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Gólyabál
különkiadás
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Itt van az ősz, itt van újra!
Már egy hónapja elkezdődött a tanév és beindult a bolyais élet!
A Tentamen felfrissülve vág neki az idei kalandnak új rovatokkal, új
emberekkel és új meglepetésekkel!
Legyen egy szép évetek, merjetek bátrak lenni, valosítsátok meg
álmaitokat és természetesen olvassatok, írjatok, fotózzatok és rajzoljatok...
Bemelegítőként pedig ismerkedjetek meg iskolánk gólyáival (vagy
álbaglyaival?) és vessetek egy pillantást az újdonságokra, mert színes
hetek állnak előttünk.
U.i.: Ha mindenkinek van már golyóstolla és almája, kezdődhet a
lapozgatás!
Üdvözlettel,
Kriszta
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Mi folyik itt?
Álbagoly - Multilaterális Gólyafesztivál
Ebben a tanévben nem csak a gólyáknak tartogattak újdonságot
a tizenkettedikesek: az egy estés előadást felcserélte az egy hetes
eseményáradat. Idén nem csak a tizennégy gólya mutathatja meg
magát és szenvedélyeit a gólyabál keretein belül, a többi tehetséges
gólya is részt vehet olyan programokon, amelyek által a szervezők
igyekeztek körbeölelni minden önmegvalósítási területet.

Valószínűleg sokakat elgondolkoztatott a fesztivál neve. Miért éppen
Álbagoly? A gólyák nem elég jó madarak? Van köze az anagrammának
a műsorhoz? Végzőseink bizonyára úgy vélték, hogy egy ilyen sokszínű
ünnepséghez találóbb a polihisztor madár, a bagoly. A kilencedikesek
részt vehetnek olyan rendezvényeken, mint a kvízdélután, a sportnap vagy
a harácsolás, ám a már elkészült irodalmi és képzőművészeti munkák, a
tánc és a színdarab bemutatására is sor kerül. Nem szabad megfeledkezni a hét kiválasztott gólyapárról sem, akik a pénteki gála fénypontjai
lesznek. Lapozzatok tovább, és megismerhetitek a tizennégy kilencedikest, akik valami különleges módon belopták magukat a szervezők (és a
többi bolyais diák) szívébe.
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Gólyaköpések
A szeptember 19-ei gólyabál előválogatón idén nem csak táncolni,
színészkedni és ügyeskedni kellett. Általános műveltségből és éneklésből/zenélésből is számot kellett adjon az, aki a szerencsés 14 közé
akart kerülni.

Épp úgy alakult, hogy az általános műveltség egyik elbírálója
lettem. És voltak nagyon okos gólyák, azt meg kell hagyni. De akadt
pár beköpés és olyan finomság, amit nem hagyhatok ki szeretett
diákújságunk lapjairól.
Mi a címe Kertész Imre Nobel-díjas regényének?
Kertészkedés.
Milyen stílusban épült a Kultúrpalota?
Barokk?
Ki írta Az arany embert?
Arany János.
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Adott három híres ember: az első ember a Holdon, a trombita és jazz
császára, illetve a többszörös Tour de France – szakasz győztes kerékpározó.
Mi a közös bennük?
Mindhárman férfiak.
Miért ajánlotta fel IV.
Béla lányát, Margitot
Istennek?
Hogy legyen egy új
Jézus.
Kiss Etus

Osztálybemutatkozók
IX.A
Kicsik az Á-sok,
mégis óriási ászok.
De néha tőlük a falra mászok,
Az órák csak telnek,
a diákok félnek
Amint a tanárok belépnek.
Van nálunk sok művész,
Így a tehetség el nem vész.
Az oszibácsi nagyon klafa,
Aki rossz, törik a nyaka
A tanárok azt hiszik, jók vagyunk,
Sajnáljuk, hogy kell csalódniuk.

Osztályközösségünk
nagyon
laza
Minden órán van egy tréfa.
Órán jól szórakozunk,
Ezért meg is szidódunk,
De megoldjuk,
mert 9.A vagyunk.
Az osztály színvonala magas,
De fizikából az átlag hármas.
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IX.B

IX.C

Mi vagyunk B-sek,
akik sosem késnek.
passzívak a végsőkig
vagy míg szemünk kiszökik
utazunk mi, Thomas Hux,
csak vigyázzál, mert megbuksz

9.C a mi nevünk
12-es a termünk.
Ilyenek voltunk, vagyunk, leszünk,
Barátságos a természetünk.
Szüneteken party van,
Szól a zene nyugodtan.
Egyszer, kétszer nagy a zaj.
De nem lesz abból semmi baj.
Mi különlegesek vagyunk,
Hisz többféle nyelvet tanulunk.
Nálunk nem unalmasak a napok,
Ha együtt vagyunk, nincsenek
bajok.

tanulunk mi, tanulunk,
hanem sokat gyalulunk
nem vagyunk mi poéták,
mert túl szűk a diétánk
húsos szendvics, kávé
ennyit eszünk kábé
reggel hétkor friss levegő
azzal telik meg a tüdő
falcs ének, és fáradság
ebből áll a kis diák
nyolc órányi iskola
és utána indul a
kis diák most haza
hogy a diák hazaér,
a versünk is véget ér ...

IX.D

Mi vagyunk a D osztály,
Ami csak 27 személyből áll.
Különleges kis csapat,
minden személy kibontakozhat.
Művészektől sportolókig,
fotósoktól rapperekig.
Imádjuk az alvást, ezért
el kéne nézni a sok reggeli
hiányzást.
A kaja a mindenünk, főleg ha
az utolsó óra elmarad,
az egész osztály a KFC-be szalad.
Év végéig csak kihúzzuk,
ha nem, mindnyájan eltávozunk.
Ezek volnánk mi, a kicsi D-sek,
akik az evésről és az alvásról
híresek.
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IX.E

IX.F

Én vagyok a IX. E,
Lélekvesztő kelepce
Eszeveszett elemek
Tehetséges elegye.
Román órán remegek
Esetlenül hebegek
Váratlanul égetek
Alvatlanul szédelgek
Látomások segítenek
Óhatatlan merítenek
Akarattal sok lélekkel
Kíváncsian szeretek.

Fenomenális F-family,
Fantasztikus társaság,
Fergetes család vagyunk,
Nálunk fő a vidámság.
Fittek vagyunk, izmosak,
Furcsa módon okosak,
Fáradtan, de életkedvvel
Jövünk minden egyes reggel.
Felemelő F-es lenni,
Folyton ezzel büszkélkedni.
Fecsegés és kacagás,
Nálunk ez most már szokás.

