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„Borba van a kedvmag vetve”
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Petőfi

A BORONKAYS DIÁKOK 1985-BEN ALAPÍTOTT ÚJSÁGJA

Gólyatábor extrém feladattal

Az iskolát megmentő szecskák

Kedves Diáktársaink!
Idei első lapszámunkban megpróbáltuk összegyűjteni
Nektek a legfrissebb híreket, eseményeket és a diákságot
érintő programokat. Olvashattok továbbtanulásról, versenyekről, tanáraitokról és diáktársaitok elért eredményeiről. Az újság olvasásához jó szórakozást kívánnak az
újság szerkesztői:

House of Grooves – 4.

Bodonyi Boglárka és Nagy S. Márton

Diákolimpiai számokban újra az élen

Hársfalvi-riport – 2.

Idei DDC ösztöndíjasaink

Tanórán túl
2

!!!

Egy váci, egy egri és egy budaörsi intézmény vezeti a HVG legfrissebb szak középiskolai rangsorát, amelyekből
szenzációs módon a váci történetesen a mi Boronkaynk. A középiskolákat a diákok tanulmányi és felvételi
eredményei, valamint a tanulmányi versenyeken elért helyezésük alapján rangsorolták.

!!!

HÁRSFALVI TANÁRNŐ
tanárnő, bár még csak egy éve tanít iskolánkban, mégis nagy
népszerűségnek örvend. Pár sorban szeretném megosztani veletek azt a sok információt, amit az interjú során megtudtam róla.

A

is nagy szerepe van a tanárnak
Régebben Angliában éltek a férabban, hogy a diák szereti-e vagy
jével, de aztán haza költöztek.
nem szereti az adott tantárgyat,
Pesten tanított egy ideig, de nem
és ez meghatározó lehet akár a
szerették a várost. Olyan helyet
diák jövőjére nézve is.
kerestek, ami közel van a fővárosA tanárnő szabadidejében
hoz, míg végül megtalálták Kosszeret olvasni, és mindennap
dot, és beleszerettek. A Boronkay
edzeni jár, ezzel kapcsolódik ki.
tanári állására jelentkezett, és fel
Szeret kertészkedni és kocsizni
is vették, mint láthatjuk. Az első
a kisfiával, Áronnal.
évben rögtön kapott osztályt (a
Még annyit tudni kell Hársmostani 10.G).
falvi tanárnőről, hogy mindig
A tanárnő idén év elején átmagas sarkúban jár. Elmondása
vehette a Legjobb tanárnak járó
szerint már így született. Vajon
díjat. Az erre irányuló kérdésemmennyi idő kell ahhoz, hogy ezt
re ezt a választ adta: Én nem
valaki megtanulja- – kérdeztük.
értem! Én biztos nem szeretném
Anyukám is mindig magas
magamat ennyire! Állandóan
sarkúban járt. Szerintem 25-ös
dolgozatot kellett írniuk, tanulA született tanárnő
lábam volt, mire minden
ni kell. Nem tudom, hogy miért
lehet, én önmagamat adom csak. Nagyon szeretem magas sarkúját kitörtem, mert ugye pont addig ért a
azt, amit csinálok. Nagyon szeretek tanítani, csak lábam ameddig a sarka, és én abban slattyogtam
otthon. Szerintem még járni sem tudtam. Egész
ami bennem van, azt adom!
A hétköznapból vett példákkal segíti megérteni a életemben magas sarkút hordtam. Kell pár év,
mondjuk 30?!
tananyagot.
Egy szó mint száz, a tanárnő nagyon lelkes, nagyon
A tanárnő régen biológia-földrajz szakos tanár
akart volna lenni, de a középiskolában rossz földrajz kedves és diákosan szólva „jó fej”. Ha bárki kerestanára volt, ezért választotta végül a kémiát a biológia né, megtalálhatja őt a D216-os tanáriban. :)
mellé. A saját példáján keresztül bemutatta, hogy igen P LESZ S ZONJA 9.G

terepgyakorlaton

A képek Sturcz Anita óráin, pályaválasztási kiállításon és a kutatók éjszakáján készültek.

A régen várva-várt november hetedikei terepgyakorlat végre elérkezett a 12.G életébe. A túra némi feszültséggel indult, mert reggel 8 körül még esett
az eső, minden lucskos és sáros volt és valószínűleg
az sem dobta fel a hangulatot, hogy emiatt két órával
későbbi busszal kellett indulnunk. De a nézeteltéréseket félretéve végül 11 körül megérkeztünk a Naszály
lábához. Itt egy picit gyalogoltunk, még csodálkoztunk is, hogy milyen szép, lankás a hegyoldal. Aztán
Sturcz Anita tanárnő egy 99%-os lejtőre mutatva

elmagyarázta, hogy hova is fogunk megérkezni. A
kilátót csak nagyítóval lehetett észrevenni a ködös
felhők mögött, és a „tundrai, fagyos” éghajlat mellett,
de nagy lelkesedéssel nyakunkba kaptuk a hegyeket. Mikor végre megérkeztünk, a kilátás lenyűgöző
volt. Egész Vác a lábaink előtt hevert, kisütött a nap
és még egy árván maradt kiskutyát is találtunk. Kell
ennél jobb? Meghallgattunk egy-két embert az osztályból, akik kiselőadással készültek a Naszály
érdekességeiről, állat- és növényvilágáról. A túra alatt
terepnaplót kellett vezetni illetve feladatokat kellett
kitölteni. Körülbelül 5-re érkeztünk meg Kosdra, ahol
már lógott fülünk-farkunk, de még volt erőnk a busz
dallamos csengőjén röhögni és kiskutyának is gazdát keríteni. Összességében szerintem jól éreztük
magunkat. Utólagos köszönet Sturcz tanárnőnek,
Kutasi tanárnőnek és a kutyus cipelőjének!!!
H UJBERT K ATA 12.G
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Kreaktivity
z idei évben ismét indulnak boronkaysok az
Audi által meghirdetett Kreaktivity versenyen.
Az iskola legfiatalabb indulói a 11.B osztály diákjai,
név szerint: Gregor Márton, Vukovich Benedek,
Mata Zsombor, Tóth Gergő, Érseki Balázs… A kérdéseinkre Mata Zsombortól kaptunk válaszokat.

