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Csillogó szemű és
kíváncsi bolyaisok!
Az évnek talán a legnagyobb eseménye közeleg: a Gólyabál. Hamarosan mágikus

eseményeknek leszünk szemtanúi, készülődik az Elvarázsolt Palota. Sejted már?

Mesél a cím is... És mesélnek november 4-én a mesehősök is. Ők az első

megpróbáltatáson már szerencsével jártak.

Olvassátok ezt a Tentament ráhangolódásként a bálra, szóljon most minden a

kilencedikesekről, szórakozzatok az előválogató bölcsességein, és ismerjétek meg a

gólyákat!

Evelin
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Te is észrevettél valami furcsát mostanában a

nagy szüneteken? Egyre izgalmasabbak,

hangosabbak, hívogatóbbak, szórakoztatóbbak

és hangulatosabbak. A kis gólyák a tettesek, ők

azok, akik elvarázsolják ezeket a 20 perceket.

Ha épp nem játékos feladatokat kell

megoldaniuk, miközben ügyességüket,

gyorsaságukat és egyéb erényeiket bizonyítják,

akkor az udvar közepén énekelnek és táncolnak.

Kerestek már válaszokat olyan kérdésekre, amit

egy vérbeli bolyaisnak tudnia kell. Ha volt már

szerencséd olyan gólyához, akinek az arca teli s

tele volt rúzsfoltokkal, most már tudhatod, hogy

ez azért volt, mert aki a legtöbb puszit kapta,

büszkén elmondhatja magáról, hogy ezt a

Nagy-
szünetek!
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Szeptember 25-ét írunk, pontosabban egy szerdai napot, amikor az iskolánk

díszterme előtt, három órakor, sok-sok izgatott kilencedikes gyülekezett. Hogy mi az

indok? Aznap volt a gólyabál előválogatója. Szerkesztőtársaimmal járkáltunk

körbe-körbe az ideges emberkék között, hogy lássuk a reakciókat és azt, hogy ki,

miként próbálja magát lecsillapítani. Sok mosolygós meg izgatott arc volt, sokan

bíztatták egymást, na meg a női fürdőbeli tükröket azon a napon teljes mértékben

kihasználták a gólyajelöltek.

Mint minden előválogató, ez sem maradhatott aranyköpések nélkül, mint például:

„- Mit tudsz énekelni? - Nem sok mindent, de a Süss fel napot igen”

„-Mit csinálnál ha megtudnád, hogy 24 órán belül meghalsz? -Imádkoznék, hogy a

Mennyországba kerüljek.”

„-Miért jelentkeztél? -Azért, hogy még jobban leégessem magam.”

„-Mit terem az égig érő mesefa? -Mesét.”

„-Szerinted benned van az X? -Maximum a lábaimban.”

„-Ki volt Csipike legjobb barátja? -A gomba.”

Előválogató, avagy az
első megpróbáltatás

feladatot megnyerte. De nem mindig versengésre ment ki a játék. Volt már olyan

alkalom is, hogy az udvar egy hatalmas táncparketté alakult át, és együtt

táncoltak. Mi több, egyik szerdai napon a kis gólyák dalukkal ébresztették fel az

iskolát.

Dia
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„-Mit tudsz a berlini falról? -Nagy....nagy és kőből van.”

„-Milyen a korhely ember? -Jó.”

„-Megmondanád, hogy Malacka nöstény vagy hím? „-Malacka állat?” / „-Neutru.”

„-Hogy hívják a két macskát a Frakkból? -Frakk és társa.”

„-Valamiben jó vagy? -Nem vagyok elég jó a fázákban.”„-Koppenhága fővárosa?

-Hiányoztam földi óráról...”

„-Hogy hívják Tarzan szerelmét? -Rose -Ez nem a Titanic.”

„-Miért szőke a mesékben a herceg? -Mert úgy szekszi.”

„-Szerinted ki az a Ká? -A rugóállandó.”

„-Hogy hívják Tarzan édesanyját? -Apuka.”

„-Mondj négy német együttest. -Tokio Hotel, Tokio Hotel, Tokio Hotel.”

Miután az összes jelentkező (pontosabban 108-an indultak el szerencsét próbálni)

részt vett a mesebeli három próbán és a jókedv győzedelmeskedett a gonosz

lámpaláz fölött, befejeződött az a nap is, hosszú órák után.



A gólyák
Mátyási Katalin- IX. A
Szünetben Kata arcát keresve szaladtam le a

IX. A osztályhoz, hogy elkészíthessem az

interjút. Miután eldöntöttük, hogy nem akarunk

az esőben megázni, inkább az osztályuk

egyik padjánál telepedtünk le. Kata a

legkedvesebb mosollyal válaszolt minden

kérdésemre.

1: Néhány gondolat személyiségedről?

Szókimondó, bátor, poénos, de legfőképp barátkozó típus.

2: Hogyan látod, mivel töltöd be a következő 4 év napjait?

Mindenek előtt remélem, hogy az esős idő hamar elmúlik. Az iskolát illetően, nagyon

megfogott, és remélem, hogy ez továbbra is így marad. Valamint nagyon boldognak

képzelem el magam.

3: Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni, és miért?

A Tentamenben, mivel szeretek híreket írni, és hordozni.

4: Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya vagy?

Mindent.

5: Szerinted miért választottak be a szerncsés 16 közé?

Szerintem azért, mert lazán vettük, és mert önmagunkat adtuk. Szerintem ez a

legfontosabb.

6: Mondj egy személyt aki nem jutott be a gólyabálos csapatba, és szerinted oda

való.

Molnár Eszter, mivel színpadra született.

7: Hogyan képzeled el magad 10 év múlva?

