
É V K Ö N Y V
2013 – 2014

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM 

SALGÓTARJÁN



A SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM
évkönyve

2013 – 2014
Felelõs kiadó: Pálfalvai Zoltán

Szerkesztette: Borók Sándor Péterné
A montázsokat Gedeon Hajnalka tervezte

A fotókat Karádi Tamás és az E.T.Bt. készítette
Szedés: Tõzsér Sándorné, Borók Sándor Péterné

Nyomdai elõkészítés, nyomás:
Polár Stúdió, Salgótarján



I. Bevezetõ 5
A 31. évkönyv elé (Pálfalvai Zoltán) 5

II. A megújuló közoktatás jegyében 7
Kompetenciamérés – 2013 (Viszóczky Zsuzsanna) 7

– A Bolyai labor (Soósné Axmann Zsuzsanna) 12
– Biológia – kémia – fizika tanórák a természettudományos laborban (Bagyinszki Boglárka) 14
– Kísérlet a közös kincsben (Palaticzky Júlia Rita) 16

III. Mûhelymunka 17
Diákköltõnk:

– Filó Mariann 17
– Tilli Zsuzsanna Barbara Filó Mariannról 18

1. Mindennapjaink 19
a) Az SZMK a 2013-2014-es tanévben (Csabainé Freistág Erzsébet) 19
b) Diákönkormányzatunk a 2013/2014-es tanévben (Vincze Bence) 23
c) A Bolyai névtelen hõsei (Konti Csilla) 24

– Véradás (Karácsony Eszter) 24
d) Gólyatábor 2013 (diákvélemények, képek) 25
e) Az év kiállítása – Gyulai Líviusz (Gedeon Hajnalka) 27

– A kiállítás megnyitóbeszéde (Shah Gabriella) 28
f) Megjöttek a gólyák (Nagy Dóra) 30
g) Diáknap 2013 (Majoros Dávid) 32
h) Svéd kulturális nap a Bolyaiban (Oravecz Ákos) 33
i) Bolyai körök (Balogh Márk) 36
j) Szép hagyomány a Szülõk - Nevelõk bálja (Kiss Ernõné) 39

– Tõzsérné Szentgyörgyi Andrea 41
– Vinczéné Járinka Magdolna 41
– Baló Noémi 42
– Torák Ervinné 43
– Tariné Szabó Eszter 43
– Balogh Tibor 44
– Csabainé Freistág Erzsébet 44
– Szabóné Básti Csilla 44

k) A német nyelv népszerûsítéséért (Herencsényiné Buchinger Mónika) 50
l) Fõzõverseny képekben 51

2. Vetélkedõk 54
a) Nyisd ki a világot! – avagy a Padlizsán csapat 16 hónapja (Borók Sándor Péterné) 54

– A Padlizsánok utolsó éve (Kulhavi Nikoletta) 55
b) Közép-európai Brókerképzõ Alapítvány – Tõzsdejáték középiskolásoknak 2013/2014 

(Fülöp Zsolt Ferenc) 57
c) Mentsd meg a földet! (Gedeon Hajnalka) 59
d) Ismét megnyertük az országos civilizációs versenyt (Zsiveráné Fekete Borbála) 60

3

Tartalomjegyzék



e) Bolyais színészpalánták a veszprémi drámafesztiválon (Hegedûs Krisztián) 61
– The Addams Family 63
– „Ha úgy hívnak, Addams” (Mester Ádám) 65

3. Utazások 67
a) Anglia visszavár (Kádárkuti Emese) 67
b) Skócia – avagy a lüktetõ történelem nyomában (Géczi Luca) 68
c) Irány Normandia és Bretange (Lékóné Lantos Zsuzsanna) 70

– Hódítsuk meg Franciaországot! (Sasvári Péter) 71
d) Német nyelvi tábor Tirolban (Horváthné Scholcz Erika) 73

– Tirolban jártunk (Szládek Anna, Ihracska Ivett Fruzsina) 77
e) A svédasztaltól a horvát tengerpartig (Betlehemi Viktória) 79
f) Vándorfecskék a frontvárosban (Sóvári László) 81
g) Némettábor az EKF-en (Dancsok Petra, Guszti Eszter) 87

4. Sportélet 89
a) Lóháton (Károlyi Kyra) 89

– (Simon Dorottya) 89
b) Tollaslabda (Bálint Sára) 90
c) Megújult a Bolyai konditerme (Pálfalvai Zoltán) 91
d) Miért is szeretjük a konditermet? (Tóth Péter, Oravecz Ákos) 92

5. Interjú a kitüntetettjeinkkel 93
a)„Szerencsésnek érezhetem magam, hogy a Bolyaiban taníthatok” - Zsiveráné Fekete Borbála

(Batki Arnold) 93
b) Megtaláltam a helyem – Nagyné Kálóczi Edina (Sóvári László) 95
c) A  Patrónus díj tulajdonosai: 98

– Ildzsáné Ipacs Ildikó (Pálné Gordos Zita) 98
– Turcsányi Mariann (Pálné Gordos Zita) 99

d) A Bolyai János Gimnázium kitüntetettje – Zsély Virág (Mester Ádám) 101
e) „Készen állok egy új kihívásra” – Csirke Péter (Nagyi Máté) 102
f) Érzések és szavak – Filó Mariann (Kisbalázs Vera Edit) 103
i) Interjú a Talentum-díjas sportolóval – Kõrös Evelin (Lehoczki Orsolya) 105
j) Megvalósuló álom – Tarnóczi Jakab (Kisbalázs Klára Judit) 106

IV. Tanév az adatok tükrében 2013/2014 108
1. A tanulók adatai 108
2. Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói 109
3. Eseménynaptár 111
4. Kiemelkedõ tanulmányi és közösségi munkát végzettek 114
5. Kitüntetettek 116
6. Versenyeredmények 118
7. Az iskola osztályai (fotók, névsor) 123
8. Végzõs osztályaink 139

– Érettségi eredmények 139
– Felvételi eredmények 143

9. Pillanatképek az iskola életébõl (Gedeon Hajnalka) 144

4

Tartalomjegyzék



„Miként erdélyi templomok falán
Freskók cafatja, csonkabonka festmény
Kit már az Úr is régen elfelejtett,
S nem látogatja többé fürge fénnyel -
Olyak leszünk mi: láthatatlanok,
Lappangva mészben, szétmaró idõkben
Isten se tudja: megvagyunk-e még…”

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!

Kovács András Ferenc Erdélyi töredék címû versé-
ben feltett kérdésre néhány nappal ezelõtt egyértel-
mû választ kaphatott a Bolyai nevet viselõ Kárpát-
medencei középiskolák találkozójának valamennyi
résztvevõje. A választ Bolyai Farkas és János szülõ-
földjén, Erdélyben kaphatták meg az iskolák képvi-
selõi. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 2005-ben Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai nevet viselõ középiskolák
szövetségének megalapításával történelmet írtak az
intézmények akkori igazgatói.

Történelmet, hiszen hazánkban példátlan, hogy
kilenc, egymástól távol lévõ iskola, ilyen hosszú idõn
keresztül testvériskolai kapcsolatot tudjon mûköd-
tetni. A 13. találkozónak otthont adó marosvásárhe-
lyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum ez alkalommal is
kiváló házigazdának bizonyult. De azt is mondhat-
nám, hogy a nyolc iskola nem vendégként látogatott
Erdélybe, hanem testvérként érkezett haza. Haza, hi-
szen az elmúlt években sok-sok szállal kötõdnek

egymáshoz az intézmények. Az összetartozás érzé-
sét a trianoni határ átlépése sem tudta felülírni. Aki
ott volt, mind úgy érezhette, hogy bár másik ország-
ba lépett át, mégis otthon van. Otthon annak ellené-
re is, hogy

� a csúcsai Boncza kastélyban már csak egy pará-
nyi szoba emlékeztet Adyra,

� a nagyváradi, egykor szebb napokat látott há-
zak, középületek málló vakolattal, borzalmas to-
ronyházak által szorongatva köszöntik az odalá-
togatót,

� a határ menti településeken egyre kevesebb ma-
gyar nyelvû helységnévtáblával találkozhatunk,

� a Házsongárdi temetõben sorra tûnnek el a ma-
gyar sírok,

� a kolozsvári Mátyás szobor majdnem eltûnt a
római kori ásatások gödreiben,

� és hogy a frontvárosként emlegetett Marosvá-
sárhely magyar ajkú lakosainak száma már nem
éri el az 50 %-ot sem.

Otthon, hiszen mindezeket feledtette a fogadó is-
kola diákjainak, tanárainak szeretete, figyelmessége,
a korondi fazekas család kedvessége, vendégszerete-
te, a nyárádszentlászlói unitárius lelkész szép szavai,
aki szerint erõs ember a magyar, hiszen évszáza-
dokon keresztül fenn tudott maradni ebben a szláv
tengerben.

Természetesen ennek a találkozónak is az egyik
fõ témája a Bolyai hagyományok ápolása volt. A Te-
leki Téka egy kis kiállító termében megtekinthettük a
Bolyai család fennmaradt kéziratait, értekezéseit, kü-
lönbözõ használati tárgyait.

Kézzelfogható közelségbe került mindaz, amirõl a
salgótarjáni bolyais diák csak könyvekbõl szerezhet
tudomást a Bolyai vetélkedõre történõ felkészülés al-
kalmával. A névadóról rendezett vetélkedõ is az
egyik közös vonás a szövetség iskolái között, hiszen
közösek az ünnepeink, megemlékezéseink.

Kirõl is szól hát iskolánk legrangosabb ünnepe?
Bolyai Jánosról, a világhírû matematikusról, a ma-
gyar tudomány legnagyobb alakjáról. Úttörõ volt a
nemeuklideszi geometria megalkotásában, felépítet-
te az abszolút és a hiperbolikus geometriát, melyek
Eukleidész 5. posztulátuma figyelmen kívül hagyá-
sán, illetve tagadásán alapulnak. Hatására az axioma-
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tikus gondolkodás széles körben elterjedt, a matema-
tika egésze átalakult, és az új gondolkodásmód nyo-
mot hagyott az egyetemes emberi kultúrán. És hogy
ez az elmélet mikor és milyen körülmények között
született, azt talán legjobban Prékopa András a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, egyetemi tanár ír-
ta le. „Milyen sors vár arra, aki megold egy kétezer
éves problémát, és nem a kor tudományos központ-
jainak egyikében tevékenykedik, hanem azoktól tá-
vol, egy valószínûtlen helyrõl adja jelét korszakalko-
tó felfedezésének?

Egy ilyen régi probléma megoldásának bejelentése
önmagában is gyanút kelt, hiszen a felvetéstõl a meg-
oldásig eltelt idõ túlságosan hosszú. Amit a sors Bolyai
Jánosra kiszabott a párhuzamosok kétezer éves prob-
lémájának megoldása után, nem egyszerûen mellõzés
vagy agyonhallgatás, hanem értetlenség és ledorongo-
lás éltében, holtában egyaránt.” Tudósainknak, a Bo-

lyai-kutatóknak köszönhetõ, hogy felfedezései, elmé-
letei, munkája nem veszett el a történelem süllyesztõ-
jében és ma már a Bolyaiak emlékezete élénken él az
emberekben. Számos iskola, alapítvány, intézmény
õrzi az õ és az apja nevét Erdély keleti végétõl a fõvá-
roson át Szombathelyig. A Bolyai név egyben kötelez
is tanárt és diákot egyaránt. Hiszem, hogy az elmúlt
közel öt évtized alatt olyan közös munkát végeztünk,
amely méltóvá tette iskolánkat a név viselésére. Bizo-
nyítja ezt a 4,2-es iskolai átlageredmény, a kiemelkedõ
érettségi átlag, a sok nyelvvizsga bizonyítvány, a 90%-
os felvételi eredmény, az országos tanulmányi és
sportversenyek számtalan elõkelõ helyezése. Kívá-
nom, hogy iskolánkban a továbbiakban is olyan érték-
teremtõ, értékmegõrzõ munkát folytasson tanár és di-
ák, amire elõdeink is büszkék lehetnek. Ezen gondo-
latok jegyében a Bolyai Napok rendezvénysorozatát
megnyitom.
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A megújuló közoktatás jegyében

A magyar közoktatás or-
szágos mérési rendszerének
kiépítése 2001-ben indult el,
és mára már Európa és a vi-
lág szakmailag és szolgálta-
tásaiban legkorszerûbb mé-
rési rendszerei között tart-
ják számon.

Az Országos kompeten-
ciamérés 2013. május 29-én
mérte fel a közoktatásról
szóló törvényben meghatá-
rozott tanulók 6., 8. és 10.
évfolyamos csoportjának
teljes körében a szövegérté-
si képességeket és a mate-

matikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott fel-
adatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét
mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag is-
meretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgál-
ja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított
ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életbõl vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveg-
hez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kap-
csolódó kérdések jellemzõen az információk visszake-
resését, következtetések levonását, kapcsolatok felis-
merését vagy a szöveg részeinek vagy egészének ér-
telmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az al-
kalmazott feladatok valamilyen életszerû szituáció-

ban megjelenõ probléma matematizálását, megoldá-
sát és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól
a matematika különbözõ területeit érintve (mennyi-
ségek és mûveletek; hozzárendelések és összefüggé-
sek; alakzatok síkban és térben; események statiszti-
kai jellemzõi és valószínûsége).

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon
használt kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a
mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett ada-
tok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntar-
tóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos
feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal
végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és ké-
pességszintjei

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfo-
galmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt
nem megvalósítható igény volt, hogy az egymást kö-
vetõ évek mérési eredményei tanulói szinten követ-
hetõk legyenek.

A követéses mérés (az egymást követõ évek mé-
rési eredményei tanulói szinten követhetõk legye-
nek) lehetõségének megteremtése érdekében kidol-
gozták a tanulói mérési azonosítót. Ezt az azonosítót
minden mérés elõtt a tanuló intézménye generálja
egy tanulóhoz mindig ugyan azt a mérési azonosítót
rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy közös skála fogja össze a három évfolyam
eredményeit, 7-7 képességszinten.

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ

Kompetenciamérés – 2013 
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A szintek eléréséhez szükséges képességek alap-
ján úgy ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a 3.
képességszint, a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4.
képességszint az a minimális szint mind a két terü-
leten, amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a ta-
nuló eredményesen tudja alkalmazni képességeit a
további ismeretszerzésben és az önálló tanulás so-
rán.

Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban
az intézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblá-
zat elsõ néhány oszlopában az átlageredményeket
hasonlíthatjuk össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével
a mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mind-
két területen szignifikánsan jobb az országos átlagá-
nál.

A diákok képességeloszlásának néhány jellem-
zõje az iskolánkban és azokban a részpopulációk-
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 2. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszo-
nyítási csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a kö-

zepes 4-5 évfolyamos gimn.) képességeloszlása is
összehasonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagérté-
keket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk,
hogy 7 esetben magasabb vagy hasonló iskolánk
eredménye az egyes viszonyítási csoportokban.

Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének
és korábbi eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor en-
nek az értékelésnek számos hiányossága is van: a nem-
zetközi és hazai tanulmányok mind alátámasztják,
hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei jelentõs
mértékben meghatározzák képességeik, eredményeik
alakulását. Semmi nincs akkora hatással a gyermek fej-
lõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért az intézmény
teljesítményének megítélésekor a családi hátteret is fi-
gyelembe véve adták meg a tanulók eredményeit. A ta-
nulói kérdõív néhány, a család szociális-kulturális hely-
zetére vonatkozó kérdésére adott válasza alapján számí-
tották a tanulók jelentésben szereplõ CSH-indexét.

A 3. és 4. táblázat alapján is elmondható, hogy
mind az országos regresszió, mind a megfelelõ kép-
zési forma telephelyeire illesztett regresszió alapján
tanulóink teljesítménye szignifikánsan jobb, vagy az
elvártnak megfelelõ volt.
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A tanulók elhelyezkedése az egyes képesség-
szinteken és –területeken

A Képességeloszlás ábrája a tanulók eloszlását
mutatja a képességskálán és az egyes képességszin-
teken. Az adott eredményt elérõ tanulók száma látha-
tó: egy tanuló egy körnek felel meg.

Errõl a két ábracsoportról leolvasható vannak-e le-
szakadók, illetve mekkora a tanulók aránya az egyes
képességszinteken. Nem csak egy-egy osztály két
képességterülete (matematika és szövegértés) ha-
sonlítható össze, hanem az azonos évfolyamú osztá-
lyok megfelelõ képességei is összevethetõk.

Minden diák a kapott azonosítója segítségével sa-
ját eredményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok
ismeretében el tudja helyezni magát a képességská-
lán, mind országos, mind helyi (osztály és évfolyam)
környezetben.

Az 5. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális
szint mind a két területen, amelynek elérése szüksé-
ges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkal-
mazni képességeit a további ismeretszerzésben és az
önálló tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
minden esetben jóval az országos átlag alatt marad,
de a szûkebb (megfelelõ képzési típus) populációval
való összehasonlítás alapján a 8. évfolyamosok kö-
zött magasabb az alapszintet el nem érõk aránya,
mint a megfelelõ képzési típusban.

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat min-
den érdeklõdõ.
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Az elmúlt tanévben Salgó-
tarján Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának kezdemé-
nyezésére és vele közösen
nyújtottuk be a TÁMOP-3.1.3-
11/2-2012-0024 azonosító-
számú pályázatot. A pályázat
elsõdleges célja egy olyan ter-
mészettudományos labor
megépítése és mûködtetése
volt, amely saját diákjaink
mellett 10 általános iskola di-
ákjait fogadja, egyszerre ma-
ximum 40 fõt.

Ez a 10 iskola:
� a 6 salgótarjáni általános iskola
� Cered
� Etes
� Kazár és
� Karancslapujtõ általános iskolái.
Az indikátormutatók szerint a megvalósítás évében,

azaz a 2013/14-es tanévben összesen 300+40 tanórát
kell tartani a laborban (300 órát az általános iskolások-
nak, 40 órát a mi diákjainknak).

A munka a tanév elején az iskola átépítésével kezdõ-
dött, közben a laborok berendezését, az órákon hasz-
nált eszközöket, vegyszereket, IKT eszközöket szállító
cégek pályáztatása zajlott.

A hosszadalmas elõkészületek során sok-sok elõ-
re nem látott problémát, és sok elõre látott problémát
kellett megoldanunk, cégekkel, az önkormányzattal,

a KLIK-kel kellett egyeztetnünk, végül a tervezettel
ellentétben 2014. február 26-án került csak sor az ün-
nepélyes megnyitóra. Két szép, modern labor várta a
diákokat.

Sajnos, ezután sem tudtuk még elkezdeni az érdemi
munkát, mert nem jöttek meg a szükséges eszközök és
vegyszerek, illetve elõbb részt kellett vennünk egy 30
órás továbbképzésen.

A laborórák április 24-én kezdõdtek, szerdánként és
csütörtökönként fogadtuk az általános iskolás diáko-
kat. A partneriskolákból a 7. és 8. osztályos tanulók vet-
tek részt ezeken a laborórákon, biológia, fizika és ké-
mia tantárgyakat tanítottunk nekik. Naponta 12 órát
tudtunk a két laborban tartani, év végéig így összesen
84 laborórát sikerült megtartanunk.

A saját diákjainknak tartott 40 órát már a labor meg-
nyitását követõ hónapban túlteljesítettük. Ezek az órák
nem jelentettek újdonságot, kihívást nekünk, hiszen
eddig is tartottunk, fõleg emelt szinten kísérletezõs órá-
kat, de jó volt látni, hogy szeretik a diákok az új laboro-
kat, szívesen járnak ezekre az órákra.

Mivel önhibánkon kívül nem tudtuk teljesíteni az ál-
talános iskolások számára a kötelezõ 300 órát, a me-

A Bolyai labor

Soósné Axmann
Zsuzsanna
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nedzsment hosszabbítást kért és kapott 2015. január
31- ig.

Az volt a terv, a pályázati kiírás is ezt tartalmazza,
hogy az órákat az általános iskolák saját szaktanárai
tartják, de a 84 órából 68 órát mi tartottunk meg:
Bagyinszki Boglárka, Tóth Dóra, Karádi Tamás, Tóth
Géza és Soósné Axmann Zsuzsanna. A laboránsunk,
Gálné Baksa Anna minden órán segítette a szaktanárok
munkáját. Annak ellenére, hogy ez többletmunkát je-
lent a szaktanároknak, nagyon szeretjük ezeket az órá-
kat, örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a pályázat-
nak. Az általános iskolákból is nagyon pozitív visszajel-
zéseket kaptunk, hiszen szinte egész délelõtt kísérle-
tezhettek a tanulók, szép környezetben, modern esz-
közökkel dolgozva, jó hangulatban teltek az órák, aki
akart, nagyon sokat tanulhatott.

Az elõzõ tanév során megszerveztünk és lebonyolí-
tottunk májusban és júniusban 1-1 Szakmai Napot (ez
is kötelezõ része a pályázatnak).

Az elsõ alkalommal délelõtt a gyõri MOBILIS KFT fi-
atal egyetemistái tartottak bemutató órákat saját diák-
jainknak. Több mint 200 diákunk vett részt ezeken az

órákon, látványos kísérletekkel, interaktív módon, szó
szerint elkápráztatták az elõadók õket.

A júniusi Szakmai Nap délelõttjén a környékbeli is-
kolákból fogadtunk 300-nál is több tanulót, ekkor a
Csodák Palotájának egyik kísérletezõs elõadását néz-
hettük/hallgathattuk meg. Az elõadás fénypontja min-
den óra végén a szabadban fellõtt rakéták látványa volt.

A Szakmai Napok délutánján a projektben résztve-
võ és a természettudományok iránt érdeklõdõ tanárok
számára szerveztünk programokat neves elõadókkal,
szintén nagy sikerrel. Például Dr. Róka András elõadá-
sát (Elektronok színháza) a mai napig emlegetjük.

A laborpályázat egyik kötelezõ része volt a tovább-
képzéseken való részvétel. A pályázatban résztvevõ ál-
talános iskolai szaktanároknak 120 órás képzésen, ne-
künk, gimnáziumi szaktanároknak 210 órás képzésen
kell részt vennünk a pályázati kiírás szerint. Ami már
megvalósult:

A kezdeti nehézségek ellenére hasznosnak és jó-
nak tartjuk ezt a projektet, sokat nyert az iskola ezzel
a pályázattal, akárcsak az általános iskolák diákjai és
a mi tanulóink. Nekünk, szaktanároknak módszerta-
ni megújulást is adott, de a közös munka, a tovább-
képzések, az együtt töltött Szakmai Napok során lét-
rejött egy jól mûködõ kapcsolat közöttünk. Szeretünk
együtt dolgozni, segítjük egymás munkáját, de annak
is örülünk, hogy az általános iskolás szaktanárokkal
is kialakítottunk egy ugyanilyen jól mûködõ munka-
kapcsolatot.

Rengeteg fényképpel, videóval dokumentáltuk az
eseményeket és a tanórákat, aki kíváncsi, keresse föl a
www.bolyailabor.hu weboldalunkat.



Soósné Axmann Zsuzsan-
na tanárnõ érettségire készülõ
kémia emeltesei például egy-
másnak bemutatva maguk vé-
gezték el az emelt szintû ké-

mia érettségi kísérleteit. A laborpályázat során sikerült
olyan kémiai eszközöket és vegyszereket beszereznünk,
amelyek az érettségi vizsgához is szükségesek.

A 11. évfolyamos kémia emeltes csoport tanulói az
egyik órán egy úgynevezett titrálási gyakorlatot végez-
tek el az új eszközökkel, amely során egy ismeretlen
koncentrációjú oldat töménységét határozták meg a
bürettából fogyó mérõoldat térfogatának mérésével és
egy kis kémiai számítás segítségével.

Bagyinszki Boglárka tanárnõ irányításával a 11. évfo-
lyamon a biológia emelt szintû elõkészítõ foglalkozáso-
kon eddig is végeztek a diákok tanulókísérleteket, bioló-
giai vizsgálatokat. Az új eszközöket, a mûködõ, új mik-
roszkópokat örömmel használták a tanulók, amihez
nagy segítséget nyújtott az is, hogy az elõkészítõ mun-
kához laboránsi segítségét is igénybe tudtunk venni.

Tóth Géza tanár úr az érettségire készülõ fizika
emelt szintû elõkészítõs diákokkal az idén már az új la-
borban próbálhatta ki az érettségi kísérleteket. A képen
a tanulók éppen a vörös fény hullámhosszának méré-
sét végzik optikai pad és lézer fénysugár segítségével.
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A februári laborátadó után nagy lelkesedéssel kezdtük meg a tanítást az új laborban.
Az Öveges programban velünk együttmûködõ partneriskoláknak megtartott tanuló-

kísérleti órák mellett a bolyais diákoknak is próbáltunk lehetõséget biztosítani a tanórá-
kon a kísérletezésre. Elsõsorban a kisebb létszámú, emelt szintû elõkészítõs csoportok
biológia és kémia óráit tartottuk itt. A kísérletezés az új eszközökkel, a kényelmes szé-
kek, a csoportokban való dolgozás lehetõsége, az új digitális táblák bevonása, a mûkö-
dõ elszívó vegyifülke, a tiszta és rendezett környezet új lehetõségeket adott tanárnak,
diáknak egyaránt.

Biológia - kémia - fizika tanórák 
a természettudományos laborban

Bagyinszki Boglárka



15

A megújuló közoktatás jegyében

Az emelt szintû csoportok mellett az alapórás
osztályokat is igyekeztünk bevonni a tanulókísérle-
tezésbe. A 11.c osztály például a növényrendszertan
tananyaghoz kapcsolódóan mohákat vizsgált szte-
reo- és kutatómikroszkóppal. Ehhez persze már óra-
cseréket is kellett végezni, hogy az osztályt két rész-
re osztva mindenki részt vehessen egy ilyen foglal-
kozáson.

Tóth Dóra tanárnõ a végzõs biológia emelt szintû cso-
portjának a tanóráit tartotta a laborban, ahol a tananyag-
hoz demonstrációs kísérleteket mutatott be. A kémia
tanórákon az alapórás osztályokban is sikerült megolda-
ni, hogy a laborban kísérletezhessenek néhány órán, itt
párokban dolgozva végezték el a feladatokat a tanulók.

Karádi Tamás László tanár úr irányításával a 11.c, a
12.c és a 9.b osztály csoportjai rendszeresen végeztek
méréseket, fizikai kísérleteket a tanév második felében.
A fizika tanítását a különbözõ témakörökhöz igazodó
tanulókísérleti „szett”-ek segítik, amelyekkel egysze-
rûbb mérések is elvégezhetõk.

A tanórák mellett a Bolyai Körökre való készülés-
hez is nagy segítség az új labor, például a fémek láng-
festését a régeb-
ben használt bor-
szesz-égõk által
biztosított hõ-
mérsékleten nem
lehetett elvégez-
ni, viszont az új
labor Bunsen
égõivel (gázégõi)
már ez is lehetõ-
vé vált, ahogy ezt
a Bolyai Napo-
kon láthattuk is
az egyik elõadás-
ban.
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Nemcsak a nyári élménye-
inktõl volt hangos 2013-ban az
új tanév kezdete - kopácsolás,
fúrás, faragás fogadott minket,
és a nagy hír: készülnek az új
laborok! Alig vártuk a munká-
latok befejeztét, hogy mi is lát-
hassuk az új, modern felszere-
lést, kipróbálhassuk az új esz-
közöket.

Eddig nem igazán volt lehe-
tõségem kísérletezni, most nyílt
rá elõször alkalom. Hatalmas
élmény volt, hogy mi magunk

is megtapasztalhattuk, átélhettük a kísérletezés örömét.
Egészen más, ha magunk használjuk az eszközöket, mint
ha csak látjuk a kísérletet. Például csak ilyenkor derül ki,
hogy egy egyszerû melegítés is lehet komoly kihívás: az
egyik kísérlet során egy kémcsõben nátrium-hidroxiddal
melegítettünk disznózsírt, hogy szappant fõzzünk belõle.

A melegítés hatására a disznózsír megolvadt és reakci-
óba lépett a nátrium-hidroxiddal. A folyékony elegy vi-
szont nagyon könnyen kiforrt, mintegy kispriccelt a kém-
csõbõl veszélyessé és körülményessé téve a mûveletet. Így
hát igyekeztem minél óvatosabb lenni, el-elvettem a kém-
csövet a lángtól, óvatosan rázogattam melegítés közben. A
melegítés befejeztével még nem lehettünk biztosak ben-
ne, hogy sikerült a kísérlet. Bár az anyag nem szökött meg
a kémcsõbõl, de vajon tényleg szappan volt-e?

Hogy ezt kiderítsük egy másik kémcsõbe Ádám Ben-
ce, az osztálytársam, vizet öntött és olajat csepegtetett. Az
olaj nem oldódik vízben, kisebb a sûrûsége a vízénél, így
a víz tetején elkülönült fázist alkot (vagyis a víz és az olaj
elkülönül egymástól, az olaj úszik a víz tetején). Ha össze-
rázzuk a kémcsõ tartalmát rövid idõre az egész egyönte-
tûen opálos lesz, nem látunk két elkülönült részt, mivel a
parányi olajcseppek szétoszlanak a vízben. Késõbb azon-

ban a két fázis ismét fokozatosan szétválik, visszajutunk
a kiindulási állapothoz. Ha szappannal együtt rázzuk ösz-
sze a vizet és az olajat elsõ ránézésre ugyan az történik,
mint szappan nélkül: opálos elegyet kapunk. A különbség
csak késõbb válik láthatóvá, mivel a szappanos elegy opá-
los marad, késõbb sem válik szét benne a víz és az olaj.

Mikor Bence a magas hõmérséklete miatt még mindig
folyékony szappant a hideg vízhez és olajhoz öntötte, a
szappan hirtelen lehûlt és megdermedt (megszilárdult)
anélkül, hogy elkeveredett volna a másik két anyaggal.
Elõször végeztük a kísérletet, így egy kicsit aggódni kezd-
tem: Vajon ennek tényleg így kell kinéznie? Kihagytunk
volna valamit, vagy elrontottuk? Mikor a tanárnõnk össze-
rázta a kémcsõ tartalmát, kiderült, hogy minden rendben.

A kísérlet sikerrel zárult, én pedig megkönnyebbültem,
hogy nem maradt ki belõle semmi. A kísérletet kamerával
rögzítettünk, így nemcsak mi tanultunk belõle, de mások-
nak is segíthet majd. Szerintem különösen akkor hasznos,
hogy vissza lehet nézni a kísérleteket, ha valamiért hiány-
zott valaki az óráról, de visszanézve a felvételt olyan össze-
függéseket is megláthatunk, amelyeket az órán észre sem
vettünk. Nekem már önmagában az is élmény volt, hogy
kétfõs csapatokban dolgoztunk. Szeretem a csoportmun-
kát, mert mindenki jó valamiben, de mindenki másban,
így kiegészíthetjük egymást.

Remélem minél többeknek lehetõsége lesz kipróbálni,
megtapasztalni mindezt, és hogy legalább annyira élvezik
majd, mint én. Azt hiszem, méltán mondhatom: a labor a
mi közös kincsünk, vigyázzunk rá mindannyian!

Kísérlet a közös kincsben

Palaticzky Júlia Rita



mint a patakok, a folyók

eleinte azt hittem, ismerni fogsz,
úgy ismerni, ahogyan szétoszlik a tekintetem,
ahogyan felolvad a körülötted vibráló
elektromosságban, a hétköznapi csapadékban,
meg ebben a remegõ láthatatlanban,
amely beborítja az egész bolygót,
mindaddig, amíg itt hintáznak
a fejünk felett a szótagok,
azok az eldadogottak;
nem értetted õket régen,
mert betonból volt a hallójáratod,
a dobhártyád, és az arcod megkövült,
akár a felhõk a zivatarban késõ délután,
amikor a szürkület a szemed lett,
az esõtömb pedig az orrod,
kértelek, szakadj a vállamra,
folyjanak csermelyként a karjaid körém -
szeretnék megfulladni általad;
mert hiába ismerem a sodrásirányt,
úgy ismerem, ahogyan te 
a partjaimba harapsz, csapódsz, 
nem lennénk több, mint lét a mederben,
néha kiöntünk, áradunk, de végül

visszahúzódunk magunkba,
magunkba úgy,
mint a patakok, a folyók

(megjelent a Mûút portálon és a Dûlõ 014-es 
számában)

harmat

és hát a hegyek is úgy születnek, ahogy hittem.
töprengve, reszketve, mert nem tudják,
lesz-e idejük fölébe nõni a tájnak,
mielõtt meghalnak, mielõtt elfelejtik õket 
az évszakok.
nem bízom a természetben, nem moccanok,
amíg a vállamnál fogva hátra nem húzol,
hogy megsúghasd, igaz, lassan bomlanak 
a másodpercek, 
de végül olyanok leszünk mi is, akár a hegyek,
némák és idõsek, kék dermedések 
az emlékezetben

(megjelent a Palócföld 2014/3. számában)

az enyéim csak

ki nem ejtett
betûoszlopok
takarnak
mint aki a sínek közé - -

esett aznap
elfolytak a város színei
ahol betonárnyékokban
kiabál a másod

leghangosabban az enyéim csak
mint gyermekszobrok az agyagból
kiválnak
köldökmagányból apró emberek

(megjelent az Irodalmi CentrifugA FEM-X 
rovatában)

17

Mûhelymunka
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Soha semmi nem ugyanaz vagy ugyanolyan. A pat-
tanó húrok is más szögbe fordulnak a pillanat hevében.
Mindegyik másfelé szabadul. A mi esetünkben hasonló
sincs. Naivnak tûnhet, de így van. Pillanatként léte-
zünk. Te is meg én is, és õ is. Ez szép átmenet. És ami
a legfontosabb, hasonulatlan.

Zavarbaejtõ valaki olyanról írni, mint Manyi, többek
közt a fentebb említettek miatt. De ez teszi érthetõvé,
valamelyest megfoghatóvá azt, hogy miért fontos
olyasvalakirõl írni, mint õ. Egy kognitív személyrõl van
szó, aki minden élethelyzetben rendkívüli módon ön-
maga, így késztetve másokat is, a szó elvont értelmé-
ben vett, hûségre és szeretetre. Ez adja a rezgést, ami
belõle fakad. Elkerülhetetlen vele a kontaktus. Meg-
számlálhatatlan pillanatát ismerem, érzem/éreztem

testközelbõl, az összkép mégis fókuszon és rajtam kí-
vül áll, és ha hunyorgok, se sikerül igazán kiragadni
pár – helytálló és épkézláb – jelzõt. Érezni kell. Aspek-
tustól függetlenül olyasvalakiként tekinteni rá, mint so-
ha senkire, így kapunk átfogó képet, válaszokat a ki-
mondott és kimondatlan kérdésekre. Az árnyék lénye-
ge a körvonal, ezzel oldható fel a személyiség, ezen
személyiség problematikája is. A pillanatoké. Így lehet-
séges, hogy a versek – a csúcs felett álló, ebédekbõl,
utazásokból, mindennapokból és egészet alkotó – pilla-
nattömegekbõl tevõdnek össze, árnyjátékok, melyek
aszfaltra vetülnek, a test mögé.

(megjelent az Irodalmi CentrifugA FEM-X 
rovatában)

Tilli Zsuzsanna Barbara sorai Filó Mariannról
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2010 szeptemberétõl töltöm
be a Szülõi Választmány elnöki
tisztségét. Ez idõ alatt sikerült
nagyon jó kapcsolatot kialakíta-
ni mind a szülõi közösséggel,
mind a Tantestülettel. 

A választmányi teendõk
egész évre való leosztása, a ter-
vezett programok egyeztetése
az iskola munkatervével össz-
hangban történik.

Év eleji teendõk:
– új Szülõk megismerése, tá-

jékoztatása a tennivalók-
ról, adatfelvétel

– Tanulónkénti és osztályon-
kénti befizetnivalók megállapítása és beszedése

– Éves munkaterv összeállítása
– Célkitûzések, megvalósítandó tervek, fejlesztések
Szeptemberben, januárban és májusban is tartottunk

Választmányi Üléseket, ahol mindig az éppen aktuális
program, esemény megbeszélése volt a téma. Ezt követõen
a Választmányi tagok az osztály-szülõi értekezleteken to-
vábbítják a fontos információkat a Szülõk felé.

Az év során a következõ rendezvények megvalósítá-
sához járult hozzá a Szülõi Választmány is:

December: – a nevelõtestület részére Karácsony-délután
szervezése köszöntõvel, apró ajándékkal

Február: – a X. Szülõk-Nevelõk báljának megszervezé-
se, a feladatok osztályonkénti bontása, (népszerûsítés, tom-
bolatárgy-gyûjtés, jegyeladás, dekoráció, sütemények), le-
bonyolítása

Június: – Pedagógusnapi köszöntõ, megajándékozás,
„fehér-asztal’’

– Fõzõverseny megszervezése, szülõi csapat kiállítása
A tanév során 2 alkalommal került sor szociális tárgyú

kérelmek elbírálására. A hátrányos helyzetben lévõ tanulók
családi és egyéb okok miatt fordulnak anyagi támogatásért
a Szülõi Választmányhoz.