A

Pontosan mi ez a verseny?
Ez egy Audi által kiírt verseny, ahova
középiskolás diákok jelentkezhetnek és az
a lényege, hogy egy Audi kasznijú modellautót kell építeni, de minden évben más
szempontok szerint. Más meghajtás, más
súlylimit lehet, más feladatot kell elvégeznie, például egyik évben gyorsulnia kellett egy egyenes pályán, idén pedig egy 15
méteres szakaszt kell megtennie egy „S”
kanyaron keresztül.
Milyen kikötések vannak az idei
versenyre?
Súlylimit nincsen, méretlimit van, fél
méter széles lehet maximum. Annyi van
még, hogy 9V-os kapocsfeszültséget lehet
használni és elektromos motort kell alkal-

mazni. Különböző szenzorokat lehet elhelyezni a pályán és nem érhet hozzá a falhoz
a jármű, különben egy másodpercet hozzáadnak az időhöz, és a 15 méter végén 1
méteren belül minél rövidebb úton meg
kell állnia.
Ezeket az érzékelő pontokat ti
rakhatjátok le a pályán bárhol, nektek lesz ilyen?
Igen, nekünk különböző színű szigszalagok lesznek, és a színérzékelő fogja majd
ezeket érzékelni.
Körülbelül a ti autótok milyen
gyors lesz, mire számítotok?
Gyorsnak gyors lesz, az biztos, csak az a
gond, hogy jelenleg még nem igazán tud
végigmenni az S kanyaron, az érzékelőket

A 14.A csapata 4. helyezett lett

kell még beállítanunk, azzal akadtak gondok.
Miért gondoltátok úgy, hogy
indultok ezen a versenyen?
Legfőképp azért, mert a Boronkayból mindig indulnak szakmaisok ezen a versenyen,
aztán gondoltuk, hogy miért ne? Egy próbát
megér, elküldtük a jelentkezést, aztán behívtak.
Most még van vele munka, de az „elméletileg
működni fog” mondatot már nagyon unjuk.
Mióta készültök?
Tervekben június elején, de építeni
késve kezdtük el, mert valami hiba volt az
Audinál, és később hívtak be minket. Így
októberbe kezdtük el építeni, és amikor mi
még csak az alvázat láttuk, a többiek már
majdnem készek voltak vele, szóval sokkal
nagyobb előnyük volt.
Milyen segítséget kaptok az iskolától ebben?
Sok segítséget, főleg a gépész tanároktól, nélkülük nem is tudnánk megcsinálni.
Az eszközöket használhatjuk, beengednek
minket a műhelybe dolgozni, segítenek,
ahol tudnak, például Veres tanár úr gyártott nekünk fogaskerekeket.
Miért jó az, hogy csapatban kell
dolgoznotok és hogy ment ez nektek?
Voltak feszültebb pillanatok, de hát
ilyen a csapatmunka, meg szorít a határidő, és ez a legnagyobb probléma. Kevés
volt az idő, sok volt a munka, rengeteg akadály jött közbe, és a munka 80%-át körülbelül most, az utolsó héten csináltuk
meg, de még mindig sok munka van.
SZMANDRAY MARCELL 10.B

Mi újság, Mikulás bácsi?

K

ovács Kálmánt avagy a legrégebb óta szolgáló
váci Mikulást kérdeztük...

A tanár úr már több mint 16 éve látja el ezt
a megtisztelő feladatot.
Honnan az ötlet?
Anno Jendrék Gabriella tanárnővel
beszélgettünk és valahogy szóba jött, hogy
mi lenne ha…
De vajon miért pont ő iskolánk Mikulása már több mint másfél évtizede?
Ez nagyon nehéz és fontos feladat, hisz

mindenki azt gondolja, hogy a Mikulás
csak ilyenkor, télen dolgozik…
De nekünk elárulta, hogy minden
perce be van osztva, hisz nyáron is rajta kell tartania a szemét a gyerekeken.
Azt is megtudtuk, hogy nemcsak a kisgyerekeket, hanem minket fiatalokat és a
felnőtteket is figyeli és elárulta, hogy
utóbbiakkal sokkal több a probléma.
Miért szereti ezt csinálni?
Mert nincs annál csodálatosabb dolog,
ahogy a pici kisgyerek egyedül vagy a testvérével kijön elém és a szemében félelemmel,
szorongással vegyes öröm és várakozás tükröződik. Ez fantasztikus, ilyet csak ott lehet
átélni... imádom őket!
Miért fontos, hogy ez a hagyomány
tovább éljen?