Mindenképp egy nagy cégnél. Kísérleteket támogatva, amelyek új gyógyszereket

állítanak elő és amelyeket KORREKT áron adnak el.
5
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9: Egy szó ami jellemez téged?

(egyértelmű válasz) Tánc, hiszen már 10 éve táncolok.

10: Egy zeneszám ami jellemez téged?

Intim Torna Illegál – Vágjál lyukat a kádba.

11: És végül, melyik lenne az a kérdés, amit feltennél nekem?

Mivel szeretnél foglalkozni? (a válasz Katánál van)

Miután Katát megfosztottam szünetétől, még egy pár percig társalogtunk, majd

azzal a mondattal búcsúzott el, hogy „Tudom, hogy nem házban vagyunk, de azért

kikísérlek.”

Weinraub Dániel

Bende Szende- IX. d
Szendével egy hétfői napon találkoztam, hogy

készítsük el az interjút. Szegény nagyon be volt

rekedve, plusz egy próba előtt állt épp, ezért nem

nagyon akartam sem őt, sem a hangját

túlfárasztani. Egy kis osztályterembe vonulva így

nyilatkozott:

M. Mondj néhány mondatot a személyiségedről!

Sz. Én egy úgymond szerény lány vagyok, nincsen

nagyon önbizalmam. Nyolc éve táncolok. Nagyon

szeretem, de nem gondolom úgy magamról, hogy

jól táncolok. Nagyon szeretek barátkozni,

ismerősöket szerezni. Tetszik az eddigi életem.

M. Hogyan látod, mivel töltöd be a következő négy

év napjait?

Sz. Szerintem nagyon jól fog telni, sok az ismerős itt. Eddig a tanulás is nagyon jól

megy... Remélem ezután is így lesz.
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M. Melyik diákszervezetben vennél részt?

Sz. A BDSz- ben.

M. Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya lettél?

Sz. Egy nagy emlék lesz számomra, mely nem adatik meg sok mindenkinek. Úgy

gondolom, hogy ezáltal népszerűbb leszek.

M. Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

Sz. Nem tudom... A tánc ment jól... Meg a kérdések is.

M. Egy személy, aki nem jutott be Gólyabálra, de odavaló volt?

Sz. Ferenczi Botond.

M. Hogyan képzeled el magad 10 év múlva?

Sz. Hát… Óvónéni szeretnék lenni, valamint táncolnék a Maros Együttesben. Két

gyereket szeretnék, falun lakni, ott lakok most is, és szerintem boldog leszek akkor is.

M. Hát nyugdíjasan?

Sz. (nevetve): Nem tudom... Akkor az unokáimra fogok vigyázni. Nem nagyon várom

azt az időszakot, mert nem tudom, milyen lesz a lelkiállapotom, nem tudom, nem

esek-e valamilyen betegségbe.

Az utolsó kérdést Szende tette fel nekem.

Szerinted van esélyem megnyerni a Gólyabált?

Akkor azt mondtam, hogy nem ismerem a többi gólyát egyelőre, ezért nem adhatok

pontos választ, de majd itt elolvassa. Kitérő válasz volt, ugyanis nem tudtam, mit

mondjak. Úton hazafelé az interjún járt a fejem és rájöttem arra, hogy mi volt az a

különleges benne, ami olyan furcsán érintett. Az őszinteség. A többi gólyát most sem

ismerem, de azt nyugodtan állíthatom, hogy ha Szende ilyen őszinte marad és

ambíciós, simán megnyerheti idén a Gólyabált.

G.M.P.
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Bíró Ervin- IX. A
Sokadik egyeztetés után végül úgy döntöttem, hogy a hosszú szünetet igénybe véve

beszélgetek el alanyommal. Egy padon ülve vártam rá, ő meg érkezte után azt

kérdezte, hogy ugye nem fog nagyon sokáig tartani, mivel nagyon éhes.

Megnyugtattam efelől, és nyomban

belevágtunk a lecsóba!

H: Mondj néhány gondolatot

személyiségedről!

E: Nos, először is fontosak számomra

a barátaim. Alapvetően egy

életvidám embernek tartom magam.

Emellett néptáncolok. Nincs feltűnési

viszketegségem, de azért igyekszem

valamilyen érzelmet kiváltani a körülöttem lévőkből.

H: Hogyan látod, mivel töltöd be a következő 4 év napjait?

E: Úgy vélem, hogy sok izgalmas dolog vár rám. Színes lesz úgy az iskolai életem,

mint a délutánjaim, amit bizony szürke árnyalattal fog beborítani a tanulás, de ez

vele jár.

H: Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni és miért?

E: A BDSz-ben, mert érdekel a szervezés, és mert sok érdekes rendezvényük van.

H: Szerinted min változtat az, hogy gólya vagy?

E: Azzal, hogy beválasztottak, egyértelműen többen megismernek úgy a saját, mint

a nagyobb évfolyamokból. Bár nem könnyű helytállni, de mindenféleképpen megéri.

H: Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

E: Mert tetszett nekik a személyiségem. (Zsűritag mivoltomból kifolyólag

alátámasztom a tényt. Láttunk benne fantáziát!)

H: Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálos csapatba és szerinted oda

való!

E: Radu Ádám a D-ből.

H: Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? És nyugdíjasan?

E: Egyelőre az orvosi pályát látom magam előtt. Talán már feleségem is lesz akkor,

de gyerekem még nem. A nyugdíjazásig még rengeteg az idő, de szerintem akkor is

8
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pörögni fogok.

H: Melyik lenne az a kérdés, amit feltennél az interjú készítőjének?

E: Idegesítő voltam? (Nem, csak éhes. :3)

H: Ha édesség lehetnél, mi lennél?

E: Habcsók.

H: Mondj egy zeneszámot, amiről úgy gondolod, hogy rád jellemző!