Összesen 76.000 Ft került ily módon kiosztásra tanul-
mányaik megsegítésére.

Szülõk- Nevelõk Bálja bevételének alakulása:
Bevétel: 891.850 Ft (belépõk, támogató jegyek, tombola,

büfé bérleti díj)
Kiadás: 332.200 Ft (vacsora, zenekar, biztonsági szolgá-

lat, takarítás)
Maradvány: 559.650 Ft
A bevételt az elõzõ évi báli bevétellel együtt a mosdók

felújítására ajánlottuk felhasználni.

A Szülõi Választmány pénzügyi helyzetének 
alakulásáról kivonatosan:
Bevételeink: 547.565 Ft
– Elõzõ tanévi pénzmaradvány: 190.765 Ft
– Tanulónkénti 400 Ft pedagógusnapra + 200 Ft

sütipénz 256.800 Ft
Az idén született az a döntésünk, hogy a bál tombola-be-

vétele képezze a szociális kérelmekre elkülönített összeget,
ami ebben az évben: 100.000 Ft

Kiadásaink: 234.200 Ft
– Leköszönõ választmányi tagoknak ajándék grav. toll:     

4.500 Ft
– Szociális tárgyú kérelmekre:          76.000 Ft
– Báli dekorációhoz hozzájárulás:    2.500 Ft
– Karácsonyi ajándék: 7.200 Ft
– Pedagógusnapra ajándék, megvendégelés: 

129.000 Ft
– Fõzõverseny (zenekar költsége):  15.000 Ft.
Maradvány: 313.365 Ft
Az átgondolt, költségtakarékos gazdálkodásból szárma-

zó megtakarítás felhasználására megkértük a Szülõket te-
gyenek a következõ tanév elejéig javaslatot, mivel tudnánk
a gimnáziumot otthonosabbá, komfortosabbá tenni.

A rendezvények jól sikerültek. Hagyományoknak meg-
felelõen a tanévet egy jóhangulatú fõzõversennyel zártuk,
ahol a diákok mellett tanári –és szülõi csapat is versenybe
szállt a ,,Legfinomabb paprikáskrumpli’’ címért.

Köszönöm a szülõtársak és a pedagógusok együttmû-
ködését, segítségét az iskolai közösségért tett felajánlásai-
kat, támogatásukat.

AZ SZMK 2013/2014-es tanévben

Csabainé Freistág
Erzsébet, 

a Szülõi Választmány
elnöke
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Szülõk-nevelõk bálja képekben
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Pedagógusnap képekben
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A 2013/2014-es tanév a vál-
tozások éve volt a Salgótarjáni
Bolyai János Gimnázium Diák-
önkormányzatának életében.
Szeptembertõl márciusig Na-
gyi Kristóf, majd áprilistól
Vincze Bence vezetésével folyt
a munka.

Programjaink tekintetében
a tanév augusztus végén kez-
dõdött, mikor a gólyatáborban
megismertettük iskolánkat az
újonnan érkezõkkel. Szeptem-
berben alakuló gyûlésünkön

megalkottuk az éves munkatervünket, melyben sok szí-
nes program foglalt helyet.

Szeptember 6-án került megrendezésre a Sulishow, az-
az a salgótarjáni középiskolák közti vetélkedõ, melyen
csapatunk magasan a többi iskola teljesítménye felett, az
elsõ helyen végzett. A szeptember hátralévõ részében
részt vettünk a Városi Kincskeresõn, elindítottuk a focibaj-
nokságot, de persze a DÖK csoportkép elkészítése sem
maradhatott el. Októberben köszöntöttük a gólyákat a jel-
vényavató ünnepségükön, majd papírt gyûjtöttünk, részt
vettünk a Polgármesteri fogadóórán, ahol a diákok kérdé-
seit tolmácsoltuk, valamint Márton Rezsõ volt bolyais ta-
nár „Rockmúzeum” címû elõadását hallgathatták meg a
zúzósabb zenét kedvelõ diákok. Novemberben diszkót
rendeztünk, valamint a Gyermekek Jogainak Hete prog-
ramsorozataiba kapcsolódtunk be, illetve segítettünk a
nyílt napokra érkezõknek eligazodni
az iskolában, és közelebbrõl megis-
mertettük velük a Diákönkormányza-
tunkat.

Decemberben a tél beköszöntével
karácsonyi hangulatot teremtettünk
az iskolában, és persze a jól megszo-
kott Mikulás köszöntés sem marad-
hatott el, illetve a bálkirály és bálki-
rálynõ választás sem a Szalagavatóra.

Egy kis pihenés után februárban
megrendeztük a már jól bevált Valen-
tin napi õrületet, azaz a titkos üzene-
tek kézbesítését, majd a hó utolsó
napján a rock zene szerelmeseinek

kedveztünk a szokásos Rock esttel. Márciusban a nõket
köszöntöttük, a nemzetközi nõnap alkalmából, majd áp-
rilisban a Föld napjához kapcsolódó totóval, valamint egy
újabb diszkóval álltunk a diákok rendelkezésére. Május-
ban elõkészítettük a júniusi fõzõverseny napján megren-
dezésre került sportversenyeket, illetve június elején felkö-
szöntöttük pedagógusainkat is.

A kõkemény munka után nem maradhatott el a jól
megérdemelt kikapcsolódás sem, így a júniust egy csapat-
építõ tréninggel zártuk, mely még jobban összekovácsol-
ta a Diákönkormányzat tagjait.

2014. július 7 és 12 között iskolánk diákönkormányza-
tának hat tanulója (Lehoczki Orsolya, Kulhavi Nikoletta,
Vincze Gréta, Nyikes Zsombor, Tajti Mátyás, Vincze Ben-
ce) vett részt az „Új Széchenyi Terv” keretében megvaló-
suló „Összefogás az áldozatokért” címû projekt egy hetes
táborában. A hét folyamán diákjaink megismerkedtek az
áldozattá válás kérdésével, megelõzésével és az áldozatok
segítésével. A tábor keretén belül elõadásokat hallgattak a
résztvevõk, valamint önismereti és csapatépítõ jellegû fel-
adatokat kellett megoldaniuk. A tábor folyatatása egy kor-
társsegítõ képzés volt, melyen iskolánkból Vincze Bence
vett részt. Iskolánk diákjai nagyon jól érezték magunkat a
táborban és rengeteg hasznos információt tudtak meg,
melyeket remélik, hogy tudják majd használni az isko-
lánk mindennapjaiban.

Elmondhatom ismét sikeres évet zártunk, és remélem
a következõ évben is tudjuk majd folytatni munkánkat a
már jól összeszokott csapattal, illetve az újonnan érkezõ
gólyákkal.

Diákönkormányzatunk a 2013/2014-es tanévben

Vincze Bence
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Olyan sokszor teszünk elhamarkodott, nem meg-
gondolt, minden diákot egy kalap alá vevõ kijelentést: a
mai fiatalok milyen önzõek, érzéketlenek. Pedig ez kö-
zel sincs így. Csak tudni kell az utat a lelkükhöz, be-
szélgetni kell velük, figyelni rájuk, kérni tõlük, és per-
sze példával járni elõttük. Õk aztán annyi mindent
megtesznek lelkesen, örömmel, önzetlenül.

Valamikor kb. 12 évvel ezelõtt nekem egy barátnõm
(aki akkor még kolléganõm volt) tette föl a nagy kér-
dést: eljössz velem vért adni? Nem sokat gondolkoztam
rajta. Azt nem állítom, hogy nem izgultam, de sokkal
erõsebb volt bennem a tenni akarás, mint a tûtõl való
viszolygás. Elmondani nem tudom, milyen boldogsá-
got, s egyben büszkeséget éreztem, mikor felálltam a
véradás után arról a bizonyos ágyról. VALAKIVEL
MOST JÓT TETTEM…..Barátnõmmel akkor úgy dön-
töttünk, megszólítunk pár kollégát, tartsanak velünk.
Onnantól kezdve egy 6 fõs csapattal évente 2-3 alka-
lommal rendszeresen adunk vért. Aztán a második
ilyen alkalommal (még a véradás elõtti vizsgálatra vár-
tunk) elkezdtem érdeklõdni a véradó dolgozóitól, hoz-
hatnék-e diákokat is. Elmondták, milyen feltételei van-
nak annak, hogy valaki ilyen módon segíthessen em-
bertársain. Nagyon vártam a másnapot, kíváncsi vol-
tam hogyan reagálnak tanítványaim erre az ötletre. Ak-
kor csupán egy végzõs osztályban tanítottam, s elõször

nekik mondtam el, miben kérem támogatásukat. Az ál-
talam megélt csodálatos érzésrõl meséltem, arról hogy
valaki, akinek betegség vagy esetleg baleset miatt szük-
sége van segítségre, annak az én vérem teszi majd lehe-
tõvé, hogy meggyógyuljon. Azonnal követõkre talál-
tam, s ezen felbátorodva egy szünetben összehívtam
az egész 12.-es évfolyamot. Kértem, tartsanak velem.
Sokan közülük azonnal igent mondtak, s persze voltak
olyanok is, akik egy kis idõt kértek, szerettek volna
még bátorságot gyûjteni. Csupán egy pár hét telt el, s én
31 önként vállalkozót kísértem el a véradásra. A mai na-
pig nagyon jól emlékszem, hogy a legtöbben mennyire
szorongtak (ami teljesen természetes az elsõ alkalom
elõtt), s hogyan próbáltam biztatni, szóval tartani õket,
amíg tûvel a kezükben feküdtek.

DE SIKERÜLT!!!!!! És én nagyon büszke voltam
mindannyiukra.

Azóta évrõl évre egyre többen vannak iskolánkban
azok, akik legyõzve félelmüket, hihetetlen bátorságról és
segítõkészségrõl tesznek tanúbizonyságot. Sõt, már
évente kétszer települnek ki a Bolyaiba a Salgótarjáni Te-
rületi Vérellátó munkatársai, és olyankor 40-50 fõ (diá-
kok, szülõk, s az iskola dolgozói) vállalkozik arra, hogy
alkalmanként 4,5 dl vérrel támogassa a rászorulókat.

KÖSZÖNET ÉRTE!
Konti Csilla

A Bolyai névtelen hõsei……

Utolsó éves voltam a Bolyaiban, amikor szóba jött a
véradás lehetõsége. Elõtte is megfordult már a fejem-
ben a gondolat, hogy vért adjak, de nem is nagyon tud-
tam, hogy miképpen és hol lehetne, vagy, hogy egyál-
talán hogyan zajlik egy ilyen procedúra, mire is lehet
számítani. Amikor elért hozzánk is a hír, hogy tanárnõ
véradást szervez a Bolyaiban, kíváncsiakká váltunk,
hogy hogyan is történik mindez. Ugyanakkor féltem is
egy kicsit, mert egyszer vérvétel közben majdnem
rosszul lettem. De aztán tanárnõ bejött hozzánk az
egyik óránkra, és részletesen elmagyarázta, hogyan
történik maga a véradás, mire kell odafigyelnünk (pél-
dául, csak az adhat vért, aki több mint 50 kilogramm,
vagy éppen nem szed gyógyszert). Biztatott, hogy nem
lesz vészes az egész, ha bárki rosszul érzi magát, azon-

nal segítenek rajta. Ezek után többen úgy döntöttünk,
hogy mi is részt veszünk, hiszen a segítségnyújtás ne-
künk csupán egy adag bátorság és egy fél óra az éle-
tünkbõl, viszont másoknak magát az életet jelentheti.

Véradás
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A véradás elõtt lent várakoztunk az alsó emeleti
folyosón, s miután kitöltöttünk egy kérdõívet, ellen-
õrizték alkalmasak vagyunk-e (vér- és orvosi vizsgá-
laton vettünk részt), és pár perccel késõbb már me-
hettünk is a bátorság próbára. Voltak közöttünk,
akik jobban meg voltak szeppenve, de voltak olya-
nok is, akik viccelõdve várták a tût. De semmitõl
sem kellett tartani, az ott levõ egészségügyi dolgo-
zók mindig kérdezgették, hogyan érezzük magun-
kat, szédülünk-e, vagy sem - még kis labdát is adtak
a kezünkbe, hogy tudjunk mit szorítani. Emlékszem

rá, tanárnõ is bent volt végig mellettünk, és még
fényképeket is kattintott el rólunk. Végig biztatott és
szórakoztatott minket, miközben sikeresen elterelte
a figyelmünket. A folyadékpótlás céljából még teáról
is gondoskodott, sõt szõlõcukorral is folyamatosan
kínált bennünket.

Azóta egyetemistaként is voltam már vért adni, és a
jövõben is azt tervezem, hogy minél többször részt ve-
szek majd véradáson! Jó tudni, hogy akár életeket is
menthet vele az ember.

Karácsony Eszter

„Szerintem szép iskola. Jól éreztem magam. Tetsze-
nek a termek, de sajnos kicsit nagy volt a zaj. Rosz-
szabbnak gondoltam.”

„Szerintem nagyon jó és ötletes programok voltak.”
„Jól éreztem magam. Már alig várom, hogy kezdõd-

jön a suli.”
„Jobb lett volna, ha csendesebb lett volna, de így is

jó volt. Sokkal jobb volt ebben a suliban, mint a régi-
ben. Itt a tanárok is nagyon rendesek és a diákok is.
Szóval én nagyon jól éreztem magam.”

„Hiányoltam a napsütést.”
„Minden jó volt, és tartalmas. Finomak voltak az

ételek, bár a gyümölcsleves jobb hidegen.”
„Jobb osztály, mint a régi.”
„Nekem nagyon tetszett ez a két nap. Az elsõ egy ki-

csit hosszúra sikeredett, de jó volt. A legjobb program
az önismereti tréning és a szinkronizálás volt.”

„Tök jól éreztem magam. Tök jó az iskola is. Szerin-
tem ez a legjobb iskola Salgótarjánban.”

„Nagyon jól éreztem magam. Disco lehetett volna a
végén. Nagyon jó kis osztály.”

„Jó volt. Sok szép lány van.”
„Igazából azt hittem, hogy nagyon furcsa osztály

lesz. Jó kis osztály, biztos, hogy lesz kisebb nagyobb
összetûzés, mert sok erõs személyiség van az osztály-
ban.”

„A tábor jó volt. Tetszett, hogy mindig a kedvünk-
ben akartak járni.”

„A gólyatábor minden percét élveztem, úgy érzem
remek társaságba kerültem. Mindenki nyitott és õszin-
te. Remélem ez így is marad.”

„Rengeteget nevettem, remek humorérzékkel ren-
delkezik az osztály. A lányok szépek, a fiúk jó arcok,
akárcsak tanár úr.”

Gólyatábor 2013
A diákok véleménye
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2014. március 4-én Shah
Gabriella mûvészettörténész,
a salgótarjáni Dornyay Béla
Múzeum igazgatója nyitotta
meg iskolagalériánk történe-
tének egyik legrangosabb ki-
állítását Gyulai Líviusz grafi-
káiból.

A megnyitó mûsorban – a
mûvész munkásságának
egyik párhuzamos szellemi
szálaként Bocaccio: Deka-
meron-jából adott elõ beszé-
des részleteket Cseke Bence

11.b, Deák Dominik 9.d, Géczi Luca 11.b, Mogyoró Vi-
rág 11.b, Simon Kata 9. d és Tarnóczi Jakab 13. c osz-
tályos tanuló. J. S. Bach: C-moll partitájának
Sarabande, Courante c. tételeit Rozgonyi Marcell 12.c

osztályos tanuló nagyszerû zongorajátéka szólaltatta
meg. A köszöntõt Krista Zsolt 11. c osztályos tanuló, a
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház szí-
nésznövendéke tolmácsolta.

Gyulai Líviusz erdélyi születésû, Buda-
pesten élõ, számtalan hazai és külföldi ki-
tüntetéssel elismert, sokoldalú képzõmû-
vész. A kortárs magyar grafika és a film-
szakma egyik legismertebb, állandó sze-
replõje, közkedvelt képviselõje. Hosszú
évtizedek óta foglalkozik egyedi rajzok-
kal, könyvillusztrációkkal és animációs
filmek készítésével. Szakmai elismerése-
it hosszan sorolhatjuk, többek között el-
nyerte a Firenzei és a Velencei Biennálé,

a Lipcsei Könyvmûvészeti Biennálé aranyérmét és
ezüstérmét, a Kairói Filmfesztivál Arany Nofrete díját,
kitüntették Lipcsében, Cannes-ban, Rómában, Buda-
pesten filmjeiért, illusztrációiért, könyvterveiért. Pályá-
ja során Magyar Mozgókép Mestere kitüntetést, Mun-
kácsy-díjat, Érdemes mûvész címet, Magyar Mûvésze-
tért díjat, Prima Primissima-díjat, Pro Budapest és Kos-

suth-díjat nyert. Az „Egy komisz kölyök naplója” c.
újonnan készülõ animációs filmjébõl iskolánkban is
láthattunk egy kitûnõ lapot.

Gyulai Líviusz mûvészi munkásságát minden érté-
kes kultúrát tisztelõ magyar embernek ismernie kell.
Cizellált tollrajzain, sokszorosított grafikáin felragyog a
kivételes tehetségbõl kibontakozott zseniális rajztudás,
a félreismerhetetlen egyéni stílus, az ironikus hangvétel
és a mindenütt bujkáló humor. Mûveiben a mesélõ
kedv játékossága, klasszikus szépségek iránti rajongá-
sa, pajzán témákhoz való vonzalma egyesül a rajzolás

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA – GYULAI LÍVIUSZ GRAFIKUSMÛVÉSZ

Gedeon Hajnalka

Sárkányt legeltetõ szûz - litográfia; 1991; 
262 x 434 mm

Kádárkuti Soma és Zsély Zalán 7. d osztályos tanulók 
a kiállítás képeit dolgozzák fel.
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iránti végtelen szeretettel és odaadó alázattal. Munkái a
legnemesebb mûvészi hagyományokból kiinduló mo-
dern átiratok, melyek az élet reneszánsz értelemben
vett örömeirõl, az emberi szépségekrõl és a szerelem
örökkévalóságáról vallanak. Irodalmi, kultúrtörténeti
illusztrációi gyakran ábrázolják a régmúlt idõk csodák-
kal teli helyszíneit, nosztalgikus hangulatait, varázsla-

tos mesékbe illõ mitológiai hõsök feledhetetlen alakjait.
Rajzai megbabonázzák, magukhoz láncolják nézõit,
akik nemcsak látni, de megfejteni is igyekeznek e rejtel-
mes képeket.

A mûvész a megnyitó ünnepségen személyes és
meggyõzõ erõvel tudatosította, hogy a vizuális kul-
túrának meghatározó és nélkülözhetetlen szerepe
van mindannyiunk életében, és a felnövekvõ nemze-
dékeknek ismerniük kell a rajzolás, és általa az esz-
tétika nyelvét. Ebben a nemes feladatban az iskola és
a tanár elmaradhatatlan szerepet játszik. Hasonló
gondolatokat az elõzõ tanévben hallhattunk az „Épí-
tész kiállítás” megnyitóján Magyar Géza tervezõ épí-
tésztõl is.

A kiállítással egyidejûleg tematikus rajz órákat is
tartottunk. A diákok feladata volt, hogy vázlatokat ké-
szítettek az általuk kiválasztott mûvekrõl, majd saját el-
képzeléseik szerint folytatták és fejezték be az immár
átalakított kompozíciókat. A transzformáció révén a
mûvész magas szintû technikája, mûvészi gondolkodá-
sa, kompozíciós eljárása követendõ, kvalitásos példa-
ként szolgált az ifjú generáció számára. 

és Bory Eszter Gyulai Líviusz: Piramis c. képét
alakították át

Tisztelt Pedagógusok, kedves diákok!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Gyulai Lí-
viusz Kossuth – díjas grafikusmûvész, animációs
filmrendezõ kiállításán. Örömmel köszöntöm én is
körünkben a mûvészt és kedves feleségét. Nagy

öröm, hogy újra találkozhatunk, hiszen pár évvel ez-
elõtt a Pásztói Múzeumban rendeztem kiállítást a
grafikáiból, majd pedig a salgótarjáni múzeumban a
mai magyar animáció mesterei c. kiállításon tekint-
hettük meg az rajzfilmjeit és az azokhoz készült gra-
fikákat.

Egy személyes dolgot szeretnék elmondani: mû-
vészettörténészként, de akár már korábban is sok-
szor úgy vásároltam könyveket, hogy nemcsak ma-
gát az írót, a mûvet vagy a tartalmat néztem, hanem,
hogy ki illusztrálta azt.  Még nem ismertem szemé-
lyesen Gyulai Líviuszt, de ha láttam, hogy valame-
lyik – számomra addig ismeretlen – könyvet õ il-
lusztrált, azonnal megvásároltam, mert tudtam, az
csak jó könyv lehet. Sosem csalódtam.

Jelen kiállítás Gyulai Líviusz grafikai munkássá-
gába ad betekintést. Az irodalmi mûvekhez készült
illusztrációi mellett, mint például Babits Mihály: Jó-
nás könyve, Cervantes: Don Quijote, Lázár Ervin:
Magyar mitológia, Mikszáth: A pénzügyminiszter
reggelije, Balzac: Borsos történetek mellett legújabb

A kiállítás megnyitóbeszéde

Gyulai Líviusz grafikusmûvész 
és Shah Gabriella mûvészettörténész
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animációs filmjeibõl is, így többek között a Komisz
kölyökbõl láthatók rajzai. A világ- és a magyar iroda-
lom legnagyobb szerzõit illusztrálta a legmagasabb
színvonalon. Megnyitóbeszédemben nagyon sok-
szor elõfordul majd az a bizonyos leg szócska, s ez
annak köszönhetõ, hogy Gyulai Líviuszról csak fel-
sõfokban tudok beszélni, mert számomra õ a ma-
gyar grafika egyik legnagyobb mestere, aki olyan bri-
liáns technikai tudással rendelkezik, mely segítségé-
vel igényes és elkötelezett mûgonddal megrajzolt al-
kotások születnek. Minden egyes grafikai lapja, il-
lusztrációja arról tesz tanúbizonyságot, hogy egy
rendkívül mûvelt, sokat olvasott ember õ, aki – õ ma-
ga is mondja, „az író társa kell, hogy legyen, de egy
kicsit mûvelõdéstörténész is, hiszen annyiféle tér-
ben és idõben kell utaznia.” Úgy gondolom, hogy az
irodalmi mûvek állandóan rajzolásra késztetik, csak
így lehet az, hogy ilyen rengeteg alkotás került ki a
kezei alól. Ezek az illusztrációk azonban nem szoro-
san az irodalmi mûvet jelzik, hanem annak a hangu-
latát, az abból kapott élményt, s amelyek a szöveg-
környezet nélkül is megállják a helyüket.

Minden egyes mûve egy-egy tanítást fejez ki sajá-
tos elõadásmódban: humorral, tréfával, szeretettel és
bölcsességgel, jókedvvel és sokszor fanyar fintorral.
A groteszk és a humor Gyulai Líviusznál fontos
elem, mely mindig valahonnan elõbukkan, akár gra-
fikáiról, akár animációs filmjeirõl van szó. Ugyanígy
a pajzán ábrázolás is. A pajzán irodalom jelenléte
egyidõs az emberiség szexuális öntudatra ébredésé-
vel. Az ókori görögöktõl számos pikáns jelenetet
megörökítõ cseréptöredék maradt ránk, a hetérák
pedig „társadalmi intézmények” voltak az ókori vá-
rosállamokban, szépségüket elismerés és csodálat
övezte, létük nem volt megbotránkoztató. A régi In-
diából származó, a mai napig népszerû Káma-Szútra
bizonyítja, hogy a szexuális örömszerzés ezernyi
válfaját ismerték már akkor is, és cseppet sem gon-
dolták bûnnek. Sõt, egyenesen az istenekkel való
egyesülést képviselte. Ugyanígy Gyulai Líviusz majd
minden alkotásán láthatunk vagy csintalankodó iste-
neket, évõdõ párokat, kacér hölgyeket. Néhol a
szent nász, néhol a termékenység, néhol „csupán” a
gyönyör jelképeként. A lényeg itt is az ábrázolás mi-
kéntjén van, még ha a téma sok helyütt ugyanaz is,
a stílus és a szellem felbecsülhetetlen értékeket kép-

visel, s Gyulai Líviusznál magas szintre emelkedik.
Így látjuk hát a görög mitológiai lapokon a mindig
férfias Zeuszt, vagy Aphroditét, a szerelem, a szép-
ség és a szexuális gyönyör istennõjét. Vagy a vérbõ
férfilegendát, Casanovát, esetleg a Borsos történetek
íróját, Balzacot. A Sárkány és szûz c. grafikai lapon
konkrét tanítást olvashatunk ki. A mesék és mondák
szerint a sárkányok kincseket õriznek és szüzeket
rabolnak el. Szimbolikusan a kincs és a szûz a lélek
gazdagságát és tisztaságát jelképezi. A hõs célja en-
nek a spirituális tisztaságnak a megszerzése, „kisza-
badítása”. A sárkánnyal vívott harc a saját belsõ har-
cunk a kozmikus energia ismeretével és használatá-
val. A tanulás, a szellem és a lélek képességeinek ki-
használása, és „belsõ sárkányunk” megzabolázása
által a sárkány a bölcsesség és a kozmikus tudás jel-
képévé válik. Ugyancsak tanulságos Jónás könyve
is, mely több ízben megihlette Gyulai Líviuszt, hi-
szen a Jónás történetet önálló lapokon, sõt animáci-
ós filmben is feldolgozta, más-más kicsengéssel. Míg
az animációs film Jónása, akit a cethal bekapott,
egészen addig rendezkedik be a cethal gyomrában,
míg a nagy hal ki nem múlik azt jelképezve, hogy
lakhelyünket mi is így tesszük tönkre. Ám a Babits-
féle Jónás könyve többek között azt firtatja, hogy
mit tehet, illetve mit kell tennünk, ha a világot erköl-
csileg romlottnak, végveszélybe sodródónak tapasz-
taljuk. „Mi közöm nékem a világ bûnéhez? Az én lel-
kem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja és nem
az enyém: senki bajáért nem felelek én.” Jónás me-
nekül az Úr parancsa elõl, csendes magányba vá-
gyik, ahol elrejtõzhet embertársai és az Isten elõl.
Úgy érzi, semmi köze nincs más emberekhez, Isten
feladata róluk gondoskodni. De megtehetjük-e ezt. A
választ Gyulai Líviusz grafikái is egyértelmûen meg-
adják: nem: egyikünk sem menekülhet az Úr paran-
csa elõl. Mindenkinek megvan a maga feladata. Ti,
kedves diákok most jártok azon az úton, amikor el-
dõl, ki hogy tudja majd a jövõben szolgálni az embe-
riséget: ki tanítással, ki számolással, ki írással, s ki
úgy, mint Gyulai Líviusz rajzolással. S ezt most mi
nagyon köszönjük neki.

Salgótarján, 2014. március 4.
Shah Gabriella 

mûvészettörténész
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A legtöbb tanuló még mie-
lõtt megtudná, hogy felvették-
e az általa választott középis-
kolába, már retteg az úgyne-
vezett "szívatástól", azaz gó-
lyaavatótól. A mienkre osztá-
lyunk nagyon készült, mind
az elõzetes feladatokkal,
mind a helyszínen az avató
napján. Eldöntöttük: meg-
nyerjük. Miután megtudtuk,
hogy tényleg így lett, egybõl
elkezdtük szervezni a követ-
kezõ évi eseményt, de nem

értettünk egyet semmiben sem, így angliai utunkon ta-
láltuk ki a feladatokat és fizika óráinkon a jelmezeket.

Tisztán emlékszem a napra, amikor kitettük a plaká-
tunkat az iskola belsõ üvegajtajára és egyre többen to-
longtak elõtte kíváncsian, a mi kis osztályunk pedig

állt, figyelte a reakciókat az arcokon és nevetett. Min-
denkinek tetszettek a jelmezek: a 7. D osztálynak min-
ionoknak kellett öltözni a Gru címû mesébõl, a 9. A

osztály a lambada témát kapta, a 9. KNY pedig megosz-
lott: a lányok Charlie Chaplinek, a fiúk Audrey
Hepburnök voltak.

Nagyon nehezen tudtunk csak dönteni az egyen pó-
lókról és a bálkirály/bálkirálynõ jelöltekrõl is. Órákon

át vitatkoztunk mindkét témában, mindenkinek más
volt az elképzelése, de aztán kialakultak a jelöltek,
majd a nyertesek, a pólónk színe pedig fekete lett.

Mindenki kedvenc elõzetes feladata volt a süte-
ménysütés, ami végül palacsinta lett, hogy ne ismétel-
jük az elõzõ évi gofrikat. Több százat kaptunk minden-
féle ízesítéssel.

Október 11-én 7óra 30perckor rendhagyó testnevelés
órával kezdték a napot a gólyák a Fõ téren, majd népda-
lokat énekelve - a városon keresztül- fölsétáltak az isko-

lához. Az elsõ órában az osztályok felelõsei lepontozták
a jelmezeket. A következõ három szünetben az aulában
kellett énekelniük és táncolniuk. A negyedik szünetben
egy hirtelen és teljesen megtervezetlen ötlet alapján az
osztályfõnökök lettek a színpadra szólítva. Albné

MEGJÖTTEK A GÓLYÁK

Nagy Dóra
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Bogárdi Tünde tanárnõ és Hegedûs
Krisztián tanár úr adtak elõ egy dalt
az egész iskola örömére.

A jelvényavató elõtt és után is
nagy készülõdésben voltunk, az-
tán lassan elértük a délután 4 órát,
ami a hivatalos szívatást jelentette.
Miután mindhárom osztály levonult és helyet foglalt,
elsõként esküt kellett mondaniuk a végzõs diákok
segítségével. A következõkben héliumos lufi beszí-
vása után énekeltek, osztályfõnökeikkel táncoltak és
mindenféle egymáshoz nem illõ ételt ettek. Nem ma-
radhatott el a tanári szerelemvallás vagy egymás ete-
tése valamivel, a mi esetünkben pudinggal. A felada-
tok között levetítettük az osztályvideókat. Az utolsó
feladatot vártuk talán a legjobban, azt, amit eleinte
nem akartak engedni a programunkba. A három
osztályból három választott diáknak kérdésekre kel-
lett felelni az osztályunkról. Ha válaszolni szerettek
volna, úgy kellett jelezniük, hogy eltörtek egy tojást
a fejükön.

Ezután jött egy rövid takarítás, amíg a zsûri fél-
revonult és a gólyák fellélegezhettek, hogy nincs
több kínos megmérettetés. Nem lepõdtünk meg az
eredményen, amikor a pontokat számoltuk, két osz-
tály kifejezetten a gyõzelemért igyekezett. A 2013-as

gólyaavatót a 9. KNY osztály nyer-
te, mögötte pár ponttal a 7. D állt, a
3. helyet pedig a 9.A szerezte meg.
Az izgalmakkal teli napot egy
gólyadiscóval zárhatták a diákok,
ahol a zenét Nyikes Zsombor szol-
gáltatta.

Az avató után csak gratulációkat kaptunk és sokan
mondták, hogy régen nem láttak ennyire színvonalas
vetélkedõt, aminek mi persze nagyon örültünk!

Sok sikert kívánunk a nyertes osztálynak a követke-
zõ tanévi gólyaavató szervezéséhez. Reméljük, örömü-
ket lelik majd a nagy munkában!
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A 2012-es évben a Diák-
nap végén mindenki lélegzet
visszafojtva várta, hogy ki
lesz az a szerencsés, aki a kö-
vetkezõ diáknapot rendezhe-
ti. Az én osztályom extázisba
esett, amikor a 11. D-s lányok
kimondták, hogy a gyõztes a
9. D! Mindenki örült, ujjon-
gott, sikított. Eddig még soha-
sem nyerte meg 9.-es osztály
ezt a versenyt. A díjátadó
után visszavonultunk a ter-
münkbe, elfogyasztottuk a

gyõzteseknek járó tortát és persze már szövögettük is a
terveket arról, hogy milyen feladatokkal lássuk el a töb-
bieket és milyen jelmezt viseljenek a következõ Diák-
napon az osztályok.

Januárig szüneteltettük a tervezést és az egyéb dol-
gainkkal foglalkoztunk. Aztán amikor eljött az idõ,
hogy ideje lenne elkezdeni a szervezkedést, rengeteg
ötletünk volt mind a feladatokra, mind a jelmezekre, és
persze arra is, hogy mi is legyen a fõtéma. A gond csak
az volt, hogy általában mindenki mást akart, s ez sok
vitát szült az osztályon belül, de egyben össze is ková-
csolt minket a végére. Nem csak azért döntöttünk az
„Oscar” téma mellett, mert a mi osztályunk rajong a fil-
mekért, hanem azért is, mert tudtunk, hogy ettõl zse-
niálisabb ötletet nem tudunk kitalálni! Megannyi film
ötlet jutott eszünkbe, de sajnos nem mindegyik volt
megvalósítható. A feladatokkal is gondban voltunk az
elején, mert nem tudtuk, hogy melyek is illenének a fõ-
témánkhoz, de aztán rájöttünk, hogy kénytelenek le-
szünk elvonatkoztatni tõle, hiszen úgy mégis csak vál-
tozatosabb lesz. Emlékszem, hogy hiába volt annyi el-

képzelésünk, lusták voltunk véghezvinni és nagyon
úgy festett minden, hogy kifutunk az idõbõl. Ezért a
nyári szünet utolsó hetében az egyik napon összegyûl-
tünk az iskolában és megvitattuk, hogy hol is tartunk.
A sok teendõ miatt az elõzõ évi szervezõ osztályból se-
gítségül hívtunk néhány lányt, akik elláttak tanácsok-
kal és örömmel segítettek nekünk. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni nekik még egyszer a fáradozásu-
kat!

Aztán végre szeptemberben összeállt a kép, lefixál-
tunk mindent. Kevesebb, mint egy hónap állt rendelke-
zésükre, hogy a bejárathoz kiragasszuk a plakátot,
hogy társaink összeszedjék a kellékeket a Diáknaphoz
és elõzetes feladatként készítsenek nekünk egy meg-
adott mûfajú filmet, egy plakátot és egy Oscar szobrot.

A filmért a 11. C, a pla-
kátért a 10. B, és a szo-
borért a 9. C nyerte a dí-
jat. Nem sokára elér-
keztünk a várva várt
naphoz, de még elõtte
be kellett rendezni más-
napra az aulát. Késõ es-
tig bent maradtunk,
hogy péntekre minden
simán menjen.

Aztán eljött a reggel,
amikor szerintem mi
jobban izgultunk, hogy
ne legyen semmi fenn-

Diáknap 2013

Majoros Dávid
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akadás, mint a diáktár-
saink. Nekem személy
szerint a karaokés fel-
adat volt a kedvencem,
de tisztán emlékszem
arra is miként a sok
Snoop Dogg hasonmás
rappelt és ahogyan a
Mary Poppinsok táncol-
tak. Az is vicces volt,
mikor a lisztben próbál-
ták diáktársaink megke-
resni a tic-tacokat vagy

a pilótás feladat, amikor az arcizmok segítségével kel-
lett a kekszet a szájukba juttatni. Én a zsûribõl úgy vet-
tem észre, hogy egy igazán zseniális hangulatot tud-
tunk varázsolni a feladatok segítségével. Izgalmas volt,
amikor kiderült, hogy csak egyetlen egy ponttal elõzte
meg a 10. B a második helyezettet.

Nagyon nagy köszönet osztályfõnökünknek
Horváthné Scholcz Erika tanárnõnek és Tóth Krisztina
tanárnõnek, hogy õk is maximálisan mellettünk voltak
és segítették a munkánkat. Nagyon sok sikert kívánunk
a 2014-es Diáknap lebonyolításához a 10. B-nek és re-
méljük, hogy mindannyian fantasztikusan éreztétek
magatokat ezen a péntek délelõttön!

A 4 for Europe európai
uniós verseny országos dön-
tõjére csapatunk legfonto-
sabb feladata egy
uniós nemzet kul-
turális napjának a
megszer vezése
volt, melyhez ki-
sorsolt országunk
Svédország volt. E
nap megszervezé-
se természetesen
sok munkát és idõt
igényelt, de renge-

teg örömet is okozott mindannyiunknak.
A napnak a „Svédasztal” nevet választottuk, ezzel is

érzékeltetve a programok sokszínûségét. A program
elõkészítésére, kivitelezésére szûk 2 hetünk volt. Lázas

elõkészületekbe kezd-
tünk, igyekeztünk min-
denki számára érdekes
programokkal elõállni,
valamint támogatókat
keresni rendezvényünk-
höz. Felkészítõ taná-
runk, Horváthné
Scholcz Erika tanárnõ
felvette a kapcsolatot a
budapesti Skandináv
Házzal, az IKEA-val, az

Európa Direct iroda he-
lyi képviseletével és az
Oriflame svéd kozmeti-

kai céggel,
akik kisebb
ajándéktárgyakkal, szóróanyagokkal tá-
mogatták rendezvényünket. A támoga-
tók közül külön szeretném megemlíteni
a svéd nagykövetséget, valamint iskolánk
vezetõjét, Pálfalvai Zoltán igazgató urat.