Egy gyermek életében a misztikumnak,
a titokzatosságnak, a varázslatnak óriási
szerepe van. Ezekre az élményekre még
nagyapa korában is emlékezni fog. Ez a
csoda az, ami nem hiányozhat a gyermekkorból! Nem a számítógépes játékokra
fog emlékezni, nem a drága távirányítós
autóra, hanem majd arra, hogy a Mikulás
bekopogott hozzá és rácsodálkozott. Mind
ilyenek voltunk, én is ilyen voltam – zárta
szavait a tanár úr.
Az idei tanévben a Mikulást kísérő előadást a 9.G osztály adta, felkészítőjük osztályfőnökük Ferenczi Adrienn volt.
NAGY S. MÁRTON 12.F
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A mi zenénk
House of Grooves egy helyi zenekar,
ami pörgös rockzenéjével már többször varázsolt parázs hangulatot a váci színpadokon. A BorLap vendége volt Tumann
Dániel, az együttes basszusgitárosa.

A

BL - Kezdjük az elejéről, mesélj valamit a megalakulásról,
hogyan találtatok egymásra?
Az egész úgy indult, hogy a gitárosunkkal, Valentin Ádámmal
mi már játszottunk egy bandában, ez volt a „The Overhead”,
amiben Krebsz Botond, volt boronkays évfolyamtársam énekelt.
Ezzel a formációval játszottunk, ha jól emlékszem a 2011-es Borshown, és ott láttuk, hallottuk dobolni egy másik formációban
Tasos Nikoszt.
Miután az Overhead feloszlott, Ádám új zenekart akart csinálni.
Megkereste Nikoszt és engem. 2011 novemberében alakultunk.
Makk Dániel volt az első énekes, majd csatlakozott hozzánk
Hornyák Veronika. Pár hónap után Makk Dani kilépett, és így
Roni lett az énekesünk. Közel másfél év elteltével, idén augusztusban újabb tagcsere következett, Bóta Nóra vette át az énekesi
posztot.
A jelenlegi felállásunk: Valentin Ádám (szólógitár), Tasos
Nikosz (dobok), Bóta Nóra (ének), és jómagam basszusgitározom.
BL - Sok mai fiatal azt sem tudja, ki volt Jimi Hendrix, ti
mégis az ő és kortársai zenéjére helyeztétek a hangsúlyt.
Miért ez a választás?
Sajnos ez szomorú tény. Nem igazán szeretnék belemenni, hogy
milyen a mai média, meg a mai „zene”, mert mindenkinek joga van
azt hallgatnia, amit akar. De kétségtelen, hogy a média az oka annak, hogy a legtöbb mai fiatalnak idegenek az olyan nagy nevek,
mint ahogy te is mondtad: Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, a Deep
Purple, és még hosszú a lista… Elsősorban azért helyezünk nagyobb prioritást a 70’-es évek pszichedelikus rock és rock zenéjére,
mert szeretnénk, hogyha minél többen megismernék ezt a stílust.
Másodsorban azért, mert a zenekarban mindenkit ennek a kornak a stílusa inspirál a leginkább. Nagyon szeretjük hallgatni, játszani, és ezáltal átérezni, megérteni ezeket a régi fantasztikus klasszikusokat. Véleményem szerint ezeknek a zenéknek van értéke, igazi
mondanivalója. Nagyon mély érzelmeket képesek kiváltani az
emberekből, amire szerintem a mai zenék közül egyik sem képes.
BL - Mi alapján kerülnek be a számok a repertoárba? Ki
hozza őket, kitől jön az ötlet?
A dalokat közös megegyezéssel válogatjuk össze. Van, hogy
csak véletlenszerűen benyögjük, hogy „hú ez a szám mennyire
állat, nem játsszuk?”, aztán lesz, ami lesz. Legutóbb például az volt
a stratégia, hogy mindenki választ 3-3 dalt, amit akar, és ezután
szavazunk. A három legtöbb szavazatot kapott dal lesz a nyerő,
szóval ez eléggé változó.
BL - Rendszeresen belecsempészitek a saját számaitokat
is koncertműsorba. Hogyan írjátok ezeket a nótákat?
Így van. A repertoárunk igen nagyra nőtt 2 év működés után
és a saját számok teszik ki ennek már lassan több, mint a felét.
Folyamatosan dolgozunk a saját dalokon, amelyeknek a zenei
ötletgazdája nagyrészt Ádám és Nikosz. Nikosz elég bonyolult ritmusképletekkel szokott előrukkolni, amelyek megadják az adott
zene dinamikáját, lüktetését.
Ádám szokta hozni a legtöbb riffet, amik szerintem nagyon
ütősek szoktak lenni. De mégis a legtöbbször a próbateremben
születik meg a saját számaink nagy része egy-egy jammelés alkal-

