




Megkezdődött az új tanév a diákok és a tanárok nagy-nagy 
örömére. Benépesült az udvar minden zuga. A rádióból újra zene 
szól és körbenézve szinte keresni kell a régi arcokat, mert az ember 
szeme a „friss husikákba” ütközik. Fürkészően nézzük őket, mert 
mindenki rájuk kíváncsi: kik ők, miért választották a Bolyai Líceumot, 
mit várnak el, mire számítanak, hogyan telnek az első napjaik, miért 
jelentkeztek Gólyabálra, miért nem… és a végtelenségig lehetne 
sorolni a sok felhalmozódott kérdést. A Tentamen idén is tesz arról, hogy 
választ adjon. Gólyabálos különszámunkban csakis a jövevényekre 
koncentrálunk. Jó olvasást!

Üdv néked, olvasó!
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Osztálybemutatkozók, 
avagy az újoncok színre lépnek

IX.A
Bolyai+ 9A --> Iskolakezdés

28 új diák nem kevés.
Megvan minden reagens,
Összegyűlt a sok eminens.

Tanárokkal van szerencsénk,
Az oszi a mi domború lencsénk,
Huszonnyolc sugarát összetartja,

S fizikából tanítgatja.

Mint a mágnes vonzzuk a tudást,
Természettudomány érdekli a sok Á-st.

Egy hullámhosszon vagyunk mi,
Órák előtt jól tudunk zajongani.

De a tanulásban nincs súrlódás,
Minden úgy megy, mint a karikacsapás.

Élünk Arkhimédész elvével,
Ez az osztály nem süllyed el!

IX.B
 Kicsit még mindig idegen számunkra ez a bolyais légkör, de már aktívan 
részt veszünk a lehető legtöbb tevékenységen. Ezek egyike az Ügyes kezeknél való 
önkénteskedés, amivel egyelőre csak a mi osztályunk foglalkozik. Amellett, hogy 
komolyan vesszük a tanulást és az egyéb feladatokat (Tentamen, BDSz), szórakozni 
is szeretünk. Néhányunk rajong a sportokért, amit rendszeresen űznek is (kosárlabda, 
foci, tenisz, úszás). Mások a művészetek terén is tehetségesek. Így az érdeklődési 
körünk nagyon széles, nyíltak vagyunk mindenre, ami új, ismeretlen, szokatlan; bár még 

bátortalanok vagyunk nemcsak az új dolgok miatt, hanem az 
ismerkedés szempontjából is. Minden esetre reméljük, hogy az 
együtt töltött idő alatt egy jó, összetartó, vidám közösséggé 
formálódunk majd.
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IX.C
 Úgymond már nem is vagyunk bolyais diákok, de mindez 
csak papíron van így, hisz mi teljes mértékben kivesszük részünket a 
diákéletből és a “bolyais feeling-ből’’. Megpróbálunk részt venni minden 
iskolai és katolikus programon is, ugyanis mi, ”Kicsi Cések” sokoldalúak 
vagyunk így mindenki megkapja a számára tetsző tevékenységet. 
Osztályunkban sokféle ember van: sportolók, művészlelkek, rockerek, 
de legfőképp életvidám diákok. Szeretünk szórakozni és egymással 
tölteni az időnket. Reméljük, hogy ebben az iskolában még jobban kifejlődhet az 
egyéniségünk és szép emlékeink maradnak ebből az időszakból.

IX.d
 Hol volt, hol nem volt, a Sáros utca és a Bolyai tér között, volt egyszer egy 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, melynek kapuján túl, a jobb felöli folyosón, a kettes terem 
ajtaján túl helyezkedünk mi, egy német-olasz intenzív osztály. Vezetőnk, Benedek Tímea, 
már első napon feldolgozta, hogy mit hogyan kell tenni, és hogy bolyais diákká miként 
is válik az ember. Ennek az osztálynak a padjaiban 27 reményekkel teli tanuló ül nap 
mint nap, kiknek egyik része „Buongiorno”-val, a másik része pedig „Guten Morgen”-nel 
kezdi a napot. 
Közös történetünk legelején, kissé elveszettek voltunk, ahogy minden nap kérdésekkel 
tele léptük át iskolánk kapuját, minden szünetünket a titokzatos levelek válaszainak 
megírásával töltöttük, mostanra sikerült gondos „szüleink” segítségével összerázódni és 
jobban megismerkedni ezzel a hatalmas épülettel, amelynek minden zuga valami újat 
rejtegetett számunkra.

IX.E
 A mi kis osztályunk 14 lánnyal és 14 fiúval, tökéletes elosztással indult 
volna, ha egyik osztálytársunkat el nem ragadja a délutáni teázások 
vágya és el nem költözik Angliába.
    Osztályunk minden tagja ez alkalommal először és azt hiszem utoljára is 

előkotorta minden költői tehetségét és ez lett az eredménye: 
Matek-infó vagyunk,
Számoktól nem riadunk.
IX.E az igazi,
Nem lehet őket megizzasztani,
Mert ők mindent kibírnak,
Főleg a reggeli tornákat!
7-re menni is kellemes,

A logikaóra felébreszt.
A kettesektől sem félünk,
Hisz egyszer úgyis végünk.
Megoldást mindenre kapunk,
Csak a kémia fog ki rajtunk.
Csend az nálunk soha sincs
De ha mégis az nagy kincs!
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Szüneteken sem unatkozunk,
Énekelünk, gitározunk.
Emellett sok a másolás, a lusti,
Mi vagyunk a legjobbak az tuti.
Nevetésből sosincs hiány,
Minden szünet nagyon vagány.
Ahányan vagyunk, annyi félék,
De a legfontosabb kötelék:
Összetartóak vagyunk,
Tanáridegeket közösen gyilkolunk. 
Szerencsénk is van elég,
Hisz konnektorba szeg is fér, 
Anélkül, hogy megsérülne
Osztályunk (E)szeskéje.

Lehet bármilyen óhajunk-sóhajunk,
Az oszinéni megoldja az összes bajunk.
Minden gyerek szereti,
Boldog lehet, aki ismeri.
Büszke mind, ki idejár,
Hisz az E osztály kész humorgyár.
Gondolj ránk, ha a 14-es teremnél jársz,
S ha keresel, ott meg is találsz! 
 
Szóval mi 27-en, mára már átvergődve 
az ismerkedés minden akadályán, (még 
ezen a bemutatkozáson is), készen állunk 
a feledhetetlen BOLYAIS ÉLETRE!

