
Ezt a he|yet az új Bo|ygató |ogójának szántuk, ám mi-

ve| egrikünk sem ért a rajzoláshoz, úry gondo|tuk,

hogy átadjuk a teret ügyesebb kezű diákoknak. Szere-

tette| várunk minden o|yan tanu|ót, aki szabadon vá-

|asÍott technikáva| (rajz, Íestmény, számÍtógépes
program) ery isko|ánkhoz, és az újsághoz kötődő

emb|émát a|kot' Nyertesünk rajza a
Bo|ygató új jelképe |esz és meg|epe.

tés ajándékot kap' A pá|yamunkákat

|eadhatjátok Mészáros Máténá| a

stúdióban' vary Fekete Gerge|yné| az
1-es tanteremben.

l.9. évf.

62. szátm

2011..

október

Az Nemzeti leheÍségsegítő Tanács 2011-ben a
Bolyai János Gimnáziumnak az Akkreditált Kiválo
Te h etség po nt cí m et ad o m ányozta,

Munkájukat segi-
t ik Huberné
Fekete E|vira és
Schne|| l !d ikó
tanárnők

A Bo|ygató szerkesztősége fiobbról, balra): Balogh Szimóna, Hovodzák |vett

Szerencsés Vivien, Danka Bianka, Rigó Szi|Via, Fekete Gergely

Tartalombol: BEKÖsztNTl

Dr. Kovács |stván tanár úr hosszú
éveken át szerkesztette, írta a Bo|y-
gatót. To||ából sok o|yan cikk kerÜ|t
ki, ame|y a Bo|yai János Gimnázium
mindennapjait, jeles eseményeit tár-
ta az o|vasó e|é, egyben az utikor
számára is megőrizte az idejárő diá-
kok verseit, nove||áit, rajzait, egyszó-
vaI a bo|yais ku|túrkincset. Jóleső
érzés be|e|apozgatni az e|mú|t évek
ery.ery pé|dányába és fe|e|evenÍteni
a mú|t történéseit, egy-egy diákunk
sikerét, vag1r akár e|merengeni egy
diákkö|tőnk versének o|vasása köz-
ben.

Kedves olvasóink! A mai nappa| egy
új kiadvány e|ső pé|dányát tartjátok
a kezetekben. Mi, szerkesztőségi
tagok szeretnénk, ha egy igazi diák.
újságot o|vashatnátok. o|yan cikke-
ket, információkat szeretnénk meg-
osztani ve|etek, ame|yek va|óban
hozzátok, ró|atok szó|nak. Éppen
ezért kérjük a fo|yamatos visszaje|-
zést, a biztatást és a jóindulatú kriti-
kát is részetekrő|. Remé|jük, hogy
kiadványunk sze||emisége, tartaIma
e|nyeri tetszéseteket, és mindenki
talá| majd kedvére va|o o|vasnivalót
a megúju|t isko|aújságban!

A szerkesztőség

l(özérdekÍi

Duma|áda
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A Bolyai János Gimnéaium

diáklapja



2. oldal

Az etső té|év 2oL2.január 13.ig tart. Az isko|ának a tanu|ók szü|eit az e|ső félévben e|ért ^íl\
tanu|mányi eredményekrő| 2oL1'. január 20 -ig ke|| értesfteni. I z \

Rendenlények:
Nyí|t nap november 14. hétfő 15.0o.től
Némewe]seny a város 10. osztá|yosai részére 2ot1'.

|sKol.Al ÜtrtnepsÉe:
A maspr kultúra napja2oL2.január 20. (péntek)' 9.25

lPoryol nr'zrtort,

ber L2. (hétfő)
Szavalóverceny 2ot1'. novem ber 28. (hétfő)
DSD ÍÉsbeli nveIwizsÉa ÍL2/D | 2oL1.. december 6.

lszi szünet 2011. november 2-tő| november sJg tart
Téliszünet 2011. december 22-tő|2oL2. január 2-igtart.

írásbeIivizsga
2ot2. január 9-1o. - szóbe|i vizsga
BoIyai-nap: ünnepi megemIékezés a névadóról
Rendhagó óÉk' nyí|t foglalkozások, e!őadások, tanuF
mányi és m úvészeti sétá k osztá lykeretben, ta n ul mányi
terület szerint.
2oí-I. december 15. (csütörtök)' 7.45.tő|
8.30-tó| 14.o0-ig
A 12. évfolyam nyitótánc főpróbája hozátartozók,ba-
rátok meghÍvásával 15.0o-tó|
Sza|agavató 2o11. december 16. (péntek), 18.00-
23.00
Bolyai Kupa fiú, leány kosár|abdatorna 2ot1". decem-
ber 18-20.
Karácsonyest 2oL1- december 20. (kedd)' 17.O0

FOGADTIRA:
2ot1.. november 21' (hétfő) 16.00

Az Apoendix A|apítvánv elismerései

Fetsőfokú nyáwizsgáért ösztöndfiban részesített a Kuratórium
16 tanulót a L2/B osztá|ybó|, 6 tanu|ót a t2/C osztálybó| és 12-t
a L3/S osztá|ybó|.
A DsD nyelwizsgáért 11tanu|ó kapott a kuratóriumtó| honosítási
hozzájáru|ást.
AMatematika tantárgy kiemelkedő tanulója: Juhász Ba|ázs, Lo/C
AFizika tantárgy kiemelkedő tanulója: Szekér lstván, 10/C
A M a gy a r i rod al o m ta ntá rgt| kie m el ked ő ta n u l ój a:
Szabó Annamária, tL./C
A Bioló$ia tantárg1t kiemelkedő tanulója:Tóth Martin, 1.1'/B és
Szily Marcell 11,/C
Müvészeti dl: PetyovszkiZita, tI/B és Somorjai Réka 1olD
A legeredményesebb csapat az At|étika csapat (Máté K|audia,
Makány Li|i, FürjesiAndrea, Beke Kinga, Huszka Nóra és Hornyák
Viktória)
A Spanyo| oktatási Minisztérium és Spanyo|ország Budapesti
Nagtkövetsége á|tal fe|ajánlott madridi tanulmányút $yőztesei:
Tóth A|etta és Kóczián Ferenc