IX.G

Igazából nem tudjuk, mit is írjunk ide, mivel alig egy hónapja ismerjük
egymást. Igaz, ez alatt a hónap alatt rengeteg mindent éltünk át együtt:
egy három napos kirándulást, sok röhögést, együtt töltött éjszakákat
(gondolunk itt a kajálásokra és a tengernyi társasjátékra).
Fiús osztály lévén lustábbak vagyunk, de a lányoknak köszönhetően
minden nap helyrerázódunk. Ahogy az osztálytársunk mondaná: ,,A férfi
nemű tagok fölénye ellenére ebben a habitusban sokszor kiemelkedően
nőies a társaság.”
Az oszink mindent megtesz az érdekünkben, szorgalmasan ellenőrzi a
jegyeinket, és érdeklődik a fejlődésünk iránt:
Oszi: ,,-Tudod, hogy hányas számrendszerben vannak a jegyeid?”
Diák: ,,-Hát hogyne! Kettesben!”
Rendkívül aktívak vagyunk órán (célzunk itt a rengeteg beszólásra és
a megjegyzések áradatára), és szeretnénk szerves részévé válni az iskolánknak és a diákéletnek.
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Máthé Andrea IX.A
Milyen érzés, hogy a sok-sok kilencedikes közül te vagy az egyik
„kiválasztott”?
Először nagyon megdöbbentem, hogy engem választottak, nagyon
jó érzés volt, mindenképpen örülök, hogy gólya lettem!!
Szerinted mi győzte meg a zsűrit abban, hogy téged válasszon?
Az, hogy magamat adtam.
Kik a mentoraid, valamint ki a párod?
A mentoraim Doma Noémi és Madaras Hunor, a párom pedig Sidó
Nátán.
Mi a hobbid, mit szeretsz a szabadidődben csinálni?
Hobbim a néptánc és szabadidőmben szeretek kirándulni, meg a
barátokkal lenni.
(Folytasd) Azért hosszú a
gólya lába ....
Hogy
magasról
tudjon
lecsapni a békára. (pdmcsz)
Mi jut eszedbe a „fesztivál”
szóról?
A Tánc.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Ezt még nem tudom megválaszolni, majd meglátjuk...
Szerinted ki az a kilencedikes,
aki megérdemelte volna, hogy
a gólyák közt legyen?
Bíró Edina.
Sok sikert a Gólyabálon,
Andrea!!!
Szabó Csongi
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Sidó Nátán IX.A
Próbák, mentorokkal való
találkozások, a Multilaterális
Gólyafesztivál közeledte: Nátán
időbeosztásában nem kevés
dolog szerepel, mégis szakított
egy kis időt egy beszélgetés
erejéig. Az interjú alanya egy
nagy mosollyal várt az udvaron,
és bele is vágtunk az interjú kellős
közepébe. Személyében egy
céltudatos, jófej és, ahogy magát
is jellemezte, humoros emberkét
ismerhettem meg, ám ez a válaszaiból is kiderül.
Mi a hobbyd?
Triatlonozok 6 éve, azelőtt
pedig
ping-pongoztam,
dzsúdóztam és teniszeztem is.
Ki a példaképed?
Konkrét személy nincs, akit példaképnek neveznék, de azt tudom,
hogy körülbelül milyen felnőtt szeretnék lenni. Ügyvéddé vagy menedzserré szeretnék válni, és szeretném, ha kiegyensúlyozott életem
lenne. A sport is része maradna a mindennapjaimnak.
Mi volt a gyerekkori álmod?
Az egyik volt osztálytársammal tervezgettük, hogy majd nyitunk egy
céget.
Mik a célkitűzéseid az elkövetkezendő négy évre?
Fő cél, hogy jól érezzem magam és sok barátot szerezzek.
Szerinted mi a legjobb a bolyais életben?
Nagyon aktív a diákélet. Sokféleképpen megvalósíthatod magad:
Tentamen, BDSz, gólyabál... (nevet) furulyakör. Rengeteg a lehetőség.
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Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
Molnár Eszter, aki mellesleg dédanyám is a bolyais családfában.
Miért kéne te megnyerd a gólyabált?
Nem gondolom úgy, hogy feltétlenül nekem kéne megnyerni a
gólyabált, de azért jó volna. Már az is nagyon sokat számít nekem,
hogy elmehettem az előválogatóra. Vagányak a próbák, és örülök,
hogy megismerhettem a tizenkettedikeseket.
Koós Imola

Szekernyés Péter IX.A
Petinél szuperebb és kedvesebb interjúalany-gólyát nem is kívánhattam volna és ezt nem csak azért mondom, mert azután sem orrolt
meg rám, hogy egyszer lemondtam az interjúnkat, egyszer meg rossz
időpontot mondtam, hanem mert határozott (tudja jól, hogy a zöld
zacskós Skittles a kedvence),
mindig igyekszik a legtöbbet
kihozni magából és a többi majd
válaszaiból is kiderül.
Mi az a néhány dolog, amit
bemutatkozáskor el szoktál
mondani magadról?
Hú ... Az első s a legfontosabb,
hogy elképesztően nehezen
tudok magamról beszélni. Vagy
elhagy minden gondolatom, nem
jut eszembe semmi, vagy minden
tudnivalót rólam egyszerre el
akarok mondani, és egy nagy
zagyvaság kerekedik ki belőle.
Amúgy jellemző rám, ez a
„holnagyon”, „holegyáltalán”...
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Vagy nagyon rendes vagyok,
vagy nagyon...rendetlen :). Vagy
nagyon jó kedvem van, vagy...jó
kedvem.

