Sziasztok Bolyaisok!
Remélem mind belerázódtatok a kemény tanulásba, mert lassan
kezdődnek a félévik, de mielőtt leülnétek tanulni, lapozzatok bele a
legfrissebb, legropogósabb Tentamenbe! Lazítsatok és feledkezzetek
meg a gondokról kis időre, mert vár rátok rejtvény, élménybeszámoló és
megannyi zamatos cikk!
Jó olvasást nektek, és ne feledjétek: már csak alig egy hónap
karácsonyig! :)
								
								

Üdv,
Kriszta

Kellemes mini-vakációt kíván a főszerkesztőség,
Kari, Bogi, Kriszta és Balázs
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Mi folyik itt?

Tisztségújítás a BDSz-ben
Idén is sor került a BDSz minden évben megrendezésre kerülő
Közgyűlésére, amely során az elnökség tisztújítását bonyolítottuk le.
A gyűlés első felében megválasztottuk a számláló bizottság
tagjait, ezután bemutatták nekünk az évi költségvetést, majd a
BDSz alapszabályzatát ismertették velünk az elnökségi tagok.
Ezután következett a mandátumukat letöltött elnökségi
tagok lemondása, amit a felszabaduló posztokat betölteni
kívánó
emberkék
kampánybeszédei
követtek.
A
hosszas
folyamat után eljött a gyűlés legfontosabb pontja, a szavazás.
Sok-sok várakozás után, meglettek a végleges eredmények. Így,
a módosult felépítés szerint, az új, 9 tagból álló elnökség a következő:

Elnök: Tempfli Ákos, XI. A
Alelnök: Dávid Szilárd, XI. B
Arculat referens: Farkas - Hegyi
Beatrix, XI. A
Külügykapcsolati referens: Boga
Balázs, XI. B
Titkár: Székely Orsolya, XI. B

Vezetőségi tanács tagok:
Iszlai András, X. B
Nagy Dávid Márk, X. B
Markó Balázs, XI. A
Horváth - Kovács Mátyás, X. F.
Gratulálok nekik, és kívánok egy
sikerekben gazdag évet ! :)
Domokos Brigitta
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DSz Tábor 2k16

*szervezői szemmel*
Idén is megszervezésre került a DSz tábor ,a kilencedikes évfolyam
és a szervezni vágyó diákok nagy örömére, november 10-13 között.
Már csak azért is említésre méltó, mert:
•
•
•

Ez volt az eddigi leghosszabb DSz Tábor.
Eddigi legnagyobb létszám 87 résztvevővel.
A szervezők megismerkedhettek az Északi sarki viszonyokkal.

A diáksereg csütörtök estén jókedvvel szállt le a buszról
Zeteváralján, ahol a vezetőség tagjai várták őket. A jelenlevők az első
este ismerkedős játékokban és csoportfoglalkozásban vettek részt. Hála
a sok energiának, amit magukkal hoztak, már az első éjszaka érdekes
történetek születtek.
A szervezők előszeretettel mutatták ki szeretetüket a harsány ébresztéssel,
a reggeli torna levezetésével, a szimulációs játékkal és hasonló
kedveskedésekkel.
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Persze, ez a tábor nem csupán játék és kacagás: voltak itt nagyon
komoly képzések is, amelyek által a kilencedikesek betekinthettek
a szponzorkeresés és a rendezvényszervezés világába. Felnőtteket
meghazudtoló kitartással és rátermettséggel álltak helyt a kiszabott
feladatokban. Nem utolsó sorban, bemutatásra kerültek olyan szervezetek
és tevékenységek, mint a MAKOSZ, Tentamen, Transz Bolyai rádió,
Diákvilág, Ki Mit Tud, Bolyai Kupa, stb.
Hogy a szervezőkről is essen pár szó: remek csapatot alkottak és
hála nekik (is), egy csodás tábornak lehettünk páran részesei, véleményem
szerint az eddigi legjobbnak. Külön köszönet a vezetőségnek, akiknek a
fáradtsága nélkül ez nem jöhetett volna létre.
Úgy gondolom, hogy a végső kiértékelés során elhangzott rengeteg
pozitivum és jó vélemény magáért beszél. Kedves kísérő tanáraink egyike
így vélekedett:
„Kicsit olyanok voltunk, mi tanárok, mint a légtornászoknak a háló.”
Koós Imola

Diákszervezeti tábor
*résztvevői szemmel*

November legjobban
várt eseménye: a Dsz
tábor.
Mint minden évben, idén
is megrendezésre került
a Diákszervezeti tábor
Zeteváralján, de ezúttal 4
napig tartott a fergeteges
rendezvény.
A
tábor
fantasztikus volt!
Csodálatos embereket ismerhettem meg, emellett tanulhattam és
kibróbálhattam magam olyan dolgokban, amilyenekben eddig nem volt
részem.
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Bár az út hosszú volt és
mindenki egy fárasztó iskolai
napon volt túl, mégis jól
éreztük magunkat.
A buszban folyt a véget nem
érő hülyéskedés, éneklés,
zenehallgatás. Két órányi
utazás után meg is érkeztünk
a tábor helyszínére, ahol
mindenkit beosztottak a
saját házába. Néhány játék után és egy kis csoportfoglalkozást követően
mindenki visszavolnulhatott lakhelyére, ahol kialudhatta magát, mivel az
elkövetkezendő három napunk húzósnak bizonyult.
A reggelt egy „frissitő” tornával kezdtük, ami után, bevallom, 3
egész napig izomlázam volt. Miután bőségesen megtömtük a hasunkat
friss reggelivel, kezdhettük is az egész napos programot. Az a jó a Dsz
táborban, hogy nem csak játékokból meg evésből áll az egész,hanem olyan
dolgokat is megtanítanak nekünk, amit máskor nem lenne lehetőségünk
megtanulni. Ezek közé tartozott a rendezvényszervezés is, ahol sikeresen
helyt álltunk, és egy jó eseményt hoztunk létre.
A sok-sok programmal teli nap után fáradtan zuhantunk be az ágyba,
ahonnan ébresztésig nem voltunk képesek felkelni.
A szombati napot
vártam a legjobban,
mivel a játékok között
volt egy feltűnően
hosszú program, amire
már a megérkezésünk
napjától
kiváncsi
voltam. Egy négy
órás
programról
beszélek,
amelynek
a „Szimulációs játék”
nevet adták. Hogy miért? Azért, mert minden csapat meg kellett szervezzen
egy olyan rendezvényt, amihez kérvényt kellett írni, szponzorokat kellett
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keresni, ezek mellett minden akadályon túl kellett menni (a kérvény
elégetése, megrágása stb.). Igazgatósághoz, rendőrséghez, tűzoltósághoz
kellett menjünk, ahol úgy kellet beszélnünk az ottani diákokkal, mint a
hivatalos személyekkel. Küszködtünk, írtunk, futottunk addig, ameddig
biztosak voltunk abban, hogy egy jó mappát adunk be, tele fontos irattal.
Vasárnap, azaz az indulásunk napján mindenki nagy örömére elkezdett
hullni a HÓ!!! A reggeli után egyesek hógolyózni indultak, mások unottan
mentek vissza a házukba, mert tudták, hogy csomagolniuk kell. Miután
mindenki kivitte a csomagját és betette a buszba, boldogan indultunk
vissza a Zöld házhoz, ahol az elmaradhatatlan csoportkép készült el.
Remegtünk a hidegtől, vizes volt a hajunk a rá olvadt hótól, de ezeket a
dolgokat is félretéve önfeledten mosolyogtunk a kamerába, mert tudtuk
hogy egy nagyon jó tábor áll a hátunk mögött.
Budik Kriszta

