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Néhány hasznos információra hívjuk fel a figyelnreteket!

Az iskola vezetése a rr'vári szünetben minden szerdán 8.00-tói 12.00-
ig a titkárságon tart ügyeletet.

Augusztus 23_3l. között kerülnek sorra a javító és osztályozó vizs.
gák.

Augusztus 31-én 13.00.17.00 között lesz a tankönyvárusítás. a 10-
12. osztályosoknak.

Az ürrnepélyes tanévnyitóra szeptember 3-án (hétfőn) kerül sor há-
ronrnegyed nyolckor' Kéqi ük, egyeru.ulrában j öjj etek !

Az évkezc|éssel kapcsolatos információk az iskola be.iárzrtárrál a hir-
clető táblákon. illetve az iskola honlapján is olvaslratók'
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2. oldal

BALLAGAS - DIJMOTTAK
2ot2' május 4'
|gazgatói könwjutalmat kaptak azok a tanu.
|ók' akik kitűnő bizonyítvánnyal záriák gim-
náz iutn i  tanuInrányaikat .
^ t2.B osztá|yból: Beke Kitti . Szabi Georgi-
na - Tóth Fanni . Vezsenyi Anett . Virágh
DzseniÍer . ZSámboki Judit
^ 72.c osztá|yból: Jusztin Márton . Ku|csár
Dávid . Labancz Ágnes . Szabi Annantária
A 13.s osáá|yból: VeIlai Borbá|a
KÍVáló sporto|ó dÚat' s az azza|járó spor1ku.
pát és ok|eve|et a következő spot1o|ók kap-
ták:
A 12.A osztályból:
Nary Dániel |abdarúgó. az isko|a csapatá-
ban a diáko|impia országos e|ődöntőkön,
va|amint a mezei futó diákolimpia döntőin
e|ért eredrnényeiért, aki a KTE kieme|t baj.
nokságban 4. he|yezést e|ért U19-es és az
NB |||.as fe|nőtt csapatának ta$aként kÜz-
dött.
VaÍga Levente' a többszörös országos ser-
dtj|ő és ifjúsági bajnoki ezÜstérmes csapat
taga, a diáko|impia országos döntőn nerye.
dik és kétszer ötödik helyezett iskolai egyÜt.
tes meghatározó játékosa.
Fazekas Zso|t, a Ka|o tvÉH KSE röp|abda
csapatának játékosa, aki serdÜ|ő és junior
mas/ar Vá|ogatott, többszörös korosztá|yos
bajnok és érmes, a 2o71-2ot2.es év kü|ön.
d[azott kecskeméti if i-junior játékosa. A
diákolimpia országos döntőn negledik és
kétszer ötödik helyezett csapat meghatáío-
zó játékosa'
Brada BÍanka kosárlabdázó, az országos
diákolimpiai döntőn e|ért eredményeiért, aki
KKC NB-l-es csapatának taáa.
Horváth Martin kosár|abdázó, az országos
Diáko|impiai döntőkön e|ért eredményeiért,
aki többszörös egyesÜ|eti magyar bajnok, a
diákolimpiai ezüst és bronzérmes csapat
tagja.
Kis Sándor kosár|abdázó' az országos Diák.
o|impiai döntőkön e|ért eredményeiéft, aki
többszörös es/esü|eti magyar bajnok, a
diákolimpiai ezüst és bronzérmes csapat
ta$a, a KSE NB-| B csoportos csapata játé.
l{osa.
Kovács Barnabás válogatott kosárlabdázó.
az országos DiákoIimpiai döntőkön elért
eredményeiért, aki tÖbbszörös egyesÜ|eti
magyar bajnok, a diáko|impiai ezüst és
bronzérmes csapat tagja, a KSE NB.| A cso.
portos feInőtt egyÜttese játékosa.
Görög Kata' a KARC korosztá|yos Válogatott
at|étája' aki fedett pá|yás országos bajnoki
ezüstérmes és negyedik he|yezett, \,a|amint
diáko|impiai bajnok és tÖbbszörös érmes.
Szo|omájer Amanda, a KARC korosztá|yos
Vá|ogatott at|éIája' aki többszörös ma$/ar
bajnoki ezüst és bronzérmes, diáko|impiai
bajnok és többszörös érmes sporto|ó. A
magyar |ovas vo|tizs Vá|ogatott tagiaként
csapatban Európa bajnoki 4. he|yezett.
Szabó Csaba, a K)C magyar Vá|ogatott
cseIgáncsozója' aki Vi|ágkupa serdülő és
Európa-Kupa ifjúSági 3. helyezett, a Fe|nőtt
országos bajnokságon bronzérmes, vaIa.
mint Junior országos és diáko|impiai bajnok.

il,*.*il'..:i:

^ 12. B osztályból:
Mészáros Máté, az országos Diákolimpiai
döntőkön e|ért eredményeiért, aki egyesÜ|e.
ti magyar bajnok. e$,,esü|eti és a diákolimpi.
ai ezÜst és bronzérmes csapat tagja' a KSE
NB.| A csoportos feInőtt együttese játékosa'
Vá |ogatott kosá r|a bdázó.
A 12.D osztá|ybó|:
Gönczi Petra kosár|abdázó' az országos
Diákol impia i  d öntŐn e|ért  eredményeiért '  ak i
a KKC NB.|_es csapatának tagja.
Két középfokÚ _ ango| és német . nyelwizs-
gáért ok|evé|ben és pénzjuta|onrban része.
sÜ|t Jusain Márton és Sipos Anna |lona 12.
C osztá|yos tanu|ók.
Fe|sóÍokú nye|wizsgáért oklevélben és
pénzjuta|omban részesülnek a következő
tanulók:
A ',B,'osztá|ybó|:
Ango| nyelvbő|: Abádi Gerge|y - Nary Léna
A ' 'C,,osztá|yból:
Ango| nye|vbő|: Aszódi Anna . Ba|ai Máté --
Péteri Judit
Német nye|vvő|: Kulcsár Dávid
Es/ fe|sófokú és ery középÍokÚ nye|wizsgá.
ért ok|evé|ben és pénzjutalomban részesü|.
nek az a lábbi  tanu|ók:
A 72. B osztá|ybó|
- angol Íe|sőfokú és o|asz középfokú nye|v-
vizsgájáé rt Petyovszki Zita
- ango| Íe|sőfokÚ és spanyo| középfokú
nye|wizsgájáért Ü|key B|an ka Li|ia n
- ango| fe|sőfokú és német középfokú nyelv.
vizsgájáért VégZita
^ 12'D osztá|ybó|
. német fe|sőÍokú és ango| középfokú nye|v.
vizsgájáé r1 |vaskó Gerge|y
. német fe|sőfokú és ango| középfokú nyelv.
vizsgájáért Somodi Nóra
lskolánk 2o09.től kezdve DsD ||. nyelwizs-
gakÖzpontként is működik. Az itt megszer.
zett német fe|sőÍokú nye|wizsga a németor-
Szági egyetemek fe|vételi követe|ménye is
es/ben. Az idén negyedik a|ka|omma| sze-
rezhettek isko|ánk diákjai ennek keretében
a Íe|sőfokú DsD C1 nemzetközi nye|vvizsgát
igazo|ő bizonyítványt. Az Appendix A|apÍt-
vány nyelVVíZsga feIkészítő szakköröket
biztosÍtott és az ingyenes nyelwizsga hono-
SítáSi kö|tségéhez járu|t hozzá. A diplomákat
Wolfgang Marek' német nye|vi |ektor adta
d L .

Felsöfokú német nye|wizsgát tett a a2. D
osztá|yból:
Ba|ogh BÍigitta, Baracsi Dóra, Bartucz Anna-
mária' Berki Dorina, Bor Eve|in, Bozák Kitti,
Dudás Réka, Gönczi Petra, |vaskó Gerge|y,
Markó-Tóth Csongor, oláh Richárd' Somodi
Nóra, Tubo|y Norbert, Tuskán Rajmund

Az AlapÍtvány közösségi munkáért diát' és a
ve|e járó emlékp|akettet Valamint pénzjuta|-
mat az idén Mészáros Máté 12'C osztá|yos
tanu|ónak Íté|te oda a kuratórium' aki négy
éven át részt vál|alt a stÚdió és Bo|yai Rádió
működtetésében. A rendezvények |ebonyo|i
tását, hangosítását, technikai e|őkészítését
éveken át nagy hozzáéttésse| segÍtette. Az
iskolaújság szerkesztőbizottságá nak tagia,
írása iva |, fotóiva I hozzájáru|I az isko|atörté.