Hogyan néz ki a gólyabálra
való felkészülésed?
Suli után rögtön táncpróbára megyek, de ha az nincs,
akkor minden kevés időmet az
Melyik az a filmszereplő/ egyénire való felkészülésre,
mesehős, akivel tudsz azono- ötletelgetésre szánok.
sulni? Miért?
Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
A szépség a „Szépség és a
Mindegyiket
nagyon
Szörnyetegből” Vagy inkább a
szeretem, de nyilván a mentoraszörnyeteg? Hogy miért tudok
immal jövök ki a legjobban.
azonosulni vele/velük? Szerintem
ezt nem kell magyaráznom.
Mit szoktál tenni azért, hogy
elérd kitűzött céljaid?
Állíts össze egy hét dologból
Általában megküzdök kitűzött
álló kedvenc listát!
céljaimért, de van, amikor nem
Karácsony
érem el azt amit szeretnék,
Magyarórák
ilyenkor sem csüggedek el,
Az eső hangja
próbálok minél többet kihozni
Az esős idő
magamból.
Filmek
Pizza
Szerinted melyek azok a tulajForró csoki
donságaid, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak ahhoz,
Mindenkinek van egy kreatív
hogy gólyából álbagollyá
oldala. Te hogyan fejezed ki ezt
válhass?
az éned?
Szerintem
az
álcázási
A kreatív oldalamat én
képesség az egyik legfontotörténetek írásával fejezem
sabb. Hiszen álca nélkül az
ki. Nagyon sokszor csak úgy
álbagoly csak gólya. Valamint
eszembe ötlik egy kreatív
az, hogy legyenek meg az
történet, amit minél hamarabb
alap gólya-tulajdonságaim, de
papírra vetek. Ezek általában
legyen bennem valami többlet,
befejezetlen storyk maradnak,
ami igazi álbagollyá változtat.
de nagyon érdekes újraolvasni
Magyari Zsuzsi
őket.
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Varga Krisztina IX.B
278997 gondolat
1 mosolygó lány meg 1 kávézó
2 óra beszélgetés
548909482 szó
68 szívbeli nevetés
Högyeim és uraim, hadd
mutassam be Önöknek Varga
Krisztinát, a 2016-os bolyais
gólyafesztivál talán legönfeledtebb,
legéletvidámabb
lánykáját!
A baráti körében Kittyként
ismert, IX.B osztályos gólyácskánk nagy lelkesedéssel, némi
szerénységgel, izgatottsággal,
ám hatalmas mosollyal arcán
nézett elébe beszélgetésünknek.
Kitty felfogása szerint vakmerőnek kell lenni és élni minden
adandó lehetőséggel, történjen
bármi, mindig a pozitív dolgokra
érdemes koncentrálni. Így indult
neki a válogatónak is a kalandvágyó leány. Jelentkezésének
célja új személyek megismerése, élmények szerzése volt.
Megfelelő alkalomnak találta a
Gólyabált a líceumi évek szép
kezdetéhez.

Gólyává avatása, természetéhez hasonlóan, elég kalandosan, érdekes módon történt.
Eredetileg összekeverték őt egy
ugyancsak Varga Krisztina nevet
viselő lánnyal. Kitty a gólyák
kihirdetése után értesült csak
a félreértésről, nagy örömére.
Állítása szerint már volt hasonló
meglepetésben része, ez nem a
véletlen, hanem sokkal inkább a
sors keze.
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”A gólyapróbák kellemes
hangulatban
telnek
el
gólyapárom (Szegedi Zsolt,
IX.G) és mentorjaim (Mánya
Zsófia és Szigeti Nimród)
társaságában, mivel nagyon
kreatívak és poénos ötletekkel
fűszerezik a produkciót. Minden
próba után megmarad egy
emlék, ami nyomot hagy maga
után.”-mesélte Kitty.
Legnagyobb bolyais élményeként az első gólyás feladatra
tekint vissza, de már kíváncsian
várja, hogy a gólyatáboros
időszak mit rejteget számára.
A gólyabál témája kifejezetten megragadta, produkciójában arra törekszik, hogy
multilateralitását olyan tehetségei által fejezze ki, amelyek
szívéhez a legközelebb állnak.
Kitty, ha tehetné,
repülne
ejtőernyővel, belebújna
egy 19. századi
Beyoncé bőrébe, ha
megállna az idő,
belopózna ehagyatott házakba, a
virtuálkapcsolatok
többségét átváltoztatná élő beszélgetésekké.

Életét, ha egy filmhez kellene
hasonlítania,
leginkább
a
Jégkorszak mellett döntene.
Arra a kérdésemre pedig,
hogy mit visz magával a gólya,
ha fesztiválra megy, Kitty
ezt válaszolta: ”esőkabátot,
kottát, selfiebotot, cipőkanalat,
zöldséghámozót,
rovarírtót,
szótárat”.
Rózsa, süti illat, extraboldooog, hűtő. Hogy mit jelent ez
a négy szó Kitty számára? Hadd
maradjon rejtély!
Köszönöm Kitty türelmét.
Örülök hogy megismerhettem,
hisz egy valódi kis mosolybomba. Sok sikert a gólyabálon!
Székely Orsika
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Szabó Eszter IX. B
Eszterrel egy keddi napon, órák után találkoztam, hogy megejtsük
az interjút, amit csak nehezen sikerült összehozni, hiszen ez az időszak
a mi szegény gólyáinknak is a vándorlásról szól: próbáról próbára.
Mindez azért, hogy majd lenyűgözzenek minket. Elmondása szerint
már régóta természettudomány osztályba készült. Két éve vízilabdázik. Hobbija még a gitározás, kedvenc énekese pedig Taylor Swift,
akinek néhány dalát el is tudja játszani.
Szerinte a Bolyai eddig nagyon
vagány.

Mik az elvárásaid a gólyabállal
kapcsolatban? És magaddal?
Az, hogy élvezzem.
Magammal kapcsolatban az,
hogy mindent adjak bele.
Ki a párod és kik a mentoraid?
A párom Vargyas Péter,
akivel szerencsém van, mert
jól tud táncolni. A mentoraim
Szabó Ágnes és Fekete Bence,
akik nagyon kreatívak és
mindenben segítenek.
Miért jelentkeztél az előválogatóra?
Eleinte nem akartam jelentkezni, de végül volt gólyák
győztek meg, akik azt mondták,
hogy nagyon vagány élmény.
Ki a példaképed?
Anyu! Mert az én szememben
hibátlan és mindent jól csinál.
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Mit vinnél magaddal egy
lakatlan szigetre?
Egy képet a szeretteimről,
egy CD-t lejátszóval együtt és
egy bicskát.
Mi a kedvenc tárgyad a
szobádból?
Egy bekeretezett fénykép a
három legjobb barátommal.
Mi volt a gyerekkori álmod?
Hogy orvos legyek.
Kiskoromban játékból orvosként

vizsgálgattam a családot.
Mik a legfontosabb lelki
vonásaid?
Szerintem emberszerető,
érzékeny, segítőkész és egyben
pozitív vagyok. De kissé makacs
is. Nagyon meg tudom szeretni
azokat, akik közel kerülnek
hozzám. Mindent megtennék
értük.
Mint válaszaiból is kiderült,
Eszter egy kedves, szeretnivaló
lány. Sok sikert kívánunk neki! :)
Domokos Ferenc

Köble Nóra IX.C

Visszaemlékezve a Nórával
való beszélgetésemre, az
első dolog, ami eszembe jut,
az a boldogság, kedvesség
valamint a nagyfokú optimizmus, ami áradt az ifjú
gólyalányból. Megtudtam
róla, hogy szabadidejében
szeret a barátaival lenni,
sorozatokat nézni valamint
aludni.
Önmagát Pharell Williams:
Happy című dalával jellemezte, mivel egyre jobban
érzi azt, hogy ő egy örök
boldog személyiség. Lássuk
csak milyen válaszok érkeztek
kérdéseimre.
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Miért jelentkeztél a gólyabálra ?

Sorolj fel 3 dolgot a bakancslistádról.

