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TartaIombó|:

Néhány hasznos információra hívjuk fel a figyelnreteket!
Az iskola vezetésea rr'váriszünetbenminden szerdán 8.00-tói 12.00ig a titkárságontart ügyeletet.
Augusztus 23_3l. között kerülnek sorra a javító és osztályozó vizs.
gák.
Augusztus 31-én13.00.17.00között lesz a tankönyvárusítás. a 1012.osztályosoknak.
Az ürrnepélyestanévnyitóra szeptember3-án (hétfőn)kerül sor háj öjj etek!
ronrnegyednyolckor' Kéqiük, egyeru.ulrában
Az évkezc|éssel
kapcsolatos információk az iskola be.iárzrtárrál
a hircletőtáblákon. illetve az iskola honlapján is olvaslratók'
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2. oldal

BALLAGAS- DIJMOTTAK

^ 12. B osztályból:
net dokunrentá|ásához,
és minden isko|ai
MészárosMáté, az országos Diákolimpiaié|etetérintőtevékenységben
e|sőkéntvál'
2ot2' május4'
döntőkön e|érteredményeiért,
aki egyesÜ|e.laltszerepet.
|gazgatóikönwjutalmatkaptakazok a tanu.
ti magyarbajnok.e$,,esü|eti
ésa diákolimpi.A jó tanu|ó- jó sporto|ódijat,s a ve|ejáró
|ók' akik kitűnő bizonyítvánnyal
záriák gimai ezÜstés bronzérmes
csapattagja'a KSE kupát és pénzjutalmat
ebben a tanévben
n á z i u t ntia n u I n r á n y a i k a t .
játékosa' MadarászDóra,72'A osztá|yos
NB.|
A
csoportos
feInőtt
együttese
tanu|óérde.
^ t2.B osztá|yból:Beke Kitti . Szabi GeorgiVá|ogatottkosár|abdázó.
m e l t e k i . a k i n e r n c s a kj e | e s t a n u I m á n y i
.
.
na Tóth Fanni VezsenyiAnett Virágh
A 12.Dosztá|ybó|:
eredményt
értel az éveksorán,de asztalite.
. ZSámbokiJudit
DzseniÍer
Gönczi
Petra
kosár|abdázó'
az
országos
niszezőként
is kiemelkedő teljesítmén}'t
^ 72.c osztá|yból:Jusztin Márton . Ku|csár
D i á k o l i m p id
a öi n t Ő ne | é retr e d m é n y e i éa rkti ' nyújtottaz UN|VER-KTEExtra |igábansze.
.
.
Dávid LabanczÁgnes Szabi Annantária
a KKC NB.|_escsapatánaktagja.
rep|őnői csapatVa|aminta magyarkoroszA 13.s osáá|yból:VeIlaiBorbá|a
KétközépfokÚ_ ango|és német. nyelwizs- tá|yos és fe|nőtt Vá|ogatotttaáaként. LegKÍVálósporto|ódÚat's az azza|járóspor1ku.gáért
része.fontosabbsporteredményei
ok|evé|ben
és pénzjuta|onrban
a kÖvetkezők:
pát és ok|eve|eta következő spot1o|ókkapsÜ|tJusain MártonésSipos Anna |lona12. Fe|nőttEuripa bajnokságoncsapatban3.
ták:
párosban2.
C osztá|yos
he|y,Junior vi|ágbajnokságon
tanu|ók.
A 12.Aosztályból:
Fe|sóÍokú nye|wizsgáért oklevélben és he|y'serdÜ|őEurópa bajnokságon7. 2. és
Nary Dániel |abdarúgó.
az isko|acsapatá- pénzjuta|omban
részesülneka következő 3. hely' enreIlettToP12 Íelnőtt2. he|y,diák.
ban a diáko|impiaországos e|ődöntőkön,
tanulók:
oÍimpiaibajnokicím. 2011.ben Magyaror.
va|aminta mezei futó diákolimpiadöntőin
A ',B,'osztá|ybó|:
szágon a Hérak|ész
Gá|án a |egjobbutáne|érteredrnényeiért,
aki a KTE kieme|tbaj.
pótlás versenyzőnekvá|asztották,s 4' all<aAngo|nyelvbő|:
Abádi Gerge|y- Nary Léna
nokságban4. he|yezést
e|értU19-es és az
A
|ommalvolt a spor1áglegjobbjaaz ország.
NB |||.asfe|nőttcsapatánakta$akéntkÜz- ''C,,osztá|yból:
Ango|nye|vbő|:
AszódiAnna . Ba|aiMáté-- b a n :
dött.
PéteriJudit
A tantárgl kieme|kedőtanu|ójadÚat, s az
VaÍgaLevente' a többszörös országos serNémetnye|vvő|:
KulcsárDávid
azza|járő ok|eve|et
éspénzjutaImat
a köVetdtj|ő és ifjúságibajnokiezÜstérmescsapat
Es/ fe|sófokúés ery középÍokÚnye|wizsgá. kezŐdiákoknakíté|te
az idéna kuratórium:
taga, a diáko|impia
országosdöntőn nerye.
értok|evé|ben
és pénzjutalomban
részesü|.spanyol nye|vbő|Kovács Réka 13.S osztádik és kétszerötödik helyezettiskolaiegyÜt.
n
e
k
a
z
a
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b
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u
|
ó
k
:
|yostanu|ónak
' aki a 2o7L/ 2012. tanévben
tes meghatározójátékosa.
A 72. B osztá|ybó|
SpanyoInye|vioKTV országosdÖntőjének
4.
Fazekas Zso|t,a Ka|o tvÉHKSE röp|abda angol Íe|sőfokú
és o|asz középfokúnye|v-he|yezettje'
a MoszkvatNemzetközi Spanyo|
csapatánakjátékosa,aki serdÜ|őés junior
vizsgájáért PetyovszkiZita
nye|vűSzínházfesztívá|
résztvevőjevo|t,és
mas/ar Vá|ogatott,
többszörös korosztá|yosango| Íe|sőfokÚ és spanyo| középfokúemellettango|nye|vbő|
fe|sőfokú,
C1 kompbajnokésérmes,a 2o71-2ot2.esévkü|ön.
nye|wizsgájáért
Ü|keyB|anka Li|ian
Iex nye|vv|zsgátszerzett, s bizonyítványa
d[azott kecskemétiifi-juniorjátékosa.A jelesvolt.
ango|fe|sőfokúés németközépfokúnyelv. mindvégig
diákolimpiaországos döntőn negledik és
vizsgájáértVégZita
Németnye|vbó|Markó-Tóth Csongor,12'D
kétszerötödik helyezettcsapat meghatáío^ 12'D osztá|ybó|
osztá|yostanu|ó,aki a négyévsorán végig
zó játékosa'
. németfe|sőÍokú
és ango|középfokúnye|v.je|es bizonyÍtványt
szerzett,és németnye|v.
Brada BÍanka kosárlabdázó, az országos
vizsgájáér1|vaskó Gerge|y
bŐ| ntindenévbenkiemeIkedőteljesítményt
diákolimpiai
döntőn e|érteredményeiért,
aki . német
fe|sőfokúés ango|középfokúnyelv. nyÚjtott' 1-0. osztá|yban a Katona József
KKC NB-l-escsapatánaktaáa.
vizsgájáért
Somodi Nóra
Gimnázíum
á|taImeghirdetett
megyeinémet
Horváth Martin kosár|abdázó,az országos
lskolánk2o09.től kezdveDsD ||.nyelwizs-nye|viműÍordÍtó
versenyen2. he|yezést
ért
Diáko|impiai
döntőkön e|érteredményeiért,
gakÖzpontként
is működik. Az itt megszer.e|' 2010-bena Nye|vtudássa|
az Egységes
aki többszörös egyesÜ|eti
magyarbajnok,a
zett németfe|sőÍokú
nye|wizsgaa németor-EurópáértA|apÍtvány
országos NyelviVeté|.
diákolimpiaiezüst és bronzérmescsapat
Szági egyetemekfe|vételikövete|ményeis kedőn és a 10. osztá|yosnémetnyelvivertagja.
es/ben.Az idénnegyedika|ka|omma|
sze- senyen3. he|yezést
érr.
e|' 2ot2-ben DSD ||
Kis Sándor kosár|abdázó'
az országosDiák.
rezhettekisko|ánkdiákjaiennek keretébenfelsőfokú nyelvvizsgát kiemeIkedóenjó
o|impiaidöntőkön e|érteredményeiéft,
aki
a Íe|sőfokú
DsD C1 nemzetközi nye|vvizsgátpontszálTmaI te|jesítette'
többszörös es/esü|eti magyar bajnok, a
igazo|ő bizonyítványt.Az Appendix A|apÍt-Informatikatantárrybó|Szabó Levente12.C
diákolimpiaiezüst és bronzérmescsapat
vány nyelVVíZsgafeIkészítőszakköröket osztá|yostanu|ó, aki az országosSzabadÍota$a, a KSE NB-|B csoportoscsapatajáté.
biztosÍtott
és az ingyenesnyelwizsgahono- gásúSzámítógép
Versenynyertese,iskolánk
l{osa.
járu|thozzá.A diplomákat újhon|apjának
SítáSikö|tségéhez
es/ik megaIkotója,
aki eme|.
Kovács Barnabás válogatottkosárlabdázó.
WolfgangMarek' németnye|vi|ektoradta |ett rendszeresen Vett résa matematika
az országos DiákoIimpiaidöntőkön elért
versenyekenés középfokúango| nye|wizs.
eredményeiért,
aki tÖbbszörös egyesÜ|eti
Felsöfokú németnye|wizsgáttett a a2. D íáÍ iq q7ér7élt
magyar bajnok, a diáko|impiaiezüst és
osztá|yból:
Bio|ógiatantárrybó|szi|y Marce||72.C oszbronzérmes
csapattagja,a KSE NB.|A cso.
Ba|oghBÍigitta,Baracsi Dóra, BartuczAnna- tá|yostanu|ó,aki négyévenát jeles tanu|játékosa.
portosfeInőttegyÜttese
mária'BerkiDorina,Bor Eve|in,Bozák Kitti, mányieredmény.t
érte|' eme||ett
rendszere.
Görög Kata' a KARC korosztá|yosVálogatott
Dudás Réka,Gönczi Petra, |vaskó Gerge|y,sen indult matematikaversenyeken,amepá|yás
at|étája'aki fedett
országos bajnoki
Markó-TóthCsongor,oláh Richárd' Somodi |yekenjó eredménnye|
2011.ben
szerepe|t.
ezüstérmes
és negyedikhe|yezett,
\,a|amint
Nóra,Tubo|yNorbert,TuskánRajmund
a bio|ógiaoKTV döntőjébenszépenhelytá||t,
diáko|impiai
bajnokéstÖbbszörösérmes.
s 2012-benis döntőbejutott.
Szo|omájerAmanda, a KARC korosztá|yos
Az AlapÍtvány
közösségi munkáértdiát' ésa A Bolyai kivá|i tanu|ija dÚat 8 tanu|ónak
Vá|ogatottat|éIája'aki többszörös ma$/ar
ve|ejáró emlékp|akettet
Valamintpénzjuta|íté|te
oda a kuratórium:Mindnyájanpé|dabajnokiezüst és bronzérmes,
diáko|impiai
mat az idénMészárosMáté 12'C osztá|yos mutató magatartásró|
és kiemelkedőszorbajnok és többszörös érmes sporto|ó.A
tanu|ónakÍté|te
oda a kuratórium'aki négygalomról tettektanúbizonyságot,
tanuImányi
magyar |ovas vo|tizs Vá|ogatotttagiaként
évenát résztvál|alta stÚdió és Bo|yaiRádió eredményük
mindvégig
kitűnő vo|t,s ezért
csapatbanEurópabajnoki4. he|yezett.
működtetésében.
A rendezvények
|ebonyo|iokleve|et
éspénzjutaImat
vehetnekát.
Szabó Csaba, a K)C magyar Vá|ogatott
tását, hangosítását,technikai e|őkészítését
A ''B''osztálybi|:Kristó Anett - Tóth Dorina
cseIgáncsozója'aki Vi|ágkupaserdülő és
évekenát nagy hozzáéttésse|
segÍtette.
Az A ''C,,osztá|ybó|:
AszódiAnna : LédecziLil|a
Európa-KupaifjúSági
3. helyezett,
a Fe|nőtt iskolaújság
szerkesztőbizottságá
nak tagia, - Péteri
Judit- SiposAnna l|ona
országos bajnokságonbronzérmes,vaIa. írása
iva|, fotóivaI hozzájáru|Iaz isko|atörté.A ''D,'osztá|yból:
BartuczAnnamária
mintJuniorországosésdiáko|impiai
bajnok.
dL.
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Kedves Vendégeink' Tanáraink és Diáktá rsaink!
Hihetetlen,hogytarisz.nyánkat
tartvaitt ülÜnk az isko|audvarán.
Mogöttünk annyi munka,e|őttünkannyícé|és lehetőség.
Látjuk'
hogy az isko|amost éftünkö|tözött ünnep|őbe,érezzük,hogya
ternrekkedvesismerősként
fogadnakminket'hal|juk'hogy ez a
vo|taz isko|aicsengőszócsak nekÜnkszól. Csokrainkrahu||nakkönnyeink,ésa
I i||etiez a dÚ' aki 4 évenát folyamatosrésztvevője
l rendezvényeknek.
rerrdezvénveknek.
az éveksorán szánros versmonrló
versmondóVersenven
VersenyenSzirmokmagukbazár1ákéveinket.
Azokataz éveket,me|yekannyi
vett résztsikeresen.Eme|lett20]-l-benaz országos KazinczySzép'
nevetésse|,
sírással,küzdelemtne|,munkávaI telÍtődtek.
kiejtésiVersenyen Kazinczy-em|ékéremben
részesü|t,a FeStiVaI
VersenyentÖbbkategóriábandobogóshe|yezést
d'|ta|iano
kapott,Va|ami Végetén' MeghatározatIangyorsasággale|ií|ant,és sze'
2o7t.ben versordításban
1. helyet,2o72-ben prózafordításban
3.
mÜnk előtt |eperega bo|dogbo|yais|ét.E|merengünk,
s be|átjuk,
helyet.2o12-benaz olasz oKW országosdÖntőjén
4. he|yezést
ért
hogy
a
fe|eltetések
nem
voltak
hiábava|óak,
az
éjszakába
nyú|ó
el:
tanu|ás eredményeket
szült, a hétköznapoksosem voltak száBátyai Atti|abúcsúzóbeszéde:
nrunkraegyhangúak.
Minden nap gazdagodtunkegy.egyújabb,
Búcsúztató
|eírhatat|an
é|ménnye|,
és perszenaprólnapraokosabbak|ettünk.
édesebbé
vá|nak,hű kísérőink
|esz.
,,Elbocsátlakté{edis, mint mindenkit:felelős valy minden embe. nz emtétóinxaz iclőmú|ásáva|
rért,aki veled él,s el kell számolnod minden fillérrel,amit magadra nek az életÜnk
fo|yamán.
A tapaszta|atainkat
éstudásunkatneked
költesz' minden örömmel, anit maEadbazártál' és minden boldo{
köszönhetjük' isko|ánk.
pillanattal'amit magadnaktartottálme$. Most eredj ésélj,merta
világ1a tied!',
Azonban az i1azi kihívásokmost kezdődnek.Hamarosanitt aZ
érettségi'
azIána számunkramégkevésbé
ismertfelnőtté|et'Meg.
Kedves ba|lagódiákok!
ismerkedünka fe|e|ősségge|,
a munkáva|,
s remé|jük,
hos/ meg is
Hamvas Bé|asorai hozzáIokszó|nak.A világ a tiétek!Ezer és egl
birkizunk
az
újabb
fe|adatokka|'
lehetőségvár rátok a nagvi|ágban.Ne fé|jetekmegragadniőket,
ne riadjatokvisszatcí|Ük.