Az Aooendix a Bolvai János Gimnáziumért Alaoítvánv
d0ai:
Sportkupát és ok|eve|et a következő sporto|ók kaptak:
Feig| Dávid országos diáko|impiai bajnok
(kosár|abdázó)
Farkas Péter maglar bajnoki és magtar kupa ezüstér-
mes csapattag (röp|a bdázó)
Horváth Zo|tán egtesületi mas/ar bajnok, junior váloga-
tott kerettag. (cse|gáncsozó)
Kirá|y Henrik országos bajnok (kosár|abdázó)
Kovács Adrienn ifiúsáÉi maÉyar bainoknak párosban és F tlvétt!i er€ dttné 20t0 1
csapatban (aszta |iten iszező)
Kovács Máté országos bajnok (kosárlabdázó)
Nagy Péter a KTE Ereco U19-es csapat ta$a
(|abdarúgó)
Pawaros Zso|t KTE Ereco fe|nőtt csapat taga, az U18-
as és U19-es csapat vá|ogatott tag (|abdarúgás)
Szi|ágyi Bence mas/ar bajnoki és maglar kupa ezüstér-
mes csapattag (röp|abdázó)
Tóth Csaba a KTE Ereco U19-es csapat ta$a
(|abdarúgó)
Varga Ro|and atléta, mezeifutó
a Legeredményesebb csapat sUL|TÚRÁs csapat
(Nádudvari Dzsenifer, Papp Zso|t, Kiss Máté, Tóth Má-
té, Horváth orsolya, Krizsán Kitti, Molnár Mónika, Sza-
bó Me|inda)
Közösségi munkáér[ Varga Richárd' 13ls
Bonus Animis d[: Váczi Ágnes, t2/ A
Jó tanu|ó - jó sporto|ó: Patvaros lso|t,I2/E
,,Művészeti d[at'': Meryesi Dánie|, 12,/B
A Tantárgy kieme|kedő tanu|ója
Spanyo| nye|vbó|: Gyepes Adél' 13ls
Kémia tantárgrbó|: Szö|ryén Ákos, L2/B
Német nye|vből: Fied|er Szandra, L2/D
Tánc és dráma tantárgtból: Varga Nóra, 13lS
A Bolyai Kivá|ó tanu|ói: Bene Vivien, 13lS és Provics
Eszter, 13lS
Bo|yai dfr: Farkas Enikő, L2/B
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Iffi 
DUil|ALÁon 3. oldal

Nyári é|mény a F|FA-va| A 9/c-s, informatika szakos Kollár Dávid mom körü|be|ü| 350-rő| 498-ra eme|ke-

A Goethe lntézet á|ta| . .. 
27. helyezett lett a Eyors- és gépíró VB-n' dett' Fé| órás át|agban 300-35o-et pro-

köszönhetően r"n"to"ál:":"ffií.".l} Kiskunféleg1tházáról kerütt a Botyaiba, duká|tam legutóbb.

hétig é|vezni u ne'"t"x i"noeg"'"'".".- még nem tudja mi lesz, ha nagly lesz, - A jövőben terveztél hasonló versenyen

ét' A,,Horyan vanoaatü ;"g;;;;;:, 1?!? 
etst jó állás eg1t vállalatnál, és el. való részvételt?

é|etemet?,, címme| rn i"*"r,i*á;i;oó mondása szerint a fizetés sem lényeste- Nagyon szeretnék tovább versenyezni,

zt vettél "* ;#il:'"il:n'lJ'fi.ixl":s ill|entkezők közü| 29 |ánnva| eÉvütt én is '.-.'.
-:1-^--T.. ..-'_ tyors- és gépíró világbajnokságon' Me. vényt a támogatásra a további verse-resn VenefÍem a naromjl:::'1-1,::^.:2:. 

íenet errőt kicsit bővebben? nyekhez. |dén körü|be|Ü| 2-3 VersenyenA szervezők színes programokka| tették ;'-.
még em|ékezetesebbj a; ;flé.ü;i.;. |tazábó| én gépírássa| fog|a|kozom, a készü|ök részt venni, ezek országos szin-

MegismerkedhettÜnku.nJ'"in"'ü;";i :11?'nő 
mondta, hogl a grorsírásba ne tűek.

az épÍtészetben, festésze-to". e.-á r.!i- kezdjünk be|e, mert rengeteg más e|fog- - Miért pont a Bolyait választottad? lllet.

köznapi é|etben i". H;ry;#.'"'no"-." |a|tságom és egéb Versenyre va|ó fe|ké- ve hogyan került hozzád közel az infor-

bepí||antást nyerrretttinx] 
- szü|ésem is zajlott abban az időben. matika szak?

A tanfo|yam során az intézet |ehetővé ryeu 
a gépírás versenyek cé|ja az, hog)/ A Bo|yairó| ha||ottam, hos/ es/ jó színvo-

. - --;^- ;- -;_ 
-.- 

es/ adott idő a|att miné| több karakter na|ú ísko|a. A|apvetien informatika beá|-tene szamun^," n"'":.::"':i::,:'T:- 
terltest produká|junk. (Ez á|ta|ában 10 |ÍtottságÚ Vas/ok, eredeti|eg ínformatikai|yítését is' A tanu|ás':Y:j":,"ek, da- 
o.,. uue' 3o perc') Hibázásért 1oO |e- versenyző vo|tam. Tanáromma| sorraloK es TilmeK tetteK szrneseooe.Utazásunk eglik fő .'i"'Tx ?,.|T:: [.::::""#njil;5T-'íllil':xl TáJ3. ;::l$#."T"l',jli;""ilffi:J::T25-en Kezoooo no| '"T1.:...9:.::11|?^ 
e"nmáso|ása egy nyomtatott |apri|. többnyire az e|ső hat he|yezés egyikétnokság vo|t, me|ynek 

" :]l]:i:1"::."J:: :űi,v* vott a vitágbajnokság? lltetve hol értem e|. A|apvetően szeretem is az in-a 30 kü|fö|di lány képvise|hette Német- ,':'.

országot. zajlott, mi volt a menete? formatikát, és az összes műszaki kütyüt

A Goethe |ntézetnek há|a, fe|eithetetten S.19mé|y szerint én nagton é|veztem a ami a köze|emben van.