A svéd nagykövetség értékes kiállítási
anyagot bocsátott rendelkezésünkre, s a
nagykövet asszony levelében is gratulált
rendezvényünkhöz. Szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, hiszen Pálfalvai Zoltán

igazgató úr mindvégig biztosított támogatásáról bennün-
ket, s vezetésével tanáraink közül is sokan mellénk álltak.
A kiírásnak megfelelõen a lebonyolításba bevontuk isko-
lánk egykori tanárait, diákjait is. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy felkérésünket valamennyien elfogadták. s volt
tanáraink közül többen is megtisztelték jelenlétükkel ren-
dezvényünket.

Svéd kulturális nap a Bolyaiban

Oravecz Ákos
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Hosszas elõkészítés és
szervezés után 2013. decem-
ber 3-án kék-sárga nemzeti
színekbe öltöztettük az isko-
lát, s a nap reggelén svéd fel-
irattal és zászlókkal köszön-
töttük vendégeinket, tanárain-
kat, diáktársainkat.

A „nagy nap” délelõtti prog-
ramokkal kezdõdött, amelyek
egyes tanórák keretein belül
folytak. Történelem órán a vi-
kingek világával és mitológiájá-
val ismerkedhettek meg a tanu-

lók Árpád Sándor egyko-
ri tanárunk vezetésé-
vel. Magyarórán
Batkiné Tótok Katalin
tanárnõ vezette be a di-
ákokat a svéd irodalom
világába. Médiaismereti
órán iskolánk egykori diák-
ja, Horváth Eszter filmdra-
maturg tartott elõadást a
svéd filmmûvészetrõl, nyelvi órákon pedig svéd jövevény-
szavakkal ismerkedhettünk. Az óraközi szünetekben
kvízfeladatok megoldására került sor. A jó hangulatot 
ABBA és Roxette számokkal teremtettük meg.

Délutáni programsorozatunk az ünnepélyes megnyitó
után a Challange utazási iroda programajánlójával vette
kezdetét az aulában, mely során betekintést nyerhettünk
a svédek mindennapjaiba is. Ezt követõen mindenki ér-
deklõdésének megfelelõen vehetett részt hat különbözõ

programunkon. Karádi Tamás tanár úr „Made in
Sweden” címmel tartott elõadást a svéd technika
gyöngyszemeibõl. Egy másik teremben Nagy Csaba ta-
nár urat hallgathatták diáktársaink, aki „Ezerarcú Svéd-
ország” címmel tartott elõadást. Osztálytársaink, diák-
társaink is támogattak minket, Krista Zsolt tartott elõ-
adást nekünk a svéd zene világáról. Két csapattársam,
Betlehemi Viktória és Széles Antónia a svéd gasztronó-
mia világába vezette be a tanulókat, akik az iskola
konyhája felajánlásának köszönhetõen megkóstolhat-
ták a svéd húsgolyót a jellegzetes szósszal és a gyöm-
béres sütit is. Nyikes Zsombor a svéd sportéletrõl pre-

zentált a hallgatóságnak. Hölgy vendégeink kü-

lön is élvezhették a napot, hiszen az egyik teremben a
svéd kozmetikai cég, az Oriflame termékbemutatójára ke-
rült sor. A programsorozatok befejezése után került sor a
kvízjáték nyerteseinek ismertetésére és a díjak átadására.
A napot végül a jellegzetes svéd néptánccal, a hambóval
zártuk.

Csapatunk nagyon élvezte a nap kivitelezését és egyér-
telmû, hogy megért minden fáradságot. Reméljük, hogy
mindenki megtalálta a számára legérdekesebb elõadást, és
új, Svédországgal kapcsolatos ismeretekkel távozhatott a
kék-sárga színekbe öltözött Bolyaiból.
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Az idei tanév sem lett volna
az igazi Bolyai körök nélkül.
Ezek az alkalmak már évek óta
iskolánk hagyományának szer-
ves részei. A diákok számára
ilyenkor nyílik lehetõség, hogy
egy-egy elõadás keretén belül
számot adjanak tudásukról, bi-
zonyos témákban való jártas-
ságukról, érdeklõdési köreik-
rõl. A tanév folyamán számos
Bolyai kör került megrendezés-
re az iskola aulájában témák
szerinti válogatásban. A leg-

több rendezvényen jómagam is jelen voltam mûsorveze-
tõként, így fokozott figyelemmel kísérhettem végig az elõ-
adásokat. Mint már megszokhattuk, szeptemberben az
elsõsök bemutatkozásával kezdõdött meg a Bolyai körök
sorozata. A gólyák hatalmas lelkesedéssel és izgalommal
mutatták be tehetségüket. Volt, aki énekelt, zongorán ját-
szott, oboázott, prózát mondott, vagy szavalt, más a tánc-
tudásával kápráztatta el a jelenlévõket.

Egy hónappal késõbb az úti beszámolókat tekinthet-
tük meg. Angliában, Németországban és Skóciában járt
diáktársaink nagy örömmel osztották meg velünk élmé-
nyeiket, az utazás szépségeit. A kivetített fényképeken ke-
resztül pár percre mi is elkalandozhattunk a fent említett
országokba.

November elején mûvészet, sport és zene témákban
hallhattunk elõadásokat, melyek közül kiemelném Bakos
Judit (10.D) bemutatóját, aki a táncházmozgalom bölcsõ-
jéhez kalauzolt el bennünket. 

A német nyelvû elõadások sok érdeklõdõt csalogattak
az aulába. Itt többek között Svájcról, a svájci csokiról, és
az Fc Bayern Münchenrõl volt szó.

Decemberben, matematika témakörben nagy sikert
aratott az õsi számításokról szóló produkció, melyet
Szaniszló Csilla (12.C) és Cseke Bence (11.B) adtak elõ.
Emellett emelt-matekos csoporttársaimmal, Nagy Júliával,
Nyikes Zsomborral (11.B) és Ficsor Bencével (12.C) egy
geometriai feladat tíz különbözõ megoldását mutattuk be.

Januárban került megrendezésre a biológia, kémia,
földrajz Bolyai kör. A színvonalas elõadások során hallhat-
tunk a „hideg pokol fõvárosáról”, valamint Betlehemi Vik-
tória (11.C) arra is választ adott, hogy vajon egészséges-e

a csokoládé. Természetesen a látványos kísérletek sem
maradhattak el, melyeket Szaniszló Csilla (12.C), Mester
Ádám (11.B) és Pauló János (10.A) rendkívüli hozzáértés-
sel végzett el.

Anyanyelvünk ápolása döntõ fontosságú. A magyar
nyelv és irodalom Bolyai körön szintén kitettek magukért
az elõadók. Legnagyobb sikere Hegedûs Dánielnek (12.C)
volt, aki a köszönés, és a megszólításformák szerepérõl és
jellemzõirõl osztott meg velünk hasznos tudnivalókat.

Február második felében a fizika és informatika téma-
körök következtek. Az aulában teltház fogadott minket.
Az elõadó diákok remek érzékkel ültették át közvetlen,
szórakoztató formába tudományos elõadásaikat. Ezáltal a
témában kevésbé otthon lévõk számára is egyértelmûvé,
könnyedén érthetõvé váltak azok. A pisztolygarnéláról és
a Wankel motorról szóló prezentációk különösen elnyer-
ték a közönség tetszését.

A történelmi Bolyai körön Csikre Péter és Tótfalusi Pé-
ter (13.C) a trianoni békérõl adtak elõ. A cserkészmozga-
lom történetébe pedig Gordos Emese (12.D) és Gordos Ve-
ra (10.A) vezette be az érdeklõdõket.

A Bolyai körök sorozatát az angol és francia nyelvû elõ-
adások zárták márciusban. Ezek közül kiemelkedett
Balya Ádám, Nagyi Kristóf és Deák Bence (12.C) produk-
ciója, amely az országos civilizációs vetélkedõn az elsõ he-
lyezést nyerte el.

A tanév végén a legszínvonalasabb elõadások a tudo-
mányos ülésszakon is bemutatásra kerülhettek az egész
iskola jelenlétében.

Szeretnék köszönetet mondani a Bolyai körök szerve-
zõtanárainak, Viszóczky Zsuzsannának és Herencsé-
nyiné Buchinger Mónikának, akik idén is fáradhatatlan
munkát végeztek, ezzel is segítve az elõadások gördülé-
keny, akadálymentes lebonyolítását. A technikai hátteret
Vincze Bence (10.B), Angyal Dominik (10.D) és Szabó At-
tila (12.D) biztosították. Bemondótársaimnak, Géczi Pet-
rának és Vincze Grétának (10.B) szintén köszönet jár a
tanév során nyújtott munkájukért.

Véleményem szerint a Bolyi körök kitûnõ alkalmak ar-
ra, hogy az ember jó hangulatban, barátai társaságában
új, hasznos és érdekes információkkal gazdagodjon. Épp
ezért, mindenkinek csak ajánlani tudom a részvételt,
mind elõadóként, mind pedig nézõként. A 2014/2015-ös
tanévben is sok szeretettel várunk minden kedves érdek-
lõdõt az elõadásokra.

Bolyai körök

Balogh Márk
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„Igaz örömet nem a jólét,
a gazdagság vagy
mások dicsérete okoz,
csakis az, ha teszünk
valami hasznosat.”

Sir Wilfred Grenfell
(1865-1940) 

Azt hiszem, ha valaki ren-
dezett már valamilyen rendez-
vényt, megvalósított valami-
lyen elképzelést, megpróbált
jobbítani környezetén vagy
csak segíteni akart másokon,
akkor egyetért a fenti idézetben

megfogalmazottakkal. Valami „hasznosat” tett.
Egy iskola életében számos alkalom kínálkozik arra,

hogy valami „hasznosat” tegyünk. Ezek egyike az évente
megrendezett szülõk-nevelõk bálja. Tíz éve rendezzük si-
keresen. A bál alapgondolata nem változott az évek során,
vagyis minden évben valamilyen elõre kitûzött nemes cél
megvalósítása a feladat. Olyan világban élünk, ahol az is-
kolának a rendelkezésére álló erõforrásokon kívül még na-
gyon sok pénzre lenne szüksége ahhoz, hogy megvalósít-
son fontos, az iskola életét, a benne folyó munkát, a diá-
kok környezetét jobbító fejlesztéseket. Az elsõ bál meg-
szervezését is ez hívta létre: új öltözõ szekrényeket kelle-
ne kialakítani. És évrõl-évre valami hasonló jobbítás meg-
valósítása a cél a bálon befolyt összegbõl.

A sikeres szervezés a tanárok, a szülõk és a tanítvá-
nyok közös erõfeszítésének az eredménye. Oroszlánrészt
vállaltak és vállalnak a szülõk a megvalósításban. Szívesen
és önzetlenül adnak, ha azt látják, hogy ezzel hozzájárul-
nak gyermekeik iskolai környezetének szépítéséhez és a
tantárgyi feltételek színvonalának emeléséhez.

Minden bállal kapcsolatos feladatot mi magunk láttunk
el. Miután kitûzzük az adott év „nemes feladatát”, vagyis
hogy mit szeretnénk abban az évben megvalósítani, in-
dulhat is a munka.

Meghívó készül, tombolatárgyakat gyûjtünk, kelléke-
ket készítünk, illetve szerzünk be a díszítéshez, terítéshez,
támogatójegyeket árusítunk. Saját büfét rendezünk be,
kulturális mûsort szervezünk a megnyitóhoz, menüt állí-
tunk össze és kiosztjuk a feladatokat. A berendezést, 

visszarendezést, terítést, díszítést és felszolgálást mindig
osztályok végzik az osztályfõnökök vezetésével. A szülõk
besegítenek a díszítésbe és terítésbe, illetve õk csomagol-
ják a tombola tárgyakat. A bálon pedig árusítják a tombo-
lajegyeket és kisorsolják a tombolatárgyakat.

A bál szervezõjeként a kezdetektõl arra törekedtem,
hogy a feladatok kiosztása úgy történjen, hogy egy-egy
osztály 4-5 évig végezze ugyanazt a feladatot, illetve a szü-
lõk is még gyermekük kilencedikes vagy hetedikes korá-
ban elvállaltak feladatokat, amelyeket 4-5-6 éven keresztül
végeztek. Így egyre rövidebb idõre volt szükség a feladatok
elvégzésére, mert az adott csoport jól begyakorolta azt a
munkát, amit csinálnia kellett.

Tanítványaink rendkívül hatékonyan oldották meg a
rájuk bízott feladatokat. A tálalást az elsõ években a hoz-
zánk szakképzésre járó 13-os fiatalok vállalták, majd ami-
kor megszûnt a szakképzés, gimnáziumi osztályok vé-
gezték ezt a nagy odafigyelést követelõ munkát.

Elégedetten mondhatjuk, hogy a gyerekek felnõttek a
feladathoz. Elõzékenyen, mosolyogva, figyelmesen és
ügyesen szolgálták ki a vendégeket, úgy mintha vendéglá-
tói képzettségük lenne. Pedig nincs.

Ugyanezt mondhatjuk a szülõkrõl is. Mindig pompás
ünnepi díszbe öltöztették az aulát, az asztalokat, sütötték
a finomabbnál-finomabb süteményeket, és akik azt vállal-
ták, ügyködtek a bálon, fogadták a vendégeket.

Nagyon sok vonzó és figyelemfelkeltõ tombolatárgyat
gyûjtöttük minden évben, érdemes volt tombolajegyet
venni. A fõdíj nagyon sokszor rendkívül értékes volt (pl.
konyhabútor, wellness hétvége, egyéb bútor, festmény).

A konferálást mindig tanárok vállalják. A kultúrmûsor
szervezése és irányítása mind a 10 bálon Czene Éva tanár-
nõ szervezõi munkáját dicsérte.

A vacsorát minden évben a Sodexo által mûködtetett is-
kolai konyhán készítették nagy-nagy hozzáértéssel. Tiha-
nyi Sándorné Julika és Cserhátiné Marika irányításával.
Szerencsések vagyunk, hogy nagyon jó kapcsolatunk van
velük és maximálisan számíthatunk rájuk nemcsak a bá-
li menü elkészítésében, hanem minden más egyéb ren-
dezvény lebonyolításában is.

A kezdetek óta, vagyis az elsõ bál megszervezése óta
minden évben számíthattam Bodorné Papp Tünde segít-
ségére több mindenben is. Precízen könyvelte a jegyel-
adást, az osztályok által vásárolt támogatójegyeket, össze-

Szép hagyomány a Szülõk-Nevelõk Bálja
(10 éve rendezünk jótékonysági bált)

Kiss Ernõné
volt igazgatóhelyettes



sítette a bevétel-kiadást. Õ készítette el a tálaláshoz szüksé-
ges dolgokat és részt vett a terítés elõkészítésében és meg-
valósításában. Minden évben gondja volt arra, hogy a tom-
bola tárgyakat összegyûjtse és gondosan tárolja.

A szülõk támogatása többféle módon valósul meg.
Ezek a következõk:

– Felajánlott nagyobb pénzösszeg
– Támogatójegy vásárlása (500 Ft-os vagy 1000 Ft-os

címletben)
– Tombolatárgy felajánlása
– Részvétel a bálon
– Valamilyen elõkészítõ vagy lebonyolító munkában

részvétel
– Sütemény sütése a bálra
– Valamilyen „természetbeli” felajánlás a vacsora elké-

szítéséhez
A bálon svédasztalos vacsora várja a vendégeket, ízletes

és szemet gyönyörködtetõ ételek vannak feltálalva, többfé-
le meleg és hideg ételbõl lehet választani.

Az élõzenét mindig valamilyen zenekar szolgáltatja,
hajnalig rophatják a táncot a táncos kedvû vendégek. Volt
már olyan év, hogy mûvészetet kedvelõ tanítványaink fel-
ajánlott munkáiból árverést tartottunk. Így kelt el néhány
kép növelve a bál bevételét.

A bál alkalmat nyújt a szülõk és nevelõk kötetlen be-
szélgetésére is, az egy osztályba járó tanulók szülei jobban
megismerhetik egymást és az est ideális helyszínt biztosít
egy kulturált kikapcsolódásra. Közben pedig jótékony célt
szolgálunk. Az elsõ megrendezett bál sikerén felbuzdulva,
minden évben vállalkoztunk egy újabb megszervezésére.
Apróbb változtatásokat hajtottunk végre némely évben,
de csak valamilyen jó cél érdekében. 

A szülõk szívesen vesznek részt a bálon, vannak köz-
tük olyanok, akik, amíg a gyermekük a gimnázium tanu-
lója volt, minden évben eljöttek a bálba. Sõt olyanok is,
akik mind a tíz bálon részt vettek (Baló Noémi és férje).

A bálok megszervezésében mindig támaszkodhattam
a Szülõi Választmány mindenkori vezetõjére. Az elsõ két
bált Tõzsérné Szentgyörgyi Andrea választmányi elnökkel
együtt szerveztük, alakítottuk ki az arculatát és formáját.
Nagy segítséget jelentett Andrea vendéglátós tapasztalata,
ez irányú ismereteit jól kamatoztatta a szervezés során. A
következõ 4 bált Vinczéné Járinka Magdolna választmá-
nyi vezetõvel együtt szerveztük. Lelkiismeretes, mindenre
odafigyelõ vezetõ volt, aki elsõsorban két szülõtársával,
Lakatosné Kovács Ágnessel és Torák Ervinnével rengete-
get dolgozott azért, hogy a bálok sikeresek legyenek.

A következõ két bált a mostani vezetõvel, Csabainé
Freistág Erzsébettel szerveztük. A modern technika segít-
ségével jól irányította a szülõi csapatot a feladatok elvégzé-
sében.

Az utolsó két bált már az utódom, Szabóné Básti Csilla
szervezte.

Mit sikerült megvalósítani?
2004/2005-ös tanév
Szekrényes bál: régi öltözõszekrények lecserélésének

kiadásához hozzájárulás – minden tanulónak új öltözõ
szekrénye lett.

2005/2006-os tanév
40-es bál: az iskola fennállásának 40. évfordulójáról va-

ló méltó megemlékezés; Bolyai nevet viselõ iskolák találko-
zójának kiadásaihoz való hozzájárulás.

2006/2007-es tanév
Világ-Nyelv bál: az idegen nyelvoktatás feltételeinek fej-

lesztése (CD lejátszók, magnók, szótárak, angol nyelvû fo-
lyóiratok, nyelvtani gyakorló könyvek, szintezett olvasmá-
nyok vásárlása).

2007/2008-as tanév
Sportért és kultúráért bál: a sporttevékenységhez szük-

séges feltételek javítása – sporteszközök vásárlása; szín-
ház- és hangverseny látogatások a tanulók kulturális neve-
lése.

2008/2009-es tanév
Környezettudatosság, európaiság: környezeti nevelés,

túrák szervezése; természettudományos tantárgyakkal
kapcsolatos szakkörök, versenyek, egyéb rendezvények
támogatása.

2009/2010-es tanév
Pados bál: 2 tanterem berendezése új padokkal.
2010/2011-es tanév
Asztalos bál: az ebédlõ asztalait és székeit cseréltük le.
2011/2012-es tanév
Néhány tanterem árnyékolása. 
2012/2013-as tanév
Elkezdõdött a mosdók felújítása.
2013/2014-es tanév
Befejezõdött a diák mosdók felújítása.

Nehéz lenne felsorolni mindazok nevét, akik a 10
év során valamilyen formában hozzájárultak ahhoz,
hogy a bált eredményesen megrendezzük. Tették ezt
önzetlenül, mert tudták, hogy munkájukkal, felaján-
lásaikkal egy „nemes” célt megvalósítását segítették.

Köszönet érte!
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Összességében elmondhatjuk, hogy a bálok szervezé-
sében, mint ahogyan sok másban is, példaértékû a szülõk
hozzáállása, segítõ támogatása.

Büszkék lehetünk rá, hogy szinte egyetlen iskolaként a
városban, minden évben meg tudjuk szervezni ezt a jóté-
konysági bált, ahol a részvétel 100-150 fõ között mozog.
Sok ember sok munkájára van szükség ahhoz, hogy ered-
ményesen mozgósítsuk a szülõi közösséget, hogy színvo-
nalasan rendezzük meg a bált, hogy kulturált körülménye-
ket biztosítsunk a szórakozni vágyóknak, hogy közössé-
get építsünk.

A fentebb felsorolt, a bevételbõl megvalósult fejleszté-
sek, programok viszont jól mutatják, hogy a befektetett
munka megtérült, hiszen minden évben gazdagodott vala-
mivel az intézményünk.

Tehát a bevezetõ idézethez visszatérve, minden évben
tettünk valami hasznosat.

Kívánom, hogy ez a jövõben is így legyen!

Most pedig olyan szülõk véleményét olvashatjuk, a tel-
jesség igénye nélkül, akik a 10 év során maguk is nagyban
hozzájárultak a bálok sikeréhez.

Emlékek töredéke (2002-2006)
Ez a pár év számos emlékezetes pillanatot hozott az éle-

temben.
Egy (falusi) kisiskolából kerültem a Bolyai János Gim-

názium Szülõi Választmányába, ahol kezdetben a gazda-
ságis szerepét töltöttem be majd késõbb a vezetõje lettem.
Hatalmas lelkesedéssel és hittel kezdtem neki az új mun-
kámnak.

Mindig is közösségi ember voltam, szülõként pedig
még fontosabbá vált a gyermekek jövõje és segítése abban
az intézményben ahol tanulnak. Egyre szorosabb munka-
kapcsolatba kerültem az iskolával, hiszen a pénztelenség
az intézmények tekintetében nem volt új számomra. Ek-
kor jött az ötlet, hogy rendezzünk jótékonysági bált, mely-
nek bevétele segítené azt a forrást, ami nem volt vagy ép-
pen hiányos volt.

Így került megrendezésre 2005-ben az elsõ Szülõk-
Nevelõk bálja, melynek bevételébõl az öltözõszekrények
teljes cseréjét tudtuk megvalósítani. A bál létszáma, a be-
vétel mind azt igazolta, hogy kiváló munkát végeztünk.
Büszkén mondhatom, hogy ilyen önzetlen segítõkész szü-
lõi és nevelõi csapattal és persze diákokkal ritkán találko-
zik az ember és ez a miénk volt.

Reméltük, hogy hagyományt tudunk teremteni a bál te-
kintetében és lásd, ma 2014-ben arról írunk, hogy ez lesz a
10. Szülõk-Nevelõk bálja.

A második bál a "40-es bál" volt.
Mi szülõk is szerettük voltan méltóképpen megemlé-

kezni e 40 év munkásságára és segítséget nyújtani a meg-
emlékezések színvonalas lebonyolításában. Ennek a bál-
nak a bevétele ezt a célt szolgálta.

Mindezekhez nélkülözhetetlen támaszom volt Kiss
Ernõné, akire mindig számíthattam, szívén viselte minden
problémámat, kedvességével, tanácsaival, ötleteivel min-
dig átsegített az adott nehézségeken. Köszönet és hála
ezért az akkori iskolavezetésnek és nevelõtestületnek, az
akkori Szülõi közösségnek és diákoknak egyaránt, hiszen
nélkülük ezek nem jöhettek létre.

Úgy érzem, a szívem mélyén mindig bolyais szülõ ma-
radok, mert az emlékeim így hosszú évek távlatából sem
apadnak.

Köszönöm, hogy részese lehettem ezeknek az éveknek
és tehettem a dolgom a legjobb belátásom szerint.

„Egyetlen parancs van a többi csak tanács: Igyekezz úgy
érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára
legyél.”

Tõzsérné Szentgyörgyi Andrea
egykori SzV elnök, 

Kovács Andrea (2002-2006) édesanyja

„Személyiségünkre számtalan élmény hat, a család, a
társadalom, az iskola: mindezek egészen sajátos és egyedi
eredménye vagyunk.” (Donna Fargo)

2006-tól 2009-ig töltöttem be a Bolyai Szülõi Választmá-
nyának elnöki tisztét. A nagyobb lányom révén akkor már
negyedik éve az osztályuk szmk-jának egyik tagja voltam,
mégis kicsit váratlanul ért a felkérés. Miután voltak már ta-
pasztalataim arról, hogy milyen szoros és sokrétû a kap-
csolat az iskolában a pedagógusok és a szülõk között, tud-
tam, nem kis fába vágom a fejszémet. Némi habozás után
igent mondtam. Magam is bolyais diák voltam, így emiatt
is szívesen vállaltam részt „kis iskolám” életének színeseb-
bé tételében.

Szülõtársaim, Lakatosné Kovács Ágnes, Torák Ervinné
és Csontosné Havran Éva igen sokat segítettek, és rendkí-
vül összetartó, lelkes szülõi közösség alakult ki körülöt-
tünk az évek során. Munkánkat nagyban megkönnyítette
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Kiss Ernõné igazgatóhelyettes asszony, akinek a tanácsai-
ra, ötleteire mindig számíthattunk.

Az iskola nemcsak oktat, hanem nevel is. Mi, szülõk a
tanórákon kívüli programok szervezésében, a hagyomá-
nyok kialakításában és õrzésében tudunk sokat tenni. A
hagyomány minden iskola életének egyik alapköve: meg-
határozza az intézmény arculatát, formálja a közösségét,
növeli a kötõdést. Kialakítása, megléte élményt jelent ta-
nárnak, diáknak, szülõnek egyaránt.

Az évente ismétlõdõ iskolai ünnepélyek mellett az
egyik legizgalmasabb rendezvény a Bolyaiban a Szülõk-
Nevelõk bálja. Immár 10 esztendeje, hogy az alapítványi
bálon összegyûlnek pedagógusok, szülõk és vendégeik
egy nemes cél- a diákközösség támogatása-megvalósításá-
ért.

Négy éven át szerveztük ezt az eseményt; elsõ ízben
2006-ban kapcsolódtunk be – mi, az „új szmk” – a felada-
tokba, amelyek összehangolása nagy odafigyelést igényelt.
Ma is emlékszem, az interneten kerestem útmutatót – Egy
bál szervezésének legfontosabb lépései –, és ezzel „fel-
szerelkezve” kerestem fel Kiss Ernõnét. Az igazgatóhelyet-
tes asszony már részt vett az elõzõ két bál szervezésében.
Összevetettük az elképzeléseinket, megbeszéltük a ren-
dezvény célját, törtük a fejünket, milyen frappáns elneve-
zést adjunk az aktuális alkalomnak.

Évrõl évre új ötleteket találtunk ki, hogy még hatéko-
nyabb legyen a szervezés, ízletesebb a vacsora és maga-
sabb a bevétel.

Csontosné Havran Éva szerkesztette és nyomtatta a
meghívókat, az asztalkártyákat, igazgatóhelyettes asz-
szony gyûjtötte a tombolákat, vele együtt mi, a választ-
mány vezetõi felkerestük a külsõ szponzorokat, hogy ado-
mányokat gyûjtsünk. Ennek a sok munkának köszönhe-
tõen egyre figyelemre méltóbb bevételeket sikerült elér-
nünk.

Jó érzés visszagondolni, hogy a báli elõkészületek so-
rán milyen lelkes kis csapatok töltötték meg az iskolát!
Nagy buzgalommal díszítettük az aulát, az emeleti folyo-
sókat, csomagoltuk a tombolatárgyakat, hajtogattuk kü-
lönleges formájúra a szalvétákat; még büfét is mûködtet-
tünk!

A bált mindig Pálfalvai Zoltán igazgató úrral nyitottuk
meg, és bár tanárként nem szokatlan számomra a „sze-
replés”, bizony izgatottan mondtam el ünnepi szavai-
mat…

A diákok nyitó tánca teremtette meg az este hangulatát,
rendeztünk licitet a bolyaisok alkotásaiból, sõt még borár-

verést is. A tombolaárusítás majd a húzás kellemes szín-
foltja volt a báloknak, az élõzenére fergetegeset táncoltunk
minden alkalommal.

Ma is szívesen gondolok vissza ezekre a rendezvények-
re, jókat beszélgettünk és szórakoztunk a tanárokkal, a
szülõtársakkal. Örömmel tölt el, hogy mennyi hasznos el-
képzelés megvalósításához járulhattunk hozzá.

Vinczéné Járinka Magdolna
Vincze Judit (2003-2006) és 

Vincze Nóra (2006-2010) édesanyja

Mi azon kevesek közé tartozunk, akik mind a 10 bál-
ban részt vettünk és biztos vagyok benne, hogy – ameddig
a lábunk bírja (!) – a továbbiakra is benevezünk majd. Na-
gyon örülök, hogy pont akkor kerültünk szülõként az is-
kolába, amikor ez a bál-sorozat elindult, így természetes-
nek vettük, hogy ott a helyünk, biztosan jó és nem utolsó
sorban hasznos buli lesz! Várakozásunk be is igazolódott,
mert a tanári kar összeszokott csapatának köszönhetõen
igazi báli hangulat alakult ki már a legelsõ alkalommal is.
A késõbbi években a szülõk között is egyre érezhetõbbé
vált az összetartozás, amit erõsített a kitûzött cél elérése,
azaz a befolyt összegekbõl megvalósítandó hasznos felújí-
tások, beszerzések. SZMK-tagként jelen voltam már a leg-
elsõ alkalommal felmerülõ kérdéseknél és nagy örömmel
tapasztaltam, hogy mindent sikerült röviden és gördüléke-
nyen megoldani, a késõbbiek során pedig egyre rutinosab-
bá vált a Kiss Ernõné által irányított szervezés. Mindenki
tudta és tette a dolgát, mindig változott egy picit a forgató-
könyv, mikor borárverés, mikor képárverés volt, mikor
szalagavatós táncok színesítették az eseményt.

Évrõl-évre vártuk és várjuk a bált, ahol mindig nagyon
finom a vacsora is. Külön örvendetes az, hogy a szervezõk
egyre több és szerteágazóbb költségkímélõ megoldást ta-
láltak, gondolok itt többek között a felajánlott alapanya-
gokra, a diákok által megoldott felszolgálásra, a szülõk-di-
ákok által feldíszített aulára és a bõséges tombola-felajánlá-
sokra.

A zenekar kiválasztása mindig nagy feladat volt a szer-
vezõk számára, de azt hiszem, hogy a játszott muzsika
minden esetben megfelelt a vendégek zenei ízlésének.

10 év után csak azt kívánhatom az iskolának, a gyere-
keknek, a tanároknak és nekünk vendégeknek is, hogy
minél tovább tartson az iskola életének ezen vidám, éven-
te megismétlõdõ, mozzanata! Ne legyen iskolai év bál nél-
kül! Az évente érkezõ új szülõket pedig arra buzdítom,
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hogy jöjjenek el a bálba, jelenlétükkel segítsenek a szerve-
zõknek és kívánom, hogy érezzék jól magukat! 

Baló Noémi
Baló Emese (2004-2008) és 

Baló Tamás (2008-2013) édesanyja

„Rendkívüli emberek olyan átlagemberekbõl lesznek,
akik rendkívül nagy elkötelezettségre képesek szert tenni.”
(Robert Schuller)

Hagyomány és kiemelkedõ színfolt a gimnázium életé-
ben a szülõk-nevelõk bálja. Minden év februárjában kerül
megrendezésre ez a program. A lányom, Torák Evelin
(2006-2010) a Bolyai János Gimnázium négy évfolyamos
osztályába járt. Ebben az idõszakban az osztályának szü-
lõi kara bizalmat szavazott nekem, hogy képviseljem õket
a szülõi választmányban. Itt találkoztam azzal az összefo-
gással, amely példa értékû minden iskola számára. Egy
csapatként tudott dolgozni pedagógus, gyermek, szülõ. A
szülõk-nevelõk báljának szervezése Kiss Ernõné igazgató-
helyettes asszony feladata volt.

Már a szervezésnek is külön hangulata volt, hiszen ne-
velõk, szülõk és gyerekek együtt tervezték a programot,
készülõdtek, kutatták a felajánlásokat, csomagolták a tom-
bolákat, elkészítették az igényes dekorációt.

Fõszervezõk a szülõi munkaközösség tagjai és Kiss
Ernõné, továbbá bevontak diákokat is ebbe a feladatba.
Minden osztálynak meg volt a maga kis teendõje, amibe ki
tudta venni a részét. Így a színfalak mögött a tanulók is ké-
szültek erre a rendezvényre, mert tudták, hogy ez az õ ér-
deküket szolgálja. Minden alkalomnak meg volt a maga
célja, hogy mire kívánják fordítani a befolyt összeget. A bá-
lon való programok ennek megfelelõen álltak össze. Pl.:
nyelvi labor korszerûsítése érdekében nyelvi vetélkedõt
szerveztek.

A szülõk-nevelõk bálja a megnyitóval kezdõdött, majd
az intézmény tanulóinak és pedagógusainak produkcióját
élvezhette a közönség. Ezután mindenki elfogyasztotta íz-
letes vacsoráját, majd miután minden vendég jól lakott,
kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás. A jó hangulathoz
zene, tánc tartozott. A tombolahúzás mindig az egyik
fénypontja volt a bálnak. Rengeteg nyeremény talált gaz-
dára, melyeket a szülõk és a város vállalkozói ajánlottak fel
az iskolának.

Sok szempontból hasznos ez a rendezvény, mert az
adakozáson túl, a közös csapatmunka összekovácsolta a

tanári kart, szülõket és a diákokat. A szülõk és a nevelõk
egymás közötti kapcsolatának mélyülése nélkülözhetetlen
egy jó hangulatú rendezvényen. Szívesen emlékeznek 
vissza a „bolyais” szülõk ezekre az estékre!

Torák Ervinné
Torák Evelin (2006-2010) édesanyja

Ahány gimnázium, annyiféle elképzelés, hogyan lehet-
ne a szülõket minél jobban megismerve, bevonni az isko-
lai életbe. Ebben a mai anyagias világban az iskolák rá van-
nak „kényszerítve”, hogy minél kreatívabb ötletekkel ke-
ressék meg a szülõket, kérjék támogatásukat az iskola
mindennapi életének megkönnyítése érdekében. Szülõ és
tanár amilyen gyakran fárad a gyerekért, olyan ritkán ül-
het egy asztalhoz.

A Bolyai Gimnáziumba kerülésünk évében, mint szü-
lõi munkaközösségi tagnak választott anyuka, aktívan
szerettem volna részt venni az iskola életében. Jó lehetõ-
ségként értesültem a már hagyománnyá vált Szülõk - ne-
velõk báljáról, melynek szervezését Kissné Évike olyan
örömmel és odaadással végezte, hogy nem volt kérdés a
csatlakozás. Örömmel vállaltam az osztályunk nevében a
bál díszítését. Elõször nagyon könnyûnek találtam a fel-
adatot, de jobban belegondolva már nagyobb fejtörést oko-
zott a díszek beszerzése és minél színesebb felhasználása,
hogy abban a hétköznap a gyerekek életét támogató isko-
la egy péntek estére bálteremmé válva fogadja azokat a
szülõket, akik szintén tenni akartak az iskoláért, a gyerme-
keik mindennapjainak kényelmesebbé tételéért.

Támogatást kaptam mind az osztályban az aktív szü-
lõktõl, mind a társosztálytól, így egy nagyon szép, bálter-
met varázsoltunk. Következõ évben már nem volt kérdés,
hogy újra mi szeretnénk a díszítést vállalni a sok-sok elis-
merõ dicséret után. Minden évben újítottunk, így az 5 év
alatt egyre szebb és szebb eredményt értünk el, és egyre
több dicséretet kaptunk.

Egy rendezvény, mely lassan presztízs értékkel bír, egy
este, ami érkezéstõl távozásig igyekszik mindenkit kikap-
csolni a rohanó hétköznapok monoton fáradtságából. Egy
este, ahol a vállalkozó, az üzletember, az orvos, a pedagó-
gus, az asztalos, és a villanyszerelõ egy asztalnál ül és koc-
cint, amíg bírja, táncol, amíg talpon tud maradni, beszél-
get, amíg meg nem unja. Ahogyan az aula igazi homályos
bálteremmé változik, úgy a szülõ és a pedagógus is kicsit
újra gyermekké válva, jókedvûen, ellazultan, helyenként
barátian társalog. Egymással.
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Az elmúlt 5 év alatt színvonalas, izgalmas, humoros be-
mutatókat, elõadásokat, tombolahúzásokat élhettünk át,
finom ételeket kaptunk, és rengeteg szülõk által készített
süteményt kóstolhattunk meg, mely örök élmény marad
számomra.

Tariné Szabó Eszter
Tari Alexandra (2008-2013) édesanyja

A szülõk és nevelõk báljának sikerének alapja a fo-
lyamatos, kölcsönös kapcsolattartás, a precizitásra való
törekvés, átgondolt tervezés. Már a bálok kezdetén látni
lehetett, hogy a szülõk nemcsak nagy lelkesedéssel, de
felelõsséggel álltak a dolgokhoz.