Kedves Tanáraink,most onökhöz szó|ok|Há|áva|taftozunk,ho$/
Mi, tizenegledikesekntégtávo|inak|átjuka trapot,rníkornrajd biztattakminketés a |ehetőségeket
meg|áttákbennÜnk.Köszönbatyutkötnek vándorbotunkra.
Még kisséÍélvegondo|unkarra, jük' hogy nas/ odafigye|ésseI
készítettek
íe|minketa továbbtanuhogyegl évmÚ|vami |eszÜnk,
akik kirepü|ünkmásodikotthonunk-|ásra. KÖszönjük'
hogy egyÜtt ne\,ettekve|Ünkés korho|tak,ha
bó|' Ti már sokfé|etudomány,t
megismertetek,
ismerjétek
meg azt a
volt
éppen
arra
szÜkség'
vi|ágotis, ami ennekaz ísko|ának
a fa|ainkívü|vár rátok!
- Mi is |eszek'ha nagy |eszek?.tettétekfe| a kérdést
Meg sem tudjukköszönrri,hogymindigme||ettünk
magatoknak DrágaSzÜ|eink!
hosszÚévekenát'
á||tatok'hory értünkannyiszorszurko|tatok.
A regge|ente
e|csomago|tszendvicsek, a Vigaszta|óés ösáönző ö|e|ésekhozzájáru|Lak
. Ajaj' hiszen már nagyvaglok.... döbbentetekrá az érettségi
köze.
á|mainkhoz.
|edtéve|.
Ki is vagyokhát va|ójában?- fo|ytathatnátok
a kérdésekahhoz,hogyminé|köze|ebbkerü|jünk
Sorát'Ma mégbüszkénmondhatjátok,
bo|yaisdiák vagyok,de ho|VégÜlhozzátokszó|ok kedves,itt maradó Diáktársaink!Most kissé
nap már.ígyszó|tok bo|yaisdiák vo|tam.
iriglkedve nézünkrátok, és irigye|jükaz isko|aköröket, a 7'45-ös
Kedves vbgzősök| Amikor a gó|yabálonBo|yaiSzent Toke e|őtt |e. csengőszót, a ga||ért.
Hiányoznifog az a kedves közosség,me|y
tettétekaz esküt, hos/ mindigengede|meskedtek
a fe|sőbb éve.
hozzátokfűz. KívánunkNektek erőt, kítartást,á|mokat,hos/ mé|.
seknek, még reményte|enül
távo|inaktűnt az a nap, amikor1ó|
kezdveti Va$^oka legnaglobbak'
akikrepéldaképként
tekintenektón hordozzátoktovábbrais Bolyaisze||emét!
a többiek és akikre titkon irigykednek,
amiértuto|só évesek.S
A sok-sokem|ékme|engetminket,de hiszen összetar.tozunk'Cé|.
most eljött az idő, hogye|ballagjatok'
s Va|aho|másho|úlragó|yákjaink az idők ío|yamánmajd megváltoznak
és bátran,merészen
ká' kezdőkkévá|jatok.
szá||unkszembe az akadá|yokka|.
Megőrizzükmindazt,mit itt taAzt mondják'az emberé|etében
a középisko|ás
éveka |egszebbek
nultunk;miszerinta gyermekkor
sze||emeaz a|kotóé|ettitka maE^igazán ti tudnátok igazo|ni,bár |ehet,
és |egmeghatározőbbak.
pitypang
Mint
rad.
egy
kósza
szirmait
a szé|,az Étetúrysodor e|
e| kel|te|nienéhányévnek,hogyez bebizonyosodjék
szárnotokra.
gyökerünk
járni,
minket,
de
mindvégig
közös marad.
Mégisőszinteszíwe|renré|jÜk,
hogySzerettetekide
|detartoz.
ni!
Kedves|skolánk!Őrizd megtitkainkat,
kacagáSainkat,
s zárj minket
Kedvestizenkettedikesek,tizenharmad
ikosok!
mindörökkémagadba!
Engedjétek
meg' ho$/ mindendiáKársam és jómagam nevében
Szabó Éva
eredményesérettségizést
kÍvánjaknektekés a továbbiakbansikerekben gazdagé|etet!
Kívánjuk'hogymindená|motokva|óraváljék
jussanakeszetekberó|unkés A lapbanszerep|őszerzők:Danka Bianka11,/B'FeketeGergely11lB, Honti
és csak derűs és örömte|i em|ékek
Agnes lVD, HorváthAnna 9/D' NagyMihály 1!/c' NyitraiDominik11,lD,
szeretettisko|án
król!
PetőíiSándor szavaivaIengedünkutatokratiteket:

Papp Enikő I2/B' Péteri)udi| I2/c Sonlorjai Rékatt/D, Szabó Éva!2/B
szerencsésVivienl-1lB

FeketeElvira,Schne|lIldikó
tanárok:Huberné
,A világon semmiféletehetségeI nem yesz' NeÍnolyan bolond a Patro|lá|ó
természet,hogl hiába tererntsenerőket' Amit teremt,azértterem- Szerkesztő:MészárosMáIé72/C
ti, hoty hasznát ve*ye."
Felelős kiadó:dr' FőzónéTímár Évaioazaatő

4. oldal
nye|vioKW országosdöntőjének|. he|yezettje.
Kieme|kedőtanu|A 2o11l12-es tanévzáróÜnneoséÉen
mel|ettművészeti
mányieredménye
tevékenysége
is számottevő,ő
|gazgatói
részesü|nek
könwiutaIomban
kitűnőtanu|-a Bo|ygatóföszerkesztője,s idénaz ENIBEta|álkozónery spanyo|
nye|vűnovel|ájáva|
első he|yezést
ér1el a kreatÍvírásVersenyen.
mányieredményeikért:

A kuratórium.Bolvai kivá|ó tanu|óia"cÍmetítélteneg Juhász Ba|ázs, t7/C osztályostanu|ónak,aki kieme|kedótanu|mányiered.
ményeime|lettsportte|jesítménye
ésa közösségét1Végzettmunká.
A 9/B osztá|ybó|:
czirkosVeronika
az elismerést.
A matematikaOKTVdöntőia a|apjánis kiérdemelte
A 9/C osztá|yból:GerberPatrikRóbert' Nagt Tamás
jébenországos31. he|yezést
éfte|.A GordiuszMatemat|kaverseny
országos döntőjében 5., a Kenguru Matematikaversenyországos
A 9/D osáá|ybó|:Csányi Bernadett
döntőjébenpedig7. helyezést
érte|.|sko|ánkdíáko|irlpia
országos
^Lo/B osáá|ybó|:DominekMárk
döntőjében4. he|yenvégzettV|. korcsoportosfiúkosár|abdacsapamegyeidöntőjében|||.he^ Lo/c osztá|ybó|:Bensinger F|óra' Fabó Nóra' Kőházi Fanni, tának tagja,és az iskolánkdiáko|impia
|yete|értV|. korcsoportosÍiúkézi|abdacsapatának
tagja.A B|T-en
Karádi Luca ésMadari Dániel
az isko|átképvise|őszÍnjátszócsapat tagja,a diákigazgaÍóvá|asz^ to/D osztályból: Mamuzsics Dóra ésTóth A|etta
a nyertescsapattagia.
tás aktívrésztvqvője,
A 9/A osztályból:Nary He|ga

^ tt/B osztá|yból:Danka Bianka'GyárfásPatrícia,Hovodzák|vett
ésMáthé|zabe||a
a ntcosztálybó|: PersóczkiMáté,ThuróczyErikaésZsigmond
7a|án
^ tl/D osÍá|ybó|:KeresztesÁgnes,Madari ReginaésSomorjai
Réka
fizikatantárry kieme|kedőtanu|óia"címetebbena tanévben

Az ideitanévben
42kitűnó tanu|óvo|t.44fő kapott
csak 1-2 tantárgybó|négyesosztá|yzatot'
Hattanu|ónkbukott9 tantárgyból.
165 tanu|órészesü|t
289 tantárgyidicséretben.

"A
Fenwesi PéIer,\o/Cosztá|yostanu|óérdeme|te
ki. A Szakács Jenő
Fizikaverseny
döntőjében3. he|yezést
érte|,a Budó ÁgostonFizikaVersenyena 3. |e$obbpontszámúdo|gozatáért
dicséróok|evé|ben
részesü|t
ésa Miko|aSándor Fizikaverseny
2' fordu|ójábajutott.
a kura"A kémiatantársl kieme|kedótanuló|a',diban részesítette
tórium
PersóczkiMátét,aki tI/C osztá|yostanu|ó.A H|avayJózseí országos Környezettudományiés Műszaki DiákkonÍerenciakémiafe|adatmego|dóversenyénekdöntőjébejutott és ott 2. he|yezést
ért
el.
.A biolóeiatantárgykieme|kedő'tanu|ójacímetaz idén
PersóczkiMáté,t1'/C osztá|yostanu|ó nyertee|, a 2otI/2oI2-es
tanévbio|ógiaOKTV döntőjébene|ért2t. he|yezéséért.
Kitűnő ta.
nu|ó,tanu|mányimunkája,magatartáSa
és szorga|mapéldamutató.
iroda|omtantárÉy
kieme|kedótanu|óia"círnet
"Az
Nagl Diána, LL/E os^á|yostanu|ó kapta,aki a 2o12.es SzépMagtar Beszéd Versenyen Kazinczy.érmetnyert. Az |fjúságiotthon
szervezésében
megrendezett',S ímlengfe|éda bájos ének...''mottójú versmondó verseny kü|öndfrasa,rendszeresenvesz résztaz
isko|airendezvényeken
versmondóként,
konferansziéként
és énekesként.
.Művészetidíiban''részesü|t
somorjai Réka 11'/D osztá|yostanu|ó soko|da|úművészetitevékenységéért'
Ía$a az isko|airajzszakkörnekés az lfjúságiotthon
grafikaműhe|yének.
Le$obb eredménye:
a nemzetköziMucha pályázatondfazott |ett Lengyelországban.
Eredményeiszava|óverse.
nyekenis kiemelkedőek'
Kitűnőtanu|ó.
részesítette
A kuratórÍ
um,'Közösségi munkáért,,elismerésben
KemenczésAnna és Sajó Andrea' tl/B oszIá|yostanu|ókat.MindkettenaktíVanrésztVettekaz isko|aminden közösségi eseményének a szervezésében:
a gólyanapok,azévnyitő,a gólyabá|,a Bo|yai
|skolák raá|kozója és a pedagógusnapiünnepség|ebonyo|ításában is ie|entősrésztvál|a|tak.
Az AppendixA|apítvány
kuratóriuma-Bo|vaikivá|ó tanu|óia',címet
ítéltemeg Rigó szi|Via,72/S oszIá|yostanu|ónak,aki a spanyo|

E|ég
Mondják'az érze|mek
mozgathatók
S szépenkategóriákba soro|hatók
Majd egyikbő|másikba kapcsolhatók
Történtekke|finom méreggé
forraIhatók
Gyere |e a keresztrő|,súgdmeg nekem
Te hogycselekedné|,
m|tkénetennem?
Dobáltszívekés bo|dogakhevernek
E kínzott|étenmége$/et tekernek
Kódomtól búcsúzva
őszínténmondta:
,,vigyázza szívedre!,'. s kezébefogta
Hidegarcom,mi már nem je|entsemmit
Válásértcserébee|adtamva|amit
Torkomszakadna,ha hallatszana
Megá||naa Fö|d, többé nemjátszana
S ha a repedt szélmegbuktatjasorsom
M u s z á j 'k i k e | |á | m o m b ó l s z á | | n o m
Tönkre nem, messzirea semmiségbe
Út ezen a néVenaz ismeret|enbe
Nincs gond' |ehetet|en,
ahogymondták
S |esznekfogadottbó||epődött árvák
Könnyü|nike||,végezni,megmutatni
Le|áncolt|elketlépésre
vezetni
Egytömb' mi homá|ys vezek|és
Gyorscseppek álta|va|ódibüntetés
Bezároma világotmenekü|ök |étb'e
Lassúés bo|dogfénytképzőszere|vénybe
Bár törne a gép,e|Vesznenövem
Puha á|mombó|nem kéneébrednem
Papp Enikó

