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l9. évf.
63.szám

Ezt a he|yetaz újBo|ygató|ogójánakszántuk,ám miúgygondo|tuk,
ve| egyikünksem ért a rajzo|áshoz,
hogyátadjuka teretügyesebbkezűdiákoknak.Szere.
tetteIVárunkmindeno|yantanu|ót,aki szabadonvátasztott technikáva| (rajz, festmény,Számítógépesdecember
program)ery isko|ánkhoz,és az újsághozkötődő

2011.

emblémátaIkot. Nyertesünkrajza a
Bolygatóújje|képe|esz és meg|epe.
kap.A pá|yamunkákat
tésajándékot
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leadhatjátokMészárosMáténá|a
stúdióban,
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az

I

1-estanteremben.
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kerekerdő meséiből
Lázár Ervin:A Nésrszög|etű
Diána
Mikkamakka,macskaszerűkisfígura- Firtermaiszter
2j,,,',1
- Bukovinszky
Flóra
Vacskamati,
ő is macskafé|e
nyú|- DarabosViktoria
Aromó,a fékezhetetlen
agyve|ejű
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_ BurovinczDamján
BrucknerSzigfrid,a korosodocsodaorosz|án
SzörnyetegLajos,akinekóriásiszÍvevan (viszontnemegy |ángé s z)- D ominekMár k
Ló Szerafin,a kékparipa- CsontosFruzsina
NagyZoárd,a |épkedő
fenyőfa. Kirá|yEve|in
Dömdödöm, a bölcs - Tajo|aDominika
Maminti,a kis tÜndér- Ei|erBrigitta
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Mesé|ő,
határozottan
emberformájÚ- SüvegesViktória

B - Geometria
És itt a Bo|ygató-kvíz|GondoIom,
Bolyai-kvíz
- Latin
C
bolyais diákként néhányszorVégigol.
- Német
D
Vastátok/. ha||gattátokmár Bolyai Já- l. Me|yik állítás HELYTELEN?
5. Többen is maguknak tu|ajdonították
nos é|etrajzát,
és egyálta|átrnincs ked. A - Vo|tházi őrizetben.
Bo|yai tanuImányainak alapötleteit
Vetek egy Újabb összefog|a|óhoz. Hogy B - Kráteftnevezteke| ró|a.
adottki, melyen vagy egy időben a|kották meg ve|eazomennyi mindent tudtok C A Maglar Posta bé|yeget
bizonyÍtsátok,
az ő arckéoevan.
kat. Kire NEM illik az á||ítás?
isko|ánk névadójáró|'összeál|ítottunk D K|apkaGyörgltábornokhozhason|ított. A - Lobacsevszkij
nektek egy kvízt.Vá|aszo|játokmeg a
2. Melyik állítás HELYTELEN?
B - Gauss
kérdésekethelyesen, majd töltsétek ki
A - Bo|yaivirtuózhegedűjátékos
vo|t.
C - RichardBaltzer
a kivághatójátéksze|vényt,
és dobjátok B - Tehetségesen
vívott.
D - Hamilton
a ponáná| talá|hatódobozba!A he|ye- C - Udvöz|őverseketírt.
sen vá|aszo|ókközt egy fe|e|et-,i|letve D - Főhadnaryicímetkapott.
röpdolgozat.mentesítŐtsorsoIunk ki' 3. Melyili állítás HELYTELEN?
BoIyoi-kvíz
amit a szerencsés nyertes a tanév so. A - 14.000o|da|nyi
kézirat
maradtfenntő|e.
az Appendix.
rán a matektanáránálvá|thatbe saj. B 30 éves'mikormegjelenik
emberia|akokat.
Náv:
nos csak egy aIkaIomma|.
A mentesÍtő C - Kitűnőenrajzo|t
_ Megvetettea dohányzástésaz a|koho|témazáró esetén nem haszná|ható.A .D
^x' '^^ -+Á^+
leadási határidődecember16. péntek, I v t y d ö Z L o o L .
osztő|y:
a sorso|ástdecember 19.én hétfóna 4. Mi|yen terü|etenNEM je|eskedett
iskolánk
névadója?
nagyszünetbentartjukaz au|ában.Sok
szerencséta játékhoz!;)
Megfejtések:
A - Széoírás
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DECEMBERIELÓZETES
2011. december15. (csütörtök) a Bo|yainap programia7 '45

MegnyitóÜnnepség

8.30

A L2' élrto|yam
sza|agavatóműsorai

9.3o

A 72. évfo|yam
sza|agavatófőpróbája

programok
10.oo-tó|Évfo|yam
- ,,Csi|lagos
9' évfolyam:P|anetárium
évszakok''

22o. évfordulója
KatonaJózsef szÜ|etésének
alkalmáKatonaJózseffe|''című
bó| rendezett',Ta|á|kozásom
Íróés- fe|o|vasóVersenyenSzabó Évaés
emlékbeszéd
PetyovszkyZita L2, B osÍályos tanulók kÜ|ondÚatnyertel(.
A RadnótiMik|ósregionálisésnemzetközivers-ésprózamondóVersenyenSomorjaiRéka11. D osztályos
tanu|ó|||'helyezést
értel.

- E|óadásKatonaéskoracímmel A BánffyGyörgl vers-ésprózamondóVersenyen
10. évfolyam:
KatonaEm|ékház
PetyovszkiZita 12. B osztá|yostanu|ó |V.helyezéstért
11. éWo|yam:
Cifra Palota. tár|atvezetés
el.
t2. éltfo|yam:
Eg]ikoribo|yaisdiákunk,DuránszkaiGábor szocioKo|lárDávid9. C osztá|yostanu|óországosgépíróver|óguse|őadása
senyenvett részt.Mind magyarnye|vűgépÍrás'
mind
15'0o: Nyi|vános
sza|agavatói
főpróba

ango|nyelvűgépírás
kategóriában|.he|yezést
érte|.