IX.F
 A IX.F osztály… Talán a legelső gondolat, ami eszembe jut frissen-összerázódott 
közösségünkről, az a család lenne. Hiszen egy összetartó és sokszínű közösség a mi 
osztályunk, s mindenki szemében látszik a csillogás, hogy szeretné jobban megismerni kis 
közösségünk tagjait. S talán nem is idő kérdése, hogy mikor kovácsolódik teljesen össze 
az osztály, hiszen szerintem ez már az első iskolai napon megtörtént, amikor még alig 
tudtuk egymás neveit, de mégis, amikor osztályfőnökünk tanácsára szóláncként ismételtük 
el egymás neveit, mindenkin látszott az igyekezet, s a megismerés vágya. Már akkor 
érezhettük azt a légkört, ami mindennap körüllebegi az osztálytermet, hogy mindenki 
támogatja a másikat mindenben, s elfogadjuk egymást erényeinkkel és hibáinkkal 
együtt… S mint egy 29 darabból álló mozaikban, mindenki nélkülözhetetlen szerepet 
tölt be osztályunkban, s minden egyéniség csak még színesebbé teszi az összképet. 
Hiszen ebben az osztályban minden egyéniség fontos szerepet tölt be, s ha valaki 
hiányzik az egyik tanítási napon, akkor maga után, ha rövid időre is, betölthetetlen 
ürességet hagy…
“Egy mozaik attól szép és érdekes, hogy sok színben tündököl, de mégis egy egészet 
alkot!”
Habár a mozaik darabjai nem egyformák, az összkép mégis harmonikusan összetömörül 
az F betűben. Mert a IX.F nem csak egy osztály, hanem egy összetartó közösség.
A szövegbeli idézet: Bondoroi Robert angoltanár
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IX.g
 A Mi Osztályunkról igazán elmondható, hogy ‘’jobb, összetartóbb, különlegesebb, 
mint a többi osztály.’’ A tény azonban az, hogy az évfolyam többi osztálya is ugyanezt 
vallja magáról… 
  A Mi Osztályunk a kilenc gé. Most épp a tizenegyes terem ajtaja mögött.
  A Mi Osztályunk negyvenkilenc egész hatvanhárom méter magas, és ezerötszáztizenkét 
kiló.
   A Mi Osztályunk nagy lábon él, melyre ezerszáznegyvennyolcas méret illik, mégsincs 
soha mezítláb.   A Mi Osztályunknak feje is van, ráadásul nem is egy, hanem rögtön 
száznegyven. Tizennégy darab szép kék szeme van, négy zöld, és harmincnégy barna, 
persze a szín különböző árnyalataiban.
  A Mi Osztályunk sokoldalú, hiszen hét különböző hangszeren tud játszani, akár 
egyszerre is, méghozzá úgy, hogy a száznegyven fejéből csak tizenötöt vesz igénybe.
  A Mi Osztályunk rokonokban is bővelkedik: negyvenkét testvére és ötvenhat szülője 
van, unokatestvérekről, kutyákról, macskákról, teknősről, nyúlról nem is beszélve… 
  A Mi Osztályunknak csak tizenegy százaléka lány, és annak ellenére, hogy mi hárman 
gyengén képviseljük az amúgy is gyengébb nemet, az osztálybéli feladatok nagyját 
nekünk kell elvégezni.
  Ez A Mi Osztályunk.
  Ez az Osztály heti harminchat órát tölt az iskola falai között, és az utolsó csengetéskor 
nap, mint nap darabokra esik. A darabok szétszóródnak a városon belül és kívül. De 
minden hétköznap reggel újra összegyűlnek, és az osztály megelevenedik a négy fal 
között.
  Szóval A Mi Osztályunk „jobb, összetartóbb, különlegesebb, mint az évfolyam többi 
osztálya.”
  A Mi Osztályunk ugyanolyan, mint a többi.

IX.H
 Már az elején tudtuk, hogy egy összetartó osztályközösség leszünk, legalább 
is gondoltuk. Megpróbáltunk már iskolakezdésre összehangolódni. Az állatkert volt az 
a hely, ahol először történt a nagy találkozás. Eleinte persze volt, hogy furcsán néztünk 
egymásra, de mára már azt mondhatom, hogy senkit sem a borítója alapján ítéltünk 
meg. Mivel az osztály létszáma 28, amiből 19-en jöttek a környező falvakból, mi 
vagyunk az az osztály, amelyik be tudja bizonyítani, hogy nem kell egyből mindenkinek 
mondani, hogy „Oh. Ő falusi. Akkor biztos nem lehet jó fej”, mert ez nem igaz. 
Nagyon jó, hogy ennyi féle ember van egy helyen, mert így 
mindenki megismerheti a másik szokásait és életformáját. Azt 
sem felejthetjük ki, hogy az osztályfőnöknőnk, Fekete Erzsébet 
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is új az iskolában, akárcsak mi, így ténylegesen együtt tudunk harcolni az újdonsült 
nehézségekkel. Büszkén mondhatjuk, hogy H-sok vagyunk, hisz van 3 gólyánk, vannak 
sportolók, táncosok és fényképészek is az osztályban. Napról napra érezhető, ahogy 
egyre szorosabb barátságok és erősebb osztályközösség alakul ki. Reméljük, ez nem 
változik, vagy ha mégis, csakis jó irányba.

Körkérdés
Miért nevezik a frissen jött kilencedikeseket gólyának?

• Mert még nevelhető félben levő gyerekek.
• Mert most kezdik a repülést.
• A gólya egy jelképes állat… madár, madár, madár!
• Talán mert… áá, mindegy.
• Azért mert a gólyák jönnek tavasszal, mi meg ősszel jövünk. Az ősz az iskola tavasza!
• Azért mert a fecske foglalt volt.
• Há én honnan tudjam?
• Mert meg kell tanuljanak repülni.
• A gólya beavatási mód, ezért is piros a csőre, mert leégett a pofánkról a bőr. (gólya 
előválogatón)
• Mert én neveztem el őket így.
• Mert hosszúak a lábai.
• *mély csend*
• Mert én megtehetem.
• A kicsiknek azt mesélik, hogy a gólya hozza a gyereket (a gyerek is új?).
• Mert fehérebbek, mint egy fecske, 
magasabbak, mint a galamb és nem 
futnak olyan gyorsan, mint egy strucc.
• Várj, kell gondolkozzak valami 
kreatív válaszon.
• Mert nem nevezik keselyűnek.
• Matyi.
• Gondolom azért, mert a gólyák 
nyár végén elmennek.
• Mert más bolygóról repültek le.
• Mert kilencedikesek.
• Miért ne?
• Gólyamese…

6
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Bájlándó előválogató!
Türelmetlenség, tömeg, zaj. 
Ez volt az utolsó emelet folyosóin, egy szerdai délutánon. 
Persze mint mindig a kilencedikesek izgulva várták azt a 
pillanatot, amikor megmutathatták önmagukat. Jómagam 
is figyelemmel követhettem a kilencedikes csemetéket 
amint apait-anyait beleadnak a táncba. Más is átélte 
azt az izgalmat, még amikor fiatal kis újonc gólya volt. 
Amint beléptek a terembe és szembetalálták magukat 
a tizenkettedikes nézőkkel illetve a zsűrivel, látható volt 
arcukon a meglepettség és az izgalom. Voltak olyanok, 
akik felszabadultan mindent beleadtak, voltak olyanok is, 
akik kevésbé tudták elengedni magukat. Kíváncsiságom 
határtalan volt, ezért pár zsűritagtól választ kértem 
kérdéseimre. Szász Edina szerint, aki a táncpróbánál volt 
zsűritag, az egyéniség illetve személyiség az, ami számít, 
és nem a külső. Persze az ideális gólya tulajdonságai között 
fel volt sorolva a kreativitás, kedvesség és szerénység. 
Ezen véleményen volt Szabó Tamás is és Mánya Petra, 
akik úgyszintén zsűritagok voltak. Mivel ők is annak idején 
Gólyák voltak, türelmetlenül várták azt, hogy végre 
forduljon a kocka és ők legyenek a mentorok. Céljuk az, 
hogy jó kapcsolatot építsenek ki a kilencedikesekkel és 
bevezessék őket a Bolyais diákéletbe. Míg bent különféle 
zenére táncoltak, éppenséggel impróztak, addig a 
folyóson mások csak kérdezgették társaikat, hogy 
„Na, mi volt? Nehéz volt?” és lassacskán így alakultak 
ki az ismerkedésből a barátságok. Jakab tanár úr első 
kérdését, mikor a kilencedikesek beléptek a tánc próba 
ajtaján, („Fel vagy mentve tornából?”) egyesek komolyan 
vették, mások pedig viccesen visszaválaszoltak („Eddig 
még nem voltam, de a mai nap után, úgy érzem, leszek.”)
A tavalyi gólyák, nem csak bíztatták az ideieket, hanem 
meg is környékezték őket kérdésekkel. 
- Mivel égetnéd le magad a legjobban?
- Tánccal…  
- Hát… Azzal, hogy megjelenek.
- Ha megbotlok…