5. oldal
tö|tot. nlegvelünk.Elnrondta,hogyegy bázikcdvenc
Kiscsillagunk,NaSr Dia
. gunkravo|tunkutalva'AZnapdé|után
is. Ez . menny,.ire
ki
írásbe|i
fordu|ó
Íeladat|apját
tÜk
az
Sokat |áthatjukszerepe|niaz isko|aiÜnnep.
hozzá tud nőni az ernberszívéhez.
ségeken.i az a |ány,aki szinte már min- három mondatot takart, an.]e|yekbenbe Hiszen az állatokis rengetegÍ.ig},elmet,
törője|ölésrenddent kipróbá|tezen a téren.Ho|bemondó- ke||ettje|ö|ni a Beszélninehézl
szÜneteket,déstigényelnek.
és perszeszel.etetet.Nóha
ként, ho| énekesként,
ho| versmondóként.szer a|apján a hangsú|yokat,
átkötéseket. Elég nehézVolt. noha sokat elgondolkozomazon, hog1''nrígaz emberek
|áthatjukszínpadon.Cserfes szemé|yiségével az iskola eryik színfo|tja'|dénújabb készü|temrá. Az ítte|értpotttokhozhozzá. önző érciekekbol
kihasználjáka másikat.eg1,.
Kazinczy-dfiatnyert az iskola, melyet neki adódtak a zsűri pontszárnai,s az ezel<á|Ía|
(pl.:
kapta
meg
állat
kut,\'a,
ló)
nem vár tőltink semnrit.
kapott
a|apjátt
osszpontszám
köszönhettünk.
10-15emberaz oly'nevesKazinczi-dijat. csakszeretetet
kérésad'
1.Mióta Íog|alkozo|
komo|yabban
a Vers3. Hogan vá|asztottadki a szöveget?
r\ lovar<lában
minclenkinett
alkalma nyílt a
mondássa|?
AZ álta|ánosisko|al-. osztá|yábanVettem A meglei fordu|óttelőadott szövegem egl lovaglásra.Sokan.akik mégeddigi életükberr
tanulmányvo|t az ango|bólátvett maglar
e|őször résztversmondi versenyen,majd
iiket \egyőz.
Ezt szerettemvo|natovábbvin-solrasemültek lovon' most Íélelm
kü|onbözőmesemondó,
szerepe|tem
szava. szavainkró|.
is'
azonban
ni
az
országos
megmérettetésre
ték.
és
kipróbálták
ezt
a
sportágat
is. De vol|ó ésnépda|ének|ési
megmérettetéseken'
a hozott szöVegekke| szemben az vo|t a
Színtemindenesé|ytmegragadtam
a sze.
tak, akik rremtudtákösszegyú.iteni
bátorságukikötés' hogr. nem tartaImazhat idegen
rep|ésre,
Jól esett'hogl rnindenkirám Íi.
kat'
így
nem
éltek
a
lovaglás
lehetőségével
kífejezéseket,
í6l nem kockááattunk.Végti|
rye|t.sikeremVolt,nem uto|sósorbanpe.
dig' hogvmindigsikerü|tfelkerÜlnöma do- Surján László: János és a rneseóeii sárkány sem. Ami engernillet, én évekigtarrultam
bogóra.MégmindigÍzgalommaltölt
e|' hos/ című szövege mel|ettdöntÖttünk' Rögtön iovagolni (mint kiderüit az osaályomból
megtetszett.híszenjó| e|mondható'tarta|.
kiá||jake6l újközöttségelé.Na$ e|őnyt
mások is)' éstermészetesen
itt is kipróbáltam.
mas szöveg ésmegkapóai Üzeneteis.
jelent' hogykiskoromóta íel|épek'
mert
Nagy me.alepetésünkre.
osÍály-főnökünk is
megtanu|tam
keze|nia lámpa|ázat'
nem
okozgondotkiá|lnia mé|yen
tisáe|tpubli. 4. Mive| fog|akozo|még a Versmondásonfelült a lóra, életében
először' Bar bevallotta
kívü|?
kum elé.Hamarabb
halálÍélelme
tanu. nekünk,hogy'.az elso lépéseklrél
Eneke|ekés színészetet
megta|áloma közös
Musica|
lok
az
|fjúsági
Otthon
volt,
de
mi
azért
nagyon
voltunk rál
büszkók
hangotaközönségge|,
Stúdiójában.A Szóp nyári nap A lor'aglástkövetően a lovardavezetótolérde.
rendbetudomkapni
című Bolyais musicaIben is
magamery pillanat
szerepe|nifogok. Naglon élve- kességet,és számos új információt tudtunk
a|att'ha koncentrá|ni
zem,mertolyasmittanulhatok,rnega lovakról.
kell.Hogymennyire
amíköze| á||hoz.
ami érdeke|,
komolyaz a komolyan,
Prograrnunk befejezéseképpen
a Tanar úr
zám'
az majdkiderü|egy
megn"lutatta
nekiink a város legiobb cukrászpár évmú|va.
5. Tervezed, hory valamelyik dáját, ahol isteni házi fag.v-it
evett az osáitLy.
hobbiddal komolyabban is Végtilvisszatérttink
2. Hogyanzajlik a Kaaz iskolába hogy hozzáfog|a|kozz
a jövóben?
zinczy-verseny?
plakát elkészítéséhez,
amibena nap
Hát,
mégVan egy lássunka
szerencsére
Maga a versenyeléggé
élrnényeit
öIökítettiik
meg!
kis időm gondo|kodni'
ezen.
összetett, először egl
Sokat rágódotnrajta,beszélge.
I'lorváthAnna
iskolai, majd e6r metek másokkalés próbá|okmér.
gyei szintű Versenyen
|egelni' mert nas/on nehéz
Projektnarra 1lr'C-ben
való sikeres továbbju.
|eszelengední
mindezt,ha Úgy
tás után..|ehet
bekerü|.
döntök' hory felhagyok az A proiektnaporroszJályunk a Kecskenréti
ni az országosfordu|ó.
versmondássa|,
de Planetáriumba látogatott el. Hgy eloadast
ének|ésse|,
ba. |tt három kategórinehéz
sikert
elérni
éppo|yan
ára oszt\,a fo|yik a
hallgattunk
meg ésnéztünkr'égiga Naprendezen a terü|eten. Erye|őre
veté|kedés:
e|kÜ|önítik
szerrol.A 9..es lbldrajzésa 1l.-es ljzikatasemmi biztosat
a gimnáziumi,szakkön e mt u d o km o n d a n i .
nulmányainkatkiegészítóelŐadás alatt sok
zépiskolaiés határon
tú|iversenyzőket.A ntegleifordu|in 2. he.
érdekesdolgot megtudtunka bolygikrtil ésa
|yezett|ettem.Ígymehettemtovább az oi. 6. Mn adottnekeda Bolyai?
osillagokról,mel.v"ekóltablót is készítettünk'
szágosra.Csütöttökön este érkeztÜnkmeg, Lehetőségeket,biaos hátteíet és olyan
tanárokat, akiknek a segítsége,Miuttul végelett az eliadasnak, 4 csapatra
a he|yikol|égiumban
szál|áso|tak
el, más. fe|készÍtő
nap pedig megkezdődött a szabadon vá. támogatása és biztatása né|kÜ|biztosan oszlottunk(elŐzetesmegbeszélés
alapján)'és
|asztottszövegek Íelo|vasása.Ezek o|yan nem sikeni|tvo|na e|érnemmindezt.Na.
megoldottunkegy feladatsortaz elhangzottakformájúszö- gyonhá|ásvaglok nekik!J
megadottterjede|mű,stí|usú,
Danka
Bianka
ból. A Í-eladat
2' részét
késiibbkaptuk rneg.
vegek,me|yeketnri válasáottunk ki és ma.
gunk készü|tünk
fel be|ő|e'már hetekkela
amelynekegyik részeaz volt' hog;,.a varosProiektnarra 9A)-ben
Versenykezdete e|őtt' Másnap dé|előttol.
barr a csapattagokközül legalább ketten
Vastukfe|a köte|ező idegenszöveget, me|y.
Május
rnint
minclen
osztiiJy,
mi
is
izga.
9-én,
Íényképezkedjenek
le a bolygók ntodelljeir'el
re 20 percet kaptunk'Temérdeknyi
nehéz'
embert próbá|ó szit és összetett mondatot tottan várttlk. hogy ni lesz a projek1napi(Fő tér - Ilittyi utca), és további izgalmas
tartaImazott'me|yeketnem vo|téppenesi- programunk'OsaályÍönökünk szeretettlaki- feladatokis vártak riírrk.lvíiirtanminden felszerű hibát|anu|
fe|o|vasni.
Ez a fordu|ót',olt
hiszen itt derü|t helyét (Lajosrnizsét)választotta helyszínül, adatot mélcsináltunk.osztályképetkészíte.
ta|án a leghangsú|yosabb,
ki igazán' hogl ki a legesélyesebb,
mive|a ahol eg1'.lovardába látogattunkel. Itrdulás tünk. éshazamenttink.
hozott művet vo|t idónk begiakoro|ni,volt elótt a Tanar űr az áIlatszeretetrólbeszéIt
kérni,
IehetőségÜnktanáraink segítségét
tapasztalataitosztotta
azonban ennéla fordulóná|te|jesenma. nekiink, és személ1,.es