2o11. december16. (oéntek)
A lapbanszereplőszerzók:BaloghSzimóna to/D, DankaBianka L7/
1-8.00- 23.o0:SzaIagavató
belépés
vendégeinknek_csak
meghÉ B, Fekete Geree|yLaB, HorváthAnna 91o, lsze Vivien 10/A Papp
Et'likő t2/B, Rigó Szilvia L2/S' Szabó szabo|cs 11,/E, Szerencsés
vóva|,bo|yaisdiákoknakdiákigazo|vánnyaI
2011. december19-20.
Bo|yaiKosárkupa
2011. december20.
77 .oo Karácsonyest|mt]sor_ Lázár Ervin:A négyszög|etri
kerek
erdó c. művéte|őadjaa ]-o.B osztá|y
Szeretette|hÍvunkmindendiákot éstanárta hagyománvoskózös
karácsonviünneplésre!

Vivien11,/B
Fotó' i|lusztráció:
BársonyFruzsina9/B, Csernussicsenge 9/B, Fekete Csi|la!2/C' MészárosMariannatanárnó
Patronálótanárok:HubeÍné
FeketeEIvira,Schne||||dikó
Szerkesáő: MészárosMátét2/c
Fe|elóskiadó:dr. FőzőnéTÍmár Évaigazgatő

Versmondó verseny

A hagyományokhoz
hívenidénis megrendezésre
kerÜ|t
a Bo|yaiJános Gimnáziumban
az ősziversmondóver18.o0 Közös s/ertyafényes
(gyertyátmindenkihozzon) seny.|dénegy kortársköltő, LackfiJános verseiközÜ|
ének|és
A szünete|óttiuto|sótaníltási
ke||ett
vá|asztani'
nap:december21' (szerda)
Az e|őadókatRépásiAngé|a
tanárnő,
A té|iszünetremindentanárnakésdiáknakjó pihenést
kívánunk!PetyovszkiZita 72/B-s tanu|óésDominekZso|ttanár
úrértéke|te.
Kü|ön kategóriábasoro|tákaz á|ta|ános
A szünetutánie|sőtanításinap:2ot2.január3. (kedd)
iskolásokatésa gimnazistákat.
Mindenkikapottegy
e|ismerőok|eve|et,
a helyezettek
az ok|evél
mel|émég
|sko|ánkban
az elmÚlthetekbenszámosvárosiésmegyeidöntőt
könyvuta|ványtis átvehetteka zsűritő|.Természetesen
rendeztek.
a hagyomány
fo|ytatódik,
ésjövóre is ta|á|kozna{
azif1ú
A V|.korcsoportos
|eányröp|abdábacsapatunka városidöntőből szava|óka Bolyaiban.
a meryeidöntőbejutott'
|sko|ánkképvise|etében
Aszódi Jú|iaés
A V|.korcsoportos
leánykosár|abdázók
ésugyancsakebbena
Bukovinszky
Flóra
a
3.
he|yet
szerezte meg, míg
korosaá|yban
a fiúkis a megyeidöntőt megnyerve,
már a terü|eti
Nary Diána 1. lett eme patinás Versenyen.
döntőn mutathatják
meg,jó| ismerttrÜkkjeiket.

Bolyoi-kvíz

Név:

osztó|y:
MegÍejtések:
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gét' Vagy hat fé|bevágottvöröshagymát a ''Régmú|t
idők karácsonya''címetvise|i'A
besóztak - ezek képvise|ték
az év 72 ho- kézművespoftékák,és szó szerint vett fi;
l Lucaá||a széken
napját -' és amelyíkbena só e|o|vadt,
az nomságokárusÍtásávaI
erybekötött tá rlaton
"\
kicsit visszakukkanthatunk
esős hónapnak ígérkezett.
az időben, és
Nem is gondo|nánk,
de a ha||oweenrő|
oly megnézhetjükmive| te|t a szenteste egy
Habárdecember13-a a Luca székéről
vá|t jól ismefttöklámpás már ná|unkis |étezett,
átlagos csa|ádban.Mindeme||ett
megcsonevezetessé,
azértnemcsak ez az egy ba- mégmie|őttakár csak tudomástszerezhet. dá|hatjukMészárosMariannatanárnőkará.
bona kapcso|ódik hozzá.
is.
tÜnk volna az ango|szász eredetű csonyirézkarcait
Gondolom,szinte mindenkiismeria Luca ,,ünneprő|'',
és nem máshoz kapcso|ódott,
széke készttésének
szabá|yait,|ega|ábbisnrintLuca napjához.A sütőtökbő| kifaragott
nagy vona|akbanbárki el tudja mondani:fejekke|Üesagettékegymásta házbe|iekés
december13-án kezdikel Íaragni,
és kará- a fiatalok,egy kis mókás hangu|atot
kö|csö.
csonyrael ke|l készü|ni
ve|e,ki|encfé|e
fá. nözve az amúgykissé komornak ígérkező
ból készítík'meghatározottaz a|akja, a n a p n a k .
nrérete,nem haszná|hatnakösszei||eszté.
Rigó Szi|vía12,zS
séhezszögeket, és ami a legfőbb:aki az
éjfé|i
misénfe|álIa készszékre'az meglátja
a boszorkányokat.
ProÉramFa|ó
EgyestörténetekszerintLuca azonosSzent
Szeretetkuckó
Lucával, egy fiata| szíjz|ánnya|,
aki nem
December7-20.
M
ú
|
t
k
o
r
i
s
z
á
m
u
n
k
b
a
n
a
akart pogányhitretérni,és pogányÍérfihoz
ProgramFaló rovat kisséegysi
feleségÜ|menni, ezért mártírhaláltha|t,
kúra sikeredett, mive| m|ndössze egy-egy Bár szigorúan
vévenem egy program,de
mások szerintmaga szúrtaki saját szemét,
könyv és filmaján|óva|
készü|tem.
szeretném
De ha||.mindenképp
fe|hívni
rá a figye|.
hogl ne tessen jÖvendőbelijének,
míg gatva
az au|a-szerteelhelyezetttanácsokra met: Decemberbenmindenki adhat, aki
megintmásokszerintLuca magais boszor. (már
amelyeknem Szimike rovatáró|szó|- Va|ahaiS kapottegy kicsit.A Szeretetkuckó
kány vo|t.A magyarnéphagyományok
sze- tak), ezútta|jóva|
|ényegretörőbb és fo- önkénteseiidénis vár.;áka már nem haszrint azonban Luca csÚnya öregasszonyként
formában
Szeretnénkprogra. ná|t játékokat. könyveket, p|üssá||atokat'
s/aszthatóbb
je|enikmeg, és
Vagyfehér|ep|es
a|akként
mokat kíná|niszámotokra. Ahogy gondo- hogl ezek az|án o|yan gyerekek é|etébe
Íeladataa bÜtrtetés
ésa rontás.
|on],már észrevettétek,
a |egtöbb üz|etjó csempésszenekegl kis örömöt akiknek
A hiedelemszerintaz asszonyoknaknem idejeúg1u
nézki mint egytehetősebbcsa|ád nincsmibŐl,Vas/ nincskitőlajándékot
kapszabadottezen a napondo|gozniuk,
külön- karácsonyi díszkivi|ágítása.Éppen ezérI niuk. Akí örömme| Segítene,
az a fentebb
ben Lucamegbüntette
őket'
iglekszem pár o|yan a|ternatíváté|étekem|ítettnapokon2 és8 ora között beviheti
|ehető|egbecsomago|tjátékát a főtéren
A babonásemberekfokharymáva|
iryekez. tárni,amive|szépen|assanráhango|ódhattek távol tartania gonoszsze||emeket
és t.okaz ígazikecskemétikarácsonyra:vásár. ta|á|hatókuckóba, ahonnan aztán |\aráboszorkányokat,ezérI.ÍokhagzmávaIdör- ra|,forra|tborra|,sü|tgesztenyéve|,
|atyakos csonyestéremindengyermekhez
e|jutaján.
dékunk.Bár ta|ánközhelyesnekfog hangzsölték be á||ataíkÍejét,
fokhas/mávaIraj- hóva|éspirosraÍújt
orrokka|'
zani, de ígyaz ünnepreráhango|ódva
zo|tak keresztet az ajtókra, fokharymás
nézzéteke| ezt nekem. Arra,hogyajándékotok
kenyeret ettek, sőt fokhaglmagerezddeI
Té|iFesztivá|a fótéren
jó kezekbekerü|,mégnagyonsokáig fogtok
tömték be a ku|cs|yukakat
is' E|dugtáka December
23-ig
emlékezni.
Arrólnem is szó|va,hogl az i|yen
Sepruket,ho6l a boszorkányokne tudjanak
apró do|gokképesekeszÜnkbejuttatni
röpködni ve|ük, ráadásuI kö|csönadni/hogy
Ahogy minden évben,idénis december5- Van
nlég miért adni az ernbereknek.
kérnisem vo|tszabad,nehos/az is a boén' 16.3o.kor ereszkedett|e a Miku|ás
Előre is meghittkarácsonyt,ésjó hangulatú
szorkányokkezérekerü|jörr.
temp|omtornyunkbó|,
ezzelmegnyitva
a Té|i
Azonbandecember13-anemcsaka boszor-Fesztivál programjainakkezdetét,A követ- szÍlvesztertkívánoknektek a Bolylató csapata nevében!
kányokrólSzó|t.A fiatal lányokekkorjóso|- kező vasárnapViszonta bátrabb,jobb kon.
ták meg jövendőbe|1ükki|étét
is, es/esek dícióban|évőembereké|esz:77-éreugyan- FeketeGergely 1,7/B
szerintgombóc,mások szerintdere|yese. ís szánkóhúzó versenyt hirdettek,ahová
Rajz:BársonyFruzsina9/B
gÍtségéVel.
13 darabot keIlett készíteni,saját szánkóva| bárki benevezhet.Fe|téve
mindegyikbeeg-egy papírfecnireírt nevet h a t a | á l v a l a k i t , a k i t h ú z h a t .
rejteni,s ame|yikgombócVagydere|yee|ső- Azok számára,akik értéke|ik
a megszokotkéntjött fe|,az abban |évőnév|etta |ánv tó| e|térőkoncerteket,me|egszívve|aján.
férjének
a neveis.
|om a Szirontae$/üttest, hideg időben is:
Szokás vo|t még a pogácsasütésbő|
va|ó december18-án17.00 órakorugyanisigazi
jós|ás is. Minden pogácsára ery.es/ to|lat ünnepi csengettyűkön fognak zené|nil
tettek's akinek a to||amegperzselődött,az
otthon
b e t e g s é g r e |fjúsági
számÍthatott. December8-11.
A vöröshagy.
Az |fjúSágiot1honálta| kÍná|tprogramok
ma segítségé.
java részeaz ifjabbakatcé|ozza
meg,tekintVe| a köVetke.
ve hogl a kézművesfog|a|kozások
ésegyéb
ző év időjárávetítések
va|ószínű|eg
már nem hatnakmeg
sát próbá|ták
benneteket.Ennek e||enére,csütörtökön
mFd
kidarítal.'-" ni. Vagy egy (dec,B.)este 7 óraj kezdésse|egl o|yan
bábose|őadás|eszSárkánycímme|,
amelynagy vörösre kizári|ag középisko|ásokatvárnak. Pén.
hagyma 12
teken(dec.9) pontban77 .00 órás kezdés.
|éféitéÍ1
rá+a.
Se| nyí|ík meg es/ kiá||ítás,ame|y