- Ha komoly lennék.
- Az improvizációnál.
- Gyufával

Amellett, hogy sajnos sokan kihagyták az előválogatót, akik részt vettek nemcsak 
élménnyel gazdagodtak, hanem új barátságokat is kötöttek.
 Nagy Noémi
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A gólyák!
Adorjáni Kincső - IX.F
Ha valakit meglátsz szüneten, aki zenére jár az 
udvaron, nagyokat kacag, vagy épp lóbálja 
boldog, göndör fürtjeit, az nem más, mint 
Kincső, az egyik IX.F-es gólyánk.
Kincső úgy gondolja, ha már kilencedikes, miért 
ne próbálna ki mindent? Az, hogy bekerült a 
Bolyaiba, és részt vehet a gólyabálon régi 
vágya, így nem csoda, hogy 32es mosollyal 
válaszolt kérdéseimre. Reméli, hogy az 
elkövetkezendő 4 év eseményekkel teli lesz, és 
minden, aminek nekikezd jól fog elsülni. Arra a 
kérdésre, hogy ki a kedvenc tizenkettedikese 
alaposan átgondolt választ adott, Lehelre, 
Ilkára, Alpárra, Edinára és Danira szavazott. 
Nem szereti, ha arról faggatják, mit adnak elő 
párjával a cirkuszi porondon, azt üzeni “Ott 
meglátják majd!”
• Melyik zeneszám a jelenlegi 
kedvenced?
„A Shinedown-tól a Bully.”
• Mi a kedvenc édességed?
“A torta, a csupa-csokis.”
• Melyik film jellemzi leginkább a mostani életed?
“Egyik sem. A romantikus filmeket szeretem és azok most nem…”
• Mit csinálnál, ha te lennél az utolsó ember a Földön?
“Húha… az durva lenne! Építenék egy kuckót és vagy leélném az életem, vagy 
belehalnék a magányba. Nem szeretek egyedül lenni, kedvelem a társaságot.”
Kincső kedves lány, aki az interjú alatt is megfontolt, velős válaszokat adott. 
Személyiségével és mosolyával hamar elnyeri az ember tetszését. Előszeretettel jár a 
hosszú, fárasztó próbákra, reméljük teljesülnek vágyai és jól fogja érezni magát. Sok 
sikert neki! :)
         Te
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Bíró Hunor - IX.g
Hunival szerdán, órák után ültünk össze, 
hogy meginterjúvoljam, miután kiderült, 
hogy aznap nincs próbája. Szegény 
fáradt volt, mert keveset aludt, de 
volt olyan kedves, hogy válaszolt a 
kérdéseimre. :)
Egy humoros, kreatív, megragadó 
személyiségű fiúnak ismertem meg, aki 
profin gitározik, és egyszerűen csak 
szeret a színpadon lenni. A barátai 
biztatására jelentkezett a gólyabálra, 
meg azért, mert jó buli. Ebben szépen 
megegyeztünk, ahogy abban is, hogy a 
következő négy éve jó hangulatban fog 
telni, viszont tanulás szempontjából nehéz 
lesz. Arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc 
tizenkettedikese, rövid gondolkodás után 
rávágta, hogy Bányai Bori (XII.A). 
És hogy melyik az a kérdés, amit nem 
szeretné, ha feltennék neki? Hát emez 
itt: Miért akarsz nyerni? Voltam olyan 
rendes, és nem kérdeztem meg tőle… Az idei gólyáknak valamiért a rémálmuk ez a 
rövidke mondat.
A kreatív kérdésekre gyors, rövid válaszokat adott: 
1. Milyen gyümölcs lennél?
Eper, mert olyan édes, mint én.
2. Hogy képzeled el magad 50 év múlva?
Egy kivénhedt rock-sztárnak, aki már túlvan karrierje csúcspontján, de azért még mindig 
koncertezik és nagyon boldog. 
3. Mitől félsz a legjobban?
Félek, hogy nem nevetnek ki...
4. Ha rajtad múlna, milyen tantárgyak lennének az iskolában?
Leginkább zeneóra, meg sok-sok relaxációs óra lenne az én órarendemben.
5. Ha időutazó lennél, hova mennél?
A jelenben maradnék, és élvezném.
       Etus :)



10

Boga Balázs - IX.B
- Mit csinálnál, ha te lennél az utolsó ember a földön?
Megnyerném a gólyabált, hiszen nem maradna vetélytársam.
- Tenger vagy hegyek?
Tenger, mert imádom a vizet! 
- Ki a kedvenc 12.-esed?

- Erre azt hiszem egyszerű a válasz. A 
testvérem, Bence.
- Inkább alkotnál maradandót és 
elviselnéd az ezzel járó nehézségeket 
vagy élnél boldog életet?
Mindenképp maradandót alkotnék még 
nehézségek árán is.
- Milyen szupererőt választanál?
Ha választhatnék egy szupererőt, akkor 
leginkább teleportálódnék, így elég 
lenne, ha felkelek 7 óra 40 perckor, akkor 
is beérnék a suliba, sehonnan sem késnék 
el.
- Melyik dal jellemzi legjobban a 
személyiségedet?
*kacag* Sexy and I know it! Nem na. 
Vagyis de!
- Mit vinnél magaddal egy lakatlan 
szigetre?
Nem tudok dönteni X-Box One és barátok 
között… Maradjon a barátok!

Ha Bazsira gondolok, az első szó, ami eszembe jut, az az örök vidám.  Ahányszor 
a folyósón láttam, ő mindig vigyorgott, így kérdéseimre is óriási mosollyal az arcán 
válaszolt. Megtudtam, hogy a gólyabálra a testvére miatt jelentkezett, hiszen ő nem 
tette meg és nagyon megbánta. Emellett ott voltak a barátai is, akik végig mellette 
álltak, bíztatták őt. Úgy gondolja, hogy izgalmas négy évnek néz elébe, már csak azért 
is, mert amit a leginkább elvár tőle az a kevés tanulás és az annál több szórakozás. 
Amikor afelől érdeklődtem, hogy mi az a kérdés, amit nem szeretné, ha feltennének 
neki, ő azt válaszolta, hogy a “Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?”, hiszen amióta 

megkezdte a kilencediket, mindenkitől csak ezt hallotta. Nem bírtam megállni, hogy 
én ne kérdezzem meg, de válaszként csak egy hangos “ne na”-t kaptam.

Niki
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demeter dóra - IX.d
Az ilyen különleges embereket, mint Demeter Dóra, a IX.D osztály (egyik) büszkesége, 
legalább egyszer az életben ki kell faggatni. Azért jelentkezett a gólyabálra, mert 
szerinte ez is egy élmény és az idősebbektől gyakran hallotta, hogy megbánták, ha 
kihagyták. Nagy intelligenciára vall, ha valaki mások hibájából tanul. Emellett vicces és 
kedves is. (Hát kell ennél több?) A Bolyaiban töltött évek szerinte izgalmasak lesznek, 
tele bulikkal és tanulással. Mikor megkérdeztem, hogy ki a kedvenc tizenkettedikese nem 
habozott sokat, megjelölte mentorát, Frunza Rolit és egy jó barátnőjét, Gálfi Andit. És a 
kérdésre, hogy miből kapta a legelső négyesét, amit legszívesebben elkerült volna, nem 
tudta a választ. De attól függetlenül tovább zaklattam a kérdésekkel:
1. Mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre?
Az ágyamat és a laptopomat. 
2. Melyik országban élnél a legszívesebben?
Angliában, mert szeretem a kultúrájukat, Londont és a közreműködést, ami ott van. 
3. Ki a példaképed?
A szüleim. Szerintem ők mindent jól csinálnak, meg tudnak oldani gondok nélkül. A 
konfliktusokat is jól kezelik.
4. Melyik film jellemzi jelenleg az életed?
Barátok Közt vagy az Éjjel-nappal Budapest. (Csak viccelt-a szerk.) Nem tudom. Így erre 
most meghatározó film nincs.
5. Mi a hobbid?
Az úszás, vízilabda. Ezen kívül szeretek kosarazni, görizni. Tehát a sportok. 
Dodó végig készségesen és mosolygósan felelt a kérdéseimre.  Nem kerülte vagy 
forgatta ki őket. Szerénységével lenyűgözött. Én már csak azt remélem, hogy az 
elvárásai beteljesülnek és valóban izgalmas, bulis négy éve lesz a Bolyai falai között. 