Nagy lr,Íihály

6. oldal
MészárosMáté'a Bolyai|e|ke

Interjú
a Bo|ygatóÍószerkesztijéve|

Ki ne ismernéisko|ánkbanMészárosMáté nevét?Az ó han$át Rigó szilvineknem sok szabadidejevan mostanában'Ám a nehéz
ha|ljukaz isko|airádióban,az ő munkájafekszika Bo|ygatómeg- munkameghozzaa gyümölcsét.
Mi bizonyíthatná
ea jobban,mintszerkesztésében,
ő végzia hangosftásta rendezvényeken,
és ha hogya spanyo|oKW.n elsó he|yezést
értel, eme||ettpediga Bolybárkinek bármi baja van' Mátéott teíemés mego|dja.Többen Íe|-gató fószerkesztójeként
is e|ismerésnek
örvendhet. A 12.S osztátettéka kérdést,
bogl mi |esz a Bo|yaiva|,ha ó e|ba||ag?Erre a |yos|ányraigazán büszke |ehetiskolánk, és ti is, hiszen neki kökérdésre,
ésarra, hosi horyan került ebbe a pozícióba,keresema szönhetitek,hory ea a remek újságotmost a kezetekbentarthatjá.
választ.
tok.
Miértéppena Bo|yaitvá|asztottad?
Mi vo|t ez e|ső gondo|atod,amikor megtudtad,hory e|ső |etté|a
Bár jakabszáI|ási
|akosVa$/'ok,
az álta|ánosisko|afe|sŐtagozatát spanyolOKTV-n?
nrégsem
he|ybenvégeáemel' hanentbejárósdiákként,
''Várjunkcsak,ez mostkomoly??',
Kecskemé-Az első gondo|at?
Nagvonntegle.
ten fo|ytattam
Akkoribantöbb jakabi isnterŐsöm
tatru|nrátryaimat.
pódtem'egyideigmegszó|a|ni
sem bínam,de naglonjó| esett'
járt'
ésrokonomis ide
akih dicsér|é|(
a SL||it'
Az informatika
Szakka|
rá?
is szimpatizáitam,ígl szinte nyilvánva|óvo|t szánromra.hory a Nehézvo|ta Verseny?Mennyitkészülté|
Bolyaipadjaitfogonrmajd koptatni.Szerintenrjó| döntöttem.
Kicsit bonyolultVolt:a döntő négyrészfe|adatbó|
á||t,és ennek
Mikorfigle|tekfel először a tehetségedre?
háromnegyede
szóbe|iVoIt.RengetegetkéSzÜ|tünk
rá, NényeitaA történetazza| kezdődótt,hogi kilencedikbenén vágtam rneg a nárnőve|szintemindennapott maradtunkaz isko|ábanmégnyo|.
gó|yanapiműsorunkzenéiI.
Al. akkori l.l'.esek éppenstúdióstke. cadik orában, Ba||atanárnőve|
órán siakoro|tunk,ráadásul nrég
restek,én pedig kaptama |ehetőségen.
Az idő múlásáva|aztárr
Benke tanárnő is ''besegített',
néhányextraóráva|.NagyonSokat
be|ecsiszo|ódtarn
a rám háru|ófeladatokba'A fényk6p"'5.csupán
ve|Ünk,Úryhos/szerintema mi sikerÜnk(Réka'ugle
hobbinakindult,mígÍe|nent kértek,hogvíónyképezzek
az iskolai fog|aIkoztak
4.,
Domi
6'
|ett
ésAtti|aés Kincső is bennevan a mezőnvelső fe|érendezvényeken,
ben)is az ő munkájukatdicséri.
Mit csiná|szmégazújságon'rádiózásonkívÜ|?
Résztveszek a jakabi újságszerkesztésében,
főkéntaz ügyintézésTöbb tanulóna( az a véleménye,
hos/ a spanyo|szak a |egneheésa fény|<ópezés
a szakterületem.Hogyne csak a munkárŐ|essék zebb.Te mit gondo|sz
erró|?
szó, né|raazért.|azítokis. Ki|encévegitározomés volt alka|mam
|gazábő|nincs Viszonyítási
a|apom..'de igaz, ami igaz,kilencedik.
fe||épni
többek között a jakabszá||ási
évzárőnésa gyerekl]apon
iS'
ben nagyonke|ltanu|ni,még'ha eá/,eseknek
úgyis tűnhet,hoáV
Mi|yenegl átlagos MészárosMáté.fé|e
hétköznap?
nem je|enthetgondot'Aáán pedighozzá ke||
Regge|fé|6-korkeIek.Gondo|omtöbbünknekismerősa fe|ál|ás.A egy éVnye|vtanu|ás
fogntosásés a felöltözés közé néhabeszÚrokeáV kis rádióműsor szokni,hogykéttantárgyata|apbó|spanyo|nyelvenkelImegérte.
szerkesztést
is. Ez abbó|á||'hogymegnézem,
hogymi|yenzenéketnünk és meg tanu|nunk'Nem egyszerű,az biztos,de időve|be|e.
kértekaznapra.i||etve
Van egy"7.Bo0 zenéttarta|mazótárunk és szokikaz ember...|ehet.hogl inkábbnéhányosztály4ársanrat
ke||e.
ezekbő|válogatoka na$/szÜnetekre.
Az isko|aimókuskerékután ne megkérdezned
errő|J ...
hazabuszozom'A|ta|ábanvan va|amidélutániteendőn].Vagy a
jakabi újságon do|gozom,Vagy fotózom. Ezután rnegíronra Mi|yentantárglaká|lnakhozzád koze|?
a nye|Veket
szeretem,de az irodalomis köze| á|| hoz.
házimat,tanu|ok.Estéremár csak a rádiórnűsormarad.Mozga|-E|sosorban
zám, ezéft'
Vá|asztottam
a magyarfaktot.
mas,de |egalábbnem maradidőm unatkozni'
HoIszeretnédfolytatnia tanulmányaidat?
Hajól ha||ottam,
néhaírszis'..
Egyetemre,
íőisko|áranemje|entkeztem'köszönhetően a keretszá.
|gen,szoktamírogatni,
álta|ábanínkábbregényt.
de azértvo|tmár
mok |ecsökkentésének,
va|ami|yen
oKJ.s kurzrlstazonbanszeretpé|da
nove||ára
is'
Attó|
függ,
mikor
mihez
van
erőm-ih|etem.
nék elvégezni.Ezen be|Ül pedig Íe|tehető|eg
a média Va$/ a
hangtechnikusi képzeist
Mi|yenérzésa Bolygatófószerkesztőjének
vá |asztom
|enni?
Mi leszel,ha nary leszel?
Próbá|okrésztvennia szerkesztőség
é|etében,
munkájában,|nint
A médiaterü|eténszeretnékelhe|yezkedni.
Szívesendo|goznélt
jobban ha|adunkaz újság
mindenki.SzerintemcsapatmunkávaI
Va|aÍni|yen
újság fotósaként.Már most is készítel<
fe|véte|eket,
szerkesZtéSéVe|.
nre|yeka Baon-on,a Kesportonvagy a Kecsl<eméti
Hírhatáron|át.
Jut idód a hobbijaidra?
Mit csinálszszabadidódben?
hatóak.
Sajnos, mostanábankevés.Naglon szeretek o|vasni(kedvenc
Ki lesz az utódodaz isko|ában?
A Íényképezést
FeketeGeri ésKatona Gyurífogjafo|y. nincs,vagyéppenaz aktuá-g::tl' :.:
va|ószÍnűleg
A rádiót pedig a Iis),meg sorozatokatnézní,
. .tatni.
..
f;T:.. ;
.!rL
;.i,f;
'.
;'':.].'
veszikát: Tálas Péter de azt inkábbaz interneten,
.kicsit<"
L)i .i
;ii
.:csongor,
Ko||ár
Dávid
és
a tévébennem adnak sem- !i
!.:+
ii;.* csoxa Levente.A ba||agásom
mi érte|nreset
oIa az ő munkájukfekszika
. .. .
''i
tovább tanu|- ..' .] . . ., .,
suIirádióban.Év eleje óta Ho| szeretné|
betanu|taka íe|adatrejte|-n i ? V a n n a k m á r v a | a m i: i . u ; : . . '
;:
nleibe,de t-g sem |eszköny- e|képze|éseid
a jövót i||etó l::-.";Á#
nyű dolgul<.Az újság szer- en?
i:i.
pedig va|ószÍnű|eg
kesztését
Huh, egvre gyakrabbanlü!ff
DankaBiankaVesziát.
Íutokbeleebbea kérdésbe.
Mit Üzensz a hátraharyott
Sajnos,egle|őremégnincs
diáKársaidnak?
az
Csak ann1zitszeretnók tnon- konkrét eIl<épzelésem
dani' hos/ é|vezzék
a gimná- isko|átés a szakot i||etŐen,
de mindenképpenPestre
zium adta lehetőségeket'
t n i n tp é l d á uaI B | T A
' t a n u | á s .szeretnéknrenni. Azt hi.
ban kitartáSt'a többi progra.szem, a spanyollalszeretnlon aktívrészvéte|t
kívánok n é kt o v á b bt a n u I n i .
rnindenkinek.
Vivien
Szerencsés
D a n k aB i a n k a
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|nterjú
Ba|uval

( JOVOZenele.