Az elején nem akartam jelentkezni, mivel nem tudtam, hogy
mire számítsak, azonban utolsó
nap az előválogató előtt úgy
döntöttem, hogy mégis részt
veszek, mivel nem akartam
megbánni a döntésemet. Végül
nagyon jól éreztem magam.

Szeretnék megtanulni zongorázni, eljutni Los Angelesbe,
valamint szeretném, ha valóra
válna az a vágyam, hogy
színésznő lehessek.

Ha kezedben tartanád életed
sorsának könyvét, akkor elolVéleményed szerint, mi az, ami a vasnád a végét ?
legjobban segít a felkészülésben ?
Hát ez jó kérdés (mosolyog).
Szerintem az, hogy igazán
Lehet, hogy nem. Inkább
érdekel, amit csinálok és, hogy
hagynám azt, hogy én tapaszjókedvvel csinálom. Nem azért
taljam meg az egészet. Nem
teszem mert kell, hanem azért,
szeretném lelőni a poént.
mert szeretem.
Milyen törvényt vezetnél be egy
Ha te is egy zsűritag lettél volna ország alkotmányába ?
az előválogatón, akkor továbbjuttattad volna magad ?
Attól függ, hogy melyik
teremben lettem volna. Ha
például az éneklésnél akkor
biztos, hogy nem. De másképp,
szerintem meghallgattam volna
a többi zsűri véleményét is,
és csak úgy engedtem volna
magam tovább.
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Hmmm… talán azt, hogy az
emberek legyenek mindenkivel
kedvesek és ne ítélkezzenek, ha nem
ismernek egy bizonyos személyt. A
lényeg hogy legyünk elfogadóak.

Szerinted mi a legjobb dolog a
bolyais életben ?
Én személy szerint nagyon
élvezem azt, hogy szüneten megy
a zene az udvaron. Ugyanakkor
szerintem a társaság is jó,
valamint nagyon tetszik, hogy
nagyon sok iskola utáni tevékenység van, ahol rengeteg
emberrel tudsz megismerkedni.
Ha lenne egy varázspálcád,
amellyel meg tudnál változtatni
bármit a földön, mi lenne az ?
Eltüntetném
mondjuk
az
öregséget és legfőképpen a
betegségeket, azért, hogy
mindenki egészséges legyen
az egész világon. Ez által az
öregeknek is szebb életük
lehetne.

Nórával öröm volt interjút
készíteni, hisz a vidámság,
amely belőle áradt, egy hosszú,
fárasztó iskolai nap után engem
is felvidított. Sok sikert kívánok
neki, és minden egyes gólyának.
P. Sanyika

Melyek azok az tulajdonságok,
amelyeket a legjobban értékelsz
egy emberben ?
A kedvesség, az odaadás
és az őszinteség. Ezek szerint
próbálok én is élni, amikor csak
tudok.
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Fodor Csanád - IX.C
Nem tudod, milyen lehet
szárnyait bontogató gólyának
lenni iskolánkban? És, hogy kik
lehetnek azok, akik az elvándorolt gólyák fészkeit átveszik? Én
sem tudtam egészen addig a
szerdai napig, amikor felhőszakadás idején esernyő nékül
maradtam, s úgy határoztam,
hogy következő állomásom
Fondor dáCsa Fodor Csanád
lesz. Csanád, akinek mentorai
Máthé Krisztina és Székely
Schnedarek Márton, gólyapárja
pedig Tanászi Hanna, segítőkészen válaszolt kérdéseim
hadára.
Miért jelentkeztél a Gólyabálra?
Kábé csak viccből, hogy
nézzem meg milyenek ezek a
próbák… és gólya is akartam
lenni, leginkább a gólya-élet
miatt.
Hogyan telt az előválógató?
Viccesen, a zene volt a
legjobb, mert úgy mentem be,
hogy „nem tudok énekelni, csak
bejöttem, hogy gólya lehessek”.
Amikor félbeszakítottak éneklés
közben, megköszöntem, erre

meg azt felelték „te vagy az
egyetlen, aki megköszönte, hogy
félbeszakították”.
Milyen kihívásokkal szembesülsz
gólyaként?
A
legnagyobb
kihívást
számomra a tánc elsajátítása
jelenti.
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Ha már gólya vagy, nem lettél Mi jut eszedbe az álbagoly
volna inkább fecske?
szóról?
Fecskére nem volt előválogató, ezért gólyának kellett
jelentkeznem.

Egy lázadó gólya, aki mindig
is bagoly akart lenni, ezért beöltözött, s álbagoly lett.

Jellemezd magad három szóban!
Lusta, feledékeny, szórakozott.
Van valamilyen hobbid?
Régen sokat olvastam, nemrég
elkezdtem vívni, de aztán gólya
lettem, és édesanyám azt
mondta, hogy hagyjam most
abba a vívást, mert nem lesz
elég időm rá.
Ha kipróbálhatnád magad időutazóként, melyik korba utaznál?
Előre utaznék egy olyan
korba, amelyben kevesebb
az iskola, tanulás, több a
szabadidő, pihenés.
Hogyan tennél be egy elefántot a
hűtőbe?
Nem
szoktam
elefántot
hűtőbe tenni, de ha mégis, ráírom
egy lapra, hogy „elefánt” és
berakom a hűtőbe. (Ezt a kérdést
már ismerem, csak mindig elfelejtem a rendes választ rá…)
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Kedves
Olvasó,
úgy
gondolom, mostmár mindkettőnk számára körvonalazódott
Csanád jelleme: egy humoros,
kedves és közreműködésre sosem
rest gólyával állunk szemben,
aki a próbák okozta esetleges
fáradtságot, megterhelést még
csak hírből sem ismeri. Én már
tudom, hogy kinek drukkolok a
fesztivált követő álbagolybálon,
na, és Te?
Góga Andrea
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Csiszér Ágota IX.D

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy mosolygós
lány, aki egy hideg keddi
napon várt rám az udvaron.
Ágó volt az, aki kicsit átfázva
bár, de kedvesen köszöntött.
Egy órát beszélgettünk egy
meleg osztályteremben, és
elmondhatom, nagyon érdekes
személyiség, valamint kellemes
társaság. Mikor megkértem,
hogy mondjon magáról egy jó

