Kedves olvasó!

Szalagavatásról, röviden, szalagavatottnak

Kilencedikben beléptünk az iskolába, kaptunk szülőket, mi a tizenegyedikesek pont titeket, és megprobáltunk beilleszkedni. Gólyák voltunk,
alkalmazkodni próbáló gólyák. Később már, amikor kicsit rutinosabbak
voltunk, már szülőkké lettünk és nekünk kellett elmondani mindazt, amit
tavaly még nem tudtunk. Mi adtuk a válaszokat azokra a kérdésekre,
amiket tavaly éppen mi tettünk fel.
Sok minden történt ez a négy év alatt. De ezt ti is jól tudjátok, én csak
emlékeztetlek rá benneteket. Az összerázók tábortüzére, a ki mit tudok
vicces előadásaira és a sok tanulásra. Megannyi kirándulásra, a sok házira, ami csodával határos módon született meg vagy éppen semmisült meg
otthon, a kutya, macska vagy éppen papagáj miatt. Együtt nevettünk,
együtt sírtunk és néha együtt feleltünk is, ami után újból együtt sírtunk.
Ami a szép emlékeket illeti és a vicces történeteket, azt kívánom, hogy
ne hagyjátok itt őket! Legalább olyan fontos magatokkal vinni őket, mint a
tananyagot. Ne fordítsatok hátat ezeknek. Vigyetek magatokkal elegendő tudást és alázatot az élethez. Vigyetek magatokkal barátságokat. De
a legfontosabb, hogy vigyétek magatokkal a gyereket, aki remélem még
bennetek él. Vigyétek magatokkal a gyermeket, mert a gyerek képes
megbocsátani, képes szeretni, képes szempillantás alatt sírást nevetéssé
változtatni, de a legfontosabb, hogy képes mindenkinél boldogabb lenni.
Ezek mind olyan dolgok amiket mi is tudtunk, de utunk során elfelejtünk.
Legyen az a szalag amit kaptatok annak az ígérete, hogy néha-néha
emlékeztek majd a gyerekre, ami bennetek él. Ha a szalagra néztek
emlékezzetek arra, hogy sikerült, megépíteni a kártyavárat, legyőzni a
sárkányt.
Üdvözlettel, Balázs
2018. január
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Szalagavató
Több száz szempár csillan fel vagy éppen lábad könnybe. Megható
pillanatok tengerén evez végig egy teljes közönség.
Tapasztalatom szerint ez a Szalagavató. Négy év méltó zárása. Egy
széleskörű előadás. Beszédek,
kisfilmek, dallamok összefonódó
csokra, melyet egyetlen egy szalag ölel körül: az emlékek, amelyet a végzős diákokkal együtt
szülők, tanárok és diáktársak is
megélhettek az elmúlt évek alatt.
Mindenkinek másképp különleges ez a nap, de a rendezvénynek mégis van egy sajátos varázsa. Táncosként megélni a Szalagavatót
elsősorban megtiszteltetés volt számomra, egy lehetőség, amiért végtelenül hálás vagyok. Próbák rengetege, kecses mozdulatok, csinos megjelenés, egy újabb színes kis csoport, amelynek részese lehetek. Jól hangzik!
- gondoltam az elején.
Időközben viszont rájöttem, hogy a táncunk ennél sokkal fontosabb és
szimbolikusabb jelentőséggel bír, hiszen egy meghatározó mozzanata a
hagyományos ünnepségnek,
amelyet előszeretettel vár
mindenki. Ekkor eszembe jutott, hogy annó mit is tanított a
kis herceg rókája: „Jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.”
Őszintén remélem, hogy táncunk eljutott az emberek szívéig és valami szépet valósítottunk meg esztétikailag és érzelmi szinten is.
Kedves tizenkettedikesek, kis idézetemet fogadjátok útravalóként. Ugye
tanulni kell és szeretni kell, de ezek tényleges megvalósulásához is a szívével kell lásson az ember.
Székely Orsika, XI. F
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Beszélni olyasmiről, amit mi magunk még nem tapasztaltunk, igen nehéz feladatnak bizonyul. A 2014-2018-as évfolyam szalagavató ünnepségén a XI. évfolyam nevében mondhattam el gondolataimat a végzős diákoknak a felnőtté válásról, a gyermeki éntől való elszakadásról, a
gyermekkortól való búcsúzásról. Nagyon örülök, hogy részese lehettem a
rendezvénynek, hogy volt lehetőségem megtapasztalni a változást, amit
a szalagavató hozott: nem csupán a végzősöket avattuk - jelképes értelemben- felnőtté, hanem mi is gazdagodtunk csodaszép élményekkel,
melyeket gyermeki szívünkbe zártunk.
Tőkés Anna, XI.A
Először is, kissé merészkedve, de úgy érzem, kijelenthetem a tizenegyedikes
osztályok felolvasói nevében is, hogy nagyon jó érzéssel töltött el,
amikor ránk bízták a tizenkettedikes osztályok gondolatainak, érzéseink
közvetítését-képviselését. Hát még amikor ott álltunk a színpadon, az
immár hivatalosan is felnőtté avatott „szüleink” előtt! Nekik köszönhetően
- amikor még mi voltunk az iskola kis gólyái - kíváncsiskodó kérdéseinkre
választ kaptunk, emellett a beilleszkedésben is nagy segítségünkre
voltak. Nem utolsósorban, a Szalagavatón való részvétel számunkra azt
is jelentheti, hogy tudatosítanunk kell magunkban a ,,végső búcsú” gyors
közeledtét. Próbáljunk tehát minél több időt eltölteni a számunkra fontos
emberekkel, bíztatva és
segítve őket az utolsó közös
métereken, amelyek álmaik
és céljaik fele vezetik őket.
Ábrahám Tekla, XI.A
A tavalyi szalagavató élő
közvetítését néztem, mikor
röpke gondolatként futott
át agyamon, hogy szívesen
vállalnám el az egyik főbemondó vagy éppen egy beszédet mondó diák szerepét. A felkészülés
időszakát számomra az izgulás mellett néha aggodalmak, kételyek is
övezték, azonban mindez a szalagavató előtti egy-két órában jókedvvé,
energiává alakult át. Örömmel töltött el, amikor az utolsó köszöneteket
mondtuk, tudva, hogy minden viszonylag jól sikerült, eltekintve 1-2 apróbb
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hibától. A legnagyobb örömöt az nyújtotta, amikor az állófogadáson
összességében pozitív visszajelzéseket kaptam, többek között olyan XIIes diákoktól, akiket az elmúlt évek során ismertem meg, köztük olyanoktól,
akikre egykor felnéztem, vagy éppen közös élményeket éltem át velük.
Teljes szívemből remélem, hogy a XII.-es diákok szemében társammal,
Kovács Hannával, lehetőleg hozzájárultunk, de legrosszabb esetben is,
nem csorbítottunk az esemény szépségén.
Köszönöm a lehetőséget, a megtiszteltetést, valamint Sikó Olga
magyartanárnőnek a segítséget!
Domokos Ferenc, XI. F
Gondolom, minden végzős diák (eléggé hihetetlenül cseng ez a szó
fülemben) 19-én reggel (szerencsésebb esetben délben) úgy ébredt fel,
hogy azt sem tudja igazán, hogy mi lesz aznap… Mi ez a Szalagavató?
Fel sem fogtam, hogy tavaly még szerveztem, idén meg figyelek. „Ez a
mi napunk”, mondtam később, és tényleg ezt érezhettük: amikor kezünkbe
vettük a névre szóló jegyeket, amikor mindenki azt mondta, milyen szépek
vagyunk, pedig csak a szokásos fekete-fehér öltözetben és bocskaiban
voltunk. Vagy amikor kiálltunk a színpadra és “felnőtté avattak” minket,
amikor közelebbről is megpillanthattuk azt a kék szalagot, amiről minden
megnyitó beszéd szólt.
Akkor azt éreztem, hogy telik az idő. Amikor tanárainkkal koccinthattunk
és büszkeséget láttam szemükben, csak éreztem, hogy valami hamarosan
lezárul, de még nem tudom ezt felfogni…és, hogy pont ez a szép ebben.
Orza Blanka, XII. F
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További
ízelítőként
a
Szalagavatóról,
olvassátok egy XII-es diák köszöntő beszédét...
Tisztelt Igazgatók, Tanárok, Szülők, Meghívottak, kedves Diáktársaim!
Friedrich Schiller szerint „Az ember csak ott egészen ember, ahol játszik.”
Mi pedig most eljátsszuk, hogy felnőtté válunk. Eljátsszuk, hogy tudjuk, mit
csinálunk az életünkkel, és hogy nem félünk a jövőtől. Elvégre eddig is csak
játszottunk: megteremtettük az iskolában a saját kis szimulált világunkat.
Ez a világ azonban kinőtte magát, és mi lázadva és türelmetlenül
szétzúzzuk a korlátait. Nem férünk már az iskola falai közé. Lábunk
már a kapun kilóg – főleg nagyszünetekben –, kezünk már hivatalos
okmányokat szorongat hivatalokban, gondolataink tetőt áttörve a felhők
között kalandoznak, szívünk vastag vérereivel felhányja a földet, és
begyökerezik a pince, a földrajz- meg a történelemterem alá. Megnőttünk.
Legújabban pedig olyasmivel ijesztgetnek tanáraink és szüleink, hogy
„most már ideje felnőni is.” De hogyan? Miután 12 évig tankönyvekből
tanultunk, és tanárok magyaráztak órákon, talán kissé nagy elvárás, hogy
hirtelen felnőtté váljunk. Hiszen hol van ehhez a tankönyv? Hol vannak a
definíciók, és hol lehet kísérletezni?
Bizonytalanságunk már 9. osztályban elkezdődött, amikor a
biológiatanárunk azt adta házinak, hogy válaszoljunk a következő kérdésre:
„mi az élet?”. Sokan kimásolták a Wikipédiából a meghatározásokat,
mások kevésbé ismert forrásokból ihletődtek, és voltak néhányan, akik
eredeti választ próbáltak találni a kérdésre. Egyikünk sem tudta, hogy
helyes-e, amit írt. De próbálkozásunk végigkísérte líceumi éveinket, és
ez a házi feladat egész felnőttkorunkra kiterjed. Fel kell készülnünk
arra, hogy a nagybetűs Életben is lesznek, akik másolnak, lesznek, akik
a tömeget követik, vagy egyáltalán nem oldanak házit. Lehet, hogy nincs
is helyes megoldás. Nekünk azonban akkor is méltósággal és kitartással
kell keresni a választ. Akkor is, ha tudjuk, hogy nem jár érte plusz pont, és
akkor is, ha mi magunk leszünk a válasz más kérdésére.
Játsszuk el tehát, hogy keressük az élet értelmét. A játékba pedig rejtsünk
el sok kíváncsiságot, megértést és önbizalmat, mert meg lehet ugyan minket
ijeszteni azzal, hogy félelmetes a jövő, de ami ezután következik, nem
kevésbé valóságosabb annál, ami eddig is volt. Értékeljük az embereket,
akikké váltunk, és legyünk hálásak mindazoknak, akik hozzájárultak a
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fejlődésünkhöz: tanárainknak, szüleinknek és egymásnak. Sikereinknek és
kudarcainknak.
Építsük be magunkba ne csak a szép pillanatokat, hanem találjunk
megfelelő helyet a kiábrándulásoknak is, a majdnemeknek, a vonal alatti
első helyeknek; a talánoknak és a feltételes igeidőknek, amelyek nem
váltak valóra, de egykor még bizonyossággá lehetnek.
Amikor feltűzik ma nekünk a szalagot, nem kapunk mellé egy új
társasjátékot vagy más táblát, de kapunk újabb lehetőségeket arra, hogy
dobjunk a kockával..., mert minél többször dobunk és próbálkozunk, annál
inkább lesz esélyünk arra, hogy nyerjünk. A szalag tehát a lehetőségeket
szimbolizálja, és nem egy fedezetet. Nem fognak egyenlő adagokban
sikert osztogatni nekünk ezen a színpadon. De jut nekünk egy kis bátorítás.
Mert lehet, hogy nem vagyunk már szoknyák mögé búvó kisgyerekek, de
mindannyian félünk valamitől. Félünk, mert ha a felnőttkorra gondolunk,
az a kísérteties kérdés jut eszünkbe, hogy „mi leszel, ha nagy leszel?”.
Nos, nem tudom pontosan, hogy mi leszek, azt viszont igen, hogy milyen
szeretnék lenni. Hiszek abban, hogy fontosabb az emberek milyensége,
mert ez meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulunk a körülöttünk lévő
emberekhez, meg azt is, hogy mit adunk a világnak magunkból…, és az,
amit ajándékozunk lényünkből, amivel jobbá próbáljuk tenni a világot, az
sokkal fontosabb annál, amik vagyunk.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Portik Kriszta
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Osztálybemutatkozók
XII. A