E: The Script - Hall of Fame.

U. I. Üzenet az olvasóknak?

Puszilok mindenkit és várjátok a gólyabált, mert „varázslatos” lesz!

Kelemen Csongor
-IX. g
É: Szia, Csongi! Szeretnék egy interjút készíteni veled, amely majd meg fog jelenni a

Tentamenben (gondolom hallottál már róla). Benne lennél?

Cs: Persze! Minden szünetben megtalálsz a 12-es

teremben, a IX. G osztályban.

Csongival érdekesen zajlott le ez a kérdezgetős,

megkeresős folyamat, elég nehezen tudtunk egy

olyan időpontot találni, amely mindkettőnknek

megfeleljen (hiába, elfoglalt egy ember a kis

gólyánk), és bármikor kérdeztem rá, hogy hogyan és

mint lehetne megoldani, ő a fent leírt mondattal

válaszolt. Nagyon megtetszett az a türelem és

udvariasság, amellyel viszonyult hozzám. Csongi, az

udvarias.

É: Néhány gondolat magadról bemutatkozásképp?

Cs: A nevemet már tudod, szeretek sportolni, többek

közt néptáncolni, focizni, ping-pongozni, biciklizni.

Szeretem a mezőgazdasági munkákat, beleértve mindet, szeretek tanulni, új

9
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logikai, tudományos vizsgálódásokat. Kb. 1,65-1,73 cm magas vagyok, 41-42-es

cipőt hordok, kedvenc ételeim a szemesbab-leves (fuszulyka), a bécsi szelet, gulyás.

(A kérdező hozzáfűzése: Na ugye... Az új generáció... Így akarja megkönnyíteni az

érte rajongóknak az ajándékozást – hopp egy ajándékcipő.)

Ezen kívül megtudhattuk róla, hogy azért választotta a mi iskolánkat, ill. a G

osztályt, mert véleménye szerint itt alapozhatja meg igazán a jövőjét (agysebész,

mérnök?). A társaságban sem csalatkozott, és a tanári karral is elégedett. A

diákszervezetek közül a BDSz-hez, illetve a Tentamenhez csatlakozna. Mindkettőt

izgalmas (!) lehetőségnek tartja.

Szerinted mit változtatott rajtad az, hogy kiválasztott lettél?

Cs: Hát... Sok minden megváltozott, többek között a szabadidőm teljesen megszűnt.

Viszont minden nagyon izgalmas, másként tekintenek rám egyes diákok, több

ismerősöm lett (a kérdező hozzáfűzése: najóhogy...). Nagyon remélem, hogy

mindennek „gyümölcse” is lesz majd, de ha nem, legalább jól éreztem magam.

A kis interbárány alanyunk azt is elmondta, hogy az előválogató alatt/előtt

irtózatosan izgult, de visszatekintve nagyon izgalmasnak és viccesnek látja a

történteket. Arra a kérdésre, hogy „vajon miért választhatták ki?”, azt válaszolta,

hogy szerinte tánctudása miatt, és mert valószínűleg jobb volt a többieknél. (A

kérdező hozzáfűzése: itt egy hetyke mosoly következett, és egy „csak viccelek”, ezt

mindenki döntse el. :D)

Szereted a bundáskenyeret?

Cs: Hát igen, nagyon. Az is az egyik kedvencem. Amikor bundáskenyeret eszek,

legalább egy 1 kg-os kenyérnek a felét simán megeszem. (A kérdező hozzáfűzése:

az pontosan 1/2 = 0,5 kg-nyi bundáskenyér lenne – ha már matek-infó, ennél nem

szeretném jobban elkomplikálni.)

Végül elmondta, az én helyemben azt a kérdést tenné fel magának, hogy „fáradt-

e?”, amire készségesen és határozottan rávágná, „NEM!”. De persze utána

elmondaná, hogy „nagyon fáradt”. Kelemen Csongor – egy két lábon járó

mosolygép (mindig mosolyog, tényleg), szereti megtréfálni az embereket, de mindig

a jó ízlés határain belül marad. Udvarias és barátságos. Mintamadár?
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Fall Bea- IX. E
Beával, avagy becenevén Bebével, először facebookon vettem fel a kapcsolatot,

hogy tudjuk megbeszélni mikor és hol tudunk találkozni. Szerencsére mind a

kettőnknek jó volt a másnapi 20 perces szünet, így mikor kicsengettek sietve

szaladtam le a 11-es teremben, ahol mindenki földrajzot tanult. Miután osztálytársai

kipoénkodták magukat, és kiengedték Bebét az utolsó padsorból az első kérdésem

az volt, hogy felmérőt írnak-e vagy miért tanulnak

ennyire szünetben. Szerencsére nem írtak, így

nyugodt szívvel kísértem el Beát az én osztályomba.

Útközben kérdezgettem az alapdolgokat, tetszik-e

neki az iskola és az osztálya, szerencsére mind a két

válasza pozitív volt. Miután megérkeztünk az

osztályba és leültünk elkezdődött a hivatalos interjú.

1. Mondj néhány gondolatot a

személyiségedről.

Nagyon türelmetlen vagyok, emellett meg őszinte,

megmondom a véleményemet ha jó-ha nem jó.

Általában boldog vagyok, szeretek mosolyogni.

2. Hogyan látod, mivel töltöd be a következő 4 év napjait?

Barátok, tapasztalat szerzésével. Na meg kirándulásokra szeretnék elmenni és a

tanulási módszereimet is akarom fejleszteni.

3. Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni?

A Transz Bolyai Rádióban.

4. Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya lettél?

Több embert szeretnék megismerni, habár lehet, hogy inkább engem fognak

megismerni.

5. Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

Szerintem talán azért mert viccesen vettem az egészet. Végig kacagtam, de azért

próbáltam a legjobbat kihozni magamból.

6. Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálós csapatba, és szerinted

odavaló?

Farkas Szidi (IX.H.).
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7. Hogyan képzeled el magad 10 év múlva?

Akkor már befejeztem az egyetemet? Szépen lassan szeretnék családot.

8. S nyugdíjasan?

Vigyázok az unokáimra és egy szép kertes házban lakom. Már most 15 év után

meguntam tömbházban élni.

9. Melyik lenne az a kérdés amit feltennél nekem?

Sok gondolkodás után megszületett a kérdés: Gólya voltál? (válasz: nem)

10. Egyetlen szó ami igazán jellemez téged?

Őszinte.

Miután feltettem utolsó kérdésemet is, Bebének megköszöntem, hogy válaszolt a

kérdéseimre. Azután elköszöntünk egymástól, ő ment vissza az osztálya felé, én

meg gólyabálos gyűlésre siettem.

Mánya Zsófia- IX. F
Zsófi a kicsi G-ben várt rám egy csütörtök délután,

hogy elkészítsük az interjút. Az elején egy kicsit

eltársalogtunk, megtudtam, hogy nagyon izgalmasan

telnek a napjai gólyaként, egyre több új dolgot

tanul, melynek nagyon örvend. Már az első kérdésem

után bevallotta, hogy nem szereti jellemezni

önmagát. Elhatároztam, hogy majd jellemzem én:

kreatív, nyitott lány, akit érdekel a művészet, és

érdekes személyiséggel rendelkezik.

Szerinted miért választottak be a 16 gólya közé?

Nem tudom, szerencsém volt… A párom nagyon jól

táncolt, és helyesen tudtam válaszolni az általános

műveltségi kérdésekre.

12
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Mondj egy személyt, aki nem jutott be, és szerinted odavaló lett volna! Egy volt

osztálytársam, Ferenczi Boti, aki nagyon kreatív, de sajnos túl szégyenlős volt a zsűri

előtt.

Mik a terveid az elkövetkezendő napjaidra, éveidre a Bolyaiban?

A Gólyabálig gondolom próbálni fogok egy csomót, azonkívül pedig szeretnék majd

BDSz-ezni és a Tentamennel foglalkozni. Ha sikerül, majd átmennék

természettudomány osztályba.

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? És nyugdíjasan?

Munka után kávézok a barátaimmal, vagy képkiállításokra járok. Mindenképpen

valami festészethez közeli munkát képzelek el magamnak, de ha sikerül a természet

osztály, közgazdász szeretnék lenni.

Nyugdíjasan pedig az unokáknak mesélgetek, és közben nézem a Maricsuj-t, vagy

esetleg a Szulejmán-t (nevet).

Melyik korban élnél a legszívesebben, és miért?

Nagyon jól bele tudom élni magam Jane Austen könyveibe és az arról készült

filmekbe, elvarázsol az a kor. De szeretem a ’20-as évek zenéjét és divatját is,

abban az időben is el tudnám képzelni magam.

Mi volt az eddigi legfilmbeillőbb élményed?

Igazából az nálam úgy van, hogy az életem különböző korszakait megpróbálom

összehasonlítani valamelyik film világával. Így szinte minden időszakhoz tudok

társítani egy filmbeillő jelenetet.

Zsófi elárulta, hogy az eddig elért sikerei közül arra a legbüszkébb, hogy bekerült a

gólyák közé. Nagyon aranyosan bevallotta, hogy a legnagyobb félelme az, hogy

egyszer egyedül marad, mivel mindene a társas élet.

Mit üzennél az olvasóknak?

Csak annyit, hogy remélem, szimpatikus vagyok nekik.

Anna
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Pál Endre- IX. B
Endrével hosszas egyeztetés után, szerda délután találkoztam a kicsi G-ben, azért,

hogy kifaggassam. Endre meg is érkezett menő frizurájával, leterítő vicceivel, és egy

őszinte mosollyal jelezte, hogy készen áll testileg, lelkileg a kérdéseimre.

1. Mondj néhány gondolatot a

személyiségedről.

Szőke, magas, kékszemű… Na jó, nem. Nem vagyok

egy sportos alkat, jobban mondva “törékeny

kisgyerek” vagyok. Filmőrült, világutazó, aki nagyon

szeret színészkedni. (És ért is hozzá.)

2. Hogyan látod, mivel töltöd be a következő

4 év napjait?

Nagyon ügyes gyerek leszek, tanulni fogok, és

megpróbálok majd megfelelni mindenkinek. De ha ez

nem jön össze, akkor csak sodródom az árral.

3. Melyik diákszervezetbe szeretnél

bekapcsolódni?

A DSz-be, pontosabban a jogvédelmisekhez szeretnék belépni.

4. Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya vagy?

Nagyon semmit, csak azt, hogy kevesebb a szabadidőm.

5. Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

Szerintem az impróm volt az, ami elég jóra sikeredett, de amúgy elég botlábú

voltam. (Azonban titokban elárulta, hogy ő nem énekel a zuhany alatt, ő táncolni

szokott…)

6. Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálos csapatba, és szerinted

oda való!

Plaias Krisztián és Palatka Kamilla, mindketten jók voltak.

7. Hogyan képzeled el magad tíz év múlva?

A színészkedés már nagyon a szívemhez nőtt, szóval ügyvéd leszek.

8. És nyugdíjasan?

Kevés hajjal, egy hintaszékben filmet nézek.

9. Melyik lenne az a kérdés, amit feltennél az interjú készítőjének?
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Miért pont én? (Azért, mert miért ne?)

Endre, mielőtt még elsietett volna a próbájára, idézte nekem kedvenc teorémáját

Gisbergtől, ami így szól:

“1. Nem nyerhetsz.

