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

ve| egyikünk sem ért a rajzo|áshoz, úgy gondo|tuk,

hogy átadjuk a teret ügyesebb kezű diákoknak. Szere.

tetteI Várunk minden o|yan tanu|ót, aki szabadon vá-

tasztott technikáva| (rajz, festmény, Számítógépes
program) ery isko|ánkhoz, és az újsághoz kötődő

emblémát aIkot. Nyertesünk rajza a
Bolygató új je|képe |esz és meg|epe.

tés ajándékot kap. A pá|yamunkákat

leadhatjátok Mészáros Máténá| a
stúdióban, Vagy Fekete Gergelyné| az

1-es tanteremben.
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Karácsonyesti e|őadás december 20. 17 :oo

Lázár Ervin: A Nésrszög|etű kerek erdő meséiből

Mikkamakka, macskaszerű kis fígura - Firtermaiszter Diána

Vacskamati, ő is macskafé|e - Bukovinszky Flóra

Aromó, a fékezhetetlen agyve|ejű nyú| - Darabos Viktoria

Bruckner Szigfrid, a korosodo csodaorosz|án _ Burovincz Damján

Szörnyeteg Lajos, akinek óriási szÍve van (viszont nem egy |áng-
ész) - Dominek Márk

Ló Szerafin, a kék paripa - Csontos Fruzsina

Nagy Zoárd, a |épkedő fenyőfa . Kirá|y Eve|in

Dömdödöm, a bölcs - Tajo|a Dominika

Maminti, a kis tÜndér - Ei|er Brigitta

Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, aki nem szereti a bukfencet és a
nevetést _ Szűcs Enikő

Mesé|ő, határozottan ember formájÚ - Süveges Viktória

,

Tudóíokk .. .]

Gólyabál

Büszkék |ehetünk

!sr' iz.t
: , : ,  .  t i  ) ' l

.  , i - , . ; ,  
t r -  .

: "t 1''.;;i;.,,.:,;1,.

!lindentr

Íogságában

bele

'3. ',

,

4-5.

ó. ..

1.,',

8.

És itt a Bo|ygató-kvíz| GondoIom,
bolyais diákként néhányszor Végigol.
Vastátok/. ha||gattátok már Bolyai Já-
nos é|etrajzát, és egyálta|átr nincs ked.
Vetek egy Újabb összefog|a|óhoz. Hogy
bizonyÍtsátok, mennyi mindent tudtok
isko|ánk névadójáró|' összeál|ítottunk
nektek egy kvízt. Vá|aszo|játok meg a
kérdéseket helyesen, majd töltsétek ki
a kivágható játéksze|vényt, és dobjátok
a ponáná| talá|ható dobozba! A he|ye-
sen vá|aszo|ók közt egy fe|e|et-, i|letve
röpdolgozat.mentesítŐt sorsoIunk ki'
amit a szerencsés nyertes a tanév so.
rán a matektanáránál vá|that be - saj.
nos csak egy aIkaIomma|. A mentesÍtő
témazáró esetén nem haszná|ható. A
leadási határidő december 16. péntek,
a sorso|ást december 19.én hétfón a
nagyszünetben tartjuk az au|ában. Sok
szerencsét a játékhoz! ;)

Bolyai-kvíz
l . Me|yik állítás HELYTELEN?
A - Vo|t házi őrizetben.
B - Kráteft neveztek e| ró|a.
C - A Maglar Posta bé|yeget adott ki, melyen
az ő arckéoe van.
D - K|apka Györgltábornokhoz hason|ított.
2. Melyik állítás HELYTELEN?
A - Bo|yai virtuóz hegedűjátékos vo|t.
B - Tehetségesen vívott.
C - Udvöz|őverseket írt.
D - Főhadnaryi címet kapott.
3. Melyil i ál lítás HELYTELEN?
A - 14.000 o|da|nyi kézirat maradt fenn tő|e.
B - 30 éves' mikor megjelenik az Appendix.
C - Kitűnően rajzo|t emberi a|akokat.
D _ Megvetette a dohányzást és az a|koho|-
.^x '  '^^ -+Á^+
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4. Mi|yen terü|eten NEM je|eskedett
iskolánk névadója?

A - Széoírás

B - Geometria
C - Latin
D - Német
5. Többen is maguknak tu|ajdonították
Bo|yai tanuImányainak alapötleteit
vagy egy időben a|kották meg ve|e azo-
kat. Kire NEM il l ik az á||ítás?
A - Lobacsevszkij
B - Gauss
C - Richard Baltzer
D -  Hami l ton

BoIyoi-kvíz

Náv:

osztő|y:

Megf ejtések:
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DECEMBERI ELÓZETES

2011. december 15. (csütörtök) a Bo|yai nap programia -

7 '45 Megnyitó Ünnepség

8.30 A L2' élrto|yam sza|agavató műsorai

9.3o A 72. évfo|yam sza|agavató főpróbája

10.oo-tó| Évfo|yam progra mok

9' évfolyam: P|anetárium - ,,Csi|lagos évszakok''

10. évfolyam: Katona Em|ékház - E|óadás Katona és kora címmel

11. éWo|yam: Cifra Palota . tár|atvezetés

t2. éltfo|yam: Eg]ikori bo|yais diákunk, Duránszkai Gábor szocio-
|ógus e|őadása

15'0o: Nyi|vános sza|agavatói főpróba

2o11. december 16. (oéntek)

1-8.00 - 23.o0:SzaIagavató belépés vendégeinknek_csak meghÉ
vóva|, bo|yais diákoknak diákigazo|vánnyaI

2011. december 19-20.