kezdődött,
A sok kovalens
kötés köztünk ott
megteremtődött.
Kiválasztott egyedeink gólyabálon
szerepeltek,
Színpadi csillogásukkal minket
képviseltek.

SmekerÁsok életútja
Vershelyzet: 4 év, 2 oszi, 30
egyén, 106-os terem.
Versbeszéd: nosztalgikus hangnem
és sok-sok érzelem.
Talán vers vagy inkább regény?
Egoista avagy szerény?
Osztályunkról sok ám a vélemény.
Ahogy Oszi néni mondaná: mi vagyunk a fénysugár, a tudás,
Mely kilencediktől felnőttkorig
haladt, s lett 12 Á-s.
Együtt vagyunk hullám, tanárainknak olykor tragikum,
De felnagyítva látható a sok tehetséges kvantum.
Szimbiózisunk az összerázóval
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A csapatversenyek
során kiderült, hogy
„ki mit tud?”-ott:
Általános tudásért, bioszért és
fizikáért a díj nekünk jutott.
Bár tudtuk, hogy csapatunk multifunkcionális,
Mosolyunk volt konvex és konkáv
is.
Idővel megtanultunk magolni, varrni és tervezni,
Összerázót, Ki Mit Tud-ot, Fizika
HűHó-t szervezni.
Tizedikben már nemcsak tanulni,
de bulizni is volt kedvünk,
Sőt, BDSZ-be és iskolaújságba is
beleelegyedtünk.
Közben osztályunk felvett még 2
elektront,

Így a 2 angolcsoport is megmaradhatott.
Akkor kerültünk mi furulyakör,
néptánccsoport és diákszövetség
élére,
És lettünk Tentamen meg Diákvilág
főszerkesztője.
MAKOSZ, KAV, MIFIZ, TUDOK,
TUDEK –
Eme érthetetlen rövidítések – osztályunkban kincsek.
Ha versenyről és olimpiászról volt
szó,
Minden tantárgyból volt díjat
hozó.
Felmérők előtt a tanulástól bioritmusunk felborult,
Éjszakánk fénysebességgel nappallá alakult.
Felmérő után pedig jött a mohácsi
vész:
Neuronjainknak annyi, nem maradt
semmi ész.
Tanórákon előkerült mindenkinek a
romantikus énje,
Egzotikum felé vágyódtunk, tudtuk:
elmenni kéne!
Vágyunk teljesült: utunkba esett
Törcsvár, Csomafalva, Brassó és
Borospatak,
Hol Dionüszosz istenhez imáink
meghallgattattanak.

Ragadt ránk kultúra, tudomány és
művészet, de nem csak Budapesten,
Hanem Görögországban, Párizsban, Bécsben és Svájcban is
egyben.
Tavaly 2 állomás között még szalagavatót is sikerült szerveznünk,
S nem hittük, hogy idén könnyes
szemmel a sajátunkon kell résztvennünk.
Most törnek felszínre az igazi létfilozófiai kérdések,
Vajon melyek számunkra a megfelelő mesterségek?
Tán orvos, gyógyszerész, ügyvéd,
biológus, törvényszéki tudós, informatikus?
Vagy nyomozó, kémikus, asztrofizikus, énekes, közgazdász, író,
esetleg politikus?
Közösségünk már 4 éve azon gondolkodik, hogy „mi az élet?”,
„Hát ez nagy szégyen!”, hiszen
még most sem tudjuk, hogy ezalatt
ki mit érthet.
De az biztos, hogy osztályunk fénye nemsokára a ballagás prizmájában megtörik,
S a sok színes sugár az ismeretlenbe addig szóródik, míg az Életbe
nem ütközik.
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XII. B
Lehetsz zseni, hiába vagy,
A mosolyod úgyis az arcodra
fagy,
Mert Bésnek lenni, az mámorító,
Hisz mi tudjuk azt, mi az igazi
jó!
Szegény tanár, ki ide tér,
Elkészült házit még ő se remél,
A szénhidrogén csak ostoba
lánc,
Amíg itt fent folyton szabad a
tánc!
Zsepit kér, és rágót kínál
Minden száj és éhes szempár.
Puska csattan,
Papír röppen,
1-es csusszan,
Bukás dörren.
Élünk, ahogy jól esik, az sem baj,
Ha meg is eszik –
Timkós kaja, meleg szendvics,
Bizsergeti testünk-lelkünk.
Bés társaság, ellustult mind!
Ablakból nézik, hogy mi van ott
kinn!
A naptól is óvják maguk odafenn,
Fogalmuk sincs róla, hol a tornaterem!
Viszont ott fenn tudnak még mást,
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Szervezkedésért ütik egymást.
Mire való a harc, a viszály?
Ha együtt vagyunk, nekünk az a
király.
A Thalész-tétel ősrégi törvény,
Ha mateken vagy, dobd be magad!
De a hasdumát hagyd! Az behúz a
csőbe,
A tanár annak? Sohase dől be!
De megőrizzük a hidegvérünk,
Ha forró a talaj, szépen lelépünk.
A gyönyör, a mámor, az nem áll
távol,
Így lett egy jó csapat a B osztályból,
Ki sosem hagyta igazát veszni,
S mögötte állt mindig az oszi.
Emlékezzünk majd mindig a szépre,
Mert holnap már lehet, hogy vége!