Amikor a szülõk megérkeztek, már borítékolható
volt a gyors ráhangolódás, és kellemes hangulatkeltés
azzal, ahogyan a tantestület pedagógusai is fogadták az
érkezõket.

Rendkívül nagy szerep jut ilyenkor arra az emberre,
aki mindezt egy személyben felvállalja. Itt mutatkozik
meg a szülõk odaadása az iskoláért és a rendezvény si-
keréért.

A mai társadalmi körülmények között, ismerve a cé-
gek nem túl könnyû pénzügyi helyzetét, elismerésre
méltó az az adakozás, amelyet sikerült összehozni a
szervezõknek. Értékben is igen jelentõs és egyben nép-
szerû dolgok kerültek a tombolán sorsolásra. Maga a
sorsolás lebonyolítása a rendezvények egyik legnépsze-
rûbb programja. Itt jellemzõ, hogy a szülõk részérõl a
hangulat tetõfokára hág, és teljesen oldódik.

Szólni kell arról is, ahogyan a rendezvényen felszol-
gáló diákok hozzáálltak az adott est feladataihoz. Nem
csak szimpatikusan, kedvesen fogadták az érkezõket,
hanem nagyszerû munkát végeztek a vacsora tálalásá-
ban, majd azt követõen az étkezési eszközök összesze-
désében. A hangulatra döntõ jelentõséggel bír, hogy
mindezt mosolyogva, vidáman és kellõ udvariassággal
tették.

Üde, kedves programja a bálnak az a betétje, melyen
az iskola tanulói léptek fel. Mûsoraikat nagy szenve-
déllyel, igen lelkesen mutatták be. Érzékelhetõ volt, hogy
mindezt hosszú és nagyon becsületes gyakorlás elõzte
meg. Programjaik igen nagy elismerést váltottak ki.

A hangulatban és a jó érzésben jelentõs szerepet ját-
szott az is, hogy a rendezvényért felelõs pedagógusok
igen nagy körültekintéssel és szintén kellõ udvariasság-
gal igyekeztek minden segítséget megadni ahhoz, hogy

a szülõk jól érezzék magukat. Érdeklõdésük közvetlen
és önzetlen volt. Maga az igazgató személye és viselke-
dése is fontos szerepet játszik az est folyamán, hiszen
az õ közvetlensége és kiemelkedõen jó hangulata egy-
ben ragályos is lehet a bálon részt vevõk számára.

Tehát megállapítható, hogy a siker nem csak a bálra
való felkészülés, hanem a folyamatos szülõi-nevelõi élõ
kapcsolat egyik záloga. Egy ilyen szintû rendezvényt
csak egymásnak több éve bizonyított partneri kapcso-
latok alapján lehet sikerrel megszervezni. Nem véletlen,
hogy az iskola bálja évek óta folyamatosan népszerû és
igen nagy létszámmal látogatott a szülõk részérõl.

Balogh Tibor
Balogh Márk (2009-2014) édesapja

A Szülõi Választmány elnökeként (2010 óta) a
Bolyais Jótékonysági bálok szervezésében évrõl évre az
igazgatóhelyettessel együttmûködve aktívan részt ve-
szek. Kiosztjuk évfolyamonként, osztályonként a fel-
adatokat, gyûjtjük a tombolatárgyakat és felajánlásokat,
meghívót, ültetõ-kártyákat tervezünk, megrendeljük a
báli menüt, lefoglaljuk a zenekart, folyamatosan egyez-
tetünk. Ezeket az elõkészületeket már rutinosan végez-
zük, amiben a Szülõi Választmány tagjai is bekapcso-
lódnak.

A lányom már ötödik éve a Bolyai Gimnázium tanu-
lója, azóta valamennyi bálon ott voltunk és mondha-
tom, nagyon jól éreztük magunkat. Jó társaság, finom
ételek, vidám hangulat – zene, tánc, tombola – kötetlen
beszélgetés szülõtársakkal, tanárokkal.

A bálnak a szórakozáson kívül mindig van egy, az is-
kolavezetéssel elõre meghatározott célja. A felajánlá-
sokból és a bevételbõl mit kívánunk az itt tanuló gyer-
mekeink számára megvalósítani, fejleszteni. Jó érzéssel
tölt el, hogy mi, szülõk is hozzájárulhatunk az iskolá-
ban folyó oktató-nevelõ munka feltételeinek javításá-
hoz, a tantermek és a közösségi terek otthonosabbá té-
teléhez.

Kívánom, hogy a Szülõk- Nevelõk Báljának hagyo-
mánya - újabb és újabb nemes célt kitûzve és elérve -
még sokáig fennmaradjon. Az elmúlt 10 év már bizo-
nyította: a Bolyai Gimnáziumban a Szülõk -Nevelõk
együttmûködése példaértékû!

Csabainé Freistág Erzsébet 
(Szülõi Választmány Elnöke)

Csabai Dorina (2009-2015) édesanyja
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Van számos olyan ese-
mény, rendezvény iskolánk-
ban, melyet a szülõk és taná-
rok együttes munkája tesz si-
keressé, ezek közül a minden
tanév februárjában megren-
dezésre kerülõ jótékonysági
bál az egyik legemlékezete-
sebb. Egy népszerû és bejára-
tott rendezvény szervezési
feladatait átvenni öröm és ki-
hívás is egyben, amint a szü-
lõi véleményekbõl kitûnik, a
jótékonysági bált iskolánk-
ban évrõl évre nagy izgalom-

mal várják szülõk, tanárok és diákok egyaránt.
Két évvel ezelõtt, átvéve a bál szervezésének feladatait

szerettem volna elõdöm Kiss Ernõné által hosszú évek
alatt kialakított rendezvény népszerûségét megtartani. A
bál elõkészítését a szülõi választmány vezetõjével
Csabainé Freistág Erzsébettel közösen végeztük, építve az
õ szervezési tapasztalataira. A korábban is segítõ kollégák-
hoz, szülõkhöz és diákokhoz újabbak csatlakoztak továb-
bi ötletekkel, támogatásokkal.

A bál népszerûségét igazolja, hogy nem csupán is-
kolai, hanem városi rendezvényként is számon tartják.
Évrõl évre több mint 100 vendég vesz részt, köztük ta-

nítványaink szülei, az iskola szinte összes tanára, volt
tanítványaink szülei, azok barátai és egykori tanítvá-
nyaink is.

Egy évtized, mely idõ alatt a bál bevételének köszön-
hetõen számtalan változás, újítás, modernizálás tette is-
kolánkat szebbé, kényelmesebbé.

A belépõ jegyeken kívül egyre több támogatójegyet,
a bálon pedig tombolát adunk el. A szülõk által felaján-
lott tombola nyeremények egyre értékesebbek, az utób-
bi két évben a tombola fõdíja wellness hétvége volt, me-
lyet a Challenge utazási iroda ajánlott fel, mivel velük
szervezzük skóciai és angliai útjainkat.

A bál hangulatát meghatározza a mûsor, mely évrõl
évre színvonalasabb, hiszen nagyon sok tehetséges di-
ákunk van. Az utolsó két év báli mûsorát a korábban
minden tavasszal megrendezésre került Bolyai Est leg-
látványosabb táncos, zenés mûsoraiból válogatta össze
Czene Éva tanárnõ. A hajnalig tartó bál programjainak
és mûsorszámainak humoros felkonferálását, a hangu-
lat fenntartását Szemán Brigitta tanárnõnek és Sóvári
László tanár úrnak köszönhettük.

A jótékonysági bált, mint iskolánk egyik legnépsze-
rûbb hagyományos programját szeretnénk továbbra is
megrendezni, hiszen a szülõkben kialakult az igény er-
re a rendezvényre, szívesen látogatják és hozzájárulása-
ikkal gyermekeik iskolában töltött mindennapjait teszik
kellemesebbé.

45

Mindennapjaink

2004-
2005

Szabóné Básti Csilla 
igazgatóhelyettes
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Látogatás a Goethe Inté-
zetben

A Goethe Intézet Német-
országnak a világ számos or-
szágában mûködõ kulturális
intézete. Célja, hogy átfogó
Németország- képet közvetít-
sen a kulturális, társadalmi és
politikai életérõl szóló infor-
mációi révén. Munkájának
egyik fontos területe, hogy a
német nyelv népszerûsítésé-
hez az érdeklõdõ diákokat és
tanáraikat intézeti látogatás-
sal várja. Már hagyománynak
tekinthetõ, hogy tanítványa-
ink közül 45 tanulóval idén is

részt vettünk e programon, a rendhagyó német órán já-
tékos feladatokban bizonyíthatták tudásukat, a könyv-
tárlátogatás során pedig megismerkedhettek az online-
kölcsönzés lehetõségével is.

Látogatás a budaörsi Jakob Bleyer Helytörténeti
Múzeumban

A fent említett nap délutánján megtekintettük a mú-
zeum állandó kiállításának fotó- és dokumentumanya-
gát, valamint a sváb ház tisztaszobáját és konyháját.
Német nyelvû tárlatvezetés idézte fel a nemzetiségi te-
lepülés múltját a du-
nai svábok betelepí-
tésérõl, Budaörs tör-
ténelmérõl, mezõ-
gazdasági, kereske-
delmi, kulturális és
egyházi életérõl.

A német nyelv népszerûsítéséért

Herencsényiné
Buchinger Mónika

német nyelvi 
tantárgygondozó
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Országismereti vetélkedõ szervezése
Munkaközösségünk az idei tanévben második alka-

lommal rendezett iskolánk német nyelvet tanuló diák-
jainak vetélkedõt. A háromfõs csoportok ezúttal a né-
met fõváros életének ismeretérõl adtak számot. A fel-
adatokban rákérdeztünk Berlin nevének eredetére, tör-
ténelmi eseményeire, földrajzi környezetére, neveze-
tességeire és tudományos, mûvészeti és sportéletének
képviselõire. A jó hangulatú délutánt a Currywurst cí-
mû dallal és kis kóstolóval zártuk.

Fõzõverseny képekben
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2012 novemberében a
címben szereplõ mottóval in-
dította útnak az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtár azt nagyszabású
projektjét, melybe három
megyét (Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Nógrád) vont
be a pályázati programsoro-
zat megvalósításához. A pá-
lyázat célja: az országos
könyvtári szolgáltatások bõ-
vítése az oktatás és képzés tá-
mogatásának érdekében.

Mind a három megyében a megyei könyvtárak koordi-
nálták a feladatokat.

Nógrád megyében a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
mûködtette a 16 héten át tartó „Észak-Magyarország
szeretlek!” címû vetélkedõt, melynek résztvevõi a négy
középiskola (Madách, Stromfeld, Táncsics és a Bolyai)
9-11 fõs csapata volt. A közel másfél év alatt rengeteg
feladatot kellett megoldani, ami úgy gondolom nagyon
sok pluszt adott diáknak, tanárnak, de még a feladato-
kat összeállító könyvtárosok számára is. Az pedig,
hogy minden megoldást a blogfelületre kellet feltölteni
megint csak nagyon izgalmas volt.

Minden iskolának volt egy mentora a megyei könyv-
tár részérõl, aki kéthetente
jött és megnyitotta az új fel-
adatot. Közben ki- és belé-
põ teszteket töltetett ki, fo-
tókat készített, jelenléti ívet
íratott alá, hiszen mindent
dokumentálni kellet. A mi
mentorunk Zalánfi Zsuzsa
volt, akinek a lelkesedése
sokszor kihúzott minket a
mélypontról.

A feladatok nagyon érde-
kesek voltak. A téma a hon-
ismeret volt a legtágabb ér-
telemben: irodalmi és törté-
nelmi emlékhelyeink, iro-
dalmi és történelmi híressé-
geink, néprajz, valamint a

megye növény- és állatvilága. Készítettünk filmet Salgó-
tarján múltjáról, jelenérõl; fényképeztük a szobrokat,
írtunk fogalmazást, töltöttünk ki totót, énekeltünk, me-
séltünk közben nagyokat nevettünk, volt, amikor úgy
gondoltuk, hogy most kell abbahagyni, majd úgy gon-
doltuk, hogy meg kell nyerni ezt a (hivatalosan nem ki-
jelentett) versenyt.

Nem volt egyszerû. A csapat tagjai három évfolyam-
ról négy osztályból jöttek: Gregor Gréti Barbara,
Kádárkuti Emese, Kulhavi Nikoletta, Póti Gréta, Tóth
Petra 10. B, Géczi Luca 11. B, Balázs Erzsébet 11. D. és
Berencsik Boglárka, Kisbalázs Klára, Kiabalázs Vera,
Török Péter 12. C (a többi iskolából egy-egy osztály di-
ákjai alkották a csapatot). Így indultunk az elsõ közös
rendezvényre, a Book Night-ra. És ezen az éjszakai ve-
télkedõn voltam elõször büszke a csapatra.

Aztán a hetek során szépen kialakult, hogy kire milyen
feladatokban számíthatunk, ki miben jó, ki mit szeret.
Voltak nagy mélységek, de nagy magasságok is, hol kúsz-
tunk, hol repültünk, de abban egyetértettünk, hogy a Pad-
lizsánoknak nyerni kell! És így lett: mindenki összeszedte
magát és a vége felé szinte naponta elhangzott a kérdés:
„Marika néni, mit tehetünk még?” És a fagyban még ki-
rándultunk egyet a Salgói várhoz, és azt gondolom, hogy
akik akkor ott voltunk, nem a plusz pontokért tettük.

Hosszú volt a 16 hónap, vártuk, hogy vége legyen,
de jó volt a Padlizsán csapathoz tartozni.

„Nyisd ki a világot!” – avagy a Padlizsán csapat 16 hónapja

Borók Sándor Péterné
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Fél év. Ennyi volt hátra.
Már nagyon kimerültünk a
tavalyi munkától, de a szünet
után feltöltõdve és kipihenten
kezdtük meg Padlizsános
munkálatainkat szeptember-
ben. Már csak két témakör
volt hátra. A félév elsõ felében
Nógrád megye néprajzát is-
merhettük meg alaposabban.
Itt hat fordulóban mérhette
össze a négy iskola az erejét.
Betekintést nyertünk a palóc
népi kultúrába. A fordulók

során a könyvtárban és az interneten rengeteg kutató-
munkát végzett kis csapatunk. A szervezõk sokszínû
feladatokkal láttak el minket: fényképeket gyûjtöttünk
különbözõ népviseletekrõl, megismertük az itteni nép-
mûvészetet és palóc konyhát. Önálló blogposztokat is
készítettünk.

A legviccesebb feladat a videó készítés volt. Két vide-
ót kellett felvennünk, az egyiken a csapat egy népdalt
adott elõ, a másikon pedig egy mesét. Ez azonban nem
ment olyan simán, mint reméltük. Az elejét még csak-
csak sikerült felvenni, de utána minden mondat végén

kitört a nevetés, aztán az iskolában dolgozó munkások
zavartak meg minket a betonfúrásukkal. Végül kimen-
tünk az udvarra és ott folytattuk a filmkészítést. Kétórá-
nyi nevetés után sikerült elkészítenünk a 8 perces kis-
filmet.

A legnagyobb ellenfelünk a GT csapata volt, akik az
önálló posztok segítségével az elsõ fordulóban pár
ponttal megelõztek minket. A második témakörünk a
nógrádi várakra és történelemre helyezte a hangsúlyt.
Itt is 6 feladattal kellett megbirkóznunk. Rengeteg fo-
galmazást írtunk, amihez sok-sok képet csatoltunk,
hogy színesebbé tegyük irományainkat. Hasznos infor-
mációkat tudtunk meg várainkról, valamint megyénk-

ben élõ/élt elismert híres emberekrõl. Az egyik feladat
során bejártuk Salgótarján látványosságait, a Kálváriá-
tól kezdve a Vásártérig. A tél folyamán kis csapatunk el-
látogatott a Salgói várhoz. Meseszép volt a téli táj és na-
gyon jól éreztük magunkat.

A végsõ hajrában minden csapat belehúzott. Min-
denki írt, amirõl csak tudott. Megijedtünk már szinte
minden témában írtunk és videókat is készítettünk. Re-
ménykedtünk, hogy a jó munka meghozza gyümöl-
csét. A díjkiosztóra egy hétfõi délután került sor a Ba-
lassi Bálint Megyei Könyvtárban. Egy kis állófogadással

A Padlizsánok utolsó éve

Kulhavi Nikoletta
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vártak minket. Mind a négy iskola helytállt és remekül
teljesített. A legtöbb pontot a Padlizsán csapat érte el:
2341. Minden diák és tanár kapott egy kis ajándékot a
könyvtártól. Bár nem mondták ki konkrétan az elsõ he-
lyezettet nagyon örültünk, hogy ilyen jól teljesítettünk.

A csapat 11 tagja közül hétnek lehetõsége nyílt,
hogy ellátogasson Egerbe egy kis kirándulásra. A Ma-
dách, a GT, a Közgé és a Bolyai 7-7 diákja és kísérõ ta-
náraik, valamint a Balassi Könyvtár néhány dolgozója
elindult Egerbe. A korai utazásnak és a kanyargós út-
nak volt néhány technikai problémája, de idõben meg-
érkeztünk Egerbe, ahol friss meleg pogácsával és kávé-
val vártak minket. Nógrád megyén kívül Borsod-Abaúj-
Zemplén és természetesen a szervezõ Heves megye is
részt vett ezen az eseményen. A túra során meglátogat-

tuk a pincerendszert, aminek a végén mindenki várta a
borkóstolót, ami sajnálatos módon elmaradt. Az ide-
genvezetõ végig vitt minket az Eger alatt kígyózó labi-
rintusban és mesélt néhány érdekességet és persze né-
hány elmaradhatatlan faviccet is. Peti egy okos meg-
szólalásért kapott egy mezei ötöst is. A következõ állo-
másunk az egri vár volt. A felújítások miatt nehéz volt
a közlekedés, de hamar eljutottunk a lövõ dombhoz,
ahol egy kis bemutatót is tartottak. Két katona a tiszte-
letünkre fülsüketítõ lövést adott le. Utána megnéztünk
egy 3D-s filmet Eger történetérõl.

Ebédkor svéd asztal roskadozott a finomságoktól.
Az ebéd után nem sokkal elkezdõdött a játék. A „Ma-
gyarország, szeretlek!” címû mûsor alapján a szerve-
zõk összeállítottak nekünk egy „Észak-Magyarország,
szeretlek!” c. vetélkedõt. A feladatok a tévében látható
feladatokra épültek, csak szûkítve Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Nógrád megyére. Volt zenefelismerés,
szöveg átadás, mutogatás és versírás is. Mindenki na-
gyon küzdött az elsõ helyért. A legszerencsésebb diák
egy biciklit is nyert az est folyamán. Az elsõ helyezett
a Heves megyei csapat lett. (BUNDA VOLT!!! – Nyu-
godtan kihúzhatja, Marika néni, de ami igaz, az igaz!).
A második helyet a Nógrád megyei csapat szerezte

meg, a harmadik pedig
a borsodi csapat lett.

A versenyt szorosan
követte egy hagyo-
mányõrzõ csoport lako-
dalmas mûsora. A szer-
vezõk kitettek magu-
kért és remek estét
szerveztek a számunk-
ra. Addig nem kaptuk
meg a vacsorát, amíg
férjhez nem adták a
menyasszonyt. Az



57

Vetélkedõk

egész közönséget bevonták a mulatságba. Táncolni
kellett mindenkinek, tánc közben házi készítésû mol-
nárkalácsot osztogattak. Utána felszolgálták a finom,
meleg húslevest és a töltött káposztát. Miután a võfély
látta, hogy befejeztük az evést, újra kihívott minket tán-
colni. Közben következõ fogásként pörkölt került az

asztalra. Desszertként tortát kaptunk. Nagyon jól telt el
az este. Fáradtan szálltunk fel a buszra és indultunk ha-
za Salgótarjánba. Felejthetetlen élmény, méltó lezárása
volt a másfél éves munkának.

A feladatok során sok vita volt köztünk, de szerin-
tem a jó munkához ez elengedhetetlen. Mindenki na-
gyon megdolgozott a sikerért és megérdemeltük az el-
sõ helyet. Sokan megkérdezték, hogy megbántam-e,
hogy elvállaltam ezt a versenyt. Sok gondolkodás után
azt mondhatom, hogy nem. Igaz sok idõm elment az
írással vagy videó vágással, de megismerkedtem olya-
nokkal, akikkel a verseny nélkül valószínûleg nem ta-
lálkoztam volna, közelebb kerültem az osztálytársaim-
hoz és rengeteget tanultam. Nekem hiányozni fog a
verseny és tudom – bár nem mondják – a többieknek
is. És szerintem az iskola többi diákjának is hiányozni
fog a szünetek elõtti hirdetés: ”Kérem a Padlizsán csa-
pat tagjait a könyvtárba!”

Tisztelt Részvényesünk!
Örömömre szolgál ezt a

rövid kis beszámolót újfent
megírni, ahogy azt már ta-
valy is megtettem, s annál in-
kább boldog vagyok, hogy az
idén is érdekli Önt az elmúlt
évben nyújtott teljesítmé-
nyünk.

Vállalatunk, a BJG Rt. egy
leányvállalata (BigJawsGroup),
a hagyományt fenntartva az
elmúlt tanévben is részt vett
az ország legnagyobb múlttal
rendelkezõ és legtöbb diákját

megmozgató pénzügyi versenyén. A vezetõség tagjai:
Fülöp Zsolt Ferenc, vezérigazgató, Máté Alexandra,
kreatív igazgató, Kõrös Evelin, marketingigazgató.

A verseny rendkívül sokoldalú, ahogyan maga a
tõzsde, illetve a tõke- és pénzpiac is. Megköveteli, hogy
a világgazdasági, politikai híreket nyomon kövessük, a
napi aktualitásokkal tisztában legyünk, így mondanom

sem kell, annak, aki részt vesz a versenyen, sokkal szé-
lesebb a látásköre, sokkal informáltabb a világról társa-
inál, korosztályánál. Nem pontos a tõzsdejáték elneve-
zés, mert sokkal többhöz kell érteni, mint csupán a pi-
acok piacához. Inkább befektetési verseny ez. A tõzs-
dei folyamatok megértése az alap, de arra épül az alter-
natívabb, a témával kevésbé foglalkozók számára a ké-
zenfekvõbb befektetések ismerete. Mikor érdemes köt-
vénybe fektetni, ha kötvény, akkor vállalati vagy állam-
kötvény, egy bankbetét ettõl miben tér el, ha pedig jól
megy a tõzsde, mégis miért ne részvényt vegyen egy

Közép-európai Brókerképzõ Alapítvány
Tõzsdejáték középiskolásoknak

2013/2014

Fülöp Zsolt Ferenc,
vezérigazgató
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hozzá kevésbé értõ, miért inkább befektetési jegyet; de
ha már itt tartunk, mi is pontosan az a részvény, köt-
vény, és eszik-e vagy isszák a befektetési jegyet, és mi-
ért nem engednek be vele a moziba?

Vállalatunk vezetõsége ebben a tanévben végzõsök-
ként vettek részt. Ezért a verseny még többet
jelentett, mint pénzpiaci gyorstalpaló; csapat-
ként való együttmûködésünk, prezen-
tálókészségünk, de még idõbeosztási tehetsé-
günk is sokat fejlõdött, ami nem hátrány az
egyetemi évek megkezdése elõtt s alatt.

A tõzsdejáték négy selejtezõfordulóval kez-
dõdött, amely során felmérték a szakkifejezé-
sek ismeretét, valamint tõzsdetörténelmet és
aktualitásokat kérdeztek. A selejtezõ másik ré-
sze egy hozamverseny volt, az Erste Befektetési Zrt. ke-
reskedési felületén a világ szinte minden részvényével
kereskedhettünk. Itt volt egy újítás az elõzõ évekhez
képest, már árucikkekkel (gabona, kakaó, oldalborda)
és államadóssággal (államkötvények) is boltolhattunk.
Nagy elõny, hogy virtuális pénzzel folyt a kereskedés,
így még játszva fizetheti meg az ember a tanulópénzt.

A BigJawsGroup, mivel már nagy tapasztalattal ren-
delkezik, könnyedén vette a selejtezõt, amit egy elõ-
döntõ követett. Ebben a fordulóban is volt egy tesztsor,

de a hangsúlyt egy 10 oldalas esszé megírása kapta,
melyben ki kellett fejtenünk kereskedési stratégiánk, il-
letve a két és fél hónapos hozamverseny tapasztalatait.
Az elõdöntõbe az induló 450 csapatból már csak 20 ju-
tott be.

Állhatatos és kitartó munkánknak kö-
szönhetõen a vállalat nem csak eddig vit-
te, hanem még a döntõbe is beküzdöttük
magunkat, így lehetõségünk nyílt a fõdíj
megnyerésére is, egy 100 órás bróker-
képzõ tanfolyamra és nyári szakmai gya-
korlatra. Míg a többi forduló online ment,
a döntõ Budapesten volt megrendezve.
Ide már csak 5 csapat került be. Itt eme-
lem ki, a 450 induló csapat körülbelül

1350 induló diákot jelent, a döntõbe bejutott 5 csapat vi-
szont már csak 15-öt! És mi köztük voltunk! A döntõ egy
nagyon jó hangulatban eltöltött napot jelent, mely során
a kereskedésrõl egy prezentációt kell a csapatoknak elõ-
adni, aztán az online fordulókhoz hasonlóan tesztek kö-
vetkeznek, majd pedig igazi befektetési tanácsadóként,
brókerként kell befektetési tanácsot adni a zsûri egy tag-
jának. A zsûrit egyébként Magyarország legnagyobb
pénzügyi intézményeit irányító emberek teszik ki, példá-
ul a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgató-helyettese, a
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Központi Elszámolóház és Értéktár vezetõ tanácsadója,
illetve több brókercég vezetõ elemzõi és brókerei.

A fõdíjat sajnos nem vihettük el, de büszkeséggel
tölt el, hogy milyen jól helyt álltunk minden idõk leg-
erõsebb mezõnyében is. Rengeteg élménnyel, tapasz-
talattal gazdagodott a csapat, én pedig, mint vezérigaz-
gató, egy különdíjjal is meg lettem jutalmazva. Sajnálat-
tal tölt el, hogy egyetemistaként ezen a versenyen már
nem indulhatok, és teljes szívembõl kívánom, hogy
lesz, aki átveszi a stafétabotot, és megalapítja a
BigJawsGroup jogutódját.

Köszönöm, Tisztelt Részvényesem, hogy elolvasta a
vállalat nevében írt utolsó jelentésem, hogy részt vett
élményeink megosztásában!

Iskolánk életének egyik
régóta visszatérõ hagyomá-
nya a Föld környezetvédelmi
világnapjaihoz kötõdõ kör-
nyezetvédelmi vetélkedõ.

A korábbi években fõként
Nógrád megye általános isko-
lásai számára írtunk ki verse-
nyeket, ahol a felsõ tagozato-
sok mérhették össze tudásu-
kat. A vetélkedõk jó hangulat-
ban, küzdõ szellemben zaj-
lottak, ahol a gyõztes csapat
tagjai felvételt nyertek isko-

lánk valamelyik osztályába. A versenyeket szponzorok
támogatták, és a gyerekek kisebb-nagyobb tárgyjutal-
makkal, ajándékkönyvekkel, kiadványokkal térhettek
haza. Legfõbb támogatóink között voltak a Bükki Nem-
zeti Park, a salgótarjáni Víz- és Csatornamû és a
Tarjánhõ Kft.

Az utóbbi években nem sikerült támogatókat ta-
lálnunk a vetélkedõk lebonyolításához és a jutalmak
megvásárlásához. A biológia - kémia - földrajz tanári
munkaközösség úgy döntött, ezután saját osztálya-
ink számára rendezzük meg a vetélkedõt. A csapat-
tagok Élet és Tudomány lapszámokat, a Bükki Nem-
zeti Park szórólapjait és tantárgyi ötösöket kaphat-
tak jutalomképpen.

A 2014-es Víz világnapi vetélkedõ központi témája a
vízenergia kérdésköre volt. A felkészülés során kutatni
kellett a vízenergia hasznosításának lehetõségeirõl a
múltban és napjainkban. Felhívtuk a figyelmet a meg-
újuló energiaforrások fontosságára, saját lakóhelyünk
tisztaságának jelentõségére, az energiahatékonyságra,
a hulladékkezelésre, az anyagtakarékosságra. A ver-
senyzõk tudatos és harcos környezetvédõként fejezték
ki álláspontjukat a vitás kérdésekben. 

A vetélkedõn változatos feladatokat kaptak diákja-
ink. Elõzetesként plakátokat állítottunk ki. A legszebb
munkákat a 8.d, a 10.b és a 11.c osztály csapata készí-
tette. A továbbiakban totót, keresztrejtvényt, képkira-
kót kellett megoldani, zsákbamacskát, villámkérdése-
ket kellett kitalálni, verset kellett írni és elõadni. A fajis-

MENTSD MEG A FÖLDET!
Környezetvédelmi vetélkedõ a Víz Világnapján 2014. március 22-én

Gedeon Hajnalka
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meret példái között szerepelt többek között a
vöröshasú unka, a búbos vöcsök, a sebes pisztráng, a
molnárpoloska. A keresztrejtvényben a vörösiszap fo-
galmára lehetett ráismerni. A villámkérdések között
volt pl. hogy melyik a legnagyobb hazai halfajunk, mi a
vízkõ kémiai összetétele, mit jelent a Mpemba-para-
doxon, mi adja a keserûvizek ízét?

Úgy gondoljuk, hogy a vetélkedõ résztvevõi számára
nagyon sok tapasztalatot, új ismeretet és pozitív szemlélet-
változást jelentett a versengés. A vetélkedõk a jövõben is
folytatódnak, így várjuk az új és lelkes jelentkezõket.

A 2013/2014-es tanév gyõztes csapata a 11. c osztály
volt, második helyen végzett a 10.b és a 8. d, harmadik
lett a 11. d osztály. Mindenkinek gratulálunk!

Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg az angol-ma-
gyar két tanítási nyelvû kö-
zépiskolák számára az
országismereti versenyt. Eb-
ben a tanévben a Székesfe-
hérvári Comenius Angol-
Magyar Két Tanítási nyelvû
Iskola volt a „soros” szervezõ,
hiszen tavaly a Bolyai által
rendezett vetélkedõt õk nyer-
ték meg.

Nagy izgalommal készül-
tünk a megmérettetésre, hi-
szen egy évvel ezelõtt, mint

rendezõk mi is láttuk, hogy milyen erõs mezõnyben
kell helytállni. A csapat tagjai voltak

Balya Ádám, Deák Bence, Nagyi Kristóf, 12. c osztá-
lyos tanulók. Március 22- én szombaton, kora reggel,
Batki tanár úr „vezetésével”, indultunk a hosszú útnak.
Mint két évvel azelõtt, most is szívélyes fogadtatásban
volt részünk a 2005-ben épült középiskolában, amely-
nek épületét erre a nevezetes eseményre teljes mérték-

Ismét megnyertük az országos civilizácós versenyt

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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ben „átalakítottak” a korszak szellemében. A bejáratnál
a kor divatjának megfelelõ öltözékben vártak minket a
rendezõ diákok és tanárok. Frissítõvel kínáltak a
„beach” bárban, ahol szintén korabeli tánczene szólt és
a lemezlovas a hangulatnak megfelelõen koktélt szür-
csölt. A falakon az adott történelmi korban készült
fényképek, poszterek, dekorációknak köszönhetõen
úgy érezhettük, hogy egy idõutazáson veszünk részt.

A délelõtt folyamán a „lázas” 1950-es évek történel-
mi, politikai, tudományos, irodalmi, mûvészeti, zenei
életének ismeretérõl adott számot tizennégy középis-
kola csapata az ország minden tájáról; többek között
Budapestrõl, Miskolcról, Debrecenbõl, Gyõrbõl, Kecs-
kemétrõl. Igényesen összeállított írásbeli tesztet és hal-
lásértési feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak.
Ebédre, stílusosan a McDonald’s szolgáltatott menüt,
mivel a cég szintén az ötvenes években indult világkö-

rüli útjára. A délután pedig az elõadásokról szólt. A mi
csapatunk a hidegháború témakörében alkotta meg
elõadását, amelyben, a három nagyhatalom vezetõje a
„forródróton” beszélte meg a háborús támadást. A hu-
morral fûszerezett, nagyon ötletes és élvezetes telefon-
társalgást nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Az írásbeli teszt, a hallásértési feladat és a színpadi
elõadás pontjainak összegzése után kiderült, hogy a
Bolyai csapata Székesfehérváron már második alka-
lommal vihette el a „pálmát”, pontosabban a vándor-
serleget. Hiszen két évvel azelõtt már elhozhattuk,
ezért rendezhettük meg 2013-ban a jubileumi, 10. ver-
senyt Palócföldön.

Most ismét iskolánkban õrizhetjük a serleget egy
évig, és mi rendezhetjük meg 2015. március 7-én a 12.
Országos Civilizációs Vetélkedõt az angol-magyar két
tanítási nyelvû középiskolák számára.

„Álmodtam valami szé-
pet” gondoltam magamban
az egyik reggel, miután felül-
tem az ágyamban és próbál-
tam magamhoz térni. Kissé
bár ziláltan, de érdeklõdéssel
emlékeztem vissza a fejem-
ben zakatoló különös gondo-
latokra, melyek az elõzõ éjjel
hajnali 4 óráig foglalkoztat-
tak.

„Darabot szeretnék ren-
dezni …”

Október közepén a méh-
kaptárok között sétálgatva, a vénasszonyok nyarának
utolsó napsugarait élvezve, hirtelen ütött meg a gondo-
lat, hogy megrendezzem a híres „Galád család” történe-
tét musical formában.  Egymás után jöttek a gondola-
tok, fél óra elteltével már nem emlékeztem, hogy mire
gondoltam elõször. Elõvettem egy rossz, régi füzetet a
kocsi kesztyûtartójából és elkezdtem leírni az ötletei-
met…

Az Addams family forgatókönyvét kollégámmal,
Luke Skeen-nel írtuk át hallás után egy internetrõl le-
szedett, iszonyú rossz minõségû kalózvideóról.

„Transcribing the musical from the video was chal-
lenging at times, even for me, because the sound quali-
ty of the recording was so poor. Also, the process of
shortening a 2-hour musical into a 50-minute one was
sometimes quite a puzzle because we had to remove
many scenes and rewrite others while still trying to
make it feel like a complete whole. But it was quite
something to see the musical go from being just a dream
to being an on-stage reality over the course of half a
year, and I was quite amazed that our student actors
could memorize so much difficult English.”

Luke Skeen
Ez szolgáltatta az alapot a több mint nyolc hóna-

pon keresztül zajló munkának, mely a szereplõválo-
gatással kezdõdött. Januártól olvasópróbák indultak

Bolyais színészpalánták 
a veszprémi angol nyelvû drámafesztiválon

Hegedûs Krisztián
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egy hónapon keresztül. A szereplõgárda nagy részét
az osztályom diákjai alkották, akik lelkesen, bár fél-
ve fogadták el felkérésemet. Néhány szereplõt maga-
sabb évfolyamokból választottunk, hogy ne egy kor-
osztály játsszon csupán a darabban. Az idõsebb, ta-
pasztaltabb színészpalánták adták az igazi „sava-

borsát” a produkciónak. Tapasztalatukra és tehetsé-
gükre feltétlenül számítottam.  Kezdetben a nehéz
szöveg és bonyolult cselekmény gondot okozott az
angolt még csak pár hónapja mûvelõ diákoknak. A
fõszerepeket az idõsebb és a legfiatalabb diákok kö-
zött egyaránt osztottuk. Az olvasópróbákat másfél
hónap után felváltották az ének és táncpróbák vala-
mint a jelenetek kidolgozása és összeállítása. Renge-
teg konfliktust szült az egyes színpadi megoldások-
ról alkotott eltérõ vélemény és a szereplõk naprakész
felkészültsége sem volt egyforma. Mivel a darab 17
tanulót foglalkoztatott, így a számtalan próbából egy

kezemen megtudtam számolni, hogy hány próbán
volt ott mindenki.

Az iskolai bemutató közeledtével beiktattuk a hét-
végi próbákat. Hónapokon keresztül a gyerekekkel
szombat délelõttönként próbáltunk az iskolában. Ek-
korra már heti négy alkalommal dolgoztunk és tûrõ-

képességünk határát feszegettük. Az iskolai bemuta-
tó hihetetlen sikert hozott, vastaps kísérte a közel
egy órás darabban játszó táncoló, éneklõ és szöveget
mondó gyerekeket.