Cooltúra

Beszámoló a Galériák
Fehér Éjszakájáról
(NAG)
Szeptember
30-án
került
első alkalommal megrendezésre a
Galériák Fehér Éjszakája városkánkban,
amely délután hat órától fogadta az
érdeklődőket hajnali 4 óráig. Sokan
hirtelen a Múzeumok Éjszakájával
társították, de igazán kevés köze van
a kettőnek egymáshoz. A NAG egy
plasztikus művészeti program, melynek
célja kapcsolatot teremteni kiállítóterek
és a helyi kortárs képzőművészek
között, ezzel is támogatást nyújtva nekik. A kiállításoknak legfőképp
alternatív terek, kevésbé ismert galériák adtak helyet, amelyek között
voltak műteremként berendezettek is otthonos hangulatot kölcsönözve,
tele személyes tárgyakkal és egyben bepillantást is engedve az alkotói
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folyamatba és légkörbe. Tudtátok
például, hogy a Bolyai bejáratával
szemben van a B5 Studio, Bartha
József műterme? És ez csak egy
helyszín volt a sok közül, hiszen
ott volt még a Bernády ház, a
K’ARTE terem, a vár kis bástyája
vagy a Luxor melletti galéria,
ahol építészet tematikájú kiállítás
volt
megtekinthető.
Minden
művésznek megvolt a maga stílusa,
színek, gondolatok, és technikák
keveredtek,
de
megtörtént,
hogy az alkotás nem feltétlenül
látott bármilyen nemű festéket.
Azt minden kétséget kizáróan
állíthatom, hogy mindenki nagyon
nyitott volt, mivel a műtermekben
készségesen válaszoltak bármilyen
kérdésünkre.

Sőt, még egy bóklászó kutya is
szabadon szimatolgathatott a
festmények között. És végül hadd
említsek meg néhány nevet, amik
bár semmitmondóak lehetnek (én
is így voltam ezekkel), de érdemes
felfigyelni munkásságukra,esetleg
elmenni kiállításukra, ha alkalom
adódik: Alina Csatlós, Simon Endre,
Codruta Cernea, Szabó Csongor,
Dorel Cozma és még sokan
mások. Remélem, hogy jövőben
is megrendezésre kerül nálunk
és ha esetleg ebben az évben
kihagytátok, következő alkalommal
semmiképpen se mulasszátok el!Na
meg azt se felejtsétek el, hogy
ezek a galériák nem csak ilyenkor
állnak nyitva
a műkedvelők,
kíváncsiskodók előtt! :)
Magyari Zsuzsanna
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Könyvvásár
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én írhatom az idén már 22.
alkalommal megszervezett könyvvásárról szóló cikket, ugyanis ez a kulturális esemény az egyik kedvenc marosvásárhelyi rendezvényem.
Na, de térjünk is a lényegre.
Szóval a könyvvásár... A könyvvásár legfontosabb jellemzője a
sokszínűség. Hogy miért is? Hát első sorban, már a színháztér felé tartva
észre lehet venni a tömeget, amely arra tart és az a célja, hogy kezébe
vehesse álmai könyvét. Ezek az emberek, mind különféle típusok iránt
érdeklődnek. Míg valaki a krimi felé hajlik, addig más valaki lehet a
romantikáért van oda. Ez az egyik legszebb dolog benne, mármint az,
hogy rengeteg különböző személyiségű embert köt össze az olvasás.
Mindemellett könyvek sokasága vár rád
ott, elkezdve az ifjúsági regényektől meg a
meséskönyvektől egészen az erős pszichológiai
jellegű regényekig.
Az emberi tumultus is azt jelzi , hogy, bár egy
digitálisnak nevezhető világban élünk, mégis
sokan vannak akik érdeklődnek az olvasás
iránt.
Ezek mellett, a színházi vásáron kívül
még érdekes programok is megszervezésre
kerültek, mint például a csütörtökön megejtett
flashmob, ami nyitotta az eseményt és amelyen
számos diák a mi iskolánkból is részt vett. Bár én, sajnos nem tudtam részt
venni, biztos vagyok abban, hogy mindenki aki ott volt rengeteg szép
emléket őriz róla.
Így befejezésül pedig elmondanám, hogy: Emberek, ne
hanyagoljuk a könyveket, mert nem unalmasak. Minden csak attól függ,
hogy a megfelelő pillanatban, a neked megfelelő könyvet kell olvasnod.
A könyvvásár szlogenjével kifejezve: „Olvasni jó!”.
Oltean Annamária
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Tenta(wo)men

Lány gyermekek világnapja
Az
ENSZ
2011-ben,
Kanada javaslatára, október 11ét a lánygyermekek világnapjának
nyilvánította. Az elsődleges cél
az, hogy ezen a napon minél
több embert tájékoztassanak
a 18 év alatti lányokat érintő
élethelyzetekről, valamint az,
hogy jogaikat védjék. Minden
évben valamilyen témára épül
ennek a napnak az ünneplése.
Idén a hangsúly főleg a
gyermekházasságokra és a lányok
oktatására került.
Napjainkban a világon
1,1 milliárd 18 év alatti lány él.
Ezek 90%-a pedig szegényes
életkörülmények között született.
Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy
miért is érint ez minket, akik iskolába
járunk és normális körülmények
között élhetjük mindennapjainkat.
A következőkben erre is választ
kaptok.

Szegényesebben
élő
népeket főleg Afrika területén
találunk. Mint azt ti is tudjátok,
az itt élő lakosság a miénktől
sokban
különböző
kultúrával,
eltérő szokásokkal rendelkezik.
Az ilyen szokások egyike a
gyermekházasság. Nagyon sok lány,
még mielőtt a 18 évet betöltené,
már férjhez megy, annak ellenére,
hogy ezt a törvények tiltják. Ez
pedig személyes fejlődésüket
jelentős mértékben hátráltatja.
Csak hogy példát is említsek, ezek
a gyerekek nem járhatnak iskolába
és fizikai bántalmazást szenvednek
el. Ők azok, akik még ha fel is
ismerik helyzetük súlyosságát,
nem tudnak mit tenni ellene, mert
náluk így tartja a szokás. Az előbb
említett lányoknak nincs meg az az
esélyük, hogy felfedezzék a világ
által kínált lehetőségeket, hogy
azzá váljanak, akik valóban lenni
szeretnének.
De hol vagyunk mi ettől?
Hogyan tudunk mi segíteni nekik?
Elsősorban úgy, hogy tudomást
veszünk helyzetükről, támogatjuk
az őket védő mozgalmakat,
továbbítjuk információinkat, osztjuk
9

az elveinket, nem utolsó sorban pedig a mi saját gyerekeinket is majd
ebben a tudatban neveljük. Hiába gondoljuk, hogy mindez nem rajtunk
áll vagy bukik, mi is a lakosság része vagyunk, a változásért pedig minél
több emberre szükség van.
Székely Orsika

