezés, és azt szeretnénk 
ezzel elérni, hogy idővel még több ember merészkedjen északra, és ezzel a város 
lakossága is megnőjön.”

Azonban nem mindenki annyira lelkes az épülettel szemben, mint a polgármester, 
hisz sokan azt gondolják, hogy csak rontja a város összképét. Ez a nemtetszés abban 
is megmutatkozott, hogy az épület hivatalos megnyitójára csak a lakosság 20%-a 
igyekezett elmenni. 
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Mégis volt olyan a jelenlévők között, akinek nagyon tetszett az ötlet, és el volt 
ragadtatva attól, hogy tényleg sikerült véghezvinni a tervet. Az épület belsejét díszítő 
gleccseres, norvég fjordos falfestések mindenkit lenyűgöztek, hisz ehhez hasonlót csak 
az osloi operában lehet megfigyelni. Az épület díszítésén tökéletesen észre lehet 
venni a skandináv stílust, a maga szépségeivel együtt. Mivel egy modern, újkori épü-
lethez megfelelő környék is jár, az egész épület környéke egy korszerűsítésen esett 
át, amely még barátságosabbá és otthonosabbá tette a kisvárost. Egy természetes 
díszítőelemet jelent az épület számára a sarki fény, mely a zöld, kék és aranyozott 
összetevőivel tökéletesen tükröződik vissza az épület boltozatán.

A koncertterem otthont ad az újonnan megalakult “Arctic” filharmónia 
előadásainak. A többi korszerű terem is különböző kulturális rendezvények, kon-
certek vagy bulik helyszíne lehet. Az épület elkészülése óta már több világhírű 
előadócsoport is megfordult a falai között, mint például a párizsi vagy a hamburgi 
filharmónia is.

A kis Bodø-ban tehát egy tényleges csoda ment végbe, éspedig az, hogy min-
den kishitűség ellenére sikerült felépíteni a Stormen-t. Ha úgy gondoljátok, hogy 
kíváncsiak vagytok még több kulisszatitokra az építkezéssel vagy berendezéssel 
kapcsolatban, nyugodtan látogassatok el a www.theguardian.com oldalra.

Portik Sanyika, IX.A

Szilveszter
Lassan beköszöntött a december és nincs már messze az év vége sem, ez pedig 

mindenkiben más gondolatokat ébreszt. Mindannyian szeretnénk méltóképpen el-
búcsúztatni az idei évet, és kellő kedvvel és jó hangulatban fogadni az újat. Hiszen 
a december a karácsony mellett a szilveszterről is szól, viszont amellett, hogy ezt az 
éjszakát előszeretettel töltjük szórakozással, nem árt tudnunk azt is, mik is ennek a 
napnak a hagyományai. 

Az ünnep célját senkinek nem kell már magyarázni, viszont mit tudunk I. Szil-
veszter pápáról, akiről az ünnep a nevét kapta?  Érdemes észben tartani, hogy 
az ő uralkodása alatt (314-335 között) következett be az első nagy fordulópont 
a kereszténység történetében. Szinte gyökerestől változott meg a rendszer, mikor 
Nagy Konstantin a római trónra került és az addig üldözött és tiltott kereszténysé-
get egyenesen az állam első intézményévé emelte.  Ez jelentette a kereszténység 
elterjedésének nagy mérföldkövét, ennek emlékét pedig az év utolsó, a pápáról 
elnevezett napjával elevenítjük fel.

Pista Dóra
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Ha karácsony, akkor adventi vásár
A karácsonyi vásárok gyökerei Ausztriából és Németorszából erednek, az első 

vásárt még Bécsben rendezték 1296-ban. Manapság szerte a világban vonulnak 
az utcára emberek, hogy megtekintsék a város éjjeli fényeit, orrukban érezzék a 
karácsony melengető illatát. Gyömbéres tea, forralt bor, mézeskalács, fahéj és na-
rancs illata lengi be a levegőt, a helyi kézművesek árulják portékáikat, s karácsonyi 
daloktól visszhangoznak az utcák. A karácsonyi vásárok óvárosi tereikkel, gyönyörű 
kivilágításaikkal, karácsonyfáikkal a turisták klasszikus úticéljaivá váltak.