é|ményekke| gazoagooia}.-;::q*:{"t :L::::,üT3.-"T..'.ílÍilT"Íi::.ffi1 ,,T#,:r;:h::I:,Í",;T:I"y,,ffioaratot szerenem 
"':11g^,:^..:T:.:: tJl mentünx, este 6 körü| szá|lt |e a gé- kapcsolatban? Sikerütt már beitteszked.idegen ku|túrákbó|, és eme||ett kivá|ó --..-

|ehetőséget kÍná|tak " l,::::: ",:|.^1 lllh fxil:l':i]:'."yoT:"::5:: llK'" a|apvetŐen nas/on tetszik! E|égjátítására is. RendkívÜ| hasznos, izga|- 
..--.-

..-' -l_ .'.-: .-.;. programunk, péntek délután díszvacsora erősnek tűnik. A 3' eme|etre menet mégmas, szoraKoztato napoKat ettem at, .
ame|y ráébre.o"n u|.|.u]Á"g .. ei".o"; !a 

po|gármesteri hivata| dísaermében) mindig e|tévedek, de azon kívÜ| totá|isan
, 
-,--:"7.'_---;.., 

.,; és eredményhirdetés' Hata|mas aranyo- bei||eszkedtem.erenK taruto osszes tenetoseget Kr Ketl
haszná|ni, anogl tettrix 

"o 
.ii i" . ű- i:| 

fa|ú termekben festményekke|' több Szerencsés Vivien 11,/B
nyokkal apá|yázat'"gl'a""xo,. ezer emberre| es/titt. Körü|be|Ü| ez je||e-

!éj::1i Li||a L2/C ..bevettÜk Párizst', és még Disney|andbe
|nteriú Ko||ár Dávidda| is kijutottunk es/ napra'

E - Milyen helyezést értél el? Esetleg kap-
!I táI valamilyen díjat?

lI 21. he|yet értem e| a kategóriámban. A
!l magyarok közü| a |egÍiata|abb vo|tam.
lI Nem o|yan rég, körÜ|be|ü| 2 hete vo|t a
|| Maryar országos Gyors- és Gépíró Szö-
- vetségnek i|yen összejövete|e, ott kap-
E tam es/ em|ék|apot és érmet, és kint
I Párizsban is kaptam egy ango| nyelvű
E em|ék|apot.

T 
- Hot tanultátg.yors- és gépírást?

F Seho| sem tanu|tam gépíi,ást. Magamtó|
}. jött az egész do|og. Egy nyí|tnapon keve.
. redtem a je|en|egi tanáromhoz' aki végÜ|

' .' úgy döntött, hory két ember kőzíj| az' I  - r y  - ' " ' -

,fl eglik én |eszek, akit kivisz a VB-re. Ké-
szü|tünk körü|be|ü| fél évig heti es/ a|ka.
|omma|, és az uto|só hónapban minden
napomat 3-4 őra hosszú maratoni gya-
kor|ássa| tö|töttem. A perces |eütés szá-

b
t'



4. oldal PRoGRAM  FAL ó

Henrl Charriére: Pi|langó

Mindenki másért o|vas könyvet: Van

akit a nye|vezet igényessége érdeke|,

másokat a fordu|atos történet köt |e'

vagy éppen a karakterek, |eírások, pár-

beszédek ejtik őt rabu|. Én szemé|y

szerint mindig is kedveltem azokal a
könyveket ame|yek mesé|tek. A szerző-
nek ígl nem ke|l a szerep|ők szél1ába

adnia gondo|atait' Vagy fölös-

|eges dÍsz|etek mögé bújtatnia
azt, ami megtörtént (vagy ép-
pen nem történt meg) ve|e.

Charriére regénye pont ettő|

csodálatos: Úgy érezzúk, hogy

az írő egy cigarettafüsttő| kö.

dös kocsmában mesé| éveken

át tartó megpróbá|tatásairó|,

az e|ső szökéstő| kezdve egé-

szen aZ a uto|só próbatéte|ig'

itt-ott megto|dva pár fül|entés-

se|. Persze csak azért hogl egy
pillanatra se unjuk magunkat. A kocs-

mai hason|at nem vé|et|en, uglanis
fószerep|őnk maga sem büszkélkedhet

maku|át|an mú|tta|. Pi||angó becenevén
több a|vi|ági figuráva| osztozik Párizs-

ban, akik közt to|vajok és csa|ók épp

úgy megta|á|hatóak mint gyi|kosok vagy
rab|ók. ,,Hősünk'' ká|váriája így rögtön
az e|só o|da|akon kezdődik, aho| is az
ilté|őszék bűnösnek ta|á|ja emberö|és
vádjában' és é|etfogytig tartó kényszer-

munkára íté|i. Az éveken és országokon
átíve|ő szökéssorozat így veszi kezde.
tét, ame|y bár rengeteg meghökkentő,

és épp ezért kissé kiszínezett ka|andot

tarta|maz, mégis Végig hihető marad.
Épp ez az egyszerűség, aziroda|mi esz-
közök szinte te|jes hiánya adja meg azt
az i||úziót, ami miatt nem nagyotmondó