net dokunrentá|ásához, és minden isko|ai
é|etet érintő tevékenységben e|sőként vál'
lalt szerepet.
A jó tanu|ó - jó sporto|ó dijat, s a ve|e járó
kupát és pénzjutalmat ebben a tanévben
Madarász Dóra,72'A osztá|yos tanu|ó érde.
melte k i .  ak i  nerncsak je|es tanuImányi
eredményt ért el az évek során, de asztalite.
niszezőként is kiemelkedő teljesítmén}'t
nyújtott az UN|VER-KTE Extra |igában sze.
rep|ő női csapat Va|amint a magyar korosz-
tá|yos és fe|nőtt Vá|ogatott taáaként. Leg-
fontosabb sporteredményei a kÖvetkezők:
Fe|nőtt Euripa bajnokságon csapatban 3.
he|y, Junior vi|ágbajnokságon párosban 2.
he|y' serdÜ|ő Európa bajnokságon 7. 2. és
3. hely' enreIlett ToP12 Íelnőtt 2. he|y, diák.
oÍimpiai bajnoki cím. 2011.ben Magyaror.
szágon a Hérak|ész Gá|án a |egjobb után-
pótlás versenyzőnek vá|asztották, s 4' all<a-
|ommal volt a spor1ág legjobbja az ország.
ban:
A tantárgl kieme|kedő tanu|ója dÚat, s az
azza| járő ok|eve|et és pénzjutaImat a köVet-
kezŐ diákoknak íté|te az idén a kuratórium:
spanyol nye|vbő| Kovács Réka 13.S osztá-
|yos tanu|ónak ' aki a 2o7L/ 2012. tanévben
SpanyoI nye|vi oKTV országos dÖntőjének 4.
he|yezettje' a Moszkvat Nemzetközi Spanyo|
nye|vű Színházfesztívá| résztvevője vo|t, és
emellett ango| nye|vbő| fe|sőfokú, C1 komp-
Iex nye|vv|zsgát szerzett, s bizonyítványa
mindvégig jeles volt.
Német nye|vbó| Markó-Tóth Csongor, 12'D
osztá|yos tanu|ó, aki a négy év során végig
je|es bizonyÍtványt szerzett, és német nye|v.
bŐ| ntinden évben kiemeIkedő teljesítményt
nyÚjtott' 1-0. osztá|yban a Katona József
Gimnázíum á|taI meghirdetett megyei német
nye|vi műÍordÍtó versenyen 2. he|yezést ért
e|' 2010-ben a Nye|vtudássa| az Egységes
Európáért A|apÍtvány országos Nyelvi Veté|.
kedőn és a 10. osztá|yos német nyelvi ver-
senyen 3. he|yezést érr. e|' 2ot2-ben DSD ||
felsőfokú nyelvvizsgát kiemeIkedóen jó
pontszá lT ma I te|jesítette'
Informatika tantárrybó| Szabó Levente 12.C
osztá|yos tanu|ó, aki az országos SzabadÍo-
gású Számítógép Verseny nyertese, iskolánk
új hon|apjának es/ik megaIkotója, aki eme|.
|ett rendszeresen Vett résa matematika
versenyeken és középfokú ango| nye|wizs.
íáÍ iq q7ér7élt

Bio|ógia tantárrybó| szi|y Marce|| 72.C osz-
tá|yos tanu|ó, aki négy éven át jeles tanu|-
mányi eredmény.t ért e|' eme||ett rendszere.
sen indult matematika versenyeken, ame-
|yeken jó eredménnye| szerepe|t. 2011.ben
a bio|ógia oKTV döntőjében szépen helytá||t,
s 2012-ben is döntőbejutott.
A Bolyai kivá|i tanu|ija dÚat 8 tanu|ónak
íté|te oda a kuratórium: Mindnyájan pé|da-
mutató magatartásró| és kiemelkedő szor-
ga lom ról tettek tan úbizonyságot, tanu Imá nyi
eredményük mindvégig kitűnő vo|t, s ezért
okleve|et és pénzjutaImat vehetnek át.
A ''B'' osztálybi|: Kristó Anett - Tóth Dorina
A ' 'C,, osztá|ybó|: Aszódi Anna : Lédeczi Lil|a
- Péteri Judit - Sipos Anna l|ona
A ' 'D,' osztá|yból: Bartucz Annamária



I i||eti ez a dÚ' aki 4 éven át folyamatos résztvevője vo|t az isko|ai
l rerrdezvénveknek. az évek során szánros versmonrló Versenvenrendezvényeknek. az évek során szánros versmondó Versenyen
vett részt sikeresen. Eme|lett 20]-l-ben az országos Kazinczy Szép'
kiejtési Versenyen Kazinczy-em|ékéremben részesü|t, a FeStiVaI
d'|ta|iano Versenyen tÖbb kategóriában dobogós he|yezést kapott,
2o7t.ben versordításban 1. helyet, 2o72-ben prózafordításban 3.
helyet. 2o12-ben az olasz oKW országos dÖntőjén 4. he|yezést ért
e l :

Bátya i Atti|a búcsúzóbeszéde:
Búcsúztató

,,Elbocsátlak té{ed is, mint mindenkit: felelős valy minden embe.
rért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra
költesz' minden örömmel, anit maEadba zártál' és minden boldo{
pillanattal' amit magadnak tartottál me$. Most eredj és élj, mert a
világ1 a tied!',

Kedves ba|lagó diákok!

Hamvas Bé|a sorai hozzáIok szó|nak. A világ a tiétek! Ezer és egl
lehetőség vár rátok a nagvi|ágban. Ne fé|jetek megragadni őket,
ne riadjatok vissza tcí|Ük.

Mi, tizenegledikesek ntég távo|inak |átjuk a trapot, rníkor nrajd
batyut kötnek vándorbotunkra. Még kissé Íélve gondo|unk arra,
hogy egl év mÚ|va mi |eszÜnk, akik kirepü|ünk második otthonunk-
bó|' Ti már sokfé|e tudomány,t megismertetek, ismerjétek meg azt a
vi|ágot is, ami ennek az ísko|ának a fa|ain kívü| vár rátok!

- Mi is |eszek' ha nagy |eszek?. tettétek fe| a kérdést magatoknak
hosszÚ éveken át'

. Ajaj' hiszen már nagy vaglok... . döbbentetek rá az érettségi köze.
|edtéve|. Ki is vagyok hát va|ójában? - fo|ytathatnátok a kérdések
Sorát' Ma még büszkén mondhatjátok, bo|yais diák vagyok, de ho|-
nap már. így szó|tok bo|yais diák vo|tam.

Kedves vbgzősök| Amikor a gó|yabálon Bo|yai Szent Toke e|őtt |e.
tettétek az esküt, hos/ mindig engede|meskedtek a fe|sőbb éve.
seknek, még reményte|enül távo|inak tűnt az a nap, amikor1ó|
kezdve ti Va$^ok a legnaglobbak' akikre példaképként tekintenek
a többiek és akikre titkon irigykednek, amiért uto|só évesek. S
most eljött az idő, hogy e|ballagjatok' s Va|aho| másho| úlra gó|yák-
ká' kezdőkké vá|jatok.

Azt mondják' az ember é|etében a középisko|ás évek a |egszebbek
és |egmeghatározőbbak. E^igazán ti tudnátok igazo|ni, bár |ehet,
e| kel| te|nie néhány évnek, hogy ez bebizonyosodjék szárnotokra.
Mégis őszinte szíwe| renré|jÜk, hogy Szerettetek ide járni, |detartoz.
n i !

Kedves tizen ketted ikesek, tizenharmad ikosok!

Engedjétek meg' ho$/ minden diáKársam és jómagam nevében
eredményes érettségizést kÍvánjak nektek és a továbbiakban sike-
rekben gazdag é|etet! Kívánjuk' hogy minden á|motok va|óra váljék
és csak derűs és örömte|i em|ékek jussanak eszetekbe ró|unk és
szeretett isko|án król!

Petőíi Sándor szavaivaI engedünk utatokra titeket:

,A világon semmiféle tehetség eI nem yesz' NeÍn olyan bolond a
természet, hogl hiába tererntsen erőket' Amit teremt, azért terem-
ti, hoty hasznát ve*ye."

3.  o lda l

Kedves Ven dégein k' Ta ná ra i n k és Diá ktá rsa in k!

Hihetetlen, hogy tarisz.nyánkat tartva itt ülÜnk az isko|a udvarán.
Mogöttünk annyi munka, e|őttünk annyí cé| és lehetőség. Látjuk'
hogy az isko|a most éftünk ö|tözött ünnep|őbe, érezzük, hogy a
ternrek kedves ismerősként fogadnak minket' hal|juk' hogy ez a
csengőszó csak nekÜnk szól. Csokrainkra hu||nak könnyeink, és a
Szirmok magukba zár1ák éveinket. Azokat az éveket, me|yek annyi
nevetésse|, sírással, küzdelem tne|, m u n káva I telÍtődtek.

Va|ami Véget én' MeghatározatIan gyorsasággal e|ií|ant, és sze'
mÜnk előtt |epereg a bo|dog bo|yais |ét. E|merengünk, s be|átjuk,
hogy a fe|eltetések nem voltak hiábava|óak, az éjszakába nyú|ó
tanu|ás eredményeket szült, a hétköznapok sosem voltak szá-
nrunkra egyhangúak. Minden nap gazdagodtunk egy.egy újabb,
|eírhatat|an é|ménnye|, és persze napról napra okosabbak |ettünk.
nz emtétóinx az iclő mú|ásáva| édesebbé vá|nak, hű kísérőink |esz.
nek az életÜnk fo|yamán. A tapaszta|atainkat és tudásunkat neked
köszönhetjük' isko|á n k.

Azonban az i1azi kihívások most kezdődnek. Hamarosan itt aZ
érettségi' azIán a számunkra még kevésbé ismert felnőtt é|et' Meg.
ismerkedünk a fe|e|ősségge|, a munkáva|, s remé|jük, hos/ meg is
birkizunk az újabb fe|adatokka|'

Kedves Tanáraink, most onökhöz szó|ok| Há|áva| taftozunk, ho$/
biztattak minket és a |ehetőségeket meg|átták bennÜnk. Köszön-
jük' hogy nas/ odafigye|ésseI készítettek íe| minket a továbbtanu-
|ásra. KÖszönjük' hogy egyÜtt ne\,ettek ve|Ünk és korho|tak, ha
éppen arra volt szÜkség'

Drága SzÜ|eink! Meg sem tudjuk köszönrri, hogy mindig me||ettünk
á||tatok' hory értünk annyiszor szurko|tatok. A regge|ente e|csoma-
go|t szendvicsek, a Vigaszta|ó és ösáönző ö|e|ések hozzájáru|Lak
ahhoz, hogy miné| köze|ebb kerü|jünk á|mainkhoz.