Tudósokk
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Kirepü|teka fészekből...
Vannaksorsdöntő pi||anatok
az é|etben,
amikor hátat ke||fordítanunk
a mú|tnak
ése|indu|nunk
egyÚj, ismeret|en,
fe|fede.
zésreváró Vi|ágba.Ery ilyen a|kaloma
gó|yabá|is, ame|y |ezárjaa gyerntekkor
ery szakaszát,s hivata|osanis komo|y
középisko|ás
diákká avatjaa ki|encedike.
seket. Természetesenmindezt te|íesen
komolytalanul.
A tanu|ók,ahogl mindenévben,egyvicces,közösen megá|modott
műsorral mutatkoztakbe. fu A.sok tánctudásukka|babonáztak
meg bennünket,a B.sekkreativitásukró|
adtaktanúbizonyságot,
a
C.sek további F|LA-táskavásár|ásrabuzdÍtottak,
míga D-sek csa.

'-'. *grt..:.
patszel|emükke|
kápráztattak
el bennünket.
:,]
A mezőnvkiegven|É
,(,,
tettsége
miatta zsűriidénis ',döntetlennek,,
ítélte
;;;" ';;;;. ' f-1.q|,
'l1i
Fz voll a beme|epítés' a ráhanga|ődáq

q pztttán kávetkeztek

J

^,nu||

.

, I -"${ ' '
\;

L.

irt
l

az embert és glomrot próbá|ó Íeladatok,me|yekről a fe|-

sőbb évesbo|yaisdiákok mégmost is ,,rémá|modnak''.
A
szertartása|att az eglenruha kÖte|ezővo|t:tesipó|ó, úszó.
sapka,napszemüveg.
cumi' előke ésÍ|ip.f|op.
Az au|a meg.
te|tSzoknyásfiúkka|és a|sógatyás,
tangapapucsos
|ányok.
ka|' akik a közÖs |akomárakészü|tek.
Az ínycsik|andozó
finomságreceptje'bár szupertitkos,
de azértnéhárry
hozzá.
valórafényderü|t:vo|tbenne rizs' |ekvár'ketchupegy csipetnyisóvaI megbo|ondítva,
éppencsak a pikantéria
miatt.
(Kipróbá|ni
csak sajátfe|e|ősségre!)
Mindeztcitrom|é,
víz,só

ilil

és ropiegyve|egével
Öb|íthették
|e.A ceremóniauto|sóá|lomása pedigBolyaiSzent Töke e|őttva|ótiszte|gés
volt.

:

A nehezéntú|jutva
csupán az ünneplésvo|t hátra. A
Íogadásután 11.ig a táncparkettenfo|ytatódotta bu|i,
ano|az isko|aaprajaa nagyjávaIe|vegyü|ve
tö|thetteaz
estét.A go|yáka próbaidón átesve hivata|osbo|yais
diákokkává|tak.Bár mégsok békátke|||enye|niük,
hi.
szen a ki|encedikesek
é|etenem fenékigtejfel,de most
már szárnyaikatbontvafo|ytathatják
továbbÚtjukat.
DankaBianka11lB
Fotó:FeketeCsi||a72/C

t{f.':..i,*{

'..s. .- I

*fl

,t$
\)