N.A.
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Elec József Attila - IX.C
A kezdetektől…  
“Szia, Attila, Noémi vagyok a Tentamentől.”
“Szia… kérlek, újra mondanád? “
Így kezdődött ismerkedésem Jocóval, merthogy később kijavított, hogy ő Jocó, nem 
Attila. 

Pár perc után belevágtunk az interjúba. 
Kérdéseimre tömören, jókedvűen válaszolt.
1. Melyik dal jellemzi a legjobban a 
személyiségedet?
Úgy gondolom, hogy legjobban a „Stay 
with me” Sam Smithtől, többnyire.
2. Milyen szupererőt választanál?
Bárkinek az arcára mosolyt csalni :) (Hát 
nem édes?) 
3. Mi a kedvenc édességed?
A Kinder maxi king.
4. Ha utazhatnál az időben, melyik korba 
mennél vissza vagy előre? 
Vissza mennék… De hogy melyik korba 
utaznék vissza? Azt pontosan nem tudom. Az 
biztos, hogy mindenképpen vissza.
5. Mit vinnél magaddal egy lakatlan 
szigetre?
Sooook könyvet! Mindenfélét.
6. Miért jelentkeztél az előválogatóra? 
Sok embert szeretnék megismerni. És új 
barátokat szerezni persze. 

7. Milyennek képzeled el a következő négy évet?
Viccesnek, vidámnak, fárasztónak (sóhajtás) de biztos élményekben dús lesz, és szerintem 
az a lényeg. 
8. Ki(k) a kedvenc tizenkettedikeseid ? 
Hát Weinraub Dániel és Frunza Roland .
9. Melyik az a kérdés, amit nagyon nem szeretnél, ha feltennének neked?
Ezt a kérdést! (és itt elnevette magát)
Miután feltettem a kérdést, csak egy annyit mondott “Mi vaaaan?”, majd tovább nevetett.
Kellemes volt vele beszélgetni. Szurkolok neki, ügyes lesz. Értelmes és érzékeny fiú, 
mindig jókedvű és lerí az arcáról, hogy ő boldog, hogy jól érzi magát a bőrében.      
    Örvendek, hogy elbeszélgethettem vele! Szurkoljunk hát neki is! 
        Nagy Noémi
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Góga Andrea - IX.E
Andit egy vicces üzenet által ismertem meg, 
amelyben felvázoltam neki a helyzetet, 
vagyis azt, hogyan válhat híressé. Szerintem 
kedvező lehetőségként fogta fel, így szívesen 
válaszolgatott a kérdéseimre. Ezután már csak 
az maradt hátra, hogy élőben kifaggassam. 
Amikor megérkeztem az osztályukba, Andi 
ügyes léptekkel szökkent egyik padról a 
másikra és mosolyogva integetett nekem. 
Kedvességével veszi le az embereket a lábáról, 
bár félénksége kicsit megakadályozza, hogy 
könnyen ismerkedhessen. De – amint azt 
később megtudtam – nagyon szeret barátkozni 
és imádja az osztályát. Állítása szerint a 
gólyabálra azért jelentkezett, hogy kipróbálja 
magát, részese lehessen valami új dolognak 
és azért, mert nagyon foglalkoztatja az, hogy 
milyen gólyának lenni. Az elkövetkezendő négy 
évet fárasztónak, ugyanakkor nagyon jónak képzeli el. Rögtön Gáspárra és Matyira 
voksolt, amikor feltettem azt a kérdést, hogy ki a kedvenc tizenkettedikese, aztán kis 
idő múlva Márton Pannit is határozottan ebbe a kategóriába sorolta. Ugyanakkor úgy 
gondolja, hogy az összes szervező szimpatikus. Miután megemlítette, hogy nem szeretne 
válaszolni a győzelemmel kapcsolatos kérdésekre, kaptam az alkalmon és feltettem 
őket. Kicsit elbizonytalanodott, de mosolyogva felelt, hogy sajnos ezekre nem tud 
megfelelő válaszokat adni. 
Bár feltettem neki pár furcsa kérdést, mindig szívesen és vidáman válaszolgatott rájuk.
É: Ha megváltoztathatnád a neved, mi lenne az?
A: Nem változtatnám meg, nagyon szeretem a nevem. De mondjuk nagyon menő volna 
valami: Rettenthetetlen Tűzokádó Sárkány, vagy ilyesmi.
É: Hogyan képzeled el az életedet 20 év múlva?
A: Nem szeretem elképzelgetni a jövőmet és nem is szoktam. Sokkal jobban szeretek a 
jelenben, a pillanatban élni, szeretem, ha néha sodor kicsit az élet.
É: Mitől félsz a legjobban?
A: Bizonyos iskolai óráktól.
É: Szerinted mi a legjobb a bolyais életben?
A: A közösség és az, hogy a kilencedikesek nem érzik kitaszítottnak magukat. 
É: Melyik regény vagy film szereplőjének képzeled el magad a legszívesebben?
 A: Legszívesebben Leiner Laura valamelyik könyvében lennék szereplő.
             Meli         
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Kiss Levi - IX.B
1. Miért jelentkeztél Gólyabálra?
Érdekesnek találtam és ki szerettem volna próbálni, de legfőképp azért mentem, hogy 
jól érezzem magam.
2. Milyennek képzeled el az elkövetkezendő négy évet?
Mindenképpen eseményekkel teli. 

3. Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
Hmm… Mindenki nagyon jó fej, de talán Rolit 
kedvelem a legjobban?
4. Melyik az a kérdés, amit nagyon nem 
szeretnél, ha feltennénk neked?.
Hát…(rövid szünet és egy huncut mosoly). 
Talán, hogy milyen alsónemű van rajtam?
5. Milyen alsónemű is van akkor rajtad?
Kéék!
Rövid nevetés kíséretében feltettem Levinek 
személyesebb jellegű kérdéseket is (habár 
az alsóneműs is eléggé az volt). Gólyánk a 
legnagyobb türelemmel és őszinteséggel 
válaszolt.
6. Ha még csak egy napod maradna, hogyan 
töltenéd? 
Kölcsönt vennék fel és elutaznék Amerikába. 
Utolsó napomat ott tölteném. Szórakoznék és 
kipróbálnék mindent így utoljára és szép halált 
választanék. Mondjuk leugranék valahonnan, 
nem várnám meg, hogy elérjen a halál.
7. Mi volt a gyerekkori álmod?