öregemberként tekintünk a szerzőre,
hanem kíváncsian ha||gatjuk minden

szavát' Van is mit ha||gatni, hiszen szó
esik a börtönben ura|kodó szabá|yok-
ró|, a hierarchiárő|, az erőszakró|, amit

a bezártság, a besúgástó| va|ó fé|e|em,

az őrök és a rabok közt fo|yó párharc

okoz. Persze a könyv köze| sem |ett

vo|na ekkora siker, ha kizáró|ag egy

témára koncentrá|. Bár mire végzünk a
köze| 60o olda|as műve|, jó pár börtönt
Végigárunk, azonban ezeket a helyszÉ

neket tarkítják az o|yan e|képesztő ese-
mények, me|yekné| az ember kénytelen
fe|tenni a kérdést. Ez vajon tény|eg
megtörtént? A szerzőt va|óban befogad-
ta ery nomád törzs, aho| több hónapon

l iÉún| keresztü| é|t? Túlé|-
i cnnnRtrnr hette-e votna vataki a

i'Ibbrilm több napon át va|ó
^'1&s;[ hányko|ódást a nyí|t

tengeren? Atvésze|t
vo|na egy egész hábo-
rút, éhínséget, beteg-

séget, több fogo|ytá-

bort. száz ki|ométer-

nyi utat egyetlen egy

ember? A válasz egy-
érteImű,  azonban

néha jobb nem tudni. A könyv esemé-
nyeit nem szabad készpénznek venni,
mert a cé|ja nem a hitelesség volt, ha-

nem sokkaI inkább a szórakoztatás.
És az a szerző, aki több száz o|da|on
keresztü| fenn tudja tartani az érdek|ő-
dést, megérdem|i az írói címet. Még
akkor is, ha sosem tanu|ta a mestersé-
get, hanem azé|ettette azzá.

A névte|en

Manapság egyre több rendező kezd ..

rájönni arra, hogy igenis van igény a

Wi||iam Shakespeare nemcsak csa|ó
vo|t, de soha nem is |étezett ezen a
néven, mive| ismert műveit oxford
grófja Írta titokban, akinek nemesi szár-
mazásáva| nem Vo|t összeegyeztethető
az effé|e e|fog|altság. Ezért Edward de
Yere, az e|őbb em|ített nemes megbíZ

es/ po|gári származású, egyszerű férfit,

hogy Wi||iam Shakespeare-ként játssza

e| a népszerű drámaÍ.ót: És nem me|-

les|eg juttassa e| a néphez azon szava-
kat, ame|yek a kirá|ynő hataImát is

megdönthetik. Persze a szálak szépen

Iassan összefutnak' forradaIom Van

készü|őben, a titkok sem tarthatók
örökké |akat a|att, és Wi||iam szerepe is

kezdi túlnőni önmagát. A hata|omért

viaskodó nemesek közt egyre nagyobb

a feszü|tség, a kirá|ynő semmi|yen e|-
|ená||ást nem tűr, így hamarosan fejek

fognak hu||ani Ang|ia fehér szik|ákkaI
szegé|yezett szigetén. Az e|őZetest a
|enti Iinken nézhetitek meg, a fiIm

azonban sajnos itthon csak idén té|en,
de még inkább jövő év e|ején kerÜ|het

a mozikba. A váró|istátokra viszont min-

denképpen írjátok fö|'
( )

Fekete Gergely LI/B

történeImi
e|gondo|kodtatóbb és mé|yebb tarta|- . . .
mú fi|mekre, fe|téve ha a művészi
vona| nem csak az elvontságban mu- .;. ,
tatkozik meg. AZt pedig már tapaszta-... .

|atbó|tudjuk, hogyha eme||é gönyörű ,'....

képi vi|ág is társu|, akkor a kritikusok- ..;1i

rő|, vagy épp a Fekete Hattyúró|. , , ,

fffl"f :,Tí#,l ?ffi ;:::.T:. . :. il
Ro|and Emmerich fi|mje szintén ebbe ,,'7,';

' / ; ' t
a kategóriába tartozik, hiszen eg, az / i
iroda|omtörténészek (vagl magukat .j
azoknak va||ó fanatikusok) á|ta| e|ter- l' . f l

jesztett fikción a|apu|. rszerint /.i



5. oldal

Hispánságnapja? Eztmártudtad? és még a |ehetet|en megkÍsér|ésére is tu|ajdonképpen két ember se-ve|ed-se-

A hispánság napja Spanyo|ország n"'- |ehetóséEet kaptunk: o|yan spanyo| né|kÜ|ed kapcso|ata, akik va|aha uglan

zeti Ünnepe, melyet oxtáoer tz]én tar. szavakat ke||ett ta|á|nunk, amiket taná. szerették egymást, ám mégis a szakÍ-

tanak meg. A dátum Amerika fe|fedezé- raink nem ismernek. tás me||ett döntöttek. A da|szövegek
Az október 12-én megrendezett ünnep- megírrásához az ihtetet az énekesnőseneK allrt emleKet, ugyanrs nolumDusz

á||ító|ag 1.492-ben .,án u napon err<e- léiln 
az eredményhirdetésen kívü| az saját é|etébő| merítette. Az a|bum da|ai

zett meg Guanahani szigetére, mai - is kiderü|t, hosl me|yik két tanu|ó nyer- egrtő| eryig őszinte éze|mekrő| áru|.

ismertebb nevén - sai Sa|vadorra. te el idén az 525 eurós ösztöndfat az kodnak, hiszen a 11 számbó| csupán

mely a Bahama-szigetekhez tartozik. 
isko|ábó| - ezek kiosztására tény|ege- eg/et|en da|t nem Ade|e szerzett. A

A hispánsá$ szó meg|ehetősen új xele- s.en majd február végén - március e|e- Loveson$ ugyanis egy The Cure

tű , a )C ( . s z á z adbanke zd téke |  r gem-  
jén , a z  EN |BE .nke rÜ |  s o r . E4úton i s f  e  I  d  o  I  g  o  z  á  s

|egetni a spanyo| nye|Vet oeszé|ó]spu- 9,u..u|á|unk 
Dvorácskó Kincső 12. S-es Az album második kis|emeze a

nyo|ország ku|túrajáva| xapcsolatban és. Mamuzsics Dóra 10. D-s tanu|ók- Someone Like You szintén No.1. |ett.