Bo|yai Kosárkupa

2011. december 20.

77 .oo Karácsonyest| mt]sor _ Lázár Ervin: A négyszög|etri kerek
erdó c. művét e|őadja a ]-o. B osztá|y

Szeretette| hÍvunk minden diákot és tanárt a hagyománvos kózös
karácsonvi ünneplésre!

18.o0 Közös s/ertyafényes ének|és (gyertyát mindenki hozzon)

A szünet e|ótti uto|só taníltási nap: december 21' (szerda)

A té|i szünetre minden tanárnak és diáknak jó pihenést kívánunk!

A szünet utáni e|ső tanítási nap:2ot2.január 3. (kedd)

Katona József szÜ|etésének 22o. évfordulója alkalmá-
bó| rendezett ',Ta|á|kozásom Katona Józseffe|'' című
emlékbeszéd Író és - fe|o|vasó Versenyen Szabó Éva és
Petyovszky Zita L2, B osÍályos tanulók kÜ|ondÚat nyer-
tel(.

A Radnóti Mik|ós regionális és nemzetközi vers-és pró-
zamondó Versenyen Somorjai Réka 11. D osztályos
tanu|ó |||' helyezést ért el.

A Bánffy Györgl vers-és prózamondó Versenyen
Petyovszki Zita 12. B osztá|yos tanu|ó |V. helyezést ért
e l .

Ko|lár Dávid 9. C osztá|yos tanu|ó országos gépíróver-
senyen vett részt. Mind magyar nye|vű gépÍrás' mind
ango| nyelvű gépírás kategóriában |. he|yezést ért e|.

A lapban szereplő szerzók: Balogh Szimóna to/D, Danka Bianka L7/
B, Fekete Geree|y LaB, Horváth Anna 91o, lsze Vivien 10/A Papp
Et'likő t2/B, Rigó Szilvia L2/S' Szabó szabo|cs 11,/E, Szerencsés
Vivien 11,/B
Fotó' i|lusztráció: Bársony Fruzsina 9/B, Csernussi csenge 9/B, Feke-
te Csi|la !2/C' Mészáros Marianna tanárnó
Patronáló tanárok: HubeÍné Fekete EIvira, Schne|| ||dikó
Szerkesáő: Mészáros Máté t2/c
Fe|elós kiadó: dr. Főzőné TÍmá r Éva igazgatő

Versmondó verseny

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerÜ|t
a Bo|yai János Gimnáziumban az őszi versmondó ver-
seny. |dén egy kortárs költő, Lackfi János versei közÜ|
ke||ett vá|asztani' Az e|őadókat Répási Angé|a tanárnő,
Petyovszki Zita 72/B-s tanu|ó és Dominek Zso|t tanár
úr értéke|te. Kü|ön kategóriába soro|ták az á|ta|ános
iskolásokat és a gimnazistákat. Mindenki kapott egy
e|ismerő ok|eve|et, a helyezettek az ok|evél mel|é még
könyvuta|ványt is átvehettek a zsűritő|. Természetesen
a hagyomány fo|ytatódik, és jövóre is ta|á|kozna{ azif1ú
szava|ók a Bolyaiban.

|sko|ánk képvise|etében Aszódi Jú|ia és
Bukovinszky Flóra a 3. he|yet szerezte meg, míg
Nary Diána 1. lett eme patinás Versenyen.

|sko|ánkban az elmÚlt hetekben számos városi és megyei döntőt
rendeztek.
A V|. korcsoportos |eány röp|abdába csapatunk a városi döntőből
a meryeidöntőbe jutott'

A V|. korcsoportos leány kosár|abdázók és ugyancsak ebben a
korosaá|yban a fiúk is a megyei döntőt megnyerve, már a terü|eti
döntőn mutathatják meg, jó| ismert trÜkkjeiket.

Bolyoi-kvíz

Név:

osztó|y:

MegÍejtések:
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Tudósokk
; l Luca á|| a széken
"\

Habár december 13-a a Luca székéről vá|t
nevezetessé, azért nemcsak ez az egy ba-
bona ka pcso|ó dik hozzá.
Gondolom, szinte mindenki ismeri a Luca
széke készttésének szabá|yait, |ega|ábbis
nagy vona|akban bárki el tudja mondani:
december 13-án kezdik el Íaragni, és kará-
csonyra el ke|l készü|ni ve|e, ki|encfé|e fá.
ból készítík' meghatározott az a|akja, a
nrérete, nem haszná|hatnak összei||eszté.
séhez szögeket, és ami a legfőbb: aki az
éjfé|i misén fe|álI a kész székre' az meglátja
a boszorkányokat.
Egyes történetek szerint Luca azonos Szent
Lucával, egy fiata| szíjz|ánnya|, aki nem
akart pogány hitre térni, és pogány Íérfihoz
feleségÜ| menni, ezért mártírhalált ha|t,
mások szerint maga szúrta ki saját szemét,
hogl ne tessen jÖvendőbelijének, míg
megint mások szerint Luca maga is boszor.
kány vo|t. A magyar néphagyományok sze-
rint azonban Luca csÚnya öregasszonyként
Vagy fehér|ep|es a|akként je|enik meg, és
Íeladata a bÜtrtetés és a rontás.
A hiedelem szerint az asszonyoknak nem
szabadott ezen a napon do|gozniuk, külön-
ben Luca megbüntette őket'
A babonás emberek fokharymáva| iryekez.
tek távol tartani a gonosz sze||emeket és
boszorkányokat, ezérI. ÍokhagzmávaI dör-
zsölték be á||ataík Íejét, fokhas/mávaI raj-
zo|tak keresztet az ajtókra, fokharymás
kenyeret ettek, sőt fokhaglmagerezddeI
tömték be a ku|cs|yukakat is' E|dugták a
Sepruket, ho6l a boszorkányok ne tudjanak
röpködni ve|ük, ráadásuI kö|csönadni/-
kérni sem vo|t szabad, nehos/ az is a bo-
szorká nyok kezére kerü|jörr.
Azonban december 13-a nemcsak a boszor-
kányokról Szó|t. A fiatal lányok ekkor jóso|-
ták meg jövendőbe|1ük ki|étét is, es/esek
szerint gombóc, mások szerint dere|ye se.
gÍtségéVel. 13 darabot keIlett készíteni,
mindegyikbe eg-egy papírfecnire írt nevet
rejteni, s ame|yik gombóc Vagy dere|ye e|ső-
ként jött fe|, az abban |évő név |ett a |ánv
férjének a neve is.
Szokás vo|t még a pogácsasütésbő| va|ó
jós|ás is. Minden pogácsára ery.es/ to|lat
tettek' s akinek a to||a megperzselődött, az