Mindig is szerettem volna vezetni. Ez nagyon vonzott. Egyszerűen versenyezni és vezetni.
8. Melyik regény vagy film szereplőjének képzeled el magad a legszívesebben?
Paul Walker (egyértelmű és gyors válasz)! Nagyon szeretem és felnézek rá, sajnálom 
azt az autóbalesetet. Vagány színésznek és embernek tartottam. 
9. Milyen tantárgy lenne még a suliban, ha rajtad múlna?
Egy olyan tantárgyat tennék be, ahol a nagy és híres emberekről tanulunk. Mindig is 
érdekelt az életük és a fejlődésük, hogy honnan kezdték és hova jutottak el. Tanulhatnánk 
színészekről vagy akár élsportolókról is.
Hogy milyen is Kiss Levi? Válaszai alapján nagyon értelmes, talpraesett, jó humorú és 
türelmes. Miután feltettem kérdéseimet, még beszélgettünk egy kicsit. Megtudtam, hogy                
    nagyon megszerette a bolyais életet és alig várja az új kihívásokat.
    Remélem, élménydús évei lesznek. Sok szerencsét neki! :)
     Mátyási Kata 
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Kovács Noémi (Tüsi) - IX.H
• Melyik dal jellemez téged legjobban e pillanatban?
 A Jó nekem, mert szeretem, ahogy a mostani életem folyik. Olyan yo. :D
• Mi a kedvenc édességed?
Csoki! A Lidlből az a finom epres csoki, az olyan jó, hogy…*történet az eprescsokiról*
• Ha gyümölcs lennél, mi lennél?
A kakaóbab gyümölcs?…   Na jó, mondok mást. …Szeder, mert az olyan ritka, és ha 
valaki talál egyet az erdőben, mindig örül neki.
• Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
Én mindenkit szeretek! …Na jó, Andor. Legyen neki is egy jó napja.
• Ki a példaképed?
Sally Pearson – jelenlegi legjobb atléta, gátugró.
• Hova utaznál legszívesebben, és miért?
Kenyába szeretnék menni, segíteni, önkénteskedni. Még tavaly mutatták be a Kenya-
projektet a díszteremben, azóta ezt tervezgetem.
 Ha egy szóban kellene jellemeznem Tüsit, az ez lenne: felvillanyozó. Az első perctől 
kezdve barátságos és beszédes – a második perctől kezdve még barátságosabb és 
még beszédesebb. Egy valódi energiabomba – nem csoda, hiszen 10 éve atletizál –, 
aki már nagyon várta a 9-12.-et, mert „buli lesz és szabadság… s persze egy kis 
tanulás is”. Gólya-karrierjét is a rájellemző jókedvvel kezdte – saját bevallása szerint 
– poénból jelentkezett barátnőivel, hogy jól érezze magát (ez sikerült is), és egyáltalán 
nem számított rá, hogy be fog jutni. De ha már így alakult, optimistán néz a jövő felé, 
szereti a gólyabálos csapatot, mert mindenki egyéniség, és acsapatszellem is nagyon 
jó.  Értelemszerűen a kérdés, melyet nem szeretne tőlünk hallani az az, hogy szerinte 
megnyeri-e a gólyabált, mert erre sehogy se lehet jól válaszolni, meg különben sem ez 
a lényeg. Éppen ezért, én azt kívánom neki, hogy érezze nagyon jól magát, és gyűjtsön 
össze minél több csudijó tapasztalatot, barátot és élményt ezalatt a pár hét alatt! :)

Johanna 
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László Otília - IX.F
     Egy szóban, gondolkodás nélkül tudnám jellemezni 
interjúalanyomat, a 9. F osztály egyik gólyalányát: 
MOSOLY. Öleléssel fogadott az osztályban és fülig 
érő szájjal így szólt: “Már vártalak!” Ezzel bele is 
ástuk magunkat a beszélgetésbe. 
     Oti szerint a Gólyabál a kilencedikes élet 
kihagyhatatlan mozzanata, ahol a szórakozás mellett 
tapasztalatokat szerezhetsz a tánc, a kreativitás 
terén, ugyanakkor megtanít arra is, hogy miként 
oszd be az idődet, amikor a napi teendők mellett ott 
vannak a próbák is. A 12.-es évfolyam annyira kedves 
és sokszínű, hogy gólyalányunk természetesnek vette 
azt, hogy nem tud választani egy kedvencet közülük. 
Le sem tagad-hatja az örömet, hogy megismerte 
őket. A hangja elárulta és azt is, hogy nem szereti, 
ha felteszik neki azt a kérdést, hogy melyik kérdést 
szeretné hallani leginkább. 
     Most pedig ismerjük meg Otit egy kicsit közelebbről, az ő szavai által.
,, - Ha tehetnéd, melyik korba utaznál vissza vagy akár előre?
- Jól vagyok a jelenben. Pont megfelel az én egyéniségemnek, ha akarnék, sem tudnék 
választani a múlt és a jövő között. Nekem ez így megfelel.
- Mesélj nekem picit a hobbyidról!
- Jaj, az nagyon-nagyon sok van. A legfontosabb az, hogy cserkész vagyok már négy 
éve. Ezért is szeretek nagyon túrázni. A cserkészeten belül egy kisgyermek csoportot 
vezetek, minden héten tartok nekik foglalkozást. Kedvenceim közé tartozik még az 
olvasás, leginkább a drámát, a verseket kedvelem és nem marad-hat ki a színészkedés 
sem. 
- Példaképed van?
- Olyan példaképem nincs, akire pontosan hasonlítani szeretnék, de a nővéremre 
felnézek, mert ő számomra a tökéletesség. Ha valamit nem tudok, róla veszek példát.
- Kedvenc zeneszámod jelenleg?
- Nincs. Nem tudok választani. Talán az alternatív zenét szeretem jobban.
- Milyen embernek gondolod magad?
- (nevetés) Barátságosnak. Mosolygós vagyok, nyitott és a helyzettől függően elég 
bátor. ’’ 
Ugyanolyan jókedvűen távozott, mint ahogy érkezett és reméljük ugyancsak ilyen pozitív 
kisugárzással fog megjelenni a színház színpadán, a Gólyabálon. Addig is szorítsunk    
    László Otília F-es gólyalánynak a felkészülésért, majd a sikerért.
     Dósa Sarolta
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Lengyel Gábor - IX.F
Miért jelentkeztél gólyabálra? 
„Mert egyszer van az életben, sokan ajánlották, hogy kipróbáljam, mert ez az iskola 
legjobb programja, főleg kilencedikben.”
Milyennek képzeled a következő 4 évet? 
„Élményekben dúsnak és nehéznek.”
Ki a kedvenc tizenkettedikesed? 
„Lehel és Ilka. Ja, és Alpár.”
Melyik az a kérdés, amit nem szeretnél, ha feltennének neked?  
“Megkérdezitek, ha elmondom?” Megnyugtatom. *nagyon gondolkodik* 
Felteszem a többit és visszatérünk rá. 

“Már megint ez??? Mit szeretek jobban: 
taekwondózni vagy zenélni?”
Mit szeretsz jobban taekwondózni vagy 
zenélni? *meglepődött arc* mind a kettőt 
ugyanúgy szeretem, nem tudok rá válaszolni.
„Jóban-Rosszban vagy Barátok közt? 
Jóban-Rosszban, mert azt nézem, jobbak 
a szereplők, vicces a cselekménye, és sok 
helyszínen játszódik.” - határozottság, 
nevetés.
Mi volt a gyerekkori álmod? 
„Hogy olimpiai bajnok legyek 
taekwóndoban.” -hatalmas vigyor- (leírta 
nekem hogy taekwondo)
Ha megváltoztathatnád a neved, mi lenne 
az?
„Nem változtatnám meg, csak a másik 
nevemet használnám, a Rolit.”
Ha gyümölcs lennél milyen fajta lennél? 
„Dinnye, mert azt szeretem és magos.”
Milyen embernek gondolod magad? 
„Szerény, kedves, sportember, lusta, 