VégÜl hozzátok szó|ok kedves, itt maradó Diáktársaink! Most kissé
iriglkedve nézünk rátok, és irigye|jük az isko|aköröket, a 7'45-ös
csengőszót, a ga||ért. Hiányozni fog az a kedves közosség, me|y
hozzátok fűz. Kívánunk Nektek erőt, kítartást, á|mokat, hos/ mé|.
tón hordozzátok továbbra is Bolyai sze||emét!

A sok-sok em|ék me|enget minket, de hiszen összetar.tozunk' Cé|.
jaink az idők ío|yamán majd megváltoznak és bátran, merészen
szá||unk szembe az akadá|yokka|. Megőrizzük mindazt, mit itt ta-
nultunk; miszerint a gyermekkor sze||eme az a|kotó é|et titka ma-
rad. Mint egy kósza pitypang szirmait a szé|, az Étet úry sodor e|
minket, de gyökerünk mindvégig közös marad.

Kedves |skolánk! Őrizd megtitkainkat, kacagáSainkat, s zárj minket
mindörökké magadba!

Szabó Éva

A lapban szerep|ő szerzők: Danka Bianka 11,/B' Fekete Gergely 11lB, Honti
Agnes lVD, Horváth Anna 9/D' Nagy Mihály 1!/c' Nyitrai Dominik 11,lD,
Papp Enikő I2/B' Péteri )udi| I2/c Sonlorjai Réka tt/D, Szabó Éva !2/B
szerencsés Vivien l-1lB

Patro|lá|ó tanárok: Huberné Fekete Elvira, Schne|l I ldikó

Szerkesztő: Mészáros MáIé 72/C

Felelős kiadó: dr' Főzóné Tímá r Éva ioazaatő



4. oldal

A 2o11l12-es tanévzáró ÜnneoséÉen
|gazgatói könwiutaIomban részesü|nek kitűnő tanu|-
mányi eredményeikért:
A 9/A osztályból: Nary He|ga

A 9/B osztá|ybó|: czirkos Veronika

A 9/C osztá|yból: Gerber Patrik Róbert' Nagt Tamás

A 9/D osáá|ybó|: Csányi Bernadett

^Lo/B osáá|ybó|: Dominek Márk

^ Lo/c osztá|ybó|: Bensinger F|óra' Fabó Nóra' Kőházi Fanni,
Karádi Luca és Madari Dániel

^ to/D osztályból: Mamuzsics Dóra és Tóth A|etta

^ tt/B osztá|yból: Danka Bianka' Gyárfás Patrícia, Hovodzák |vett
és Máthé |zabe||a

a ntcosztálybó|: Persóczki Máté, Thuróczy Erika és Zsigmond
7a|án

^ tl/D osÍá|ybó|: Keresztes Ágnes, Madari Regina és Somorjai
Réka

"A fizika tantárry kieme|kedő tanu|óia" címet ebben a tanévben

Fenwesi PéIer,\o/C osztá|yos tanu|ó érdeme|te ki. A Szakács Jenő
Fizikaverseny döntőjében 3. he|yezést ért e|, a Budó Ágoston Fizika-
Versenyen a 3. |e$obb pontszámú do|gozatáért dicséró ok|evé|ben
részesü|t és a Miko|a Sándor Fizikaverseny 2' fordu|ójába jutott.

"A kémia tantársl kieme|kedó tanuló|a', diban részesítette a kura-
tórium

Persóczki Mátét, aki tI/C osztá|yos tanu|ó. A H|avay Józseí orszá-
gos Környezettudományi és Műszaki DiákkonÍerencia kémia fe|-
adatmego|dó versenyének döntőjébe jutott és ott 2. he|yezést ért
el.

.A biolóeia tantárgy kieme|kedő'tanu|ója címet az idén

Persóczki Máté, t1'/C osztá|yos tanu|ó nyerte e|, a 2otI/2oI2-es
tanév bio|ógia OKTV döntőjében e|ért 2t. he|yezéséért. Kitűnő ta.
nu|ó, tanu|mányi munkája, magatartáSa és szorga|ma példamuta-
tó.

"Az iroda|om tantárÉy kieme|kedó tanu|óia" círnet

Nagl Diána, LL/E os^á|yos tanu|ó kapta, aki a 2o12.es Szép Ma-
gtar Beszéd Versenyen Kazinczy.érmet nyert. Az |fjúsági otthon
szervezésében megrendezett ',S ím leng fe|éd a bájos ének...'' mot-
tójú versmondó verseny kü|öndfrasa, rendszeresen vesz részt az
isko|ai rendezvényeken versmondóként, konferansziéként és éne-
kesként.

.Művészeti díiban'' részesü|t

somorjai Réka 11'/D osztá|yos tanu|ó soko|da|ú művészeti tevé-
kenységéért' Ía$a az isko|ai rajzszakkörnek és az lfjúsági otthon
grafikaműhe|yének. Le$obb eredménye: a nemzetközi Mucha pá-
lyázaton dfazott |ett Lengyelországban. Ered ményei szava|óverse.
nyeken is kiemelkedőek' Kitűnő tanu|ó.

A ku ratórÍ u m,' Közösségi m u n káért,, elismerésben részesítette

Kemenczés Anna és Sajó Andrea' tl/B oszIá|yos tanu|ókat. Mind-
ketten aktíVan részt Vettek az isko|a minden közösségi eseményé-
nek a szervezésében: a gólyanapok, azévnyitő, a gólyabá|, a Bo|yai
|skolák raá|kozója és a pedagógusnapi ünnepség |ebonyo|ításá-
ban is ie|entős részt vál|a|tak.

Az Appendix A|apítvány kuratóriuma -Bo|vai kivá|ó tanu|óia', címet
ítélte meg Rigó szi|Via, 72/S oszIá|yos tanu|ónak, aki a spanyo|

nye|vi oKW országos döntőjének |. he|yezettje. Kieme|kedő tanu|-
mányi eredménye mel|ett művészeti tevékenysége is számottevő, ő
a Bo|ygató föszerkesztője, s idén az ENIBE ta|álkozón ery spanyo|
nye|vű novel|ájáva| első he|yezést ér1 el a kreatÍv írás Versenyen.

A kuratórium .Bolvai kivá|ó tanu|óia" cÍmet ítélte neg Juhász Ba-
|ázs, t7/C osztályos tanu|ónak, aki kieme|kedó tanu|mányi ered.
ményei me|lett sportte|jesítménye és a közösségét1 Végzett munká.
ia a|apján is kiérdemelte az elismerést. A matematika OKTV döntő-
jében országos 31. he|yezést éft e|. A Gordiusz Matemat|kaverseny
országos döntőjében 5., a Kenguru Matematikaverseny országos
döntőjében pedig 7. helyezést ért e|. |sko|ánk díáko|irlpia országos
döntőjében 4. he|yen végzett V|. korcsoportos fiú kosár|abdacsapa-
tának tagja, és az iskolánk diáko|impia megyei döntőjében |||. he-
|yet e|ért V|. korcsoportos Íiú kézi|abdacsapatának tagja. A B|T-en
az isko|át képvise|ő szÍnjátszó csapat tagja, a diákigazgaÍó vá|asz-
tás aktív résztvqvője, a nyertes csapat tagia.

Az ideitanévben 42kitűnó tanu|ó vo|t.44 fő kapott
csak 1-2 tantárgybó| négyes osztá|yzatot'

Hat tanu|ónk bukott 9 tantárgyból.

165 tanu|ó részesü|t 289 tantárgyi dicséretben.

E|ég

Mondják' az érze|mek mozgathatók
S szépen kategóriákba soro|hatók
Majd egyikbő| másikba kapcsolhatók
Történtekke| finom méreggé forraIhatók

Gyere |e a keresztrő|, súgd meg nekem
Te hogy cselekedné|, m|t kéne tennem?
Dobált szívek és bo|dogak hevernek
E kínzott |éten még e$/et tekernek

Kódomtól búcsúzva őszíntén mondta:
,,vigyázz a szívedre!,' . s kezébe fogta
Hideg arcom, mi már nem je|ent semmit
Válásért cserébe e|adtam va|amit

Torkom szakadna, ha hallatszana
Megá||na a Fö|d, többé nem játszana
S ha a repedt szél megbuktatja sorsom
Muszáj '  k i  ke||  á|mombólszá||nom

Tönkre nem, messzire a semmiségbe
Út ezen a néVen az ismeret|enbe
Nincs gond' |ehetet|en, ahogy mondták
S |esznek fogadottbó| |epődött árvák

Könnyü|ni ke||, végezni, megmutatni
Le|áncolt |elket lépésre vezetni
Egy tömb' mi homá|y s vezek|és
Gyors cseppek álta| va|ódi büntetés

Bezárom a világot menekü|ök |étb'e
Lassú és bo|dog fényt képző szere|vénybe
Bár törne a gép, e|Veszne növem
Puha á|mombó| nem kéne ébrednem

Papp Enikó
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Kiscsillagunk, NaSr Dia .
Sokat |áthatjuk szerepe|ni az isko|ai Ünnep.
ségeken. i az a |ány, aki szinte már min-
dent kipróbá|t ezen a téren. Ho| bemondó-
ként, ho| énekesként, ho| versmondóként
|áthatjuk színpadon. Cserfes szemé|yiségé-
vel az iskola eryik színfo|tja' |dén újabb
Kazinczy-dfiat nyert az iskola, melyet neki
köszönhettünk.