mával, amikor csak úgy jön az ihlet és együtt nyomjuk érzésből.
Nóri pedig ezekre az alapokra játszi könnyedséggel kreál énekdallamokat. A szövegek Nóri előtt, Hornyák Veronikától származtak. A jelenlegi formációnak Krebsz Botond írja a dalok szövegét.
2013 márciusának a végén debütált, még Roni énekhangjával
az első „Desire” című EP-nk, amely négy számot tartalmaz. (Ezek
a dalok a Youtube-on és a Soundcloud-on meghallgathatók.)
BL - Hogy néz ki egy rock zenekar élete, milyen a hangulat
a próbákon, koncertturnékon?
A próbák nagyon jó hangulatban telnek, van röhögés meg
hülyülés dögivel, de ez nem megy a munka rovására, sőt. Szerintem ez visz minket előbbre. Sajnos a próbákon és a koncerteken
kívül nincs sok időnk egymásra, ritkán adatik meg, hogy közös
programokat csináljunk. Azonban ezt a hiányt a próbák hangulatával nagyrészt pótolni tudjuk.
Koncertturnénk még nem volt, az még messzebb van.
BL - Mi volt a legemlékezetesebb dolog a zenekar életében?
Ez nagyon jó kérdés. Talán a 2013-mas XXI. Váci Világi
Vigalmon fő műsoridőben való fellépésünket tudnám az első helyre tenni, mert az a koncert mérföldkő volt a zenekar életében.
Roninak, mint bokszolónak Oroszországba kellett mennie egy
boksz gálára, és ez pont a vigalom hétvégéjére esett. Hála az
égnek, megtaláltuk Nórit és ő kisegített minket, méghozzá nem is
akárhogyan… Kevesebb, mint egy hét alatt tanult meg egy egyórás
műsort, olyan dalokat, amelyekben az ének nem kismiska. Aztán
a sors úgy hozta, hogy azóta is velünk zenél. Igen, szerintem ez
volt a legnagyobb élmény eddig.
BL - Végezetül min dolgoztok mostanság?
Terveink szerint december közepén fogjuk publikálni a következő négy dalunkat tartalmazó EP-nket, amit Fodor Dávidnál vettünk fel. Még javában folynak az utómunkálatok.Bízom benne,
hogy sokaknak el fogja nyerni a tetszését. Az anyag letölthető lesz
az internetről, valamint felkerül a Youtube csatornánkra is. A
linkeket egy Facebook eseményben fogjuk elérhetővé tenni.
Koncertek folyamatosan vannak és lesznek Vácon és környékén,
illetve pesti klubokban. Ezekről mindig tájékoztatjuk a közönséget
a Facebook oldalunkon közzétett eseményekben. Nagyobb koncertek várhatóan a nyár folyamán lesznek. Biztosan fellépünk a Székesfehérváron megrendezett Fezen-fesztivál keretein belül, illetve
nagyon szeretnénk újra színpadra lépni a Váci Világi
Vigalmon.
SZABÓ ÁBEL 14.W
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Verseny előtt Kedves Boronkays Diákok!
Polgár Balázs, aki az elmúlt évben fejezte
be tanulmányait iskolánkban, november
14-én egy koncert erejéig visszatért alma
materébe. A közeljövőben egy zongoraversenyen fog részt venni Bécsben, így a
nálunk tartott előadása „főpróba” volt
számára. Négy különböző hangulatú művet
adott elő, amelyekkel teljesen elvarázsolta
a közönséget, tanárt és diákot egyaránt.
Köszönjük Balázsnak az igazi zenei élményt
nyújtó előadást, és ezúton is sok sikert
kívánunk neki a bécsi megmérettetéshez.
SEBESTYÉN MÁTÉ 10.A

Polgár Balázs

Forte
Fotóklub
A váci Forte Fotóklub idén februártól
működik a Madách Imre Művelődési Központ keretein belül és várja az alkotni vágyó fotósokat kortól és nemtől függetlenül. A Fotóklub legutóbbi kiállítása,
mely a Fotó ünnepe alkalmából novemberben nyílt, az év végéig megtekinthető a
Művelődési Központ emeleti galériájában.
Mivel a téma nem korlátozta a fotósokat, a
látogatók biztosan megtalálják majd kedvencüket, több mint 60 kiállító képe
között. A művek között van természetfotó,
makró fotó, családi kép, koncert hangulatfotó és még fotóst fotózó fotó is. A fotóklub
csütörtökönként este 6 órától tartja gyűléseit, ahol bárki elsajátíthatja a fotózás
titkait, a helyi fotóművészek előadásain.
Itt lehet csatlakozni is a már így is több
volt és jelenlegi boronkayst tagjának
tudó társaságba.
SZABÓ ÁBEL 14.W

A 2013/2014-es tanévben lehetőség nyílik számotokra, hogy megcsillogtathassátok tehetségeteket
a médiában. Iskolánk rég működő
Borlapjához, valamint honlapunkhoz keresünk, lelkes és elszánt
diákokat, akik szívesen írnának
cikkeket különféle témákban, tudósítanának iskolánkkal, iskolánk
diákjaival kapcsolatos eseményekről, vagy csak elmondanák
véleményüket, a mindennapi
életről.
Mindemellett olyan diákokat is keresünk, akik úgy érzik,
más szemmel látják a világot és
ezt fotóikkal és videóikkal szeretik is bebizonyítani.
Ha úgy érzed, hogy szívesen tartoznál egy média csapathoz, ahol nemcsak kipróbálhatod magad különböző
eseményeken/helyzetekben,
hanem tanácsot is kérhetsz,
gyakorolhatsz, és mindeközben
jól is érezheted magad egy alkotó közösségben, akkor várjuk
jelentkezésed a boronkaymedia@gmail.com e-mail címen, vagy Hujbert Istvánnál
(D144) személyesen.
BODONYI BOGLÁRKA 12.N
NAGY S. MÁRTON 12.F

Üdvözlettel:

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! Az új évben
pedig sok sikert és kitartást
a megmérettetésekhez!
Az újság szerkesztői

Koncsor
Milán
M INDIG
Most minden összeütközött,
kifolyok ujjaid között,
szíved néma asztalán
gyöngyökként szétgurulok,
és érzem,szorul a hurok.
Azt akarod,azt talán…

Kis fecniként összetépsz,
meztelen lelkemre lépsz,
puhán cipődre tapadok,
mindenben követlek,
ijessz,vagy kövezz meg,
én akkor is maradok.
Még itt vagyok,megtalálsz,
ha most is gyötör a gyász.
A kidobott szemétben,
a felgyújtott asztalon,
és elkopott talpadon,
a fényben,a sötétben,
és ujjaid közében,
mindig.
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A háttérben a DÖK
diákönkormányzatról sokaknak
a gólyatábor, a kádi választás és a
bulik jutnak eszébe. Azonban a DÖK
munkája nem csak ennyiből áll.