Az iskolai siker után felbuzdulva még inkább meg-
akartuk mutatni, hogy mit is tudnak a bolyaisok. A
veszprémi Latinovits-Bujtor Játékszín körülményeihez
alkalmazkodva átalakítottuk a darab egyes jeleneteit.
Igazából sok idõnk nem volt az újítások begyakorlásá-
ra, de bíztam a színészeimben, hogy bármely helyzet-
ben feltalálják magukat és a legtöbbet próbálják kihoz-
ni belõle.
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A veszprémi fesztiválon darabunk bemutatása a má-
sodik napon került sor, mégpedig az utolsó elõttiként.
Már az feltûnt nekem, hogy az Addams family-re min-
den jegy elkelt, minden lehetséges helyen ültek, álltak.
Még a színpaddal szembe felállított szerelõfolyosó is te-
le volt kíváncsi nézõkkel. Ez mind a gyerekeknek, mind
nekünk óriási érzés volt…

Minden nézõ a helyén, a színpad vaksötét, felcsen-
dül az ismert fõcímdal és indul a show…

Fantasztikus egy órát éltünk át Luke-al, miközben
néztük a gyerekek produkcióját. A siker óriási volt,
hosszú perceken keresztül szólt a vastaps, a gyerekeket
többször visszatapsolták és éljenezték más darabok
szereplõi. Azt hiszem, hogy soha életemben nem vol-
tam még olyan büszke, mint akkor…

Az Addams family elnyerte a legjobb duett, a legko-
mikusabb nõi szereplõ és a legjobb rendezés díját.

2014. 04. 07
16.30

Rendezte: Hegedûs Krisztián
A rendezõi munkát segítette és 

a darabot lektorálta: Luke Skeen
Szövegkönyv: Luke Skeen, Hegedûs Krisztián

Szereplõk:
Az Addams család:

Gomez: Mester Ádám
Morticia: Horváth Zsófia

Wednesday: Bartus Eszter
Pugsley: Dúzs Miklós

Fester: Nyikes Zsombor
Nagymama: Kiss Dorina
Lurch: Oravecz Dénes

A Beineke család:
Lucas: Sándor Soma

Mr. Beineke: Deák Bence
Mrs. Beineke: Géczi Luca

Halott rokonok: Markó Virág, Takács Kitti, Galgóczi Vi-
vien, Bodnár Éva, Bakos Balázs, 
Grajzel Adrienne, Koruhely Zoé

The Addams Family Musical
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1. jelenet:
Addams-ék, mint ahogyan minden évben, családi kör-

ben ünneplik az élet és halál körforgását halott õseik szel-
lemével a családi temetõben. Az összejövetel „tragédiába”
torkollik, amikor a család kissé morbid lelkületû, fiatal lá-
nya bejelenti, hogy szerelmes.  Wednesday szerelme pe-
dig nem más, mint egy teljesen átlagos, talán már-már kis-
sé unalmas fiú, Lucas Ohio-ból. Wednesday anélkül, hogy
bárkinek is szólna, meghívja a fiút és családját vacsorára.

2. jelenet:
A vendégvárók aggodalmasan néznek az este elé, a té-

nyen, hogy az érkezõ família Ohio-ból származik, talán
még túl tudnának lépni, de azon, hogy szeretett, homofób
lányuk dalolászik, és kifejezetten boldognak tûnik, ko-
moly pánikra ad okot a szülõknek, és a család többi, defi-
niálhatatlan származású tagjának is.

3. jelenet:
Wednesday és testvére Pugsley, a fiút kínzó játékkal

csapják agyon az idõt.  A fiatal lányban komoly ellent-
mondások érlelõdnek saját érzéseit illetõen. Néha magá-
hoz ölelné az egész világot, néha pedig békákat kínozna,
és olykor a kettõt egyszerre tenné.

4. jelenet:
A Beineke család megérkezik New York-ba, Addams-

ékhez. Kezdeti nehézségek árán, de eljutnak Lucas fiuk
kedvesének otthonához.  A fiú aggódik, hogy szülei szé-
gyent hoznak majd rá nevetségesen prûd viselkedésükkel.

5. jelenet:
Az ajtót a család inasa, Lurch nyitja, aki már ránézésre

sem tûnik átlagosnak. A félig halott ajtónálló, az egyéb-
ként sem létezõ rokonszenvet az Addams-ek felé egy pil-
lanat alatt félelemmé alakította át Beineke-ékben. Nem iga-
zán tudnak túllépni a félelmetes, „vidámparknak” beillõ
helyen. Azzal nyugtatgatják egymást, hogy ezek a new
yorki-ak már csak ilyenek: fûtés és törött ablakok, így él-
nek õk! Hamar rá kell jönniük, hogy az ijesztõ, beszédre
képtelen élõlény csak a kezdet volt. Megismerkednek
Gomez-zel, az Addams család fejével, aki ízléstelen vicce-
lõdésével és spontán történelem órájával nem lopja be ma-
gát a Beineke-ék szívébe.

6. jelenet:
Lucas és Wednesday kettesben maradnak, és az elõt-

tük álló, közös életrõl fantáziálnak. Már tervezik a roman-
tikus utazásaikat Szibériába és a Halál völgyéhez.

7. jelenet:
A nagyi és a legkisebb Addams mélyreszántó beszélge-

tést folytat arról, hogy Pugsley-nak bizony, örülnie kellene,

hogy a nõvére boldog. A kisfiú szemügyre veszi nagyma-
mája üvegcséit, amik izgalmasabbnál izgalmasabb keve-
rékeket tartalmaznak. Megismerkedik egy titokzatos és
rendkívül veszélyes fõzettel is, az Acrimonium-mal. Ez a
folyadék képes Mary Poppinsból is elõhozni a sötét és go-
nosz mostohát…

8. jelenet:
Az összegyûltek vacsorához készülõdnek, de minde-

nekelõtt a tradicionális „mesélek valami nagyon kínosat
magamról” játékot prezentálják. Ezen a ponton a fiatalok
szökni akarnak, de sikertelenül. Gomez vall az álmáról,
amiben feleségét kecskeként kívánta meg. A buta, óriás
nagybácsi, Fester elárulja-eddig titokban tartott – szerelmét
a Hold iránt, a nagymama pedig beszámol komoly egész-
ségügyi problémáiról, és átalakulási terveirõl. Ezt követõ-
en, egy véletlen következtében valaki olyan iszik a – finom
italnak hitt – végzetes nedûbõl, aki képes felborítani min-
dent. Végül pedig, – mindkét család legnagyobb megdöb-
benésére – a fiatalok bejelentik: összeházasodnak.

9. jelenet:
Lucas elkezd gondolkodni, elbizonytalanodik a hirte-

len ötletet illetõen. A szerelmesek minden eddigi sérelmü-
ket egymás fejéhez vágják.

10. jelenet:
Sor kerül az elkerülhetetlen apa-lánya beszélgetésre.

Wednesday beszámol Lucas „visszavonulójáról”, gyûlöle-
térõl a fiú iránt, ami mindent felégetõ szerelembe is átcsap.
Édesapja ráébreszti a lányt, hogy mit is akar valójában.

11. jelenet:
Wednesday és Lucas mindketten rájönnek, hogy nem

tudnak egymás nélkül élni, bolondulnak egymásért.
12. jelenet:
Mrs. Beineke mély apátiába zuhan, haza akar menni.

Keresi a házigazdát, a kabátját követeli, s miután ezt nem
kapja meg, tangó leckét kíván, aminek Mr. Addams kész-
ségesen eleget is tesz.  A tanórát Morticia megjelenése za-
varja meg, és aki komolyan félreérti a helyzetet. A szere-
lem és utálat érzésére épülõ konfliktust szenvedélyes tánc-
cal oldják meg.

13. jelenet:
Alice Beineke férjét keresi, akit egy furcsa, már-már tes-

ten túli állapotban talál. Férje rímben beszél, teljesen ki
van fordulva önmagából, de színt vall feleségének, hogy
érte él, õérte tesz mindent az életben. Ekkor megjelenik a
két fiatal, akik közlik végleges döntésüket: összeházasod-
nak. Erre minden szülõ áldását adja, s a nászt Gomez és
Morticia egy párizsi utazással koronázza meg.
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Ha egy mondatban kellene
jellemezned az Addams
Family-t, mi lenne ez a mon-
dat?

"A darab felkészülési proce-
dúráját úgy tudnám jellemez-
ni, mint egy hullámvasút. Ren-
geteg mélypont volt, amikor
legszívesebben ott hagytam vol-
na az egészet, de sokszor, ami-
kor épp egy vicces jelenetet pró-
báltunk és az egész csapat
együtt röhögött, akkor mindig
úgy éreztem, hogy egy borzasz-

tóan jó dologban vagyok benne" (Sándor Soma)

Tavaly év elején boldogan szaladt hozzám Nyikes
Zsombor „Képzeld Ádám, szerepelni fogunk egy musical-
ben. Azt nem tudom, hogy te mi leszel, de én egy kopasz,
dagadt, buta óriás!”. Elõször azt hittem, hogy viccel, de
mikor megkérdeztem Hegedûs Krisztián tanárurat a do-
logról, elmagyarázta, hogy látott egy felhívást egy angol
nyelvû drámafesztiválról, és szeretne nevezni angol nyel-
vû musicallel. Megkérdezte, hogy vállalom-e a fõszerepet,

a válasz egyértelmû volt: „Hát hogy a viharba ne!”. Ké-
sõbb rájöttem, hogy elég merész döntés volt csak úgy be-
levetni magamat!

„Van úgy, hogy magadra találsz egy színdarabban. Fõ-
leg ha a végzet asszonyát kell eljátszanod!” (Horváth Zsó-
fia)

A „próbák” már a következõ héten kezdõdtek, hétfõn,
csütörtökön és pénteken összeolvasásokkal. Kezdetben
még kisebb akadályoknak számítottak az angol szavak,
de a tanár úr és Luke (Hereby, I'd like to thank you all!)

sokat segítettek a kiejtésekben, esetleg szinonimák keresé-
sében. Itt még mindenki lelkesedett, mert a próbák nem
tartottak tovább 1-1,5 óránál, mindenkinek csak a saját

„Ha úgy hívnak, Addams…”

Mester Ádám
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szövegét kellett felol-
vasni. A „gondok”
akkor kezdõdtek,
amikor elkezdtük
megalkotni a jelene-
teket, megtanulni a
dalokat. Emlékszem,
nem mertem elkez-
deni énekelni, hi-
szen kb. 3-4 éve nem
énekeltem, de Bartus

Eszti segített leküzdeni gátlásaimat! Az elsõ jelenetpróbák
remek hangulatban teltek. Mindenki igyekezett azonosul-
ni a szereppel, több-kevesebb sikerrel! Ebben a darabban
nem csak szövegeket kellett mondani, énekelni, hanem
tánckoreográfiára is szükség volt, amit ugyancsak saját el-
képzeléseink (és az eredeti Broadwayen elõadott színda-
rab) alapján alkottunk meg! Voltak maradandó pillanatai
a felkészülésnek, például amikor Kiss Dorina elõször pró-
bált granny hangon szöveget mondani és mindannyian le-
fordultunk a székünkrõl a nevetéstõl, vagy amikor a fõpró-
ba elõtt elõször láttuk Zsombort kopaszon.

„99%-ban megérte felkelni szombatonként és végigcsi-
nálni az egész napos próbákat (Az az 1% a reggeli mesé-
ké, amik kárpótolhatatlanok)” (Géczi Luca)

A „finish”-ben már gyakran alakultak ki konfliktusok
közöttünk. Mindenki kezdett kifáradni, rengeteg energi-
ánkat és idõnket fektettük a musicalbe. Nem csak hétköz-
nap, hanem szombatonként is próbáltunk az iskolában! A
legkisebb nézeteltérésbõl is hatalmas
problémákat alkottunk, és kevés volt
az olyan próba ahol nem veszett vol-
na össze legalább két ember. Renge-
teg eszközt, díszletet kellett beszerez-
nünk, mint például bútorokat, jelme-
zeket, de még párbajtõröket is! Nem
volt könnyû, de végül mindent besze-
reztünk, készen álltunk egy „premier
elõtti elõadás”-ra!

Az iskolai bemutató fergeteges volt! Utána legalább egy
hétig zsebeltük be az elismeréseket a nevelõtestület, társa-
ink, és a szülõk részérõl. Bár csak a facebookon hirdettük
meg, de így is több mint 100 ember nézett meg bennün-
ket. A József Attila Mûvelõdési Központ is a segítségünk-
re volt, hogy az elõadás gördülékenyen menjen, a micro-
portokat tõlük kaptuk, amiktõl tényleg profiknak érezhet-
tük magunkat!

„Az Addams Family-t? Az életem egyik legszebb és leg-
sikeresebb idõszaka!” (Nyikes Zsombor)

A bemutató után nem egész egy hónapunk volt a ver-
senyig. Az elõadást több helyen is a Bujtor-Latinovics Já-

tékszín színpadához kellett átalakítanunk. Az indulás nap-
ján már mindenki nagyon izgatott volt. A Veszprémbe ve-
zetõ úton már lehetett érezni a légkörben, hogy másnap
nagy sikerünk lesz. Amikor megérkeztünk a színházba
mindenhonnan azt hallottuk, hogy az emberek (habár õk
nem tudták, hogy rólunk) rólunk beszélnek: „Az Addams
family holnap lesz? Tudtad, hogy ez lesz az elsõ magyar-
országi bemutató?”. Az elõadás elõtti estén mindenki nyu-
godt volt, és másnap reggel kipihenten vághattunk bele
abba, amire több mint fél évig készültünk. Teltház elõtt
adtuk elõ a musicalt, és a végén a közönség nem akarta
abbahagyni a tapsolást. Leírhatatlan érzés volt állni a szín-
padon és hallgatni a véget nem érõ tapsvihart, ujjongást,
fütyülést. A legjobb rendezõnek (Hegedûs Krisztián tanár
úr), a legviccesebb nõi szereplõnek (Kiss Dorina), és a leg-
jobb duettnek járó díjat ítélte nekünk a zsûri! Az utóbbit

Horváth Zsófia és én kaptuk.
„Számomra új, érdekes kihívás

volt, fõleg azért, mert nem anyanyel-
vemen kellett játszani, bár elõtte sem
vettem részt semmi ehhez foghatóban
ezért mindenképp maradandó él-
mény lett.” (Deák Bence)

És végül mi az én egy mondatom
az Addams familyrõl? Nekem csak
egy szó jut eszembe! „CSODA”
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A Bolyai János Gimnázi-
um minden évben kiváló le-
hetõséget kínál a angol-ma-
gyar kéttanítási nyelvû kép-
zésben részt vevõ 10. évfolya-
mos tanulók számára. Isko-
lánk tanárai idén 11. alkalom-
mal szervezték meg a tízna-
pos angliai tanulmányutat,
melynek keretén belül kibõ-
víthettük a civilizáció órákon
tanultakat: jobban megismer-
kedhettünk az angol kultúrá-
val, szokásokkal, gasztronó-

miával, játékos, érdekes feladatokkal fejleszthettük be-
szédkézségünket és betekintést nyerhettünk egy angol
család mindennapjaiba.

Az elsõ állomás Brüsszel volt. Úgy gondolom Brüsz-
szel több, mint az Európai Unió székhelye, a város stí-
lusa egészen egyedülálló, a nyüzsgõ, macskaköves ut-
cák, a patinás, monumnetális épületek látványa lenyû-
gözõ volt. Megtekintettük a város jelképeit, az
Atomiumot, ami az 1958-as világkiállításra épült, vala-
mint a Manneken Pis-t. A csupán 30 cm-s szobor ruha-
tára több mint 200-féle öltözékkel bõvelkedik.

A belgák híresek csokoládészeretetükrõl, így sza-
badidõnkben nem hagyhattuk ki a belga csokis gofrit,
amit mindenkinek csak ajánlani tudok.

Nagy örömünkre a szombat éjszakát egy nyugodt
francia városkában, Calais-ban töltöttük. Másnap reg-
gel komppal folytattuk utunkat. Anglia partjához köze-
ledve lenyûgözõ látványban volt részünk, hiszen meg-
pillantottuk a doveri fehér sziklákat.

A Salisbury Katedrális, és a Stonehenge megtekinté-
se után este értük el úticélunkat, Barnstaple-t. Minden-
ki nagy izgalommal várta a családokkal történõ ismer-
kedést, elsõ közös vacsorát.

Ellentétben itthoni diáktársainkkal, számunkra
rendhagyó módon zajlott az iskolakezdés. A tanítás 9
órakor kezdõdött, a délelõttöket a helyi nyelviskolában
töltöttük, ahol kommunikáció központú, találékony,
érdekes feladatokat kaptunk.

Az elsõ nap ideiglenes otthonunkat, Barnstaple-t fe-
deztük fel. A gyönyörû kis város hosszú történelmi múlt-
ra tekint vissza, amelynek emlékét számos épület és mû-
emlék õrzi. Idegenvezetõnk, Tom, aki egy igazi angol
úriember, szmokingban, ciliderben, és sétapálcával a ke-
zében mutatta be nekünk a város nevezetességeit.

Délutánonként Devon megye szebbnél szebb város-
káit, tájait jártuk be. Woolacombe-ban lehetõségünk
nyílott arra, hogy megmártózzunk az óceánban,
Ilfracombe-ban megkóstoltuk az angol specialitást, a
fish and chips-et, jártunk Lyntonban és Lynmouthban,

Anglia visszavár

Kádárkuti Emese
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és meglátogattuk azt a várost is, ahol a krimiírás király-
nõje, Agatha Christie élt és alkotott.

Az estéket a családokkal töltöttük, akik nagyon
vendégszeretõek, nyitottak, közvetlenek, és barátságo-
sak voltak.

Szombat reggel fájó szívvel vettünk búcsút
Barnstaple-tõl, mert mindannyian nagyon megkedvel-
tük a várost és az itt élõ embereket, de tudtuk, hogy

nagy kaland vár ránk, célbavettük a szigetország min-
dig nyüzsgõ fõvárosát. 2 napot töltöttünk Londonban.
Bejártuk Madame Tussauds Panoptikumát, felültünk a
London Eye-ra, ahonnan csodálatos kilátás nyílott a vá-
rosra.

Londoni sétánk során megtekintettük a brit uralko-
dó hivatalos rezidenciáját, a Buckingham Palotát, a
St. James's parkot, ami a nagy város közepén egy kis
paradicsom a mindennapokból kiszakadni vágyó la-
kosoknak. A Temze partján elsétáltunk a parlament
mellett. Nagy hatással volt rám a gótikus stílusban
épült, monumnetális építmény, a Westminster Apát-
ság, hiszen ezen falak között megelevenedik a brit
történelem.

Amellett, hogy az angol szókincsünk is jelentõsen
gyarapodott, életreszóló élményekkel gazdagodtunk,
és mindannyian megállapítottuk, hogy ez a tanul-
mányút csak egy kis ízelítõ volt, mert Anglia vissza-
vár minket!

A képeket Fülöp Eszter készítette.

2013. szeptember 19-én 39
szerencsés diáktársammal
együtt hosszú útra indultunk:
egész Angliát körülölelõ ta-
nulmányi kirándulásra.

A program ugyan sokat
sejtetett, mégis mindannyian
tudtuk- sokkal többet fogunk
látni, és tanulni, mint az elõre
megjósolható.

A jó hangulatú oda utun-
kat egy félnapos belgiumi 
látogatással színesítettük,
melynek keretein belül a cso-

koládé bódító illatával megtelt kisvárost, Brugge-t tekin-
tettük meg. A napot Franciaországban- és ágyban!- el-
töltött éjszaka koronázta meg.

Másnap komppal szeltük át a csatornát, és érkez-
tünk meg a szigetországba. Ugyanezen a napon be-
pillantást nyertünk a világhírû reneszánsz drámaíró,
Shakespeare életébe – meglátogattuk a szülõházát
Stratfordban, majd pár órára Oxfordi egyetemistá-
nak is érezhettük magunkat. Végignéztük a méltán

híres iskolát… Ez a nap az irodalom és a tudomány
jegyében telt el.

Másnap tovább utaztunk William Wallace földjére:
Skóciába. Valamennyiünket elképesztett a skót felföld
érintetlen, vad szépsége, ahogy uralkodóan felénk
magasodott, kétséget sem hagyva annak megmásítha-

Skócia – avagy a lüktetõ történelem nyomában

Géczi Luca
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tatlanságáról. Megérkeztünk a fogadó családokhoz,
mindenki elégedett volt átmeneti szüleivel – és a va-
csorával is.

Következõ nap a Fekete Város – Edinburgh – felé
vettük az irányt, aminek hangulata mindannyiunkat
megbabonázott: a vár, a koronázási ékszerek, az
épületek, minden árasztotta a történelmet, ami kö-
rüllengett minket is. Beavattak a híres skót whisky-k
világába, amit ugyan nem kóstolhattunk meg, de a
gyors talpalót követõen bizton állíthatom; mindenki
a nyelve hegyén érezte a nemzeti ital jellegzetesnek
vélt ízét.

Ezt követõen Dundee felé vettük az irányt, ahol
Scott kapitány híres hajóját, a Discovery-t néztük
meg, amivel a 20. század elején elhajózott az Északi
Sarkra- helyet szorítva magának a gazdag angol tör-
ténelemben.

Másnap felfedezõ túrára indultunk; a Loch Ness-i
szörny után. Sajnos, utunkon nem jártunk sikerrel,
(Nessi valóban nagyon jó lehet a bújócskában) de a
rejtélyes élõlény kilétét vizsgáló múzeum még több
kérdést vetett fel bennünk.

Természetesen nem halasztottuk el, hogy meg-
emlékezzünk a szabadságharcos, William Wallace-
ról sem, a híres, tiszteletére állított óriási emlékmû
elõtt. Azonban hamarosan- túl korán- búcsút kellett
mondanunk ennek a gyönyörû, és valóban érdekes
vidéknek. Sokak nagy örömére Liverpool felé vettük
az irányt.

Akár városi gyásznapként is jellemezhetnénk,
ami ott fogadott bennünket: elõzõ nap a helyi foci-
csapat kikapott a Manchester United-tõl. Nem sok
mosolygós emberrel találkoztunk… Egészen addig a
percig, amíg be nem léptünk a zenei kultúra alapjait
lefektetõ együttes, a Beatles múzeumába.

Egy idõutazás volt végigélni a csapat történetét,
látni a folyamatot, hogyan is lettek hétvégi, na-ját-
szunk-valamit zenekarból egy mai napig milliókat
megmozgató mûfaj. Mert a Beatles nem csak egy ze-
nekar. A Beatles egy életérzés.

És végezetül, utazásunk végsõ állomásaként más-
nap a fõvárosba indultunk.

London számtalan meglepetést tartogatott szá-
munkra, a British Múzeumba kiállított világhírû
szobrok, festmények, ránk maradt képzõmûvészeti
tárgyak segítettek elképzelni mindazt, amivel
azidáig csak a történelem-, vagy az irodalomkönyv
lapjain találkozhattunk. A Természettudományi Mú-
zeumban közelebbi rálátást nyertünk a dinoszauru-
szok titkokkal övezett világába is. Sétálhattunk az
Oxford Street-en, vásárolhattunk, kicsit mindannyi-
an „londoner”-nek érezhettük magunkat egy félnap
erejéig.

Utazásunk utolsó célpontja a híres börtön, a Tower
volt, ahol megnézhettük a Koronázási ékszereket. A
történelmen gyalogoltunk, felejthetetlen élmény volt. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel elmetróztunk
Greenwich-be, oda, ahol „az idõ elkezdõdik”.

A haza utat mindenki az emlékek hatása alatt töl-
tötte, valamiféle boldog kábultságban. És ott, lent a
mélyben a víz alatt, a vonaton egyként gondoltunk:
ennyire jó évkezdés nem sok mindenkinek adatik
meg.
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A kecskeméti Bányai Júlia
Gimnázium két kolléganõjé-
vel immár második alkalom-
mal vállalkoztam arra, hogy
tanítványainkat egy tartal-
mas õszi kirándulással te-
gyük gazdagabbá. Két éve a
Loire menti kastélyokat ba-
rangoltuk be, most pedig
Franciaország két vadregé-
nyesebb, izgalmas és színes
régiójának felfedezésére vál-
lalkoztunk. Normandia és
Bretagne várt ránk! A szerve-
zési feladatokban a Kecske-

méten dolgozó francia lektor is segítségünkre volt. A
több mint 50 fõs csoportban mindkét városból jöttek
olyanok, akik a korábbi utunkon is részt vettek, s

örömmel láttam, hogy jó ismerõsként köszöntötték
egymást, néhányan azóta is tartják a kapcsolatot, barát-
ságok szövõdtek.

Mit is igényelt ez a kilencnapos kirándulás a szerve-
zõktõl? Igen sokrétû munkát, hiszen a tervezéstõl, az

együttmûködéstõl kezdve az idõpontok egyeztetését, a
múzeumokba, farmokba való elõzetes bejelentkezést,
fordító és tolmácsolási feladatokat, a nap 24 órájában
nevelõi tevékenységet, néha anyai gondoskodást.

S mit kaptunk az út során? Sok-sok tapasztalatot,
élményt. Az utazás munka jellege el is mosódott, hi-
szen a diákság érdeklõdését látva mi is átadhattuk
magunkat a látványnak. Tanítványaim szemébõl
olykor lelkesedés (Brüsszel esti hangulata, bocisi-
mogatás egy biofarmon), olykor a megdöbbenés (a

9386 fehér márvány keresztbõl álló amerikai katonai
temetõ látványa), máskor a csodálkozás (Honfleur és
Deauville tengerparti kisvárosok varázslatos hangu-
lata, Mont-Saint-Michel titokzatossága), s megint
máskor a boldogság (az ár-apály tapasztalása az
apátságnál és a három oldalról tenger mosta Saint-
Malo városában, gyönyörködés Párizs látképében az
Eiffel-toronyból) volt kiolvasható. S még nem is szól-
tam arról a számos ismeretrõl, amelyet felidézhet-
tünk, megtanulhattunk, megtapasztalhattunk utunk

Irány Normandia és Bretagne!

Lékóné Lantos
Zsuzsanna
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során: Franciaország történelmébõl a Bayeux-i fali-
kárpit tanulmányozása révén a titokzatos középkor-
ba csöppentünk, majd Rouenban Szent Johanna
mártírhalálának helyszínén jártunk, majd a második
világháború emlékezetes inváziós partraszállásának
több pontját is felkerestük; de a francia mûvészetbõl
is ízelítõt kaphattunk, hiszen az impresszionisták
képeiben gyönyörködhettünk, Párizsban pedig a
Montmartre izgalmas hangulatába szippantottunk

bele; a francia gasztronómia sem maradhatott el, fi-
nomabbnál finomabb croissant-okat, a camembert
sajtot s az almabort kóstoltuk meg.

Nevezhetjük kirándulásnak, tanulmányútnak ezt a
franciaországi tartózkodást, de a jelentõségét nem lehet
tagadni: minden résztvevõ sok élménnyel gazdagodott,
miközben tanult önállóságot, toleranciát is. A francia
nyelvet tanulók gyakorolhatták nyelvtudásukat, a né-
metesek pedig egy másik kultúrába tehettek utazást.

Október 25-én délután egy
tizenhat fõbõl álló kis csapat
várakozott tömött csomagok-
kal a benzinkútnál arra vár-
va, hogy megérkezzen a kis-
buszuk. Osztályom nagy ré-
sze ekkor épp azt tervezgette,
hogy mivel fogja tölteni a sza-
badidejét az õszi szünetben,
én azonban nagyon is tud-
tam. Elindultunk. Tudtam,
hogy jó pár óra utazás vár
még ránk, de ami utána kö-
vetkezett, az mindent kárpó-

tolt. Úti célunk: Franciaország, a mûvészetek és a kul-
túra hazája.

Budapesten csatlakoztunk a kecskeméti Bányai Jú-
lia Gimnázium csoportjához, és egy gyors átpakolás
után útnak is indultunk a határ felé. A buszút meglehe-
tõsen gyorsan eltelt, mindenki izgatottan várta a más-
napot. Franciaország elõtt a belga fõváros felé vettük az
irányt, ahova másnap délelõtt érkeztünk meg. Kissé fá-
radtan, de annál nagyobb lelkesedéssel indultunk felde-

ríteni Brüsszelt. Elsõ megállónk az autós múzeumba
vezetett, ahol egy hangárméretû teremben sorakoztak
a különbözõ korok jármûvei. Ezután a képregény mú-
zeumba sétáltunk át, ahol betekintést nyertünk a kép-
regények világába, a legkorábbi rajzoktól kezdve a mai
kor munkájáig, valamint olyan ikonikus szereplõket is
felfedezhettünk a képkockákon, mint Tintin, Lucky
Luke vagy a törpök. A múzeum után elindultunk felde-
ríteni a városközpontot. Ahogy a nap szépen lassan
kezdett eltûnni az égrõl, egyre több helyen gyúltak fel
a kültéri lámpák, csodálatos hangulattal megfestve az
utcákat és az épületeket. Buszhoz indulásunk elõtt már
a fényárban úszó palota intett búcsút nekünk. Minden-
ki örömére az éjszakát már mind puha ágyban töltöt-
tük, így másnap kipihenten indulhattunk tovább.

Most Lille volt soron, ahol francia anyanyelvû kala-
uz vezetésével ismerhettük meg a város nevezetessége-
it és sok érdekességet tudtunk meg, miközben végigsé-
táltunk a csodálatos sétálóutcákon.

Új nap, új város. Aznap délelõtt Rouenba utaztunk
el. Ismét varázslatos házak köszöntöttek minket sétánk
során. Barangolásunk alatt elsétáltunk a roueni Notre-
Dame-hoz, majd a Szépmûvészeti Múzeumba látogat-

Hódítsuk meg Franciaországot!

Sasvári Péter
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tunk el, ahol számos reneszánsz, barokk és impresszi-
onista festményt és alkotást csodálhattunk meg a ko-
rok nagy festõitõl. Délután egy picit eltérõ program várt
ránk, egy bio almafarmra látogattunk el, ahol betekin-
tést nyertünk a farm mûködésébe, és meg is kóstoltuk
az ott készített almabort és almalevet, melyek sokunk-
nak annyira elnyerték a tetszését, hogy még hazára is
vittünk belõle. A napot két tengerparti város, Honfleur
és Deauville felfedezésével zártuk, ahol lehetõségünk
volt bebarangolni a macskaköves utcákat és ajándéko-
kat vásárolni.

A negyedik napon a híres bayeux-i kárpitot tekintet-
tük meg egy audioguide társaságában, amely feltárta
elõttünk a vászonra hímzett képek történetét. Utána
Colleville-be utaztunk, ahol a normandiai partraszállás
emlékhelyére és egy katonai temetõbe látogattunk el,
valamint aki szeretett volna, lesétálhatott a közeli ten-
gerparthoz. Utolsó megállónk az Ohama Beach emlék-
múzeum volt, ahol számos második világháborús kato-
nai ruhát, felszerelést és emléktárgyat tekintettünk
meg.

Szerdán Mont-Saint Michelbe utaztunk, ami szá-
momra az összes látnivaló közül a legjobban tetszett.
Mikor odaértünk, a víz éppen kezdett visszahúzódni a
kis sziget körül, mely tetejébõl egy bencés kolostor
emelkedik ki a magasba. A sziget területén, mintha
megállt volna az idõ: ódon épületek szûk, macskaköves
utcáin sétáltunk fel a hatalmas kolostor felé. Az épület
belsõ terének megcsodálása után mindenkinek lehetõ-
sége volt felfedezni a kis utcákat a saját ütemében. Sze-
rencsére egész nap csodásan sütött a nap, így én az el-
sõ fél órában a kolostor egyik kertjében ültem,és gyö-
nyörködtem a tájban, majd páran elindultunk felderíte-

ni az utcákról nyíló édesség- és ajándékboltok kínálatát.
A következõ nap egy farmon jártunk, ahol Norman-

dia másik jellegzetes finomságát, camembert sajtot ké-
szítettek. A farmot üzemeltetõ aranyos francia házas-
pár megmutatta nekünk a sajtgyártás lépéseit, és meg
is kóstoltuk a kész termékeket. A délutánt két csodála-
tos kisváros, felfedezésével töltöttük, Dinanba és Saint-
Malóba látogattunk el, ahol ugyancsak feltankolhat-
tunk a finomabbnál finomabb édességekkel a kis bol-
tok között sétálva.

Párizsra az utolsó nap került sor. A fõvárosba érkez-
ve elsõ utunk a Montmartre-ra, azon belül a Festõk te-
rére vezetett. A kissé borult õszi idõjárást kompenzál-
ták a színes és élettel teli festmények és fényképek, me-
lyeket az alkotók árultak. A tér végigjárása után átsétál-
tunk a Sacré Coeur-bazilikához, ahonnan szétnézve az
egész város látképe terült el a szemünk elõtt. Délután
több lehetõség közül választhattunk, mely közül én az
Eiffel-torony meghódítása mellett döntöttem, mert
nem lett volna igazi egy párizsi városnézés az Eiffel-to-
rony nélkül. Az idõjárás úgy döntött, hogy egy kicsit
megnehezíti a dolgunkat, de a szemerkélõ esõ sajátos
hangulatot kölcsönzött a városnak. Fentrõl nézve a tó-
csák visszaverték az utca fényeit, tündöklõ foltokká
mosva a várost. Mire a buszhoz visszaértünk, már le-
ment a Nap, így a buszos városnézésünk során meglát-
hattuk Párizs nevezetességeit esti kivilágításban is.
Méltó búcsúzója volt a városnak tõlünk, enyhítve a
szomorúságot, hogy másnap már otthon is leszünk.

Igaz, hogy Párizstól és Franciaországtól való bú-
csúnk már történelem, mégis olyan emlékekkel és él-
ményekkel gazdagodtam, melyekre a mai napig – és re-
mélem, még sokáig – boldogan fogok visszaemlékezni.
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Iskolánk német nyelvet ta-
nuló diákjainak e tanévben is
lehetõségük volt, hogy a tan-
órákon tanultakat idegen
nyelvi környezetben is kama-
toztathassák.

Március 30 - április 5-ig ta-
nulóink – budapesti és záho-
nyi diákokkal kiegészülve –
Tirolban nyelvi táborban vet-
tek részt. E táborban évrõl-év-
re meghatározott heti rend
szerint folyik a munka, ám a
helyszín minden évben más
és más. Tehát az a szerencsés

diák, aki a Bolyaiban töltött 4-5 év alatt minden évben
részt vesz a táborban, az itt töltött idõ során Ausztria,
Németország és Svájc újabb és újabb látnivalóit fedez-
heti fel.

Az utóbbi években igyekeztünk ezen utakat nem
csupán egy országra koncentrálni. Tirol, fekvésébõl
adódóan remek kiindulási pontként szolgál a dél-tiroli
(olaszországi) kirándulásokhoz is. E tanévben ausztri-
ai utunk tehát Olaszországgal egészült ki. Szállásunk

az Innsbrucktól kb. 50 km-re lévõ Weer településen
volt, a Gasthof Steixner panzió minden igényt kielégítõ
2-4 ágyas szobáiban. Innen délelõttönként csillagtúra-
szerûen fedeztük fel a környéket, majd délutánonként
Hall in Tirolban napi 4 órában, nyelvi elõképzettsé-
günknek megfelelõen 3 csoportban bõvíthették ismere-
teiket a tanulók. Örömmel mondhatom, hogy a fárasz-
tó délelõtti kirándulások ellenére valamennyien szíve-
sen vettek részt a nyelvi órákon, hiszen azokat az ösz-
tönzõ - bátorító légkör jellemezte.

S hogy mi mindent láthattunk az egy hét folyamán?
A Swarowski kristálymúzeumot, a fejen álló házat
Terfensben, a tratzbergi kastélyt, Schwaz illetve Hall
városát, Innsbruck óvárosát, a Bergisel-en lévõ síugró
sáncot, Ausztria legkisebb városát, Rattenberget, ahol
egy igazi Apfelstrudel-Show-n vettünk részt, az olasz-
országi Bolzano városának történeti múzeumát, ahol
Ötzivel, a jégbefagyott emberrel is találkozhattunk,
Merano-t (Olaszország), s nem utolsó sorban az Alpok
lélegzetelállító magas csúcsait, ahol még áprilisban is
közel két méteres hó volt. Az egy hét valódi hozadéka

Német nyelvi tábor Tirolban

Horváthné 
Scholcz Erika
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az volt, hogy a tanulók autentikus környezetben, min-
dennapi szituációkban próbálhatták ki magukat, nyelv-
tudásukat, és betekintést nyerhettek egy német nyelvû
ország mindennapjaiba is.

2015 júliusában Tirol északi részét, valamint Bajor-
országot fedezzük fel. Téged is várunk!

S most nézzük, hogyan vélekedtek tanulóink az uta-
zásról:

„Már ötödszörre vettem részt a német tanulmányi
úton, ahol mindig nagyon jól éreztem magam. Az étel,
amit a szállodában kaptunk, mindig finom volt, nem
mellesleg, aki kért, kapott dupla adagot is.”

(Bálint Tamás 10.d)
„Ez az út egy örök emlék. Remélem, jövõre is szeren-

csém lesz egy hasonló úthoz.”
(Kárpáti Bence 10.d)

„Az út során nagyon szép helyekre jutottunk el. A
nyelvi órák is nagyon jók voltak. Ha tehetem, jövõre is
csatlakozom.”