Európa legszebb karácsonyi vásárai:
1. Bécs: a vásárok Mekkája, városszerte 20 hely-

színen várják árusok a látogatókat. A leghíresebb a 
Városháza előtti téren kiállított, ami évente mintegy 
3 millió látogatót vonz. 

2. Drezda: A drez-
dai Stiezelmarkt a 
legrégebbi és legna-

gyobb vásár Németországban, ám ez nem jelenti azt, 
hogy ódivatú lenne, sőt. Igazi vurstlihangulat is van itt, 
óriáskerékkel és mindenféle vidámparkos körítéssel.

3. Tallin: Az óváros szívéban áll Észtország 
leghíresebb karácsonyfája. A vásár a város 
jellegéből adódóan igazi középkori hangulatot 
kínál.

4. Prága: A prágai 
karácsonyi vásár nemcsak 
felejthetetlen esemény, de 
kiváló lehetőség a cseh 

karácsonyi hagyományok, a hangulat, az ételek és az italok        
felfedezésére. A legnagyobb és legismertebb karácsonyi 
vásárt az Óváros Főterén tartják, ilyenkor a karácsonyi fé-
nyek, színek, illatok meseszerűvé varázsolják a világ egyik 

legszebb terét.

5. Budapest: Az első karácsonyi vásárt 1999-ben 
rendezték a Vörösmarty téren, az európai váro-
sok adventi vásárainak mintájára. Mára nagyon 
népszerűvé vált, nemcsak a budapestiek, hanem az 
idelátogató turisták számára is.

Farkas-Hegyi Beatrix
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Emberek fekete csemege eledele
Olvadozva boldogít, élénkít, édesít. Egy szó, amelyet mindenki ismer: CSOKO-

LÁDÉ. Nem csak az íze érdekes, hanem a múltja is. Ha már fogyasztjuk, tudjunk is 
róla valamit.

Legelőször az asztékoknál jelenik meg, ahol a kakaóbabot fizetőeszközként is 
használták: négyért zöldségeket lehetett venni, tízért egy nőt, valamint százért egy 
szolgát. Amikor különböző szertartásokra került sor, megpörkölték, ledarálták, vízzel 
habosra rázták és ezt fogyasztották keserű italként, melynek neve „xocolatl” ( keserű 
víz) volt. Azt tartották, hogy a csokoládét a Tollas Kígyóistentől kapták, aki megí-
gérte, hogy visszatér majd. Amikor partra szállt Cortez az Aszték Birodalomban, őt 
hitték az istenségnek, ezért nagy pompa közt szolgálták fel neki az érdekes italt. 

Cortez nagy értéket látva az aszték birodalomban, leigázta őket és magával 
vitte a kakaóbab titkát Európába, Spanyolországba. Eleinte nem szívesen fogyasz-
tották keserű íze miatt, pályafutását éppen ezért gyógyszerként kezdte, erősítőként 
ajánlották az orvosok. Majd folyamatosan ízesíteni kezdték vízzel, tejjel, fahéjjal, 
borral, tojással és a luxus szimbólumává vált, amelyet a katolikus egyház bűnösnek 
ítélt, mert fokozta az érzések erősségét. A szilárd étcsokoládé a 19. század ta-
lálmánya: Conrad Van Houten kakaóvajat állított elő. Formája hengeres volt, ezért 
ördög szarvának is nevezték. 1875- ben pedig Henri Nestlé társította a csokoládét 
a tejporral, így született meg a közkedvelt tejcsokoládé.

A csoki egy fogalommá vált, ott van jóban, rosszban, ünnepeken, kirándulásokon 
az üzletben pedig a polcok csak úgy roskadoznak a nagy választék alatt.

Dósa Sarolta
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Karácsony a nagyvilágban
Szeretet, család és ajándékok. Ez a három kedves szócska a világ minden 

országában jelen van karácsony ünnepén. Ezek azok a szavak, amelyek igazán 
meghatározzák az ünnepet, ám az, hogy ki hogyan ünnepel, az nagyon is változa-
tos.