A

De lássuk a programokat, mi mindent szervez a DÖK:
Dökös szempontból a tanév a gólyatáborral kezdődik, de
mondhatnám, hogy ezzel is végződik, hiszen júniustól a nyár folyamán több megbeszélésre jövünk össze, hogy minden a lehető
leggördülékenyebben menjen. A pontos előkészületek ellenére mindig akadnak váratlan kihívások, ezt a 2013-as gólyatábor igazolta is.
Az esős idő miatt gyorsan kellett döntenünk a bátorságpróbát
illetően, elmaradjon vagy megkockáztassuk, hogy a felénél le kell
állítanunk. Végül egy teljesen új megoldással álltunk elő, idén az
iskola főépületében kellett a táborozóknak bizonyítaniuk rátermettségüket és bátorságukat. Az ötlettől a kivitelezésig mindössze egy
óra telt el, ezért nagyon büszke vagyok a szervező csapatra.
Szeptemberben a Szecska-avató előkészületeiben és lebonyolításában nyújtunk segítséget a szervező osztálynak, és elmaradhatatlan program az avatást követő Boro-buli, ami néhány éve teltházas látogatottságnak örvend.
A téli időszak fő eseménye a Nyíltnap, amelyen DÖK tagok
adnak néhány percben ízelítőt az iskola diák életéről a nyolcadikosoknak és szüleiknek. Továbbá az óralátogatás regisztrációját,
lebonyolítását is a DÖK végzi.
December 6-án a Mikulás a Boronkay tanulóihoz is ellátogat
dökös krampusz lányok kíséretében, olykor még Rudolf és néhány
manó is velük tart, karácsonyi versikék és énekekért cserébe
édességekkel halmozzák el a jó diákokat. A mulatság pedig az esti
Boro-buliban folytatódik.
A farsang és a Valentin-nap közeledtével újabb Boro-bulit
szervezünk.
A DÖK sokoldalúságát bizonyítja, hogy a Nőnapi bálon a vacsora felszolgálását is több éve mi vállaljuk.
Tavasszal a váci Föld-napi rendezvény sorozat keretében szer-

Sárkányhajózás
A sárkányhajó, mint sportág Dél-Kínából származik,
és már több mint 2000 éve űzik. A versenyeken
korosztályonként akár több száz hajó is indul.
Egy hajóban húszan eveznek tízen-tízen a hajó
két oldalán. Ebből az első két embert stroke-nak
hívják. Ők diktálják a tempót, és az ő csapásaikra üti a
dobos a dobot, aki a hajó orrában a menetiránynak háttal ül. Rajtuk kívül még egy kormányos foglal helyet a hajó végében, és egy
rögzített kormánylapáttal irányítja a vízi alkalmatosságot.
Nemrég rendezték meg (Magyarországon először) a 11. Nemzetközi Sárkányhajó Világbajnokságot (IDBF) Szegeden, ahova
iskolánk diákjai is kijutottak a Dunai Sárkányok Sport és Természetjáró Egyesülettel. Junior kategóriában a Boronkayból Sepa
Virág, Balázs Péter, Bata Marcell, Fodor Károly és Lajos Levente
indult, és különböző kategóriákból, többféle távokon szép eredményekkel zártak.
A sárkányhajózásról Sepa Virágot és Bata Marcellt kérdeztük:
Milyen egy sárkányhajós edzés?
Általában mindennap van edzés. Nyáron legtöbbször vízen
vagyunk a 20 személyes hajóval, vagy pedig egy „outrigger” nevű
egyszemélyessel, aminek az az előnye, hogy fel tudjuk mérni az

vezett diákpolgármester-választás rendszeres indulói vagyunk. A
jelölt mögött a DÖK aktívan részt vesz az elő feladatok elkészítésében, a kampányprogram összeállításában, és immár 5. alkalommal iskolán tanulója nyerte meg Vác Diákpolgármestere címét.
A legnépszerűbb programjaink közé tartozik a Kádi választás
eseménysorozata: a választást megelőző sportversenyek, a Borshow, a kampány nap és a várva várt bevonulás és vetélkedő, majd
az azt követő szavazás, amikor minden eldől.
A diákönkormányzat az évek során összetartó és kreatív
csapattá nőtte ki magát, nemcsak a rendezvényeken és az azt
megelőző megbeszéléseken találkozunk, hanem az év során több
alkalommal szakítunk időt egy közös pizzázásra vagy csapatépítő
programra. Bár a ballagókat mindig fájó szívvel búcsúztatjuk,
örömünkre szolgál, hogy idén is tíz új alsóbb évfolyamos taggal
bővült a közösségünk. Itt mindenki megtalálhatja a neki testhez
álló feladatot, ahol megmutathatja tudását, legyen szó rajzolásról, festésről, szervezésről, adminisztrációról, színjátszásról vagy
konferálásról. A középiskolás évek hamar elszaladnak, mi azon
fáradozunk, hogy emlékezetessé tegyük ezeket az éveket,
színesebbé varázsoljuk a borongósabb tanítási napokat is.
BENYÓ MÁRIA 12. A