6. oldal
érkeztek' köze| 150-en Versengt|.inkaz segít a férjének.Birkákat tenyésztenek,
A háromnapos ren- ezen kívü|mézetterme|nek,és saját Íoérem megszerzéséért.
A L2. B -s Petyovszkizita végiryersenyeztedezvénye|ső napján a szabadonvá|asztott,ryasztásrapá|inkátÍőznek'
már aze1ész országot.Neve szinte es/beo|- a másodikona köte|ező szövegek fe|o|vasá.
Lakóhe|yemtólkb. 20 km-revo|taz isko|ám,
vadt a Bo|yaiJános Gimnáziuméva|,
hiszen sára kerü|t Sor' A harmadik pedig a várva
ahová
énés |vánbusszaljártunk'Ebbenaz
napja volt. Mikor
tudásáva|remek hírnevetszerzettisko|ánk- várt eredményhirdetés
iskolában
nagyjábó|2ooo diák tanu|.&8
nak. A nemcsak a versmondásban,de az e|hangzotta nevem a dÚazottak között,
vo|t naponta,és az ebédszünetköze|
órám
angof,ifletve az olasz nyelvbenis kiemelke- nagyon boldog vo|tam!Mi, di]azottakértéesi órás volt. Ekkor az isko|aebéd|őjében'
dő zita fájó szÍwe| búcsúzike| kedvenc kes ajándékokka|és fe|ejthetet|ené|méA tanárok és
vagy a városbanebédeltünk.
su|ijátó|' Hory em|ékezetessé
teryiik utolsó nyekkeltértÜnkhaza.
az osztá|ytársak naryon barátságosak és
hónapjait'sorravettükbo|yaisdiákéveialatt
- Merre veszed az irányt a $imnázium után? segítőkészekvo|tak. Ve|ünk eryütt 32.en
e|érteredményeit.
vo|tunkegy osztá|yban.A tanítástkövetően
és a cé|om gyakranbementünka Városbamegennieál
- Milyen illetve mennyi versenyen voltál Rajongomaz idegennye|vekért,
pedig az' hogl miné|többet miné|magasÜtit, Vagy inni egl üdítót' Mikorra bussza|
bolyais,pályafutásod',
során?
Tanu|mányaimat
sabb szinten e|sajátítsak.
hazakeveredtÜnk'addigra Ulrike és Dieter
fo|ytat. már a gazdaságban do|goaak, és az esti
Számos Versenyenvo|tam,amióta bo|yais ery budapesties/etemenszeretném
vagyok.Főképpszava|óversenyeken
Vettem n t .
munká|atokatVégeaékaz á||atok körül.
részt'itt Kecskeméten,de a megye több |ván nem szíVesensegítetta házkörÜ|imunleszel,
ha
Mik
céljaid
az
életben?
Mi
a
városában is. 2O1O-bena Kecskemétilfjú.
kában, én Viszont bo|dogan e|végeztem
juta|ma- nagt leszel?
sági otthon Versmondódiák.dfijaI
m|ndent,amit rám mertek bízni.Minden
zott' Tavaly Kiskőrösön a nemzetközi vers- Szinte á|ta|ánosiskolás korom óta us/anaz fe|adat újvo|t számomra, hiszen vi|á$élemondóversenyen
3' |ettem,
JánoshaImán,
a az elképzelésema jövőt i|letően,éppen temben városban é|tem.A háziak naglon
megyeiszava|óversenyen
kü|önd[as. Márci- ezértfogok megtennimindent azért,hogy figyelmesekvoltak,ésszinte m|ndenhétvé.
usban pedig Budapestenaz országoso|asz valóra is vá|jon'Szeretném
majdkipróbá|nigéreszervezteknekünk va|amilyenprogranyelvi versenyen,a Festival d'ltaliano-nis magam toImácsként,mindenképpenaz mot. sokat jártunk kiránduIniés múzeum.
szava|tam,va|amintprózát és verset is Íor- idegennyelvekterü|etén
szeretnéke|helyez. ba. va|aminte|vittekbennünket számos
d|tottam'utóbbiban1. he|yezést
érteme|'
kedni.
szabadtériprogramra.
. MelyÍkvolt ezek közül a letemlékezete-- Milyen emlékek kötnek a Bolyaihoz? Mit
Hamar e|te|ta két hónap, és július2-án
sebbszámodra?
köszönhetsz ennek az iskolának? Mí fog a vissza ke||ett induInom Maglarországra.
osszességében
e|mondhatom,
hogynagyon
Nehéz választani, uglanis a legtöbb ver- legjobbanhiányozniinnen?
senyrő|igazán szép em|ékeimvannak. Ta- Ha engem a Bo|yairó|kérdeznek,csak szé- jó| éreztem magam Németországban,de
|án a |egem|ékezetesebb
a ryőri Razinczy pet tudok mesélni.Naryon szeretemea az beva||om,ahogy köze|edett a VisszautazánevéveIfémje|zettszép ma6lar beszéd isko|át, és ragaszkodom hozzá. Tudom, som napja,eglre erősödött bennema honVersenyvo|tidénápri|isban.
hogl nehéz|esz e|bÚcsúzni,
hiszen annyi Vágy.Alig vártam, hogl újraa saját áryamköt ide. Mi az, ami hiányoznifog? ban a|hassak'hog |áthassama rokonai- Milyen versenyenvettélrészta közelmÚlt- é|mény
Erre eryszerű,ámde anná| őszintébba vá. mat, és egyá|ta|ánannak, hogl ma6laru|
ban? Milyen eredménnyel?
|asz:minden.Mindigörömme| fogokvissza- beszé|hessek.Hazautazásomóta is rendA szü|eim és
október közepén, Budapestenvo|t egt or- emlékeznia gimnáziumiéveimre;
úrygon- szeresen beszé|ekU|rikével.
jó
köztük
naglon
kapcso|at
a|aku|t
ki.
szágos vers- és prózamondó verseny,aho| do|om,ez a legszebb,amit a Bolyainakkö4. helyezettlettem.
szönhetek.
Ezakét hónapos programnagyonjó |ehető.
ségvo|t arra, hogl gazdagítsamnye|vtudá.
SzerencsésVivien11,/B
. Meséljegy kicsit a Kazinczy-díjadról!
som. Bátrabb és magabiztosabb|ettem,
Régótadéde|getett
álmom vo|ta Kazinczy. Nyelvtanu|ás vendégtan u |óként
mert rá vo|tam kényszerü|ve,
hory idegen
érem megszerzése.7. osztályos Vo|tam,
emberekke|társa|ogjak,és szoru|the|yzeamikor a Kazincty-verseny
á|ta|ánosisko|á. 2O10-benha|lottame|őször arról, hogl egy tekben Va$/ ha segítségre
Vo|tszükségem,
nye|vtanu|ás
cé|já-megértessemmagam.Ha újrake||enekez.
soknak megrendezettországos döntőjén alapttványsegÍtségéVe|,
résztvettem Kisújszá||áson.
Akkor is sike. bó| ki lehetjutnipár hónapraNémetországdenem, mindentugyanírytennék.Gondol.
rü|t megkapnoma Kazinczy-je|vény
arany ba' Úg éreztem,ezt a |ehetőségetnem kodás né|kü|
belevágnék.
fokozatát,azonban tudtam' ho$/ az '.igazi''szabad kihaglnom és megpá|yáztam.Na.
Szabó
Szabo|cs
Ll/E
Kazinczy-éremhez
majd csak a gimnáziumi ryon n]eg|epődtem,amikor a vendég|átó
évek során németcsa|ádvárat|anu|kü|dött es/ *ma||t,
j u t h a t o k ame|ybengratulá|tak.Ezt kÖvetőenfo|yamahozzá.Miu' tosan tanottuk eglmássa| a kapcso|atot,
tán a ver. á|ta|ábane.mai|enkeresztü|,de később
seny iskolai hetente|egalábbes/Szerskypeon is beszé|.
a|ka|máva|
és mes/ei gettünk. Egl i|yen beszé|getés
tudtam
meg,
hogy
|esz
egl
|akótársam
is. Őt
fordu|óján
is eredmé- |vánnakhÍvják'ésoroszországbanél.
nyesen
Gyorsan eljött május 1-je' a kiutazásom
s z e r e p e l - napja.Naglon Váftamezt a napot,de öszin.
tem,
az ténbeva||om
is, hiszenújku|tÚkicsitféltem
uto|sómeg- rát és nye|vetke||ettmegszoknom,és idemérettetésgen emberekközé ke||ett
bei|leszkednem.
A
^
á''a -i
o
E y u r l vendéglátóim
egy kis Ía|ubané|nek,amit
o r s z á g o s Brachbachnakhívnak.
A telepÜlés
Stuttgart.
döntő vo|t. tó| kb' 100 km.re fekszik. A Íérj(Dieter)
A VeÍsenyreÍőfoglaIkozásban
agrármérnök'eryébként
a
a határon családigazdaságotvezeti.A feleség(Ulrike)
túlril
is főá|lásban á||atorvos.munka után pedig