á||ó népeket, terÜ|eteket' Tehát n"'- l"k.: 
em minden ok né|kü|azt hiszem.

csak Spanyo|ország, o" ..*"';;;" l. 
Ünnepségen bemutatták továbbá a összegzésképp ha most össze ke||ene

nagy része is idesorolható: a fe|méru- |egfiata|abb spanyolos évfo|yamot, és a gyűjtenem az album |e$obb da|ait,
- r l^^-^^^. .".- tava|y tanu|mányi versenyt nyert Tóth akkor bajban lennék. Az összes számseK szennt z9 orszag osszesen tooo
' 

.,' ',^ 
|,|^^-| ̂  A|etta és Kóczián Ferenc (1o. D) is be- akár kislemezként is kivá|óan megá||námInt 4Ív mIl||o |aKoJa Kepez| a .

hispánságot számo|t nekünk spanyo|országi é|mé- a he|yét, ám együtt eza t1' da| es/tör-
nyeiről. Kiss Bence és Pusztai Cristof ténetet mesé| e|, ami ta|án a |egtöb-A nrspansag napjat szrnte mrnoen or-

szágban más néven em|egetik, Sp6- 
(1'1. D) az e|őző tanévben megrende- bünknek ismerős |ehet. Nem e$/vidám

nyo|országban példáu| riesü ruacionur 
'..ffi spanyol nye|vű moszkvai színházta- és bu|izós korongot készített az éne-

de Espaha (azaz Spanyotország Nemze- |.á|.kozőrő| tartott kise|őadást. A megem- kesnő, a számok többségén ta|án sírni
,. f.t -^,.'^ ].'- n.^ |ékezés ke|lemes hangu|atban te|t, és támadna kedvünk (Turning Tables,u unnepe) a neve. SzoKas meg spa-

.. ^.::.^t- : '^. mint mindig, most is e6l közös spanyo- Don,t You Remember, Someone Likenyororszag nemzeu naplanaK, a non
napjának, a fe|fedezés napjánax, Pi|ar |os fotóva| zártuk |e az ünnepséget. You), de van, hogy legszívesebben fe|-

napjának i|letve Ko|umbusz napjának Rigó Szi|via 12lS csavarnánk a hangerőt és vele es/ütt
éneke|nénk a Rumor Has lt vagy az l,ll|s nevezn|. Ez uto'o| ToKent Lat|n- 

Ade|e 21 Be WaitingcÍmű da|okat.Amerikában je||emző.
Az Ünnep|és nemcsak Ko|umbusz fe|Íe- 2L évesen a |egtöbb fiatalnak nagr A|árhogy is |eryen, Ade|e képes vo|t

dezésének szól, hanem affé|e nemze1- vág}a, hory elkerü|jön otthonró|, és o|yat a|kotni amire még 1o év múlva is

közi összetartozást is je|ent a spanyo| végre a saját lábára á||jon. Ám ery |on- em|ékezni fogunk. Ha így fo|ytatja, és

anyanye|vű népek számára - ualuss,a doni hö|gleménynek te|jesen más el- megmarad i|yen nagyszerű énekesnő-

e| őket akár egy egész óceán . Pu évtor- képze|ései vo|tak errő|. Ade|e Lauri" nek (és ta|án pár igazán vidám da|t is

du|ót e|őször 1935-ben Madridban B|ue Adkinsnek vagl ahos/ mindun1; ha||hatunk tő|e), akkor akár o|yan e|ő-

tartották meg, azonban csak 1981-ben ismeri Ade|e-nek, sikerü|t o|yan sikere- adók me||ett fo$uk em|egetni majd a

nyi|vánították hivatalosan is nemzeti ket e|érnie még22éves kora e|őtt ami- nevét mint Alicia Keys va8l. Mariah

ünnepnappá. |yenekró| mások az ő korában csak Carey'

És a Bolyaiban? á|modozhatnak. Bertus Andrea 1'1'/B

A Bo|yaiban idén rendeztÜk meg 6 111. 2o11. január 21-én megje|enő 27-re

Spanyo| hetet, me|ynek keretében u kereszte|t a|buma elsöprő sikert ara-

kéttannye|vű osztá|yok ery kis játékos tott vi|ágszerte. A cédé e|ső kis|emeze

megmérettetésen vettek részt. A feL a RolIÍnElnThe Deeptöbbhétigvezet.

adatok közt szerepe|t pé|dáuI a tanáris- te a Bi||board Hot 1oo |istát, ami nem

mereti Verseny, a tapasok Versenye, is meg|epő, hiszen nem vo|t o|yan

i|letve a ,,Ki tud többet A|onsóró|?''- nap, hory ne ha||ottuk vo|na a rádió-

veté|kedó (ea természetesen l6yg; ban vagy a zenecsatornákon.

Laura nyerte). De a már jól ismert 
"'5- 

Magának az a|bumnak a gyökerei a

mok sem maradtak e|, Így mindenki b|uesban és a sou|ban s/ökereznek,
szavazhatott azá|ta|a legszebbnek íté|t amihez remekü| passzo| Ade|e érces,

spanyo| szóra, extrém körmökkel és ám mégis hihetet|enü| tiszta han$a.

fr izurákka| kápráztathattuk e| a zsűrit ,  Az egész korong témája



6. oldal
toGslperó 1

Csiperóva| |sÍambuIban;
avas/ es/ szőke |ány feljeglzései Törökországbó|

Egy utazásról, minden kaIandjáva|, szépségéve|,
csa|ódásával együtt írni veszé|yes feladat és nagy vá||alko-
zás' Legfőképpen azért, mert a számos em|ítésre a|ka|mas
é|mény tú| sok és túl izga|mas ahhoz, hogy az írásbe|i meg.
örökíthető legyen' Fé|vén, hogl kihagyok va|amit; szögezzük
|e a fontosabb adatokat. |dő:2oI1-július 19-tő| 2011. jú|ius
28-ig. Kiindu|ási pont: Kecskemét, a Kis Tesco parko|ója.
Utazás: autóbussza|. Érkezés: Rodostó érintéséve| |sztam.
bu|ba. Az itt e|tö|tött idő: egy hét. Minősége: felejthetet|en.