b e t e g s é g r e
számÍthatott.
A vöröshagy.
ma segítségé.
Ve| a köVetke.
ző év időjárá-
sát próbá|ták

gét' Vagy hat fé|bevágott vöröshagymát
besóztak - ezek képvise|ték az év 72 ho-
napját -' és amelyíkben a só e|o|vadt, az
esős hónapnak ígérkezett.
Nem is gondo|nánk, de a ha||oweenrő| oly
jól ismeft töklámpás már ná|unk is |étezett,
még mie|őtt akár csak tudomást szerezhet.
tÜnk volna az ango|szász eredetű
,,ünneprő|' ', és nem máshoz kapcso|ódott,
nrint Luca napjához. A sütőtökbő| kifaragott
fejekke| Üesagették egymást a házbe|iek és
a fiatalok, egy kis mókás hangu|atot kö|csö.
nözve az amúgy kissé komornak ígérkező
napnak.
Rigó Szi|vía 12,zS

ProÉramFa|ó

M ú | t k o r i  s z á m u n k b a n  a
ProgramFaló rovat kissé egysi

kúra sikeredett, mive| m|ndössze egy-egy
könyv és fi lmaján|óva| készü|tem. De ha||.
gatva az au|a-szerte elhelyezett tanácsokra
(már amelyek nem Szimike rovatáró| szó|-
tak), ezútta| jóva| |ényegre törőbb és fo-
s/aszthatóbb formában Szeretnénk progra.
mokat kíná|ni számotokra. Ahogy gondo-
|on], már észrevettétek, a |egtöbb üz|et jó
ideje úg1u néz ki mint egy tehetősebb csa|ád
karácsonyi díszkivi|ágítása. Éppen ezérI
iglekszem pár o|yan a|ternatívát é|étek
tárni, amive| szépen |assan ráhango|ódhat-
t.ok az ígazi kecskeméti karácsonyra: vásár.
ra|, forra|t borra|, sü|t gesztenyéve|, |atyakos
hóva| és pirosra Íújt orrokka|'

Té|i Fesztivá| a fótéren
December 23-ig

Ahogy minden évben, idén is december 5-
én' 16.3o.kor ereszkedett |e a Miku|ás
temp|omtornyunkbó|, ezzel megnyitva a Té|i
Fesztivál programjainak kezdetét, A követ-
kező vasárnap Viszont a bátrabb, jobb kon.
dícióban |évő embereké |esz: 77-ére ugyan-
ís szánkóhúzó versenyt hirdettek, ahová
saját szánkóva| bárki benevezhet. Fe|téve
h a  t a | á l  v a l a k i t ,  a k i t  h ú z h a t .
Azok számára, akik értéke|ik a megszokot-
tó| e|térő koncerteket, me|eg szívve| aján.
|om a Szironta e$/üttest, hideg időben is:
december 18-án 17.00 órakor ugyanis igazi
ünnepi csengettyűkön fognak zené|nil

|fjúsági otthon
December 8-11.

Az |fjúSági ot1hon álta| kÍná|t programok
java része az ifjabbakat cé|ozza meg, tekint-
ve hogl a kézműves fog|a|kozások és egyéb
vetítések va|ószínű|eg már nem hatnak meg
benneteket. Ennek e||enére, csütörtökön
(dec,B.) este 7 óraj kezdésse| egl o|yan
bábos e|őadás |esz Sárkány címme|, amely-
re kizári|ag középisko|ásokat várnak. Pén.
teken (dec. 9) pontban 77 .00 órás kezdés.
Se| nyí|ík meg es/ kiá||ítás, ame|y

a ' 'Régmú|t idők karácsonya'' címet vise|i ' A
kézműves poftékák, és szó szerint vett fi-
nomságok árusÍtásávaI erybekötött tá rlaton
kicsit visszakukkanthatunk az időben, és
megnézhetjük mive| te|t a szenteste egy
átlagos csa|ádban. Mindeme||ett megcso-
dá|hatjuk Mészáros Marianna tanárnő kará.
csonyi rézkarcait is.

Szeretetkuckó
December 7-20.