lnterjúegt Kazinczydfrassal

7. oldal
szédülés,
ttlzirgás, álmatlanság,magas vér-

Egy szer fogságában

Papp Eniki: Marionett

Ecidig az iskolai drogellerreselőadáso- nyornás,szívpanaszok
éstucatnyinenrkívánt

Mintfeszített
húr,éppenpattan
Teherbenring,rángatózvaha|kan
A,,krokodil.' oroszországbólszármaSzakadóakaratfu||adása
viharba
készül' tökéletesen
zó, ktihtigéscsillapítiból
S forduIvilágomVe|eönző magányba
ellen<!rizet|en
til ésmoiimális l.elelitl enségget'
.{z anyagtisztaságára
ésa higiénitira
cseppet Nemvagyokhős,sem g|adiátor

jelentkezik.
kon csak a legelterjedtebbkönnyű- és nehéz. fizikai-pszichikai
mellékhatás
drogokról hallhattunk, mint példátrl heroin.
kokain extasy. stb. Ám manapság a drogtren-

det mégsern e'z,ek a ,,hagyonrányos'' szerek
jelentik. Az. é.jszakaiélet lőszereplí3ivé'az,
ügynevezett dizájner drogok vá|tak. Ez- 'iy' sem tigyelve.Ez a toxikuskoktéla morl.iun- Szót hangosanemeIninem bátor

nyugtaló,érzés-De ott van,meftcsi||agok
e|nevezésnen a clivat világára utal, harrem nál akár tízszerhatékonyabb
szűrikát
I'.Iuzanros
hasz- A nap most bÍrá|ást
arra. hclg;"ezek egyedi vegy.ületek.arnelyeket telenítőéslájdalorncsilIapíti.
hozó sugarát
ki|e.jezettenazért állítottak össze. hogy mint nálat esetén
ére|z'ár
súlyos szö vetkárosodást,
o-

legális anyag kerüljön |orgalonrba.Aki kipró- dást.szövetelhalast
okozhat.A sokszorampu- Görcsök |áncoljákszívetrabruhába
bá|ja' az' egyben a kísérletinyúl szerepétvá|- táciÓval végzóciőesetek leginkább nérneIyCsak egy marionetttört, kopottlába
lal|a' ma.qára.hiszen ha összetétele ismeretlen, viperatélék
nrérgcokozta elhalasraemlékez- Mértdönti nyitásraszeméta reggel
akkor hatása is. És rnivel ezek az anyagok tet.

E vad vi|ágújabbnapjanem ke||

Jelenleg új nemzeti i1logstlatégia
ké.
az emberrŐ|
szül' anri az ecldiginélsokkal szigorúbbtörvé. Feketekismadáréneke|
Dalt
kö|t
a
maradott
dicsőségrő|
kezelésre.Rengetegen átálltttk a dizajner dro- nyi szabályozásteredrnényez
mai<l.
goka, anrelyek olcsóbbak, tisztábbak' viszont l,b,orrtis:|vlalp,'ar\iaranc'sXX!ll'évJ.33.sztim,'\Xil!' éu.f' Hazug, gazdagvégsorsunkat írja
Némánmondják:szívernezt is kibírja
sokkal rövidebb a hattuuk, erniatt akiír napon- 10. szón,.
kiszámítlratatlarr tüneteket proclukálnak. a
haszrrálók egyre többször

szorulnak kórházi

ta tízszer is lövik nragukat.
A WHo _ az ENSZ

Nernzetközi

Egészségügy.iSzerv.czcte - iskoláskorú gyernrekek

egészség.magatartásátvizsgáló Ina-

Végezetül egv versem a témához:

Betéove

gyarországi fclnréréseazt mutatja. hogy.a 9. és SzÍvdÍe|'edd, nye|d'szúrdmagadba,

hátrahagyva,
l1. évÍblyarnbajáródiakok a marihuána utiítra M indené|etkedvét
legálisan beszerezheto .s,yó-qy5zefcketpróbál- A fÜggŐtmindig'csak az ösztÖn hajtja.
nincsenho|nap.
gatják a legszívesebben.A legfrissebb adatok Nincsérte|em,
szerint a fratalok körében a marihuána elterje- Percek,napokegrbefolynak.

semmiVagy,
désétolalig marad cl a gyógyszcr és alkohol Bármi|ehetsz,

Szoru|a VaS,patakotszítvaszemembő|
Eg're apróbb' kevesebbaz összesbŐ|
Tűrdcsak a nyarat,mi megfojta té|le|
Tiltjaa da|t'csöndet fakasztóténnye|
Nul|a|ásdegyen|őa mindenségge|
M i r eb e n n ea v é g v é g e zvaé g g e |
Muszáj,hogl nyomjaa szabad létete|
S dönt rombaes/ é|etetcsak egl é|ette|

együttcs fogyasáása. A harmadik ésncgyeclik Csak,egr szer foglyavagy.
legelterjedtebbszer szinténlegális: az orvosi HorváthAnna9/D
recept nélküli n;ugtatók |ogyasaása és a
szipuzás.
Kati éskrokodil
Kati és krokodil napjaink leglépszertibb és
eg1,.revadabban terjedő ciizájuer drogjai k<lzé
tartoznak.
A katí egyik alkotóelenre a Jemen
kÖrnyékén kedvtelve r.ágcsált a khatlevél
alkaloidja. Ennek eg,v-ikszármazék4 a nemrégiben törvényen kívül lrelyezettmefedron (4metil.metkation)' vagyis innen mál. tökélete.
ismert szer: a kati. 1 Fél
sen érthetőbecenér'en
évea katit az ittternetenis könn1..enrneg lehetett rendeIni: 3500 [..t-én/granrmonként,
sőt
létezettki'tejezetten a kati értékesítésére
szakosodott honlap' ésa szernek Facebook oldala
is volt rajongókkal.) Á szer haszrrálója úgy
érzi.majd kicsattanaz energiától.konoentráci.
ó.ja. teljesítóképességc
a Inaxinrunton. nent
kinozza íáradtság. éhség.a tiírsasá.ebanvaló
Í'eloldótiásésaz ismer.kedéssern okoz szátnára
problérnát.Lltcilag azonban énrelygés,fej fáj ás'