Az ausztrálok ünneplik számunkra talán a legfurcsább módon a karácsonyt, már 
csak az éghajlat miatt is. El tudod képzelni azt a decemberi napot amikor a tenger-
parton heverészve megpillantod a Mikulást egy szörfdeszkán vagy kenguruháton? 
Egy másik módja érkezésének az a “szán”, de itt sem megszokott szánra kell gon-
dolni, hanem egy olyanra amit nyolc fehér kenguru húz. Az ottani embereknek nem 
a fenyőfa az ünnep szimbóluma, hanem egy helyi őshonos növény, mégpedig az 
úgynevezett Christmas Bush, avagy a Karácsonyi bokor. Az ünnepi vacsorát rend-
szerint napközben tartját, majd lemennek a tengerpartra sütkérezni, vagy krikettet 
játszanak. Az ajándékokat csak Szenteste utáni reggel bonthatják ki.

Oroszország lakosai nem akkor ünnepelnek mint mi, hiszen náluk a karácsony 
január 6-án, Vízkereszt napján van. A hagyományok betartása igencsak fontos 
számukra, az ünnepi vacsora nagyon nagy szerepet tölt be életükben, nagyon 
figyelnek arra hogy semmi se hiányozzon. Az ortodox államban az esemény igen 
vallásos jellegű, amelyet számos szokásuk igazol. Az ünnepség náluk csak akkor 
veszi kezdetét, ha meglátják az esthajnalcsillagot. Egy másik jellegzeteség, hogy 
az anya egy darab kenyéren mézet ad a gyermekeinek, amellyel termékenységet 
kíván a következő esztendejükre. 

Mexikóban is igen érdekes szokások uralkodnak. A karácsony előtti napokat 
posadasnak hívják, ami  szállásadást, elszállásolást jelent. A gyerekek ilyenkor 
házaknál eljátsszák Szűz Mária és Szent József szálláskeresését. Miután végeztek, 
a házigazda engedélyt ad nekik arra, hogy a plafonról lelógó, papírból készült 
pinatát egy pálca segítségével átlyukasszák, hogy kipotyogjon belőle a rengeteg 
cukorka és csokoládé.

Tőkés Nikolett
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Sport
Ez meg milyen sport? 

Labdarúgás, kosárlabda, úszás… ismert sportok ezek, nagy  
múltra tekintenek vissza. Viszont nem csak az számít sportnak, 
ami az olimpia programjába bekerülhet. Bemutatnék hát nektek 
egy-két kevésbé ismert, de annál nevetségesebb sportot. Talán 
ki is fogjátok próbálni őket:

1. Feleségcipelés: A férfiaknak egy 253 méteres távot 
kell megtenniük a lehető legrövidebb idő alatt, viszont némi 
(?) nehézséget jelent számukra az, hogy mindezt feleségükkel/
barátnőjükkel a nyakukban kell megtenni.

2. Telefonhajító verseny: Mennyit cseng az a bigyó és men-
nyire idegesítő tud lenni! Ezen a versenyen jól el lehet hajítani a telefonokat a fel-
gyülemlett dühöt levezetendő. Különböző kategóriákban lehet indulni, nem csak a 
távolság, hanem a dobási koreográfia is számít.

3. Biciklis foci: Nem nagyon van magyaráznivaló rajta. Megér egy próbát.

4. Víz alatti rögbi: Valóban! Ez bizony az, aminek hallatszik. A labda sóval 
van megtöltve, nem fog kiemelkedni a vízből, ám mégis megfelelően lehet irányítani.   
Cél: az elhelyezett vödörbe minél többször betalálni.

5. Bombaugrás: Egy 5 méter magasságban elhelyezett ugródeszkáról kell úgy 
vízbe ugrani, hogy az ugrás minél nagyobb hullámokat keltsen. Pontozzák a bevonuló 
zenét is és a bevonulás koreográfiáját is.

6. Fűnyíróverseny: Autóverseny a javából, csak éppen kis, fűnyírójárművekkel 
versenyeznek a vakmerő pilóták. Alacsony költségvetés mellett lehet így nagy 
száguldozásokat rendezni.