A 2013-2014. tanév dökös csapata
egyéni teljesítményeket. Télen kondizunk, futunk, és
tanmedencézünk. Ez úgy néz ki, hogy van egy négyszemélyes hajó utánzat, aminek mind a két oldalán víz
van, és azt hajtjuk. Az edzések, ha az ember odateszi
magát és csinálja, akkor általában vizesek. Mindegy
melyik oldalon ül az ember, az edzés végére csurom
vizes lesz.
Milyen versenyek vannak?
Van EB, VB és még más, nemzetközi versenyek is. Ezeken
belül vannak a válogatott versenyek, amikor az egész országból
szedik össze az embereket, és egy nagy, közös edzőtáborban veszünk részt, ahol outriggeres felmérővel döntik el, hogy kik lesznek a hajókban. Valamint vannak a csapat EB/VB-k, amikor a csapatok, egyesületek versenyeznek egymással. Voltunk már például
Németországban, és Csehországban is versenyen.
Mennyi idősen sárkányhajóznak az emberek?
Igazából mindenki, aki szereti csinálni, de azért azt szokták
mondani, hogy 15 éves kor alatt ne nagyon. De tényleg elég széles a
skála, múltkor például világbajnokságon akadt 80 éves résztvevő is.
Gratulálunk a szép helyezésekért, és sok sikert
kívánunk nekik a jövőben!
SZMANDRAY MARCELL 10.B
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MOLNÁR FANNI

Bartók Mónika

Persze arról a kérdésről, hogy inkább vegyünk-e egy könyvet,
ami nem feltétlenül tetszik majd leendő tulajdonosának, viszont ha
elolvassa az első oldalra firkantott „Boldog karácsonyt!”, legalább
mi jutunk róla eszébe, vagy vegyünk-e könyvutalványt, hogy így
olyan könyvvel lephesse meg magát az illető, ami valószínűleg
megfelel az ízlésének, még hosszasan lehetne vitatkozni. Másrészről, ha az előbbi eset áll fenn, kezünkbe akadhat olyan könyv is,
aminek már a részlegét is átugranánk a könyvesboltban, és ki
tudja? Talán még tetszeni is fog. Szóval ha arra az elhatározásra jut
az ember, hogy a választást nem bízza a megajándékozottra, vagy
esetleg mi kapjuk kezünkbe a döntést, van-e olyan könyv, amivel
tényleg meglepetést szerezhetünk akár magunkat akár másvalakit,
de szinte biztos, hogy nem lövünk bakot? Teszek egy ajánlatot.
Azoknak, akik nem tudják, mit adjanak vagy vegyenek, akik szeretnek vagy nem szeretnek olvasni, fiúknak, lányoknak egyaránt. Mielőtt azonban a témát látva a legtöbben továbblapoznának (mivel
az előbb említett boltban már a részlegét is messziről elkerülnék az
ilyen irományoknak), le kell szögeznem, hogy ez a regény valószínűleg alapjaiban fogja megváltoztatni elképzeléseinket a műfajjal
kapcsolatban. Hogy pozitív vagy negatív irányba... azt a kedves
Olvasónak kell eldöntenie. Ez a regény egy szerelem történetét meséli el. De ez a regény úgy beszél a szerelemről, mint az élet természetes velejárójáról, például a születésről vagy a halálról. Ebben a
regényben a hős lovag a királykisasszonyra várva a szüzességre
tett szent fogadalmat ugyan megszegi – de ezáltal sokkal emberibbé
válik. Ebben a regényben nincsenek tabuk: az embereket, az életet,
a szerelmet, a férfi és nő közötti összes lehetséges kapcsolatot
olyannak mutatja meg, amilyenek valójában azok összes bosszúságával, hibájával, szépségével és szomorúságával együtt. Ez a regény
kimondja: igen, talán az ember több mindenkihez is vonzódhat
életében, sőt, kapcsolatai is lehetnek – de közben végig azt az egyet
keresi, akit (talán soha) nem kaphat meg. Az a szerelem, vagy
inkább az a két élet, amiről ez a regény szól, mocsokban, vérben és
halálban született, abban a Dél-Amerikában, ahol alig több, mint
száz éve még ezrek haltak meg a tiszta ivóvíz és a csatornarendszer
teljes hiánya miatt, ahol a „nagyok” gazdagságát bármelyik európai király megirigyelhette volna, ahol két, a társadalmi ranglétrán
egymástól távol álló fiatal házassága sokkal nagyobb tabunak számított, mint a szerelem testisége, az erotika. Ez a történet nem csak zseniális
korrajzza egy letűnt, sok szempontból fényesebb
érának, hanem annak Szerelemnek a története,
ami elkíséri az embert egész életén át a maga
kegyetlen, szívet tépő gyönyörűségében. Magvető, 2011., Ford.: Székács Vera

onlapunk Boronkay Art rovata
az idei évtől immáron iskolánk
diákjai számára nyújt újabb lehetőséget, hogy tehetségüket megmutathassák a nagyvilág számára. Ezekből közlünk most néhányat.

H

Gáll Roland

zerintem az egyik legjobb karácsonyi ajándék a könyvutalvány,
hiszen ezt aztán olyan könyvre váltja
be az ember, amilyenre csak szeretné.
Az egyedüli probléma vele (szerintem), hogy kissé személytelen.