XII. D
Több út is vezet a
Bolyai-tető magaslatai felé, de a legrögösebb azoké a
diákoké és tanároké,
akik reggel hétkor
vagy korábban egy
délcegen álló épület
irányába tartanak.
Történetünk
egyik
emeleti osztálytermébe vezet. Dübörgő disszonáns dal a
nap bármely időszakában, ez jelzi jelenlétüket. A D-sek főhadiszállását.
Talán nem a legkiemelkedőbb a teljesítményük, nem is ők a legvállalkozóbb szelleműek, sőt, rengeteg hibájuk van, mégis az elmúlt évek alatt
sok mindent tapasztaltak, éltek meg együtt. A szórakozás mellett igazi
háborús sérüléseket is szereztek az ősi D-s család közös gyülekezetén,
amikor fogadalmat tettek, hogy hűek maradnak a társis lovagrend hagyományaihoz: nem számolnak feleslegesen, a krumplit azonban daliásan kibeszélik a földből a szavak mágikus erejével, vagy akár kidobják
az ablakon.
Harcossá való képzésük első és legnehezebben elért mérföldköve az
OB tábor volt. Csapatépítés, sírás, végeláthatatlannak tűnő út, bolyongás az erdőben. Amit leginkább megtanultak akkor, az a közös ellenség
szidalmazása volt. S ahogy kijutottak a szovátai négyszögletű kerekerdőből, úgy jött el számukra a fényes időszak. A kezdeti nehézségeken
túljutva minden könnyebb lett. Honfoglaltak Budapesten, Egri csillagokká
váltak, megküzdöttek a miskolci barlangfürdő vad áramlataival, bevették
a gyulai várat. Nem csupán felfedezték, hanem fel is térképezték a Magyar hon addig ismeretlen pusztáit. A határok nem jelentettek számukra
veszedelmet, inkább lehetőséget. Amikor azokon belül maradtak, akkor
sem voltak restek bebizonyítani, hogy igenis kreatívak és megbízhatóak.
Utódaik beavatását, a lovagrend szellemiségének átadását, messze föl11

dön – vagy talán inkább messze folyosón – híres rendezvényként tartják
azóta is számon.
Igencsak fontos pont éveik időtengelyén a Szakadáton töltött idő, amikor teljes létszámmal árasztották el az azóta törzshelyükké vált három
szent épületet, fürdőztek a forró lávamedencében, s mi több, jelmondatukat is megtalálták, miszerint „Egyszer élünk”. Ez talán teljesen egyértelmű
kijelentésnek tűnhet, számukra mégis sajátosan mély jelentéssel bír, ez
azonban már egy másik történet... Mindezeket vezetőjük, az Oszi néni
csapatösszetartó varázserejét felhasználva csoportképek ezreiben örökítette meg, ami, a fékezhetetlen harcosokat látva nem kicsiny erőfeszítést
jelenthetett.
Most itt állnak. Már nincs visszaút számukra. Nem csupán az érettségi
próbatételei várnak rájuk, hanem maga a felnőtté válás, s az élet kanyargós ösvényén kínálkozó megannyi feladat. De eposzi hőseink nem
rettennek vissza, s történetük a jövő szövevényében újra dalnokra talál
majd.

XII. E
Hölgyeink és Uraink, kedves Mindenki! Vigyázat!
Közmondások java kerül
most kiforgatásra.
Mondunk egyet-mást, s
aki nem hiszi, járjon utána,
A 12. E-t és osziját akár itt
a teremben is megtalálja.
Amit ma megtehetsz, halaszd holnapra, de tanuld
a biológiát, Rebeka!
Hűbele Balázs, lovat ad
az isten, vágj bele s lásd,
mi lesz itten!
Ha a hegy nem megy Sacihoz, Saci lesz geológus.
Nem szól szám, nem fáj fejem, s akkor Tamás sem kötekedik velem.
Éhes Emő Buenóról álmodik, vesz is egyet, ha úgy adódik.
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Hosszú haj, rövid ész, s mikor Zsolt ezt felmérte, haját nullásra vágta le.
Kutyából nem lesz szalonna, de Ottóból DJ még lehetett volna.
Timi az, aki egyszer szól, de ütős amit mond, annyira, hogy nyomban beüt
a hidegfront.
Ki az, aki megél a jég hatán is? Andi, de csak ha van a közelben szőlőbázis.
Madarat tolláról, Márkot kalapjáról, sose mondj rosszat a hamar munkáról.
Ajándék csónak ne nézd a lapát, s ne szóld le Evelyn szőke haját.
Ki korán kel, aranyat lel, Fanni ezért szüntelen keres.
Sok kicsi sokra megy, ezért a remény Imókában és a mókában.
Jobb későn, mint soha, soha után 10 perccel jön Imola.
Elkapta a gépszíj Magort, így futóbolonddá változott.
Minden jó, ha Disznajó, avagy könnyű Katit táncba vinni.
Zsuzsi addig nyújtózkodjék, ameddig a divat ér.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza almát, ez Karinak mindegy, úgyis jól
szunyókál.
Egy bolond százat csinál, Boti meg sokkal többet annál.
Kutyára nem bíznak szalonnát sosem, de a parizert Tónira igen.
Norbi az, kinek sok a sütnivalója, seperc alatt lesz belőled karikatúra.
Fél tőle, mint az ördög a tömjéntől, vagy mint Zoltán a töménytől.
Sólyommadárnak nem lesz galamb fia, de fogadószelvénye igen, s annak
a díja.
Kirúgott a hámból, mint Tikka a CFR kapujából.
Átadja a stafétabotot, mint Heni, az atléta, aki megteheti.
Jó munkának jó a gyümölcse, így lett Róbert a román rekordere.
Az idő pénz, ezért Tamás meggyőzi Vincét, hogy megtöltse a pincét.
És! Egységben az erő, csak legyen hozzá jó vezérlő!
Balázs Katalin elénk jő, s nem enged a huszonhétből.
De száz szónak is egy a vége…
Bemutatkozónk így ért a végére.
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XII. F

A XII. F helye a Bolyai irodalmi kánonában
Értekezés

A XII. F a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 2014 és 2018
között tevékenykedő, talán a
legnagyobb indulatokat kiváltó, korszakalkotó életművel
rendelkező társasága.
A következőkben a szenvedélyes viták kereszttüzében álló
osztály önreflexióját hallhatják.
Az osztály világának küszöbét átlépve az impresszionizmus jellegzetesen elmosódó
körvonalai és formái alkotják
meg az elsődleges képet. Ha körbetekintünk, az étkezés roppant feladatával szembenálló énünket pillanthatjuk meg, amint a rászakadó nehézségek alatt görnyedezik. Állkapcsát hirtelen kiakasztja, ráharap, csámcsog,
nyáladzik, és mindent megemészt maga körül. Ennek ellenére nem a naturalista színezetű táplálkozás jelenti a diszharmónia forrását.
A káosz kiindulópontját a jövő kilátástalansága képezi, amely az esetek többségében aszketikus megnyilvánulásokkal társul: pad lefejelése,
lelki fájdalmakat okozó zene bömböltetése, önmagunk becsmérlése. Így
önmegvalósítási kísérleteink gyakran önfelszámolásba fulladnak. Ennek
helyreállításában segítséget nyújt a hedonisztikus-bohém életelv. „Szív
és pohár tele búval, borral/Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!” –
mondja Szózatunk költője, mi pedig sajátos olvasatunknak megfelelően
alkalmazzuk.
Mindezek ellenére az idegenségélmény örök háttértényező, mely szoros kapcsolatban áll az idő kijátszásának egzisztencialista kényszerével.
Mikor? Hova? Hogyan? Mivé lenni? S ezek újabb kérdést szülnek: nem
halasztjuk inkább el?
Mélyebb betekintés során felfedezhető az ellentét mint szervezőelv,
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amelyet több szempontból is megvizsgálhatunk.
Mi és a környezet – a két pólushoz különböző színezetű értékvilág társul. A külvilág sokszor az inkompetencia fogalmát társítja hozzánk, ám
ennek ellentétét számos helyzetben bizonyítottuk: rendezvényszervezés,
közéletben való aktív részvétel, kulturális és sporttevékenységeken elért
eredmények.
Továbbá mindennapos kihívást jelent az individuumok közötti eltérések
sorozata, de az egyéniségkultusz tág skálájának ellenére is megteremtődik a közösség egysége.
Az ellentét szerepe csak fokozódik az én érzelmi állapotainak esetében.
A külső nyomás, illetve a belső őrlődések ambivalenciát eredményeznek,
és hangulatingadozáshoz vezetnek. Instabilitásunk állandósága így nem
von maga után több kérdést. Ám pont a nyomásból merített erőnek hála
leszünk képesek megragadni a jelen értékét. Számunkra az élet nem egy
folyamat, hanem pillanatokra széteső tapasztalat- és élménysorozat.
Önreflexiónk végéhez érve szeretnénk kifejezni ihletadóink – Ráskai
Lea, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula és Ady Endre – iránti hálánkat. Az érzelmi töltet biztosításáért külön
köszönetet érdemel osztályfőnökünk, Bondoroi Robert.
Köszönjük! És Önöknek is, tisztelt hallgatóság!

XII. G

Nyár, aztán szeptember,
Mosoly, ölelés, szemeszter,
A Tavasz haladna, de
maradna,
Félidő van, na ki fordulna
vissza?

Kezdet, arcok, kérdések,
Félénk lépések és törvények,
Új napok, hónapok, utasok,
Ez nagyon új, tovább szaladok.