Sportszelet
A magyar csapat

’’Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!’’Sokszor olvashattuk, hallhattuk ezt a jelmondatot
nyarunk során, hisz nemzetünk labdarúgócsapata 44 év után újra részt
vett egy foci Eb-n. A franciaországi tornán nem is teljesített rosszul a
csapat, annak ellenére, hogy mindig akadtak, akik cseppet sem hittek a
játékosok képességeiben.
A négy csapatos csoportból a legnagyobb pontszámot tudhatta
magáénak nemzeti tizenegyünk, így a tabella élén végeztünk, megverve
Ausztriát, Portugáliát és majdnem Izlandot is. A fiúk végül kikaptak az
erősebbnek ítélt belga csapattól, de ez a vereség már nem vette el senki
kedvét az ünnepléstől.
Hazatértükkor tengernyi ember várt rájuk a Hősök Terén, hogy
„leróhassák tiszteletüket” a fiúk előtt. Persze a hangulat közel sem volt
olyan, mint egy bolyais tanár-diák meccsen, de próbálkozni mindig lehet, sőt, ajánlott. A futballban az izgalom kifogyhatatlan, főleg, ha a
magyar válogatottra koncentrálunk. Fiaink nagyon szeretik a szurkolókat
matematikai feladványok elé állítani, hisz mindig számítgálni kell kijutási
esélyeiket a következő világversenyre. Erre számítunk most is, a 2018-as
oroszországi világbajnokság selejtező meccseit figyelve.
További kellemes meccsnézéseket!
Horváth-Kovács Mátyás
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Sportolimpia 2.0
Meglehetősen gazdag volt olimpiákban az utóbbi időszak,
hiszen augusztusban, Rióban rendezték meg a 2016-os játékokat, majd
szeptemberben a paralimpikonok mérhették össze tudásukat. Legutóbb,
azonban, az erdélyi magyar középiskolások Sportolimpiájára került sor,
Kolozsváron.

Ahogy a brazíliai eseményeket követve örülhettünk egy magyar
vagy akár román éremnek, most joggal büszkélkedhetünk iskolánk
kiemelkedő sportolóival, ugyanis 3 arany, 6 ezüst és 2 bronzéremmel
elhódították az összesített tabella első helyét, megelőzve az egyaránt
kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumot és Apáczai Csere János
Elméleti Líceumot.
A Tentamen képviselői immáron második alkalommal követhették
a helyszínről a viadal egyes eseményeit, ahol fiatal sportolóink a tavalyi
évhez hasonlóan atlétikában és kosárlabdában indultak, illetve a játékok
programjába újonnan bevezetett sportágban, az úszásban is beneveztek.
És nem csak elindultak, hanem taroltak is mindhárom számban…
Bár örömmel tölt el látni ezt a fantasztikus szereplést, mégis
felmerül a kérdés, hogy miként sikerült ezt összehozni.
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Hát, kedves olvasó…
ha kimész az udvarra,
megkapod a választ: a
számtalan diáktársad, akik,
mint bebizonyították, nem
csak tudásban, hanem a
sport terén is diadalmaskodni
tudnak. „Az iskolában rengeteg
a diák és ezek között sok a
sportoló, emiatt nagy volt a
választási lehetőség. Körülbelül 35
diák vett részt a Sportolimpián és bár
ezen szám tudatában, talán nem volt
meglepő, mégis hatalmas eredmény
amit a bolyaisok összehoztak.”,
vélekedik Török Enikő, az 50 m-es
hátúszás, illetve a 4x50 m-es
vegyes gyorsváltó próba második
helyezettje. A váltó további tagjai
Fángli Henrietta, Szász Róbert
és Székely Schnedarek Márton
voltak, utóbbi egy bronzéremmel
is
gazdagodott
100
m-es
mellúszásban, rajta kívül Székely
Éva ezüstérmet szerzett ugyancsak
a 100 m-s mellúszás próbájában.

„Olyan líceumból jövünk,
ahol sok kiemelkedő diák van, mind
tanulás, mind sport szempontjából,
ennek
következtében
sikerült
egy olyan csapatot kialakítani,
ami úgy a pályán, mint a pályán
kívül sikeres”, fejtette ki Enikő
véleményéhez hasonló álláspontját
Dávid Szilárd, az aranyérmes fiú
kosárlabdacsapat tagja, ezúttal
viszont csapatára vonatkoztatva.
A Bakos Csongor, Darabán István,
Dávid Szilárd, Fischer Ottó, Fülöp
Balázs, Moldován István, Péntek
Balázs, Szabó Csongor, Szász Attila,
Szász Tamás alkotta együttes a
döntőben parádés játékkal, 41:26ra múlta felül ellenfelét,
a kézdivásárhelyi Nagy
Mózes Elméleti Líceumot
és hódította el a jól
megérdemelt győzelmet.
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Jól teljesített a
Bende Csilla, Fazakas
Mabella, Fehér
Delinke, Gál Noémi,
Gombos Andrea,
László Adrienn, Nagy
Eszter, Székely Éva
és Török Enikő által
fémjelezett lány
kosárcsapat is, akik a
dicséretes harmadik
helyet gyűjtötték be
és gördülékenyen olvasztották be
az új, kilencedikes csapattagokat
az együttesbe. Fazakas Mabella,
kilencedikes tanuló szerint már csak
az új megkötött barátságokért is
megérte elmenni.
„Mindenki barátságosan viszonyult
hozzám,
így
könnyű
volt
beilleszkedni.”, mondta. Hozzátette,
hogy a csapatmunka volt a nyerő
elem, ennek hiányában a meccs el
volt veszítve.
Szőcs Boróka, tizenkettedikes
diákot megérdemelten nevezték ki
a torna legjobb lány sportolójának,
hiszen két aranyérmet és egy
ezüstöt is begyűjtött. „Tizenegy éve
atlétikázom és már akkor csapatban
kezdtem, gyakoroltam a stafétát is,
és ez vezetett ahhoz az összhanghoz,
amit az egyéni és a csapatversenyek
között megtaláltam”, mondta.