2. Nem érhetsz el döntetlent.

3. Még a játékból sem szállhatsz ki.”

Székely-
Schnedarek
Márton- IX. H
E: - Egy szót magadról?

M: - Sokszínű.

Sokszínű Marci kedveli a nagy társaságot, szeret középpontban lenni. Ezért úgy

tervezi, hogy líceumi évei alatt minél több és

többféle tevékenységben részt vesz (azt hallotta,

hogy a bolyais diákéletet igencsak aktív). Kíváncsi a

Bolyai Diák Szövetség rendezvényeire, illetve a

Transz Bolyai Rádió szerkesztősége is érdekli (főleg,

hogy feldobja a hangulatot szüneten jó zenével).

Marci a szórakozáson kívül fejleszteni akarja a

tudományait a Bolyaiban. 10 év múlva úgy látja

magát, mint egy sikeres életet élő, egyetemet

végzett férfi. „Gyereket még nem, feleséget sem,

barátnőt esetleg, igen, élettársat szeretnék.” Karriert

illetőleg egyelőre nem döntött, először jogon

gondolkodott, de úgy gondolja, hogy a végzettek

nagy száma miatt a legjobb kellene legyen ahhoz, hogy érvényesülni tudjon,

emellett a biológiát is szereti.
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E: - Szerinted miért választottak be a gólyabálos csapatba?

M: - Ez az a kérdés, amit nem vártam. Talán az impró miatt, úgy gondolták

színpadra való vagyok.

Azon csodálkozott, hogy Plaias Krisztián a IX.B-ből nem jutott be, mert

nagyon jól táncol. Megkérdeztem tőle, hogy milyen változásokra számít, hogy része

a 16 kiválasztott gólyának, erre ő határozottan azt felelte, hogy semmire. „Többet

ülök az iskolában, időt kell szánnom a próbákra és az egyéni produkcióra, így

kevesebb a szabadidőm.” A népszerűséghez szerényen viszonyult, de megkérdem

majd Gólyabál után is.

E: - Melyik lenne az a kérdés, amit feltennél az interjú készítőjének?

M: - Miért pont én?

Végezetül Marci elárulta egy távoli tervét. „Nyugdíjasan minden reggel

végigjárom az összes közlekedő buszt, és azzal szívatom a fiatalságot, hogy

elfoglalom az ülőhelyeiket.”

Mindenképpen sok sikert! A Gólyabálon is.

M: - Gyertek el a bálra és szurkoljatok nekem és Katának!

Evelin, XII.A

Nagy Andrea- IX. d
Andival sajnos csak a világhálón keresztül tudtam elkészíteni az interjút, mivel szó

szerint lázas állapotok álltak fenn nála. Élénk emlékeim vannak róla az

előválogatóról, és az akkori kedves lelke töretlenül megmaradt.

H: Mondj néhány gondolatot személyiségedről!

A: Elég határozott vagyok, feltalálom magam mindenféle helyzetben. Őszinte, azaz

ami a szívemen, az a számon. Emellett érzékeny is, könnyen megbántódom.

H: Hogyan látod, mivel töltöd be a következő 4 év napjait?

A: Először is tanulással. Másodsorban szórakozással, kirándulással.

H: Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni és miért?

A:BDSz,mert érdekel, hogy mi zajlik az iskolában.

H: Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya vagy?
16
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A: Több embert megismerhetek,talán olyan személyeket is, akiket ezen évek alatt

másképp nem lenne esélyem. Ugyanakkor barátokra is szert tehetek.

H: Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

A:Talán azért, mert eléggé talpraesett vagyok ahhoz, hogy színpadon

szerepelhessek. De ezt már csak a zsűri tudná elmondani részletesen.

H: Mondj egy személyt, aki nem jutott be a

gólyabálos csapatba, és szerinted oda való?

A: Nem tudok ilyet.

H: Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? És

nyugdíjasan?

A: Remélem, hogy majd elérem azt a célom, amit

kitűztem magam elé. Szeretnék ügyvéd, vagy

rendőr lenni. Emellett egy boldog családot, hogy

majd nyugdíjasan az unokáimra vigyázhassak.

H: Melyik lenne az a kérdés, amit feltennél az

interjú készítőjének?

A: Milyen szakmát képzelsz el magadnak?

(bölcsész leszek, emberek! :D)

H: Egy zeneszám, ami téged jellemez.

A: Zanzibár-Nem vagyok tökéletes.

H: Ha édesség lehetnél, mi lennél?

A: Muffin.

U. I. Üzenet az olvasóknak?

Legyetek jók! Puszi mindenkinek.

Hilda
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Oprisor Kriszta
- IX. A

Ha az olvasó Krisztában érdekelt, jó helyre jött. Minden, amit tudni kell erről az igen

kedves és szép leányzóról, ezen az oldalon található.

De mit kell tudni róla? Szívesen és higgadtan fogadta a riport ötletét, tehát ő nem

fél az ilyesmiktől, az biztos. Egy jó másfél órába telt, amíg végeztünk, és engem

sikerült másfél óra alatt meggyőznie. Elmesélte nekem, hogy ha valamit a fejébe

vesz, azt meg is valósítja, kivéve néhány igen finnyás és lehetetlen esetet, de akkor

már nem ő a hibás, hanem az eset. Néha könnyen felkapja a vizet, de hamar

belátja, ha a társának van igaza, és akkor bocsánatot kér. Szeret sportolni, három

évig kosarazott, de egy sérülés miatt abba kellett hagynia. Ám a nagy Gólyabál

után megint el akarja kezdeni a sportolást. Két kutya és egy hörcsög mellett él.