7. Sakk-box (személyes kedvencem): 11 menetből áll egy mérkőzés, minden 
menet első 4 perce sakkozásból áll, a további 2 pedig ökölvívásból. Minden menet 
hasonló felépítésű. Az nyer végül, aki hamarabb mattot ad, vagy kiüti ellenfelét.

8. Kő-papír-olló: Gondolom, sokak számára ismerős ez a sport.  A lényege, 
hogy egy rövid, 3 másodperces visszaszámlálás után a két versenyző felmutat egyet 
a három tárgy közül (a kezével formálja meg azokat): a papír legyőzi a követ, a kő 
az ollót, illetve az olló a papírt. 
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9. Monociklis hoki: Ez sem igényel plusz magyarázatot.

10. Gesztenyefoci: Őszi időkben jól el lehet ezzel szórakozni. Három gesztenye 
szükségeltetik hozzá, ebből kettő képezi a kaput (a két kapufa), míg a harmadik 
gesztenye jelenti a labdát. Ezt a gesztenyét kell berúgni a kapuba. A rúgás után új 
helyzet fog kialakulni, tetszőlegesen lehet megválasztani az új kaput, de az előző 
körben használatos labda a következőben mindenképpen kapufa kell legyen. Az 
nyer, aki hamarabb jut el 10 találatig.

Melyiket próbálnád ki?

Jakab István

Mi is az a les?

Foci: gólok, kapuk, színészkedő játékosok, pálya közepén futó kapusok (más 
néven bírók) – többnyire ezzel jellemezné az emberiség nagy része a labdarúgást.

 De sokaknak nem jut eszébe a futballról a les – az egyik legmeghatározóbb 
szabály. Néha még a futballszurkolók, -kedvelők sem értik pontosan a les lényegét, 
ami akkor lép életbe, ha a támadójátékos a felé érkező passz elrúgásának pillana-
tában az ellenfél alapvonalához közelebb helyezkedik el, mint a labda és az utolsó 
előtti védőjátékos (a kapus is védőjátékosnak számít). A lényege az előnyszerzés 
megakadályozása, hiszen ha nem lenne életben a szabály, a játékosok könnyedén 
átívelhetnék a védők feje fölött a labdát, a kapus mellett várakozó csapattársukhoz, 
aki lazán bepöccintené a játékszert a hálóba.

“Mi lenne, ha…?” fordultam az egyik osztálytársamhoz, azzal az ötlettel, hogy 
kérdezzünk meg néhány lányt, mit is gondolnak a lesről. Mondhatni, elég érdekes 
válaszok születtek:

“Hmm…ellesni egy cselt, taktikát?”
“Hát a les az én vagyok, mert a szemeim <<lesnek>> a cuki focizó fiúk után!”
“Mikor a játékosok támadnak és akinél a labda van az túl előre fut.”
“Az ellenfél csapata a támadó irányában van!”
“Amikor a jóképű pasasok vagyis az izzadt focisták odaállnak arra a sarokra, s 

akkor attól a fehér zászlótól berúgják a bőr akármit a többiek közé a fűre.”
“Az ellenfél rúgja a labdát és te mögötte vagy és elérinted a labdát.”
“Amikor a támadó közelebb van a kapuhoz, mint a kapus, azaz a kapus előtt. 

Ilyenkor a gól érvénytelen és tizenegyes a másik csapatnak.”
“Mikor az ellenfél előreszalad és várja a labdát.”
“Mittudomén, mikor az egyik jól belerúg a másikba!”
“Az egyik játékos lesből megsérti a másikat!”
“Amikor elmegyünk vásárolni az a meccs, amikor gólt akarok rúgni az az amikor 

a pénztárhoz érek, a pénztárca a labda, a les pedig az, amikor én pénztárca nélkül 
érek a pénztárhoz és hátraszólok neked, hogy dobd át.”