Tudniillik, ugyanis, hogy nem csak
a távolugrás próbáját nyerte
meg, hanem Szabó Henriettával,
Tempfli Ákossal és Zibilianu
Dániellel egyetemben a 4x100-as
gyorsváltót is, továbbá második lett
a 80 méteres síkfutás próbájában.
Mellette, az előbb említett
Tempfli Ákosnak sikerült a fiúk
távolugrásának második helyén
zárnia, illetve a 100 m-es síkfutás
második helyezettje a tízedikes
Tímár Ádám lett.
A Tentamen szerkesztősége
nevében gratulálok az összes
résztvevő fiatal sportolónak, illetve
felkészítőjüknek, Jakab Barna tanár
úrnak és remélem, hogy a bolyaisok
megsüvegelendő szereplése nem
csak egy üde színfolt lesz az iskola
életében, hanem további diákokat
is ösztönözni fog majd arra, hogy
részesei legyenek a Sportolimpia
szellemiségének.
Magyari Matyi
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Bolyais Focibajnokság
Köd. Hideg. Mindenki fázik. Így kezdődött el a hagyományos
iskolai focibajnokság az Iskola másként héten, október 24-én a
marosszentkirályi FC Junior edzőközpontjában a BDSz és a testnevelési
katedra szervezésében.
Szerencsére, októberi időhöz képest nagyon magasra csúszott a
hőmérő higanyszála, így a meccsek jó időjárási körülmények között folytak
le. Párhuzamosan két pályán játszottak a csapatok, Bálint Julianna és
Albertini Zoltán testnevelési tanárok bíráskodásával. Megtudtuk Albertini
tanár úrtól, hogy az eseményre szinte 300 diák mozdult meg, hiszen 26
csapat vett részt, akiknek kisebb-nagyobb szurkolótáboruk volt. Továbbá
annak ellenére, hogy sportszerűen játszottak a csapatok, néha előkerült
a sárga lap is.
Egy meccsen sem unatkozhatott senki, hiszen voltak olyanok,
amik egyértelműek voltak (több, mint 5 gól különbség), de voltak olyan
meccsek, ahol még a büntetők is alig tudtak dönteni.
Megtudtuk Gáspár Attilától, hogy a testi és szellemi erő harmóniája
nagyon fontos egy játékosnál, de egy csapat csak akkor teljesít jól, ha
a csapat tagjai között jó a kapcsolat. Egy játékos sok mindenre kell
odafigyeljen, a csapattársai jelenlétére, a sajátjára, az állóképességére.
Arra a kérdésemre, hogy kik esélyesek, azt válaszolta, hogy a XI. G,
hiszen sokat játszanak együtt, mindig más csapattal, így kiismerhették
őket, de a kilencedikesek között is lehet meglepetéscsapat.
Mint előrejelezte, a XI. G nyerte meg a bajnokságot. Halász
Botond úgy foglalta össze, hogy „a győzelem kulcsa az osztályszellem”.
És valóban, a XI. G büszkélkedhetett a legnépesebb szurkolótáborral.
Második helyen végzett a XII. E, harmadik lett a
XII. H, negyedik a XII. A.
Boga
Balázzsal,
a
bajnokság
főszervezőjével is sikerült beszélnem a meccsek
lejárta után.
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R: Szerinted hogyan sikerült
ez az esemény? Minden az
eltervezettek
szerint
ment,
voltak-e akadályok?

Ehhez gyökeresen hozzájárult
az, hogy sokan, többek között a
testnevelési katedra is segített az
esemény kivitelezésében.

B. B.: Szerintem nagyon jól
sikerült ez az esemény. Úgy
gondolom, hogy sikerült kimozdítani
a diákokat az olykor szürke
mindennapokból.
Szerencsére
nem voltak komolyabb balesetek
és konfliktusok, a csapatszellem
és a fair-play mindegyik meccset
végigkísérte.

R: Nem volt nektek akadály,
hogy most volt az esemény, s
nem áprilisban?
B. B.: Idő szempontjából féltünk,
hogy nem lesznek annyian. Ennek
ellenére nagyon sokan eljöttek
és ennek mindenképp örülünk.
Mellesleg több csapat is volt, mégis
kevesebb idő alatt fejeztük be és
kevesebb szemét is termelődött.

Nem volt különösebb akadály
sem a szervezésben, sem a
lebonyolításban.

Czimbalmos Szabolcs

Körkérdés
Miért hull ősszel a hó?
• mert

• me’ hideg van
• meleg van
• a Mikulás a korpáját rázza
• a globális felmelegedés olyan,
mint a logikaóra, lehet rá nem
figyelni
• mert Bukur Tamás azt
parancsolta

• agree
• me.. csak
• Mi volt a kérdés??
• há nem tom
• mer rebel
• mert a globális
felmelegedés
egy hülyeség
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Miért dobálóznak a kisgyerekek?
• meg akarnak verődni tőlem
• ja, meg akarnak verődni Árontól
• mert kreténség van
• mert az vicces...nekik
• mert rebel

• mert Minimax van az agyuk
helyén
• mert élvezik ha a Mikulás a
korpáját rázza

Hólabda
3.Siko Olga - Patek Enikő
-Miben látja az élet értelmét?
-Nagy
filozófiában,
szellemi
és fizikai konkrétumokban. Az
utánpótlás biztosítás. Az ember egy
kis Noé bárkája legyen, mentsen
meg mindent amit tud.

1.Tentamen - Joó Erika
-Mi a legjobb a novemberben?
-A lányom szülinapja.
2.Joó Erika - Sikó Olga
-Mit vár a Mikulástól
(fizetésemelést vagy csokit)?
-Csokit és szabadidőt.

4.Patek Enikő - László József
-Mi az öröme és bánata az iskolai
szakmában?
-Öröm: Kedves fiatal gyermekekkel
foglalkozom. Örülök ha tapasztalom a fejlődést. Bánat: telik az idő.
5.László József - Kálmán Attila
-Mitől Bolyai a Bolyai novemberben?
-Azért mert novemberben lett a
Bolyai Bolyai...na meg a BDSZ
tábor.
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6.Kosztándi Krisztina - Szilágyi
Emőke
-Mit tervez a téli vakációra ?
-Minél több időt tölteni a
családommal.

8.Bondoroi Robert - Bogdan Raţiu
-Ce costum veţi purta cu ocazia
acestui Crăciun?
-Costum negru.

7.Szilágyi Emőke - Bondoroi
Robert
-Mit hozzon az angyal?
-Nyugalmat, lelki békét, csendet,
havat és azt, hogy Szatmáron
tölthessem az ünnepeket a
családommal...na meg egy sült
(sün)disznót

Orza Kami, Orza Andi, Csép Vivi

Ajánló

Könyvajánló
Matthew Quick – Bocsáss meg, Leonard Peacock!
Az átlagember a tizennyolcadik születésnapját általában alkohollal,
barátok társaságában ünnepli meg, esetleg a családdal, fotókat vetítve
a konyha falára...nos főhősünk nem ilyen. Ő is pontról pontra megtervezte
saját ünneplését, ám egyetlen társa ebben egy P-38-as náci pisztoly, ami
még a nagyapjáé volt.
Ütemterve neki is van, búcsúzkodással és ajándékok kiosztásával fogja
tölteni a napját – ajándékokat ad mindenkinek, aki számít. Nem anyjának,
aki magára hagyta problémáival, vagy apjának, ki lelépett mikor kisebb
volt, de még nem is Asher Beal-nek, akit valaha legjobb barátjának
mondott, hanem négy személytől akik fontosak számára: egy Humphrey
Bogart – rajongó szomszéd, egy tanára, egy lelkész lánya és egy fiatal
hegedűvirtuóz.
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Ahogy az órák telnek, lassan
kibontakozik Leonard fájdalmas
múltja,
és
titkai,
miközben
megállíthatatlanul masíroz a gyilkos
és öngyilkos státuszok fele, egyre
kevesebb becsomagolt ajándékkal,
egyre több nyomasztó emlékkel.
Itt már csak egy kérdés marad:
vajon sikerül kipipálnia az utolsó
pontot a listáján, és ugyanazon a
napon elhagynia a földet, amikor
megszületett, vagy sem?
A könyv hangulata egyáltalán
nem vidám. Ez egy történet
egy
depressziós,
megtört,
reményvesztett, érzelmileg kiégett
(legalábbis ő ezt hiszi) fiú története,
aki nem látja értelmét az életének,
és volt legjobb barátjának
köszönhetően megjárta már a
poklok poklát. Minden szempontból
klinikai eset, és éppen ezért
izgalmas.
A könyv felépítését tekintve,
az
ugráló
fejezetek
és
visszaemlékezések, lábjegyzetek
és üresen hagyott
oldalak tökéletesen
visszaadják Leonard
elméjének kuszaságát,
és egyben szépségét
is. Mint ahogy a