Bár szigorúan véve nem egy program, de
mindenképp szeretném fe|hívni rá a figye|.
met: Decemberben mindenki adhat, aki
Va|aha iS kapott egy kicsit. A Szeretetkuckó
önkéntesei idén is vár.;ák a már nem hasz-
ná|t játékokat. könyveket, p|üssá||atokat'
hogl ezek az|án o|yan gyerekek é|etébe
csempésszenek egl kis örömöt akiknek
nincs mibŐl, Vas/ nincs kitől ajándékot kap-
niuk. Akí örömme| Segítene, az a fentebb
em|ített napokon 2 és 8 ora között beviheti
|ehető|eg becsomago|t játékát a főtéren
ta|á|ható kuckóba, ahonnan aztán |\ará-
csony estére minden gyermekhez e|jut aján.
dékunk. Bár ta|án közhelyesnek fog hang-
zani, de így az ünnepre ráhango|ódva néz-
zétek e| ezt nekem. Arra, hogy ajándékotok
jó kezekbe kerü|, még nagyon sokáig fogtok
emlékezni. Arról nem is szó|va, hogl az i|yen
apró do|gok képesek eszÜnkbejuttatni hogy
Van nlég miért adni az ernbereknek.
Előre is meghitt karácsonyt, és jó hangulatú
szÍlvesztert kívánok nektek a Bolylató csa-
pata nevében!
Fekete Gergely 1,7/B

Rajz: Bársony Fruzsina 9/B

mFd kidaríta-

l.'-" ni. Vagy egy
nagy vörös-
hagyma 12
|éféitéÍ1 rá+a.
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Kirepü |tek a fészekből...

Vannak sorsdöntő pi||anatok az é|etben,
amikor hátat ke|| fordítanunk a mú|tnak
és e|indu|nunk egy Új, ismeret|en, fe|fede.
zésre váró Vi|ágba. Ery i lyen a|kalom a
gó|yabá| is, ame|y |ezárja a gyerntekkor

ery szakaszát, s hivata|osan is komo|y
középisko|ás diákká avatja a ki|encedike.
seket. Természetesen mindezt te|íesen
komolytalanul.

A tanu|ók, ahogl minden évben, egy vicces, közösen megá|modott
műsorral mutatkoztak be. fu A.sok tánctudásukka| babonáztak
meg bennünket, a B.sek kreativitásukró| adtak tanúbizonyságot, a
C.sek további F|LA-táska vásár|ásra buzdÍtottak, míg a D-sek csa.

sőbb éves bo|yais diákok még most is ,,rémá|modnak''. A
szertartás a|att az eglenruha kÖte|ező vo|t: tesipó|ó, úszó.
sapka, napszemüveg. cumi' előke és Í|ip.f|op. Az au|a meg.
te|t Szoknyás fiúkka| és a|sógatyás, tangapapucsos |ányok.
ka|' akik a közÖs |akomára készü|tek. Az ínycsik|andozó
finomság receptje' bár szupertitkos, de azért néhárry hozzá.
valóra fény derü|t: vo|t benne rizs' |ekvár' ketchup egy csi-
petnyi sóvaI megbo|ondítva, éppen csak a pikantéria miatt.
(Kipróbá|ni csak saját fe|e|ősségre!) Mindezt citrom|é, víz, só
és ropi egyve|egével Öb|íthették |e. A ceremónia uto|só á|lo-
mása pedig Bolyai Szent Töke e|őtt va|ó tiszte|gés volt.

A nehezén tú|jutva csupán az ünneplés vo|t hátra. A
Íogadás után 11.ig a táncparketten fo|ytatódott a bu|i,
ano| az isko|a apraja a nagyjávaI e|vegyü|ve tö|thette az
estét. A go|yák a próbaidón átesve hivata|os bo|yais
diákokká vá|tak. Bár még sok békát ke|| |enye|niük, hi.
szen a ki|encedikesek é|ete nem fenékig tejfel, de most
már szárnyaikat bontva fo|ytathatják tovább Útjukat.

Danka Bianka 11lB

Fotó: Fekete Csi||a 72/C

i l i l  :

,t$
\)

t{f.':..i,*{
' ..s. .- I

*fl

patszel|emükke| kápráztattak el bennünket. A mezőnv kiegven|É '-'. *grt..:. :,]
tettsége miatt a zsűri idén is ',döntetlennek,, ítélte ;;;" ';;;;. f-1.q|, 'l1i ,(,,'  

J  , I  - { ' '  i r t
Fz voll a beme|epítés' a ráhanga|ődáq q pztttán kávetkeztek ^,nu|| . \; "$ L. l

az embert és glomrot próbá|ó Íeladatok, me|yekről a fe|-
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lnterj ú egt Kazinczydfrassal
A L2. B -s Petyovszki zita végiryersenyezte
már aze1ész országot. Neve szinte es/beo|-
vadt a Bo|yai János Gimnáziuméva|, hiszen
tudásáva| remek hírnevet szerzett isko|ánk-
nak. A nemcsak a versmondásban, de az
angof, if letve az olasz nyelvben is kiemelke-
dő zita fájó szÍwe| búcsúzik e| kedvenc
su|ijátó|' Hory em|ékezetessé teryiik utolsó
hónapjait' sorra vettük bo|yais diákévei alatt
e|ért eredményeit.
- Milyen illetve mennyi versenyen voltál
bolyais, pályafutásod', során?

Számos Versenyen vo|tam, amióta bo|yais
vagyok. Főképp szava|óversenyeken Vettem
részt' itt Kecskeméten, de a megye több
városában is. 2O1O-ben a Kecskeméti lfjú.
sági otthon Versmondó diák.dfijaI juta|ma-
zott' Tavaly Kiskőrösön a nemzetközi vers-
mondó versenyen 3' |ettem, JánoshaImán, a
megyei szava|óversenyen kü|önd[as. Márci-
usban pedig Budapesten az országos o|asz
nyelvi versenyen, a Festival d'ltaliano-n is
szava|tam, va|amint prózát és verset is Íor-
d|tottam' utóbbiban 1. he|yezést értem e|'
. MelyÍk volt ezek közül a letemlékezete-
sebb számodra?