“Amikor a kapu melletti sarokból rúgják ki a labdát.”
“Valami szabálytalanság a passzoláskor.”
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“Amikor az ellenfél a passzolás pillanatában az utolsó játékos mögül indul.”
“Egy mozdulat.”
“Spanyolok vagy németek.”
“Hát erre nem tudok válaszolni!”
Egyetlen (majdnem) pontos meghatározás született:
“Ha az ellenfél játékosa közelebb van a labda elrúgásának pillanatában, mint 

az utolsó védő.”
Ezennel is köszönjük a 10.A osztály lány tagjainak, hogy megmozgatták fan-

táziájukat! 
Metz Balázs & Magyari Matyi

Magyar éremeső Dohában

Doha, Katar fővárosa volt a házigazdája a 12. rövidpályás úszó világbajnokság-
nak, ahol 25 méteres medencében versenyeztek a világ legjobbjai.

Bár még a torna kezdetén is voltak esélyesek a magyar sportolók között, mégis 
egy kisebb meglepetés, hogy a világbajnokság hetedik napjának végén a magyarok 
álltak az éremtáblázat második helyén, tíz szerzett éremmel, azaz ha(!) arannyal, két 
ezüsttel és két bronzzal.

Az év legjobb női úszójának megválasztott Hosszú Katinka négy számban is di-
adalmaskodott: hátúszásban 100 és 200 méteren is győzelmet aratott, illetve a 100 
és a 200 méteres vegyes úszásban sem talált legyőzőre. Ugyanebben a számban, 
400 méteren ezüstérmet szerzett és 200 méteres pillangóúszásban, illetve 200 mé-
teres gyorsúszásban is a második helyen ért célba, míg 50 méteres hátúszásban 
harmadikként végzett. Kiemelendő, hogy aranyérmeit kivétel nélkül világrekorddal 
érte el!

A férfiak között Gyurta Dániel, kedvenc számában, a 200 méteres mellúszásban 
tudott diadalmaskodni, míg a 400 méteres gyorsúszás döntőjét, a rövidpályás világ-
bajnokságok legjobb idejével, Bernek Péter nyerte meg. A magyar válogatott másik 
bronzérmét Verrasztó Dávid szerezte, 400 méteres vegyes úszásban.

A különböző esélyesek is sok érmet hódítottak el: az év legjobb férfi úszója, a 
dél-afrikai Chad le Clos 50,100 és 200 méteren, pillangóúszásban, 200 méteren 
gyorsúszásban is győzött, 100 méteres pillangóúszásban világrekorddal. A 24 éves 
spanyol úszónő, Mireia Belmonte négy aranyérmet szerzett hazájának, 200 méteres 
pillangóúszásban, 400 méteres vegyes úszásban világrekorddal, illetve 400 és 800 
méteres gyorsúszásban a rövidpályás világbajnokságok legjobb idejével tudott 
felülkerekedni a többieken.
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Röviden

December 7-én elkezdődött a magyar-horvát közös rendezésű női kézilabda 
Európa-bajnokság. A tornán Európa 16 legjobb válogatottja vesz részt, köztük, a 
rendezői jog értelmében, Magyarország illetve Románia is. A döntőt december 21-
én rendezik, a budapesti Papp László arénában.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiú kosárlabdacsapata közel 90 pontos sikert 
aratott a Mezőgazdasági Líceummal szemben, azonban hosszabbítás után veresé-
get szenvedtek a Kereskedelmi Líceumtól. A lányok meggyőző különbséggel diadal-
maskodtak mindkét mérkőzésükön, a Sportlíceum és az Unirea Nemzeti Kollégium 
ellen.

Matyi

5-8-as rovat
Amikor az ember belép kilencedik osztályba, sokszor elfelejti az 5–8-as életét. Ezt 

azért mondom, mert velem így volt, és a modern filozófiák szerint csak az számít, ami 
velem történt. Néha érdemes azért megkérdezni a kisebbek véleményét is, hogy jusson 
eszünkbe, milyenek voltunk, még mielőtt „megnőttünk”. Szóval íme a kisebbek tollából 
íródottak:

Először is, hálás köszönetet mondanék a szerkesztőknek, hogy felajánlották a 
lehetőséget, hogy a tentamen szerkesztői legyünk, és ezáltal „belekóstolhatunk” az 
előttünk álló évekbe. Remélhetőleg kellő kitartással és megfelelő hozzáállással ez 
akár hagyománnyá is válhat. Igyekezni fogunk tartani a diáklap magas színvonalát, 
és a lehető legérdekessebbé tenni cikkeinket a kedves olvasók számára. 