1.Mióta Íog|alkozo| komo|yabban a Vers-
mondássa|?
AZ álta|ános isko|a l-. osztá|yában Vettem
e|őször részt versmondi versenyen, majd
szerepe|tem kü|onböző mesemondó, szava.
|ó és népda|ének|ési megmérettetéseken'
Színte minden esé|yt megragadtam a sze.
rep|ésre, Jól esett' hogl rnindenki rám Íi.
rye|t. sikerem Volt, nem uto|só sorban pe.
dig' hogv mindig sikerü|t felkerÜlnöm a do-
bogóra. Még mindig Ízgalommaltö lt e|' hos/
kiá||jak e6l új közöttség elé. Na$ e|őnyt
jelent' hogy kiskorom óta íel|épek' mert
megtanu|tam keze|ni a lámpa|ázat' nem
okoz gondot kiá|lni a mé|yen tisáe|t publi.
kum elé. Hamarabb
megta|álom a közös
hangota közönségge|,
rendbe tudom kapni
magam ery pil lanat
a|att' ha koncentrá|ni
kell. Hogy mennyire
komoly az a komolyan,
az majd kiderü| egy
pár év mú|va.

2. Hogyan zajlik a Ka-
zinczy-verseny?
Maga a verseny eléggé
összetett, először egl
iskolai, majd e6r me-
gyei szintű Versenyen
való sikeres továbbju.
tás után..|ehet bekerü|.
ni az országos fordu|ó.
ba. |tt három kategóri-
ára oszt\,a fo|yik a
veté|kedés: e|kÜ|önítik
a gimnáziumi, szakkö-
zépiskolai és határon
tú|i versenyzőket. A nteglei fordu|in 2. he.
|yezett |ettem. Így mehettem tovább az oi.
szágosra. Csütöttökön este érkeztÜnk meg,
a he|yi kol|égiumban szál|áso|tak el, más.
nap pedig megkezdődött a szabadon vá.
|asztott szövegek Íelo|vasása. Ezek o|yan
megadott terjede|mű, stí|usú, formájú szö-
vegek, me|yeket nri válasáottunk ki és ma.
gunk készü|tünk fel be|ő|e' már hetekkel a
Verseny kezdete e|őtt' Másnap dé|előtt ol.
Vastuk fe| a köte|ező idegen szöveget, me|y.
re 20 percet kaptunk' Temérdeknyi nehéz'
embert próbá|ó szit és összetett mondatot
tartaImazott' me|yeket nem vo|t éppen esi-
szerű hibát|anu| fe|o|vasni. Ez a fordu|ó t',olt
ta|án a leghangsú|yosabb, hiszen itt derü|t
ki igazán' hogl ki a legesélyesebb, mive| a
hozott művet vo|t idónk begiakoro|ni, volt
IehetőségÜnk tanáraink segítségét kérni,
azonban ennél a fordulóná| te|jesen ma.

gunkra vo|tunk utalva' AZnap dé|után tö|tot.
tÜk ki az írásbe|i fordu|ó Íeladat|apját is. Ez .

három mondatot takart, an.]e|yekben be
ke||ett je|ö|ni a Beszélni nehézl je|ölésrend-

.szer a|apján a hangsú|yokat, szÜneteket,
átkötéseket. Elég nehéz Volt. noha sokat
készü|tem rá. Az ítt e|ért potttokhoz hozzá.
adódtak a zsűri pontszárnai, s az ezel< á|Ía|
kapott osszpontszám a|apjátt kapta meg
10-15 ember az oly' neves Kazinczi-dijat.

3. Hogan vá|asztottad ki a szöveget?
A meglei fordu|ótt előadott szövegem egl
tanulmány vo|t az ango|ból átvett maglar
szavainkró|. Ezt szerettem vo|na továbbvin-
ni az országos megmérettetésre is' azonban
a hozott szöVegekke| szemben az vo|t a
kikötés' hogr. nem tartaImazhat idegen
kífejezéseket, í6l nem kockááattunk. Végti|
Surján László: János és a rneseóeii sárkány
című szövege mel|ett döntÖttünk' Rögtön
megtetszett. híszen jó| e|mondható' tarta|.
mas szöveg és megkapó ai Üzenete is.

4. Mive| fog|akozo| még a Versmondáson
kívü|?

Eneke|ek és színészetet tanu.
lok az |fjúsági Otthon Musica|
Stúdiójában. A Szóp nyári nap
című Bolyais musicaIben is
szerepe|ni fogok. Naglon élve-
zem, mert olyasmit tanulhatok,
ami érdeke|, amí köze| á|| hoz.
zám'

5. Tervezed, hory valamelyik
hobbiddal komolyabban is
fog|a|kozz a jövóben?
Hát, szerencsére még Van egy
kis időm gondo|kodni' ezen.
Sokat rágódotn rajta, beszélge.
tek másokkal és próbá|ok mér.
|egelni' mert nas/on nehéz
|esz elengední mindezt, ha Úgy
döntök' hory felhagyok az
ének|ésse|, versmondássa|, de
éppo|yan nehéz sikert elérni
ezen a terü|eten. Erye|őre
semmi biztosat
nem tudok mondani .

6. Mn adott neked a Bolyai?
Lehetőségeket, biaos hátteíet és olyan
fe|készÍtő tanárokat, akiknek a segítsége,
támogatása és biztatása né|kÜ| biztosan
nem sikeni|t vo|na e|érnem mindezt. Na.
gyon há|ás vaglok nekik! J

Danka Bianka

Proiektnarr a 9A)-ben

Május 9-én, rnint minclen osztiiJy, mi is izga.

tottan várttlk. hogy ni lesz a projek1napi
programunk' OsaályÍönökünk szeretett laki-

helyét (Lajosrnizsét) választotta helyszínül,

ahol eg1'. lovardába látogattunk el. Itrdulás
elótt a Tanar űr az áIlatszeretetról beszéIt
nekiink, és személ1,.es tapasztalatait osztotta

nleg velünk. Elnrondta, hogy egy bázikcdvenc

menny,.ire hozzá tud nőni az ernber szívéhez.

Hiszen az állatok is rengeteg Í.ig},elmet, törő-

dést igényelnek. és persze szel.etetet. Nóha

elgondolkozom azon, hog1'' nríg az emberek

önző érciekekbol kihasználják a másikat. eg1,.

állat (pl.: kut,\'a, ló) nem vár tőltink semnrit.
csak szeretetet kér és ad'

r\ lovar<lában minclenkinett alkalma nyílt a

lovaglásra. Sokan. akik még eddigi életükberr

solrasem ültek lo von' mo st Íélelm iik et \egy őz.

ték. és kipróbálták ezt a sportágat is. De vol-

tak, akik rrem tudták összegyú.iteni bátorságu-

kat' így nem éltek a lovaglás lehetőségével
sem. Ami engern illet, én évekig tarrultam

iovagolni (mint kiderüit az osaályomból
mások is)' és természetesen itt is kipróbáltam.

Nagy me.alepetésünkre. osÍály-főnökünk is

felült a lóra, életében először' Bar bevallotta
nekünk, hogy'. az elso lépéseklrél halálÍélelme

volt, de mi azért nagyon büszkók voltunk rál

A lor'aglást követően a lovardavezetótol érde.

kességet, és számos új információt tudtunk
rneg a lovakról.

Prograrnunk befejezéseképpen a Tanar úr
megn"lutatta nekiink a város legiobb cukrász-
dáját, ahol isteni házi fag.v-it evett az osáitLy.
Végtil visszatérttink az iskolába hogy hozzá-
lássunk a plakát elkészítéséhez, amiben a nap
élrnényeit öIökítettiik meg!

I'lorváth Anna

Projektnarr a 1 lr'C-ben

A proiektnaporr oszJályunk a Kecskenréti
Planetáriumba látogatott el. Hgy eloadast
hallgattunk meg és néztünk r'égig a Naprend-
szerrol. A 9..es lbldrajz és a 1l.-es ljzikata-
nulmányainkat kiegészító elŐadás alatt sok
érdekes dolgot megtudtunk a bolygikrtil és a
osillagokról, mel.v"ekól tablót is készítettünk'
Miuttul vége lett az eliadasnak, 4 csapatra
oszlottunk (elŐzetes megbeszélés alapján)' és
megoldottunk egy feladatsort az elhangzottak-
ból. A Í-eladat 2' részét késiibb kaptuk rneg.
amelynek egyik része az volt' hog;,. a varos-

barr a csapattagok közül legalább ketten
Íényképezkedjenek le a bolygók ntodelljeir'el
(Fő tér - Ilittyi utca), és további izgalmas
feladatok is vártak riírrk. lvíiirtan minden fel-
adatot mélcsináltunk. osztályképet készíte.
tünk. és hazamenttink.

Nagy lr,Íihály
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Mészáros Máté' a Bolyai |e|ke

Ki ne ismerné isko|ánkban Mészáros Máté nevét? Az ó han$át
ha|ljuk az isko|ai rádióban, az ő munkája fekszik a Bo|ygató meg-
szerkesztésében, ő végzi a hangosftást a rendezvényeken, és ha
bárkinek bármi baja van' Máté ott teíem és mego|dja. Többen Íe|-
tették a kérdést, bogl mi |esz a Bo|yaiva|, ha ó e|ba||ag? Erre a
kérdésre, és arra, hosi horyan került ebbe a pozícióba, keresem a
választ.