Nehéz választani, uglanis a legtöbb ver-
senyrő| igazán szép em|ékeim vannak. Ta-
|án a |egem|ékezetesebb a ryőri Razinczy
nevéveI fémje|zett szép ma6lar beszéd
Verseny vo|t idén ápri|isban.
- Milyen versenyen vettél részt a közelmÚlt-
ban? Milyen eredménnyel?

október közepén, Budapesten vo|t egt or-
szágos vers- és prózamondó verseny, aho|
4. helyezett lettem.

. Mesélj egy kicsit a Kazinczy-díjadról!

Régóta déde|getett álmom vo|t a Kazinczy.
érem megszerzése. 7. osztályos Vo|tam,
amikor a Kazincty-verseny á|ta|ános isko|á.
soknak megrendezett országos döntőjén
részt vettem Kisújszá||áson. Akkor is sike.
rü|t megkapnom a Kazinczy-je|vény arany
fokozatát, azonban tudtam' ho$/ az '.igazi''

Kazinczy-éremhez majd csak a gimnáziumi
évek során
j u t h a t o k
hozzá. Miu'
tán a ver.
seny iskolai
és mes/ei
f o r d u | ó j á n
is eredmé-
n y e s e n
s z e r e p e l -
tem, az
uto|só meg-
mérettetés
^  á ' ' a  - io  E y u r l
o r s z á g o s
döntő vo|t.
A VeÍsenyre
a határon
túlri l is

érkeztek' köze| 150-en Versengt|.ink az
érem megszerzéséért. A háromnapos ren-
dezvény e|ső napján a szabadon vá|asztott,
a másodikon a köte|ező szövegek fe|o|vasá.
sára kerü|t Sor' A harmadik pedig a várva
várt eredményhirdetés napja volt. Mikor
e|hangzott a nevem a dÚazottak között,
nagyon boldog vo|tam! Mi, di]azottak érté-
kes ajándékokka| és fe|ejthetet|en é|mé-
nyekkel tértÜnk haza.

- Merre veszed az irányt a $imnázium után?

Rajongom az idegen nye|vekért, és a cé|om
pedig az' hogl miné| többet miné| maga-
sabb szinten e|sajátítsak. Tanu|mányaimat
ery budapesti es/etemen szeretném fo|ytat.
nt .
- Mik a céljaid az életben? Mi leszel, ha
nagt leszel?

Szinte á|ta|ános iskolás korom óta us/anaz
az elképzelésem a jövőt i|letően, éppen
ezért fogok megtenni mindent azért, hogy
valóra is vá|jon' Szeretném majd kipróbá|ni
magam toImácsként, mindenképpen az
idegen nyelvek terü|etén szeretnék e|helyez.
kedni .
- Milyen emlékek kötnek a Bolyaihoz? Mit
köszönhetsz ennek az iskolának? Mí fog a
legjobban hiányozni innen?

Ha engem a Bo|yairó| kérdeznek, csak szé-
pet tudok mesélni. Naryon szeretem ea az
isko|át, és ragaszkodom hozzá. Tudom,
hogl nehéz |esz e|bÚcsúzni, hiszen annyi
é|mény köt ide. Mi az, ami hiányozni fog?
Erre eryszerű, ámde anná| őszintébb a vá.
|asz: minden. Mindig örömme| fogok vissza-
emlékezni a gimnáziumi éveimre; úry gon-
do|om, ez a legszebb, amit a Bolyainak kö-
szönhetek.
Szerencsés Vivien 11,/B

Nyelvtan u|ás vendégta n u |óként

2O10-ben ha|lottam e|őször arról, hogl egy
alapttvány segÍtségéVe|, nye|vtanu|ás cé|já-
bó| ki lehetjutni pár hónapra Németország-
ba' Úg éreztem, ezt a |ehetőséget nem
szabad kihaglnom és megpá|yáztam. Na.
ryon n]eg|epődtem, amikor a vendég|átó
német csa|ád várat|anu| kü|dött es/ *ma||t,
ame|yben gratulá|tak. Ezt kÖvetően fo|yama-
tosan tanottuk eglmássa| a kapcso|atot,
á|ta|ában e.mai|en keresztü|, de később
hetente |egalább es/Szer skypeon is beszé|.
gettünk. Egl i|yen beszé|getés a|ka|máva|
tudtam meg, hogy |esz egl |akótársam is. Őt
|vánnak hÍvják' és oroszországban él.