Csak a naptár fordul,
Az is csak előre,
Fájó szívvel kérdezzük:
Tényleg már jövőre?
Belőlünk lettek a
Számonkért utasok.
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Előttünk a holnap,
Én Nem csak egy tablókép maradok.
Az évek során mondtak nekünk,
– Hallottunk mi egyet-mást –
Mondták: „Tiszteljük egymást,
Gyertek, mert máshogy nem lehet.”
Kérdezték, hogy „miért nincs, hol
van,
Kettes lesz ebből, mondd, jól van?”
Mondták: szétszórtak és lusták,
Fegyelmezetlenek.
Fogtak, serpenyőbe tettek,
S lásd, elbillent a mérleg,
Összevetettek és mértek:
És mi Könnyűnek találtattunk.
Hogy mi lenne a kollektív másság
oka?
Miért nem integettünk gőggel a sor
elején,
Inkább hátravonultunk csendben
játszani?
Szabálybetartással esélyünk sem
lenne
A szándékunkat vinni győzelemre,
miszerint
a világot innen hátulról mentjük
meg.
De lehetett a „mi jobban tudjuk”szele,
A huszonnyolcat fertőző Lázadás-kór: neve
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Az orvosi szótárban: Adoleszcencia.
A csakazértis, csakazértsem, a
játék, az akarás,
Az „én nem csinálom, csinálja más”,
Mind-mind gyermek-dolog.
Gyermek-világ, amiből, ha mondom,
Az egészet megpróbáltuk megtartani.
Másokéban az van, ami,
A mi markunkban ez maradt.
Mielőtt bárki is félreértette volna,
Mi csupán gyermeki jószándékkal
indultunk az útra.
Szerencsénkre belebotlottunk pár
értékes szóba,
Melyeket azok bízták ránk, kik
lelkeinket is valamire méltatva,
Emberien megszólítva,
De neveltek.
Mától akkor ez se legyen titok,
Leszünk most már büntethetők,
nagyok.
Az önkifejezés vágyára indító ok
pedig
Igazából Pilinszky gondolata:
A gyermek: hajtás. A felnőtt: virág,
a felnőttkor pedig „a világ
Lassú és fokozatos elvesztése.”

XII. H

Tisztelt Hölgyeink és Uraink!

M i e l ő t t
előítéletekbe
bocsátkoznánk,
adjunk magunknak
másodpercnyi
gondolkodási
időt. Lássuk, mit
mond a következő
adatáradat:
a
XII.H harminc fővel
büszkélkedhet, de
csak húszat vallunk
be az adózás
csökkentése végett. Mint minden osztálynak, nekünk is rögös úton zörgött
a kocsink kilencedikben, hiszen az oszink is éppolyan gólya volt még, mint
mi. De aztán belelendültünk. Egy rozoga gépezetté váltunk, kezdetben
huszonnyolc fogaskerékkel, amelyekhez néha új alkatrészek csatlakoztak,
mások kihulltak, de a munka nem állt meg egy pillanatra sem.
Nem vagyunk mi egy rendetlen osztály: közös megegyezés alapján
hagytuk, hogy eluralkodjon közöttünk a rendezett káosz. Sokat
civakodtunk egymással, de kapcsolatokat kovácsoltunk, közelállókat
és éleseket, s megmaradtunk igazi közösségnek. Ennek bizonyítékaként
együtt szerveztük meg a Bio KiMitTud-ot, s bár a nagy napon ezer kezünk
ezerféle dolgon „járt”, végül ezt is összehoztuk.
Sok kiránduláson voltunk, legtöbbjét mi magunk terveztük. Miként
most is: a világ csodás helyei közül kiválasztottunk egyet, ahol együtt
tölthetjük utolsó közös vakációnkat. Egy gyönyörű, Máltára való utazás…
helyett elmentünk Bukarestbe és Brassóba, ahonnan mégis boldogan
és megelégedetten jöttünk haza, feltelve újabb, szívünkbe zárható
emlékekkel. Talán a kisördög bújt belénk, amikor születésnapja alkalmával
teleragasztottuk az oszi autóját cetlikkel, de kezünk a szívünkön, csakis a
jó szándék vezérelt.
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Az is velünk történt – pontos időpontot igénylők kedvéért – tizenegyedik
osztályban, hogy tanáraink nagy része átadta helyét egy másik
kollégájának. Némely tantárgy esetén kétszer is. Sőt, s ez életre szóló
sebet ejtett harminc fiatal sérülékeny lelken, biológiából négy tanár
adott minket kézről kézre, hogy végül tizenkettedik elejére egy ötödiknél
állapodjunk meg.
Persze mi sem remekeltünk mindig órán, gyakran lebegett fejünk felett
„mínusz”, és testnevelésórára is csak igazolással mentünk.
Idővel aztán felvettük a ritmust, megpróbáltunk eleget tenni a
követelményeknek. Mindegyik tantárgyból vannak szakértő diákjaink,
adott órák aktív résztvevői, míg a többiek... máskor remekelnek. De
az évek során többnyire sikerült felmérnünk képességeinket, s ez nagy
hasznunkra válhat a jövőre nézve.
Végezetül Marton László gondolatait idézzük: „Lehet a tanításnak (…)
hosszú ideig egy olyan fázisa, amikor csak várni kell. Valahogy úgy, mint
egy kertésznek: lehet egy picit locsolni azt a szárat, vagy fölé tenni egy
napernyőt, de valójában ki kell várni, amíg a természet elvégzi a munkáját, és kifejlődik belőle a virág.”

XII. CK

Figyelem!
A
következő történetben nyomokban
található
szeleburdiság,
szétszór tság,
tragikomikum!
Minden
egy
csendes
tavaszi napon kezdődött, amikor
semmi sem egyezett a megszokottal. Osztályközösségünk a 70-es kapujánál várakozott. Tudással felvértezve vártuk
az ítéletet. Mindenki érezte, hogy valami különös és megmagyarázhatat18

lan veszi kezdetét. Így hát csak azért is nekivágtunk a nagy kalandnak. Ez
a kaland sok szempontból egyedinek bizonyult: 4 igazgató, 3 pap bácsi
(iskolalelkész), 3 ellenőrző és 2 oszi bácsi.
Összetartó osztály lettünk a szó legnemesebb értelmében: támogattuk
egymást a jó jegyek megszerzésében (több-kevesebb sikerrel). Ügyvédnőnk végig harcolt más jobb jegyéért, még akkor is, ha ő maga kettest
kapott. Úgy tartják rólunk a környező osztályok, hogy osztozkodóak vagyunk, és családi bensőségességgel az utolsó darab kenyerünket is megosztjuk. Ugyanis történelmileg elfogadott tény, hogy ha valaki valamiféle
elemózsiával tért vissza, az rögtön a közös éléskamrába került.
Vidámságunk megmutatkozott az órákon és a csatatéren kívül is, hiszen
lankadatlanul sugároztuk a laza és egyben kissé bosszantó énünket.
Különlegességünk abban is rejlik, hogy kettős szintézisben: 2 évig bolyaisokként, 2 évig pedig rákóczisokként tartottak számon bennünket,
melyből kisebb-nagyobb kavarodások lettek. Ilyen volt például a naplócsere, a kulcs eltűnése, a termek összekeverése stb. Így, ha matematikai
képletként szeretnénk összefoglalni hovatartozásunkat, az BR2B lenne.
Nagy kalandunkban néha váltakozó útitársakkal haladtunk. Olykor a
románórák sejtelmes csendje szorított vasmarokkal: „Neeeem szuszogsz!”.
Vagy ha éppen túlszárnyaltuk érvelő képességünket egy-egy olaszórán,
fennhéjazásunk miatt szakszervezeti ügynökök titulussal láttak el, mely
igencsak nevetségesen festett a sok tanulni vágyó sorstárs szemében.
Előfordult, hogy egy-egy iskolai tankönyvet saját könyvtárunk számára
tettünk félre, úgy hogy nem is sejtettük. Ilyenkor figyelmeztettek, hogy: „Le
kéne szokni a kleptóról!”.
Ügyvédi tehetségünket, polgár- és emberjogi ismereteinket nemcsak iskolánk védelmében, hanem a testnevelésórákon is felhasználtuk. Ugyanis
szólásszabadság volt érvényben. De csak addig, amíg kijelölt oktatónk
azt nem mondta, hogy: „Hallgass, most én beszélek!”. Ilyenkor szakadatlanul tartottuk a katonai fegyelmet mindaddig, míg egy huncut nevetés
meg nem törte a csendet.
Simon János tanár úr örök érvényű kijelentésére is mindig emlékezni
fogunk, miszerint:
„A diák valószínűleg 5, 10, 15 év múlva már rég elfelejti, hogy mit tanítottál neki. De azt, hogy hogyan tanítottál, azt soha!”
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Visszatekintés

XII. A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kiszabadulunk az iskolából, mint kénhidrogén a kotlós tojásból.
Hiába mondják neked, hogy édes vagy, mert te nem cukorból vagy
felépítve, hanem aminosavból.
Csillagporból vagyunk.
Engem 2 kő jobban érdekel, mint 1 ember.
Mindigis az volt az erősségem, hogy megmondjam, mi nem az erősségem.
Na, ez egy tudtuk.
Olyan büszke vagyok, hogy van egy agyam.
Szerelmes vagy? Nem, csak náthás.
Nekünk nincs romcsi esténk. Nekünk tocsi esténk
van.
Egy számos tömegben számtalannak lenni.
Sokszor nem is látom, amit nézek.
A csillagainkban semmi hiba nincs. Bennünk van.
Én hattyú leszek.
Más világ volt. Akkor lehetett exit enni!
Bocsánat.
Világos? Mint a vak ablak.
Művész kávézó.
Mához két hét milyen nap? Kedd.
A Tenti az első.
Nem halhatsz meg, ha nincs életed.
Mindenki beleakad valamibe, csak a szerelembe nem akadunk bele.
Nyugodt vagyok csak ideges.
Nem mondhatom, hogy utálom a biót, mert azzal magamat is utálnám.
Még a saját életed sem rólad szól.
Bocs, zavarok?
Nem habzik, csak kibuborékol.
A tetvek csodálatos állatok.
Mennyi az annyi? Hát ez a matek.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A problémák úgy oldódnak meg, hogy beazonosítjuk: vannak.
... de ugye, ez nem kávé?
Hát ez... nagy szégyen.
Na, tessék.
-Komplex nő ez a Kriszta...
-Hát igen, elég nagy az imaginárus része, távol áll a valóságtól.
Megcsap a chill.
Valójában én egy tudós vagyok, csak kicsit félresikerültem.
-A matek nehéz.
-Az élet is.
Kérlek, küldj valamit, amitől visszanyerem az alaplétezési motivációmat!
Existence is pain!
Idő nincs!
Van idő!
Mennyi a hullámhossz? Kicsi.
Magyarosi Helga