S

Boronkay Art

Zsigó Dániel

Egy hét
karácsonyig
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Keresztes Konrád
– LOndon
Mitől függött, hogy kimentél?
Mióta hazajöttem Tajvanról, azóta gondolkodtam
azon, hogy milyen lenne külföldön tanulni. Ezt a
gondolatot még az is táplálta, hogy rengetegen
mondták nálam idősebb emberek, akiknek volt szerencséjük
külföldön dolgozni, hogy erősebb és biztonságosabb egy külföldi
diploma, mint egy magyar. Nyilván, mindenkinek magától függ,
hogy mit hoz ki a diplomájából, de olyat még nem hallottam,
hogy valaki (munkáltató) csúnyán nézne egy angol diplomásra.
Milyen kint? Milyen az hogy elköltöztél otthonról és
„egyedül élsz”?
Nem is gondoltam volna, hogy az otthoni légkör mennyire hiányozni fog. Nyilvánvaló volt, hogy itt kicsit kevesebbet fogok magyarul beszélni, mint otthon, de néha csak az is hiányzik, hogy valami
teljesen apró vicces szófordulatot elejtsek. Nem is tudok mindig
ugyanúgy poénkodni, mint otthon. Egyébként meg önállósodni
kell, egy héten keresztül ettem az itteni ételt, de azóta magamra
főzök, a szállásom csak vacsorát kínál. Más áldozatot nem kellett
hoznom, mert a kollégiumom az egyetem kampuszán van, úgyhogy SOSEM KÉSEK EL.
Kell valami olyan plusz követelmény az egyetemre
amihez külön tanulnod kellett, vagy az iskolában tanultak
elegendőek hogy megálld a helyed?
Piros pont a Boronkaynak, mert bár én nem voltam kitűnő
diák, de biológiából például nem érzem magam hátrányban azokkal
szemben, akik itt vannak otthon. Vannak dolgok, amiket újból
veszünk, és csak nagyon kevés új dolgot tanultam eddig. Nemrég
egy olyan tesztet kaptunk házinak, amit szerintem egy tizenegyedikes boronkays biológiafaktosnak simán meg kéne oldania.
Honnan tudtál leginkább információt szerezni arról
hogy milyen lehetőségeid vannak külföldön?
Vannak különböző diákmentor cégek, amik azzal foglalkoznak,
hogy összegyűjtik azt az infót, amit kérünk, de tanácsos az egyetemek weblapjait böngészni, valamint a League Table-t (Angol egyetemek éves rangsora) leellenőrizni, szakonként összevetni, mert
bár eleinte ördöngös dolognak tűnhet, a cégek is ugyanezt csinálják. Egyébként az angol egyetemek nagyon szeretik magukat reklámozni a Youtube-on, tehát ott is rengeteg hasznos videót találhatunk. Meg hát itt vagyok én is.
Ha ajánlanod kellene a tovább tanulóknak, mit hoznál fel érvként, hogy ezért válasszák a külföldet, jelen
esetben ugye Angliát?
Kellően nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki jól érezze
magát külföldön, de utána mindenben magabiztosabb lesz. Magabiztos tudást ad az adott ország nyelvében, és ha megtalálja az
ember helyét külföldön, biztos, hogy a problémamegoldó-készsége is fejlődni fog. Ezenkívül rengeteg új dolgot kipróbálhat.

Koncsor Milán
– Budapest
Kedves végzősök... Bár még a tanév elején járunk, s úgy gondoljuk hogy a pályaválasztás, a
felsőoktatásba való jelentkezés korántsem aktuális téma, mégis úgy vélem, hogy ideje elkezdeni foglalkozni a témával. Saját példával nem illik ugyan másokat okítani, hadd idézzem
fel saját pályaválasztásom körülményeit, s hadd próbáljak a tiétekben segíteni.
Azokban az évtizedekben mikor én jelentkeztem a felsőoktatásba (tehát tavaly) volt szerencsém megtapasztalni azt a mérhetetlen stresszt és aggodalmat, ami egy nem megfelelően megfontolt és leülepedett döntést követ. Természetesen az utolsó pillanatban jelentkeztem, nem teljesen letisztázott szaksorrenddel,
szakokkal. Valahogy kétséget éreztem szakválasztásom helyességével kapcsolatban. Egy-két tapasztalatot felkapva próbálok most
valamit adni nektek.
Íme három tanács, amit jó szívvel ajánlok most nektek:
1. Gyakoroljatok önvizsgálatot. Önmagunk,és érdeklődési
körünk megismeréséhez elengedhetetlen az, hogy hozzávetőlegesen tisztában legyetek saját képességeitekkel, kompetenciáitokkal,
tehetségetek határaival. Azok a képességek, melyekben nem voltatok erősek a négy(vagy öt) év alatt, valószínűleg az egyetem alatt
sem fognak megerősödni.
2. Mindenféleképpen használjátok ki az utolsó éveteket, de
figyeljetek oda az érettségire való készülésre. Ezen rengeteg minden múlik, pontok úszhatnak el, vagy jöhetnek a képzeletbeli eredményjelzőre.
3. Merjetek változtatni. Merjetek belekezdeni eddig ismeretlen, de titeket érdeklő dolgokba. Visszautalnék az első pontra: az
hogy új dolgokat próbáltok ki nem egyenlő azzal hogy kettes matekkal alkalmazott matematikára mentek. Az nem változtatás, hanem meggondolatlanság. Ismét saját példa: öt év Boronkay, programozó osztály. Mi lett belőle? Bölcsészkar, tanári képzés. Változtattam, és megérte. Ezenkívül az is fontos, hogy ne féljetek feladni az esetleg elkezdett szakokat,amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
A három tanács közül azért mégiscsak a másodikat tartsátok
be leginkább. Az a tendencia, hogy legjobb barátokat a középiskolában szerez az ember. Használjátok ki ezt az évet, minél jobban.
Sok sikert a szalagavatóhoz, ballagáshoz, az érettségihez, és ha ez
mind megvolt jövőre találkozunk egy dugig tömött, lépésben haladó, félórás késéssel vegetáló MÁV-járaton.