Ötnyolc. Az amolyan „nagyok vagyunk, de mégsem” hely. Mondhatnám, hogy egy 
nagy, összetertó közösség, mert az jó reklámszöveg, de mindenki volt gimnazista, 
szóval hamar lelepleződne az apró kis füllentésem, és természetesen ezt elolvasván 
az egész tanári folyosó zengne a nevetéstől. Meg aztán nem reklámozni akarom az 
ötnyolcat, hanem inkább bemutatni. Érdekes hely, én mondom. De lesz alkalma az 
olvasónak is kialakítani a véleményét ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő időben.

Ötödikes szemmel

Szerintem a nagyok túl sokat csókolóznak a folyosón. Még ha bemennének egy 
osztályterembe, de így... Lehet, ha nagyok leszünk, másként gondoljuk, de egyelőre 
megmaradunk a véleményünknél, miszerint a nagyok túl sokat csókolóznak a folyo-
són.
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Szabad, légy szabad!
-Nyolcadikos gondolatok-
Telnek, múlnak a percek.
Peregnek a napok, hónapok.
S nem vagyok már kisgyermek.
Sajnos lassan felnőtt leszek. 

Nem tettem még semmit.
Szorongat az idő, 
Ha a testem megnő,
Az élet körém hurkot körít.

Tedd meg, amit meg akartál, 
Vedd lazán, légy spontán,
Szeress, míg a szíved fiatal, 
A lelkem így szaval.

Légy szél, ki erre-arra száll,
Szabad, mint a sasmadár,
Lengj, mint a hinta,
Hozz mosolyt a gyermekarcra.

A zene szóljon,
Ugrálj ritmusra, 
Hajad szálljon, 
Az élet élni hagyjon!

Hagyd a gépet,
Légy újra vad,
Mutasd saját éned,
Hogy mi vagy már?
Szabad!

De szép az ősz!
Szép az ősz, jaj de szép, 
Színben pompázik, meseszép.
Őszanyó már elküldte,
Drága nyár fuss messzire.

Őszben a gyerekek játszadoznak,
A falevelek mind lehulltak.
Ő a szép és kész,
Maradj nálunk, mész?

Ne menj el, mert szeretünk,
A legkedvesebb vagy nekünk.
Ha elmész vigyél magaddal,
Az úton nem zajongva.
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December
A hónap, mikor mindenhol,

Égen, földön, utcákon,

Házak falán s a fákon,

Minden kicsi szegletben

A Karácsony fellebben.

Karácsony ízű a kávé 

s a kakaó,

Karácsonyos az étel,

Csillámló fényesek az utcák,

A rádióból karácsonyi muzsika szól,

S a boltokban angyal, Mikulás,

Csokigömb és havas lámpás.

A piacon fenyőág, erdő-illat terjeng.

Kedves-vidám Karácsony,

Ember, állat várja,

Mindenkinek meglepetés,

Békés lélek s ünneplés.

Bejárja a világot,

Mosoly-nyomot hagyva,

Angyal dallam száll a szélben,

Hull a hó is, szépen libben.

Így várja a felnőtt, s gyermek,

Hogy megérkezzen az új élet.

Találós kérdés
Mondok egy találóskérdést,

Vajon mi a megfejtés?

Valahogy magával ragad, 

Rabul ejt, 

S többet nem enged el.

Édes mámorba ejt,

Égő lázt kelt.

Elkápráztatja szemed 

A sok tündöklő fénye.

Bármerre nézel

Ő már ott áll készen,

Nem kímélve öreget vagy bánatost,

Mindnyájunkat magába ölel.

De nem is baj,

Miért is lenne az?

Mert ezt oly hirtelen

S csodálatos,

Hogy nincs időd ámélkodni,

Tán ellenkezni,

Csakis engedelmeskedni.