feledékeny és hanyag vagyok.”
Gábor végigmosolyogta az interjút, kedvesen és készséggel válaszolt kérdéseimre.
        Pista Dóra
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Marton Zoltán - IX.H
Nem tudom, hogy mennyire jól tud 
táncolni, énekelni vagy tortát sütni, de 
azt tudom, hogy Zolika személyiségére 
érdemes szavazni, ugyanis volt alkalmam 
megismerni őt, nemcsak miután gólya 
lett, hanem azelőtt is. Persze attól még 
kérdezgettem tőle eleget, ő meg, annak 
ellenére, hogy jó sokat kellett tanuljon, 
türelmesen válaszolt. Zolikának nincsenek 
hátsó szándékai, és nem is voltak, amikor 
jelentkezett a gólyabálra, csupán jól 
akarja érezni magát.  Nagyon pozitív 
hozzáállással indul a gólyabálra is, illetve 
a következő négy évtől sem fél úgy, mint 
ahogyan én féltem. Sőt, várja már, hogy 
a sok szép és jó dolgot felfedezze és 
élvezze, amit a következő négy év nyújt 
majd neki, még akkor is, ha sokan azt 
mondják, hogy nem lesz éppen annyi, mint 
amennyit ő elképzelt. Megkérdeztem, 
hogy mi az a kérdés, amit egyáltalán nem 
szeretne, ha feltennék, aztán feltettem. Ez 
a kérdés az volt, hogy mi lesz, ha nagy 
lesz? Erre hidegen rávágta, hogy diplomás munkanélküli.
1. Milyen tantárgy lenne még a suliban, ha rajtad múlna?
Én nem tennék be egy újabb tantárgyat, hanem inkább egy olyan órát, amin beszélgetni 
lehet a mindennapok dolgairól.
2. Milyen embernek gondolod magad?
Nyugodt természetű és társaságkedvelő, néha kissé szétszórt, de a fontos dolgokat 
megpróbálom jól csinálni.
3.Szerinted mi a legjobb a bolyais életben?
Az, hogy rengeteg tevékenységben vehet részt az ember azon kívül, hogy tanulhat.
4. Hogyan képzeled el az életedet 20 év múlva?
Lesz egy kutyám, két gyerekem és egy feleségem, aki jól főz. Az állásomat szeretni 
fogom és időt fogok tudni szakítani a családomra és barátokra.
5. Jóban-Rosszban, vagy Barátok Közt?
A Barátok Közt, mert Zsófi az egyik a gyerekkori szerelmeim közül.
       Fosztó Matyi
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Páll Edina - IX.d
Edina lelkes mosollyal válaszolt minden 
kérdésemre. Elárulta nekem,hogy ő nem 
mert jelentkezni,mert félt a kudarctól,ezért 
egy barátnője írta fel.Az elkövetkezendő 
4 évet vegyesen képzeli el,mert biztos 
benne,hogy pozitív és negatív kritikákat 
is fog kapni.Mánya Petra és Tarkányi 
Zoltán a kedvenc tizenkettedikesei.
Megkérdeztem,hogy melyik az a kérdés, 
amit nagyon nem szeretné, ha feltennék 
neki, azt válaszolta, hogy „Szerinted ki 
a legesélyesebb?”,majd feltettem ezt 
a kérdést neki és ő azt válaszolta, hogy 
Szakács Zoltán a párja,de mind nagyon 
ügyesek.
1. Zs: Mi a hobbid?
    E:10 éve lovagolok,5 éve atlétikázok,fél 
éve modellkedem és szeretek sízni.
2. Zs:Mit vinnél magaddal egy lakatlan 
szigetre?
    E:Egy képet a családomról.
3.Zs: Melyik korba mennél vissza?
     E:Középkorba,szépek voltak a ruhák és 

akkor volt értékrend.
4.Zs:Mi áll az első három helyen a bakancslistádon?
    E: 1. a ruháim osszák szét a szegények között
         2. az összegyűjtött pénzemmel segítsék a szegényeket
         3. muszáj 3? Annyi van,nem tudok dönteni!
5.Zs:Melyik film jellemezné a legjobban az életed?
   E:Éhezők viadala,mert az is egy egyszerű lányról szól egy eldugott helyen, aki kemény 
munkával a semmiből tornázta fel magát.
Szerintem Edina egy nagyon szerény, kitartó és szeretni való lány. Csak így tovább, sok 
sikert neki. :)
        Mánya Zsófia
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Szakács Zoltán - IX.A
Sziasztok! Nevem Szakács Zoltán, Természettudomány intenzív angol osztályban tanulok. 
Alapjában egy sportkedvelő, mindenkivel kedves ember vagyok. Nagyon örülök, 
hogy beválasztottak gólyának, hiszen csak egyszer vagyok kilencedikes és egyszer 
van Gólyabál a líceumi évek alatt (gólyaként). A bolyais diákéveimet izgalmasnak, 
élménydúsnak, tartalmasnak képzelem el, remélhetőleg ez így is lesz.  A kedvenc 
tizenkettedikesem Mánya Petra, aki egy életvidám, kreatív lány. Az a kérdés, amit nem 
szeretnék, ha feltennének nekem, az lenne, hogy Mit tennék, ha elveszíteném a hangom? 
Most először és remélem, utoljára válaszolok rá, szerintem órákig alkalmaznám a 
mimikám, addig, amíg az illető megértené mondanivalóm, ugyanakkor kénytelen 
lennék megtanulni a jelbeszédet. Életem legextrémebb élménye az volt, amikor egy 
táborban kötélhúzást szerveztek, ahol én elestem és egy kézzel húztam a kötelet, egy 
pillanatra azt hittem, elveszítettem, de végül nem adtam fel és megnyertem. Ha utolsó 
napom tölteném a Földön, körbeszaladnám, hogy mégegyszer láthassam mindazt, ami 
kedves számomra. A bolyais életben majdnem minden nagyon szép és jó, de főleg 
az osztálytársak, a szünetek és a diákélet.  Columbonak képzelem el legszívesebben 
magam, mert ez a sorozat volt a kedvencem.  Ha én lennék az utolsó ember a Földön, 
robotokat gyártanék, hogy később ne legyek egyedül.
        Kiss Zsuzsa
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Szőllősi Evelyn - IX.A
Evelynnel a tanórák után találkoztam az osztálytermükben. Én egy nagyon cuki kis pici 
lánynak ismertem meg, meghívlak titeket is, hogy barátkozzatok össze vele.
• Miért jelentkeztél a Gólyabálra?
Azért, mert jó dolognak tartottam, hogy részt vegyek egy ilyen eseményen és mert sokan 
mondták, hogy egy felejthetetlen élmény, meg akartam mutatni, hogy van tehetségem.
• Milyennek képzeled el az elkövetkezendő négy évet?
Nehéznek képzelem tanulás szempontjából, de élménydúsnak. Remélem, sok embert 
fogok megismerni.
• Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
A kedvenceim Szász Edina és Weinraub Dániel.
• Melyik az a kérdés, amit nagyon nem szeretnél, ha feltennénk neked?
Kit utálsz a legjobban?
• Válaszold is meg.
Nem teszek különbséget az emberek között, mindenkit el kell fogadni úgy, ahogy van.
• Ha utazhatnál az időben, melyik korba mennél, vissza vagy előre?
A múltba, az 1920-as évekbe, a divat miatt, mivel elegáns ruhákban jártak, az akkori 
technológia nem volt annyira fejlett, az emberek szociálisabbak voltak, és hogy 
megismerhessem az akkori hírességeket, a zene hangulatát.
• Milyen szupererőt választanál?
Azt, hogy kitalálhassam az emberek gondolatait, azért hogy felhasználhassam ellenük 