Miért éppen a Bo|yait vá|asztottad?
Bár jakabszáI|ási |akos Va$/'ok, az álta|ános isko|a fe|sŐ tagozatát
nrégsem he|yben végeáem el' hanent bejárós diákként, Kecskemé-
ten fo|ytattam tatru|nrátryaimat. Akkoriban több jakabi isnterŐsöm
és rokonom is ide járt' akih dicsér|é|( a SL||it ' Az informatika Szakka|
is szimpatizáitam, ígl szinte nyilvánva|ó vo|t szánromra. hory a
Bolyai padjait fogonr majd koptatni. Szerintenr jó| döntöttem.
Mikor figle|tek fel először a tehetségedre?
A történet azza| kezdődótt, hogi kilencedikben én vágtam rneg a
gó|yanapi műsorunk zenéiI. Al. akkori l. l ' .esek éppen stúdióst ke.
restek, én pedig kaptam a |ehetőségen. Az idő múlásáva| aztárr
be|ecsiszo|ódtarn a rám háru|ó feladatokba' A fényk6p"'5. csupán
hobbinak indult, míg Íe| nent kértek, hogv íónyképezzek az iskolai
rendezvényeken,
Mit csiná|sz mégaz újságon' rádiózáson kívÜ|?
Részt veszek a jakabi újság szerkesztésében, főként az ügyintézés
és a fény|<ópezés a szakterületem. Hogy ne csak a munkárŐ| essék
szó, né|ra azért. |azítok is. Ki|enc éve gitározom és volt alka|mam
fe||épni többek között a jakabszá||ási évzárőn és a gyerekl]apon iS'
Mi|yen egl átlagos Mészáros Máté.fé|e hétköznap?
Regge| fé| 6-kor keIek. Gondo|om többünknek ismerős a fe|ál|ás. A
fogntosás és a felö lt özés közé néha beszÚrok eáV kis rádióműsor
szerkesztést is. Ez abbó| á||' hogy megnézem, hogy mi|yen zenéket
kértek aznapra. i||etve Van egy" 7.Bo0 zenét tarta|mazó tárunk és
ezekbő| válogatok a na$/szÜnetekre. Az isko|ai mókuskerék után
hazabuszozom' A|ta|ában van va|ami délutáni teendőn]. Vagy a
jakabi újságon do|gozom, Vagy fotózom. Ezután rnegíronr a
házimat, tanu|ok. Estére már csak a rádiórnűsor marad. Mozga|-
mas, de |egalább nem marad időm unatkozni'
HoI szeretnéd folytatni a tanulmányaidat?
Egyetemre, íőisko|ára nem je|entkeztem' köszönhetően a keretszá.
mok |ecsökkentésének, va|ami|yen oKJ.s kurzrlst azonban szeret-
nék elvégezni. Ezen be|Ül pedig Íe|tehető|eg a média Va$/ a
ha ngtech n ikusi képzeist vá |asztom
Mi leszel, ha nary leszel?
A média terü|etén szeretnék elhe|yezkedni. Szívesen do|goznélt
Va|aÍni|yen újság fotósaként. Már most is készítel< fe|véte|eket,
nre|yek a Baon-on, a Kesporton vagy a Kecsl<eméti Hírhatáron |át.
hatóak.
Ki lesz az utódod az isko|ában?
A Íényképezést va|ószÍnűleg Fekete Geri és Katona Gyurí fogja fo|y.

;.i,f;
;ii

!.:+

tatni. A rádiót pedig a
. ! r L  

. . . .

L)i .kicsit<" veszik át: Tálas Péter
.:- .i csongor, Ko||ár Dávid és
ii;.* csoxa Levente. A ba||agásom

oIa az ő munkájuk fekszik a
suIirádióban. Év eleje óta
betanu|tak a íe|adat rejte|-
nleibe, de t-g sem |esz köny-
nyű dolgul<. Az újság szer-
kesztését pedig va|ószÍnű|eg
Danka Bianka Veszi át.
Mit Üzensz a hátraharyott
diáKársaidnak?
Csak ann1zit szeretnók tnon-
dani' hos/ é|vezzék a gimná-
zium adta lehetőségeket'
tn int  példáuI a B|T '  A tanu|ás.
ban kitartáSt' a többi progra.
nlon aktív részvéte|t kívánok
rnindenkinek.

Danka Bianka

Interjú a Bo|ygató Íószerkesztijéve|

Rigó szilvinek nem sok szabadideje van mostanában' Ám a nehéz
munka meghozza a gyümölcsét. Mi bizonyíthatná ea jobban, mint-
hogy a spanyo| oKW.n elsó he|yezést ért el, eme||ett pedig a Boly-
gató fószerkesztójeként is e|ismerésnek örvendhet. A 12.S osztá-
|yos |ányra igazán büszke |ehet iskolánk, és ti is, hiszen neki kö-
szönhetitek, hory ea a remek újságot most a kezetekben tarthatjá.
tok.

Mi vo|t ez e|ső gondo|atod, amikor megtudtad, hory e|ső |etté| a
spanyol OKTV-n?
Az első gondo|at? ' 'Várjunk csak, ez most komoly??', Nagvon ntegle.
pódtem' egy ideig megszó|a|ni sem bínam, de naglon jó| esett'

Nehéz vo|t a Verseny? Mennyit készülté| rá?
Kicsit bonyolult Volt: a döntő négy részfe|adatbó| á||t, és ennek
háromnegyede szóbe|i VoIt. Rengeteget kéSzÜ|tünk rá, Nényei ta-
nárnőve| szinte mindennap ott maradtunk az isko|ában még nyo|.
cadik orában, Ba||a tanárnőve| órán siakoro|tunk, ráadásul nrég
Benke tanárnő is ' 'besegített', néhány extra óráva|. Nagyon Sokat
fog|aIkoztak ve|Ünk, Úryhos/ szerintem a mi sikerÜnk (Réka' ugle
4., Domi 6' |ett és Atti|a és Kincső is benne van a mezőnv első fe|é-
ben) is az ő munkájukat dicséri.

Több tanulóna( az a véleménye, hos/ a spanyo| szak a |egnehe-
zebb. Te mit gondo|sz erró|?
|gazábő| nincs Viszonyítási a|apom..' de igaz, ami igaz, kilencedik.
ben nagyon ke|l tanu|ni, még' ha eá/,eseknek úgy is tűnhet, hoáV
egy éV nye|vtanu|ás nem je|enthet gondot' Aáán pedig hozzá ke||
szokni, hogy két tantárgyat a|apbó| spanyo| nyelven kelI megérte.
nünk és meg tanu|nunk' Nem egyszerű, az biztos, de időve| be|e.
szokik az ember... |ehet. hogl inkább néhány osztály4ársanrat ke||e.
ne megkérdezned errő| J ...

Mi|yen tantárglak á|lnak hozzád koze|?
E|sosorban a nye|Veket szeretem, de az irodalom is köze| á|| hoz.
zám, ezéft' Vá|asztottam a magyar faktot.

Ha jól ha||ottam, néha írsz is'..
|gen, szoktam írogatni, álta|ában ínkább regényt. de azért vo|t már
pé|da nove||ára is' Attó| függ, mikor mihez van erőm-ih|etem.

Mi|yen érzés a Bolygató fószerkesztőjének |enni?
Próbá|ok részt venni a szerkesztőség é|etében, munkájában, |nint
mindenki. Szerintem csapatmunkávaI jobban ha|adunk az újság
szerkesZtéSéVe|.

Jut idód a hobbijaidra? Mit csinálsz szabadidódben?
Sajnos, mostanában kevés. Naglon szeretek o|vasni (kedvenc

a tévében nem adnak sem- ! i
mi érte|nreset 

. .. .
Ho| szeretné| tovább tanu|- .. ' .] . . ., 

' ' i .,

nincs, vagy éppen az aktuá- g::tl ' :.:
Iis), meg sorozatokat nézní, f;T:.. ;
de azt inkább az interneten, ;' ':.]. ' '.

n i?  Vannak már va|ami :  i .u;: .  .  '
e|képze|éseid a jövót i||etó ;: l::-.";Á#

en? i:i.
Huh, egvre gyakrabban lü!ff
Íutok bele ebbe a kérdésbe.
Sajnos, egle|őre még nincs
konkrét eIl<épzelésem az
isko|át és a szakot i||etŐen,
de mindenképpen Pestre
szeretnék nrenni. Azt hi.
szem, a spanyollal szeret-
nék tovább tanuIni .

Szerencsés Vivien
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|nterjú Ba|uval (
Vo|t már Bo|yai János sze||eme, kosár|abda
bajnok, az EKG párt tagja' ezze| eryÜtt a
diáknap eryik fi szervezöje, és nem me|lé
kesen a matek OKTV döntóse. JoggaI mond-
hatjuk tehát' hory a 11.Gs Juhász Ba|ázs
egy igazán soko|da|ú egéniség. A barátai
á|tal csak Ba|unak becézettfiútfaggattam a
sikereirő|, a mindennapjairó| és a jövőbeli
eIkéoze|éseiró| is.
-Hallottam róla, hogy a BlT.es előadás alkal-
mával te játszottad Bolyai szellemét. Milyen
érzés volt? Tetszett a szerep?
Őszintén, e|einte a hátam közepére sem
kívántam az egéSzet, aztán szép lassan
megtetszett a műsorunk. Nagyon izgu|tam,
régen se vo|tam az a színészpa|ánta' nem
Szerettem i|yen műsorokban szerepeIni
Sosem. MoSt Viszont ez a sze||em szerep jó|
ment' jobban, mint a próbákon, és az e|ő.
adásunk is  jó|  s ikerü|t .