és egy rossz tulajdonságot,
válasza ez volt:
„Szeretek
beszélni”. Majd nevetve hozzá
tette: „Ez az egyik legjobb és
legrosszabb
tulajdonságom
is.” Az is kiderült, hogy szeret
szervezni, és nem szereti a
korán keléseket. Nyolc évig a
Művészeti Líceum zeneszakos
diákja volt, mikor erről
kérdeztem, elmondta, hogy
nagyon szerette volt iskoláját,
még most is vissza szokott
járni, mivel nagyon szereti a
társaságot. Még mindig imád
hegedülni
és
zongorázni,
véleménye szerint a klasszikus
zene jó az agynak, de nem
tudja elképzelni magát, mint
hegedűművész, mivel már rég
eldöntötte, hogy manager
szeretne lenni, vagy joghallgató.
Ezután a gólyabállal kapcsolatos
élményeiről kérdeztem.
Miért jelentkeztél a gólyabálra?
Milyen volt az előválogató?
Szerettem volna megmutatni
a tehetségem – mondja ezt is
nevetve – kárba ne vesszen, ha
már megtanultam hegedülni.
Igazából meglepett, hogy kiválasztottak, mivel úgy éreztem,
elrontottam egy kicsit.
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Nagyon
izgultam,
valószínűleg ezért nem sikerült olyan
jól, mint vártam.
Hát úgy tűnik, azért mégsem
lehettél olyan rossz. No, de mi
lesz majd a gálán, ha már most
izgultál?
Szerintem nem lesz baj. Az
más lesz, mert a Kultúrpalotában
már elég sokszor léptem fel, és
tudom, hogy hová kell néznem,
melyek azok a helyek, amelyek
megnyugtatnak.

A produkciónk meg arról fog
szólni... Várjunk csak. Ez mikor
fog megjelenni? A gólyabál
előtt? Óh, akkor azt hiszem erről
mégsem beszélhetek.
Épp mentorairól, Mátyási
Katáról és Oprisor Krisztáról
kezdtünk beszélni (meg persze
arról, mennyire szereti őket),
amikor nyílt az ajtó, és belibbent
Ágó párja, Peti. Sajnos nem
élvezhettük sokáig társaságát,
mert egy székkel a kezében már
lépett is ki az ajtón, pár perc
társalgás után.

Mellesleg ott lesz velem a
párom is, Szekernyés Péter.
Megnyugtató, hogy nem egyedül
kell kiállnom a közönség elé.

Végül elérkeztünk beszélgetésünk utolsó pontjához, ám a
többi unalmas kérdéshez képest
kevésbé untató kérdés következett.

Milyenek a próbafolyamatok, Ha bármilyen két szupererőt
hogy boldogultok?
választhatnál magadnak, melyek
lennének azok?
Elég jó az állóképességem,
Szeretném mozgatni az időt,
ezért nem annyira fárasztóak.
és
láthatatlan szeretnék lenni.
A tánccal egy kicsit meggyűlt
a bajunk, de dolgozunk rajta.
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Az idő megállítását arra
használnám, hogy reggelente
kicsit többet alhassak. A
láthatatlanságom által pedig
lehúzhatnám bárki nadrágját a
folyosón.
S hogy a konklúzió levonása
el ne maradjon, személy szerint

nagyon örültem ennek a rövidke
órának, amit az ifjú hölgy
beszélgető pertnereként tölthettem.
Itt a vége, fuss el véle, aki
nem hiszi, járjon utána, menjen el
a gálára, és szurkoljon Ágónak!
Fancsali Kinga

Vargyas Péter IX.D
Amiután nagy nehezen
találtunk egy üres termet, ahol
elbeszélgethettünk Péterrel,
megismerhettünk egy értelmes, kedves és barátságos
személyt, aki magabiztosan
válaszolt minden kérdésünkre.
Megtudtuk tőle, hogy már 8
éve néptáncol, 6 éve gitározik
és nagyon szereti, amit csinál
és persze nagyon örül annak,
hogy gólya lehet.
Először a komolyabb kérdésekkel kezdtünk, majd persze a
meglepetés kérdések is sorra
kerültek, amelyeken mind a
3-an jót szórakoztunk:
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Miért jelentkeztél gólyának?
Azért jelentkeztem gólyának,
hogy ne maradjak le a „kilencedikes” életről és természetesen,
hogy több emberrel ismerkedjek
meg.

Igen, valami énekesre, állítólag. :)

Tudtad-e hogy a lányok körébe
kialakult egy kisebb rajongói
táborod? (Lányok, ne is tagadjátok!)
*elmosolyodás* Egy pár
Mit vársz el a gólyabáltól?
lány ismerősöm már említette,
és tőlük tudok valami ilyesmiről,
A gólyabáltól kiváló hangude hogy mennyire igaz, azt nem
latot várok, vagány embereket,
tudom... Ennek viszont örvendek,
és ezenkívül egy jó gólyatábort.
vagánynak tartom, és amúgy
Hogyha időutazó lehetnél, melyik is, most kellene búsuljak vagy
időbe utaznál?
valami? *kacagás*
Inkább a múltba tekintenék
És végül, mit jelent számodra a
be, mert amúgy is szeretem az
gólyabál?
„old school”-stílust, meg a törtéSzerintem egy kihagyhatatlan
nelmet, úgyhogy mindenképp a
élmény,
ami rengeteg sok jót
‘20-as évekbe.
rejteget magában, mint például
Melyik országban élnél a
a gólyatábor, maga a bál és
legszívesebben és miért?
persze a buli.
Kisebb koromban nagyon
megkedveltem Franciaországot,
Örvendünk, hogy megismerPárizst, nem tudom pontosan
hettük szerény, értelmes és vidám
miért, de megtetszett az ottani
személyiségét. Sok sikert kívánunk
régies életmód. És persze
neki a gólyabálhoz, és reméljük
Budapest is tetszik, de ott már
legalább első lesz. ;)
többször jártam és emiatt nem.
Szász Balázs & Ferencz Andi
Batman vagy Superman?
Superman. (Pedig mi Batman-t
jobban szeretjük...:D)
Mondták már, hogy hasonlítasz valakire? (Mivel szerintünk
nagyon hasonlít a The 1975
Matty Healy-jére)
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Szabó Dóra-Renáta IX.E
Egy viszonylag napos csütörtöki délután, egy érdekes
lefolyású biológia óra után, amin
én is részt vettem, beszélgettem
el Dórával az udvaron. Ezelőtt
is ismertem a mindig mosolygós,
kedves, kész energiabombának
tűnő lányt és nem lepődtem meg,
mikor bekerült gólyának, hiszen
tudtam, mindene megvan hozzá:
szép, okos, tehetséges és megvan
benne az a báj, ami mindenkit
elvarázsol (lehet, hogy ez történt
a zsűrivel is... ki tudja?).
Miért jelentkeztél az előválogatóra?
Ki szerettem volna próbálni,
hogy milyen lehet ez az egész...
Szerintem, ha nem jelentkeztem
volna, mindenképp megbántam
volna.