a._
Levé|
egykirá|yhoz
-Az
iskola kosár csapatának is tatja vagy'
Vo|tmár Bo|yaiJános sze||eme,
kosár|abda
bajnok, az EKG párt tagja' ezze| eryÜtt a Hogy marad időt a tanulás melletta spoftra Ébredt
a NapsugáreIha|treménnyel
diáknap eryik fi szervezöje,és nem me|lé
sporto|tam,nagyonrégóta Üresaz űr,halványkedá||yel
kesen a matekOKTVdöntóse. JoggaImond- Vi|ágé|eternben
teni.
hatjuk tehát' hory a 11.Gs Juhász Ba|ázs kosarazom,tÖbbévigpingpongoztam'
egy igazán soko|da|úegéniség.A barátai szeztem.focíZtam,és sose vo|t gondom á Hű|the|yén
fecni,sÖtét
á|talcsak Ba|unakbecézettfiútfaggattam
a tanu|ással emiatt' Sőt a ketto Segíties/.
fedezteŐ |ep|ét:
sikereirő|,a mindennapjairó|
és a jövőbeli mást,sokka|.jobbanÍogaz ag egy kiadóS TintávaI
edzésutárr.Mindigis Sportoltam,
ezutánis
is.
eIkéoze|éseiró|
fogok. Régótakosarazomitt Kecskeméten,
-Hallottamróla, hogy a BlT.es előadás alkaltöbbször is tagjavo|tamaz országosbajnok.
mával te játszottad Bolyai szellemét.Milyen csapatnak,ami mindig is egy nagyonjó ,,KelőÁbránd,ismeret|en
|é|ek,
érzésvolt? Tetszetta szerep?
csapat Volt, nas/on szeretekve|Ük |enni.
Őszintén,e|eintea hátam közepéresem Nincsakkoratehetségem
a kosár|abdához,Menyegzőe|ótto|Vasdel, kér|ek:
kívántam az egéSzet,aztán szép lassan mint példáula matekhoz,és tudom' hory
megtetszetta műsorunk.Nagyonizgu|tam,sosem |eszek lrivatásos kosaras, de ettől Rémeká|modtakazéye|engem,
régense vo|tamaz a színészpa|ánta'
nem függetlenü| naálon Szeretem, ugyanúry
őket bo|doganÍe|edtem.,'
Szerettem i|yen műsorokban szerepeIniküzdenifogok a pá|yánaz uto|éólehe|ete.Énme||etted
jó|
Sosem.MoStViszontez a sze||emszerep
mig és nem fogom abbahagynia jövőben
ment'jobban,mint a próbákon,és az e|ő. s e m '
.l
a d á s u n ki s j ó | s i k e r ü | t .
Távolimesszetáj' holfénynem ke||
-Milyena kollégistaé|et?
-Ho$tsikerúIt
a matek oKTV?
Naglon Szeretem.Nagyonjó közösség ala- Kékeshol|i árnyhosszúútrake|
Az e|ső forduló nem vo|tnehéz,elégköny. ku|t ki' aho| sokat hLilyéskedÜnk.
Tudnék
nyen jutottam tovább. A 2. fordu|ó nagl mesé|ni|egendákat,|egendákró|,
amik itt Szá||az Üzenet,cé|bane érjen
vízvá|aszIó
Vo|tebbenaz évben,hiszenaki történnek,de nem hinném'hogyideva|óak
3 pontná|többet vesztett,az búcsút
inthe- |ennének.
h|tében
megne fé[en.
Aki ko||égista,
az tudja,hogy
mirő| Hitet|en
tett a döntőnek' Szerencsére
fekÜdteka beszé|ek.:)
A kajához a s/on]rom gyorsan
feladatok,nagyonjó| sikerü|t'1 pontotvesz. hozzászokott,á|talábarr mindentmegeszek'
tettem, Ígykészü|hettem
a döntőre' 51.en Szerintemnag/on hasznos,ha az ember
jutottunkoda' Háromfe|adatot
ke||ett
vére,érzia köze|gőt
5 óra középisko|ás
korábane|kerülegl ko|lésium-Testvérek
a|att mego|dani...
Va$/iskeIlettvo|na.Hát ba. ltt nagyonsok tapasztalatotszerez az
jövendőt;
egy ment.Az egyikfe|adatigen nehézneké|etben,
sok embert és embertípustmegis- Ab|akottár, már |átjaa
bizonyu|tmásoknak is' hiszen ery ember mer,könnyenszerezbarátokatése|indu|
az
Csendeskárogásje|ziszegényen
tudta megcsiná|ni az egészországbó|.Vé. öná|lóvává|ásÚtján.
g ü | 3 1 ' | e t t e ma, m i s o k k a Ij o b b ,m i n ta m i Levéla múltbó|'
|ásdle|kesen
|yennekváftam, ám cudaruIbosszantott,-A
timnázium után merre szeretnéltovább.
hiszen az e|ső 30 kap pontotaz érettségi-tan ulni? Vannak valamilyen terveid?
hez. Viszontami biztató,hogy csak néhá- Va|ószínű|eg
PestreViszaz utam,a BME.re,
nyan voltunk11..esként
döntősök, ésjövő. de mé$nem tudom pontosan,mi is akarok
''Meg|áttamaz á|mot,testvérem,
re ugyanebbena kategóriábanindu|ok,|enni.A terveimrŐ|annyit,hory szeretnék
jövőre
jobb
tehát
nagy esé|yVan eg}i
hely- egy jó á||ást majd, o|yat,amit szeretek is E|mondta,
mit annyiraremé|tem.
hez. Nekemjobbanmenneka tesztesjelle- csinálni,szeretnéke$/ nagyésszerető csa''csak
gű Versenyek,
aho|
karikázgatni
ke||',,|ádot4-5 gyerekke|.:) Ezen kívü|szeretnék Király|esze|,|egyózödvéred,
aho|a logikaésa glorsaságszámítinkább' megmaradnibecsü|etes,megbÍzhatóem.
Hát itt az oKTV-n'aho| 3 feladatravan 5 bernek,ésmégsok más széptervemvan a Vesszena klán s benneszere|med.,'
óra, sok mindenszámÍt,de a glorsaságaz jövőre nézve.
nem.
Vivien
Szerencsés
-A matekon kívül milyen tantártyak állnak
mégközel hozzád?
Régensok mindenbő|Vo|tamnagyonjó:
töri, nye|vtan,fizika; naglon sok versenyre
jártam. Mostanraezek e|halványu|tak,
rész.
ben azéft,merta szorga|mama|ábbhagyott,
részben,mert próbá|oksze|ektá|ni,
ésarra
fis/e|ni' amive| va|ószínűtovább fogok tanuÍni,
ésamit haszná|ni
fogok.
.Az EKG párt tagjakéntis slkereket értél
el a
diáknapon. Hog)l ment a szervezés?.Jövőre
Ísindultok?
Nagyoné|veztük
mind a kampányt'mind a
szervezést.
Hozzá ke||tennem,hogl a kam.
pány során nagyon sokan segítetteknekünk' hogy mindenfé|e
íinomsággaIel|áthassuk a szavazás előtt a diákokat. A jó|
visszaje|zések
sikerü|tnap ésa pozitív
okán
valószínűjövőre is indulunk,de ez méga

HajnaIiglega|ább
Nyakamba|ehe|iködéta té|'
karcosraÍagynaka tőtériÍák,
daco|Va,
íázvaha||gatnak
ma e|
a tegnapmégdübörgő muzsikák.
Megrendít
ez a csendesség- üres,
semmit-o|e|és
csak a szeretet,
dunnábaÍú|
ésá|ombaringat'
aho$/anya ringatel S/ermeket.
Zsibbasztó,
tompaa me|egitt benn,
kókadtbújócskamindenkis álom,
ráhunyomha|kantitkomaz éjre,
éshajna|ig.lega|ább- imádom.
Péteri
Judit

Menyegzőte|ik,s viharhódo|szé|nek
SzabadÁbránd,űző1e|eszrémnek.
HáborÚvi||anezüstpengeélen
Folyikaz é|ets vérekeményen

|áthatod
S késő|ett'kirá|y|etté|
De nemfe|ejted
soha már bánatod
Rémekke|
élsz,álmodszmindörökké
Ábrándot Napsugár zú7.ia
aranyrögökké
Papp Enikő

8. oldal
a tornateremben|ézerfegyverre|
lövö|dözték egymásta résztvevők. Az isko|acsak éjfé|
környékén|ett újracsendes,a
pedig
vendégek
csupán bezuhantakágyikóikbaa hosszú
nap
Pedig
még
után.
a fe|énsem voltaktÚ|!
Bo|yai|sko|ákTa|á|.
|déna mi .-;.:,:1;::.
kozójának'Ahogymindenévben,most is nagysÜrgés-forgás
A Xl. B|T másnapjaegy koncertte|kezdódött, ame|y
e|őztemeg az összejövete|t' A folyosóinkrabevacko|tákma- isko|ánkau|ájábanzaj|ott,és mindenbo|yaisdiák résztvett
gukat a piros bag|yok,zöld kitűzősdiákok nyÜzsögtekmin- rajta.Eztkövetően kétBo|yai-fát
is elü|tettÜnk
isko|ánkudvadenfe|é
ésa máskoro|y'gyorsanmenekü|őtanulókeste 11- rában.A faü|tetés
során több beszédis e|hangzott,
többek
kor hagÁákcsak e| az isko|aépü|etét.
között iskolánk igazgatónójétő|,
dr. FőzőtléTimár Évától,
va|aminto|áh Anna, (egye|köte|ezettBo|yai.kutató)
osztotta
velÜnk megindítógondo|atait,
az isko|ánk,és Bo|yai
Dé|e|őtt71- órátő| folyamatosankezdek beguru|nia meg
irán!
János
érzett
szeretetrő|
Aztán a Ven.
és
büszkeségrő|.
parko|óbaa szemé|yautók
ésa kisbuszok,ame|yeka vendétekintettékmeg,
geket Szá||Ították.
Az aula megte|tglerekekke|,akiknek rög- dégek a Leskowskyhangszergyűjteményt
ka|andparkban
vártak
újabbé|mények
tön meg is ke|letto|daniukaz e|ső fe|adatot:
rá kel|ettbuk- majd a kerekegyházi
programok
pedig
rájuk.
A
után
hazavit.
a
szál|ásadó
diákok
kanniuka szá||ásadóikra,
a patronálóikra,és közben nem
tékvendégeiket,
akik |ázaskészÜ|ődésbe
fogtak.Hiszenók
vo|tszabad szemme|téveszteniÜk
sem csomagjaÍkat,
sem
nagyon
izgatottak
már
voltak,
B|T
íő attrakciő1a,az
a
egyik
saját társaikat,tanáraikat,egy te|jesenismeret|enkörnye.
estigála miatt'
zetben.
De hogtan is kezdődött mindez?