Boldog leszel, s moslyogsz,

Hagyod, hogy magába sodorjon.

S többet meg nem állsz.

Elfelejted a kint tomboló hideget,

S egy percre újból gyermek leszel.

Mi lehet ez?
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Yvelson (nem)minden-
napjai

Inkognító
(Melyben Yvelson, a Direktorátus diktátora elvegyül a népjólétben, Kr.u. 2154-ben)

Egy napon, mikor Yvelsonnak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni 
kéne valami nagyon fontosat, indult is a generálisához, hogy megkérdezze, hány nuk-
leáris töltetet tud éppen rendelkezésére bocsátani, de a lépcsőházban észbe kapott, 
hogy evvel a “Program” sikerességét kockáztatná.

Tudniillik a Direktorátussal úgy egyeztek, talán mindannyiuknak jót tenne, ha     
Yvelson régi nagy királyok bőrébe bújna azáltal, hogy a nép bőrébe bújva elve-
gyülne, vagyis egy hétig nem a Direktorátus vezetőjeként, hanem hétköznapi em-
berként élné az életét,  inkognítóban. Ezért kapott is egy álbajuszt, egy lakáskulcsot, 
és már mehetett is, hogy élje alattvalói életét.

Így hát elindult hazafelé, szerencséjére, mint mondtam, még lépcsőházban volt, 
mert közben sűrűn hullt a fehér hó odakint. Kicsike tömbházlakása volt, mint minden-
kinek, jó rozoga, még a múlt évezred legvégéről, szépen kitaposott lépcsőfokokkal. 
Gyorsan készített egy mentateát (ez volt a harmadik napja, már megtanulta, hogy 
kell teát főzni), és a konyhaablakban elszürcsölgette. Közben a szemközti fehér dom-
bokat nézte, és akkor hirtelen valami megmozdult benne. Ezúttal nem a nyomkövető 
mikrochipje rakoncátlankodott a csuklójában, hanem eszébe jutottak a zöld dombol-
dalak, melyeket csak képeken láthatott, mert az atomháború miatt a legtöbb zöld 
növény elszíneződött. De most odaképzelhette őket, a hó alá.  Fel is hívta gyorsan a 
parlamentet.

- Halló, zöld dombokat akarok!
- De Direktor úr, a zöld fű palántáink még nagyon instabilak! Bármelyik pillanatban 
mutálódhatnak!
- Mire elolvad ez a hó!

Azzal lecsapta a kagylót és elindult sétálni. Odakint az utcaseprők lustán piszkál-
ták a havat (minek fáradozni, úgyis elolvad), a buszok pedig lomhán gurultak célál-
lomásaik felé, mint általában. De most, hogy hétfő volt, még a tetőn is alig kaptak 
helyet az emberek. A hó miatt pedig sokat káromkodtak.
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Yvelson nem sietett, ő csak tíz órára kellett bemenjen egy irodába, ott egyik 
papírról átírni valamit egy másikra, majd jöhetett is haza. Megjegyzendő, hogy a 
parlamentben a lehető legkönnyebb munkát keresték meg neki az északi féltekén. 

Ma volt az első munkanapja, de még korán volt, hát benézett egy nagy ablakú 
sarokházba, amelyre az volt kiírva, hogy “Étterem”. De nem talált ott mást, csak 
egy halom elszenesedett bútordarabot, meg egy mutáns patkányfiókát.

- Le kéne szedni onnan azt a táblát... - állapította meg magának kifele jövet -... 
Hamis reklámozás.
Egy újsághordó suhanc odakiáltott a biciklijéről:
- A bácsi tán csak nem a patkányos házban lakik! Oda nem szabad bemenni! 
Fertőző!
- Nem, fiam, nem. Az én házamban nincsenek is patkányok.
- Az nem lehet! Mindenkiében vannak! - s ezzel továbbhajtott.

Yvelson pedig a gallérjába épített adóvevőről felhívta a parlamentet, és 
megérdeklődte, vannak-e ott patkányok.
- Nem, uram, nincsenek. 
- Akkor szerezzenek be egyet. Szolidarizálnom kell a néppel.

Kántor Zsolt
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