Amikor megkérdeztem, hogy hogyan szeretné a következő négy év napjait eltölteni,

határozottan és komolyan megmondta nekem, hogy szeretne egy minél jobb

egyensúlyt találni szórakozás és tanulás között. Mindenképpen részt szeretne venni a

BDSz-ben, és a rádión is gondolkodik. Érdeklődtem az iránt is, hogy szerinte min

változtat majd az életében az, hogy gólya. Egy kis gondolkodás után azt

válaszolta, hogy semmiképpen se szeretné elhanyagolni a régi barátait, de

ugyanakkor örvend, ha újakat is fog tudni szerezni.

Attól fél, hogy nehogy a fejébe szálljon a dicsőség, de

a fejébe vette, hogy ez ne történjen meg, és már tudjuk,

hogy ilyenkor mi történik. Az előválógátón megpróbált

bátor lenni, és nagyon csodálkozott, amikor bejutott,

mert úgy gondolta, hogy voltak ott nála jobbak is. Úgy

gondolja, hogy Gombos Andreának is a szerencsés 16

között kellett volna lennie, mert ő is egy barátkozó,

szociális lény. Tíz év múlva úgy szeretné magát látni,

hogy befejezte az egyetemet (állatorvos akar lenni,

mert nagyon imádja az állatokat és a biológiát), házas,

de nincs gyereke. Nyugdíjasan se lazsálna, aktívan

szeretne élni, és unokákat nevelni.
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Végül meg neki kellett feltennie egy kérdést számomra. A Gólyabált elfelejtvén,

Kriszta megkérdezte, hogy miért álltam be a Tentamenbe? Hát miért? Vagány, mint

Kriszta.

Fábián Gusztáv Kolombusz

Böjthe Róbert- IX. B
Mondj néhány gondolatot a személyiségedről!

Róbert: Nagyon szeretek hülyeségeket csinálni,

persze csak kisebb dolgokat. A figyelmem

nagyon jó egy ideig, viszont ha megunom a

témát, akkor már semmit sem lehet kezdeni velem.

Nagyon szeretem a művészeteket. Imádok zenét

hallgatni, amelyet sajátos módon élvezek. Vagyis

gondolom, érdekesen nézhetek ki, amikor otthon

egyedül táncolok, és énekelek.

Mivel szoktad tölteni a szabadidődet?

R: Általában vagy olvasok valamit, ami érdekel,

zenét hallgatok, és színi körre járok.

Hogy látod, mivel fogod tölteni a következő 4 éved napjait?

R: Szeretnék kipróbálni minden lehetőséget, ami nyílik. Iskolán kívül pedig szeretném

folytatni a színi kört. K: Eredmények szempontjából? R: Nem szeretnék megbukni, az

most valahogy nem jönne jól.

Melyik diákszervezeteket szeretnéd kipróbálni?

R: Lényegében mindegyiket. A Tentament, a Rádiót és a DSz-t is.
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Szerinted min változtat az, hogy te most gólya vagy?

R: Nagyon kevés időm lesz. Ebben az időszakban kevesebb időm lesz tanulni, a

Gólyabálos próbák miatt. Viszont sok embert meg lehet ismerni. Új barátokat biztos

szerzek, viszont lehet, hogy a régiekből elvesznek páran.

Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

R: Szerintem azért, mert jól sikerültek a próbák. Mindig próbáltam válaszolni a

kérdésekre, még ha nem is tudtam a választ. Az improvizációs feladaton egy

kecskét kellett eljátsszak, és úgy érzem, hogy az elég jól ment. Megrágcsáltam a

nadrágjukat.

Mondj egy személyt, aki szerinted Gólyabálba való, de nem jutott be.

R: Több olyan embert ismerek, aki nem jutott be, de szerintem ott a helye. Például

Plaias Krisztián és Zeces Ivett, valamint Tamara és Imola, akiknek sajnos nem tudom

a családnevüket, mivel ott ismerkedtünk meg. Róluk mesélték, hogy nagyon jól

alakítottak. Kár, hogy egy osztályból csak 2 embert választhattak be.

Hogy látod magadat 10 év múlva?

R: Ott ülök orvosin, és kínlódok, hogy megtanuljam a mikrobiológiát, viszont nagyon

gondolkozom még a színin is. 10 év múlva szerintem még nem lesz családom, mivel

egyetemen leszek. Szeretnék a városban egyetemezni, majd utána elköltözni. K: És

nyugdíjasan? R: Szeretnék egy kis házat valahol az Isten háta mögött, egy kis tóval,

kutyával és családdal. Lenne 2 vagy 3 gyerekem, mindenképp a feleségemtől.

Mi lenne az a kérdés, amit feltennél az interjú készítőjének?

R: Hogy kerültél be a Tentamenbe?

Mit üzennél az olvasónak?

R: Mindegy a szereped, a lényeg a szeretet!
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Madaras Hunor- IX. g
Nem volt könnyű összehozni az interjút, mivel ezek a

gólyák nagyon elfoglaltak. Még akkor is, ha Hunort

a megbeszélt időpontban éppen a nagymamája

foglalta le. De hosszas egyeztetés után találtunk egy

nagyszünetet, ami mindkettőnknek megfelelt. Igaz,

minden csak elhadarva lett, de legalább a válaszok

gyorsak voltak, töprengés nélküliek és spontának.

Talán így a legőszintébb...

1. Mit gondolsz a személyiségedről?

Kedves, néha gonosz, és azt mondják, jó humorú. De

nem kell félreérteni, a gonoszság csak a humor

keretein belül.

2. Hogyan látod, mivel fogod tölteni a Bolyais

életed napjait?