Az utazásunk meg|ehetősen hosszúnak és kimerítő-
nek bizonyu|t; tekintettel a körülményekre és a 2I őrás fá-
radhatat|an zötykö|ődésre. Az aIkaImas eszköz: autóbusz.
Mive| az út nagy részét éjszaka tettÜk meg; mindenki próbá|t
a|udni; kisebb-nagyobb sikerre|' Kispárna, otthonró| hozott
p|üssmaci és az Ü|ések közti fo|yosó á||t csak rende|kezé-
sÜnkre.

E|ső megpróbá|tatásainkbó| fe|ocsúdva érkeztünk
meg Rodostóba, aho| a gyönyörű idő és a tenger |é|egzete|á|-
lító |átványa némi|eg enyhítette kétségbeesésünket. Meg|á.
togattuk ||. Rákóczi Ferenc múzeumát, aho| maglar nyelvű
idegenvezetésben részesülhettünk. Ezután - vonakodva -

ismét buszba szá||tunk, és meg sem á||tunk a mesésen gyö-
nyörű |sztambu| városáig. A ko||égium udvarán - aho| szá|-
|ást kaptunk - vékony kor|átsor választott csak e| a tengertő|,
aho| esténként egyik vi|logó partihajó követte a másikat.

Az itt tö|tött napok igencsak izga|masnak és kÜ|ö-
nösnek bizonyu|tak; a sok kÜ|önbözőség a mi ku|túránkhoz
képest tette ezt a kirándu|ást egyedivé. Az utcákon egyérte|-
mű vo|t, hogy ki tartozik ide és ki nem; akármerre jártunk'
mindenho| érdeklődő pil|antások követték a |épteinket.

Azt hiszem, |sztambul az éjszakai é|et és a bazárok
városa. Bevásár|ó utcák, utcai árusok, kirakodó aszta|ok
hosszú sora kígyózott mindenÜtt, aho| az ehhez nem szokott
vásár|ók bő kíná|atbó| vá|ogathattak a sok csecsebecse,
színes holmi között. Nagy közszeretetnek örvend itt a vízipi-
pa: a bárok, éttermek e|engedhetet|en részeként. Esténként
sokfelé |áthattunk középkorú, sőt idősödő párokat eme||ett
beszé|getni, szórakozni.

Végigkósto|tuk a török konyha remekeit: ki-ki kedvé-
re vá|ogathatott a kebab, a szezámmagos édes perec, egyéb
édességek, török csemegék és szárÍtott gyümö|csök között.
Nagy has/ománya Van a teának: sok kÜ|fö|di szere|em-
teáva| próbá|ta növe|ni az esé|yeit. A Zö|dségbazár nagy for-
gatagában pont nekem sikerü|t - természetesen egyedü|i.
ként a csoportunkbó| - e|vesznem; szerencsére két rendőr
Vihogva ugyan, de viszony|ag készségesen a segÍtségemre
sietett. Mondhatni |epergett az é|etem a szemem e|őtt,
ahogy a rendőrök á|ta| |eá|lított taxiva| egyre távo|odtunk a
ko||égium me||ett fekvő, már em|ített hídtó|. Sötétebbné|
sötétebb gondo|atok kergették eglmást az aglamban, a
rabszo|ganőnek e|adástó| kezdve egészen a tengerbetaszÉ
tásig. Nem enyhített aggoda|mamon az sem, hogy a sofőr
Végig titokzatosa n sutyorgott a telefonjá ba...természetesen
törökü|' Eryszer csak megfordu|tunk és lassan, de biztosan
megérkeztünk a ko||égium épÜ|etéhez. Nyi|ván nem aján|ot-
tak értem e|ég kecskét vagy tevét...

A forga|omró| annyit, hogy eddig seho| nem |áttam
még ennyire irányítat|anuI zavaros köz|ekedést' Minden má-
sodik autó taxi vo|t; a nagy forga|om pedig igencsak megne-
hezítette a turisták e|juttatását A-bó| B-be'

Több |átványosságot, dzsámit is meglátogattunk, a
|egérdekesebb mégis egy Mini Törökország nevű kert vo|t. |tt
megcsodá|hattuk minden itteni nevezetesség kicsinyített
mását; többek között a mi ko||égiumunkat is.

Hajókirándu|áson is részt vehettÜnk, aho| nagy kört
tettÜnk a Boszporusz csendes vizén. E|mondhatjuk, hogy
vo|tunk Ázsiában is.

A törökök igencsak nyitott' közvet|en emberek; a
gyanút|an, magyar |ányokat nem egyszer kérték fe|eségü|
kü|önböző árusok. Ami pedig kü|ön érdekes vo|t; egy mezte.
|en vád|i Vagy kivi||anó térd sokka| inkább megdöbbentette
az ittenieket, mint egy fé|ig szabadon hagyott vá||, me||kas.

osszességében véve azt hiszem, mindannyiunk
nevében e|mondhatom' hogy é|etünk egyik |egfe|ejthetet|e-
nebb utazása vo|t ez. Fantasztikus é|ményekke| gyarapodva
tértÜnk vissza kis hazánkba és szeretteink öle|ő karjaiba;
aho| furcsa módon nem kacsintgatnak ránk mindenfe|ő|,
értjük' mit motyognak a taxisofőrök és még a kebabon is
érezni, hogy nem eredeti. Végsó következtetéseket |evonva:
felejthetetlen kaland volt.

Nagy Diána 1l,zE

Szürkeségben merengve
Csend. Csend. Csend.

Már évek óta némaságban é|ek;
Honnan fut a szÍvem'
S  menekÜ|a |é|ek .