hasonló tematikájú köyveknél
szokás, rengeteg nagyon kemény
és mély témát boncolgat, minden
oldalat órákig lehetne elemezni.
Körülbelül 24 óra eseményeit
írja le, de ez a 24 óra az olvasó
számára is ugyanannyira lélekörlő
és izgalmas mint magának a
főszereplőnek.
Matthew Quick könyve tipikusan az
a fajta, amelyik kicsit túlságosan
komoly ahhoz, hogy bekerülhessen
a mainstream-be, és talán ez a
legnagyobb problémája, mert
mindenkinek olvasnia kéne ezt,
legalább egyszer az életében.
(Ami jegyzem meg nem fog menni,
mert újra fogod akarni olvasni
úgy, hogy már tudsz minden okokozati összefüggést). Nem egy
könnyű tematika, noha szövegében
kellemesen ugrál a finoman obszcén
és irodalmi közt.
Fiúknak,
lányoknak
egyaránt
ajánlott, mert az biztos hogy ilyet
még nem olvastál, és
biztos, hogy nem
egy órát fogsz azon
gondolkodni,
amit
olvastál.
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Szóval, olvasd el, hogyha kíváncsi vagy egy nem mindennapi irodalmi
alkotásra, ami biztos hogy alapjaiban megrázza világod, és ne nézd
meg hogyha nem bírod a túl sok stresszet olvasás közben (mert ez tele van
azzal) és egy könnyed, esti tea mellett olvasgatható könyvet szeretnél.
Jakab-Farkas Réka

Filmajánló

Galaxis útikalauz stopposoknak
A Galaxis útikalauz stopposoknak egy remekmű. Egyenesen odaláncol
mindenkit a fotelhez.A történetet először Douglas Adams rádiójátékaként
mutatták be 1978-ban, melyet a BBC 4 rádió sugárzott fejezetenként,
folytatásokban. Ezután Douglas ötrészes regénysorozatot írt belőle,
majd képregény, számítógépes játék is készült belőle. Filmünk 2005-ben
készült. Talán itthon nem ismerik annyian, de kétségetelen, hogy aki ismeri,
rajongónak számít.
A történet középpontjában Arthur Dent áll, aki, ember lévén, nem
tudta értelemezni a delfinek figyelmeztetését. Éppen a házát próbálja
megvédeni, amitlerombolni készülnek a hatóságok, mert egy újonnan épülő
út útjában áll. Barátja, Ford Prefect, aki éppen most fedi fel nem földi
létét, hívja fel a figyelmét arra, hogy a Föld is hasonló helyzetben van,
mint a háza; most készülnek elpusztítani, mert útban van. Egy szerencsés
véletlennek köszönhetően felpattannak egy űrhajóra, azonban cseberből
vederbe jutnak, mert olyan társaságba kerülnek, ahol nem szeretik a
potyautasokat… Viszontagságos, ám annál viccesebb utazásukban
segítségükre van a címadó könyv, társaságukba kerül a Galaxis
elnöke, Arthur, még a Földön megismert barátnője, Tricia, valamint egy
mesterséges intelligenciával felruházott depressziós robot is.
A film látványvilága remek. A történet rengeteg helyszínen játszódik,
bolygóktól űrhajókig, a Földtől az űrig mindent láthatunk. A film
nagyszerűségéhez a színészek is hozzájárulnak. Martin Freeman, Mos
Def, Sam Rockwell mellett Alan Rickman hangja is hallható.
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Bátran ajánlom mindenkinek, aki szereti a science-fictiont, sőt annak is,
aki nem. Ezután garantáltan imádni fogja. Aki megnézi, annak nemcsak
egy felejthetetlen élményben lesz része, hanem megismerheti a Bölcs Elme
nevű szuperintelligens számítógép elméletét az élet értelméről…
Péter Anna

Anime-ajánló
Joker Game
Az anime története 1937-ben kezdődik,
amikor a Japán Birodalmi Hadsereg tisztje,
Yuuki alezredes, létrehozza a hírszerzéssel
foglalkozó D ügynökséget, amely a háború
során, a külső és belső ellenség ellen egyaránt
bevethető.
A 12 rész folyamán a néző betekintést nyerhet
a szervezet működésébe, nyomon követheti
a kémek küldetéseit és megismerheti nem
mindennapi mindennapjaikat.
A részek önálló kis történetekként is kezelhetőek, hiszen az a halvány
kapocs, ami összetartja őket, az Yuuki alezredes életútjának egész animén
átívelő megismerése.
A Joker Game legkülönlegesebb vonása talán az, hogy nincsenek
karakterei. Szereplői kémek, akik saját személyiségüket álcázva hajtják
végre küldetéseiket; még a néző sem szerezhet tudomást nevükről,
életkorukról, vagy múltjukról.
Az élethűen ábrázolt történelmi környezetben játszódó fikcionális
cselekmény tökéletesen visszaadja a háborús időszak zaklatott és feszült
hangulatát. A D ügynökség körül zajló izgalmas, fordulatos, mozgalmas,
elgondolkodtató események észrevétlenül ébresztik fel a néző folytatás
iránti kíváncsiságát.
Mindenkinek ajánlom, aki egy rejtélyekkel és kalandokkal
fűszerezett könnyed, mégis kabalisztikus kikapcsolódásra vágyik.
Szalma Krisztina Renáta
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Zeneajánló
alt-J
Az
olyan együtteseket meg előadókat, akik újat és olyan
igazán sajátot tudnak nyújtani nekünk, hallgatóknak, azokat tartom
igazi zenészeknek. Nem az állandó egyformaság, hanem a saját hang
megalkotása jellemzi őket, az hogy valami olyant nyújtanak nekünk,
amiről biztosan felismerjük, hogy ez az a bizonyos együttes/előadó.
Az egyik ilyen
együttes, akiről ha
hallok, egyből az ugrik
be, hogy ’’valami más’’,
az az alt-j nevezetű
együttes. Az angliai
indie
rock
banda
2007-ben, Leeds-ben
kezdték el formálni
elképzeléseiket
és
álmaikat.
A nevük lehet furcsának hangzik, de nagyon egyszerű a magyarázata.
A görög ábécé negyedik betűje, a delta betű az együttes eredeti
neve, amely a különbséget és a változást jelenti. A delta betű Apple
készülékkel az ’’alt’’ és a ’’j’’ billentyűzeti gombok használatával írható
le, és innen származik az ’’alt-J’’ elnevezésük. Egyik sajátosságuk, ami
magával ragadja a hallgatók figyelmét, az az, hogy megtartva a saját
hangzásukat, mégis minden daluk – hang, szöveg és jelentés szempontjából
-különbözik.
Egyik legismertebb daluk a Breezeblocks
című zeneszámuk, de ugyanakkor ott van a
Left Hand Free, Every Other Freckle vagy akár
a Bloodflood pt II dalaik is amelyek tökéletes
példa egyediségükre és ’’másságukra’’.
Egyik kiemelkedő érdekesség velük
kapcsolatosan talán az, hogy az
’’An Awesome Wave’’ című albumjuknak a
borítója a világ legnagyobb deltáját,
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a Gangesz deltát mutatja, pontosabban egy műholdas felvételnek egy
absztraktabb változatát. Ők maguk kijelentették, hogy azért választották
ezt, mert szerintük hasonlít a zenéjükre, ugyanis első látásra, azaz hallásra,
nem lehet pontosan meghatározni.
Végül pedig egy kis ízelítő arról, hogy mit és mihez hasonlót találhatunk
meg dalaikban:
’’Muscle to muscle and toe to toe
The fear has gripped me but here I go’’
Breezeblocks
’’Let me be the wallpaper that papers up your
room’’
Every Other Freckle
Ferencz Andi