(Mérész Balázs 10.d)

„Életem legszebb kirándulását élhettem át a Tirol-
ban töltött egy hét alatt….. Az iskolában minden óra
nagyon jó hangulatú volt, sokat tanultuk.”

(Tekeres Patrik 10.d)
„Az egész tábor tökéletesen volt megszervezve. Egye-

dül az volt a rossz, hogy hosszú volt az oda vezetõ út.”
(Básti Attila 10.d)

„A programok nagyon izgalmasak, változatosak vol-
tak. Már most érzem, hogy az ottani tanórák segítségé-
vel mennyi új dologgal bõvült a tudásom. Már sok isko-
la által szerevezett kiránduláson vettem részt, de mind-
egyik közül ez volt számomra a legjobb, leghasznosabb
kirándulás.”

(Szládek Anna 10.a)
„Nekem nagyon tetszett ez a hét. A kirándulások jók

és érdekesek, a délutáni tanórák nagyon hasznosak vol-
tak. Ha lehet, jövõre is megyek!”

(Ihracska Fruzsina 10.a)

2014. március 30-án (vasárnap) nekivágtunk nem
túl rövid utunknak Ausztria egyik tartományába, Ti-
rolba. Miután hajnalban elindultunk Salgótarjánból
még Budapesten megálltunk, ahol záhonyi és buda-
pesti diákok csatlakoztak hozzánk, s az utazást on-
nantól együtt folytattuk.

A 12 órás utazás után mindenki nagyon örült, hogy
megérkeztünk a szállásunkra Weerbe, a Steixner Panzió-
ba, ahol meleg vacsora és kényelmes szobák vártak min-
ket. A hét során nagyon érdekes és izgalmas programo-
kon vehettünk részt. 

Tirolban jártunk

Szládek Anna, Ihracska Ivett Fruzsina
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Hétfõn kezdetnek a Swarovski múzeumba látogat-
tunk el, ahol megcsodálhattuk a gyönyörû drágaköveket
különbözõ alakzatok és szobrok formájában. Ezen a na-
pon emellett még egy fejre állított házat néztünk meg,
ahol megtapasztalhattuk, hogy látják a világot a denevé-
rek. Délután az iskolába mentünk, ahol három, nyelvi
elõképzettségünknek megfelelõ csoportban kezdtük
meg a nyelvóráinkat. Megismerkedtünk tanárainkkal,
akik nagyon szimpatikusak és kedvesek voltak.

A keddi programunk egy túra lett volna a
Farkasszakadéknál, de sajnos ez elmaradt mert az ös-
vény munkálatok miatt le volt zárva.De emiatt nem ke-
seredtünk el, hanem feltaláltuk magunkat és ellátogat-
tunk Tratzberg kastélyába. Miután megismerkedünk a
kastély történetével és termeivel, Schwaz felé vettük az
irányt, hogy városnézéssel és vásárolgatással töltsük el
a hátralévõ idõt. A nap további részét tanulással töltöt-
tük, mielõtt visszatértünk szállásunkra.

A szerdánk nagyon mozgalmasan telt. Innsbruckba
utaztunk, ahol több nevezetességet tekintettünk meg.
Kezdetnek a híres Goldenes Dachl-t(azaz az aranytetõs
házat), Innsbruck jelképét,majd sétát tettünk a belvá-
rosban. Ezt követõen több mint 100 lépcsõfokot meg-
mászva feljutottunk a Stadturm-ba (a város tornyába),
ahonnan megcsodálhattuk Innsbruck városát. Végeze-
tül pedig a Bergisel-re, a síugrósáncra, vezetett utunk,
amely tetejérõl gyönyörû kilátás tárult elénk. Megta-
pasztalhattuk milyen magasról indulnak a síugrók, ami
igazán meghökkentõ volt. Ez után az iskola felé vettük
az irányt, hogy új nyelvi ismeretekkel gazdagodjunk.

Csütörtökön Ausztria legkisebb városában,
Rattenbergben egy igazi Apfelstrudel-show-n (almás

rétes kóstolón) vehettünk részt. Nem csupán szemün-
ket, de ízlelõbimbóinkat is kényeztethettük, hiszen
meg is kóstolhattuk az igazi bécsi almás rétest. Nem
csak élményekkel, de ajándékokkal is gazdagodtunk,
hiszen megkaptuk a rétes receptjét egy bögre kísére-
tében.

Rattenberget elhagyva az iskola felé vettük az irányt,
ahol német nyelvû dalokat tanultunk, ami mindenki-
nek nagyon tetszett. Majd pedig köszönetet mondtunk
és elbúcsúztunk tanárainktól, hiszen másnap egész na-
pos kirándulás várt ránk.

A pénteki napunkat egy hosszabb utazással kezd-
tük, ugyanis Olaszországba igyekeztünk. Ott Bozen vá-
rosában meglátogattuk a Természettudományi múze-
umban a jégbe fagyott embert, Ötzit.

Ezek után Meran városát fedezhettük fel, majd az
Alpok hófödte csúcsain át visszatértünk szálláshe-
lyünkre. Az olaszországi út során megfigyelhettük azt
is, hogy az északi olasz városokban is szinte minden-
hol beszélnek németül.

Szombaton reggel búcsút vettünk Tiroltól és renge-
teg felejthetetlen élménnyel gazdagodva megkezdtük
hazafelé vezetõ utunkat.

Összegezve a hetünk csodásan telt. A szállásunk és
az ellátás is nagyszerû volt. A programokat tanáraink
izgalmasra, érdekesre és változatosra szervezték meg.
Szerencsére az idõjárás sem gátolt minket abban, hogy
jól érezhessük magunkat. A hasznos tanórák segítségé-
vel pedig sokat bõvülhetett szókincsünk, nyelvtudá-
sunk,  s a helyes kiejtést is elsajátíthattuk. 

Reméljük legközelebb is részt vehetünk ilyen tanul-
mányi kiránduláson!
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Áprilisban az Európai Polgá-
rok csapata Horváthné Scholcz
Erika tanárnõvel Horvátország-
ba utazott. Ezt az utat a 4 for
Europe verseny országos II. he-
lyezéseként nyertük, amelyre
315 csapat jelentkezett.

Az Európai Polgárok név
szerint: Széles Antónia, Betle-
hemi Viktória, Oravecz Ákos
és Tamás Gergely. Küzdelmes
két és fél hónap állt mögöt-
tünk, tele izgalommal, fáradt-
sággal, tanulással.

A verseny három fordulóból állt: az elsõ forduló a
neten közzé tett feladatok megoldását jelentette, 4 teszt-
feladatot kellett megoldanunk, interjút kellett készíte-
nünk egy olyan uniós polgárral, aki hosszabb-rövidebb

ideje hazánkban dolgozik, de állampolgársága nem ma-
gyar, valamint az európai parlamenti választásokat
népszerûsítõ kisfilmeket is készítenünk kellett. Az
online fordulóból a 4. helyen jutottunk be a regionális
döntõbe, amire november 11-én került sor Miskolcon. 

Elõzetes feladatként egy iskolai kulturális nap terve-
zetét kellett elkészíteni. A sorsolás során mi Svédorszá-
got kaptuk. A tervezet elõadásához kék-sárgába, az or-
szág színeibe öltöztünk a regionális döntõn. E forduló-
ban nehéz, lexikális tudást mérõ tesztekkel éppúgy ta-
lálkoztunk, mint kreatív, vagy éppen játékos feladatok-
kal. A regionális fordulóban remekelve teljesítettünk, s
2. helyezettként már országos döntõsök voltunk.

Nagyon örültünk, hogy továbbjutottunk, de sok
munka várt ránk, többek között a kulturális nap meg-

szervezése, amirõl egy prezentációt kellett bemutat-
nunk az országos döntõn. A sikeres svéd nap megszer-
vezése után sem dõlhettünk hátra, hanem készülõdni
kezdtünk az országos, mindent eldöntõ fordulóra. Az
utolsó megmérettetésre december 9-én került sor Kecs-
keméten. A regionális fordulóhoz hasonló, ám annál
nehezebb feladatokat kaptunk, s kulturális napunk
prezentációjára is sor került. Nagyon szoros verseny-
ben az országos döntõbe jutott 10 legjobb csapat közül
megszereztük az elõkelõ 2. helyezést, s jutalmul egy
ötnapos horvátországi körutazást nyertünk.

Április 7-én két másik csapattal nekivágtunk felfe-
dezni az ország nevezetességeit. Utunk elsõ állomása-
ként Zágrábbal ismerkedtünk meg, ahol a helyi Euró-
pai Unió képviselõi fogadtak bennünket. Szállásunk a
tengerparti Lovranban volt, gyönyörû kilátással, ízlése-
sen berendezett szobákkal, kitûnõ gasztronómiával.

Másnap Pulában megnéztük az amfiteátrumot, majd
egy kis városnézés után Rovinj jellegzetes székesegyhá-
zát tekintettük meg. A nap zárásaként Porec városában

A svédasztaltól a horvát tengerpartig

Betlehemi Viktória
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tettünk egy rövid sétát. Menet közben lehetõség nyílt ar-
ra, hogy a másik két csapattal megismerkedjünk. 

A kirándulás harmadik napján Fiumébe, a híres ki-
kötõvárosba látogattunk, amely lenyûgözött minket
hatalmas hajóival, pompás templomaival. A városban
több óra szabadidõt kaptuk, amit városnézéssel, vásár-
lással, fagyizással töltöttünk el. A nap hátralévõ részé-
ben Opatija csodálatos belvárosát fedeztük fel. Ebédün-
ket itt, egy tengerparti étteremben költöttük el.

Utunk méltó befejezéseként a Plitviczei-tavakat te-
kintettük meg. Csodálatos zúgóival, hatalmas vízesésé-
vel, gazdag élõvilágával mindenki legkedvesebb emlé-

kévé vált. Szomorú szívvel csomagoltunk. Gyorsan el-
telt ez a pár nap, de sikerült képet kapnunk az Európai
Unió egyik tagállamáról, Horvátország kultúrájáról, s
szokásairól.

Visszatekintve úgy gondoljuk, mindenképp érde-
mes volt elindulnunk ezen a versenyen. Októberben
még remélni sem mertük, hogy sok neves gimnáziu-
mot magunk mögé utasítva ott leszünk a legjobbak kö-
zött. Ez a közel három hónap, mely mind a négyünk-
nek és felkészítõ tanárunknak, Horváthné Scholcz Erika
tanárnõnek is kemény megpróbáltatás, hatalmas munka
volt, meghozta gyümölcsét.

„Óh én édes jó Istenem,
oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
ínségemben lágy kenyerem.

Vándorfecske sebes szárnyát,
vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét.
Jézus, áldd meg Erdély népét.

Vándorfecske hazatalált,
édesanyja fészkére szállt.
Hazajöttét megáldotta
Boldogságos Szûz Mária.”

(Régi székely himnusz)

Kiskamaszkorba léptünk,
13 éves immár ez a nagyszerû
összejövetel. A Bolyaiak váro-
sában találkozni nemcsak em-
berbaráti élmény, hanem egy
Bolyai-iskolának a gyökerek-
kel való megtisztelõ találko-
zást is jelenti. Nekünk,
bolyaisoknak Marosvásárhely
templom, hiszen Bolyai Far-
kas és Bolyai János számunk-
ra szent lábnyomain lépke-
dünk. Testvériskolánk, a mos-

tani találkozó házigazdája, a Bolyai Farkas Elméleti Líce-
um homlokzata elõtti parkban áll a két Bolyai híres szob-
ra, Izsák Márton és Csorvássy István 1957-es alkotása.

A négy nap alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Iskolánkat a következõ küldöttség képviselte: Kis Csa-
ba László 12. c, Krista Zsolt 11. c, Nyikes Zsombor 11.
b, Palaticzky Júlia 12. c, Simkó Márton 11. b; illetve
Pálfalvai Zoltán igazgató úr, Czene Éva DÖK patronáló
tanár és Sóvári László Bolyais találkozó „veterán”.

Rögtön az elsõ napon a közel 10 órás közös buszos
utazásba beépítettünk egy rövid városnézést a „kincses
Kolozsváron”. Megnéztük Bolyai János és Mátyás ki-
rály szülõházát és sétáltunk a házsongárdi sírkertben.
Este, a megérkezés utáni ismerkedési est még jobban
összekovácsolta a kilenc iskola diákküldöttségét.

Utoljára 2005. március 18-22-én voltak itt a
bolyaisok. A következõket jegyeztem le akkor errõl:
„Márai Sándor regénycímét /Rómában történt valami/
némileg átalakítva március 18 és 22 között az erdélyi
Marosvásárhelyen is történt valami.

Valami a Bolyaiak körül. Valami a szétszakított ma-
gyarság jövõje körül. Valami, amely mint az elültetett
gyümölcsfamagonc, majd csak hosszú évek múlva for-
dul termõre. Addig is azonban ápolni, óvni kell. A jövõ
fáját! Mert van jövõ a magyarság számára is. Csak –
mintegy Bolyai Jánosként – meg kell találni a geometri-
ája új útjait.

Csodaszámba megy, ahogy a XIX. század két mate-
matikusóriásának, Bolyai Farkasnak és fiának, János-

VÁNDORFECSKÉK A FRONTVÁROSBAN
(A Kárpát-medencei Bolyai nevet viselõ iskolák marosvásárhelyi XIII. találkozója

2014. április 10-13.)

Sóvári László
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nak a zsenije egyesíteni tudott kilenc kárpát-medencei
középiskolát. Õk, a Bolyai nevet viselõ iskolák képvise-
lõi találkoztak itt egy háromnapos rendezvényen.”

A második napon elkezdõdtek a diákcsapatok kö-
zötti különbözõ versenyek, a szomorú idõ ellenére a
hangulat jó volt. A városnézõ túra után a diákoknak az
irodalmi megmérettetés következett, ahol a salgótarjá-
ni csapat remekül helyt állt elsõ helyezést elérve.

Jó volt újra itt, a Bolyaiak lábnyomán lépkedni. Jó
volt újra érezni az Erdély-varázst. Az elutazás elõtti hó-
napokban visszatérõ hír volt a magyar médiában, hogy
egy román vállalkozó mélygarázst akar építeni közvet-
lenül a Kultúrpalota mellett. Hogy veszély fenyegeti a
magyar szecessziónak ezt az ékszerdobozát. Szeren-
csére kevésbé volt veszélyes a helyzet, a média most is
túlzott egy kicsit. Most új nézõpontból is láthattuk az
épületegyüttest: felülrõl, a városháza tornyából. Így tel-
jes pompájában láthattuk a zománcpikkelyes, színes
Zsolnay-cseréppel borított tetõt. Az épület külsõ képét
ez, illetve a mozaikokkal, freskókkal és dombormûvek-
kel ékesített homlokzat uralja. Komor Marcell és Jakab
Dezsõ mûépítészi munkáját már a szabadkai városhá-
za megtekintésekor is csodálhattuk a zentai találkozón. 

Amint a Kultúrpalotába belépünk, rögtön feltûnnek
Róth Miksa gyönyörû ólomüveg ablakai. A lenyûgözõ,
45 méter hosszú elõcsarnok carrarai márványból ké-
szült és két végében hatalmas velencei tükrök állnak. A
mitológiai témájú freskók technikája a frescobueno
(nedves vakolat), amelyek összhangban vannak az en-
teriõrrel, külön-külön pedig egy-egy ballada vagy törté-

nelmi téma világába vezetnek
(Székely népballada, A tál-
tos).

A földszinti elõcsarnokból a
koronázási dombormû alatt lé-
võ ajtón lépünk be a Nagyte-
rembe. Gyönyörû, díszes ku-
polával fedett három erkélyes
kör hangversenyterem, amely
800 személy befogadására al-
kalmas. Orgonáját 1914-ben
(nevezetes év!) készítették a
jägerndorfi Rieger testvérek,
annak idején a legnagyobbak
egyike volt, 4463 síppal és 63
regiszterrel, napjainkban is tö-
kéletesen mûködik. A terem

rendkívüli akusztikájára felfigyelt Enescu, Bartók, Casals,
Grozavescu és sokan mások. A koronázási bronzdombor-
mûnek egyébként külön története van. I. Ferenc József
koronázását ábrázolja. Miért éppen ezt a koronázást? Ke-
vesen tudják, hogy az épület eredeti neve Ferenc József
Közmûvelõdési Ház. Ez mindent megmagyaráz. 1920-
ban – a váratlan történelmi fordulat kapcsán – leszedték.
2000-ig az épületben rejtegették különbözõ helyeken: a
pódium alatt, a pincében sóder alá dugva (a Kárpát-me-
dencében a mûalkotásoknak is közép-európai sorsa
van!).

Az emeletre a szintén carrarai fehérmárványból ké-
szült két lépcsõházon keresztül lehet feljutni. Közben
gyönyörködhetünk a falak dekoratív, virágmintás (a
szecesszió legfontosabb díszítõeleme) kifestésében és a
stilizált népi motívumokkal keretezett, a kultúra és a
történelem személyiségeinek portréit ábrázoló ólom-
üveg ablakok színes ragyogásában.

Az elsõ emeleten felfedezhetjük Marosvásárhely két
legnagyobb polgármesterének emlékszobáit: Bernády
György, a Kultúrpalota építtetõje, Emil Dandea pedig
folytatva elõdje munkásságát, mintegy kiteljesítette az
építmény kulturális és történelmi szerepét. A Bernády
emlékszobát a polgármester dolgozószobájának búto-
raival és könyvtárának egy részével rendezték be. Ta-
nulságos fa könyvespolcának vésett felirata: „A betû
megöl, a lélek pedig megelevenít.”

Bernády György formálta Marosvásárhelyt vidéki kis te-
lepülésbõl modern várossá. Mindezzel úgy nyitogatta váro-
sa számára a jövõ kapuit, hogy szellemi öröksége közben

Közös kép a marosvásárhelyi Pszeudoszféránál
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el ne vesszen. Ennek a programnak a legszebb kifejezõdé-
se a Kultúrpalota, amely az európai mûveltség egyik erõs-
sége, de a népi szecesszió sajátos eszközeivel õrzi annak a
földnek a hagyományait, ahol felépült. És ez Bernády vá-
rosépítõ munkájának megszívlelendõ üzenete a XXI. szá-
zadnak: önazonosságot megtartó, értékeket megõrzõ tar-
tással lehet csak emberhez méltó jövõt építeni.

Az épület második emeletén található a 200 férõhe-
lyes, kimagasló díszítõmûvészeti értéket képviselõ Kis-
terem, ahol kamarakoncerteket tartanak.

A Kultúrpalota igazi gyöngyszeme a Tükörterem.
Nevét a végeiben található hármas tagolású velencei
tükrökrõl kapta, amelyekben a tér mintha visszahajol-
na. Fogadóteremnek tervezték, ennek megfelelõ bútor-
zattal, falait festmények díszítik, hat színes ólomüveg
ablaka pedig az erdélyi mítoszok és a népballadák vilá-
gába vezet. A Tükörterem a nevét ugyan a tükrökrõl
kapta, de igazán híressé 12 híres üvegfestménye tette.
A díszes protokollterem utca felõli falán végigfutó ab-
laksor üvegképeit Thoroczkai-Wigand Ede és Nagy
Sándor festette, s Róth Miksa budapesti mûhelyében
készültek el (1913).

A terem szélsõ ablakai Thoroczkai-Wigand Ede fes-
tett képei alapján készültek. Témájuk a székely monda-
világ - ezáltal a székelység tárgyi, társadalmi és szelle-
mi néprajzát, az építkezési stílusokat, a házberende-
zést, a családi élet jeleneteit, a ház körüli életet, a fonto-
sabb munkákat szemléltetik. Balról az elsõ csoportban
három képet láthatunk: Hajdanában réges-régen, A
nagyúr kapuja, a Sátoros palota. A túlsó, jobb oldali
ablakok még inkább kötõdnek a hun-magyar monda-
körhöz: Réka asszon sátoros kertje, Csaba bölcsõje,
Réka asszon kopolafája. A nagy ablakképeket két kis-
méretû ablakfestmény egészíti ki: a Perosztószék és
Réka asszon deckás ablaka. A külsõ fal közepén he-
lyezkednek el oszlopok között, bemélyedésekben a
Nagy Sándor festõmûvész tervei alapján készített szé-
kely balladajelenetek. A négy ballada közül bal oldalon
az elsõ a Budai Ilona (A kegyetlen anya). Fõ alakja a
gyerekeivel kegyetlenül bánó anya. E ballada távoli ro-
konai fellelhetõk ez európai folklóranyagban. Székely-
földön elõször Kriza János gyûjtötte össze, s máig is
Udvarhelyszéken és a moldvai csángóvidéken ismere-
tes. Témája a pénz, a vagyon bûvölete, mely az anyai
érzelmektõl is megfosztja a fõszereplõt. Az elsõ ablak-
táblán Budai Ilona díszes nemesasszonyi öltözetben
kezében viszi „kéncsösküs ládáját”, hogy a környéken

raboló ellenségtõl megmentse. Bal oldalán viszi „haja-
don küs lányát”, jobb felõl „futkosó küs fiát”. Felemelt
fejjel halad szaporán: „Menyen, menyen, menyen, sûrû
fenyves erdõn.” A második ablakkép azt a jelenetet áb-
rázolja, mikor a lovak dobogásától megriadva „leteszi
hajadon küs lányát”, hogy gyorsabban menekíthesse
kincseit. A festõmûvész és az üvegfestõ kifejezõen áb-
rázolja a térden állva könyörgõ leánykát, aki el sem
akarja hinni anyja kegyetlen elhatározását, s így rimán-
kodik: „–Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba, / Es-
sék meg a szüved, ne hagyj itt engemet!” A harmadik
ablakkép már az útjából visszatérõ, irgalmatlan tettét
mélyen megbánó anyát mutatja, aki elhagyott gyerme-
keit kérlelgeti, hogy térjenek hozzá vissza. A kisfiú a
képen dacosan, anyjának hátat fordítva válaszolja:
„Bizon nem menyek én, mert nem voltál anya, / Ha az
lettél volna, itt nem hagytál volna!” Ez a három kiemelt
mozzanat kifejezõen ábrázolja az anya tragédiájának
okát, lefolyását és a bûnhõdését.

A második ballada a Salamon Sára. A bal oldali ab-
lakon a díszes kalotaszegi muszujba (szoknyaféle) öl-
tözött leány türelmetlenül, sietve lovagol
Taliánországba, kedveséhez. A középsõ ablakképen az
elcsábított leányt az ördög karjaiban látjuk megbontott
öltözetben. „Hadd, hogy emeljelek, / Hadd, hogy ölelje-
lek.” A jobb oldali képen a halott lány a földön fekszik,
csupán hûséges lova õrzi együttérzõen: „Liliomra hull-
va / Feküdt a szép hulla.” A ballada erkölcsi mondani-
valója, a lány egyéni tragédiája mûvészien szemléletes.

A harmadik üvegfestmény a feudális társadalmi kü-
lönbségek miatt tiltott házasság tragédiája, a Kádár Ka-
ta (Két kápolnavirág). A virágban továbbélõ halott, a

A találkozó zenekara Nyárádszentlászlón
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halálban is egymásra találó tiltott szerelmesek történe-
te Európa folklórjában is megtalálható. Magyar változat
csak Erdélybõl és Moldvából ismeretes. Az elsõ ablak-
képen a fia keresését gõgösen elutasító Gyulainét lát-
juk, aki félig hátat fordít fiának. Miklós úrfi szelíd arc-
cal, felénk fordulva „szépön kéri” édesanyját: engedje
meg, hogy elvegye Kádár Katát, jobbágyuknak szép le-
ányát. Az anya válasza elutasító, kérlelhetetlen: „–Nem
öngedöm, édes fiam, / Nem öngedi az én rangom!” A
második kép a feneketlen tóba kegyetlenül beledobott

jobbágyleányt ábrázolja vízi növények, hínárok, halak
között, amelyek együttérzõen, mintegy simogatóan kö-
rülölelik, körülfogják az elpusztított lány testét. A har-
madik kép a szerelem halhatatlanságát jelképezõ két
virágszálat jeleníti meg, amint körülfogva a kápolnát,
föléje emelkedve, emberi alakban összekapcsolódik: a
két szerelmes egymástól elválaszthatatlan. Az igazi ér-
zelem legyõzi a társadalmi tiltást, az igazságtalanságot.

Nagy Sándor festõmûvész negyedik üvegképe való-
színûleg egyik legrégebbi, XI. századi balladánk: Júlia
szép leány (A mennybe vitt leány). Vallásos tárgyú,
pogány kori hiedelmek és keresztény elemek kevered-
nek egymással. A ballada valójában egy balladás han-
gulatú leánybúcsú és egy anyai siratóének ötvözete, s
Kallós Zoltán véleménye szerint ez az egyik legtökéle-
tesebb, legmûvészibb balladánk. A keresztény elemek:
a bárány, a misegyertyák, mennyország, a szüzek sere-
ge, a mennyei küldött - ötvözõdnek a pogány magyar
hitvilág elemeivel: a csodaszarvassal (amely itt bárány
alakjában jelenik meg), a tájékoztató fénnyel, a Nap és
a Hold szerepeltetésével - s a hármas kép legmegvilágí-

tottabb, legfényesebb eleme a Nap. Az elsõ ablakkép
térdepelve mutatja a búzavirágot szedõ, „magát mula-
tó” Júlia szép leányt, aki megpillantotta már a második
képen szereplõ, feléje tartó égi küldöttet, a „fodor fejér
bárányt”, amely „egy szép gyalogösvényen hát ott
jõdegel le”. Szarva között hozza a Napot és a Holdat,
„Két szép aranyperec aj! a két szarvába / Aj a két
ódalán két szép égõ gyertya”. A bárány köré a mûvész
dicsfényt von, hogy a mennyei ragyogást kiemelje,
amely Isten küldöttét kíséri. A harmadik kép a menny-
be vitt szüzek seregét ábrázolja, akiknek „híja esett”, s
Júlia az égi hívásra elbúcsúzik édesanyjától, hogy elvi-
gyék „a mennyei karba, a szent szüzek közé”. A négy
népballada a népmûvészet formakincsét használja fel.
Nagy Sándor magyaros népi szecessziós mûvészete új-
szerûen fogalmazza meg a népballadák témáit, s dina-
mizmusával, a lényeges balladaelemek kiemelésével
hangsúlyozza a bennük rejlõ tömörséget és tragiku-
mot, a magyar népballadák jellemzõ vonásait.

A Kultúrpalota monumentális épülete mûvelõdési
intézmények sokaságának nyújt otthont. Itt található
az Állami Filharmónia, a Maros Megyei Könyvtár, a
Mûvészeti Múzeum, a földszinti kiállítóterem és a Tör-
téneti Múzeum állandó tárlata.

A Városháza tornyába 202 lépcsõ vezetett fel, s a
gyönyörû kilátás csodálatosságát még a szemerkélõ,
szeles esõ sem vehette el. Ebben a csodálatos környe-
zetben, itt, a Városháza dísztermében került sor a Talál-
kozó megnyitó ünnepségére. Itt hangzott fel a „ván-
dorfecske hazatalált”, a Régi székely himnusz csodála-
tos dallama egy népdalénekes diáklány ihletett elõadá-
sában. „Vándorfecske hazatalált / édesanyja fészkére
szállt. / Hazajöttét megáldotta / Boldogságos
Szûzmária” – mintha nekünk, „hazatalált” bolyaisok-
nak szólt volna ez az ének. Mintha mi lettünk volna
ezek a „vándorfecskék”. Hazataláltunk a két Bolyai vá-
rosába, székely testvéreink fõvárosába.

A megnyitó ünnepséget megtisztelte a jelenlétével Dr.
Veszeli Tibor Bolyai-kutató, Brassai Zsombor, az RMDSZ
Maros megyei vezetõje, Kelemen Márton, a Maros Megyei
Tanács elnöke, Dr. Dávid László, a Sapientia Egyetem rek-
tora és Vincze Lóránd EU-képviselõ.

Bálint István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igaz-
gatója, a Szent György Lovagrend tagja meleg szavak-
kal köszöntötte a házigazdák nevében a vendég iskolák
képviselõit. Károly Frigyes, a szombathelyi bolyai igaz-
gatója a vendégek nevében megköszönte a baráti fo-
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gadtatást. Dr. Dávid László rektor köszöntõjében ki-
emelte többek között a kárpát-medencei egységben
gondolkodás eszméjét. „Nincsen sikeres anyaország –
mondta figyelmünkbe ajánlva –, amíg a nemzetrészek
nem tudják megvalósítani magukat. Közös kárpát-me-
dencei oktatási régióban kell gondolkodnunk.”

A Bolyai-találkozó értelmét fogalmazta meg Brassai
Zsombor. Marosvásárhely frontváros az erdélyi váro-
sok között, mert már fele-fele a magyar-román arány.
Az itteni magyaroknak meg kell küzdeni a nyelvi és ki-
sebbségi jogaikért. Nemzetpolitikailag ezt a küzdelmet
csak minõségi magyarként lehet megnyerni. Ennek
fontos része egy ilyen találkozó.

Néhány gondolat a különbözõ beszélgetésekben el-
hangzott román-magyar viszonyról. „A fõ gondunk az,
hogy a románság azt gondolja, Trianonnal Erdély múlt-
ját is megkapta.” „A román tudomány számára a dákok
és a tegnap délután öt óra között nincs más korszak.”
„A román politikának az a lényege, hogy húzzák az
idõt.” „Nem a föld mondja meg, hogy hol lehetsz ma-
gyar, hanem a szív.”

A kincsekkel teli város másik kulturális aranybányá-
ja a Teleki Téka, Erdély legrégebbi közkönyvtára.
Gernyeszegi Teleki Sámuel gróf (1739-1822) alapította.
Basel, Utrecht és Párizs egyetemein tanult. Ott határoz-
ta el, hogy a nyugati kultúra utolsó bástyáját jelentõ er-
délyi hazájába is elhozza a tudományokat és a mûvé-
szeteket. 40 ezer kötetes könyvtárt gyûjtött össze 60 év
alatt, amelynek kiemelkedõ értéke ma, hogy múzeum
és élõ könyvtár is egyben. Megõrizték ugyanis a könyv-
tár XVIII. századi állapotát, minden az eredeti elrende-
zésben van ma is, tehát a közkönyvtárjelleg mellett
könyvtármúzeum is egyben. A gyûjtemény enciklopé-
dikus jellegû, inkább tudományos, de irodalmi klasszi-
kusok is megtalálhatók.Különleges kincsei az õsnyom-
tatványok. A legrégebbi könyv az 1475-ös bolognai ki-
adású Liber de homini.Az õsnyomtatványok mellett
különleges értékei az editioprincepsek, az elsõ kiadá-
sok. A gyûjteményben 1000 a különbözõ Szentírások
száma. Folyamatosan bõvül, ma már 230 ezer kötetet
számlál. Megtalálható itt az Amerikai Függetlenségi
Nyilatkozat egy különleges, John Vins-féle változatá-
nak másolata is. Az amerikai turisták alig hisznek a
szemüknek, amikor itt járnak.

Számunkra ez is „szent tér”: Bolyai-templom. Ki
tudja hányszor töltötte itt a szabad idejét a két Bolyai a
könyveket tanulmányozva. A kutatók számára kin-

csesbánya a könyvtári jegyzõkönyv, amely számon
tartja, hogy mikor mit olvastak. Nem véletlen, hogy itt,
a Teleki Téka épületében van elhelyezve a Bolyai Mú-
zeum is. 1937-tõl mûködik. A kis boltíves szobát uralja
Bordy András A két Bolyai címû olajképe. Digitalizált

formában találhatók itt meg a Bolyai-kéziratok. Egy
másik falon Bolyai Farkas önarcképe, alatta íróasztala
és diákládája. Dr. Kiss Elemér, Bolyai-kutató, MTA-tag
mondatai jutottak eszembe, miközben az olajképet bá-
multam: „Rendkívüli élmény volt. […] A Bolyaiak szel-
leme itt volt közöttünk. Újra együtt lehetett apa és fia.”

Este mindenki kiöltözve, izgatottan készült a gálára,
ahol az iskolák szellemes, kreatív bemutatókat tartot-
tak a megadott témára: Farkas 13. A gála közös éneklés-
sel, az új Bolyai-dal tanulásával fejezõdött be.

A Találkozó harmadik napja a felejthetetlen kirándu-
lásé volt Parajd, Korond, Szováta, Nyárádszentlászló út-
vonalon. Elsõ utunk a parajdi sóbányába vezetett.
Parajd a Székely Sóvidék központja, amely a sónak kö-
szönhette fejlõdését. Itt fakad Erdély legtöbb sós forrá-
sa, itt található Erdély egyik legnagyobb sóbányája és
Erdély egyetlen sószorosa. Minden látnivalója ahhoz a
sóhoz kapcsolódik, amely a vidéknek a „fehér aranyat”
jelentette és jelenti. Ma is igaz az a mondás: „a sóvidéki
ember sóból teremti meg a jövõjét.” Az 1600 m vastag
sótönzs, amelynek Parajd köszönheti a létét, 3 milliárd
tonna kõsót foglal magába, amellyel 40 éven át el lehet-
ne látni a világot, ha figyelembe vesszük a mostani
sóhasználatot. Az aktív sóbánya egyes járatait nemcsak
turisták látogatják, hanem gyógyulni vágyók is, hiszen
a légúti megbetegedésekben szenvedõk hatékony
gyógyulását jelentik a bánya gyógytényezõi: száraz és
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tiszta levegõ, amelynek gyulladáscsökkentõ hatása
van, állandó 14-15°C hõmérséklet, magas szén-dioxid
tartalom, amely serkenti a légzõszervet, 2%-al jobb a
szervezet oxigénellátása. Ma is õrzöm a bányából való
kilépéskor ajándékba kapott díszes csomagolású kiló
só dobozát. A benne lévõ só néhány hete fogyott el. Így
minden étel Parajdra emlékeztetett.

A következõ állomásunk Korond volt. A Székelyföld
egyik legdinamikusabban fejlõdõ települése, a fazekas-
mesterség központja. Neve elválaszthatatlan a népi ke-
rámiától, nincs még egy olyan fazekasközpontja Er-
délynek, ahol ennyi embert foglalkoztatna ez a mester-
ség. A falu fõutcája egy állandó kirakodó vásár. A ha-
gyományos korondi színvilág: a sárga, zöld, barna jel-
legzetes motívumai: rozetta, tulipán, madár, szarvas és
életfa. Nagyon fontos a kitöltött és kitöltetlen felületek
egyensúlya. Egyébként nemcsak a minták, hanem az
edények alakja is szimbolikus. Sajnos a sûrû turistajá-
rás kommercializálta a falut, a kirakodóvásárban már
rengeteg bóvlit kínálnak. Tudni kell, hol, kinél lehet va-
lódi értéket vásárolni.

Szovátán ebédeltünk a Domokos Kázmér Líceum
kantinjában. Szováta nemzetközi hírû gyógyfürdõ,
amit a sónak köszönhet. Egyike Székelyföld legfiatalabb
településeinek, csak 1884-ben válik hivatalosan gyógy-
fürdõhellyé. A századforduló után kezdett igazán fejlõd-
ni, ekkor nyeri el monarchiabeli külsejét, amely svájci
típusú, de székely fafaragást dicsérõ villáinak köszön-
het. Szováta külön érdekessége a só és az erdõ együttlé-
te, a sós tavakat évszázados erdõk veszik körül. Ez a ter-
mészet csodája: a hegyeket alkotó sófelbukkanásokon,
a különbözõ töménységû sós tavak körül óriási bükk-
és tölgyerdõk zöldellnek, érdekessége, hogy éppen a
sótûrõ növények hiányoznak Szováta flórájából. 7 sós
és 2 édesvizû tava van. Mindezek közül a leghíresebb és
egyben a legnagyobb a Medve-tó, amely három világre-
kordot is magának mondhat: a Föld egyetlen tava,
amelynek pontosan tudjuk kialakulása idejét (1875. má-
jus 27, délelõtt 11 óra), a Föld legnagyobb heliotermiás
tava (fordított hõmérsékletû), a világ legnagyobb sós ta-
va, amely zöld környezetben található.

Nyárádszentlászló szabadidõközpontjában zajlottak a
további programok: vacsora, ügyességi vetélkedõ a diá-
koknak, tábortûz. A Nyárád a Maros mellékfolyója, a
Görgényi-havasokból ered, nyugati irányban folyik és
Nyárádtõnél ömlik a Marosba. Nyárádszentlászlón talál-
ható maros megye legnépesebb unitárius közössége. A fa-

lu neve Szent László nevéhez kötõdik, a szájhagyomány
szerint a falu mellett vadászott a szentéletû király, sátra he-
lyén ma templom áll. Ez az Árpád-kori templom Erdély
egyik legértékesebb mûemléke. A dombtetõt koronázó is-
tenházának fõbb értékei: vaskos, zömök tornya 1498-ban
öntött haranggal, 15. századi freskói, félköríves szentélye,
rovásírás felirata, régi faragott fedeles kapuja. Mi, tanárok
a templomlátogatást választottuk alternatív programként.
Kevesen voltak köztünk, akik jártak már unitárius tem-
plomban, én is életemben elõször. Fel lehetett mászni a
harangtoronyba, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a
Nyárád menti tájra.