Gyorsan eljött május 1-je' a kiutazásom
napja. Naglon Váftam ezt a napot, de öszin.
tén beva||om kicsitféltem is, hiszen új ku|tÚ-
rát és nye|vet ke||ett megszoknom, és ide-
gen emberek közé ke||ett bei|leszkednem. A
vendéglátóim egy kis Ía|uban é|nek, amit
Brachbachnak hívnak. A telepÜlés Stuttgart.
tó| kb' 100 km.re fekszik. A Íérj (Dieter)
ÍőfoglaIkozásban agrármérnök' eryébként a
családi gazdaságot vezeti. A feleség (Ulrike)
főá|lásban á||atorvos. munka után pedig

segít a férjének. Birkákat tenyésztenek,
ezen kívü| mézet terme|nek, és saját Ío-
ryasztásra pá|inkát Íőznek'

Lakóhe|yemtól kb. 20 km-re vo|t az isko|ám,
ahová én és |ván busszal jártunk' Ebben az
iskolában nagyjábó| 2ooo diák tanu|. &8
órám vo|t naponta, és az ebédszünet köze|
esi órás volt. Ekkor az isko|a ebéd|őjében'
vagy a városban ebédeltünk. A tanárok és
az osztá|ytársak naryon barátságosak és
segítőkészek vo|tak. Ve|ünk eryütt 32.en
vo|tunk egy osztá|yban. A tanítást követően
gyakran bementünk a Városba megenni eál
sÜtit, Vagy inni egl üdítót' Mikorra bussza|
hazakeveredtÜnk' addigra Ulrike és Dieter
már a gazdaságban do|goaak, és az esti
munká|atokat Végeaék az á||atok körül.
|ván nem szíVesen segített a házkörÜ|i mun-
kában, én Viszont bo|dogan e|végeztem
m|ndent, amit rám mertek bízni. Minden
fe|adat új vo|t számomra, hiszen vi|á$éle-
temben városban é|tem. A háziak naglon
figyelmesek voltak, és szinte m|nden hétvé.
gére szerveztek nekünk va|amilyen progra-
mot. sokat jártunk kiránduIni és múzeum.
ba. va|amint e|vittek bennünket számos
szabadtéri programra.

Hamar e|te|t a két hónap, és július 2-án
vissza ke||ett induInom Maglarországra.
osszességében e|mondhatom, hogy nagyon
jó| éreztem magam Németországban, de
beva||om, ahogy köze|edett a Visszautazá-
som napja, eglre erősödött bennem a hon-
Vágy. Alig vártam, hogl újra a saját áryam-
ban a|hassak' hog |áthassam a rokonai-
mat, és egyá|ta|án annak, hogl ma6laru|
beszé|hessek. Hazautazásom óta is rend-
szeresen beszé|ek U|rikével. A szü|eim és
köztük naglon jó kapcso|at a|aku|t ki.

Ezakét hónapos program nagyon jó |ehető.
ség vo|t arra, hogl gazdagítsam nye|vtudá.
som. Bátrabb és magabiztosabb |ettem,
mert rá vo|tam kényszerü|ve, hory idegen
emberekke| társa|ogjak, és szoru|t he|yze-
tekben Va$/ ha segítségre Vo|t szükségem,
megértessem magam. Ha újra ke||ene kez.
denem, mindent ugyaníry tennék. Gondol.
kodás né|kü| belevágnék.
Szabó Szabo|cs Ll/E



Egy szer fogságában

Ecidig az iskolai drogellerres előadáso-

kon csak a legelterjedtebb könnyű- és nehéz.

drogokról hallhattunk, mint példátrl heroin.

kokain extasy. stb. Ám manapság a drogtren-

det mégsern e'z,ek a ,,hagyonrányos'' szerek

jelentik. Az. é.jszakai élet lőszereplí3ivé' az,

ügynevezett dizájner drogok vá|tak. Ez- 'iy'

e|nevezés nen a clivat világára utal, harrem

arra. hclg;" ezek egyedi vegy.ületek. arnelyeket

ki|e.jezetten azért állítottak össze. hogy mint

legális anyag kerüljön |orgalonrba. Aki kipró-

bá|ja' az' egyben a kísérleti nyúl szerepét vá|-

lal|a' ma.qára. hiszen ha összetétele ismeretlen,

akkor hatása is. És rnivel ezek az anyagok

kiszámítlratatlarr tüneteket proclukálnak. a

haszrrálók egyre többször szorulnak kórházi

kezelésre. Rengetegen átálltttk a dizajner dro-

goka, anrelyek olcsóbbak, tisztábbak' viszont

sokkal rövidebb a hattuuk, erniatt akiír napon-

ta tízszer is lövik nragukat.

A WHo _ az ENSZ Nernzetközi

Egészségügy.i Szerv.czcte - iskoláskorú gyer-

nrekek egészség.magatartásátvizsgáló Ina-

gyarországi fclnrérése azt mutatja. hogy. a 9. és

l1. évÍblyarnba járódiakok a marihuána utiítr a

legálisan beszerezheto .s,yó-qy5zefcket próbál-

gatják a legszívesebben. A legfrissebb adatok

szerint a fratalok körében a marihuána elterje-

désétol alig marad cl a gyógyszcr és alkohol

együttcs fogyasáása. A harmadik és ncgyeclik

legelterjedtebb szer szintén legális: az orvosi

recept nélküli n;ugtatók |ogyasaása és a

szipuzás.

Kati és krokodil

Kati és krokodil napjaink leglépszertibb és

eg1,.re vadabban terjedő ciizájuer drogjai k<lzé

tartoznak.

A katí egyik alkotóelenre a Jemen

kÖrnyékén kedvtelve r.ágcsált a khatlevél

alkaloidja. Ennek eg,v-ik származék4 a nemré-

giben törvényen kívül lrelyezett mefedron (4-

metil.metkation)' vagyis innen mál. tökélete.

sen érthető becenér'en ismert szer: a kati. 1 Fél

éve a katit az ittterneten is könn1..en rneg lehe-

tett rendeIni: 3500 [..t-én/granrmonként, sőt

létezett ki'tejezetten a kati értékesítésére sza-

kosodott honlap' és a szernek Facebook oldala

is volt rajongókkal.) Á szer haszrrálója úgy

érzi. majd kicsattan az energiától. konoentráci.