Sorsom nyuga|om börtönébe zárt,

Sírom is ez |esz csak ta|án?!
E|ragad az eseményte|enség furcsa mámora,

Szürke ködben ringat,
s |etaszít oda,

Honnan e|rettenve menekü| a |é|ek,
Hol tenni nem,

Csak á|modni képes.
Horváth Anna 9/D



Viva espana

A Bolyaiban már-már haglománynak tekinthetőek a nyaran-
ta megrendezett kü|fö|di utak. Az egyik idei úti cé| Spanyo|or-
szág vo|t. Nényei Zita tanárnő vezény|etéve| fedeztük fe|
körü|be|ül 50 társamma| a spanyo| riviérát. Természetesen a
|egtöbb érdek|ődő a spanyo|-maglar kéttannye|vű tagozat
diákjai között akadt, hiszen itt eryaránt a|ka|munk nyí|t meg-
csi||ogtatni nye|vtudásunkat és elmé|yíteni a cé|nye|vi törté-
ne|em rő| és civi I izációró| szerzett ismeretei nket.

2o11. jú|ius 5-én vágtunk neki a
27-28 órás buszútnak. Európa
ta|án |egcsodá|atosabb országain , '
keresztÜ| mentünk: sz|ovéniát,:ir
o|aszországot és Franciaországot $'.
is érintettük. KörÜ|belü| 80 km-re ii
Barce|onátó|. Ca|a Llevadó kem-
pingiében |ettünk elszá|láso|va. A
nés/ csi||agos kemping közvet|e-
nül a tengerparti dombo|da| tera-
szain terÜ| e|, így minden nap a
csodá|atos panoráma me||ett tér-
hettünk nyugovóra. Ezért a ki|átá-
sért természetesen meg ke||ett
küzdenünk, hiszen 1o2 |épcsőfok
Vezetett afaházakhoz.
Vá|tozatos programokró| gondos-
kodtak a szervezők: egy hajókirán-
du|ás keretében e||átogattunk egl
festői kis ha|ászfa|uba: Tossa de
Mar-ba, aho| megnéztük a piacot,
a ka|ózok e||eni védekezésképp
épü|t középkori várat, a Vad Partot
és a strandot. L|oretbe tartva az üvegfenekű hajón a|ka|-
munk nyí|t megcsodá|ni a tengeri é|ővi|ágot. Másnap, Barce-
|onában Antoni Gaudífő művét tekinthettük meg, a Sagrada
Fami|iát, ami egy - egye|őre még - befejezet|en katedrá|is,
majd a Güe||-parkot jártuk körbe.

Útban Montjuic felé e||átogattunk a Gaudi házakhoz (Casa
Bat||ó, Casa Mi|á) és megnéztük a Pueb|o Espaio|t (spanyo|
ska nzen ), a ho| Spa nyo|ország je| |egzetes épü |etei nek mása it
készítették e|. Ezt követően az o|impia Stadionná| pihentÜnk
meg. Es/ glönyörű ki|átóró| pedig madártáv|atból is
megcsodá|hattuka festői szépségű Barce|onát, Európa egyik
|egnas/obb kikötővárosát. Bejártuk a Gótikus nes/edet, a
Picasso Múzeumot, a Panoptikumot és Tengerészeti Múzeu-
mot, majd megmutatták nekünk Európa egyik |egnagyobb
akváriumát. A sűrű, fárasztó programokat időnként szabad
progra mok szÍnesítették' | |yenkor a| ka| m u nk nyilt sétá |gatn i,
néze|ődni, vásáro|ni vagy csak egszerűen befogadni a spa.
nyo| atmoszférát'

7. oldal

Az elkövetkező napok már a nye|vtanu|ásró| szóltak. Spanyo|
tanfo|yamokon vettünk részt, aho| játékos fe|adatok kereté-
ben gyakoro|hattuk tudásunkat. Természetesen szó sem vo|t
véresen komo|y mago|ásró|, do|gozatokró|, hiszen az órák
sz6r akozv a, éneke |ve te |tek.

A programokkaI próbá|ták mindenki íz|ését kie|égíteni,
hiszen a történe|mi- és va||ási vonatkozású he|yek me||ett
(p|.: montserrati katedrális a Fekete Jézussa|, a geronai kat-

edrá|is és az Egyház-
múzeum) megnéztük pé|dáuI

az FC Barce|ona stadionját,
e||átogattunk ery delfinári-
umba és megkósto|tuk a
spanyol nemzeti konyha re-
mekeit.

Az uto|só nap mé|tó befe-
jezéseként egy Vacsoraesten
vettünk részt, aho| nagy
terülj-terülj asztalkámat
csaptak a tiszte|etÜnkre.
Záróműsor gyanánt a
"lányokká varázsolt fiúk"
szo|gá|tak, akik természete-
s en  n em  a  s a j á t
kedvte|ésükre ö|töztek be,
hanem a csapatfeladatok
s i k e r e s  mego I d á s ána k
érdekében vá|la|ták a meg-
próbá|tatást.

Ez a pár nap e|ég vo|t arra, hogl a szÍvünkbe zárjuk Spanyo|-
országot és e$l örök em|ékke| indu|junk haza' Biztos Vagyok
benne, hogl borús őszi napokon, az isko|apadban ü|ve még
hosszú ideig moso|yt fognak csa|ni az arcomra az itt áté|t
pillanatok.



F
8. oldal I W MINDENT BELE

a _z*t

tEG
BOLYAIS HOROSZKIP

Spanyolosok!
A Ho|d és Emi|ió á||ása szerint sajnos spanyo|os osztá|yna
nincs pihenés! A nagy hajrá még csak most kezdődik. Az
szünetben sem tehetitek |e a könyvet. Firye|em o-osok
rátok igaz a |e$obban. De ha betartjátok a december m
Hawai i!