Izgultál, hogy bekerülsz-e? Mi
volt az első reakciód, amikor
Miért bántad volna meg? Mi olyan megtudtad: igen?
különleges ebben az egészben?
Igen,
nagyon
szerettem
Azért bántam volna meg, volna gólya lenni, bekerülni az
mert...(nevet) Na. Azért, mert nem úgymond „legjobb tizennégy”
tapasztalhattam volna meg, milyen közé. Eleinte fel sem tudtam
a gólyaélet. Most már figyelnek fogni, hogy sikerült. Nagyonrám az emberek, ha elmennek nagyon örültem, mert valóra vált
mellettem, köszönnek a folyosón... egy régi álmom és kipróbálolyan megnyugtató és jó érzés.
hatom magam egy ilyen helyzetben, ezen a területen belül is.
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Bár a szereplés nem újdonság
számodra...
Nos, tényleg nem az. Sokszor
felléptem már. Két éves korom
óta néptáncolok, az elején csak
játékosan, de kilenc éves korom
óta komolyan űzöm. Fontosabb
fesztiválokra is meghívták már
a csapatot. Ilyen volt például a
szabadkai Interetno Fesztivál,
na meg a Forgatag.

tanulásra... csak a hangokra
koncentrálok, azok pedig csodálatos helyekre visznek el.
Mi jut eszedbe a fesztivál szóról?
Tánc,
buli,
szórakozás,
barátok, jókedv... minden, ami
számomra jó.

Árulj el egy olyan dolgot, ami
nagyon hamar felidegesít.
Hát, most már kezdem
A néptánc mellett még mi megszokni, hogy mindenki csikiz,
határozza meg a mindennapja- Felfedezőnek szólít, vagy a
„Dóra, a felfedező” főcímdalát
idat?
énekli nekem.
Hát...a zene. Zongorázom és
Melyik történelmi korban
gitározok.
Ilyenkor
teljesen élnél a legszívesebben?
feloldódom, elfelejtek minden
Mindenképp Beethoven és
problémát, nem gondolok a
Mozart idejében. Az 1700-as
évek vége, 1800-as évek eleje
valamiért nagyon megfogott.
Jellemeznéd
magad
három
szóban?
Édi, cuki, aranyos (és
szerény). Amúgy nem...-nevet,
majd a nemrég hozzánk csatlakozott testvére felé fordul
„Ágnes, milyen vagyok?”, végül
megegyeznek.-Határozatlan és
szeretetre méltó.
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A Dórával való beszélgetés
teljes mértékben feldobta a
napomat. A sok nevetéssel teli
óra után boldogan könyveltem
el, hogy ez a csodálatos leányzó,
aki felszabadultan válaszolga-

tott kérdéseimre, jó helyen lesz
mentorai kezében, és nagyon
ügyes lesz a Gólyafesztiválon.
Kívánjunk sok sikert Dórának!:)
Pávai-Marossy Zsófia

Tanászi Hanna IX.F
Nem
ismertem
előzőleg
Hannát. De a vele való rövid
beszélgetésből úgy tűnik, hogy
egy határozott és magabiztos
lány, akit sok minden érdekel,
sok
mindennel
foglalkozik.
Tetszett, hogy felvállalja, hogy
az édesanyja a példaképe, mert

a mai világban sok gyermeknek
ciki, hogy a szüleiről beszéljen
egy közösségben!
Miért jelentkeztél a gólyabálra?
Meg szeretném mutatni
magam és mert egy jó buli!
Számítottál-e arra, hogy be fogsz
jutni?
Igen, számítottam!
Mi jut eszedbe a „fesztivál”
szóról?
Mekeg, meg a nap, a zene, a
jó társaság, buli!
Mit szeretsz leginkább csinálni?
Mi a hobbyd?
Szeretek énekelni, néptáncolok a Bekecsnél 5-éve, kézilabdázok is, gitározok, valamint
szeretek fotózni és sokfelé
utazgatni.
Ki a példaképed?
Anyukám a legfőbb példaképem, mert ha annyit legalább
elérnék az életben, mint ő..csak
akkor lennék igazán boldog és
elégedett!:)
Balogh Judit
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Szegedi Zsolt IX.G
Ő
tulajdonképpen
egy
regényhős.
Szegedi Zsoltot nehéz, akarom
mondani, lehetetlen néhány
szóban összefoglalni, de jó lenne
az elején letudni a közhelyeket:
nyitott, őszinte, kommunikatív
stb. De Szegedi Zsolt ennél
sokkal több, szinte mindenhez
ért. Évek óta párbajtőrözik,
filmeket készít, 14 évesen zenei
album kiadásán gondolkodik
(apropó, vokalistákat keres,
ha érdekel a dolog, támadd
le az udvaron - ez itt a
reklám helye). Nagyon szereti
Horvátországot és Parov Stelart.
De talán egyszerűbb lenne
azokra a dolgokra fókuszálni,
amire nem terjed ki a roppant
széles látó- és
érdeklődési
köre. Például szembe megy
a matek-infós sztereótípiával,
ugyanis
kifejezetten
nem
szereti
a
számítógépes
játékokat. Az interjúnk előtti
éjszakán azt álmodta, hogy
barackot szeletelnek neki és
a kedvenc eleme a levegő.
De a szegedizsolt-jelenség
megértéséhez sokkal mélyebbre
kell menni, ezért még több

kérdéssel zaklattam, először is a
gólya szereppel kapcsolatban.
Miért jelentkeztél és mit vársz el a
gólyabáltól?
Őszintén szólva, fogggalmam
sem volt, hogy mi a gólyabál, csak
láttam az Uncle Sam képeket a
folyósón, hogy “téged akarlak”.
Ez engem nagyon megfogott. Nem
tudtam, milyen felelősséggel jár. Ha
tudtam volna a dolgok hátteréről,
nem jelentkeztem volna, az biztos.
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De nagyon jól szórakoztam az hamis, de ahhoz tartja magát. Úgy
előválogatón, pedig nem hittem szokták hívni, hogy állóember. És
volna, hogy beválogatnak.
nagyra tartom, ha valaki embertől
függetlenül őszinte. Arra gondolok,
Miért kell neked megnyerni?
hogy akárki legyen is, megmondja
Hátööö...nagyon jó a dumám. neki a véleményét. Egy erős
És erős egyéniségem van, bár egyéniség, szerintem, a jó ember.
nem vagyok egoista, de azért jó
Mi leszel, ha nagy leszel?
elmondani.
Olyan ember szeretnék lenni…
-ezen sokat gondolkodott, míg
megtalálta a tökéletes választ : a
Zsolt név ismeretlen embert jelent.
Olyan ember, szeretnék lenni, akire
ránézel és azt mondod, hogy ő
különleges, más mint a többi, nem
sablon ember. Ő más, ő egy ismeretlen személyiség.
Ha találkoznál egy dzsinnel, mit
Hogy érzed magad a kiválasztott kérnél tőle?
szerepében?
Szeretnék együtt dolgozni
Parov
Stelar-ral és egy olyan
Jó itt lenni, sok a lyukas óra
sapkát, mint a Pál Endréé.
meg a kéreztetés. Emellett olyan,
mintha egy kis, mini-X faktor
Remélem, ti is megszeretlenne, ehhez tudnám hasonlítani.
tétek őt, annak ellenére, hogy
Nagyon jó érzés, felemelő, üdítő.
a Tentamen lapjai nem képesek
láttatni a mesélés közben
Aztán rájöttem, hogy sokkal
csillogó szemű Zsoltot. De ha
érdekesebb dolgokat is tud
hiszel nekem, kedves olvasó,
mondani magáról és a világáról,
gondolj rá úgy, mint egy különezért inkább arra tértem rá.
leges, korához képest nagyon
Mit értékelsz egy emberben?
érett és tudatos srácra.
Azt értékelem, ha hűséges, meg
ha kitart az elvei mellett. Az legyen
igazság, legyen hazugság, legyen
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És szurkoljatok neki, nagyon-nagyon, mivel ha kimagasló eredményt
ér el, a dzsinn valóra váltja az egyik kívánságát.
Hogy melyiket? Azt nem árulom el.
Nagy Andi