XII. B
,,Ütöd el magad dudálás nélkül.” - Láday Zoltán
„Két osztálya van, mint a vonatnak.” - Láday Zoltán
tanár: ,,Mi volt Luther?” (foglalkozása) mi: ,,Márton!”
,,- A Rudolf-tavat Teleki Sámuelről nevezték el.
- Mi?? (osztály értetlenkedve)
- Vagyis na, a feleségéről!”
,,Olyan fülbevalód van, hogy 2 Dakotai Rezervátumban is megcsodálják.”
Kotirlán Ágnes
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XII. CK
Tanár: - És akkor ti most a CK osztály vagytok?
Edina: - Igen, CK mint Calvin Klein.
*
Tanár: - Jövő héten ebből írtok felmérőt. Értitek a leckét?
Mi: - Igen.
Tanár: - Az még nem elég. Értitek vagy vágjátok?
Timi: - Szeleteljük!
*
*mély csend*
Tanár: - Akkor tudsz valamit mondani a Duna témakörből?
*csend *
Tanár: - ???
*Attila fontolóra veszi az ügyet*
Attila: - A Duna…. A Duna, az Romániában van.
*
Dărăban zeneórán:
-Casi, húzd össze a fogad s énekelj!
*
Oszi: - Csenge, van egy hiányzásod keddre, utolsó óráról. Van rá magyarázatod?
Csenge: - Nem éreztem jól magam. Nagyon fájt a fejem. Meg a gyomrom is. Tényleg nagyon rossz volt... Igazából… éhes voltam.
Oszi: * igazolja a hiányzást *
Porkoláb Zsófi

XII. D
•
•
•

•
•
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Egyszer élünk!
Guminyűű!
Tanár: *a kötelességekről és droghasználatról beszél* Még arra is
figyelnem kell, hogy kinek tág a pupillája! Az nagyon komoly dolgokat jelenthet.
Diák: Például azt, hogy nincs elég fény?
Tanár úr/tanárnő, nem halasztjuk el?
Oszi néni megszólítása:
Oszi bácsi… Vagy mi az...? Oszi néééniii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyuu!
Ne légy ilyen kecske, lécces!
Dések, Dések, késelések!
D-sek eltévedve az erdőben:
Oszi: Tulipáán!
Osztály: Hehe…
Tanár: Che cosa?
Diák: Hát… néha kell kaszáljak
Diák: Soll ich rãspundieren?
Tanár: És te eddig 10-esre álltál németből?
*fél óra késés után*
Tanár: Akkor miért jöttél be egyáltalán órára?
Diák: Hát valahol lennem kell
Olyan segítőkészek vagytok, hogy eldobom a káposztalevemet!
Köpd ki a kaucsukot!
Asszed smeker vagy?
Kapás van!
Porkoláb Zsófi

XII. E
•

Matek óra: - Mi a könyv címe?
Tnő: - Paralela45
László: - Si eu sunt paralel cu matematica...
• Tnő: - Boti, megeszlek!
Boti: - Én is...
• Kémia:
Tnő: - Boti, mindjárt kijössz te is felelni.
Boti: - Én biztos nem, tanárnő.
Tnő: - Mi az hogy nem?? Miért nem?
Boti: - Lámpalázam van.
• Fizika:
Tnő: - Hol van Ottó?
Tóni: - Betegeskedik. De ne tessék meglepődni, ha látja valahol, mert
a betegnek levegőre van szüksége.
• Tnő: - Én is ugyanúgy végig kell üljem az órákat, mint ti...
Márk: - Csak minket nem fizetnek...
Hamar Márk-Roland
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XII. F

XII. F – aranyköpések (= epic moments, unfortunately just insides)

•
Mekisek, mi volt a házi?
•
POV
•
Nem tudom, de ez az élet olyan fos, mint a hányás...
•
- Háromszög.
- Nem lehetsz, mert 12-én is az voltál.
- De igeeen!!! Trust me, I’m a designer! *beírják hiányzónak, fogja magát
és kimegy a kapun*
•
“Nuvela Ion este o comedie” #simulare
•
- A tanár úr is izmos.
- Én nem vagyok izmos.
- De igen…csak nem feszíti meg.
•
Mondtam én neki, hogy nénje, én minden rórátén voltam. Ez legalább egy 10-es.
•
Fogd bé, jó?
•
Fazééééék! *borulnak és gurulnak a termoszok az amfiban*
•
Anett, rosszul vagy?
•
“Ioan Fărcas - Iarna moare” *legjobb vakációs könyv*
•
“Gáspár és Ilia kibontakozó szerelme” *dolgozat a Varjú nemzetség-ből*
•
SHANYIIII
•
Meg vagytok ijedve.
•
35 diák egy osztályban? Semmi gond…a határ a csillagos ég.
•
HALASSZUK EL!!!
•
Rövid névsor *cenzúrázva*: Hol a táskám???, Rrrrranschbuuurg,
Arni Arbeit Nederland, We Dem Corb, csuhány, Nyomorúság, Vivi
cel Ion fără BAC, Szemüveges fiú, na’onbalkán, pánkósütő filozófa,
Ivettvagyokésidegbeteg, #veterán#huszár, TolvajGazemberSzovátai,
“csávóóó”, Ioan Fărcas, Anyu a bogárfogó“ szákószá”, Tanárúúúr, Vrékin
bol, Nyárádmenti vadmalac a hegyrő, Süti, AkérHálo, Xalmi, Shanyi a
rendszergazda, Zőcs(cség), BolondTőkés, Zsibi a genya testével
Karácsonyi Tímea, Orza Blanka
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Mi folyik itt?

Diákújságíró-szaktábor
Idén nekünk volt lehetőségünk részt venni a Teleki Oktatási Központban
évente megszervezett újságíró-szaktáborban. Feledhetetlen emlék marad számunkra.
A táborban hangsúlyt fektethettünk a lexikális tanulás mellett az ismerkedésre, a szórakozásra és a tanultak gyakorlati
alkalmazására is. A tábor szabad programjának köszönhetően megtanultuk, hogy a
szabályok ismerete nélkül is
meg tudjuk szegni azokat, hogy
Szovátán, a telepen, kilenc óra
után csak egy kisebb vagyont
költve találhatsz vizet, egy hotelben, hogyan lehet matekházit oldani hajnali háromkor a társaság közepén szocializálódva. Megtanultuk, hogy
sikerülhet egy napon kétszer is elhagyni a telefonunk, illetve azt, hogy érdemes józan (ítélőképességű) tördelőkkel dolgozni és hogyan lehet „zippelve” sikeres újságot szerkeszteni.
Nagyon szépen köszönjük!
Kapusi Kinga, Oltean Annamária és Fülöp Sára-Viola
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Humans of Bolyai
Portik Kriszta (XII. A)

„Most, hogy mi vagyunk a végzősök, egyre többször jut eszembe, hogy mennyire vagány itt a
Bolyaiban. Olyan jó érzés ennyi
érdekes és okos ember között
lenni. Ugyanakkor, nagyon fog
hiányozni a liciből ez a széleskörű tanulás. Különösen élvezem,
hogy egy helyen tudok tanulni
mind az irodalmi alkotásokról,
mind a trigonometriáról vagy
idegrendszerről... Nem szeretek
belegondolni abba, hogy ezután
egy dologra kell szakodosni.
Talán nem vagyok egyedül, ha
azt mondom, életem egyik legjobb döntése volt az, hogy ide
jöttem. Évfolyam, tanárok, osztálytársak szempontjából nagyon szerencsésnek érzem magam.
Mivel az eddigi bolyais éveimről kell beszélnem, először a Tentamen és
a versenyek jutnak eszembe. Ezek határoztak meg igazán engem. Sőt,
a 11. osztályt emelném ki, mert kipróbálhattam magam a TUDOK-on
nyelvészet szekcióban, sikerült a Public Speaking bukaresti elődöntőjébe kerülni, valamint, az egyik legnagyobb kihívásként, eljutni a román
olimpiász országos szakaszára. Emellett, már hagyományként, részt vettem csapattársaimmal a KAV anyanyelvi vetélkedő országos szakaszán
is. Sokan mondják, hogy biztos rengeteget kellett dolgoznom ezekre, de
az érdem a tanáraimé is, akik nem csak diákként, hanem emberként is tekintettek rám, és néha megkérdezték, hogy vagyok... az ilyen apróságok
nagyon fontosak voltak és hálás vagyok értük.
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A másik mérföldkő természetesen a Tentamen. Annyi pozitívumot kaptam az iskolaújság szerkesztőségétől, hogy úgy éreztem, meg kell hálálnom valahogy. Ezért tavaly a főszerkesztő társaimmal, vagyis a “Tenti-családdal”, sok újítást hoztunk be. A legjobban annak örülök, hogy
haladtunk célunk felé: a Tenti mostanra már több, mint egy suliújság, a
Tentamen egy közösség.
Megismerkedtem a MAKOSZ-szal, amely által KÖDAK-ozhattam, de
igyekeztem minél több iskolai rendezvényen is részt venni, gyakran szervezőként.
Furcsa feladat felsorolni ezeket magamról, de jó visszaemlékezni az
emberekre, akikkel együtt átéltem az élményeket. Rengeteg lehetőség
van. Azt kívánom a diákoknak, hogy próbálják ki magukat minél több új
helyzetben, mert így tudják megismerni önmagukat. Maradjanak őszinték, hűek elveikhez, mert megéri. Engem erre tanított a Bolyai.
Közben eszembe jutott, miben NEM volt részem 4 év alatt: egészséges
mennyiségű alvásban.”
Fülöp Sára-Viola