A várvavárI'gá|a,ame|yenminda kilencisko|abemutathattaszínvona
|as produkcióját, éjszaká ba nyúlóa n tartott.
Enneke||enére
mindenkio|yanjól éreztemagát,hogysenkin
sem látszottméga fáradtságlegapróbbjele sem. Az e|őadá.
sok témája,,Betyárélet
a Bo|yaiban''
volt,anritmindencsa.
pat öt|etesen,|átványosanés humorosankivite|ezett.
A gá|a
a zsűri értéke|ésével,
éstortaevésse|
zárult' Engema három
nap során eZ a programragadottmeg a |egiobban,mert úgy
éreztem,minthamindencsapat egy-egydarabothozottvo|na e| nekünk isko|ájaé|etébő|'
A gyerekekbő|pedig mé|y
Miután mindenkineksikerü|tátvésze|nie
eÚ. az aka- hazaszeretet,le|kesedés,és határta|antehetségsugárzott
dá|yt,nemesenátengedtüka nagyszÜnetunket
a vendégek-az elóadásaiksorán.
A harmadik,és eglben uto|sónap regge|én
az isko|a
nek, ígyők békésen
megebéde|hettek.
Ezutánte|i pocakkal
akik az Ú) ta.
kerekedhettek
fe|fe|fedezni
az e|következendőháromnapra e|őttvettünkbúcsútbo|yaisdiáktársainktó|,
nyacsárdábanfejeztékbe programjukat.orü|ök' hogy szá|kö|csönbe kapottszá||ásukat.
mertfe|ejtA Városházánbeje|entették
a Bo|yai.napok
hivata|os|ásadókéntrésztvehettemezen a rendezvényen,
volt
hetet|en
élmény
számomra.
iskolák
Remélem,
a
bolyais
kezdetét,annak elkeru|éseVégett,hogy i||egálisprogramtovább
|egyÜnk.
Az ünnepségután a diáko- mégsokáígmegőrzikezt a hagyományt,ésévrő|-évre
szervezésbűnrészesei
kapcsolatai
kat!
ápolják
kat szé|nekeresztettékés csopoftjaikka|barango|tákbe a
DankaBiankaésHorváthAnna
Miután megtették
Város''nevezetességeit.
az aznapra
"Hírös
kiszabotttávot,visszabattyogta
k az isko|ába,
aho|beavatórituá|égyanántmo|dvaitánco.
o|dá.
kat rophattak'A programa feszü|tségek
is a|ka|masvolt,
sán kívü|az ismerkedésre
mive| miközben a tanárok jó| átmozgattak
ígyalka|munk
minket,a párokis cseré|ődtek,
nyÍlt bemutatkozni egy-egy idegennek. A
résztvevők kitartásukéttcserébe egy kis
gyanánt'Amikor
izomlázatis kaptakszuvenÍr
vetkezdetét
már mindenkijó|átme|egedett,
te a csapatverseny.Mígaz au|ábanújságpapÍftnytittek,Mamma Mariát reppe|tek'addig
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11. oldal

.I
LOLARENNT
egV
fiIrnkritikát
szeretnék
ír-ni
a ,'Lolarennt''cÍnűÍiImről.
A
EzÚttal
1.1.
A DSD iskolák
él.folyamán
tanulódiákjainakér,ekóta van Iehe.
játszidik.
A
Íőszerep|Ője
film
20.
századi
Németországban
fiIm
a
Austauschdienst/Pedagógia
i Csereszol.
tőségePAD(PádagogiScher
|ány'Lola,ésbarátjaManni.
egynagyvárosi
gá|at)á|talSZervezett
pá|yázni.
nyáriÖsztöndíjra
lskolánként
a pá.
kéntdo|gozik.
lyázategy-egynyeftese3 hetettö|thete| Németország
egyikközép- aki bűnbandákbeszá|lítója
iskoiájában.
|ehetőséget
EZta nag},'Szerű
kap Mannitól'aki a segítséebbena tanér,ben
iskoLo|aegynap váratlanulte|efonhÍvást
|ánkbólMadari Resina 77.d osztályostanu|ókapta nreg.A nyerte. gét.kéri.
A |ánymegtgé|i,
hos/ segítManninak,ésmegpróbá|vala.
mive|Mannieztaz össze.
sek 3 hetetintenzív
nye|vtanulássaI
tö|tenek,mivelcsa|ádoknál
honnanszázezermárkáte|óteremteni.
get egymegbízása
|eszneke|szál|áso|va.
a metrónfelejtette.
A Íi|rn
a további.
ésaugusztusban
nráraz egyikmarburgikö.
alka|mával
fog|aIko.
zépiskola
diákjaikéntrésztfognakvennia tanórákon.A progranr akbanenneka prob|émának
a ntegoldásilehetőségeiveI
keretében
tanulmányikirándulásokat
iSszerveznek
számukra,így z i R .
|ehetőségü
k nyílikNémetország
nyugatt
tartotná
nyait megismerni. A fi|mtémájátnagyonérdekesnek
találotn.Nem csupána felmevágnaknekia hosz. rÜ|ómego|dásokka|
Magyarországró|
11 diáktársáva|
augusztusban
Íog|aIkozik,
hanemegyelmé|eti
kérdésseI
is,
nkÍut1-Marburg útvona
szÚ Útnak Budapest.Bécs-Fra
lon.
miszerintmennyido|ogvá|tozhat
megaz é|etünl<ben
akár egl
másodperca|attis.A filmbensok o|yanjelenetvan,aho|más emSchülerAkademie
bereké|etéből
láthatunkpi||anatképeket.
Véleményem
szerintaz
A nyáronháronrhetesösztöndtj keretében
isko|ánktanu|óiközül
hogyaz emberié|etegyesmásodperceken
mú|hat,
na.
eImé|et,
NyitraiDominik1-t'd osztá|yos
tanu|óvehetrészta Németoktatási gyonérdekes,
pé|dáuI
amikorLo|akorábbanérkezett
Mannihoz,
ésKutatásiMinisztériun]
á|ta||étrehozott
Schü|erAkademie.n,
azaz mégvo|tannyiideje,hogi e|égpénztnyerjena kasziniban'Ami.
a DiákokAkadémiáján.
megölték.
kor Lo|atú|későnértoda Mannihoz,mindkettejüket
A táborcé|ja'
hosl a motivá|t
éstehetséges
diákokkü|önbözó tudo- Teháta fiimszámomra|egÍontosabb
fu idő hata|om'
tanu|sága:
piacok
mányostémákatdo|gozzanak
fe|.Dominika ,,Gazdasági
Nagyonjinak ta|á|tam
a fiImközpontitémáját.
játszva megértése''
címűprogramotVá|asztotta.
ahol a közgazdaMannikarakterét
Ami
Lola
és
i||eti,
nagyo|lmegkapónakta|á|tarn
íogjatanuImányozni.
ságtantésa játékeIméletet
volt,éserró|
őket. Mindkétszemé|yiség
nas/on kétségbeesett
Mive|a tábora németországi
Wa|denburgl]an
|esz,ígyremek|ehe.
meg is tudtakgyőzniengem.Könnyenbe|etudtamé|nimagamat
tőségnyí|ik
arra,hog gyakoro|ja
a németnye|vet,
Ke|et-Európábó|
a szerepeikbe'
ésúgyéreztem,
az ő prob|émájuk
az enyémis.
érkezőtársaívaIegyütt.
je|enetek
Az
animációs
azonban
nemtetszetteka fiImben'Ezek
N y i t r aDi o m i n i k
ery picituntattak,észavarónakta|á|tam
őket.Szerintemnem
igazáni||ettek
a témához.
GoetheMozi elóadások a tanévÍo|yamán(2o77-L2)
|sko|ánkNémetNye|viMunkakÖzössége
csat|akozott
a GoetheInté- A zeneazonbannas/onszépéstalá|óvo|t.Jó|tükrÖzteszámonrra,
zeteg projektjéhez'
me|ynekkereteinbe|ü|'a kecskeméti
középis. hogyaz é|etgyakrankomo|y,
de uglanakkorironikusis tud |enni.
ko|ák'köztük a Bo|yainémetnyelvettanu|ódiákjainaka tanévso.
A Íi|mrendező
TomTykwervo|t.Muszáj,hogygratu|áljak
neki.A
rán többször is |ehetőségtik
nyí|t
be|épődij
nélkü|
eredeti,német
fi|mszámomraugyanisérdekfeszÍtő
ésvilágosvo|t.Ezenkívül
a fő
nyelvűfilmekmegtekintésére.
A ,,PASCH
GoetheMozi''névreke.
mondaniva|ójais e|jutotthozzám'
resae|tprojektebbena tanévben
né$/fi|methozotta vetltéseknekA mozi,aho|a filmetVetítették,
nagyszerű
vo|t,kétrye|mes
ü|őhehe|yetadó otthonMoziba.
|yekke|
éske||emes
|égkörre|.
Úgygondo|om,
a mozinak,mintszÍn.
filmekcÍne:Leroy,VierMinuten,Lo|arennt,Lila,Li|a
A Vetített
he|ynekigenfontosfunkciójavan.mive|a közonségcsak ott tudja
Nekem nag)iontetszett.hogya Íilmekr,á|tozatos
témákatdo|goaak é|vezni
az előadást,aho|a |égkörmegÍe|elő,
észavaróhanghatáfe|.A személyes
drántaisorsotbemutatófi|m(VierMinuten)mel|ett
sok sincsenek.
több vlg1áték
is vetítésre
kerÜlt,ésugyanúgy
Vo|takrégebbiés moosszegzésként
e| szeretnémmondani,hogyez egy igazánjó|sikedernebbfilmekis.Az inkábbszórakoaatáSraszántÍiImeknek
is vo|t
rü|t
fiImnek
mondható.
MeggyŐzőnek,
ése|gondoIkodtatónak
ta.
L]zenete
ésgyakranbújtattak
kontolytémátkonnyedtörténetbe,így
lá|tam'Á||áspontom
szerinta fi|mtémájátis nagyonjól sikerü|t
nem hatotttúlnyomasztóan,ésnem is maradtszáraz tényanyag,
e|ta|álni.
jobbanmegragadta
a fiata|okÍigyelmét'
Természetesen
minden
SomorjaiRéka
fi|metnémetül
vetítettek,
ésnémetfe|iratot
is kaptunkhozzá,ami
sokbansegítettea megéftésÜket.
Nenrvo|takugyanazona nehézA |émega Lo|a- Fi|mkritikaÍrása
gyorsabban,
ségiszinten,előfordu|t,
hogl va|aho|
kevésbé
artikulá|va beszé|tek,
vagyéppenfordítva.
Ez traglbanfÜggötta színészek- 2ot2 májusábana budapestiGoethelntézetversenythirdetett'A
tŐl is. A történetekte|jesérte|mezésének
érdekében
Sok Segítséget VersenyközpontitémájaegynémetÍilm,a ,,Lo|arennt''Vo|t,mejóvo|tábó|ingyenesen
a Kecskeméti
|fjúsági
kaptunktanárainktól.
A mozike|őttröVidenátbeszé|tük
az aktuális |yeta GoetheIntézet
iS
Vetítettek,
otthonban
s ame|yrő|
németnye|venery fiImkritikát
fiImrövid ismertetőjét'
írya Íőbbmozzanatokat
már könnyebben
lehetettírni'Eza Íilmkritika
Volta Íe|téte|e
a Versenyen
va|ó részmegértettük'
véte|nek'
s ez a|apjánál|ították
fe|a versenyzőkrangsorát.
Sok
Szemé|y
szerinténmindignaryoné|Veaem
a vetítéseket,
ntive|
pá|yamunka
kivá|ó
érkezett
be,
de
csak
három
munkát
a
drjazott
járni,
szeretekmoziba
|ehetőségem
Viszontcsak ritkánadódik rá.A
projeKnekköszönhetően nemegyo|yaníi|metláttam,amit magam. zsűri'
arró|,hogyisko|ánktanu|ója,Somorjai
tól valószíntj|eg
nem néztem
volnameg,azonbanígymegismerhet- Nary örömme| éftesültünk
tanu|óbeküldöttpá|yamunkájára
az e|érhető
tem ezeketéspozitív
é|mény,t
nyújtottak'
Remé|em
a későbbiekben Réka11. d osztá|yos
30 pontbó|26.otkapotta zsűritő|,
ésezze|a dobogó3. Íokán
még|eszaIkaImam
hason|óprogramokon
résztvenni'
JutalmaegyiPodshuff|e(2GB).Gratu|álunk!
HontiAgnes végzett.
Nyelvtanu|ás ösztöndlja l Németországba
n