Városi kitüntetettek
diákolimpiai helyezésért
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Szabó Berta
– Bécs
Tisztán emlékszem, hogy először még nulladikban, Bori nénivel beszélgettem arról, hogy milyen
jó is lenne érettségi után Bécsben folytatni a tanulmányaimat, ami akkor még elérhetetlennek,
lehetetlennek tűnt.
A legfontosabb így természetesen az, hogy nagyon hálás vagyok
a némettanáraimnak, mert ha ők nem bátorítanak, „rugdosnak”
és hitetik el velem, hogy képes vagyok erre, akkor sosem merek
nekivágni. (Biztos vagyok benne, hogy ezt a motivációt ti is
megkapjátok!)
Nagy álmom volt, úgy érzem sokat tettem érte és most itt vagyok!
A legfőbb oka talán az, hogy ez egy óriási kihívás. Egy idegen
országban, idegen nyelven tanulni, elszakadni a családtól, a barátoktól, szinte mindent egyedül intézni, felnőni…
Én mindent egy lapra tettem fel, otthon semmilyen intézményt
nem jelöltem, csak az Universität Wien Transkulturelle Kommunikation: Ungarisch-Deutsch-Englisch szakára jelentkeztem, ami az
egyetem tolmácsintézetének egyik alapképzése. Bécsben a legtöbb
egyetemen nincsen előzetes felvételi viszont az első félév során-végén
lévő ún. STEOP-vizsgák sikerességétől függ, hogy maradhatsz-e.
Aki azt hiszi, hogy ez könnyű, annak szeretném eloszlatni a lila
ködöt a szeme elől: NEM AZ!
Németül szakirodalmat olvasni, jegyzetelni az előadásokon,
az elején elég nagy koncentrációt igényel, de viszonylag gyorsan
bele lehet rázódni.
Evezzünk kellemesebb vizekre: Bécs fantasztikus! Nagyon élhető, fiatalos város rengeteg programmal és a világ legkülönbözőbb
pontjairól származó emberekkel. Bár az árak magasabbak, mint
otthon, jó diákmunka lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy anyuapu pénzét ne kelljen bulizásra költeni! :D
Megnyugtatásul pedig, szinte nincs olyan egyetem, ahol ne
lenne magyar diák és az itt működő diákszervezetek is bármiben
szívesen segítenek.
Szóval sok sikert nektek és legyetek bátrak!
(Ha bárkit bővebben és komolyan érdekel a Bécsben, főleg az
Uni Wien-en való tanulás, írjatok bátran! – berta.szabo@gmail.com)

Erőss Tímea
– Lyon
Franciaország csodás. Jó érzés megtapasztalni kicsit az újat, a mást. Utazni, látni, ízlelni. Tanulni a
kultúrákról, a társadalomról és önmagunkról.
Gazdaságtanról és marketingről, angolul és olykor franciául is.
Ha valamire vágysz és el szeretnéd érni, biztosan megtalálod
a lehetőséget arra, hogy megvalósíthasd azt. Valahogy így alakult
az én életem is. Miután leérettségiztem a Boronkayban Pécsre
kerültem egyetemre, de mindig is kacsintgattam a külföld felé,
egy olyan ország felé, ahol nem csak az angol nyelvtudásomat, de
a franciát is fejleszthettem. Akkor már egyértelmű volt számomra,
hogyha alkalom adódik rá Franciaországba szeretnék menni továbbtanulni egy időre. Idén tavasszal benyújtottam az igényemet az egy
szemeszteres Erasmus mobilitási ösztöndíjprogramra, aminek köszönhetően ezeket a sorokat már a lyoni egyetemem könyvtárából írom.
Ha nyitott vagy az új dolgok iránt, szeretsz barátkozni, kapcsolatokat építeni, megismerni az újat, a tőled teljesen különbözőt,
akkor mindenképpen ajánlom mindenkinek ezt a több értelemben
is vett utazást. Örök élmény, rengeteg tapasztalat és kihívás. Ha az
új otthonodat nem is véled felfedezni az adott országban, önmagadat mindenképpen, hiszen bár sok szép élményben gazdagodtam
én is, a hozzám legközelebb álló mindig is Magyarország marad.
(Tímea a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán és Université Catholique de Lyon egyetemen tanul. Lapunk
egykori felelős szerkesztője ma is tagja médiacsoportunknak, tehát azóta sem szakította meg kapcsolatát alma materével, így felkínálja ezúton is minden boronkaysnak a segítségét, ha valaki
pécsi sulit keresne vagy az Erasmus iránt érdeklődne. E-mail címe:
erosstimi@gmail.com)

Városi kitüntetettek
tanulmányi eredményért

Szabó András 14.A, Bálint János 9.D, Kovács Dalma 9.D, Boroncsók Bence 9.A, Magyari Péter Márk 9.E, Fábián Gábor igazgató
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