Miklós Mátyás (XII. B)

„Nagy örömmel tölt el visszagondolni arra a lassan tizenkét évre, amit
a Bolyaiban töltöttem. Első osztályban a nagy épület rengeteg emberrel
és megannyi okossággal a falai között, nagyon ismeretlen és félelmetes
volt számomra. A főépületre, a második, harmadik emeletre, a tizenkettedikes folyosókra úgy emlékszem vissza, mint valamilyen monumentális
végeláthatatlan labirintusra, ahol hemzsegtek az idegen, nagy emberek.
Ezzel szemben mostmár talán második otthonnak nevezhetném. Több, mint
fél életemben bolyais voltam, ami nagyon furcsán hangzik.
Egy-négy osztályban a Tanci csengetett szünet végén az osztályunk
rézcsengőjével és mindeki szaladt vissza órára. Az osztályunk az orvosi
rendelő mellett volt. Ötödiktől a termünk bekerült a főépületbe és már új
csengőnk lett, nem rohangáltunk úgy az udvaron, nem dobálóztunk korkodussal és nem csúszkáltunk térden a befagyott pocsolyán Doina néni előtt.
Az osztály, ami nyolc évet együtt volt, kilencedikben szétszéledt, de szinte
mindenki a Bolyaiban maradt.
Kilencedikben hirtelen kitágult a világ: ami addig is a falak között volt,
annak hirtelen részesei lettünk. Én kilencedikben társadalomtudomány
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osztályba mentem, ahol számos csodálatos
emberrel voltam körülvéve.
Életem egyik
legcsodálatosabb éve volt. A
tizedik osztályt
már természettudomány szakon kezdtem,
ahol szintén jónéhány új barátság született, de régi barátságok is tartanak még.
Sokat kaptam ettől az iskolától mind tudás, mind tapasztalat terén. Szuperek a diákok és tanárok, ha valaki valamiben jó és fejlődni akar, azt
támogatják, legyen szó tanulásról vagy iskolán kívüli tevékenységről. Negyedikes lehettem, amikor kaptam egy telefont, amivel ügyesen lehetett
filmezni és fényképezni, és a barátokkal már akkor elkezdtünk kisfilmeket forgatni. Hatodikos voltam, amikor történelem órára kellett készítsünk
bemutatót valamiről és én egy kisfilmet készítettem. Ekkor kezdtem el
komolyabban filmecskékkel foglalkozni. Az volt akkor az álmom, hogy
ha licis leszek olyan minőségben dolgozzak, hogy hívjanak meg komolyabb filmezésekre. Mit ad Isten, sok munka árán, de összejött tizenegyedik osztályban. A múlt év őszén eszembe jutott, hogy létre kellene hozni
egy iskolán belüli intézmény-szerűséget, a Filmtekercs Klub-ot, aminek a
célja az iskolánkban történő értékes tudományos bemutatók, a kicsik szereplései vagy az ünnepségek megörökítése és a filmezni, fényképezni
kívánó diákoknak azon lehetőség megteremtése, miáltal tapasztalatot
szerezhetnek és fejlődhetnek e téren. Személy szerint nagyon örvendtem
volna, ha megkaptam volna ezeket a lehetőségeket kisebb koromban. A
Bolyaiban nagy a tenniakarás, a szervezkedés, az igény (nem feltétlenül
tanulás terén), az odaadás, a lelkesedés és a sokszínűség minden területen. Innen a diák bárhova eljuthat, már csak tőle függ, hogy ki akar lenni.
Ludescher Júlia
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1 perc irodalom
A digitális fotó ugyan nem sárgul el, de a régi barátságok igen. Vajon
mindenkivel így történik majd? Szétszéledünk érettségi után, és egyszer
csak elfelejtjük egymást? Vajon elmúlik minden, ha végzünk? Vagy erősebb a barátságunk, mint az épület, ami összezár minket?
(Leiner Laura: Szent Johanna gimi)
Hölgyeim és Uraim, idei végzősök! Használjanak fényvédő krémet. Ha
a jövőt illetően csupán egyetlen tanácsot adhatnék, az a fényvédő krém
lenne. A fényvédő krém hosszú távú áldásait a tudósok igazolták, viszont a többi tanácsomnak nincs egyéb alapja,
mint saját összekuszálódott tapasztalásaim. Ezeket most
szétosztogatom.
Élvezzék ifjúságuk hatalmát és szépségét! Ó, ne is
törődjenek vele, hogy ifjúságuk hatalmát és szépségét
addig nem érthetik, míg el nem múlik. De higgyék el, húsz
év múltán fényképeik láttán eszükbe jut
majd, amit most még nem vehetnek észre, hogy mennyi lehetőség várt önökre, és
milyen mesésen néztek ki. Nincsenek úgy
elhízva, amennyire beképzelik.
Ne aggódjanak a jövő miatt. Vagy aggódjanak, de tudniuk kell, hogy az aggódás körülbelül annyit segít, mint szöveges
példának a rágógumi.
Használjanak fogselymet. Ne pazarolják az idejüket féltékenykedésre. Egyszer
elkésnek vele, másszor meg még korai. A
verseny hosszú, és a végén kiderül, hogy
magad voltál az ellenfél. Ne felejtsék el
a dicséreteket. Felejtsék el a sértéseket. Ha ez sikerül, nekem is árulják
el a receptet. Ne dobják ki régi szerelmes leveleiket. Dobják ki a folyószámla-kivonataikat. Nyújtóztassák az izmaikat. Ne érezzenek bűntudatot, amiért nem tudják, hogy mit akarnak az élettől: érdekesebb ismerőseim közül huszonkét éves korában egy sem tudta, hogy mit akar kezdeni az
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életével. A legérdekesebb negyvenes ismerőseim még most sem tudják.
(Kurt Vonnegut állítólagos avatási beszéde a Massachusettsi Műegyetemen, 1997-ben. Szerzője: Mary Schmich)
Az időben minden megmarad, de olyan
színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni
kell a képet, s a világítás bizonyos fénytörése szükséges hozzá, hogy a vak fémlemezen
megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer
magába szívta a tükörlap. Így halványodik
el az időben minden emberi emlék. De egy
napon fény hull valahonnan, s akkor megint
látunk egy arcot.
(Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek – részlet)

1 perc más

Orza Blanka: Emlék és ember
Már csak a visszhangokat halljuk,
Egy elmúló kiáltás
Már nincs is úgy értelme mindennek...
Szilánkokban ölellek.
Úgy nincs már semmi s nem is kell,
Csak homályban izzó képek,
Melyekkel díszítem a lelkem;
Azt a hasadást szeretem.
Egyre sötétebb s világosabb számomra:
Emlék és ember szétesnek...
Eldobok valamit, s az egymastól távolódó
Vízgyűrűket számolom.
32

Csak úgy, elhajítunk valamit... de valahol
Széthasad minden
És nézünk egymás víztükrébe
És nem értünk semmit.
Ilyenkor inkább elnézek s nem kereslek.
És örvendek, hogy te, most te vagy.
És örvendek ennek a szétesésnek:
Te már csak bennem létezel.
Szász Kinga, Kamenitczky Anna

Hólabda
Tentamen-Ferenczy Margit
Ha ön szervezné a szalagavatót, mit és hogyan csinálna?
“Hát szerintem ez a mostani szervezés nagyon jó. A kisfilmet és a
szalagkitűzést ígyis-úgyis megtartanám. A keringő is nagyon szép. Esetleg
azon változtatnék, hogy lenne egy modern tánc is amit a diákok közösen
táncolnának. Ezen kívül lehet, hogy pár diákot fel lehetne kérni, hogy
valamilyen szórakoztató vagy szép élményét mesélje el a színpadon. De
mindenképpen kellene egy osztályalbum is.”
Ferenczy Margit-Szőcs Imre
Körülbelül mennyi időbe kerül megszervezni a szalagavatót?
“Maga a szervezés valahol a nyár környékén kell már elkezdődjön.
Egész első szemeszteri periódusban mennek a szervezkedési problémák,
mert szponzorokat kell keresni, termet kell lefoglalni, utána kell nézni
annak a cégnek, aki állja az ételt, a műsort elő kell állítani színvonalasan.
A tizenkettedikes osztályok képeket kell kiválasszanak, az osztályfilmet
is meg kell csinálniuk és a háttérzeneszámot is ki kell választaniuk.
A tizenegyedikes osztályfőnökök és diákok össze kell rakjanak egy
színvonalas műsorszámot és ez jól összekovácsolja az osztályközösséget.”
Szőcs Imre-Ignát Anna
Egy tizenkettedikes osztályfőnök hogyan éli meg a szalagavatót?
“Előszöris tizenkettedikes osziként érdekes ez a periódus, mert nagyon
sok konfliktushelyzet is van. Ezek a konfliktusok mindig pozitívan oldódnak
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meg. Minden évben probléma az, hogy időben mit készítenek el, és
legtöbbször a határidő miatt elég sokszor az osztályfőnök közbe kell
lépjen, de ilyenkor mindig megegyeznek valahogy. Ez valahogy egy
erősebb kötődést alakít ki az osztályfőnök és az osztálya között, mert
meg kell csinálni egy filmet, ami az elmúlt 4 évnek élményeit és az osztály
egyéniségét domborítja ki. Ilyenkor az ember csak arra tekint vissza, ami
jó és szép volt ebben a közösségben. “
Kedves olvasók! Elnézést kérünk a rövid Hólabda cikkért, csak rengeteg
tanár el volt foglalva azzal, hogy a szalagavató egy felejthetetlen élmény
legyen mindenki számára. Elvégre csak egyszer van az ember életében.
Köszönjük a megértést!
Kacsó-Fenyves Adél és Antal Laura Tímea