Nyáritáborozásobermachtalban
A DSD nyelvvizsga
központként
is működő isko|áktanu|óiszámárabu|gáriai
német|ektoregl pályázatotírtki ''ADunaösszekÖtbennÜn.
ket,'címnre|.
1.0országisko|áibó|
a 10. éWo|yamok
tanu|óiírhattak
egy-egy
foga|mazást
ebbena témában,
közü|üka |egjobb
40 pá|yázatotbenyújtott
diák egyhetesnémetországi
utatnyert.|sko|ánkból
a 10. d osztálytanu|óiküldhették
el fogalmazásaikat.
KözÜ|ukhármankert]|tek
a 10 magyarországi
nyertesközé : Berényi
Teréz'BodaMarianna,KovácsLi||a'ok júniuse|ső hetéta stuttgart
me||ett
|évőobermarchtaIban
tö|thetikegynemzetközinyáritáborban,ahoIizgaImasközös projektmunka
éskü|önböző kirándu|ások
várnakrájuk.

i 1 :i:;l

L2. oldal

HelyszÍn:
Soprotl
Hetijesi ára: 25.000 Ft (Únius ].s-ig).
ezután28.000 Ft

Májusvan.

Ugyana hónap első kétheteelégbarátságosVo|ta tanításinapok
Honlap:w|w.
sziget.h
u/\'olt
számbe|iarányát tekintve,ntire kézhezkapjátokezt az újságot.
már régaz utolsó hajráná|taftunkma1d.Ezértúgygondo|tuk,a Sziget
rovatkereteínbelül e44ajta utolsóvál|veregetéSként
Prograntíaló
i v f o r d u | ó 1Üánt n e p I j( m o s tr n á r h i v a t a l o s aÍn s )
K e r e k ,h u s z a d i lé
igv lesz miértélniés fe|nyáriíesztivá|okat
veszünllszenrÜgyre.
fesztiválja,
Európa|egisrneftebb
nyárÍ
ami éppolyanrnintvo|t:csak
é|edni.
ü n n e p ik ö n t ö s b e n .A k j V a | a h a| á t o t th. a I l o t t ,a p a S z t a |btá r m i ti s a
EFOTT
kapcso|atban.
SzigetFeSZtiVál|aI
az pontosantudja'miértis érdejobb.
pedig
A rendezvény
aki
nem,az magáraVessen,lriszentletn
évről-évre
egyrecsak szebb,
nagyobbésimpo- mes ide el|átogatni,
zánsabblesz,jegyáraitfigye|embe
vévepedigakár a Szegény
em- tudja' miből maradtki' A rengetegkülÍö|difellépőtműfajibontás
(p|:Korn, LMFAo, The Killers),nem
|dénazonbanigencsakkitettekma. né|kuI
ber Szigetének
is htvhatnánk.
is lehetetlenfelsoro|ni,
gul(ért
néVSorát
végigolvasva
a Mas/ar Dal napjáról,ésazaz| követő hazaie|őadókról
a srácok,hiszena meghÍVottak
aIigha beszé|ve
zenekaft,vary előadót,akiketnem hÍv.tak(Ákos,Quirnby'Csik Zenekar).Őoaxat lehetnezengenia Sziget
talá|unko|yanminőségi
meg. Keddtő|SZombatigöt sátornyiszórakozás vár rátok:CsíkZe- mindenapró tnomenturnáról,
az é|elérzésről,
arról, hogymilyenjó
nekar, Punnany Massif, Hősök, Deák Bt|l Gyula, Tankcsapda, dologis kilépnia vi|ágbó|ery kicsit'szó szerintésátvittér1e|ernben
lr(Ícsíllag,Supernem,
30Y,Anima Sound System,Bárány Atti- is. ám ez Íe|es|eges.
Ha lnegtettétek
és megtehetitek
mégeg}'Szer.
Ia,Tehetsétkutatók,
Showder Klub fellépők,Nagy Fero és persze ha mégsosem tettétek,de rátok Íér,vagy egyszerűencsak ott
Dévényi
Tibi Bácsi, Mindentösszefog|alva'az EFOTTszimpatikusakaftok|enni,mertenné|jobb
he|ynincs:Akkoriránya Sziget!
jó időpontban.
árávaItökéletesnyárindító
elfog|altság,
széphe|yen,
Apróhirdetés:
Ha érdekelbenneteketa sziget,de soka|ljátokaz
Infó
árakat,akkoraz -l.esterernbenkeressétekmeg BerenteBalázst.
I d ó p o n tJ:ú | i u3s- 8
Usyanisha elétenber $yűlikóssze,féláron mehetteka Szitetre!
He|yszín:
Ve|ence,
Velencei-tóná|
az atne|yik
van..
|dőpont:
/mínusz,ésnul|adiknapokné|kr)laugusztus8-13,
Hetijegyára: 16.900 Ft (e|ivételben),
19'00o Ft (he|yszÍnen)
(Budapest)
He|yszín:
óbudai-sziget
Honlap:efott.
hu
Máshola|rlóshetijegyára:46.000 Ft (ápr.30-ig),majd55.000Ft
BalatonSound
Ho n|ap: $\.t..s::Íg€}LLl
Lajkusként
nem sokat tudok az e|ektronikus
zenéről,ám ez mit
sem Változtatazon a tényen,hogya Ba|atonSoundegy marhajó
J-8-21.)
hely mindazokstárfiára,akik szerétikáz i|yesmit'De mégazoknak Hes/a|ja(1Ú|ius
Helyszín
: Tokaj-Rakamaz
is, akik nem annyira.Hogymiért?fuén mert a he|yszín
is H o rrla p :
ezútta|
i:i\'j J L; S.;,a ij' !; ri. i.!r ari. l1;
partja,
Zamárdi,aZaZa Ba|aton
ami önmagábanis e|égke|||egyen
egy kiruccanáshoz.Ha otthonvagytoka következő előadikban S Z I N( a u g u s z t u s 2 2 - 2 6 )
Helyszín:
Szeged
(Paul tíatkbrenner,.
GarethEmery,David Guetta,Gasgus)akkor a
Honlap:www.szin.org:
megie|enés
erősenajánlott.

Továbbifesztivá|ok

FeketeGergely

lnfó

I d ő' "pa o
s2 . 1 5 .
. , n tJ:ú | i u1
l.

He|yszínlZ66616;:.....:.|..:.:::
Hetijegyára: 14'000 Ft (iún.30ig)':mald
15.000 Ft
Honlap:www.sziget.h
u/balatonsound

.

FélÚton

:
l

Voh Fesztivál
Horribilis
uryan.de a BalatonSoundraésVo|tFesztivá|ra
Összegért
|étezik
kombiná|t
bér|et
is,azokszámára,akik neme|égednek
meg
válasz|ékávaljú|ius
hónapban'Akikviszontvácsupánes/ stí|us
las1tanának,azokszámáraitta |ehetőSeg,hiszena Vo|tkÜ|Íö|dí
írontonis beerősít'amisajnosa piszkosanyagiakátis jócskán
megnyomja.De sebaj,hiszenfe|léppé|dáu|
a Simple Ptan,FaithNo
More, LostProphets,
Snow Patro|,de a rnanapságolysok figyelniet
kapó Skri/lexis. Magyarelőadókáttékintvesincs ok szégyenkezni;
hiszenÁkos,Quimby,,
Matna ium L.aucJe,
CompactDisco is
egyetelnben.
tiszte|ét
teszl,az EFOTTszintemindenfe||épőjéveI
Inín
ry

|dőpont:.június27-30.

'

..I

Ki mintha fe|nő és körbenéz végre
sőt szinte |átna és nem pedig né;ne
ú g l . t á r o ké n m á r m a g a m k ö r ú |k ö r b e
szívemhezSzorítlaknem gorcs-ökö| be
S Versembe tr|akszívbő|ahogy Vagyok
. be|émkarcosodtá|mint tegnapi fagyok
k i m i n t h as z o m j a zs n e m i h a t i k m é g s e m
bár tükörfény kútvízcsi|loga mé|yben
úgyVá$/|aktitkon e|csituInibennem
csókoktól tikkadt halk ö|e|ésekben
két|élegzetközt fé|úton
ha merlek
- szeretlekszeretlek szeretlek szeretlek
PéteriJudit