Egy perc irodalom
80 éve hunyt el Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső: Hideg
Furcsa est ez, néma, hűvös,
a szobákban újra bűvös
lámpa ég.

Nem merek a ködbe nézni,
sárga gallyakat idézni
soha már.

Fűtenek is innen-onnan,
s rémlik a körúti lombban
fönn az ég.

Aki vén, az mint az ősz fáj,
mint a hervatag, esős táj
s a halál.

Istenem, mi végre élek?
Dúdorászok, árva lélek,
egymagam.

Ó, a múlt nem ezt ígérte,
s ami van ma, könnyem érte
mennyi folyt.

A mesék arany kastélya
és a cukros, piros téa
merre van?

Elnémuljak, fölsikoltsak?
Ennyi volt csak, ennyi volt csak?
Ennyi volt.
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Menj, szegény öreg, s a gáznál
tébolyogj még és vigyázzál,
meg ne hűlj.
És ha könnyű és ha lomb hull,
régi bútól, fájdalomtul
meg ne halj.

Závada Péter: Mecset a Bartók Bélán
Hommage à Kosztolányi
Lágy adzán s friss pékségillat csorog be
a nyáresti sötétet áterezvén
e vén falak közé, ahol karöltve
lebzsel muszlim, zsidó s bigott keresztény;
és most, ahogy a fahéjszagban döngve
kering az áhítattal mormolt refrén,
úgy ír bennem is ringó kört a körre
az álom régi, sercegő lemezként.
Korongján nyüzsgő zsinagóga, hárem,
keresztesek: a földúlt Jeruzsálem,
arca sok egzotikus istenségnek;
fölé mered figyelmem görbetűje,
hogy tűnt hangfoszlányokból összeszűrje
csillogó szemcsékké a mindenséget.
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Egy perc más
Mi vagy Te?
Mi vagy Te, hogy nyomodban
csak pusztulás?
Miért követsz?
Nem érdemlem meg a
figyelmed.
Hogy kerültél ide?
Nem láttalak az ajtóban, csak
idebenn.
Mikor jössz? Miért jössz?
Nagy talány vagy.
Keresztrejtvény.
Hogyan mész?
Sosem láttalak igazán eltűnni.
Egyszer csak érzem hiányod,
de mire lelkemig jutna a gondolat
mindig megjelensz.
Megjelensz és maradsz.
Miért maradsz?
Nem vagyok valami jó társaság.

Rengeteget
hallgatok. Olyankor te
mesélsz. Imádom ha mesélsz.
Sosem mesélsz ha én kérlek.
Csak mikor te akarsz.
Akaratom megtörése lenne a
célod?
Nehéz dolog. Sajnos makacs egy
lény vagyok. Nem az én hibám.
Belémnevelődött.
Irányítani akarsz?
Nem lehet. Létezik a szabad
akarat.
Nem tetszik a tömegbe állás gondolata sem.
Kívülállónak születtem.
Miért vagy még itt?
Azt hittem elűztelek.
Reméltem eltűntél. Tévedtem.
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Lukács Krisztina

Mikor elsétáltam
a tudat szétégette
benső világom
ártatlanságát

Helyét felváltotta
a hatalmas-árokszerű
üresség érzete
a fáradtság

Éles karmaival
szétmarcangolta
A jelenlétedből
alkotott
boldogságfelhőt

Letelepedett
mint teliholdkor a fény
A szoba falára
az ablaküvegesre

Fekete foszlányként
zuhant a földre
minden
Eltűnt a rózsaszín
szeretet

Kattog az idő
a hiányodtól
A lépcső hideg foka
otthont ad mára.
Nagy Franciska

Sírt szeme
francia szerelmes
dalokat énekel
az álarca mögött

Több mint egy hét
fagyosabb telet vártam
így is túl sokáig tartott a nyár
több mint egy hétig
én is napokig vártam rá
azután elmosott téged a nyári
zápor
vagy fejedre zuhant egy ősz
falevél és kilapított
mint ahogyan személyiségem
terhed alatt teljesen
laposra taposódott
már nem érzem a lábam szóval
mássz le a szívemről kérlek

mert a vérkeringésem
is olyan lesz mint te
unalmas borzos és vitatkozó
fenyőfák legalább még
mindig vannak mert ők
szeretik a telet
ilyen mértékű mazochisták
mindig is lesznek
Olvadnak a jégsapkák.
		Fancsali Kinga
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Dear End,
I thought you were near
But I’m glad you are here
Because you are my only relief
When I’m losing my last belief

It’s time to rise
To conquer the unknown heights
It’s time to shine
Like the diamonds in the light

And I can only thank you
Once upon a time we were like
That you pushed me trough
one
And now,my Dear Wife
But something has divided us in two It’s time to begin my New Life
Like the bullet from a gun
Yours, L.A.Sz
Has dissapeared our love
Every time we come close like this
I feel there is nothing more to risk
I feel invincible like a raging bull
But I know,I’m nothing more than a
fool
But even a fool has hope
Even when on his neck is a rope
Even when you are near
The voice of hope is all I hear
But you,the Demon in my head
Now you are finally dead
There is nothing more what I fear
Even if the spear is still there

Dear Hearth,
There is only one
thing left
the burning ashes
from the painful theft
from the illusion which crashes
I want to tell You something
I want to promise it to You
but there is no point in rushing
just try to enjoy for a second the
View
Like this would last for decades
like there wouldn’t separate
Us a few barricades like You could
see the shades
of the Feeling which evades
Over and over again
We were fighting
like We would be insane
and the only thing which frees my
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soul, is crying
Venom in my vein
this is what it feels like
to stand in the rain
to touch the spike
Engaging in a lost war
like a wounded boar
but the hope dies last
even though it goes so fast
You may not believe me
I know it is hard
to se between the waves of the
sea
to see behind the card

Oh Dear,I know now
what it is like to stand in the
afterglow
to see the end
to lose my best friend
Unfortanetely I had to go through
this
to feel the miss
but in every bad is a good
this is what I understood
There is only one thing left
to give You my Word
to promise You with my
lowered chest
one thing,that You will be
happy
like a Mockingbird.
Yours, L.A.Sz.