A negyedik nap került sor a Bolyai János Elméleti Lí-
ceum dísztermében a versenyeredmények kihirdetésé-
re és a díjátadásra.

Matematikaverseny:   1. Ócsa
2. Budapest
3. Marosvásárhely

Történelem-néprajz:    1. Budapest
2. Marosvásárhely
3. Ócsa

Film- és képzõmûvészet: 1. Marosvásárhely
2. Zenta
3. Mosonmagyaróvár

Színdarab:     1. Marosvásárhely
2. Aknaszlatina
3. Kecskemét

Irodalmi kreativitás:  1. Salgótarján
2. Szombathely
3. Marosvásárhely

Kincskeresõ:  1. Salgótarján
2. Szombathely
3. Zenta

Robotolás:       1. Szombathely
2. Zenta
3. Salgótarján

Az összesített végeredmény: 1. Marosvásárhely
2. Budapest
3. Szombathely

Felejthetetlen találkozó volt diák és tanár számára
egyaránt, amelyre most is érvényesek Bálint István
marosvásárhelyi igazgatónak a 2005-ös találkozón
mondott szavai: „A Bolyai Szövetség erejével hegyeket
lehet mozgatni…. A magyarság összetartozását a fiata-
lok tudatával táplálni a legfontosabb nemzeti küldetés.”
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Mikor megkérdezi tõlünk valaki: „Na, hol voltatok a
nyáron?” A sok-sok élmény közé sorolhatjuk azt is,
hogy volt lehetõségünk elmenni egy német nyelvi tá-
borba, Egerbe. Ezután nem sokan lelkesednek, hiszen
unalmasnak tartják és kétségbeesetten kérdezik: „és
túléltétek?”. Méghogy túléltük? Sajnáltuk, ha kihagytuk
volna. A tanévzáró után keresett meg minket
Horváthné Scholcz Erika tanárnõ, és mi örömmel él-
tünk a lehetõséggel.

Több mint másfél órával elõbb érkeztünk meg Eger-
be, így még bõven maradt idõnk, hogy sétáljunk a vá-
rosban. Kedvesen fogadtak minket az egri fõiskola ta-

nárai és két diákja, akik felügyeltek ránk ebben a há-
rom napban. Megismerkedtünk táborozó társainkkal,
akik majdnem mind más helyrõl érkeztek. Talán csak
egy közös pontunk volt: mindannyian szeretjük a né-
metet. A regisztráció után egy „rövid” tájékoztató kö-
vetkezett a fõiskoláról, utána pedig vicces játékokon ke-
resztül próbáltuk jobban megismerni egymást, és per-
sze megtanulni a másik nevét (több-kevesebb siker-
rel). Este a kollégiumban lettünk elszállásolva, minden-
ki megkapta a szobáját, ami elõzetes félelmeinkkel el-
lentétben meglepõen jónak bizonyult. Vacsorára mind-
annyiunknak egy egész pizzával kedveskedtek, ami-
nek az elpusztítása nehezebbnek tûnt, mint az Über-
nachtungsmöglichkeiten kiejtése. Ekkor többen is
megfogadtuk, hogy soha többé nem eszünk pizzát. Ezt
végül két hétig tudtunk betartani.

Másnap reggel úgy kellett kelnünk, mintha iskolába
mennénk, és ez talán nem volt a legkellemesebb érzés
így nyár elején. Így annak rendje és módja szerint nem
bírtunk idõben elindulni a kollégiumból, de a félmara-
ton világcsúcsának megdöntésével sikerült pontosan
egy perccel a német órák kezdete elõtt megérkeznünk.
A bemutatkozáskor enyhe sokkhatásként ért minket,
hogy a legtöbben már legalább tíz éve tanulnak néme-
tül. Ezzel ellentétben vidáman teltek az órák, és olyan
dolgokat tanulhattunk, amik hasznosak a hétköznapi

Némettábor az EKF-en

Dancsok Petra, Guszti Eszter
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életben, így egyáltalán nem unatkoztunk. A lazább, já-
tékos óráktól kezdve az erõsen emelt szintû elõadáso-
kon át minden elõkerült, volt amikor a magnón hallott
mondatokat kellett más nyelvtani szerkezetbe átírni,
amirõl mindenkit biztosíthatunk, hogy nem volt egy-
szerû. Kaptunk német nyelvû újságokat is, amikre a ta-
nárok azt mondták, hogy inkább „gyerekeknek” szól-
nak. Bevalljuk, hogy tetszettek a lapok, és ilyen esetek-
ben szívesen letagadjuk életkorunkat. A délutánt a vá-
rosban töltöttük, sétálgattunk, fagyiztunk és beszélget-
tünk (nem németül?). Este pedig kipróbáltuk a nagyon
hangulatos egri pláza udvarán a szabadtéri mozit.

Harmadnap együtt indultunk német nyelvû idegen-
vezetéssel a város látnivalóihoz. Sokszor voltunk már
Egerben, de még így is akadt olyan hely, ahol eddig
még egyikünk sem járt. 

Sajnos gyorsan vége lett a napnak, így délután a bú-
csúzkodás után hazaindultunk.

Úgy véljük, tényleg kár lett volna kihagynunk ezt
a tábort. Sokat nevettünk, többet megtudtunk a né-
met nyelvrõl, és ami mindannyiunknak a legfonto-
sabb volt: együtt tölthettük az idõt olyanokkal, akik
vagy eddig is jó barátaink voltak, vagy most már
azok lettek.
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Manapság egyre elterjed-
tebb sport a fiatalok körében a
lovaglás. Az érdeklõdõk vá-
laszthatnak a díjugratás, díjlo-
vaglás, military, fogathajtás,
lovastorna, távlovaglás, wes-
tern, valamint galopp szakágak
közül. Bármelyiket is választ-
juk, rájövünk, hogy ez egy
rendkívül összetett és egész
embert kívánó sportág. Kör-
nyékünkön is számos lovarda
épült, ahol mindenki elsajátít-
hatja a lovaglás alapjait, és bete-

kintést kaphat e sport bármelyik ágazatába.
Az egyik leglátványosabb és legnehezebb szakág a díj-

ugratás. A versenyeken a lovasok különbözõ, egymástól
eltérõ magasságú és szélességû akadályokból álló soroza-
tokon ugranak át. Különbözõ versenyszámokra lehet ne-
vezni, bár minden egyes számhoz szigorú követelmények
tartoznak. A legáltalánosabb pályák a B0-B5 (80-90cm-
135-155cm), bár vannak sokkal izgalmasabb verseny-
számok is, mint például a lovagolj és vezess, amelyben
nem csak lóval, hanem autóval is teljesíteni kell az adott
feladatokat. A versenyeket természetesen a pályát a legke-
vesebb verõhibával a szintidõn belül teljesítõ lovas nyeri.
A versenynapokon 04:00-kor már a lovardában vagyunk,
hiszen fel kell vezetni a lovakat a szállítóra, és néha elõfor-
dul, hogy a sporttársunk úgy dönt neki aznap nincs ked-
ve az utazáshoz, ami eléggé meg szokta nehezíteni a dol-
gokat. Az elsõ versenyszám 10:00-kor kezdõdik, ezért
mindig sietnünk kell bemelegíteni lovainkat, majd amint a

bírák szólítanak, a lo-
vas zakóban, és fehér
lovaglónadrágban kö-
teles belovagolni a pá-
lyára, majd csengõ-
szóra megkezdheti az
ugratást. Minden ver-
senyszám végén ered-
ményhirdetés van,
melyen az elsõ 6 he-
lyezettet szalaggal dí-
jazzák, az elsõ 3 pedig kupát is nyer, majd ezután tiszte-
letkört lovagolunk, ezzel megtisztelve minden jelenlévõt.

Én magam is sokáig ûztem versenyszerûen ezt a
sportágat, de ma már inkább a 2015-ös Nemzeti Vágtára
edzünk lovammal, Dámával, aki egy fekete Magyar
Sportló kanca. Már 9 éve lovagolok, de még csak 4 éve
tartozok a boldog lótulajdonosok körébe, bár Dámánál
kiszámíthatatlanabb, akaratosabb és kezelhetetlenebb
lóval még nem találkoztam. Ezek a tulajdonságai ered-
ményeztek számomra 9 agyrázkódást, és az is elõfor-
dult, hogy a 800 kg-ja rajtam landolt egy szerencsétle-
nebb esés következtében. Mindezek ellenére, bármikor
meglát, szeretetéhesen jön oda hozzám, mint egy kisku-
tya. Bértartásban tartom õt a TÉBA lovastanyán, ami
annyit takar, hogy etetik és itatják õt, valamint elszállá-
solják, 35.000 Ft-ért havonta. A lótartáshoz hozzá tarto-
zik a ló ápolása, és folyamatos lovaglása. Soha semmire
nem cserélném a lovammal töltött idõt, sem az estéket,
amiket mellette virrasztottam, mikor nem tudtuk mi lesz
vele reggel, de együtt minden akadályt sikerült legyõz-
nünk és ez így lesz a jövõben is.

Lóháton

Károlyi Kyra

2008 nyarán, 11 éves ko-
romban ismerkedtem meg
elõször ezzel a sporttal. Egy
kis faluban kezdtem el gyako-
rolni, ahol nemsokára rájöt-
tem, hogy a lovaglás rabjává
váltam.

Ebben a szenvedélyem-
ben nem maradtam egyedül,
egy jó barátnõm vezetett be a
lovaglás rejtelmeibe, aki na-

gyon eredményes versenyzõ volt. Ez idõ alatt jól elsajá-
títottam az alapokat, és kb 1-1,5 év alatt jutottam el ar-
ra a szintre, hogy én is kipróbálhattam a díjugratást.
Évekig gyakoroltam ezt a sportágat kisebb-nagyobb si-
kerekkel, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nekem
nem itt van a helyem. Sokkal inkább a galopp iránt ér-
deklõdtem, így 2014 januárjában azt a döntést hoztam,
hogy ellátogatok Dunakeszi-Alagra, az állami ménesbe.
Itt ugyanis a kedvenc hobbimé a fõszerep.

Az itteni lovassport története 1889-ben kezdõdött,
amikor gróf Széchenyi István megvette Alagpusztát. AzSimon Dorottya
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építkezések angol mérnökök bevonásával történtek,
több versenypályát is kialakítottak. Egy évtized alatt
olyan lovas-központot hoztak létre, ahol rövid idõn be-
lül a legjobb trénerek kezébõl kikerülõ lovak rangos
nemzetközi versenyeket nyertek. Fénykorában Alagon
több száz ló volt és a világ legnagyobb tréningközpont-
jai közé tartozott. A világháború után viszont megállt a
fejlõdés a magántulajdon korlátozása miatt.

Szóval tudtam, hogy nem egy modern helyre me-
gyek, de ez nem tartott vissza. Valami azt súgta, hogy
ott csak jó kezekbe kerülhetek. Pár napos gyõzködés

után sikerült a szüleimet rávenni arra, hogy hagy te-
gyek egy próbát. Azóta minden szombat reggel Duna-
keszin kezdem a napom. A hétvégén kívül pl. az érett-
ségi szünetet is kihasználtam arra, hogy edzek. Ez nem
volt hiábavaló, végre kipróbálhattam, milyen igazi teli-
vérrel, versenylóval végigszáguldani a pályán. Leírha-
tatlan! Találkozhattam Ribárszki Sándorral, az egyik
leghíresebb magyarországi trénerrel, na meg volt sze-
rencsém közelrõl látni a „Magyar csodaló” néven is-
mert Overdose mindennapjait. Már megérte!

Elmondhatom, hogy pár hónap alatt rengeteget ta-
nultam az új edzõmtõl. Sok tapasztalatot szereztem az
ottani emberektõl lótartás szempontjából is, amit ott-
hon, a saját lovamnál hasznosítok. Igen, van egy ma-
gyar sportlovam 2 éve, akit Salvadornak hívnak és bol-
dogan él három bari társaságában. Reggelenként apu-
kám segít az etetésben, délután pedig én gondozom.
Elég nagy felelõsséggel jár egy ilyen állat tartása, sok a
tennivaló körülötte. Ezért jól meg kell gondolni, hogy
igazán szeretnénk-e otthonra egy ilyen házi kedvencet
Reggel és este gondoskodni kell a friss takarmányról,
vízrõl. Mondják is sokan, hogy a lovaglás több mint
sport. De nem csak ezért! A ló nagyon hálás állat, egy
igazi társ. Akár a pályán edzünk, akár terepen lovago-
lunk, mindig van valami új élmény. Ezen kívül nagyon
személyiség-formáló lehet ez a hobbi. Megtanít komo-
lyan együttmûködni társunkkal, arra, hogy hogyan le-
gyünk türelmesek, engedékenyek, de egyben határo-
zottak is. Tudni kell döntéseket hozni rövid idõn belül
a legnagyobb sebességnél is. Pontosnak, precíznek kell
lenni. Igen, kicsit összetett, de megéri!

S, hogy mik a terveim? Elsõsorban a Nemzeti vágtán
szeretnék indulni, ez már egy nagyon régi vágyam.
Azután pedig jó lenne kipróbálni a díjugrató versenyt
is, de ez még a jövõ zenéje. Igazából csak az számít,
hogy a lovak közelében legyek.

Mindenesetre nagyon is ide illik egy idézet, ami so-
kak számára ismert lehet, de nekem mégis az egyik
kedvencem: „ A ló elõnye tenger, a bölcsnek ló való,
mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló.” 

Mindig szerettem az ütõs
játékokat. 6 évesen fogtam
elõször teniszütõt a kezem-
ben, majd 13 évesen biztat-
tak, hogy kezdjek el tollas-
labdázni is. Elõször azt hit-
tem, hogy nem sok különb-
ség lehet a kerti tollas és a
rendes pályán játszott tollas-
labda között. Kiderült, hogy
milyen nagyot tévedtem.
Rengeteg mozgás és kon-
centráció szükséges a játék-

Tollaslabda

Bálint Sára
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hoz, de emellett nagyon élvezem és a társaság is ki-
váló.

A tollaslabda a világ leggyorsabb ütõs játéka. A lab-
da több mint 200 mérföld/órás sebességgel hagyhatja
el az ütõt. Egy tollaslabda játékos több mint 1 mérföldet

mozoghat egy meccs alatt. A legjobb labdák tolla a libák
bal szárnyának tollaiból készül, 16 toll kell egy labda el-
készítéséhez. A tollaslabda az egyik legnépszerûbb
sport Malajziában és Kínában, közülük kerülnek ki a
legeredményesebb játékosok. Európában a dán tollas-
labdázók érik el a legszebb sikereket. 1992 óta már az
Olimpiai játékok közé soroljuk.

Számos híresség is tollaslabdázik: Diego Maradona,
Paul Newman, Ana Ivanovic.

Magyarországon is kezd egyre népszerûbbé válni ez
a sport: Budapesten és Pécsen már vannak csak tollaso-
zásra épített csarnokok is, ahol nemzetközi versenye-
ket és edzõtáborokat is szerveznek.

A diákolimpiák is igen népszerûek, a mezõny rend-
kívül népes. Az Országos Diákolimpia Döntõn közel
1000 diák vesz részt. Rendezték már Pápán, Gyõrben
és Salgótarjánban is.

Salgótarjánban sajnos kevés lehetõség van a sport
ûzésére, csupán heti egy lehetõség van a játékra. Ettõl
függetlenül szép eredményeket érünk el a diákolimpiá-
kon. Bolyais éveim alatt az Országos Döntõn 8., 3.
majd a következõ évben 2. helyezést értem el.

Remélem mások is kedvet kapnak egy kis tollaso-
zásra, még ha csak a kertben is vagy az iskolában test-
nevelés óra keretein belül.

Manapság ritkán tapasz-
talható önzetlen segítõkész-
ség révén gazdagodhatott a
Salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium kondi terme.
Végvári Tamás, az iskola volt
tanítványa által elindított
gyûjtés során közel félmillió
forintot adományozott hat
egykori bolyais diák. A tanu-
lók által igen kedvelt erõsítõ
terembe így hét új padot, illet-
ve gépet vásárolhattak a gim-
názium testnevelõi. Az iskola

diákjai nagy örömmel és lelkesedéssel vették birtokuk-
ba az új gépekkel felszerelt termet. Ezt – a fõleg fiúk kö-
rében közkedvelt – sporttevékenységet egyre többen
versenyszerû körülmények között is kipróbálják. Az

elmúlt évek megyei fekvenyomó diákolimpiai verse-
nyein több bolyais diák is a dobogó legfelsõ fokára ál-
hatott.

Tamás az ötlet gazdája így nyilatkozott: tavaly szep-
temberben volt a 20 éves érettségi találkozónk és akkor
jutott eszembe, hogy segíthetnénk a volt iskolánknak,
amelynek sokat köszönhetünk. Az elfoglaltságom mi-
att kicsit elnyúlt a szervezés és csak egy pár osztálybé-
li, illetve iskolabéli barátomnak tudtam szólni, de
mindegyikõjük nagyon pozitívan reagált az ötletre és
nagyvonalúan támogatta a kezdeményezést. Pálfalvai
Zoltán igazgató úrral egyeztetve a konditerem fejleszté-
se mellett döntöttünk, ahol mi is sokat gyúrtunk és
még annak idején az építésébe is besegítettünk. Az
adományozók István, Balázs, Zsolt, András és Norbert
voltak rajtam kívül. Mindenki nagyon örült, hogy sike-
rült megvalósítani az ötletet, reméljük mások is köve-
tik, vagy már követték is példánkat!

Megújult a Bolyai kondi terme

Pálfalvai Zoltán
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Iskolánk nagyon régóta rendelkezik már kon-
diteremmel és mindig voltak olyan tanulók, akik szíve-
sen le is jártak oda. Bolyais életünk kezdete óta mi is
csatlakoztunk ehhez a szokáshoz.

„A testépítés akkor lehet hatékony és jövedelmezõ,
ha néhány alapvetõ szabályt figyelembe veszünk. Na-
ponta érdemes többször étkezni két-három óránként.
Elsõsorban az összetett alapgyakorlatokra helyezzük a
hangsúlyt. Vigyázni kell az izom túledzésére, a keve-
sebb néha több. Tartsunk pihenõnapokat, két napnál
többet ne eddzünk zsinórban. Konditermen belül fon-
tos a súlyok elpakolása, gépek
rendben tartása.” 

Természetesen nem min-
denki azért dolgozik kemé-
nyen, hogy élsportoló legyen,
mindenkinek megvan a maga
célja: Sokan azért járnak ide,
hogy izomtömeget növeljenek,
valaki felesleges kilóitól szeret-
ne megszabadulni. Valaki szál-
kásodni szeretne, míg valaki
csak szimplán erõsebbé akar
válni.

Az eltelt idõ során szeren-
csére mindannyian sokat fej-
lõdtünk, van aki kitartó munka
után megszabadult a fölös kiló-
itól és ezután sem fejezte be,
hanem folytatta az erõsítésért.
Egy másik diáktársunk olyan

gyakorlatokat sajátított el, mint például a kézállásban
végzett karhajlítás és nyújtás, valamint az egylábas
guggolás, amik nem csak nehezek, hanem élvezetesek
is. A súlyzós edzéseknek köszönhetõen iskolatársaink
különbözõ versenyeken is kiemelkedõ eredményeket
értek el.

Idõ elteltével nemcsak mi, hanem a kondi is jelentõs
változáson ment át. Volt bolyais diákok, számos új gép-
pel, súlyokkal és rudakkal támogatták iskolánkat. A
tükrök felújítása után az egész terem jobban nézett ki.

Talán a legjobb dolog az edzés mellett mégis maga a
közösség. Sokan talán azt gondolják, hogy az edzés fo-
lyamata unalmas, de a társaság fizikai és mentális tá-
maszt nyújt. Ha a szükség úgy kívánja, segítünk egy-
másnak.

A konditerem az évek során fontosabbá vált szá-
munkra. Órák után mindig jól esik lemenni erõsíteni, a
gõzt kiereszteni és kizökkenni az egész napos szellemi
leterheltségbõl. Szerencsés a helyzetünk, hiszen a te-
rem ajtaja mindig nyitva áll számunkra. Természete-
sen mindig változik valami, új és új arcok érkeznek és
reméljük, hogy a fejlõdés nem áll meg. Mi biztos, hogy
amíg csak lehet, ott leszünk és mindenkinek csak aján-
lani tudjuk ezt a rendkívül hasznos és hangulatos idõ-
töltést.

Miért is szeretjük a konditermet?

Tóth Péter, Oravecz Ákos
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„Szerencsésnek érzem magam, hogy a Bolyaiban taníthatok”
Interjú Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõvel

A 2013-2014-es tanévben
Bolyai Emlékplakett és Dísz-
okirat kitüntetést kapott
Zsiveráné Fekete Borbála ta-
nárnõ, aki ezúttal a tehet-
séggondozás és versenyez-
tetés terén végzett kiemelke-
dõ munkájáért vehette át a
rangos díjat. Ennek kapcsán
került sor az alábbi beszél-
getésre.

– A több mint 30 éves ta-
nári pályafutásod alatt na-

gyon sok tehetséges diák ért el olyan kiemelkedõ ver-
senyeredményeket, amelyekhez Te is nagymértékben
hozzájárultál. A tanári elhivatottságon kívül mi szük-
séges a sikeres versenyfelkészítéshez, a tehetséggon-
dozáshoz? Mivel lehet motiválni az amúgy igencsak
leterhelt tanulókat arra, hogy egy adott versenyen mi-
nél jobban megállják a helyüket?

– Azt hiszem, elsõsorban szerencse. Hiszen, ha
nem egy olyan iskolában tanítanék, ahová olyan diá-
kok jelentkeznek, akiknek a célja az, hogy tovább ta-
nuljanak, akkor én hiába akarnám õket motiválni.
Tehát szerencsésnek érzem magam, hogy a Bolyai-
ban taníthatok. Fontos, hogy a tanulóknak céljaik le-
gyenek, és én megpróbálom õket vezetni a céljaik fe-
lé. Én látom a távlati célt, õk pedig kis lépésekkel kell,
hogy eljussanak oda. Az félelmetes lenne számukra,
hogy a végcélra koncentráljanak már a kezdetekkor,
viszont mindig csak egy lépést kell megtenniük a jó
irányba.

A másik kulcsfontosságú dolog a lelkesedés. Volt
olyan országos verseny, amit úgy nyertek meg a di-
ákjaim, hogy belõlem fakadt a lelkesedés, mert õk
nem is igazán akartak jelentkezni. Bevallom, a ver-
seny témája az egyik kedvencem volt, s így nem csak
tényanyagban tudtam sokat adni nekik, hanem a sa-
ját élményeimet és a témakör szeretetét is.

Azt gondolom, hogy min-
denki le van terhelve, diák is
és tanár is, de ha kedvünk
van valamit csinálni, akkor
nem számít sem az idõ, sem
a fáradtság. Te magad is tu-
dod, hogy veled csak a nulla-
dik órában tudtunk készül-
ni az OKTV-re, mégis orszá-
gos harmadik helyet értél el.

– Szívügyed az angol-
szász országok civilizációjá-
nak tanítása. Jó pár éve is-
kolánk megrendezi a megye
általános iskolásai számára
az angol nyelvi civilizációs versenyt. Az évek során fá-
radhatatlanul munkálkodtál a támogatók felkutatá-
sában, a rendezvény megszervezésében. Milyen sze-
repet játszik ez a vetélkedõ a tehetséges tanulók felis-
merésében és felkarolásában?

– Számos olyan tanítványom volt már, és jelenleg
is van, akik elõször általános iskolásként jártak itt a
vetélkedõn, és késõbb ide jelentkeztek. Nem kis fel-
adat volt számukra helytállni a megye legjobb diák-
jai között. Ha erre képesek voltak, az a tapasztala-
tom, hogy itt is jó eredményeket érnek el. A civilizá-
ciós vetélkedõn rájöttek, hogy képesek felkészülni és
jól szerepelni, és ez tovább lendítette õket. Fontos,
hogy el tudják hinni magukról, hogy alkalmasak eze-
ket a feladatokat elvégezni.

– Az elmúlt idõszak egyik kiemelkedõ eredménye,
hogy iskolánk csapata – felkészítõ munkád jóvoltából
– másodszor is megnyerte az országos angol nyelvi ci-
vilizációs versenyt, így ismét országos vetélkedõt ren-
dezünk a Bolyaiban. Mit jelent számodra – és az isko-
lára nézve – ez a siker?

– Elõször hihetetlen volt mind diák, mind a felké-
szítõ tanárok számára, hogy megnyertük 2012-ben
Székesfehérváron az angol-magyar két tanítási nyel-
vû középiskolák számára kiírt versenyt tíz évvel az

Zsiveráné 
Fekete Borbála 

Batki Arnold
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után, hogy elindítottuk intézményünkben a két tan-
nyelvû képzést. Szinte minden évben részt vettünk
ezen a vetélkedõn, de jó esetben a középmezõnyben
végeztünk. Ám 2012-ben jött a lelkesedés – ekkor
Sándor Lilla részérõl –, aki teljes energiájával beleve-
tette magát a felkészülésbe, és nagyrészt neki volt
köszönhetõ a siker, bár szükség volt három tanár fel-
készítõ munkájára és még két másik csoporttagra is.

A második alkalommal, lehet, hogy én voltam az,
aki már csak azért is szorgalmazta a tisztességes fel-
készülést, mert úgy gondoltam, hogy most már be-
csületbõl is helyt kell állnunk. Természetesen ez sem
sikerült volna a diákok komoly munkája nélkül.

Az iskola presztízsének nagyon jót tett az orszá-
gos elismertség. Mi pedig, a felkészítõ tanárok végte-
lenül boldogok voltunk, mert úgy gondoltuk, hogy
mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy az iskolánk felju-
tott a csúcsra, és jó hírû, nagy múltú két tannyelvû
iskolákat utasított maga mögé.

– A tanulói tehetséggondozás (és még sok annyi
más) mellett az elmúlt három évben mentori tevé-
kenységet is végeztél. Ráadásul még diplomát is sze-
reztél ebbõl a területbõl, amihez szívbõl gratulálunk!
Mesélnél nekünk errõl?

– A mentorkodás már a korral jár, hiszen a fiatal
kollégákat segíteni kell pályájuk kezdetén. A pedagó-
gus szakvizsgát adó kétéves képzés, melyet az el-
múlt tanévben fejeztem be az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, az élethosszig való tanulás ékes bi-
zonyítéka, hiszen 55 éves fejjel kezdtem neki. Na-
gyon sokat fejlõdött a pedagógia és a pszichológia tu-

dománya azóta, hogy 33 évvel ezelõtt megszereztem
a pedagógusi diplomámat. Nagyon élveztem, külö-
nösen a pszichológiai témájú tantárgyakat. Az volt az
érdekes, hogy az egyetemen, még tanítás elõtt sze-
reztem az ismereteket, most pedig 30 év tapasztalat-
tal a hátam mögött egészen más szemszögbõl látom
a tanítást.

– Mindezek mellett az orosz nyelvi szakkör csak af-
féle kikapcsolódás vagy „szerelem”?

– Eredetileg két nyelvszakot végeztem, de a rend-
szerváltoztatás után az angol nyelv vette át a fõ sze-
repet, az oroszt nem választották elég számban a ta-
nulók ahhoz, hogy egy nyelvi csoportot lehessen in-
dítani. Néhány évvel ezelõtt egy lelkes kis diákcsapat
kiharcolta, hogy legyen orosz nyelvi szakkör. Ekkor
kérdezte meg tõlem az iskolavezetés, hogy elvállal-
nám-e. Elõször egy kicsit megijedtem, de azután, mi-
vel a nyári szünet állt elõttünk, elvállaltam, gondol-
ván, hogy két hónap alatt lesz idõm felfrissíteni az
orosznyelv-tudásomat. Szívesen foglalkozom azok-
kal a tanulókkal, akik kitartanak, mert valljuk be,
kezdõ szinten elég nehéz ez a nyelv.

– Amikor az iskolai teendõk „nyugovóra térnek”,
mi az, ami kikapcsol, feltölt és új lendületet ad?

– Két kulcsszót említenék: a mozgás és a friss le-
vegõ. Így tudom regenerálni magam. Ez megnyilvá-
nulhat kertészkedésben, túrázásban vagy leggyak-
rabban kocogásban.

– Köszönöm az interjút, és kívánom, hogy még na-
gyon sok tehetséges és szorgalmas tanuló útját legyen
módodban egyengetni az elkövetkezõ években.
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– Szereted a provokáló kér-
déseket? Én igen. Hogy mit
értek ez alatt? Amit a ping-
pongban tenyeres leütésnek
neveznek. Ha az ellenfél jól
reagál, akkor jó a játék. Most
tehát vigyázz, jön a fekete le-
ves!

„Embertõl dicsõséget nem
veszek” – mondá Josua, a ná-
záreti. Egy másik vélemény:
a jól végzett munka tudata
önmagában elég elismerés.
Te mennyire vagy elismerés-

függõ? Mi a véleményed a kitüntetésekrõl?
– Úgy gondolom, elismerésekre mindannyiunknak

nagy-nagy szüksége van. Leginkább visszajelzésként,
hogy jó az, amit csinálunk, haladhatunk tovább az
úton. Elég viszontagságos éven voltam túl (leginkább
magánélet miatt) és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy
az iskolai életben úgy látták, helytálltam. Minden elis-
merés közül a legfontosabb mégis a gyermekeim, ta-
nítványaim szeretete, amely a rossz dolgokon mindig
átsegít.

Épp a minap történt, hogy nagyon rossz hangula-
tom volt. Leültem hát a folyosón egy picit. Odajött
hozzám az egyik volt tanítványom, és egy doboz cso-
koládét nyújtott át, majd így szólt: „A barátnõmmel
együtt adjuk tanárnõnek, mert úgy látjuk, Önnek
most nagyobb szüksége van rá, mint nekünk!” Ezért
a mondatért és gesztusért érdemes tanítani, és imádni
õket!

– Elnézést, hogy közbevágok, de fontos megfigyelé-
sem van. Pótosztályfõnökként két osztálykiránduláso-
don is megfigyelhettem: felnõttnek tekinted az osztá-
lyod tagjait, a saját nehézségeidrõl is õszintén beszélsz
velük. Szerintem ez ritka, de nagyon fontos, hiszen
mi, pedagógusok „lámpások” (Gárdonyi), példák is
vagyunk. Azzal is neveled õket, ha láthatják, Te mi-
képpen gyõzöd le a nehézségeket. A fenti történeted is

ezt bizonyítja.
– Pontosan. Hiszen elsõ-

sorban az életre nevelünk.
Ez viszont nem tankönyvek-
ben van leírva. Illetve – úgy is
fogalmazhatunk – ezt nem
lehet tankönyvekkel model-
lezni. Az élet körülöttünk
olyan sokszínû, mint maga
az ember. Tõled hallottam
egyszer: valamelyik klasszi-
kus regényben – a címére
már nem emlékszem – meg-
kérdezik egy bölcs ifjútól,
hogy szerinte hány közepe van a világnak. És õ meg-
hökkentõen így válaszol: annyi, ahány ember él a föl-
dön, mindegyik számára egy. És ez félelmetesen igaz.
A növendék emberek (mert õk nem „gyerekek” a szó
rossz értelmében) honnan tanulhatnak „életet”? Csak
a szüleik, tanáraik, rokonaik problémamegoldásaiból,
értékrendjébõl, botladozásaiból, gyõzelmeibõl, buká-
saiból. Ilyen értelemben a tanár élete „tankönyv” is,
legalább is az én felfogásom szerint. Ezért én beava-
tom õket. És ezért nagyon hálásak. Talán ez az a „tan-
könyv”, ami életük végéig megmarad bennük.

– Bravó! Profi módon védted az elsõ leütésemet.
Thomas Mann József és testvérei, ez a kérdéses regény
címe. Szerinted tehát mindannyian elismerésfüggõk
vagyunk. Apropó! Függõség. Vannak függõségeid?
Vagy függõség közeli szenvedélyeid? A munkádon kí-
vül persze.

– Persze! De ezt Te is megtapasztalhattad az õszi
osztálykiránduláson. Imádok mindenféle kártyajáté-
kot. A lányaimmal (Anna és Judit) rendszeresen ví-
vunk nagy kártyacsatákat otthon, nyaralás közben, de
sajnos (nagy nevetések közepette) néha alul is mara-
dok. Nagyon szeretek olvasni is, bár mostanában in-
kább csak szakirodalom kerül a kezembe.

Testnevelõként a mozgás is fontos, szabadidõm-
ben kerékpározni szoktam (elõtte súlyt emelni, mert

MEGTALÁLTAM A HELYEM

Interjú Nagyné Kálóczi Edina tanárnõvel

Nagyné Kálóczi EdinaSóvári László
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az emeletrõl elõször le kell vinni a kerékpárt a föld-
szintre, majd vissza az emeletre).

– Most lelassítjuk kicsit a „labdamenetet”. Mesélj
egy kicsit magadról. A pályádról. Miért vagy hogyan
lettél tanár? És miért éppen testnevelõ és informatikát
oktatató pedagógus? A kettõ közül melyik a szíved
csücske? Boldog vagy a pályán? Vagy csalódtál? (Észre
sem veszem, újra tenyeresezek.)

– Fogalmazhatok úgy, megtaláltam a helyem. A
gimnáziumot Berettyóújfaluban végeztem, majd 1
évig az egyik helyi óvodában dolgoztam, igazából ek-
kor döntöttem el, hogy tanár szeretnék lenni és jelent-
keztem az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõisko-
la matematika-testnevelés szakára. A fõiskola után a
ma már bezárt salgótarjáni II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában kezdtem el a pályán dolgozni. Egyik
kedves kolléganõm unszolására vágtam bele egy OKJ-
s felsõfokú oktatás-informatikus képzésbe, majd a
debreceni egyetemen az informatikai tanári diplomá-
ba.

Akiket tanítok, azok tudják, az informatika szív-
ügyem. Igyekszem megértetni a tanítványaimmal,
hogy ez az a tantárgy, amit mindenki mindenhol hasz-
nosítani tud, hiszen a mai világban mindenkinek ren-
delkeznie kell digitális írástudással, ha pedig papírt is
tud errõl szerezni, abban én nagyon szívesen segítek
is. Amikor csak tehetem, a gyerekek rendelkezésére
állok, hiszen én mindig azt mondom: „a gyerek az el-
sõ”! Az õ köszöneteik, visszajelzéseik által érzem úgy,
hogy fontos, amit csinálok.

– Megengeded, hogy most én „skicceljem” fel a szak-
mai arcképedet? Ahogy én látom. Állandó pörgõs tevé-
kenység. Mindez a legkedvesebb, szellemes vidámság
sztaniolpapírjába csomagolva. Ez a mindig „gyors rea-
gálású hadoszlop” nagyon közel áll a mai diákok stí-
lusához. Munkaszeretet, igényesség, határozott tudás,
s mindez humorral leöntve. Elfogadod magadról ezt a
„ceruzarajzot”? Kiváló, mindenre odafigyelõ osztályfõ-
nöknek tartalak. A stílusod „bejön” a gyerekeknek. Kí-
váncsi vagyok, Te mit gondolsz az osztályfõnöki tevé-
kenységrõl? A magadéról elsõsorban? Szerinted el van
ismerve a maga helyén ez a tevékenység?

– Az osztályfõnöki tevékenység, a rengeteg odafi-
gyelés, terelgetés, segítségnyújtás a tanórákon túl, szi-
gor, számonkérés, sohasem volt hálás feladat. A szü-
lõk elvárják, hogy mindig mindenrõl tudjunk, de ez

nem mindig teljesíthetõ. Egyszer egy szülõ megkér-
dezte: „Tudtam-e, hogy a dupla rajz órák közötti szü-
netben az egyik diákom összekötötte egy másik diák
cipõfûzõit, így az majdnem elesett!” Sajnos mindenrõl
mi sem tudhatunk! Sokszor úgy éreztem az elmúlt 5
év során, az osztályom nehezen terelgethetõ, mindig
széthúzó kis társaság. Aztán az utolsó évben kelleme-
sen csalódtam, mert a küzdelem meghozta gyümöl-
csét. Sokat változtunk együtt. Együtt formálódunk és
segítjük egymást! Sok-sok szeretetet és odafigyelést
kapok, kaptam tõlük. Fontos, hogy belátták, jót aka-
runk, és értük dolgozunk!

– A jó pedagógus egyik fontos erénye – meglátásom
szerint – a humorérzék. A másik pedig, hogy megõriz-
ze lényének gyermeki játékosságát. Hogy „homo
ludens”, játékos ember is legyen. Szerinted ez a tulaj-
donság hol kamatozik a tanári munkában? Miben se-
gíthet a játékosság? És – vigyázz (!) -- most megint fo-
nák leütés következik. Meri-e vállalni minden tanár lé-
nyének ezt a részét? Te mered?