Tanulok, amennyire lehet, meg amikor időm van, kimegyek a barátokkal,

osztálytársakkal. És a táncedzésekkel. 4 éve sporttáncolok. A teniszedzéseket abba

kellett hagynom a suli miatt, ezt nem akarom.

3. Melyik diákszervezetben vennél szívesen részt?

A rádióban szerettem volna, de már meggondoltam magam. Mondjuk zenét tenni

szeretnék, de a bemondás nem menne nekem.

4. Mit változtat az, hogy gólya vagy?

Hát, amikor kimegyek szünetre, mindig legalább hárman odajönnek hozzám

gratulálni. Meg a bejutás után tízessével érkeztek facebookon a barátkérők.

5. Szerinted miért kerültél be a szerencsés 16 közé?

A tánc miatt. (Röviden és velősen mondta, nem is kételkedhettem.)

6. Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálos csapatba, és szerinted

oda való?

Urszu Ervin.

7. Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? És nyugdíjasan?

Szakállasan, motorral, nőtlenül (nevet). Na jó, nem. De motor az lesz. És szeretnék

két gyereket. Azt még nem tudom, hogy feleség lesz-e addigra...
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Szabó Ágnes- IX. E
Zöld-sárga ősz volt, szombat és kilenc óra harmincnyolc perc. A Bisztró, a Piaf, a G.

zárva. Hát, akkor leültünk egy padra a füstös napfényben.

Ágnes. Hogyan látod önmagad? (Nem sietett, nem habozott a válasszal.)

Magamat kicsit határozatlannak, de kiváncsinak

minden témakör iránt.

Nyugodt személynek tűnsz.

Kívülről lehet, hogy igen, de belülről mikor hogy.

(Lassan pislog, olyan minden pillantása,mintha

fényképet készítene.)

Hogyan látod a líceumi évedet, itt a Bolyaiban?

Nagyon várom már. Nagyon érdekesnek tűnnek, a

BDSZ programjaival együtt.

Szeretnél jelentkezni a BDSZ-be?

Oda már megvannak a jelentkezők, de a

programokon szeretnék részt venni.

Min fog változtatni az, hogy gólya vagy?

Sok új barátot jelent, sok új embert ismerek meg ezzel. Változtat majd a

személyiségemen, de remélem nem rossz irányba.

Nyugdíjasan éppen úgy, mint nagyapámat: ülök a fotelben, nézem a tévét, és

várom, hogy hozza az asszony az ételt.

8. Mondj egy számot ami jellemez téged.

Cruisin’ for a Bruisin’. Egy filmzene, de nagyon szeretem.

9. Milyen kérdést tennél fel nekem?

Miért kellett ezt az interjút?

Aztán mindketten elsiettünk. Hosszú a hosszú szünet, de egy interjúnál többet azért

nem bír ki.
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Szerinted miért választottak be a legjobb 16 közé?

Amikor jelentkeztem gólyának, nem az volt a szándékom, hogy beválasszanak,

szórakozni mentem. Hogy miért választottak be azt..nem tudom. Feloldódtam, meg..

nem volt feszült a hangulat, jól éreztük magunkat.

Melyik volt a kedvenc próbád?

A tánc is tetszett és az improvizálás is. Az improvizálásnál bementünk négyen.. és

végigordibáltuk, olyan szerepet kaptunk. A tánc jól ment, néptáncolok és az sokat

segített.

Ki az aki nem jutott be, de szerinted be kellett volna jutnia a gólyabálos

csapatba?

Sok magabiztos személy jelentkezett az osztályomból és máshonnan, akik táncolnak

és ügyesen feltalálják magukat a legtöbb helyzetben. Úgy gondolták, hogy biztosan

be fognak jutni és szerintem, pont emiatt nem sikerült nekik.

Hogyan látod magad tíz év múlva? Vagy nyugdíjasként?

Nyugdíjasként szeretnék egy nagy boldog családot, és nyugodt életet.

Szeretetteljeset.

(Még a találkozásunk elején elmondta, hogy balesetet látott a reggel.Egy bácsival

történt, az átjárón.) A kérdéseim elfogytak, a gólyák pedig gyűltek a fészekbe, a

próba hamarosan kezdődött.

Weisz Júlia- IX. F
Júliával egy folyosónyi termet jártunk be, mire találtunk egy üres osztályt, ahova

letelepedhettünk. A beszélgetés hivatalosan és „interjúsan” indult, de hamar

megtaláltuk a közös hangot, és a végére többet beszéltünk sorozatokról és

tanárokról, mint a kötelező kérdésekről.

1. Mondj néhány gondolatot a személyiségedről.

Barátságos, őszinte, szókimondó és... sportos. Szeretek sízni és táncolni.

2. Mit gondolsz, mivel töltöd a következő 4 év napjait?

Legfőképp tanulással, de szórakozással is. Ami a legfontosabb, megpróbálok mindig
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vidám maradni.

3. Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni?

A BDSz-ben. Ott voltam az első gyűlésen, és nagyon megfogott a hangulata.

Remélem lesz rá időm, és a Gólyabálra való

készülődés nem veszi el minden szabad

percem...

4. Szerinted mit változtat meg az, hogy

gólya vagy?

Azt, hogy népszerűbb leszek. De nem szeretnék

sokat változni, olyan akarok maradni, amilyen

most vagyok.

5. Szerinted miért választottak be a

szerencsés 16 közé?

Valószínűleg láttak valamit bennem, valami

különlegesebbet. Meg gondolom a tánc miatt is.

Mivel 8 éve sporttáncolok, abban érzem

magam a legkényelmesebben.

6. Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálos csapatba, és

szerinted oda való?

(Felsorol csomót, alig tud választani). Nagy Noémi. Vele együtt voltam bent a

válogatón, és szerintem megérdemelte volna.