Egy csepp univerzum
Ez a rovat azért indul, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a
természettudományok iránt. Nem, itt nem az iskolai ˝száraz˝, egyeseknek
unalmas, fizika, kémia anyagáról lesz szó, inkább a legújabb felfedezések,
a Világegyetem kérdéseit feszegető gondolatok jelennek majd meg.
Valamint ez egy tiszteletnyilvánítás a hajdani matematikai műnek, Bolyai
Farkas Tentamenjének.
Ha valaki megemlíti az Univerzum szót, elsőnek valószínüleg sokatok
ezeket a kérdéseket tenné fel: van-e élet a Földön kívül?
A megfigyelhető Világegyetem átmérője kb. 91 milliárd fényév,
ebben trilliónyi galaxis van, melyekben billió csillag. Ezek a csillagok
rendelkezhetnek bolygókkal, ahol kialakulhatott élet.
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A Naprendszeren kívüli bolygókat exobolygóknak nevezzük, jelenleg
3500 ilyet ismerünk, ezekből kb. 10 lehetne képes élet fenntartására.
Ezt a Földről nehéz megállapítani, általában akkor lehet exobolygót
észlelni, ha központi csillaga előtt elhalad, így fényességváltozást okoz.
De ne menjünk olyan messzire, lehet hogy van földönkívüli élet a
Naprendszeren belül. Ott van például a Jupiter Európa nevű holdja,
melyen több víz található mint a Földön. A hold jégrétege alatt, folyékony
víz lehet, mely képes lehetne élet fenntartására. A másik esélyes a
Szaturnusz Titán nevű holdja, ahol metán és etán tengerek vannak, ott
akár egy a földitől különböző
életforma is kialakulhatott. A Mars
továbbra is kutatások célja, nagy
valószínűséggel lehetett rajta élet
egykor, de akár ma is van.
Ha nincs máshol élet, mi
visszük oda. A 21. század nagy
kihívásai között van más égitestek
kolonizálása, állandó lakható
környezet biztosítása. Például a
Mars vagy a Hold jöhetnek szóba.
Az ESA (Európai Űrügynökség) egy
olyan Holdbázist tervez, amelyet
az égitest felszínén található
Fantáziakép – A Földiesített Mars
anyagok
felhasználásával,
távvezérlésű 3D nyomtatókkal készít el. A NASA a Marsbázis ötletén
dolgozik. Viszont komoly vetélytársat jelent a SpaceX nevezetű cég,
melyet az amerikai Elon Musk (a Tesla Motors vezetője) irányít. Az ő nagy
terve a Mars kolonizálása és terraformálása (földiesítés), az elkövetkező
40-100 évben egymillió ember odatelepítése. Tudom, sci-fi-nek hangzik,
de ebbe a századba nagy álmok kellenek, amiket valaki egyszer
megvalósít. Reméljük beindül újra az űrverseny a nagyhatalmak között,
mint annakidején, mely egy új korszakot nyit az emberiség történetébe.
Puskás Dávid
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Kicsiket kérdeztünk, avagy

Tentakids

Az utóbbi időben felettébb érdekes időjárásban lehetett részünk: november
második hetében hófehér lepedő borította be a még őszi színes tájakat.
A mondhatni szeptemberi napsütés után érkezett a fagy, amit egy latyak
váltott fel, ezután újabb fagy. A furcsa jelző mellett kissé idegesítőnek is
vélhetjük ezt, ha már csak a reggeli öltözködésre gondolunk
Megkérdeztük a kicsik véleményét az időjárás trükkjeivel
kapcsolatban, vagyis: „Miért hull ősszel a hó?”
- Ez eléggé fura...nagyon. Soha nem láttam ilyet, amióta megszülettem.
El is csodálkoztam...
- Elég jó, ha hull a hó. Lehet hógolyózni, hóembert építeni, de furcsa...
- Ez még csak a kezdet. A tél kezdete...soha nincs túl korán.
- Kinéztem az ablakon, kérdeztem: „December van?”
- Kicsivel hidegebb van.
- Lát már a Mikulás és rázza a szakállát
- Nyáron nagyon meleg volt, így télen nagyon hideg lesz.
- Nem tudom...
- Megfagyott a víz, fentről lehull a hó...mert fent nagyon hideg van.
- Megfázott az ősz.
- Népi szokások szerint hideg lesz.
- Nagyok a felhők, hideg az éghajlat
- Klímaváltozás van.
- Azt hirdetik, az ezelőtti 8 év alatt nem volt ekkora
nagy hóhullás.
- 0 °C alatt van.
- Mindjárt lehet csinálni hóembert!!!
Orza Blanka,31
Csép Vivien Orza Kami, Orza Andi

Selfie
Ha problémátok akadt és tanácstalanok vagytok, bátran írjátok meg
kérdéseiteket a http://ask.fm/tentamenszelfi oldalon. Kérdéseitekre a
következő számban fog válaszolni Csibi Mónika pszichológusnő.
Domokos Ferenc
Mottó: A siker nem döntő, a kudarc nem
végzetes: a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami
számít.
/Winston Churchill/

1. Mit tudok tenni, ha olyan szakmát
szeretnék, választani, amit a szüleim nem
fognak elfogadni?
V: Minden szülő a legjobbat akarhatja a gyermekének. Számos félreértés,
megértés hiány vagy annak előrevetítése, hogy „nem fognak elfogadni
egy adott választást”, fordul elő az alábbi tényezők miatt, amelyeken
érdemes elgondolkodni. Egyéni megválaszolásuk közelebb vihet a
megoldáshoz.
•

Nem megfelelően közli a gyerek, hogy mi a vágya, illetve ennek
indítékai nincsenek kellőképpen elmagyarázva a szülő felé: gondoljunk
csak a gyakran előforduló párbeszéd töredékre (szülő „Miért?”
gyerek „Csak.”)

•

A generációs különbségekből adódó nézeteltérések nem megfelelő
kezelése, feldolgozása: Nem vagyunk egyformák, előfordul, hogy
a szülő előzetes tapasztalatai jelentősen befolyásolják egy adott
munkaterülettel, szakmai pályával kapcsolatos elképzeléseit,
előítéleteit. A felnőtt és gyereke között kialakuló távolság minden
esetben áthidalható, ha erre irányuló szándék és erőfeszítés jelen
van. A felnőtt tapasztalatát is érdemes meghallgatni, amellett, hogy
mindent megteszünk annak érdekében, hogy valós képet kapjunk egy
bizonyos szakma gyakorlásának feltételeiről.
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•

Az adott szülő-gyermek kapcsolat sajátosságai, hosszú folyamat
eredményeként alakulnak ki, általában az a tapasztalat, hogy
egy nyitott, más kérdésekben is egymás véleményét figyelembe
tartó kapcsolat a pályaválasztásnál is hasonlóan jár el, míg a
távolságtartóbb, hidegebb kommunikációs szokások megnehezítik a
közös nevező megtalálását, nemcsak a pályaválasztás, hanem az élet
más területeinek, kérdéseinek szempontjából is.
		