Németesek!
A Jupiter meghatározó a németesek számára!
őket védelmezi. Egy igazán jó kezdést tudhattok
mögött. Ha mégis becsúszott 1-2 rossz 1egy ez a hónap ig|a
zán a|ka|mas a javÍtásra. Haszná|játok ki a Jupiter
erejét, mert most a tanárok is megértőbbek ve|etek!

Sportosok!
A Mars és a Fö|d nem egyezik október végén! Ez rátok hat
a |e$obban. Az osztá|yotokon be|ül is több összezörd
várható. Fizikai|ag is tú|terhe|tnek érzitek magatokat. AZ
szünet rátokigazán frissítő hatássa| |esz. É|vezzétek ki
d en percét, h ogy vissza nye rj étek f ittségeteket.

Matekosok!
A Fö|d háborog! Az egyensú|y nemcsak a számok
igaz, hanem a be|sőnkre is. Sze||emi |eterhe|tségetek
De most fordÍts időt pihenésedre, társaidra és sportolj bará
taidda|. Ezazidőszakjó a kapcsolatok kia|akíltására. A
hajrá nektek |esz a |egkeményebb, készÜ|j rá!

Angolosok!
A Mars nem sem mutat es/szerű utat' Egrszer |ent
fent. A |azaságotok trendi, de a tanáraitok nem igazán díjaz
zák. A su|iban figye|jetek társaitokra' A bu|ikban és
vete|eken viszont abszo|út nyerők vagytok most!

Ba|ogh Szimóna 1

A csapat ta$ai: Beke Kinga, FÜrjesi Andrea, Gyárfás PatrÉ
cia, Gyenes Anna, Hornyák Viktória, Huszka Nóra, |vicz
Dóra, Lédeczi Li||a, Makány Li|i' Máté K|audia, Németh
Kata, Péteri Judit, Prikke| Zsanna, Répási Kinga,
Szolomayer Amanda
Edzőjük: Adamik zo|tán

MIERT EPPEN MALLORCA?

Mikor spanyo|országi nyári munkát kerestem, javaso|ták e|ő-
ször, hogy |es/ek au pair. Ez persze összetettebb tevékeny.
ség, mint a bébiszitterek fe|adatai: nemcsak gyermekfe|ügye-
|etbő| á|l' az ember e$/Ütt is é| a fogadó csa|ádda|, s mive|
te|jes e|látásban részesÜ|, csak zsebpénzt kap. A rengeteg
e|őnyön kívü| természetesen sok hátránya is van egy i|yen
munkának, töké|etes |ehetőség a tapasztalatszerzésre és a
nye|Vryakor|ásra, és ha va|aki vá||a|kozik rá, biztos, hogl
rengeteg é|ménnyel |esz gazdagabb. A|apvető követe|mény a
jó nye|vtudás, a kü|földi szü|ők uglanis azt szeretnék, hogy
csemetéjük más nye|veket is gyakoro|jon. Az e|várások csa|á-
donként vá|toznak, ahogyan a szabadnapok vagy órák szá-
ma is. Ennek érdemes utánanézni, mie|őtt be|evágná|, mert
nem mindegy' hogy kikke| ke|| együtt é|ned nap mint nap egy
te|jesen új környezetben.
Sok keresés és meghiúsu|t utazás után végü| augusztus e|ső
napjaiban munkát aján|ottak MaIlorcán. AzonnaI jegyet ke-
restem és egy héten be|Ül már a gépemre vártam a repü|őté-
ren. Puerto Pol|ensán |aktam, egy kisvárosban a sziget észa-
ki részén, egy ottani csa|ád két gyermekére ke||ett vigyáz-
nom. A nagyobbik lány nyo|c, a húga hat éves vo|t. Bár spa-
nyol szakon tanulok, nemcsak a nag)/obb gyerekkel kellett
ango|u| beszé|nem (aki egyébként ango| nye|vű nemzetközi
isko|ába jár), hanem az anyukáva| is. A csa|ádon be|ü|i tár-
sa|gás szinte kivéte| nélkÜl kata|ánu| fo|yt, ami hivata|os
nye|v a Ba|eár-szigeteken.
Egyálta|án nem bántam meg az ott tö|tött egy hónapot, bár
csínytevésbő| akadt bőven és szabadidóm is csak vasárnap
dé|után vo|t. Az emberek, akiket megismertem, nagyon ba-
rátságosak és kedvesek vo|tak, azza| köszöntek e| tó|em,
hogt visszavárnak. Regge|tő| estig a |ányok me||ett voltam,
még a házi munkába is besegÍtettem, mondhatni én végez-
tem azt is (takarítás, főzés... stb.).
|gazi kihívás vo|t, aján|om mindenkinek, aki szeretne vi|ágot
látni, nyelvet gyakoro|ni vagy va|ami újat tanu|ni, és mind-
eközben jó| érezni magát. Ahhoz persze, hogy mindebbe ma-
gadtó| vá$ be|e, szükséged |esz bátorságra, türe|emre és
kitartásra. Hiszen a saját tapasztalatok a |egem|ékezeteseb.
bek és |egizgaImasabbak.
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Újnot a csúcson - l. helyezést ért e| az országos Diáko|impián
lány at|étikai csapatunk

Immár 5. a|kalomma| értek a csúcsra at|éta |ányaink' Nem
csak az összetett Versenyt nyerték meg, hanem magasugrás-
ban, sú|y|ökésben és gere|yhajításban is ők vo|tak a |egjob.
bak és á||hattak a dobogó |egmagasabb Íokára'

G ratu lá lu nk teljesft ményÜ khözl

A |apban szereplő szerzők: Ba|o{h Szimóna 7o/D, Bertus Andrea 11,/B
Danka Bianka 1VB' Fekete Gerge|y I!/B, Lédeczi Li||a 72/C Nagy Diána
77/ E, Rigó Szi|via 72/S,Szerencsés Vivi en 17/B
Patroná|ó tanárok: Huberné Fekete E|vira, Schne|| |ldikó
szerkesaő: Mészáros Máté 72/c
Fe|e|ős kiadó: dr. Főzóné Tímár Évaigazgató