7. Hogyan képzeled el magad 10 év múlva?

Akkor 25 leszek? Férjhez kéne addig mennem...Valószínűleg hosszú barna hajam

lesz, és sport-vagy magyartanár leszek.

8. És nyugdíjasan?

Ezt a kérdést nem vártam (nevet). Azt hiszem törődő nagymama lennék, és talán

szeretnék elköltözni.

9. Melyik filmben játszanád el szívesen a főszerepet?

A vámpírnaplókban! Úgy szeretnék Elena lenni.

10. Melyik lenne az a kérdés, amit feltennél az interjú készítőjének?

Miért nem nézed meg végig a Vámpírnaplókat? Olyan jó. (Aztán tovább

győzködött...)
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Szigeti Nimród- IX. F
Nimróddal egy csütörtök délután ültünk le

beszélgetni. Pár perces késésem ellenére kedves

mosollyal üdvözölt, s miután nagy nehezen

átvergődtünk a kapualjba áramló tömegen, egy

üres osztályt választottunk „kérdezz-felelj” játékunk

színhelyéül.

1. Mondj néhány gondolatot a

személyiségedről!

Bosszúálló vagyok, nem szeretem, ha játszadoznak

velem… Szeretek olvasni (kiderült, hogy a Trónok

harcát olvasná, ha engedné az ideje), és szeretem

a régi dolgokat. A gondjaimat nem szeretem

megosztani a szüleimmel… Zenész vagyok,

hegedülök, brácsán és bőgőn játszom. Mindemellett néptáncolok, és a népzenét is

szeretem.

2. Hogyan látod, mivel töltöd be a következő 4 év napjait?

Jó lesz itt a Bolyaiban, eddig mindenki szeret…

3. Melyik diákszervezetben szeretnél részt venni?

Tentamen.

4. Szerinted mit változtat meg az, hogy gólya vagy?

Nagyon sok mindent, most már nem unatkozom, felismernek az iskolában az

emberek, és a lányok is olvadnak utánam (válaszolja a lehető legártatlanabbul).

5. Szerinted miért választottak be a szerencsés 16 közé?

Mert megfeleltem. Tetszettem a zsűrinek.

6. Mondj egy személyt, aki nem jutott be a gólyabálos csapatba, és szerinted

oda való?

Egy lány osztálytársam. Nem tudom milyen, de valamilyen Edina… Nagyon szépen

hegedül.

»
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7. Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? És nyugdíjasan?

Tíz év múlva… Lesz szakállam és tucatnyi zenei meghívásom. A család már

alakulgat akkor. Az első könyvem is kész lesz. Nyugdíjasan a kandalló mellett fogok

ülni, és azt csinálom, amit szeretek.

Nimródról tudni kell, hogy nem is álmodik olyan nagyot, amikor a tucatnyi fellépésre

gondol, hiszen már most is sok helyre hívják zenélni. A beszélgetésünk során hamar

megállapítottam, hogy a szerénység és Nimród két egymástól nagyon távol eső

fogalom. Ezt ő is beismerte, de hozzátette, hogy ezen szeretne javítani. Kiderült,

hogy a kis gólya nem csak zenei tehetségével hódít… később író szeretne lenni.

Mikor megkérdeztem, hogy szerinte melyik zeneszám jellemzi őt a leginkább,

hosszas gondolkodás után megvonta vállát, majd azt mondta, hogy nem figyeli a

számok szövegét.

Nimród üzenete:

„ Szeressétek a gólyákat!“

Fodor Bence- IX. C
Furcsán alakult az interjúm Bencével. A megbeszélt időpontban nem tudtunk

találkozni, úgyhogy egy alternatív megoldást találtunk, és telefonon beszélgettünk

egy keveset. Arra számítottam, hogy kínos csendek lesznek majd, de Bencének és az

ő jókedvének hála, ez nem így alakult.

Mondj néhány szót magadról!

Barátkozó típus vagyok, nagyon szeretek szórakozni, röhögni meg viccelődni. És

szeretek sportolni is!

Hogy képzeled el az elkövetkezendő 4 éved?

Tanulok, például... Persze nem viszem túlzásba. 3 évig szórakozok is, aztán az utolsó

évben nagyon komolyan odaállok.

Melyik szervezetben szeretnél benne lenni?

A rádióban. Mert szeretem a jó zenét!

Min változtat az, hogy gólya vagy?

»
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Háát... Több ember ismer fel. (Komolyan, olyanok is, akiket én nem ismerek!)

Szerinted miért kerültél be a szerencsés 16 közé?

Nem tudom, miért. Nem tudom, tényleg. (Biztos vagyok

benne, hogy a lapockás trükk közrejátszott. – a szerk.)

Mondj valakit, aki nem jutott be a gólyabálos

csapatba, bár szerinted oda való!

Sipos Bogi, egyértelműen. Meg Balde Roland. Ő egy

nagyon vagány személy.

Hogyan képzeled el magad tíz év múlva?

Tíz év múlva... 25 éves leszek. Igen… Fogorvosként.

És nyugdíjasan?

Egy menő nagytatának képzelem el magam, akihez az

unokák szívesen járnak majd.

Ha te kérdezhetnél tőlem, mit kérdeznél?

A telefonszámod megkaphatom? – kacagva. (minekután telefonon zajlott az interjú)

U.I.: Remélem, mindenki elolvassa ezt a Tentament, mert nagyon érdekes, és

megismerhetnek minket, gólyákat, kicsit jobban is.
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Vajon merre is hajlik a gólyák lába?
Ceruzát ragadtam a válaszra várva,
Hogy a fészkelgő emberek ne vesszenek kárba,
Röppentem,mint az elefánt virágról virágra,
Gólyát rajzoltattam a Tentamen margójára!

Gáspár

Ti rajzoltátok!
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