-Ho$t sikerúIt a matek oKTV?
Az e|ső forduló nem vo|t nehéz, elég köny.
nyen jutottam tovább. A 2. fordu|ó nagl
vízvá|aszIó Vo|t ebben az évben, hiszen aki
3 pontná| többet vesztett, az búcsút inthe-
tett a döntőnek' Szerencsére fekÜdtek a
feladatok, nagyon jó| sikerü|t' 1 pontot vesz.
tettem, Így készü|hettem a döntőre' 51.en
jutottunk oda' Három fe|adatot ke||ett 5 óra
a|att mego|dani... Va$/is keIlett vo|na. Hát
egy ment. Az egyik fe|adat igen nehéznek
bizonyu|t másoknak is' hiszen ery ember
tudta megcsiná|ni az egész országbó|. Vé.
gü| 31 '  |et tem, ami sokkaI jobb, mint  ami-
|yennek váftam, ám cudaruI bosszantott,
hiszen az e|ső 30 kap pontot az érettségi-
hez. Viszont ami biztató, hogy csak néhá-
nyan voltunk 11..esként döntősök, és jövő.
re ugyanebben a kategóriában indu|ok,
tehát jövőre nagy esé|y Van eg}i jobb hely-
hez. Nekem jobban mennek a tesztes jelle-
gű Versenyek, aho| ' 'csak karikázgatni ke||',,
aho| a logika és a glorsaság számít inkább'
Hát itt az oKTV-n' aho| 3 feladatra van 5
óra, sok minden számÍt, de a glorsaság az
nem.

-A matekon kívül milyen tantártyak állnak
még közel hozzád?
Régen sok mindenbő| Vo|tam nagyon jó:
töri, nye|vtan, fizika; naglon sok versenyre
jártam. Mostanra ezek e|halványu|tak, rész.
ben azéft, mert a szorga|mam a|ábbhagyott,
részben, mert próbá|ok sze|ektá|ni, és arra
fis/e|ni' amive| va|ószínű tovább fogok ta-
nuÍni, és amit haszná|ni fogok.

.Az EKG párt tagjaként is slkereket értél el a
diáknapon. Hog)l ment a szervezés? .Jövőre
Ís indultok?
Nagyon é|veztük mind a kampányt' mind a
szervezést. Hozzá ke|| tennem, hogl a kam.
pány során nagyon sokan segítettek ne-
künk' hogy mindenfé|e íinomsággaI el|át-
hassuk a szavazás előtt a diákokat. A jó|
sikerü|t nap és a pozitív visszaje|zések okán
valószínű jövőre is indulunk, de ez még a

JOVO Zenele. 
a._

-Az iskola kosár csapatának is tatja vagy'
Hogy marad időt a tanulás mellett a spoftra

Vi|ágé|eternben sporto|tam, nagyon régóta
kosarazom, tÖbb évig pingpongoztam' teni.
szeztem. focíZtam, és sose vo|t gondom á
tanu|ással emiatt' Sőt a ketto Segíti es/.
mást, sokka| .jobban Íog az ag egy kiadóS
edzés utárr. Mindig is Sportoltam, ezután is
fogok. Régóta kosarazom itt Kecskeméten,
többször is tagja vo|tam az országos bajnok.
csapatnak, ami mindig is egy nagyon jó
csapat Volt, nas/on szeretek ve|Ük |enni.
Nincs akkora tehetségem a kosár|abdához,
mint például a matekhoz, és tudom' hory
sosem |eszek lrivatásos kosaras, de ettől
függetlenü| naálon Szeretem, ugyanúry
küzdeni fogok a pá|yán az uto|éó lehe|ete.
mig és nem fogom abbahagyni a jövőben
sem' -  . l
-Milyen a kollégista é|et?
Naglon Szeretem. Nagyon jó közösség ala-
ku|t ki ' aho| sokat hLilyéskedÜnk. Tudnék
mesé|ni |egendákat, |egendákró|, amik itt
történnek, de nem hinném' hogy ideva|óak
|ennének. Aki ko||égista, az tudja,hogy mirő|
beszé|ek.:) A kajához a s/on]rom gyorsan
hozzászokott, á|talá ba rr m indent megeszek'
Szerintem nag/on hasznos, ha az ember
középisko|ás korában e|kerül egl ko|lésium-
ba. ltt nagyon sok tapasztalatot szerez az
é|etben, sok embert és embertípust megis-
mer, könnyen szerez barátokat és e|indu| az
öná|lóvá vá|ás Útján.

-A timnázium után merre szeretnél tovább.
ta n uln i? Va n nak vala milyen te rveid?
Va|ószínű|eg Pestre Visz az utam, a BME.re,
de mé$ nem tudom pontosan, mi is akarok
|enni. A terveimrŐ| annyit, hory szeretnék
egy jó á||ást majd, o|yat, amit szeretek is
csinálni, szeretnék e$/ nagy és szerető csa-
|ádot 4-5 gyerekke|. :) Ezen kívü| szeretnék
megmaradni becsü|etes, megbÍzható em.
bernek, és még sok más szép tervem van a
jövőre nézve.

Szerencsés Vivien

HajnaIig lega|ább

Nyakamba |ehe|i ködét a té|'
karcosra Íagynak a tőtéri Íák,
daco|Va, íázva ha||gatnak ma e|
a tegnap még dübörgő muzsikák.

Megrendít ez a csendesség - üres,
semmit-o|e|és csak a szeretet,
dunnába Íú| és á|omba ringat'
aho$/ anya ringat el S/ermeket.

Zsibbasztó, tompa a me|eg itt benn,
kókadt bújócska minden kis álom,
ráhunyom ha|kan titkom az éjre,
és hajna|ig. lega|ább - imádom.

Péteri Judit

Levé| egy kirá|yhoz

Ébredt a Napsugár eIha|t reménnyel

Üres az űr, halvány kedá||yel

Hű|t he|yén fecni, sÖtét

TintávaI fedezte Ő |ep|ét:

,,Kelő Ábránd, ismeret|en |é|ek,

Menyegző e|ótt o|Vasd el, kér|ek:

Rémek á|modtak azéye| engem,

Én me||etted őket bo|dogan Íe|edtem.,'

Távoli messze táj' hol fény nem ke||

Kékes hol|i árny hosszú útra ke|

Szá|| az Üzenet, cé|ba ne érjen

Hitet|en h|tében meg ne fé[en.

Testvérek vére, érzi a köze|gőt

Ab|akot tár, már |átja a jövendőt;

Csendes károgás je|zi szegényen

Levél a múltbó|' |ásd le|kesen

''Meg|áttam az á|mot, testvérem,

E|mondta, mit annyira remé|tem.

Király |esze|, |egyózöd véred,

Vesszen a klán s benne szere|med.,'

Menyegző te|ik, s vihar hódo| szé|nek

Szabad Ábránd, űző1e |esz rémnek.

HáborÚ vi||an ezüstpenge élen

Folyik az é|et s vére keményen

S késő |ett' kirá|y |etté| |áthatod

De nem fe|ejted soha már bánatod

Rémekke| élsz, álmodsz mindörökké

Ábrá ndot Na psugár zú7.ia arany rögökké

Papp En ikő
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|dén a mi .-;.:,:1;::. Bo|yai |sko|ák Ta|á|.
kozójának' Ahogy minden évben, most is nagy sÜrgés-forgás
e|őzte meg az összejövete|t' A folyosóinkra bevacko|ták ma-
gukat a piros bag|yok, zöld kitűzős diákok nyÜzsögtek min-
denfe|é és a máskor o|y' gyorsan menekü|ő tanulók este 11-
kor hagÁák csak e| az isko|a épü|etét.

De hogtan is kezdődött mindez?

Dé|e|őtt 71- órátő| folyamatosan kezdek beguru|ni a
parko|óba a szemé|yautók és a kisbuszok, ame|yek a vendé-
geket Szá||Ították. Az aula megte|t glerekekke|, akiknek rög-
tön meg is ke|lett o|daniuk az e|ső fe|adatot: rá kel|ett buk-
kanniuk a szá||ásadóikra, a patronálóikra, és közben nem
vo|t szabad szemme| téveszteniÜk sem csomagjaÍkat, sem
saját társaikat, tanáraikat, egy te|jesen ismeret|en környe.
zetben.

Miután mindenkinek sikerü|t átvésze|nie eÚ. az aka-
dá|yt, nemesen átengedtük a nagyszÜnetunket a vendégek-
nek, így ők békésen megebéde|hettek. Ezután te|i pocakkal
kerekedhettek fe| fe|fedezni az e|következendő három napra
kö|csönbe kapott szá| |ásu kat.

A Városházán beje|entették a Bo|yai.napok hivata|os
kezdetét, annak elkeru|ése Végett, hogy i||egális program-

szervezés bűnrészesei |egyÜnk. Az ünnepség után a diáko-
kat szé|nek eresztették és csopoftjaikka| barango|ták be a

"Hírös Város'' nevezetességeit. Miután megtették az aznapra
kiszabott távot, vissza battyogta k az isko| ába,
aho| beavató rituá|é gyanánt mo|dvai tánco.
kat rophattak' A program a feszü|tségek o|dá.
sán kívü| az ismerkedésre is a|ka|mas volt,
mive| miközben a tanárok jó| átmozgattak
minket, a párok is cseré|ődtek, így alka|munk
nyÍlt bemutatkozni egy-egy idegennek. A
résztvevők kitartásukétt cserébe egy kis
izomlázat is kaptak szuvenÍr gyanánt' Amikor
már mindenkijó| átme|egedett, kezdetét vet-
te a csapatverseny. Míg az au|ában újságpa-
pÍft nytittek, Mamma Mariát reppe|tek' addig

a tornateremben |ézerfegyverre| lövö|dözték egymást a részt-
vevők. Az isko|a csak éjfé| környékén |ett újra csendes, a
vendégek pedig csupán bezuhantak ágyikóikba a hosszú
nap után. Pedig még a fe|én sem voltak tÚ|!