ó.ja. teljesítóképességc a Inaxinrunton. nent

kinozza íáradtság. éhség. a tiírsasá.eban való

Í'eloldótiás és az ismer.kedés sern okoz szátnára

prob lérnát. Lltcil ag azonban énrelygés, fej fáj ás'

szédülés, ttlzirgás, álmatlanság, magas vér-

nyornás, szívpanaszok és tucatnyi nenr kívánt

fi zikai-pszichikai mellékhatás jelentkezik.

A,,krokodil.' oroszországból szárma-

zó, ktihtigéscsillapítiból készül' tökéletesen

el len<!rizet|en til és moiim ális l.el elitl enségget'
.{z anyag tisztaságára és a higiénitira cseppet

sem tigyelve. Ez a toxikus koktél a morl.iun-

nál akár tízszer hatékonyabb nyugtaló, érzés-

telenítő és lájdalorncsilIapíti. I'.Iuzanros hasz-

n álat esetén súl yos szö vetkárosodást, ér e|z'ár o -

dást. szövetelhalast okozhat. A sokszor ampu-
táciÓval végzóciő esetek leginkább nérneIy

viperatélék nrérgc okozta elhalasra emlékez-
tet.

Jelenleg új nemzeti i1logstlatégia ké.

szül' anri az ecldiginél sokkal szigorúbb törvé.
nyi szabály ozást eredrnényez mai <l.
l,b,orrtis: |vlalp,'ar \iaranc's XX!ll'évJ.33. sztim, '\Xil!' éu.f'

10. szón,.

Végezetül egv versem a témához:

Betéove

SzÍvd Íe|' edd, nye|d' szúrd magadba,
M inden é|etkedvét hátrahagyva,
A fÜggŐt mindig' csak az ösztÖn hajtja.
Nincs érte|em, nincsen ho|nap.
Percek, napok egrbefolynak.
Bármi |ehetsz, semmi Vagy,
Csak, egr szer foglya vagy.

Horváth Anna9/D

7. oldal

Papp Eniki: Marionett

Mintfeszített húr, éppen pattan

Teherben ring, rángatózva ha|kan
Szakadó akarat fu||adása viharba

S forduI világom Ve|e önző magányba

Nem vagyok hős, sem g|adiátor

Szót hangosan emeIni nem bátor

De ott van, meft csi||agok szűrik át
A nap most bÍrá|ást hozó sugarát

Görcsök |áncolják szívet rabruhá ba
Csak egy marionett tört, kopott lába
Mért dönti nyitásra szemét a reggel
E vad vi|ág újabb napja nem ke||

Fekete kismadár éneke| az emberrŐ|
Dalt kö|t a maradott dicsőségrő|
Hazug, gazdagvég sorsunkat írja
Némán mondják: szívern ezt is kibírja

Szoru| a VaS, patakot szítva szemembő|
Eg're apróbb' kevesebb az összesbŐ|
Tűrd csak a nyarat, mi megfojt a té|le|
Tiltja a da|t' csöndet fakasztó ténnye|

Nul|a |ásd egyen|ő a mindenségge|
Mire benne avégvégeza végge|
Muszáj, hogl nyomja a szabad létet e|
S dönt romba es/ é|etet csak egl é|ette|

"rl:l ' : i



8. oldal

lnteriú Voitovícs Ákossa|!

Mi inspiráft abban, ho$t tocizni.kezdj? 
. 

. ].
Kiskoromban sokszor jártam focimeccsekre és a tévében is néz.
tem őket. Megfogott a meccseken |évő hangulat és az inspirá|,
hogl e|ismerik és kitüntetik a |egjobb focistákat.
Mióta focizot?
Húha, már t2 éve' Az ovi középsö csoportjában kezdtem e| játsza.
n r .  , l

A sport befotyásotjac a tanulmányatdat?
lgen, erőte|jésen. Szerintem mindenkinek. Sbkka| kevesebb időm
marad a tanu|ásra, rengeteg energiámat veszi e|, de eryálta|án
nem bánom, mert az életern része a spor1.
Mityen.korosztátyaanjaizot'á.iu 

_.- 1 .

Ui7-ben.
Miéft vatasztottad a Balyai sport tagozatát.2 segfrette€ a fej!ődése.
det?
Első sorban azért,-hogl minél tóbb edzésem leglen és a regge|i
edzések miatt. is. Úgy gondo|om ez remek lehetőség á.fejlődésre.
Mindenképpen segÍtett, mind gondo|kodásbán, mind Íej|ódésben
is.
Elégedett vaéyc a lehetőségekkel a KTE.nél?
Nenr, nincsenek meg a szükséges körülmények a le$obb Íejlődés.
hez. Javítanék a pá|yák minőségén, több időt fektetnék az egléni
képzésre, és még több edzótábort hoznék |étre. |gyekeznék minél
szemé|yesebb kapcsolatot kia|akítani a k|ubba|, i||. a k|ubvezetők-
ke l .