Egy csepp univerzum

“Elég hosszú ideje kóborolunk már
a kozmikus óceán partjain. Most végre készen állunk arra, hogy vitorlát
bontsunk a csillagok felé.” (Carl
Sagan)
Ezzel a gondolattal szeretném ismertetni a SpaceX
legújabb tervét. A Falcon Heavy a világ második legerősebb rakétája lesz, egyedül
a 1970-es években használt
Saturn V szállított több hasznos terhet nála. A jövőben képes lesz embereket szállítani
a Holdra vagy a Marsra. A
tesztrepülést idén január végén szeretnék végrehajtani,
bár nincs sok esély a sikerre. Elon Musk azt nyilatkozta,
a hasznos teher ez esetben
nem egy unalmas acél- vagy
betontömb lesz, hanem egy
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elektromos meggyvörös Tesla Roadster, mely a Space Oddity-t fogja játszani milliárd éves pályáján.
A tervezett úticél, a Föld légkörén túl, egy Nap körüli, alacsony energiájú ellipszis pálya
lesz, melyen közel kerülhet a
Marshoz.
Felfedezték az első olyan
kis égitestet, amely a csillagközi térből érkezhetett a
Naprendszerbe. Erősen hiperbolapályán mozog, nagyon
közel került a Naphoz, mégsem mutatott üstökösaktivitást, így először kisbolygónak
osztályozták. Az `Oumuamua
elnevezéssel illetett test az
első olyan megfigyelt kisbolygó, amely a Naprendszeren
túlról, a csillagközi térből érkezett. Tavaly októberben a

Hawaii-szigeteki obszervatórium
1,8 méteres teleszkópjával fedezték fel. A pályaszámítások szerint a
jövevény a Vega csillag irányából
közelített meg bennünket. Az égitest 95 ezer km/órás sebességével 300 ezer évig tart a Vega és
a Nap közötti távolság legyűrése,
annyi idővel ezelőtt a Vega azonban még egészen máshol járt. Az
`Oumuamua talán több százmillió
éve rótta magányosan a Tejútrendszert egyetlen csillaghoz sem kötődve, mielőtt belebotlott a Naprendszerünkbe. Most pedig örökre
maga mögött hagy bennünket is.
A Hubble és Spitzer űrtávcsövek
segítségével sikerült a valaha talált legtávolabbi galaxisról igazi
képet alkotni. A galaxist egy gravitációs lencse segítségével sikerült
megtalálni, amely az Univerzum
nagyon korai, 500 ezer éves korából származik (13,3 milliárd éves).
A módszert úgynevezett gravitációs lencsézésnek nevezik, ugyanis
egy nagyon távoli objektumot, melyet hagyományosan nem lehetne

megfigyelni, egy előtte álló nagy tömegű
objektum gravitációs
tere lencseként felnagyít. Az infravörös tartományban észlelték,
ugyanis minél távolabb
van egy objektum az
Univerzumban, annál
nagyobb sebességgel távolodik
tőlünk (Hubble-törvénye) és ennek
következtében a színe a vörös irányába tolódik el, vöröseltolódást
szenved.
Minél nagyobb egy távcső objektívjének átmérője, annál nagyobb
a fénygyűjtő képessége és nagyítása, ezáltal távolabbi és halványabb égitesteket, objektumokat
lehet vele megfigyelni. Ezért az
Európai Déli Obszervatórium (ESO)
Észak-Chilében az Extremely Large
Telescope (ELT) nevű, 39 méteres
átmérőjű távcsövét tervezi. Az ELT
hatalmas főtükrével messze a világ
legnagyobb optikai-infravörös távcsöve lesz. Ilyen óriási optikai elemet azonban lehetetlen egyetlen
darab üvegből elkészíteni. A főtükröt ezért 798 különálló, egyenként 1,4 m átmérőjű és 5 cm vastag
hatszögletű szegmensből fogják
összeállítani, és már sikeresen kiöntötték az első hatot. A szegmensek
együtt egyetlen hatalmas tükörként
fognak működni, amelynek a fény35

gyűjtő képessége több tízmilliószorosan meghaladja az emberi szem
teljesítményét.
Újabb kutatások szerint valóban
található vízjég a Mars felszíne
alatt. A Mars légkörének sűrűsége
csak 1%-a a földinek, de a
bolygó felszíne még mindig sok
időjárási hatásnak és eróziónak
van kitéve. A marsi lavinák olyan
geológiai események, amelyek
gyakran feltárják a felszín alatt
lévő struktúrákat, felfedve a
kőzetrétegeket, valamint a bennük
található szárazjeget és vízjeget.
A Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) felvételeit elemző kutatók
nyolc meredek és erodálódott lejtőt
vizsgáltak a bolygó különböző
pontjairól. Mindegyik esetében
vastag vízjég rétegeket találtak,
amelyek mindössze 1-2 méter
mélységben kezdődtek. Néhány
ilyen akár több mint 100 méter
vastag is lehet. A jég nagy
tározóinak felfedezése még egy
bizonyítékot szolgáltat, amely
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megerősíti az elméletet, miszerint
a víz nemcsak hogy létezik Marson,
hanem meglepően gyakori is. Ez
a jég potenciális vízforrásként
is hasznosítható a jövőbeli Mars
utazások során és ezáltal a
Hold-bázishoz hasonlóan a vörös
bolygón is lehetne létesíteni ilyen
építményeket a helyi homokból
és vízből, a 3D nyomtatás
technológiájával. Természetesen ez
még rengeteg kutatást igényel.
Az Erdélyi Magyar Csillagászati
Egyesület (EMCSE) célja a csillagászat népszerűsítése, a csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként
foglalkozó- és a csillagászat iránt
érdeklődő személyek tömörítése önkéntes alapon. Távcsöves észlelések,
előadások, táborok szervezése, az
ifjúság nevelése egy egészséges tudományos nyitottság felé. Az egyesületnek a Tentamen több szerkesztője tagja, számos rendezvényen
veszünk részt. Amit mindenkinek
ajánlani tudok, az a nyári észlelőtábor, amely rendszerint pár napos, gyönyörű égbolttal és nagyszerű előadásokkal tarkított, jó
társaságú rendezvény. Aki csillagászat iránt érdeklődik, annak bátran
ajánlom, hogy lépjen be a tagok
sorába, ezáltal havonta kapja a
Meteor csillagászati folyóiratot. Elérhetőség: http://www.emcse.ro.
Puskás Dávid

1 perc más

Az ifjúság végrendelete

A film eredeti címe a Testament of Youth, amely Vera Britten pacifista
író klasszikussá vált háborús memoárja alapján készült.
Nem könnyű élmény Az ifjúság végrendelete. Az előzetes alapján azt
hinné az ember, hogy egy ugyanolyan brit romantikus dráma mint a többi,
de a James Kent által rendezett filmben láthatjuk, hogy Vera olyan időket
él, mikor nem egyszerű nőnek lenni.
Az első világháború
idejében a nőknek
az volt a feladatuk,
hogy engedelmes
feleségek legyenek. A jómódú és
öntudatos lány az
emberek meghökkenésére nem akar
egyszerű feleség
lenni. Elhatározza, hogy írónő lesz és a társadalmi előítéletek ellenére
oxfordi egyetemista lesz. A történetben nincs egy rosszindulatú lélek sem
és ezt a valószerűtlen képet Bob Hardy operatőr felvételei megerősítik,
a pazar természeti látvány már-már egészen álomszerű. A háború azonban közbeszól, a bátyját és szerelmét elvitték a frontra. Vera ráébred,
hogy képtelen ölbe tett kézzel otthon ülni, amikor szerettei a hazájukért
harcolnak, jelentkezik önkéntes ápolónőnek.
A valóság pedig úgy csapja arcon a nézőt, ahogyan Verát is az igazi
frontvonalon töltött első napja. Az esztétikus képi világ innentől is végigkíséri a filmet, és magasszintű feszültséget teremt.
Az ifjúság végrendelete a kor ábrázolása mellett Vera Brittan üzenetének átadását tekintette fő feladatának: ,,soha többé háborút’’! A film
pedig ha nem is elsöprő erővel, de csendes meggyőzéssel adja át a nézőnek.
Szabó Zsófia
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Kincsem
A 19. században, amikor a derby versenyek a fénykorukat élték, az
emberek, a családok akár egy nemzet sorsa (rendezői túlzás) tizedmásodperceken múlhatott.
Újabb magyar film, magyar színészekkel, magyar rendezővel, Magyarország „legyőzhetetlen csodakanca” néven emlegetett bajnokáról, Kincsemről. Őszintén szólva előítéletekkel kezdtem el, mert a magyar filmek
mostanában nem remekeltek a mozivásznon, de kellemesen csalódtam.
Jól kiválasztott színészek, hiteles színészi játékkal, és az 1800-as évek
korhű ábrázolása.
Filmünk 1849-ben kezdődik, a szabadságharc utáni időszakban, amikor ember-ember ellen, barát-barát ellen támad a hatalom érdekében.
A Blaskovich család kastélya osztrák kézbe kerül, a gróf elárvult fia, Ernő
pedig szegényes körülmények között kényszerül felnőni. 25 évvel később
a már felnőtt férfi a gyerekkorában megélt traumák következtében, főleg nőügyei miatt eladósodik, és tartozásokat kell kiegyenlítenie. A legjobb percben talál rá Kincsemre, egy piacon, a selejtezett áruk között.
Ellenségének lánya, Klara von Oettingen, bár megnehezíti a dolgát, egy
véletlen baleset folytán mégis hozzákerül a kanca. Hesp, a feketetarka
nősténymacska segítségével sikerül a lovat megszelidíteni (NEM betörni).
Kincsem legyőzhetetlen pályafutása Berlinben kezdődik, és hamarosan
egész Európa felfigyel a csodakancára. Időközben gazdája gyengéd érzelmeket kezd táplálni Klara iránt, de a nő apja ellenzi a kialakulóban
levő kapcsolatot. Ernő csak akkor nyerheti el Klara kezét, ha Kincsem addig töretlen sikerét megtöri. A kérdés már csak az, hogy mi fontosabb, a
szerelem vagy a büszkeség és a siker?
(A végére hozzátenném, csak így zárójelben, hogy a rendező Ernő életét kissé megszínezte, a film szerelmi szála egy az egyben az ő kreativitásának köszönhető. Kincsem életútját azonban szinte teljes mértékben
élethűen ábrázolta, ő volt a magyar csodakanca, aki 54 versenyből 54-et
nyert, a legjobb barátja tényleg a feketetarka macska volt és vérvonala
mai napig fennmaradt. )
Bátran ajánlom a film megnézését, minőségi időtöltésként akár családdal, barátokkal, vagy otthonülős nyugodt estékre.
Nagy Anita
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Interjú