A Xl. B|T másnapja egy koncertte| kezdódött, ame|y
isko|ánk au|ájában zaj|ott, és minden bo|yais diák részt vett
rajta. Ezt követően két Bo|yai-fát is elü|tettÜnk isko|ánk udva-
rában. A faü|tetés során több beszéd is e|hangzott, többek
között iskolánk igazgatónójétő|, dr. Főzőtlé Timár Évától,
va|amint o|áh Anna, (egy e|köte|ezett Bo|yai.kutató) osztotta
meg velÜnk megindító gondo|atait, az isko|ánk, és Bo|yai
János irán! érzett szeretetrő| és büszkeségrő|. Aztán a Ven.
dégek a Leskowsky hangszergyűjteményt tekintették meg,
majd a kerekegyházi ka|andparkban újabb é|mények vártak
rájuk. A programok után pedig a szál|ásadó diákok hazavit.
ték vendégeiket, akik |ázas készÜ|ődésbe fogtak. Hiszen ók
már nagyon izgatottak voltak, a B|T egyik íő attrakciő1a, az
estigála miatt'

A várva várI' gá|a, ame|yen mind a kilenc isko|a bemu-
tathatta színvona |as prod u kci óját, éjsza ká ba nyú lóa n ta rtott.
Ennek e||enére mindenki o|yan jól érezte magát, hogy senkin
sem látszott még a fáradtság legapróbb jele sem. Az e|őadá.
sok témája ,,Betyárélet a Bo|yaiban'' volt, anrit minden csa.
pat öt|etesen, |átványosan és humorosan kivite|ezett. A gá|a
a zsűri értéke|ésével, és tortaevésse| zárult' Engem a három
nap során eZ a program ragadott meg a |egiobban, mert úgy
éreztem, mintha minden csapat egy-egy darabot hozott vo|-
na e| nekünk isko|ája é|etébő|' A gyerekekbő| pedig mé|y
hazaszeretet, le|kesedés, és határta|an tehetség sugárzott
az elóadásaik során.

A harmadik, és eglben uto|só nap regge|én az isko|a
e|őtt vettünk búcsút bo|yais diáktársainktó|, akik az Ú) ta.
nyacsárdában fejezték be programjukat. orü|ök' hogy szá|-
|ásadóként részt vehettem ezen a rendezvényen, mert fe|ejt-
hetet|en élmény volt számomra. Remélem, a bolyais iskolák
még sokáíg megőrzik ezt a hagyományt, és évrő|-évre tovább
ápolják kapcsolatai kat!

Danka Bianka és Horváth Anna
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Nyelvta n u |ás ösztöndlja l Németországba n

A DSD iskolák 1.1. él.folyamán tanuló diákjainak ér,ek óta van Iehe.
tősége PAD ( PádagogiScher Austa uschd ienst/Pedagógia i Csereszol.
gá|at) á|tal SZervezett nyári Ösztöndíjra pá|yázni. lskolánként a pá.
lyázat egy-egy nyeftese 3 hetet tö|thet e| Németország egyik közép-
iskoiájában. EZt a nag},'Szerű |ehetőséget ebben a tanér,ben isko-
|ánkból Madari Resina 77.d osztályos tanu|ó kapta nreg. A nyerte.
sek 3 hetet intenzív nye|vtanulássaI tö|tenek, mivel csa|ádoknál
|esznek e|szál|áso|va. és augusztusban nrár az egyik marburgi kö.
zépiskola diákjaiként részt fognak venni a tanórákon. A progranr
keretében tanulmányi kirándulásokat iS szerveznek számukra, így
|ehetőségü k nyílik Németország nyugatt tartotná nya it megismerni.
Magyarországró| 11 diáktársáva| augusztusban vágnak neki a hosz.
szÚ Útna k B uda pest.Bécs-Fra n kÍu t1-Ma rbu rg útvona lon.

.I LOLA RENNT
EzÚttal egV fiIrnkritikát szeretnék ír-ni a ,'Lola rennt' ' cÍnű ÍiImről. A
fi lm a 20. századi Németországban játszidik. A fiIm Íőszerep|Ője
egy nagyvárosi |ány' Lola, és barátja Manni.
aki bűnbandák beszá|lítója ként do|gozik.
Lo|a egy nap váratlanul te|efonhÍvást kap Mannitól ' aki a segítsé-
gét.kéri. A |ány megtgé|i, hos/ segít Manninak, és megpróbá| vala.
honnan százezer márkát e|óteremteni. mive| Manni ezt az össze.
get egy megbízása alka|mával a metrón felejtette. A Íi|rn a további.
akban ennek a prob|émának a ntegoldási lehetőségeiveI fog|aIko.
z iR.
A fi|m témáját nagyon érdekesnek találotn. Nem csupán a felme-
rÜ|ó mego|dásokka| Íog|aIkozik, hanem egy elmé|eti kérdésseI is,
miszerint mennyi do|og vá|tozhat meg az é|etünl<ben akár egl
másodperc a|att is. A fi lmben sok o|yan jelenet van, aho| más em-
berek é|etéből láthatunk pi||anatképeket. Véleményem szerint az
eImé|et, hogy az emberi é|et egyes másodperceken mú|hat, na.
gyon érdekes, pé|dáuI amikor Lo|a korábban érkezett Mannihoz,
még vo|t annyi ideje, hogi e|ég pénzt nyerjen a kasziniban' Ami.
kor Lo|a tú| későn ért oda Mannihoz, mindkettejüket megölték.
Tehát a fi im számomra |egÍontosabb tanu|sága: fu idő hata|om'
Nagyon jinak ta|á|tam a fiIm központi témáját.
Ami Lola és Manni karakterét i||eti, nagyo|l megkapónak ta|á|tarn
őket. Mindkét szemé|yiség nas/on kétségbeesett volt, és erró|
meg is tudtak győzni engem. Könnyen be|e tudtam é|ni magamat
a szerepeikbe' és úgy éreztem, az ő prob|émájuk az enyém is.
Az animációs je|enetek azonban nem tetszettek a fiImben' Ezek
ery picit untattak, és zavarónak ta|á|tam őket. Szerintem nem
igazán i||ettek a témához.
A zene azonban nas/on szép és talá|ó vo|t. Jó| tükrÖzte számonrra,
hogy az é|et gyakran komo|y, de uglanakkor ironikus is tud |enni.
A Íi|mrendező Tom Tykwer vo|t. Muszáj, hogy gratu|áljak neki. A
fi|m számomra ugyanis érdekfeszÍtő és világos vo|t. Ezenkívül a fő
mondaniva|ója is e|jutott hozzám'
A mozi, aho| a fi lmet Vetítették, nagyszerű vo|t, kétrye|mes ü|őhe-
|yekke| és ke||emes |égkörre|. Úgy gondo|om, a mozinak, mint szÍn.
he|ynek igen fontos funkciója van. mive| a közonség csak ott tudja
é|vezni az előadást, aho| a |égkör megÍe|elő, és zavaró hanghatá-
sok sincsenek.
osszegzésként e| szeretném mondani, hogy ez egy igazánjó| sike-
rü|t fiImnek mondható. MeggyŐzőnek, és e|gondoIkodtatónak ta.
lá|tam' Á||áspontom szerint a fi|m témáját is nagyon jól sikerü|t
e|ta|á ln i .

Somorjai Réka

SchülerAkademie
A nyáron háronr hetes ösztöndtj keretében isko|ánk tanu|ói közül
Nyitrai Dominik 1-t' d osztá|yos tanu|ó vehet részt a Német oktatási
és Kutatási Minisztériun] á|ta| |étrehozott Schü|er Akademie.n, azaz
a Diákok Akadémiáján.
A tábor cé|ja' hosl a motivá|t és tehetséges diákok kü|önbözó tudo-
mányos témákat do|gozzanak fe|. Dominik a ,,Gazdasági piacok
játszva megértése'' című programot Vá|asztotta. ahol a közgazda-
ságtant és a játékeIméletet íogja tanuImányozni.
Mive| a tábor a németországi Wa|denburgl]an |esz, így remek |ehe.
tőség nyí|ik arra, hog gyakoro|ja a német nye|vet, Ke|et- Európábó|
érkező társaívaI együtt.

Nyi t ra i  Dominik

Goethe Mozi elóadások a tanév Ío|yamán (2o77-L2)
|sko|ánk Német Nye|vi MunkakÖzössége csat|akozott a Goethe Inté-
zeteg projektjéhez' me|ynek keretein be|ü|' a kecskeméti középis.
ko|ák' köztük a Bo|yai német nyelvet tanu|ó diákjainak a tanév so.
rán többször is |ehetőségtik nyí|t be|épődij nélkü| eredeti, német
nyelvű fi lmek megtekintésére. A ,,PASCH Goethe Mozi' ' névre ke.
resae|t projekt ebben a tanévben né$/ fi|met hozott a vetltéseknek
he|yet adó otthon Moziba.
A Vetített fi lmek cÍne: Leroy, Vier Minuten, Lo|a rennt, Lila, Li|a
Nekem nag)ion tetszett. hogy a Íilmek r,á|tozatos témákat do|goaak
fe|. A személyes drántai sorsot bemutató fi|m (Vier Minuten) mel|ett
több vlg1áték is vetítésre kerÜlt, és ugyanúgy Vo|tak régebbi és mo-
dernebb fi lmek is. Az inkább szórakoaatáSra szánt ÍiImeknek is vo|t
L]zenete és gyakran bújtattak kontoly témát konnyed történetbe, így
nem hatott túl nyomasztóan, és nem is maradt száraz tényanyag,
jobban megragadta a fiata|ok Íigyelmét' Természetesen minden
fi|met németül vetítettek, és német fe|iratot is kaptunk hozzá, ami
sokban segítette a megéftésÜket. Nenr vo|tak ugyanazon a nehéz-
ségi szinten, előfordu|t, hogl va|aho| gyorsabban, kevésbé artikulá|-
va beszé|tek, vagy éppen fordítva. Ez traglban fÜggött a színészek-
tŐl is. A történetek te|jes érte|mezésének érdekében Sok Segítséget
kaptunk tanárainktól. A mozik e|őtt röViden átbeszé|tük az aktuális
fiIm rövid ismertetőjét' íry a Íőbb mozzanatokat már könnyebben
megértettük'
Szemé|y szerint én mindig naryon é|Veaem a vetítéseket, ntive|
szeretek moziba járni, |ehetőségem Viszont csak ritkán adódik rá. A
projeKnek köszönhetően nem egy o|yan íi|met láttam, amit magam.
tól valószíntj|eg nem néztem volna meg, azonban így megismerhet-
tem ezeket és pozitív é|mény,t nyújtottak' Remé|em a későbbiekben
még |esz aIkaImam hason|ó programokon részt venni'