vagy javukra.
• Mi volt a gyerekkori álmod?
Hogy híres táncos lehessek, egy olyan személy, 
akit sosem felejtenek el, na meg hercegnő.
• Mi a három első dolog a bakancslistádon?
1. Ejtőernyőzés 2. Eljussak Las Vegasba  
3.Találkozzak Theo James-el.
• Mit csinált az ember éppen, mikor felfedezte, 
hogy a tehenek tejet adnak?
Az ember, mikor felfedezte azt, hogy a 
tehén tejet ad, éppen vizsgálta, hogy milyen 
tulajdonságokkal bír. Fel akarta fedezni, hogy az 
a része mi, így hát  muszáj volt megérintenie és 
ezáltal felfedezték a tejet.
A kérdésekre ügyesen válaszolt,reméljük a 
Gólyabálon is jól fog teljesíteni, mivel szabadideje 
nagy részét a próbákon tölti. Sok sikert kívánunk 
neki!      
    Metz Balázs
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Tempfli Ákos - IX.A
- Ha még csak egy napod maradna az 
életedből, hogyan töltenéd?
- Csomót lennék a szüleimmel, barátaimmal. 
Na meg olyan dolgokat csinálnék, amiket 
még sosem tudtam kipróbálni, például 
bungee jumpingoznék, elefánton lovagolnék, 
és tengeralattjáróval mennék jó mélyen a 
tengerben.
- Mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? 
- Egy lányt, akit szeretek, jó sok csokit és egy 
naplót, meg egy pixet.
- Milyen tantárgy lenne még a suliban, ha 
rajtad múlna?
- Lenne egy olyan óra, amikor az osztályból 
egy gyerek arról beszélne, amiről ő akarna, 
s ő lenne a tanár. Még szívesen beraknám a 
csillagászatot és az úszást is.
- Mi a kedvenc édességed vagy milyen édesség 
lennél szívesen? 
- Nem tudok dönteni, én annyira édesszájú vagyok, nem bírok ellenállni a csokinak. 
Nagyon szeretem a fagyit még, s egy jó nagy csokitorta lennék.
- Mit csinálnál, ha te lennél az utolsó ember a Földön? 
- Nem bírnám egyedül, nem hinném el, hogy én vagyok az utolsó. Keresnék még 
embereket, s ha nem találnék, beleőrülnék.
- Ha választhatnál, akkor milyen szupererőt választanál?
- Láthatatlanság, mert sok olyan dolgot megtudhatnék, ami érdekelne... (kuncogva 
folytatja) Például, ha két lány beszélget…vagy a tanáriba bemennék, vagy egy buliba 
úgy, hogy még nem vagyok tizennyolc éves.
- Mitől félsz a legjobban?
- A pókoktól (de nagyjából ezt már leküzdöttem), tériszonyos vagyok, és talán a haláltól 
egy kicsit.
Szerénység, sármos mosoly, odafigyelés s életöröm. Így jellemezhető Ákos négy 
szóban. Már akkor, mikor megkérdeztem, hogy csinálhatok-e interbárányt vele, már 
akkor nagyon nyíltan és barátságosan fogadott. Ezután pedig nagy lelkesedéssel és 
kíváncsisággal várta a kérdéseket, nem is csalódott, és én sem csalódtam, hisz minden 
válasza tele volt kreativítással. Arra, hogy miért is jelentkezett a gólyabál-előválogatóra, 
azt válaszolta, hogy ismerkedés, szórakozás volt a célja, nem akart feltétlenül gólya 

lenni. Úgy gondolja, hogy érdekes négy évnek néz elébe, s ha tévé 
sorozattal jellemezhetné életét, akkor egyértelműen Barátok közt-   
  et választaná, hisz sok barátja van, és rengeteg az életében a 
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fordulat. Ki a kedvence fölötte járó bolyais? Erre rögtön jött a válasz, hogy a „tesója”, ő 
már be is avatta a diákélet fortélyaiba. Mikor tudakozódtam afelől, hogy milyen kérdést 
nem szeretne hallani tőlem, akkor szégyenlősen elpirult, s azt mondta: ne kérdezzem, 
hogy ki tetszik neki. A beszélgetésünk végén még azért is feltettem a kérdést, de hadd 
maradjon a válasz az én titkom.
         Eszter

Veres Orsolya - IX.H
Ahogy megláttam Orsit, azonnal belopta 
magát a szívembe aranyos, kedves 
mosolyával. 
Még az interjú legelején elmondta, hogy 
nagyon szeret új dolgokat kipróbálni és 
belevágni a lehetetlenbe. Beszámolt arról, 
hogy a többiek bíztatására jelentkezett 
gólyának, mert kihagyhatatlan élmény, 
egyszeri esemény a középiskolás éveiben. 
Úgy gondolja (és nagyon jól gondolja), hogy 
az elkövetkezendő négy éve lesz a négy 
legszebb éve, mert a Bolyai nagyon színes és 
sokoldalú iskola. Reméli, hogy sok lehetősége 
adódik arra, hogy megismerjen másokat és 
persze önmagát is, ki akarja próbálni, hogy 
miben igazán jó. Arra a kérdésre, hogy ki 
a kedvenc fölötte járó diák, azt válaszolta, 
hogy különösen megbarátkozott a tízedik H 
osztály tagjaival, és a tizenkettedikesekkel, 
de a kedvenc diákjai a mentorai, Fodor 

Vanessza és Nagy Örs Tamás.  Orsi nem szeretné hallani tőlünk azt a kérdést, hogy 
ki fogja megnyerni a gólyabált, és hogyha rajta múlna, még több zeneóra lenne az 
iskolákban. Miután ezekre a kérdésekre válaszolt, nem hagytam nyugodni, még tovább 
faggattam:
A: Ha megváltoztathatnád a neved, mi lenne az? 
O: Meg vagyok elégedve a nevemmel, de ha mégis változtatnék, akkor valami 
színesebbet, vidámabbat választanék, ami inkább jellemez engem.
A: Melyik országban élnél a legszívesebben? 
O: Igazából mindegy, hogy hol élek, az a lényeg, hogy vigyem magammal azt, akit 
szeretek és a szerető környezetemet.
A: Milyen szupererőt választanál? 
O: Idődiktátor.Vagyis aki megállítja, vagy épp gyorsítja az időt. 
A: Mi a három első dolog a bakancslistádon?
O: Hát az egyiket már teljesítettem. Az volt, hogy bekerüljek ide,
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a Bolyaiba, egy jó közösségbe. Ezen kívül szeretném fejleszteni a zene- és tánctudásomat.
A: Mi a hobbyd? 
O: Nagyon szeretek zenélni, gitározni, énekelni kórusban és szólóban. Ezeken kívül 
szeretek táncolni, sportolni, szeretem meghallgatni mások problémáit és persze 
állatokkal foglalkozni. 
Remélem, Orsi nagyon jól fogja érezni magát a gólyabálon, és nagyon sok új embert fog
 megismerni (ami nem lesz nehéz Orsi barátságos jellemét tekintve). Sok szerencsét neki!
        Kicsi Anna

Egy nem-gólya
 
A gólyák az iskola rock-sztárjai, és egy olyan társadalomban, mint 
a mienk, jó rocksztárnak lenni. Mert ők ugyebár érvényesülnek, 
képviselnek, körülöttük forog a világ, a többieknek ez sokkal nehezebb. 
De mi a helyzet a többiekkel? A ki nem választottakkal? Ők is, ti is, az 
iskolához tartoztok. Úgy gondoltuk, hogy készítünk egy interjút egy nem-
rocksztárral, csak a hecc kedvéért.

Sólyom László IX. E-s diák. A többit meg megtudja az olvasó a válaszok útján, nem is 
teketóriázom, ím a beszélgetés:
Az első öt kérdés a Tentamen Kérdéskibocsájtó Szervezetének intézkedései folytán 
standardizáltak, s mint hű tag, ezeket a kérdéseket megtartottam:
Miért jelentkeztél Gólyabálra?
-Nem jelentkeztem Gólyabálra, időhiány miatt. 
Milyennek képzeled el az elkövetkezendő négy évet?
-Az elkövetkezendő négy évet mindenképp eseménydúsnak képzelem el, új barátok 
társaságában.
Ki a kedvenc tizenkettedikesed?
-Mivel régebbről csak néhány tizenkettedikest ismerek, a kedvencem Nagy Imola, a XII. 
E –ből. 
Melyik az a kérdés, amit nagyon nem szeretnél, ha feltennénk neked?
-”Mi a véleményed a kvantumfizikáról?”
Diadalmasan tettem fel a következő kérdést, ő pedig egy elfojtott sikollyal reagált.
Mi a véleményed a kvantumfizikáról?
-Hát ez öngól volt.- nevetett-Hát, nincs véleményem, enyhén szólva párhuzamos vagyok 
a fizika egy részével.
Letudva a protokollkérdéseket, előrukkoltam olyanokkal, ami alapján igazán meg lehet 
ismerni az embert. Nem ismerek tréfát, az első egyéni kérdésem kreatív és releváns volt.
A munkalovakat szereted inkább, vagy a kecsesebbeket?
-Mindenképpen a kecsesebbeket.