Kelemen Nándor IX. G
Első kérésem hozzá az volt,
hogy meséljen picit magáról,
mutatkozzon be, hogy Te is,
kedves Tentamen- olvasó, megismerhesd ezt az életvidám (és
életerős), jófej, igencsak színes
személyiséggel és erős tervekkel
rendelkező fiatalmbert. Kérésem
után nem kellett sokat kérlelni,
szinte azonnal belekezdett:
Először is, Kelemen Nándor
vagyok, 2001-ben születtem itt,
Marosvásárhelyen. A Bernádyból
jöttem ide a Bolyaiba, matek-infóra, mert reál beállítottságúnak
érzem magam, de a művészetek
sem állnak távol tőlem, habár
nem sokat foglalkoztam velük
életem során. Zeneileg: mindenféle műfajt hallgatok szívesen,
de ha egy ágat kéne kiemeljek,
a rock lenne az, de a rappet is
nagyon szeretem.

Kelemen
Nándorral
fél
háromkor találkoztam a Bolyai
pályán, ahol neki éppen
tornaórája volt. Egy kis vigyorgás
és kérlelés után, Albertini tanár
úr is elengedte ifjú gólyánkat az
interbárányolásra.

Most
következzenek
kérdések:
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a

Hogyan jellemeznéd/minősítenéd Mesélj picit a saját multilateralitámagad?
sodról... Miben vagy jó? Mi(k)hez
értesz?
Szerintem bármire képes
vagyok, csak kell a megfelelő
*gondolj, gondolj, gondolj*
motiváció (ami sokszor nincs
Szerintem tanulás szempontmeg), vagy, hogy az a dolog
jából jó vagyok a reál terén,
nagyon közel álljon hozzám,
a logikus gondolatok kifejtéhogy mindent beleadjak, és
sében, a matekben, az infóban,
harcoljak érte.
a fizikában. Közéleti szemMiért jelentkeztél előválogatóra? pontból... hát... hajlok az éneklés
felé, és szeretek szaladni,
Hogy röhögjek, hogy szóraamiben nagyon jó átlagom van.
kozzak, hogy mulattassam a
zsűrit, tudva, hogy négy év
Mi volt a gyerekkori álmod?
múlva engem is ugyanígy fognak
Mi szerettél volna lenni akkor?
szórakoztatni az akkori kilenceHarmadikos koromtól egészen
dikesek.
hatodikos koromig gépészMi volt az első reakciód, amikor
mérnök szerettem volna lenni,
meghallottad a neved azon a és ez egy elég kemény elhatábizonyos nagyszüneten?
rozás volt. De ahogy nőttem, és
körvonalazódott bennem, hogy
Arra gondoltam, hogy nem
hogyan lehetne jobban megélni,
hallok jól, aztán osztálytársaim
így már a számítástechnika, a
megerősítésére rájöttem, hogy
robotika, az automatizálás felé
tényleg én vagyok az, és nagyon
is kell hajolnom.
meglepődtem.
Hogyan képzeled el magad 15 év
múlva?
Először is szeretnék egy
diplomát, amivel meg tudok élni,
meg egy akkora jövedelmet,
hogy el tudjak belőle tartani
egy feleséget és két gyermeket.
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Ezen kívül szeretném ha
ebből az anyagi forrásból a
családfenntartás mellett (egy
boldog kis családot szeretnék),
el tudjak menni velük nyaralni,
tudjam akár a gyerekeimet is
megjutalmazni jó tanulmányi
eredményeik esetén.

Mert ő az, aki, amit egyszer
a fejébe vesz, amit elhatároz,
azt véghez is viszi, bármi áron.
Valamint a gondolkodásmódom
is nagyon hasonlít az övére.

Hová utaznál szívesen, ha
időutazó lennél?
Legszívesebben a 15- 16.
század fordulójára utaznék
vissza, hogy Leonardo da
Vinci- aki egy csodálatos elme
volt- felderítetlen tanulmányait,
melyekről csak feljegyzések
vannak, jobban a felszínre
hozhassam. Ezen kívül megcsodálnám Michelangelo festményeit is, mert ő a kedvenc
művészem.

Sok sikert kívánunk neki! :)
Porkoláb Zsófi

Köszönjük szépen Nándinak a
válaszokat!

Milyen kérdést szeretnél hallani
tőlem?
*hosszas gondolj, gondolj,
gondolj*
Pl. hogy ki a példaképem...
+ Egy bónusz kérdés: Na és
ki a példaképed? :)
Édesapám. Mert ő az az
ember, akit mindig is csodáltam,
és tiszteltem az életében elért
eredményeiért.
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Zalányi Dávid IX. G
Zalányi Dáviddal, a IX. G
egyik gólyájával beszélgettem
el iskola után. Interjúnak indult,
de mivel elég régóta ismerem,
és laza jelleméből kifolyólag
egy kötetlen beszélgetés lett
belőle. Egész végig a lehető
legnagyobb lazasággal beszélgettünk, érdemes megismerni
őt a valóságban is, nem csak a
cikkből.
Milyennek képzeled el az elkövetkező 4 évet?
Ha nem lennék gólya, olyan
dolgokra szeretnék időt fordítani,
mint Tentamen, BDSZ, sulirádió,
ott próbálnék kitűnni. Nem akarok
átlagos bolyais diák lenni, mindig
is ki akartam tűnni a tömegből,
nem szerettem volna egy tömeg
része lenni, átlagos lenni. Nem
akarok egy olyan ember lenni, aki
gubbaszt a sarokban, és senki sem
tudja, hogy ki ő.
Mint tudhatod, eddig gólya csak
14 ember lehetett, most másképp
van az egész. Csalódtál a szervezőkben, hogy nem csak ti vagytok
a középpontban?