Gondolkodtále már azon, hogl más csapathoz szerződj?
lgen, érdeke|ne egy pesti akadémia, sőt szívesen mennék Ausztriá
ba a bécsi Rapidwien csapatához.
Rengeteg sport ósztondÍjróI lehet hallani. Megfordult a fejedben,
hogy eá/ ilyet megpályáz?
|gen, péIdáuI Amerikába a Los Angeles.i csapathoz. Úry gondo|om
itt sokkaI több lehetőség nyí|na számomra, tanulás és a foci tekin.
tetében is.
Foglalkozike veled személyi edző?
Nem, de Szeretném' Rengeteget segítene a kondicioná|is fej|esz-
tésben.
Elégedett vag'/ a mostani edződdel?
Maximá|isan! Nagyon játékoscentrikus, változatos edzéseket tart,
es/Ütt tart]a a csapatunkat és haszná|ható, jó utasításokat tud
adni a meccseken és az edzéseken is.
szerinted milyen egly jó edz6?
A szemeiben a csapat érdekei |egyenek az elsők, mindegyik játé-
kossaI remek kapcsolatot ápoljon, és vá|tozatos edzéseket tartson.
Nekem az is fontos' hos/ mindig tudjon va|ami újat mutatni Vas/
mondan i .
Edzéseken kívül teszele valamit azért, hog'| minél sikeresebb le.
lyéI a pályán?
Sok mindent. Kü|ön kondicioná|is edzéseket csiná|ok, edzések
után mindig ott maradok a pá|yán és a gyengeségeimet próbálom
Íej|eszteni. Ha gengébbnek érzern magam, futok, ha pedig ús/
érzem, hogz a technikai fe|adatokon ke|| javÍtanom, akkor íve|ése-
ket' szabadrúgásokat gya korlok.
Voft már komolyabb sérÜIésed?
Szerencsére még nem, egyet|en kéztörésse| megúsaam eddig, bár
ez is hat hetes kihagyástje|entett.
Melyek a legkiemelkedőbb eredményeid?
Megyei meccseken nyújtott teljesítményem a|apján, behíVtak az
országos vá|ogatottba. Sikerü|t bei||eszkednem az itteni csapatba.
Több gó|kirá|yi és |eg1obb játékos címet kaptam. Az egtesületben
pedig' az NB1-es bajnokságban V. helyezést értÜnk e|.
Mit fondolsz, mi kell e$t csapat síkerességéhe2
Természetesen egy jó edző, a csapatnak Össze ke|l tartani és min.
den játékos legfőbb cé|ja a győze|em |es/en!
Van kedvenc csapatod?
Persze, a ReaI Madrid. Tetszik a csapat 1átékstÍ|usa és sok 1átékos
játszik/ játszott ott, akire fe|nézek.
Ki a példaképed?
Louis Figo, mert |abdabifios, gólerős és vezéregléniség a pá|yán,
mint csapatkapitány. Játszott a Barcelona, Rea| Madrid és az lnter
csapatában, Portugá| Vá|ogatott Vo|t, de sajnos már visszavonu|t'
Melyík bajnot<ságlottartod a teterősebbnek? És miért?
A Premier League-et. A mezőny kieglensú|yozott, küzdős és ha]tós
meccseket |áthatunk, sZü|ethetnek meg|epetéSek, akár az uto|só
he|yen á||ó csapat is játszhat szorós meccset az e|ső he|yezette|.
Mit taftasz a csapatod le$obb tulajdonsálainalQ
Nagy az osszetartás a csapaton be|ül, a csapat tagiai között barát-
ság van, és a magánéletben kiál|unk eglmásért.
Ho€y éned, mllyen a pályan és az öftözőben a csapat ósszhan$a?
Az ö|tözőben a |ehető |e$obb, néha előíordulnak kisebb Összeve-
szések a meccs hevében. Fő a csapatjáték, ebbö| |átszik, hogy a
csapatunk összetartó.
MÍ a le$nasyobb átmod, ami a tőb'isn kan.tered csÚcsa tehetne?
Ugy gondo|om, ez az uto|só a |egkönnyeb|r kérdésed: a magyar
VáIogatottságl :)
Ősze Vivien l-0,/A

Horoszkóp
Angolosok

Ti vagÁok azok a szerencsések' akikaz eIkövetkező hónapban is
jó| fogtok te|jesíteni, ha továbbra is megtalá|játok az egyensú|y't a
tanulás és szórakozás kozött. Ha így fo|ytatjátok, semmi prob|émá-
tok Sem akad majd, de jo| vigyázzatok, az egy'ensÚ|yt bármi fe|borrt-
hatja!

Matekosok

Az elkÖvetkezendő idŐt inkább tombo|ássaI tö|tsétek. mint pihe.
néssel. Az utóbbi időben nagy nyomás a|att ta|á|hattátok magato.
kat, itt aZ idő mindent e|felejteni és be|evetni magatokat a jövőbeli
terveitekbe.

Németesek

A novemlrer kivá|ó hónap volt a javításra, de ne |egyetek olyan
biztosak' hogy a december is kegyes lesz hozzátok. Ha most be-
csÚszik több rossz jes/, azt nehéz |esz kijavítani fé|évig' úgyhogy
csak tigyesen! De ha ez mégis megtörténne, és kicsit |eengedtek, a
szünet kivá|ó a|ka|om a fe|tö ltődésre és úju|t erőve| kezdtek majd
neki  a januárnak.

Spanyolosok

Nemsokára kezdődhet a |azÍtás, ami számotokra ritka. De még ery
kicsit blrnotok kelI a gyűrődést, szünet eIőtt megírtok minden do|.
gozatot és az uto|só héten már a tanároknak se |esz tú| sok ked.
vük szódo|gozatokat javítani. ;)

Tesisek

Rátok majd nagy hatássaI lesz a karácsony és köze|ebb hoz titeket
egymáshoz. Minden nagyon nyugodt lesz, íry a tanárok is másképp
álInak majd hozzáIok. és e6rfajta ''|azításnak'. nézhettek elébe. A
szünetet rendesen haszná|játok ki, mert utána már nem sok időtók
|esz a pihenésre!