A pályaválasztás és a szülőgyermek kapcsolat sajátosságai a kor,
élethelyzet, tapasztalat révén változhat, így
ha egy adott pillanatban egy szülő nem tart
elfogadhatónak valamit, ez nem biztos, hogy
örök érvényű. Érdemes újra elővenni a témát
és közben tanulni a mások tapasztalataiból,
valamint jobban megismerni önmagunkat is
a konkrét pályaválasztás mentén.
Csibi Mónika
pszichológusnő

Interyou

Az idei tanévet különlegesnek mondhatjuk, több okból kifolyólag
is. A legszembetűnőbb viszont minden év első és egyben legizgalmasabb
eseménye, a Gólyabál, amely, mint már az előválogatón is észrevettük,
gyökeres változásokon ment keresztül. Elsősorban az keltette fel a
figyelmünket (nekünk, kívülállóknak), hogy eggyel több „próbaterem”
volt, ugyanakkor a próbák mibenléte is változott, illetve nem volt kötelező
bemenni mindenhova. A kilencedikesek örültek, de mi egy kicsit furcsán
néztünk. „Mi ez az egész?!” Majd a testvérkéim egyik nap azzal
jöttek, hogy „zenészgólyák lettünk”. Senki sem értett semmit...
Ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy interjút két zenementorral: Balázs Beatrix Boglárkával (12.B) és Poptofălean
Ágotával (11.A). Ezáltal szeretnénk mindenkivel ismertetni az
„Álbagoly-Multilaterális Gólyafesztivál” lényegét.
33

Hogyan jutottatok ehhez az új gólyabál koncepció kialakításához?
Mi ihletett?
Mindig 14 gólya lépett színpadra és csak ők voltak a „sztárok”, legtöbb
kilencedikes háttérbe szorult, annak ellenére, hogy tehetségesek voltak,
ezért azt szeretnénk, hogy minden kilencedikes kicsit csillogjon a maga
módján. Külön kategóriákat alakítottunk ki. Az előválogatót is ennek
fényében szerveztük meg.
Hogyan jöttek létre ezek a kategóriák? Mi szerint állítottátok össze az egész
előválogatót és a gólyahetet?
Tizenegyedik végén összeült a szerevező brigád és akkor jött az
ötlet az egész struktúra átalakításához. Az ötletet meglepetésnek
szántuk a kilencedikesek számára. Próbáltunk minden olyan kategóriát
belefoglalni, ami lehetőséget nyújt a kilencedikeseknek, hogy több téren
is kibontakozzanak, megmutathassák tehetségüket, ezért arra jutottunk,
hogy egy egész hetes eseménysorozatot szervezzünk. Minden napnak
egy külön tematikája van és amint említettük, megpróbáltuk, hogy
minél színesebb programokon tegyék próbára tehetségüket: sportban,
zenében, táncban, harácsolás által a város megismerésének érdekében,
kvíz vetélkedőn pedig tudásuk bizonyítása végett.
Mi szerint választottátok ki a gólyákat? Hogyan működött az előválogató?
Létrejött 5 kategória, így kialakítottunk 5 próbatermet Közöltük az elején,
hogy nem kötelező minden terembe bemenni (tánc, zene, improvizáció,
általános műveltség, special), viszont mindenhol pontszámokat kapnak és
a legtöbb pontot elérő gólyák lesznek a „fő gólyák” (ezért ők legalább
4 teremben kellett bizonyítsanak). Volt aki csak egy próbán csillogtatta
meg tehetségét, nyilván abban a
kategóriában, amelyhez a legjobban
ért. Most már ők is mutathatnak
valami újat az iskolának.

34

Mi szerint történt a mentorok
választása?
Munkacsoportokat alakítottunk
ki minden kategóriában,
mindegyiknek volt egy-egy
felelőse. Az előválogató után
jelentkezhettünk mentornak és
közös megegyezés alapján
kiválasztottuk a zenész-gólyákat
(az, hogy hányat választunk
ki, ránk volt bízva) akiket
csoportosítottunk, hangszerek,
zenei stílus és hang szerint. Minden
csoportnak két vagy három mentor
jutott.

koncentrálva. Azt hiszem, hogy
„lányainkkal” már az első perctől
megvolt ez, főleg zenei ízlés terén.
Végig a felkészülésük során
tehetségüket próbáltuk előtérbe
helyezni, így megfelelő dalt
választani. Örom volt velük
dolgozni, nagyon odaadó, igazi kis
tehetségek, akik az énekben tudnak
legjobban kibontakozni. ĺgy utólag,
úgy érzem, nem is hozhattunk volna
jobb döntést, mint őket választani.

Mit üzentek az olvasóknak, az új
generációnak?
Szerintünk folytassátok tovább
ezt a gólyafesztivált, bővítsétek
Hogyan egyeztek gólyáitokkal?
tovább,
alakítgassatok
rajta.
Hogyan készítettétek fel őket?
Nagyon reméljük, hogy valami
Minden
mentorcsoport
saját maradandót szerveztünk mindenki
meglátása szerint választotta ki a számára!
gólyáit, már akkor a közös hangra

Tentaraktív
Hogyha helyesen kitöltitek a keresztrejtvényt, a négyzet alsó
részében található számok betűinek egymás után rakásából kijön
egy szó, melynek sok köze van november harmadikához.
A szelvényre a szó mellé írjátok oda, mivel kapcsolódik a novemberi
hónaphoz a kapott szó.
A szelvényeket töltsétek ki, majd dobjátok a Tenta-dobozba.
A helyes megfejtők közül kisorsolunk hármat, akiknek nyereménye a decemberi
Tentamen lesz.

Vízszintesen:
2. új, nagyon divatos szokás
4. nem meleg, hanem...
5. mézeskalácsfűszer
7. túlfűtött a X.E-ben (keress egy
X.E-st és kérdezd meg tőle)
11. hó, másképpen
12. 2016. 11. 10. - 2016.11. 13.
Dsz....

Függőlegesen:
1. téli édesség
3. ... vásár van a főtéren
5. hűvös időkben kedvelt innivaló
6. mendegél a ......, ez bombajó, ez
bombajó
8. a sejtlégzésben nagyon fontos
szerepet játszó szervecske
9. milyen vízben tüsszögnek a delfinek?
10. a leglassabb állat
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Egy QR-kód leolvasó okostelefonos alkalmazással
tekintsd meg Statútum tartalmát interneten!
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...say yes to November!

Köszönjük a közreműködést Egyed-Zsingmond Enikő és
Haller Béla felelős tanároknak, valamint Csibi Mónika
pszihológusnőnek!