Nem csalódtam, szerintem is jó
dolog ez, hogy nem csak a gólyákon
van a hangsúly, hanem megmutathatják az emberek, hogy tudnak
táncolni, sportolni, (közben erősen
pillantgat a Gólyahét plakátjaira,
nehogy kihagyjon egy „versenyszámot” és ezzel sok mindenkit
magára haragítson) művészkedni,
harácsolni, meg az irodalomban is
jók. Így nem csak 14 ember lehet
ennek részese, hanem akár az
egész kilencedik évfolyam.
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Mondtad, ha gólyakirály leszel.
Úgy indultál, hogy meg szeretnéd
nyerni? Hogy mentél el a válogatóra, milyen célokkal?
Úgy mentem el, hogy válogató, ha
gólya leszek, akkor visszamondom,
ha nem leszek gólya, akkor jó.
Vissza szerettem volna mondani,
de aztán a barátaim mondták,
ha visszamondom, megvernek, de
nem akarok megverődni. Inkább
végigcsinálom. Nem úgy tekintek a
gólyaságra, mint egy buli, hanem
mint egy plusz munka az iskola
után.

Mi a hobbid? Ezt a kérdést csak
azért tettem fel, hogy a több ezer
rajongód is kapjon bepillantást a
te magánéletedbe.
Ez nem publikus. Vicc nélkül,
szeretek basszusgitározni és zenét
hallgatni.

Mivel ezen a ponton meguntuk
a komolyságot, inkább a pihentetőbb
kérdések
világába
kalandozott a beszélgetésünk.

FIGYELEM!
DÁVID NEM BOLOND,
NINCSENEK HANGOK A
FEJÉBEN,
AZ EGÉSZET CSAK A CIKK ÉS AZ
OLVASÓKÖZÖNSÉG KEDVÉÉRT
TALÁLTA KI

Mit tennél, ha tudnád, hogy
holnap meghalsz, ez az utolsó
napod?
Ha reggel korán elmondták
volna, hogy ez az utolsó napom,
ma nem is jöttem volna iskolába,
inkább otthon ültem volna,
megettem volna minden egyes
édességet, megnéztem volna olyan
filmeket, amikre eddig nem volt
időm, minden szuperhősfilmet, mert
majdnem mindegyiket láttam már,
megnézném az összes Leonardo
DiCaprio filmet, mert elméletileg
azok jók. Elméletileg.

Mitől félsz a legjobban?
Kiskoromban nagyon féltem a
bogaraktól és a magasságtól,
most nem félek egyiktől sem. Nem
is tudom, mitől félek. Popzenétől.
Attól félek. Ha meghallom, akkor
NE NE NE! Inkább ölj meg.
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Czimbalmos Szabi Czimbi

Interjú egy nem gólyával
Fülöp Koppány - Bence IX. E
Gólya vagy gilice, cakókoszta, eszterág, vagyis egy
madár. Minden évben a gólya
nevű madárkák ellepik a
Bolyait, persze ők nem akármilyen gólyák.. Nálunk mindenegyes gólya egy diák (fiú vagy
lány), egy szín a palettán, egy
hangjegy vagy egy mosolyvagyis egy külön történet.
Mint minden évben iskolánk
tizenkettedikesei kiválasztanak
14 gólyát, akiket jobban megismerhetünk, szemügyre vehetünk.
De mi lesz a többi gólyával?
Mi úgy gondoltuk, hogy idén is
kiválsztunk egyet a nem gólyák
közül, akit jobban megismerünk.
Az idei nem gólyánk egy 9.E-s
fiú, Fülöp Koppány-Bence, aki
saját bevallása szerint nagyon
szeret a Bolyaiba járni s nem
bánja,ha egy kicsit faggatjuk őt.
:)

Mit csinálnál, ha megtudnád,hogy már csak egy napod van
hátra?
Rendeznék egy óriási bulit,
Mivel
foglalkozol
szabailletve
megtenném és elmondanám
didődben?
azokat
a dolgokat, amiket addig
Rengetek dolgot kipróbáltam
nem
mertem.
már, nagyon szeretek gitározni,néptáncolni, amatőrként fotózom Mi a kedvenc tárgyad a szobádból
is és rengeteg időt töltök azokkal,
és miért?
akiket szeretek.
Az ágyam, mert imádok aludni
és elválaszthatatlanok vagyunk.

36

Van-e példaképed?
Mi az a kérdés, amit nem szeretnél
Nincs példaképem, mert úgy hallani tőlem?
gondolom, nincs tökéletes ember a
Tudtam én, hogy kérdezel
világon,akiről példát lehetne venni egy ilyet...az, hogy mi szeretnék
minden szempontból.
lenni, mert fogalmam sincs!?
Kipróbánád fordítva az életet, Akkor mi is szeretnél lenni?
idősen szüless meg és csecsemőAz előbb mondtam, hogy nem
ként halj meg? Miért?
tudom...de talám épitészmérnök
vagy tervező.
Igen, kiváncsi lennék úgy a
jövőmre. Olyan lenne, mintha
Az interjú után mosolyogva
minden a feje tetejére állna,
távozott Koppány s várta,
amire én nyitott lennék.
hogy már kezében tarthassa a
Mit mondanál el magadról?
Tentament.
Vannak fura és nevetPoptofalean Ágota
séges tulajdonságaim...utálom
a lifteket, nem szeretem azt a
szót, hogy anno. Általában az
emberek teljes nevét írom be a
telefonomba.
Ha utazhatnál az időben, hová
mennél?
Tuti, hogy a jövőbe. Kiváncsi
vagyok, hogy hogy fognak élni
az emberek évtizedek múlva
és mennyire merül feledésbe a
múltjuk, ami a mi jelenünk.
Mitől félsz?
Az élettel kapcsolatban vannak
félelmeim...de elsősorban az, hogy
egyedül maradok
Bakancslistádon levő első három
dolog?
Na pillanat, mert tudom....Téli
bakancs, fekete baknacs, szürke
bakancs.
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Tentaraktív

Vízszintes:

Függőleges:

1. múltbéli divat vagy szokás
szerinti, azaz...
5. a 2015-2016-os tanév nyertes
lánygólyája
6. Románia leghíresebb fesztiválja
8. nem fel, hanem...
9. fényűző keretek között tartott
díszest
11. az idei gólyabál témája

2. a fesztiválok fellépői
3. American Horror Story
4 . sokoldalú, másképpen
7. ...Arthur, a 2016-os Untold egyik
fellépője
10. a 2015-2016-os tanév nyertes
fiúgólyája

Ha a besatírozott négyzetekben levő betűket összerakod, helyes
megoldás esetén, a Gólyabál mottójának egyik felét kapod meg.
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Végül, de nem utolsó sorban
pedig,
*dobpergés*
...köszönjük az új logót Hamar
Márk Roland-nak!
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