Honti Agnes

A |é meg a Lo|a - Fi|mkritika Írása
2ot2 májusában a budapesti Goethe lntézet versenyt hirdetett' A
Verseny központi témája egy német Íilm, a ,,Lo|a rennt' ' Vo|t, me-
|yet a Goethe Intézet jóvo|tábó| ingyenesen a Kecskeméti |fjúsági
otthonban iS Vetítettek, s ame|yrő| német nye|ven ery fiImkritikát
lehetett írni' Eza Íilmkritika Volt a Íe|téte|e a Versenyen va|ó rész-
véte|nek' s ez a|apján ál|ították fe| a versenyzők rangsorát. Sok
kivá|ó pá|yamunka érkezett be, de csak három munkát drjazott a
zsűri'
Nary örömme| éftesültünk arró|, hogy isko|ánk tanu|ója, Somorjai
Réka 11. d osztá|yos tanu|ó beküldött pá|yamunkájára az e|érhető
30 pontbó| 26.ot kapott a zsűritő|, és ezze| a dobogó 3. Íokán
végzett. Jutalma egy iPod shuff|e (2GB). Gratu|álunk!

Nyári táborozás obermachtalban

A DSD nyelvvizsga központként is működő isko|ák tanu|ói számára bu|gáriai német |ektor egl pályázatot írt ki ' 'A Duna összekÖt bennÜn.
ket,'címnre|. 1.0 ország isko|áibó| a 10. éWo|yamok tanu|ói írhattak egy-egy foga|mazást ebben a témában, közü|ük a |egjobb 40 pá|yá-
zatot benyújtott diák egyhetes németországi utat nyert. |sko|ánkból a 10. d osztály tanu|ói küldhették el fogalmazásaikat.
KözÜ|uk hárman kert]|tek a 10 magyarországi nyertes közé : Berényi Teréz' Boda Marianna, Kovács Li||a' ok június e|ső hetét a stuttgart
me||ett |évő obermarchtaIban tö|thetik egy nemzetközi nyári táborban, ahoI izgaImas közös projektmunka és kü|önböző kirándu|ások
várnak rájuk.
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Május van.

Ugyan a hónap első két hete elég barátságos Vo|t a tanítási napok
számbe|i arányát tekintve, ntire kézhez kapjátok ezt az újságot.
már rég az utolsó hajráná| taftunk ma1d. Ezért úgy gondo|tuk, a
Prograntíaló rovat kereteín belül e44ajta utolsó vál|veregetéSként
nyári íesztivá|okat veszünll szenrÜgyre. igv lesz miért élni és fe|-
é|edn i .

EFOTT
A rendezvény évről-évre egyre csak szebb, jobb. nagyobb és impo-
zánsabb lesz, jegyárait figye|embe véve pedig akár a Szegény em-
ber Szigetének is htvhatnánk. |dén azonban igencsak kitettek ma.
gul(ért a srácok, hiszen a meghÍVottak néVSorát végigolvasva aIigha
talá|unk o|yan minőségi zenekaft, vary előadót, akiket nem hÍv.tak
meg. Keddtő| SZombatig öt sátornyi szórakozás vár rátok: Csík Ze-
nekar, Punnany Massif, Hősök, Deák Bt|l Gyula, Tankcsapda,
lr(Ícsíllag,Supernem, 30Y,Anima Sound System,Bárány Atti-
Ia,Tehetsétkutatók, Showder Klub fellépők, Nagy Fero és persze

Dévényi Tibi Bácsi, Mindent összefog|alva' az EFOTT szimpatikus
árávaI tökéletes nyárindító elfog|altság, szép he|yen, jó időpontban.
I nfó
Idópont:  Jú| ius 3-8
He|yszín: Ve|ence, az atne|yik Velencei-tóná| van..
Heti jegy ára: 16.900 Ft (e|ivételben), 19'00o Ft (he|yszÍnen)

Hon la p:efott. h u

Balaton Sound
Lajkusként nem sokat tudok az e|ektronikus zenéről, ám ez mit
sem Változtat azon a tényen, hogy a Ba|aton Sound egy marha jó

hely mindazok stárfiára, akik szerétik áz i|yesmit' De még azoknak
is, akik nem annyira. Hogy miért? fuén mert a he|yszín ezútta| is
Zamárdi, aZaZ a Ba|aton partja, ami önmagában is e|ég ke|| |egyen
egy kiruccanáshoz. Ha otthon vagytok a következő előadikban
(Paul tíatkbrenner,. Gareth Emery, David Guetta, Gasgus) akkor a
megie|enés erősen aján lott.
l n f ó

Időpont:  Jú| ius 12.15.' " a . ,  
l .

H e | y s z í n l Z 6 6 6 1 6 ; : . . . . . : . | . . : . : : :
Hetijegy ára: 14'000 Ft (iún.30 ig)':mald 15.000 Ft .

Honla p: www.sziget.h u/balatonsound

:
l

Voh Fesztivál
Horribil is Összegért uryan. de a Balaton Soundra és Vo|t Fesztivá|ra
|étezik kombiná|t bér|et is, azok számára, akik nem e|égednek meg

csupán es/ stí|us válasz|ékávaljú|ius hónapban' Akik viszont vá-
las1tanának, azokszámára itt a |ehetőSeg, hiszen a Vo|t kÜ|Íö|dí
íronton is beerősít'ami sajnos a piszkos anyagiakát is jócskán

megnyomja. De sebaj, hiszen fe|lép pé|dáu| a Simple Ptan, Faith No
More, LostProphets, Snow Patro|, de a rnanapság oly sok figyelniet

kapó Skri/lex is. Magyar előadókát tékintve sincs ok szégyenkezni;
hiszen Ákos, Quimby,, Matna ium L.aucJe, Compact Disco is

tiszte|ét teszl, az EFOTT szinte minden fe||épőjéveI egyetelnben.
I nínry

|dőpont: . június 27-30. '  . . I

HelyszÍn: Soprotl

Heti jesi ára: 25.000 Ft (Únius ].s-ig). ezután 28.000 Ft
Honlap:w|w. sziget.h u/\'olt

Sziget

Kerek,  huszadi l i  évfordu|ó1át  ÜnnepIj  (most rnár  h ivata losan Ís)
Európa |egisrneftebb nyárÍ fesztiválja, ami épp olyan rnint vo|t: csak
ünnepi  k önt ösben. Akj  Va|aha |átott .  haI lot t ,  tapaSzta|t  bármit  is  a
Sziget FeSZtiVál|aI kapcso|atban. az pontosan tudja' miért is érde-
mes ide el|átogatni, aki pedig nem, az magára Vessen, lriszen tletn

tudja' miből maradt ki ' A rengeteg külÍö|di fellépőt műfaji bontás
né|kuI is lehetetlen felsoro|ni, (p|: Korn, LMFAo, The Kil lers), nem

beszé|ve a Mas/ar Dal napjáról, és azaz| követő hazai e|őadókról
(Ákos, Quirnby' Csik Zenekar). Őoaxat lehetne zengeni a Sziget
minden apró tnomenturnáról, az é|elérzésről, arról, hogy milyen jó

dolog is kilépni a vi|ágbó| ery kicsit ' szó szerint és átvitt ér1e|ernben
is. ám ez Íe|es|eges. Ha lnegtettétek és megtehetitek még eg}'Szer.
ha még sosem tettétek, de rátok Íér, vagy egyszerűen csak ott
akaftok |enni, mert enné|jobb he|y nincs: Akkor irány a Sziget!

Apróhirdetés: Ha érdekel benneteket a sziget, de soka|ljátok az
árakat, akkor az -l.es terernben keressétek meg Berente Balázst.
Usyanis ha elét enber $yűlik óssze, fél áron mehettek a Szitetre!
|dőpont: /mínusz, és nul|adik napok né|kr)l augusztus 8-13,
He|yszín: óbudai-sziget (Budapest)

Máshol a|rlós heti jegy ára: 46.000 Ft (ápr. 30-ig), majd 55.000 Ft
H o n |a p : $\.t..s:: Í g€}LLl

További fesztivá|ok
Hes/a|ja (1Ú|ius J-8-21.)
Helyszín : Tokaj-Rakamaz
H o rr la p : i:i\'j J L; S.;, a ij' !; ri. i. ! r a r i. l1;

SZIN (augusztus22-26)
Helyszín: Szeged
Honlap: www.szin.org:

Fekete Gergely

FélÚton

Ki mintha fe|nő és körbenéz végre
sőt szinte |átna és nem pedig né;ne
úgl. tárok én már magam körú| k ö rbe

szívemhez Szorítlak nem gorcs-ökö| be
S Versembe tr|ak szívbő| ahogy Vagyok

. be|ém karcosodtá| mint tegnapi fagyok

ki  mintha szomjaz s nem ihat ik  mégsem
bár tükörfény kútvíz csi|log a mé|yben
úgy Vá$/|ak titkon e|csituIni bennem
csókoktól tikkadt halk ö|e|ésekben
két |élegzet közt fé|úton ha merlek

- szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek

Péteri Judit