smekerÁsok - interjú Szász Ágota
Judit tanárnővel -

Egy napsütéses csütörtökön beszélgettem Szász Ágota Judit tanárnővel a fizikum tanárijában. A
mosolyt nem lehetett letörölni az
arcáról, amikor a XII. A-val kapcsolatos kérdéseimre válaszolt.
Mi volt az első benyomása az
osztállyal kapcsolatban?
(Húúúúúúúúú) Nagyon pozitív... kis
aranyosaknak tűntek. Már az első
perctől tudtam, hogy jó osztály lesz
belőlük. Nagyon tetszett, hogy szófogadóak voltak, hallgattak rám és
a furcsa döntéseimet is elfogadták.
Volt-e olyan megérzése, ami be-

igazolódott?
Hát hogyne! De még mennyire!
Beigazolódott, mert nagyon nyitottak, formálhatóak voltak. Ez pedig együtt jár a jólneveltséggel és
a szürkeállomány mennyiségével.
Csak egy értelmes osztály formálható ilyen mértékben – ők ilyenek
voltak.
Mi a legkedvesebb emléke?
(Hűűűű, Zsófi, ebből nagyon sok
van!!)
•
A legelső a kilencedikes
összerázó (ami nagyon jó hangulatban, nagyon jól telt), még a há39

zigazda is megdicsérte őket, hogy
egy csikket, egy piásüveget sem találtak, amikor utánunk takarítottak.
•
Minden kiránduláson felelősségtudóak voltak. Mindig lehetett rájuk számítani.
•
A Gyimesekben a nekik
szervezett táncház emlékei, amikor
kivétel nélkül, mindenki táncolt.
•
A Nagy Fizika Hűhó szervezése, és a rengeteg fizikával kapcsolatban elért eredmény.
•
Az, amikor Puskás Dávid
végigmutatta Alsótömösön a csillagokat... általa kedveltem meg a
csillagászatot.
•
A budapesti Duna parton
eltöltött emlékezetes este.
Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy mint Oszi,
szüksége van az osztálya támogatására?
Most, az év elején, amikor kineveztek tanfelügyelőnek. Végig
nagyon is számítottam rájuk. Arra,
hogy támogattak, lelkesítettek és
elfogadták a helyzetet.
Miért büszke az osztályára?
Nagyon sok mindenért... igazából
mindenért. Azért, amit megvalósítottak, amiért kiálltak, arra, hogy
élt az osztály, nem csak vegetált.
BDSz, Tentamen, Diákvilág, versenyek, tudomány – mindenben részt
vállaltak. ÁKMT, Tehetségnap...
Büszke vagyok arra, hogy ilyen
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aktívak, leleményesek és megbízhatóak voltak. Büszke vagyok a jó
kommunikációra, ami volt közöttünk. Remélem, ez a büszkeség kölcsönös.
Milyen volt osztályfőnökként
látni őket nagyobb kaliberű rendezvényeket szervezni?
Örvendtem, hogy kibontakoztak,
hogy olyan sokoldalúan meg tudtak mutatkozni.
Mit tanácsol nekik most, hogy
közeleg a „kiröppenés” időszaka?
Azt, hogy magasra tegyék a mércét és mindig igényesek legyenek
az életben, nyitott szemmel járjanak a világban. Mielőtt véleményt
formálnának, jól gondoljanak meg
mindent, mérlegeljenek. Ezen kívül
még nagyon sok szerencsét és azt,
hogy sose felejtsék az iskolát!
Mit szeretne hallani tőlük a tíz
éves találkozón?
Azt, hogy a megalapozott, körültekintő munka meghozta a gyümölcsét. A húsz éves találkozón pedig
azt, hogy beszámolnak legalább
hatvan új jövevényről.
Pávai-Marossy Zsófi

Tentakids
Felnőtté válás…milyen ijesztő. Szalagavató, osztálybemutatkozók, videók, bocskai nyakkendők, felvonulás, tablóképek, közeledő érettségi,
Mi leszek ha nagy leszek?, fekete-fehér. Furcsa, hogy gyerekként annyira
vártuk ezt a pillanatot, hogy mi legyünk “a nagyok”, mi tudjunk dönteni,
azt tegyük amit akarunk, lejárjon a suli, legyünk mér felnőttek! Mégis…
amikor a Szalagavatót megnyitó beszédek egyikében elhangzott, hogy
még 90 napunk van az iskolából, kétségbeesett moraj futott át a nézőközönségen. Micsoda? Mi is történik? Hát…nem tudjuk… Hirtelen már nem
akarunk felnőtté válni.
Kérdésünk a nagyoknak lenni akaró kicsiknek: Milyen egy szalagavató?
0. osztály:
•
nem is tudom mi az
•
szalagos
•
állatos
•
olyan, hogy egy bácsi aki ad valakinek egy szalagot
•
virágos
•
ez egy üzlet ahol árulnak szalagokat?
•
szívecskés
1. osztály:
•
hát...ott vannak a szülők és a gyerekek esznek valamit...és a gyerekek kapnak valamit ide (rámutat a mellkasára)
•
táncolnak és előadnak több előadást
•
ez az amikor végeztek az iskolával
•
szép ruhába öltöznek a lányok, az unokatestvérem is, kifestik
magukat és szép a hajuk
2. osztály:
•
olyan, hogy egy kövér ember elvágja a kötelet
•
szétvágnak egy szalagot
•
a 12.-esek csinálnak valamit
•
vagány és vicces
•
hát...visz mindenki egy szalagot és leköti a száját, így senki nem
kotyorászik...jó napja lesz a tanítónéninek
3. osztály:
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•
olyan, hogy ....jaj na, fogalmam sincs
•
ami a lényeg arra tesznek szalagot és elvágják
•
olyan, hogy sok ember összegyűl
•
ott sok ember van és elvágják a piros szalagot
4. osztály:
•
jó és szép
•
szalagos
•
nagyon díszes
•
olyan, mint egy diáktalálkozó
•
élményteljes
•
olyan, hogy a plafonról szalagokat dobálnak a földre
•
nagyon hosszú
„Jó és szép”. Ezt látják ők és be kell vallanunk, hogy igaz, mert: „Mit
törődni az élettel. Mit a bajjal. Ki mit árthat? Ki mit ér? Kire mi gondja az
embereknek! Sima az út, szalad a szán, álljon elébe, aki mer. Elébb-utóbb
mindent elérünk, ha élünk. És miért ne élnénk, mikor élni jó, élni szép, élni
mégis érdemes! Ez az egy öröme van az embernek, hogy él és tesz, és
repül!” (Móricz Zsigmond - Sárarany)
Kovács Leona, Oltean Annamária, Orza Andrea, Orza Blanka

Tentakids

Mit jelent számodra a felnőtté válás?
Felelősséget vállalni.
Tudatosan gondolkodni.
Azt csinálom, amit akarok.
Amikor úgy fogom érezni hogy az
iskolai tanulmányaim érnek valamit.
Az önállósodás, a saját magunkra
vigyázás és a saját megélhetés.
Felelősségtudat.
Nem kell többet magyarból felmérőt írjak!
Túl sok felelősséggel jár, nagy a
nyomás, kell fizetni az adókat s
minden…
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Lehetőség.
Vége a sulinak.
Ismeretlenség.
Számlákat kell fizetni.
Elköltözés... jó messze.
Mikor nem kell bizonygasd, hogy
felnőtt vagy.
De én nem is akarok felnőni lol.
(Cseni)
Önálló, független nőnek lenni.
Magad dönthetsz.
Kicsit talán az a pillanat, amikor
rádöbbensz, hogy mégis inkább
gyerek maradtál volna.
Porkoláb Zsófi
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