"rl:
l':i

8. oldal
Horoszkóp

Gondolkodtále már azon, hogl más csapathoz szerződj?
lgen,érdeke|ne
egypestiakadémia,
sőt szívesenmennékAusztriá
ba
a
bécsi
Rapidwien
csapatához.
vagÁok
Ti
azoka szerencsések'
akikaz eIkövetkezőhónapbanis
Rengeteg sport ósztondÍjróIlehet hallani. Megfordult a fejedben,
jó| fogtokte|jesíteni,
ha továbbrais megtalá|játok
az egyensú|y't
a
tanulásésszórakozáskozött.Ha ígyfo|ytatjátok,
semmiprob|émá-hogy eá/ ilyetmegpályáz?
tok Semakad majd,de jo|vigyázzatok,
az egy'ensÚ|yt
bármife|borrt-|gen,péIdáuI
Amerikábaa Los Angeles.icsapathoz.Úry gondo|om
hatja!
itt sokkaItöbb lehetőség
nyí|na
számomra,tanulásésa foci tekin.
tetében
is.
Matekosok
Foglalkozike veled személyiedző?
Az elkÖvetkezendő
idŐtinkábbtombo|ássaI
tö|tsétek.
mintpihe.
Nem, de Szeretném'
Rengetegetsegítenea kondicioná|is
fej|esznéssel.
Az utóbbiidőbennagynyomása|attta|á|hattátok
magato.
tésben.
kat,ittaZ idő mindente|felejteni
ésbe|evetni
magatokata jövőbeli
Elégedettvag'/a mostaniedződdel?
terveitekbe.
Maximá|isan!
Nagyonjátékoscentrikus,
változatosedzéseket
tart,
Németesek
es/Ütt tart]aa csapatunkatés haszná|ható,jó utasításokat
tud
A novemlrer
kivá|óhónapvolta javításra,
de ne |egyetek
olyan
adni a meccsekenésaz edzéseken
is.
biztosak'hogya decemberis kegyeslesz hozzátok.Ha most beszerinted milyeneglyjó edz6?
csÚsziktöbb rosszjes/, azt nehéz|eszkijavítani
fé|évig'
úgyhogy A szemeibena csapatérdekei|egyenekaz elsők, mindegyik
játécsak tigyesen!De ha ez mégismegtörténne,éskicsit|eengedtek,
a
kossaI
remek
kapcsolatot
ápoljon,
és
vá|tozatos
edzéseket
tartson.
szünetkivá|óa|ka|om
a fe|töltődésre
ésúju|t
erőve|kezdtekmajd
Nekem az is fontos'hos/ mindigtudjonva|amiújatmutatniVas/
n e k ia j a n u á r n a k .
mondani.
Spanyolosok
Edzésekenkívül teszele valamit azért,hog'| minél sikeresebb le.
Nemsokárakezdődheta |azÍtás,
ami számotokraritka.De mégery lyéIa pályán?
kicsitblrnotokkelIa gyűrődést,
szüneteIőtt megírtok
mindendo|. Sok mindent.Kü|ön kondicioná|isedzéseketcsiná|ok,edzések
gozatotésaz uto|sóhétenmár a tanároknakse |esztú|sok ked.
után mindigott maradoka pá|yánésa gyengeségeimet
próbálom
javítani.
vük szódo|gozatokat
;)
Íej|eszteni.
Ha gengébbnekérzernmagam,futok,ha pedigús/
érzem,hogza technikaife|adatokon
ke||javÍtanom,
akkor íve|éseTesisek
gyakorlok.
ket'
szabadrúgásokat
Rátok majdnagyhatássaIlesz a karácsonyésköze|ebb hoz titeket
egymáshoz.
Mindennagyonnyugodtlesz,írya tanárokis másképp Voftmár komolyabbsérÜIésed?
mégnem,egyet|enkéztörésse|
megúsaameddig,bár
álInakmajd hozzáIok.ése6rfajta''|azításnak'.
nézhettek
elébe.A Szerencsére
szünetetrendesenhaszná|játokki, mertutána már nem sok időtók ez is hat heteskihagyástje|entett.
|esza pihenésre!
Melyek a legkiemelkedőbberedményeid?
Megyei meccseken nyújtottteljesítményem
a|apján,behíVtakaz
országosvá|ogatottba.
Sikerü|tbei||eszkednem
az ittenicsapatba.
játékoscímetkaptam.Az egtesületben
Több gó|kirá|yiés |eg1obb
lnteriúVoitovícsÁkossa|!
pedig'az NB1-esbajnokságban
V. helyezést
értÜnk
e|.
.
Mit fondolsz, mi kell e$t csapat síkerességéhe2
Mi inspiráftabban, ho$ttocizni.kezdj?
.
].
egyjó edző,a csapatnakÖsszeke|ltartaniés min.
Kiskorombansokszorjártam focimeccsekreés a tévébenis néz. Természetesen
játékos
legfőbbcé|jaa győze|em|es/en!
tem őket. Megfogotta meccseken |évőhangulatés az inspirá|, den
Van
kedvenc
csapatod?
hogl e|ismerikéskitüntetika |egjobbfocistákat.
Persze,a ReaIMadrid.Tetszika csapat1átékstÍ|usa
éssok 1átékos
Mióta focizot?
Húha,már t2 éve'Az ovi középsö csoportjábankezdteme|játsza. játszik/játszottott,akire fe|nézek.
,l
Ki a példaképed?
nr.
Louis Figo,mert |abdabifios,gólerős és vezéregléniség
a pá|yán,
A sport befotyásotjac a tanulmányatdat?
mint
csapatkapitány.
Játszott
a
Barcelona,
Rea|
Madrid
és
az lnter
lgen,erőte|jésen.
Szerintemmindenkinek.Sbkka| kevesebbidőm
csapatában,
Portugá|
Vá|ogatott
Vo|t,
de
sajnos
már
visszavonu|t'
marad a tanu|ásra,rengetegenergiámatveszi e|, de eryálta|án
Melyík bajnot<ságlottartod
a teterősebbnek? És miért?
nem bánom,mertaz életernrészea spor1.
_.- 1
.
Premier
A
League-et.
A
mezőny
kieglensú|yozott,
küzdős és ha]tós
Mityen.korosztátyaanjaizot'á.iu
meccseket|áthatunk,
sZü|ethetnek
meg|epetéSek,
akár az uto|só
Ui7-ben.
játszhat
he|yen
is
á||ó
csapat
meccset
szorós
az
he|yezette|.
e|ső
Miéft vatasztottada Balyai sport tagozatát.2segfrette€ a fej!ődése.
Mit taftasz a csapatod le$obb tulajdonsálainalQ
det?
Első sorban azért,-hoglminéltóbb edzésemleglen és a regge|i Nagyaz osszetartása csapatonbe|ül,a csapat tagiai között barátkiál|unkeglmásért.
edzésekmiatt.is. Úgy gondo|omez remek lehetőségá.fejlődésre.ság van,ésa magánéletben
pályan
Ho€
y
éned,
mllyen
a
és
az öftözőben a csapat ósszhan$a?
Mindenképpen
segÍtett,
mind gondo|kodásbán,
mind Íej|ódésben
Az ö|tözőben a |ehető|e$obb,néhaelőíordulnak
kisebbÖsszeveis.
széseka meccs hevében.Fő a csapatjáték,ebbö| |átszik,hogya
Elégedettvaéyc a lehetőségekkela KTE.nél?
Nenr,nincsenekmeg a szükségeskörülményeka le$obb Íejlődés.csapatunkösszetartó.
hez. Javítanék
a pá|yák minőségén,
több időt fektetnékaz egléni MÍa le$nasyobbátmod, ami a tőb'isn kan.teredcsÚcsa tehetne?
kérdésed:
a magyar
képzésre,
és mégtöbb edzótáborthoznék|étre.|gyekeznék
minél Ugy gondo|om,ez az uto|sóa |egkönnyeb|r
:)
szemé|yesebb
kapcsolatotkia|akítani
a k|ubba|,
i||.a k|ubvezetők-VáIogatottságl
Ősze Vivienl-0,/A
kel.
Angolosok