Tudván, hogy László egy ember, feltételeztem, hogy szereti a vizet és egyéb 
folyadékokat, így a következő kérdés ehhez kapcsolódott.
  Mi a kedvenc italod?
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-Mindenféle alkoholmentes cocktail.
Mivel a zombi-apokalipszis igazán aktuális, 
harmadikként eképp érdeklődtem:
Ha egyedül maradhatnál egy épületben, 
melyik lenne?
-A Shanghai Tower lenne, amikor elkészül. 
Napokat töltenék el barangolással.
Kissé közelebb? Már a városban?- kérdeztem 
különösebb lokálpatriotizmus nélkül.
-A városban a Kultúrpalota. Rengeteg művészi 
dolog található benne.
És ekkor fogytam ki a hasznos információ után 
kutató kérdésekből.
Könyvtár vagy internet?
-Internet. A könyvekben korlátozott 
mennyiségű információ van, ellenben az 
internet állandóan “tágul”.
Mi segít reggel felkelni?
-Az ébresztő kiállhatatlan hangja.
Mitől rettegsz, irtózol?
-A kígyóktól irtózom a legjobban, meg a hasonló kúszó dolgoktól.
Ekkor megsértődve elcsussssszantam.
Köszönettel tartozom Lászlónak, hogy hajlandó volt meginterjúvolódni, s kérem az 
olvasót, hogy méltányolja egy halk tapssal őt. Kellemes társaság, nonkomformista 
entellektüell szellem és nem szereti a kígyókat. És neked kedves olvasó, sok sikert és 
boldogságot a következő számig (amiben majd a jókívánságot meghosszabbítom), s jól 
vésd az eszedbe: nemcsak a rocksztároké a világ. Sem a húszéveseké.
       Szilágyi Botond
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Szünetelnek a gólyák?!
Nem kell megijedni, nem veszítjük el hőn szeretett gólyáinkat. Sőt! Még több feladatot 
kaptak mentoraiktól. Minden csütörtökön, nagyszüneteken, különböző kihívásokat 
kaptak kreatív szárnyasaink. Először cirkuszoltak; ki kellett rakják a tanulókból a 
CIRKUSZ feliratot, ami a gólyabál témája is lesz. Majd próbára tették bátorságukat és 
fotogenitásukat is: selfiet kellett csináljanak minél több emberrel. Ezután megmozgatták 
lábaikat és szárnyaikat. Táncolniuk kellett, lehetőleg úgy, hogy ne tapossanak le 
mindenkit. Remélhetőleg élvezték ezeket a feladatokat, hisz azért vannak, hogy ők 
jókat szórakozzanak. Na meg persze azért is, hogy megtudjuk: ki a selfiekirálynő meg 
selfiekirály.
        Kicsi Anna
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Viszlát, Tanci!
Sikeresen belevágtunk mindannyian a 2014-2015-ös tanévbe, egy pár diák (jó 
pár) elment, de jöttek újak is. Ilyen esetben a legnagyobb figyelmet általában a 
kilencedikesek kapják (no jó, ők jöttek a legtöbben), de merő hiba lenne megfeledkezni 
az ötödikesekről, hiszen, ha jól belegondolunk, megállapíthatjuk, talán nekik hozza a 
legtöbb változást ez az új tanév. Nem csupán a szeretett, anyáskodó Tancitól kell 
megválniuk, hanem a minősítések helyett meg kell szokják a különös, szám szerinti 
osztályozást.
Mivel úgy gondoltuk, megérdemlik, hogy róluk is egy-két szó essen, meglátogattam 
őket és rögtön (egy kis bemutatkozás után) kérdésekkel kezdtem őket bombázni. 
Mondanom sem kell, mekkora lelkesedéssel fordultak felém, el is kezdődött a Körben 
áll egy kislányka fiúcska c. játék (én álltam középen, ők pedig várták a kérdéseket, 
előbb a hivatalos kérdések, majd az érdekesebbek következtek):
- Miért jó az iskolánkba járni? 
- Sok mindent lehet tanulni. / Hááát, mert találkozhatok barátokkal… és azért van 
pár jó óra is. /  Semmiért. / Lyukasóraaaa miatt. / A szünet és a románóra miatt, 
szerintem.
- Kivel könnyebb tanulni? Tancival vagy tanárokkal? 
- Tancival./ Tancival, mert ő tudta, hogy akkor, ha például magyarból nagyon sok 
a házi, matekből kevesebbet kell adni. / Tancival, ő igazán jól be tudta osztani a 
házikat. Azért van jó tanár is. / Tanárokkal, mert viccesek.
- Mi leszel, ha felnőtté válsz? 
- Naaztán. / Színész! / Nem döntöttem még el, de geológus leszek. / Orvos, fogorvos. 
/ Kosaras. / Illemhely takarító (cenzúrázva)./ Informatikus.
- Szerinted hány diák jár az iskolánkba? 
- 4000, a Tanci azt mondta./ 3023. / 1500./ 8000./ 1000./ Há én azt honnan 
tudjam?
- Hányadikos szeretnél lenni? 
- 12, hogy hamar vége legyen már ennek az egésznek./ 5, ez így pont jó./ 0, mert 
ők egész nap csak játszanak./ Óvodás szeretnék lenni, sőt, bölcsődés, de azért nem 
akarom, hogy pelenkázzanak. Mégis óvodás. Vagy bölcsödés. Na de nem./ 12, óó de 
utána jön az egyetem. Az semmire sem jó.
- Mit üzennél a nagyobb diákoknak? 
- Mondjak valami hülyeséget… na mindegy, tanuljanak!/ Kevesebbet csókolózzanak 
az iskolában!/ Tanuljanak többet és jobban!/ Semmit!/ Ne menjenek egyetemre!/ 
Játsszanak pillangósat!/ A kicsiknek adják át a focipályát mindig./ Háhá!
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- Mi a legjobb dolog az iskolában? 
- Tornaóra./ Románóra, mert a tanár nagyon vicces./ Oszióra./ Földióra./ 
Szünetek./ Ha van egy lyukasóra s pihenhetünk.
- Egyéb mondanivalók, üzenet akárkinek? Esetleg gondolatok a gólyabálról?
- Legyen kevesebb házi!/ Nyáron legyen ventilátor./ 9-re jöjjünk az iskolába!/ 
Gólyabál? Azt sem tudom mi az!/ Legyen 2 féléves vakáció egy évben!/ Legyen 
ingyenes a Tentamen!/ Télen menjünk úszni a Marosra! 
Milyenek is az ötödikesek? Igazán barátságos és határozott kicsi felnőttek: 
céltudatosak, tudják, mit akarnak, egyből a lényegre törnek! Jaj, és nagyon szeretik 
az osztályfőnöküket. Szerintük vicces kérdésekre válaszolni, szívesen látnak máskor 
is!

Jakab István

Ti rajzoltátok!
        gólyabál

                           Cirkusz
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Kedves kilencedikesek!
A Bolyai Diákszövetség idén is megszervezi a Diákszervezeti tábort, melynek fő 
célja, hogy a nagyobbak minél jobban bevonják a kilencedikes bolyaisokat az iskola 
diákéletébe. Kihagyhatatlan lehetőség ez számotokra, hogy kipróbáljátok, milyen 
résztvenni a Diákszövetségben, hogy a Tentamen szerkesztőjeként tapasztalatot 
szerezzetek, vagy megtudjátok, mit kell tudnia egy jó sulirádió szerkesztőnek, valamint 
saját kezűleg kipróbálhatjátok a hangosítóberendezéseket. Emellett persze ritka 
lehetőség adódik számotokra, hogy megismerkedjetek a szervezőkkel, barátságokat 
alakítsatok ki, nemcsak saját évfolyamotok körében, hanem a nagyobbakkal is. A helyek 
száma korlátozott, úgyhogy ne késlekedjetek a jelentkezéssel!
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Ne feledjétek!
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Menjetek Színházba! 
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