– Tudod, hogy ebben egyetértünk. Igen ez egy na-
gyon fontos tanári tulajdonság, de személyiség kérdé-
se is. Nagyon sok kolléga nem meri felvállalni. Vagy
azért, mert egyszerûen hiányzik belõle a játékosság, a
humorérzék. Vagy azért, mert – ugyan van neki ilyen
lénye is, de – egyszerûen úgy érzi, vagy azt vallja,
hogy a tanárnak távolságot kell tartania a diákok felé.
Úgy érzi, hogy a játékosság fellazítja a fegyelmet.

Mondanom sem kell, hogy én – veled együtt – na-
gyon nem értek ezzel egyet. Bizonyos szintig értem,
de egyet érteni vele nem tudok. Érdekesebb az óra a
diák számára, az ellankadó figyelmet remekül lehet
ezzel feléleszteni. Egy-egy humoros megjegyzésre, a
témához tartozó viccre még a nem figyelõk is felkap-
ják a fejüket. És nem beszélve arról, hogy a munka és
a játék nincs antagonisztikus ellentétben egymással.
Játszva is remekül lehet tanulni, sõt -- egyes pedagógi-
ai elemzõk szerint – így sokkal élvezetesebb. Az élve-
zettel végzett munka – és ezt megint nem én találtam
ki – pedig boldogságot okoz. Arról nem is beszélve,
hogy sokkal emberibb, közvetlenebb így a tanár-diák
viszony. Lehet, hogy engem a testnevelõi énem is se-
gít ebben, hiszen a sporttevékenység egy része eleve
játék.

– De hagyjuk most már életünk meghatározó szere-
pét, a tanárszerepet. Ott van még a legfontosabb szere-
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ped, az anyaszerep. Két csodálatos ikerlány boldog
édesanyja vagy, akik ettõl az évtõl már iskolánk tanu-
lói. Kamaszlányok. Ez a szerep sem lehet könnyû. me-
sélj errõl is! Hogyan tudod összeegyeztetni ezt és a sû-
rû iskolai munkát?

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy mindkét lá-
nyom ebben az iskolában, a Bolyaiban tanulhat. Az
otthoni munkában nagyon sokat segítenek nekem:
fõznek, takarítanak, mosogatnak. Jól mûködik az ott-
honi munkamegosztás. Így tudom csak összeegyez-
tetni a lányok nevelését az iskolai munkával. Mivel ily
módon tulajdonképpen részt vesznek az iskolai mun-
kámban is, nem érzik úgy, hogy emiatt elhanyagoltak,
„hátrányos helyzetûek” lennének. Mindent megbe-
szélek velük, s mióta ide járnak tanulni, még inkább
átérzik ezt. Az együtt végzett munka még szorosabb

köteléket szõ közénk. Soha nem kell õket a kötelessé-
geikre figyelmeztetni. Figyelünk egymásra, a szeretet
mindent megold, mindent mûködtet. Nem nagyon jel-
lemzõ, hogy ez a kamasz korosztály a kortársai elõtt,
a folyosón vagy az aulában is fel meri vállalni az édes-
anyja iránti õszinte érzelmeit. Õk minden további nél-
kül ebben a helyzetben is átölelnek, megpuszilnak, ha
úgy hozza a helyzet. Ez igen jó érzés, hiszen azt jelen-
ti, nevelésem fájának gyümölcsei termõre fordultak.

– Kálóczi tanárnõ! Edina! Köszönöm, hogy vállal-
koztál erre a „publicisztikai ping-pong-partira”, hogy
kivédted a tenyereseimet és a fonákjaimat. Az egész is-
kola közössége nevében õszintén gratulálok Neked a
kitüntetésedhez. További eredményes és hatékony ok-
tató-nevelõ munkát kívánok az iskolában és a magán-
életedben egyaránt.
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– Volt szereped abban,
hogy a gyermeked a Bolyai
János Gimnáziumot válasz-
totta?

– Mind a három gyerme-
künk bolyais volt. Azt hi-
szem ebben nekem is volt
egy kis szerepem, hiszen
öreg bolyais diákként a régi
szép emlékeknek köszönhe-
tõen, boldogan ajánlottam
nekik a Bolyait.

– Hány évig voltál a szü-
lõi választmány tagja?

– Hat évig /2008-2014/ voltam választmányi tag,
Dániel fiaméknál, de a két nagyobb gyermekem Bog-
lárka és László osztályaiban is nagyon szívesen tevé-
kenykedtem a közösség érdekében.

– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Mivel a pedagógusok már jól ismertek 2004 óta

végzett szülõi munkám révén, ezért Czene Éva ta-
nárnõ felkért, hogyha már úgyis aktívan kiveszem
részem a választmány munkájából akár tag is lehet-
nék.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Bogica és Lackó együtt kezdték a sulit, négy és

hatosztályos képzésben, ezért ügyesen beilleszked-
tek, könnyedén vették az akadályokat, az iskola pe-
dig megfelelt az elvárásainknak. Dániel otthon min-
dig azt hallotta, hogy a tesók milyen jól érzik magu-
kat a Bolyaiban, milyen klassz dolgok történnek nap-
ról napra, és mennyi új élménnyel lesznek gazdagab-
bak. Azt hiszem nem is volt kérdés, hogy õ is ezt a
gimnáziumot válassza.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

– Az iskola és a szülõk kapcsolatát barátinak és jól
együttmûködõnek érzem. Az intézmény minden se-
gítséget szívesen fogad, értékeli a szülõk építõ ötlete-
it. Az SZMK központi szerepet tölt be az iskola életé-
ben. Jól koordinálja az elvégzendõ feladatokat, és a
szülõk odaadó munkáját. Azt hiszem példa- értékû

bármely más intézmény
számára a mûködése.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös prog-
ramok voltak (szülõk-ta-
nulók-tanárok)? Jónak tar-
tod ezeket az ismerkedési,
találkozási lehetõségeket?

– Számomra, minden
program, rendezvény, amit
a gyermekeimmel együtt él-
tünk át fantasztikus élmény
volt. Látni, hogy boldogok,
élvezik, amit csinálnak, örülnek az eredményeknek,
úgy gondolom ennél nagyobb öröm nem is kell egy
édesanyának. A pedagógusokkal való eredményes
munkához is elengedhetetlenek ezek a találkozások.

– Díjazottjaink évrõl évre hozzájárultak a fõzõver-
senyek sikeréhez, amiért köszönettel tartozunk ne-
kik. Hogyan emlékeznek vissza ezekre a rendezvé-
nyekre?

– Szeretek jókat fõzni, szeretek jókat enni, így
minden alkalommal részt vettem a fõzõversenyeken.
Jó volt látni gyerekeink igyekezetét, hogy társaik el-
ismerését is kivívják egy-egy finomság elkészítésé-
vel.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– Azt hiszem nem nagyon volt olyan rendezvény
az iskolában, amin ha ott lehetett szülõ, ne lettem
volna ott, vagy szervezõként, vagy látogatóként.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Természetesen voltak segítõim. Az évek során
kialakult egy jó kis mag, akikre mindig lehetett szá-
mítani.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a
fiad/lányod?

– Boglárka a Debreceni Orvos Tudományi Egye-
tem Általános Orvosi Karának hallgatója, László a
Budapesti Mûszaki Egyetem Energetikai szakán ta-

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Ildzsáné Ipacs Ildikóval

Pálné Gordos Zita Ildzsáné Ipacs Ildikó
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– Mondj néhány szót ma-
gadról (tanulmányok, mun-
kahely, család)!

– Középiskolai tanulmá-
nyaimat én is a Bolyai Gim-
náziumban végeztem, a dip-
loma megszerzése után 17
évig tanítottam az iskolában,
kezdetben oroszt is, késõbb
csak német nyelvet. Sok szál-
lal kötõdöm az iskolához, itt
ismertem meg a férjemet is,
akivel együtt neveljük 3
gyermekünket, a volt kollé-

gáim között vannak barátaim, volt tanítványaim közül
néhányan mai napig megkeresnek.

– Volt szereped abban, hogy a gyermeked a Bolyai
János Gimnáziumot választotta?

– Azt gondolom, volt szerepe a lányom választásá-
ban annak, hogy ezt az iskolát jól ismerte, sokat hal-
lott róla tõlem, kollégáimtól. Egyetértettünk abban,
hogy a továbbtanulásra itt lehet jól felkészülni, és örü-
lök annak, hogy a várakozásaink beigazolódtak: szép
eredménnyel végzett, bekerült az elsõként megjelölt
helyre, anglisztikát tanul az ELTÉ-n.

– Hány évig voltál a szülõi választmány tagja?
– Öt évig segítettem a szülõi választmány munká-

ját.
– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Mivel ismerõs szülõként érkeztem a beiratkozás-

ra, felkértek, aztán évrõl-évre újra vállaltuk a feladatot
segítõ társammal, Benyus Gáborné, Katival együtt.

– Véleményed szerint mi-
lyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen
szerepet játszik az SZMK?

– Még tanár voltam, ami-
kor többször is megállapítot-
tuk, hogy a Bolyaiban példa-
értékû a tanári kar, az iskola-
vezetés és a szülõk kapcsola-
ta. Már akkor láttuk, hogy a
szülõk segítsége nélkül 
mennyi mindenrõl kellene
lemondani. Úgy látom, az is-
kola nagyon sokat köszön-
het annak, hogy mindig vannak adakozó kedvû, segí-
tõkész szülõk, akiket meg lehet szólítani, akikre lehet
számítani.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös programok voltak (szülõk-ta-
nulók-tanárok)? Jónak tartod ezeket az ismerkedési,
találkozási lehetõségeket?

– Az elsõsök avatása, a szalagavató két olyan, minden
résztvevõ számára feledhetetlen ünnep, ami igazán jó al-
kalom arra is, hogy tanárok és szülõk kicsit kötetlenebb
formában is találkozhassanak, ismerkedhessenek.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– A fent említett két nagy ünnep elõkészítésén kí-
vül minden évben vállaltam feladatot a szülõk-nevelõk
bálján, minden évben vállaltam süteménysütést, ott
voltam az osztálytermünk festésénél, segítettem a fõ-
zõverseny kellékeinek beszerzésében.

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Turcsányi Mariannával

Pálné Gordos Zita Turcsányi Marianna

nul, Dániel szintén a BME -re nyert felvételt Gépész-
mérnöki karra.

– Hogyan ajánlanád az iskolát (egykori diákként)
illetve szülõként a középiskolát most választóknak?

– Minden középiskolát választó diáknak ajánlom,
akinek továbbtanulási szándékai vannak és mara-
dandó szép élményeket szeretne, hogy majd egyszer
õ is büszkén mondhassa gyermekeinek – „Egyszer
én is voltam bolyais.”

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Meglepett, hogy érdemesnek tartottak erre a díj-

ra. Ezúton szeretném megköszönni a megtisztelõ el-
ismerést. Édesanyám is örült és büszke volt rám,
mert annak idején õ is részese volt hasonló elisme-
résnek.

– Köszönöm az interjút.



– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Benyus Gáborné, Kati minden faladatban egyen-
rangú társamként vett részt, végig az 5 év alatt. A leg-
több feladatot közösen vállaltuk, nagyon jól tudtunk
együttmûködni. Ha valamelyik feladat több embert kí-
vánt, mindig akadt az osztályban olyan szülõ, aki
csatlakozott hozzánk, a nagy ünnepek elõkészítésé-
ben pedig kivétel nélkül mindenki részt vállalt. Ezúton
is köszönöm mindenkinek.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– A díjra egyáltalán nem számítottam. Az osztály és

az osztályfõnök munkájának segítését soha nem érez-
tem tehernek, örültem, ha segíthettem. Az elismerés-
ben osztozom mindazokkal, akik mellettem álltak.
Köszönöm.

– Köszönöm az interjút.
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– Jelentett-e valamilyen
különlegeset számodra ez az
iskolai kitüntetés? Mit érez-
tél az átvételkor? Mi is pon-
tosan a díj, amit megkaptál,
számítottál rá, hogy megka-
pod?

– Az iskola valamennyi
diákja vállal önként külön-
bözõ feladatokat az osztály-
közösségen belül, illetve is-
kolai rendezvényeken egy-
aránt: van, aki programot
szervez, fényképeket készít,

más zenél, énekel, vagy éppen verset mond… S ha
közvetlen környezete mindezt elismeri, még ösztön-
zõbb lehet egy útját keresõ gimnazista számára. A
2013/2014-es tanévben a Bolyai János Gimnázium
kitüntetését kaptam meg, kiemelkedõ tanulmányi és
közösségi munkám jegyében. Amikor Páfalvai Zol-
tán igazgató úr a pódiumra szólított, nagyon boldog
voltam, hiszen ez a díj hatéves munkámról adott
visszaigazolást. Miközben a helyemre mentem, meg-
pillantottam Czene Éva tanárnõt, s ekkor jutott
eszembe az, hogy valójában milyen tartalmas éveket
hagyok magam mögött a Bolyaiban.

– Milyen volt a Bolyaiban töltött 6 éved?
– Hat év a Bolyaiban… Nos, kétségtelenül egy örök

élmény, tele tanulással, szórakozással, programokkal…
Elõttem van a gólyatáborban készült kép, s összeha-
sonlítva a ballagási csoportképpel, rengeteg változáson
mentünk át: a létszám mellett a hajviseletek és az arcok
is megváltoztak, de ezek csak a külsõ nézõpontból ész-
revehetõ tulajdonságok. Mi is éltük az átlagos gimnazis-
ták életét: kifogásokat kerestünk azért, hogy aznap ép-
pen miért NEM kellene dolgozatot írnunk; vagy miért
lenne jobb mindenkinek (tanárnak és diáknak egy-
aránt), ha ELHALASZTANÁNK a számonkérést. Emel-
lett persze szerelmesek lettünk, buliztunk, sírtunk, ne-
vettünk, barátságokat kötöttünk, közös programokat
szerveztünk. Ám annak, hogy ilyen sok idõt itt töltöt-
tünk, számos elõnye is akadt: az utolsó évben már-már
"családias hangulat" alakult ki tanáraink és az osztály

között. Különösen jó volt úgy
iskolába járni, hogy nagyon
sok felnõtt segítséget nyújtott
bármikor, az élet bármely te-
rületén. Ballagáskor nehéz
volt megválni a barátnõktõl,
akik kiszínesítették az iskolai
hétköznapok és hétvégék
perceit.

Az egyik nap sikerült is
idõt szakítanom, és elmenni
újra a Gimnáziumba; és
amikor beléptem nem érez-
tem magam sem idegennek,
sem elveszettnek. Úgy láttam, hogy csak a portás és
a testnevelés terem változott, azon kívül minden
ugyanolyan volt.

– Nagy szerepet játszott az életedben a versmon-
dás, hiszen több versenyen is versenyeztünk együtt?
Az egyetemen is az életed köré fonódnak a versek?

– Az egyetemen tartott referátumok során tudom
értékesíteni igazából azt, amit a versmondó verse-
nyeken és a tanáraim segítségével megtanultam. Egy
kiselõadás során fontos a szövegbiztonság, a hallga-
tókkal való kapcsolat megteremtése, megtartása és
zárása, emellett a külsõ megjelenés is. Kifejezetten
versekkel sajnos kevesebbet foglalkozom, de tovább-
ra sem csorbult érdeklõdésem irántuk!

– Melyik egyetemre és milyen szakra jársz éppen?
– Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog-és Államtudományi Karának joghallgatója va-
gyok.

– Végezetül mit üzensz a gólyáknak?
– Azt üzenem a gólyáknak, hogy legyenek kitartó-

ak! Az eleje nehéz, de javukra válik a késõbbiekben
a tudás, illetve az, hogy megtanulnak tanulni. Emel-
lett persze élvezzétek ki a gimnáziumi éveiteket!
Minden egyes bolyaisnak sok sikert kívánok a továb-
biakban! Tartsatok össze, maradjon meg mindig az a
kellemes légkör, ami annyira jellemzõ az iskolára!
Sok puszi.

– Köszönöm szépen, hogy idõt szakítottál rám, és
sok sikert kívánok a további életedhez!
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A Bolyai János Gimnázium kitüntetettje
Zsély Virággal készíthettem interjút, aki a Bolyai János Gimnázium kitüntetését kapta.

Mester Ádám Zsély Virág
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Csirke Péter ebben az év-
ben ballagott el iskolánkból,
5 évig bolyais diák volt, és
ezen 5 év alatt nyújtott ki-
emelkedõ tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért a Salgó-
tarjáni Bolyai János Gimná-
zium kitüntetését vehette át.
Többek között ezekrõl az
évekrõl kérdeztem õt, vala-
mint arról, hogy most ho-
gyan telnek napjai.

– Számítottál rá, hogy ki-
tüntetett leszel? Milyen érzés

volt átvenni a díjat?
–Amikor megtudtam, hogy a díjazottak közé kell

leülnöm, már izgatott lettem, nem tudtam pontosan
mire számíthatok. Azt sejtettem, hogy a végzõsök-
nek járó kitüntetést kaphatom meg. Ez akkor vált
biztossá, amikor Pálfalvai Zoltán igazgató úr ki-
mondta a nevem. Ekkor nagy öröm fogott el, s érez-
tem, hogy az 5 év munkája nem volt hiábavaló. A
„munkámat” itt elvégeztem, már csak egy jó érettsé-
git kellett tennem.

– Hogyan telnek napjaid a bolyais évek után? Je-
lenleg hol tanulsz?

– A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási és
menedzsment szakos hallgatója vagyok. Az egyetem
kezdete egy nagy mérföldkõ volt számomra, hiszen
óriási változás ez a középiskola után. Sokkal többet
kell tanulni, és rengeteg az önállósággal járó teher
zúdult a nyakamba. A nagyvárosi élet pörgõs, tele
nyüzsgéssel, amit Salgótarjánban nem igazán ta-
pasztalhatott meg az ember. Az egész napos roha-
nás, a napi ügyintézés, és az egyetemmel kapcsola-
tos dolgok elvégzése sok idõt vesz igénybe. Az elsõ
hónap beilleszkedéssel telt, de most már minden
szempontból kezdem megszokni a nagyvárosi, egye-
temi életet.

– Életed álma volt, hogy ezen a szakon tanulj to-
vább?

– Igen. Mindenképpen gazdasági szakirányban
szerettem volna továbbtanulni. Mivel a gazdasági ok-

tatás terén a Budapesti
Corvinus Egyetem az egyik
legelismertebb Magyaror-
szágon, ezért erre esett a vá-
lasztásom. Döntésemet nem
bántam meg, megtaláltam a
számomra legjobb helyet a
magyar felsõoktatásban.

– Milyen érzés volt mikor
megtudtad, hogy felvételt
nyertél?

– Elõször egy kicsit elszo-
morodtam, mivel az elsõ be-
jelölt szakomról (nemzetkö-
zi gazdálkodás) 1 ponttal lecsúsztam és egyben en-
nek a fizetõs verziójáról is. Valaki azonban ott fent
azt az utat szánta nekem, hogy a gazdálkodási és
menedzsment szakra menjek tovább, államilag fi-
nanszírozott keretek között. Utólag kiderült, hogy ez
a szak lett Magyarországon a legnépszerûbb!

– Milyen számodra az egyetemi élet Budapesten?
– Teljesen más, mint a gimi. Igaz, én is csak most

kezdem el megismerni az egyetemet és Budapestet,
de eddig olyan, amilyenre számítottam. Pörgõs, itt
egyáltalán nem nyugodtak az ember hétköznapjai.
Még fel kell vennem a ritmust, de jó úton haladok.
Az egyetemi élet rengeteg lehetõséggel jár, mint pél-
dául: sokrétû gazdasági elõadások, diákszervezeti
élet és egyéb egyetemen kívüli programok. Szeren-
csére a csoporttársaim is nagyon segítõkészek és
kedvesek. Hál' Istennek szuper a közösség. Már
most sok új ismeretségre tettem szert, de ennek elle-
nére régi osztálytársaimmal és barátaimmal tovább-
ra is tartom a kapcsolatot.

– Mi az a dolog, amire biztosan emlékezni fogsz a
bolyais életedbõl?

– Ez egy jó kérdés… Szerintem egyet nem tudok
kiemelni, hiszen nagyon sok mindenre jó visszaem-
lékezni. A legfontosabb számomra talán az volt, hogy
a kezdeti nehézségeket hogyan küzdöttem le. Külö-
nösképp büszke vagyok arra, hogy az angol és né-
met nyelvek eleinte meglehetõsen nehezen mentek,
de most már szerencsére két nyelvvizsgával is ren-

„Készen állok egy új kihívásra”
Interjú Csirke Péterrel

Nagyi Máté Csirke Péter
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Büszkeséggel és örömmel
tölt el, hogy a 2013/2014-es tan-
évben Talentum díjat kapott
Filó Mariann, aki érzékeny lel-
kû, ügyesen bánik a szavakkal
és a baráti körömben tudha-
tom. Mariann – vagy ahogyan
a legtöbben hívják: Manyi – az
iskolánk rangos elismerését a
kiemelkedõ tanulmányi ered-
ménye mellett irodalmi publi-
kációi és költõi tevékenysége
miatt kapta. Az elsõ versét
2009-ben írta, saját bevallása

szerint a benne dúló negatív érzések kifejezésére, ezt köve-
tõen egy diákújságírói képzést elvégezve a média ezen a te-
rületén is jeleskedett. 2011 fordulópont volt az életében, hi-
szen ekkor vett részt elõször a Mûút folyóirat által vezetett
irodalmi alkotótáborban Miskolcon, ahová azóta évente
visszalátogatott ennek, illetve a szintén Mûút-szervezésû
Deákpoézis országos középiskolai verspályázatnak kö-
szönhetõen, amelyen többször részesült különdíjban. A
2013-as tábor óta a résztvevõ tehetségek által alapított
Gömbhalmaz csoport tagja, tizennégyen olvassák és bírál-
ják egymás verseit, és a folyamatos mûhelymunka mellett
saját felolvasóesteket tartanak többnyire Budapesten, de
voltak már Miskolcon és Szombathelyen is. Korábban a
Nógrád Megyei Hírlapban gyakornokként rendszeresen je-
lentek meg cikkei, valamint a mai napig gyakran olvasha-
tók szövegei folyóiratokban és online felületeken. Mond-
hatjuk, hogy egyszerre két helyen kezdte el lírai munkássá-
gát: Miskolcon és természetesen itt, Salgótarjánban; a me-
gyei ismertségét a Handó Péter író, költõ által indított író-

szakkörnek köszönheti. Ennek
kapcsán jelent meg 2012 áprili-
sában egy szonettje
Marschalkó Zsolt Rebbenõ ma-
dár címû kötetében, amelyet ta-
valy a „Dombok mögött” címû
antológiában tankák, idén pe-
dig az Asztaltársasági füzetek-
ben egy szabadvers követett.

– Hogyan gondolsz vissza
Alma Máterünkre?

– Mindig elmosolyodok, ha
eszembe jut a Bolyai. Hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy
zökkenõmentes öt évet töltöttem itt a kéttannyelvûben, de
ezek a döccenések kétségtelenül a tinédzserkor abszolút
velejárói, és elkerülhetetlenek, de ez egyáltalán nem baj.
Most kezdem valóban tapasztalni, hogy milyen meghatá-
rozó szerepe volt a gimnáziumi életnek a személyiségem
formálódásában, és most nemcsak a rengeteg feledhetet-
len barátra, jó tanárra gondolok; az olykor nem is olyan
könnyed hétköznapok alakítottak ki bennem valamit,
amit úgy neveznek: önállóság.

– A barátságunk során kiderült számomra, hogy min-
dig is foglalkoztattak az érzések, az emberi gondolatok. Ez
befolyásolta a továbbtanulásodat?

– „Te állandóan fürkészed az embereket, elemzed a
mozdulataikat és vizsgálod minden rezdülésüket.” Ezt
egy állítólag remek emberismerõ illetõ jegyezte meg
nemrég. Amióta egyetemre járok, ez többször vissza-
hangzik a fejemben, pláne azért, mert a tanáraim is ren-
getegszer hangsúlyozzák, hogy pszichológusként a leg-
alapvetõbb követelmény, hogy kitûnõ megfigyelõk le-

Érzések és szavak
Interjú Filó Mariannal

Kisbalázs Vera Edit Filó Mariann

delkezem. Egyéni sikerek mellett az osztálykirándu-
lások, a különbözõ közösségi programok, utazások
(pl.: Anglia, Skócia, Erdély) is nagy élményt jelentet-
tek. Az utolsó évben a szalagavatóra, szerenádra és a
ballagásra való készülõdések is nagyon emlékezete-
sek maradnak számomra.

– Végezetül mi hiányzik leginkább a bolyais éle-
tedbõl?

– Nagyon hiányzik a jól kialakult társaság, a kö-
zös órák, a sok szabadidõ és az iskola utáni progra-
mok. Az életmentõ kávék adta élményt sohasem fo-
gom elfelejteni. Összefoglalva hiányoznak a jól meg-
szokott mindennapok, de készen állok egy új kihí-
vásra.

– Köszönöm szépen az interjút, sikerekben gazdag
egyetemi éveket kívánok neked!
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gyünk. Azt hiszem, ez az elengedhetetlen tulajdonság a
szakmához bennem megvan. Sokáig hezitáltam a böl-
csész szakok és a pszichológia között, míg végül az utób-
bit jelöltem meg elsõ helyen. Eleinte azt hiszem, nem
akartam eléggé, de ahogy telt az idõ, rádöbbentem, hogy
csaknem túlzottan ragaszkodom hozzá, így az érettségin
már teljes erõbedobással erre koncentráltam. És be is
jött, felvettek az ELTE-re.

– Az egyetemi tanulmányok mellett jut idõd az írásra?
– Szokatlan kérdés, másoknak általában az a kézen-

fekvõ, hogy az írásra nem kell idõt szakítani, mert az
jön magától. Ezzel részben egyetértek, ugyanis semmi-
képpen nem lehet forszírozni, ha éppen nincs témám és
mondanivalóm, akkor hallgatok. Viszont szörnyen tá-
vol állnak tõlem azok a szentimentális kijelentések, mi-
szerint „megszáll valakit az ihlet”. Ráz a hideg ettõl, én
úgy gondolom, hogy azért ez nem ennyire 18. századi-
asan mûködik, mert a költészet nem ilyen bohém, hogy
kizárólag az alapján szülessen, amit a „múzsa” súg. Ne-
kem kell bele egy jó adag tudatosság és logikai struktú-
ra, máskülönben a mû lötyögne, és nem lenne szá-
momra egész. Na de a válasz: igen, jut, mert minden
ilyesmi csupán az idõbeosztástól függ.

– Jelent meg újabb versed, publikációd? Ha igen, hol?
– Legutóbb a Mûút online mellékletében, a Dûlõben je-

lent meg három versem, az egyik a folyóirat portáljára is
kikerült. A Dûlõben 2012 óta minden õsszel publikálják a
nyári tábor résztvevõinek szövegeit, amolyan workshop-
eredményként. Annak a júliusi egy hétnek ez is a célja: fo-
lyamatosan véleményezzük egymás írásait, hogy a pozitív
és negatív kritika által fejlõdni tudjunk. Ez elég száraznak
és szigorúnak tûnhet, azonban ugyanilyen mértékben

nyomatékos program a szórakozás és a barátkozás is, szó-
val gyakorlatilag az egész tábor egy hatalmas buli.

– Hogyan érzed magad az egyetemen? Találtál hasonló
érdeklõdésû fiatalokat, akikkel ott is tudsz az irodalomról,
mûvészetekrõl beszélgetni?

– Azzal a két szaktársammal, akiket már az iskolakez-
dés elõtt ismertem, Miskolcon barátkoztam össze, tehát
ha úgy vesszük, a tábornak még ilyen elõnye is van: négy
év után az ország legkülönbözõbb pontjairól, sõt, még a
határon túlról is vannak barátaim. Velük természetesen
gyakran beszélünk az irodalomról, eleve a sok közös is-
merõsbõl és élménybõl kifolyólag is. Azt nem monda-
nám, hogy egy hónap alatt rengeteg új barátot szereztem,
de már néhányukról kiderült, hogy meglehetõsen érdekli
õket a kultúra és a mûvészet, úgyhogy velük elõbb-utóbb
biztosan szorosabb lesz a viszonyom. És hogy hogyan ér-
zem magam? Hú, elképesztõen tetszik az egyetem, a lég-
kör, de már most kissé kimerült vagyok. Ellenben megéri
a fáradság, ugyanis végre azt tanulhatom, ami valóban,
évek óta foglalkoztat. Hamarosan bele fogok rázódni.

– Mi a célod az egyetem befejezése után? Pszichológus-
ként szeretnél majd dolgozni, segítve az embereket?

– Szerintem azért a „segítés” meglehetõsen relatív foga-
lom. Amennyiben erre célzol: nem vagyok benne biztos,
hogy kiváló pszichoterapeuta lennék, viszont borzasztóan
érdekel a szexuál-, a klinikai- és a kriminálpszichológia, il-
letve a neuropszichológiai kutatások, és nyilvánvalóan ezt
is nevezhetjük segítésnek, hiszen így is a legjobb tudásom
szerint szolgálnám a társadalmat. Mindenképpen elköte-
lezett tudnék lenni a szakmám mellett.

– Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok
neked az egyetemi éveidhez és az íráshoz egyaránt!
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Kõrös Evelinnel készítet-
tem interjút, aki a
2013/2014-es tanévben Ta-
lentum-díjat kapott. Ezt a dí-
jat azok a végzõs tanulók
kapják, akik az itt töltött
évek alatt kiemelkedõ sport
eredményeket értek el, vala-
mint az iskola közösségi éle-
tében is részt vettek.

– Számítottál arra, hogy
valamilyen kitüntetésben
lesz részed?

– Váratlanul ért, megle-
põdtem, de nagyon örültem. Mivel voltak kisebb na-
gyobb sport eredményeim, gondoltam, hogy kapok
valamilyen oklevelet, de nem számítottam arra, hogy
ilyen nagy díjat kapok. Amikor megkaptam, örültem
és jó érzéssel töltött el, hogy tanáraim úgy gondol-
ták, hogy megérdemlem és a befektetett munkámért
valamilyen elismerésben lehet részem.

– Milyen eredményeid, nagyobb sikereid voltak?
– Úszásból az Ifjúsági Országos Bajnokságon 7.

helyezést értem el, Országos Diákolimpián való ered-
ményes szereplés, Megyei atlétika versenyeken való
részvétel, Országos Röplabda Diákolimpia. Igazából
mindig indultam valamilyen sportágban, mert sze-
rettem csinálni. A sport mellett utolsó évben tanul-
mányi versenyeredményem is volt, ugyanis az osz-
tályból egy kis csapattal részt vettünk egy bróker-
képzõ versenyen, ahol 5. helyezést értünk el.

– Hol folytatod a tanulmányaid? Milyenek voltak
az elsõ élményeid?

– Tanulmányaimat a Testnevelési Egyetemen,
testnevelõ-edzõ szakon folytatom. Az elsõ élmé-
nyem nagyon pozitív, vártam a Pestre kerülést, a
számtalan új lehetõség miatt. Az egyetem nagyon tet-
szik mindenkinek hasonló szemlélete van, sportos
közeg. A gólyatábor Tatán volt, már ott összeszokott
a társaság, rengeteg csapatépítõ feladaton vettünk
részt és igazi csapattá értünk. Mivel az úszókon kí-
vül minden válogatott ott edzõtáborozik, belenézhet-
tünk egy kicsit a profi sportolók napjába, rengeteg
híres nagy sportolóval találkozhattunk, ami fantasz-
tikus élmény volt.

A tanévnyitón nagyon
meglepõdtünk, ugyanis a
Rektor egy kosárlabda feldo-
básával nyitotta meg a tan-
évet, mintha egy kosár
meccsen lennénk.

– Milyen céljaid vannak a
jövõvel kapcsolatban? Miért
ezt a pályát választottad?

– Igazából amióta az
eszemet tudom, sportolok.
Mindig mindenfélét. Ez volt
a legfontosabb. Legfõkép-
pen az úszást szerettem, de
a többi sport is érdekelt, így hamar kiderült, hogy a
késõbbiekben is a sporttal szeretnék foglalkozni.

Egyik célom, hogy nagy sportolók kerüljenek ki a
kezem közül, tudjam azt a tudást kamatoztatni, amit
majd az évek során elsajátítok. Kisgyerekekkel is
szeretnék foglalkozni, szeretném minél több gyerek-
kel megszerettetni a különbözõ sportágakat.

– A sok tanulás mellett van szabadidõd? Folytatod
a legjobban szeretett sportod az úszást?

– Egyelõre nincs sok szabadidõm. Órákra, gyakor-
latokra készülök, eljárok futni, edzeni. Az úszással
már csak tanítás szintjén szeretnék komolyabban
foglalkozni. Másoknak segíteni, megtanítani õket
úgy, hogy élvezzék azt. Egyetem elvégzése után sze-
retnék egy úszószakosztályánál elhelyezkedni, szak-
edzõi diplomát szerezni.

– Mi az, amire szívesen visszaemlékszel az itt töl-
tött évekbõl?

– Igazából mindenre szívesen emlékszem vissza,
nagyon jó osztályközösségünk volt, akárhova men-
tünk mindig nagyon jól éreztük magunkat. Voltam a
Bolyai nevet viselõ Iskolák Találkozóján, és persze
az angliai tanulmányút feledhetetlen élményei is me-
legséggel töltik el a szívem. Evezõstáborban is kipró-
bálhattam magam, valamint röplabdaedzésekre jár-
tunk, melyek mindig jó hangulatban zajlottak.

– Van valami tanácsod nekünk, jelenleg bolyais di-
ákoknak?

– Mindenki használja ki a középiskolás éveit.
Nem szabad elveszni a hétköznapokban, hanem
mindenki próbálja megtalálni a neki legmegfelelõbb

Interjú a Talentum-díjas sportolóval

Lehoczki Orsolya Kõrös Evelin
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szabadidõs elfoglaltságot, mely kikapcsolja és erõt
ad neki. A sportokkal addig kell foglalkozni, míg az
ember be nem kerül fõiskolára vagy egyetemre, mert
ott már nem lesz rá sok idõ. Márpedig a sport na-
gyon fontos, hozzájárul a tanulás segítéséhez, hi-
szen fejleszti a koncentrációképességet, az idõbe-

osztást és sok más egyéb területet. Ismerkedjetek, ta-
láljatok barátokra, és jussatok el minél több helyre.
Minden bolyaisnak sikerekben gazdag tanéveket kí-
vánok.

– Köszönöm szépen a válaszaidat, további sok si-
kert kívánok a tanulmányaidhoz, céljaid eléréséhez!

Tarnóczi Jakab  a
2013/2014-es tanév Talen-
tum díj egyik nyertese, isko-
lánk kiemelkedõ diákja, kü-
lönleges személyiség. Jelen-
leg a Színház- és Filmmûvé-
szeti Egyetem hallgatója.

– Tavalyi évedben is sok
sikert megéltél. Hogyan „él-
ted túl” az érettségit?

– Az érettségi kötelesség.
Meg kell csinálni. Sokan túl-
élték már. Én is. Nagyon be
kellett osztanom az idõmet,

és az életemet. Az Antigoné rendezése egész embert
kívánt. Nem volt könnyû mellette az iskolában teljesí-
teni. Márciusban mutattuk be. A bemutató után rög-
tön bele kellett volna fognom a felkészülésbe. De az
érettségi mellett sokkalta fontosabb volt, hogy a felvé-
teliken jól teljesítsek. Furcsa volt, hogy mindenki a
pontokat számolgatta. Kicsit irigyeltem is õket. Ha
minden energiájukat a tanulásra fordítják, akkor fel-
veszik õket oda, ahová szeretnék. Ha én nem kellek a
színész vagy rendezõ osztályt indító osztályfõnökök-
nek, akkor ha megszakadok, akkor sem kerülök be.
Rengeteg tudást kellett magamba pumpálni. Az érett-
ségi-idõszak pedig felfoghatatlanul sûrû volt. Ballagás
után kezdtem meg a felvételiket. Mind a két szak há-
rom-fordulós. Volt, hogy emelt angol írásbeli után ro-
hantam fel Pestre, hogy szóban meghallgassanak a
rendezõ-osztályt indítók. Közben bemutattuk a szín-
házban a Kegyencet is, melyben játszottam. Az érett-
ségik közül egyébként az emelt magyarra készültem
a legtöbbet, amit gyakorlatilag önszorgalomból csi-
náltam. Ez senkit nem érdekel a felvételin.

– Bár neked a felvételi, alkalmassági vizsga soro-
zat valószínûleg fontosabb volt, hogyan sikerült helyt-

állnod minden téren? Kér-
lek, meséld el, hogyan zaj-
lott a felvételid.

– A Színház- és Filmmû-
vészeti Egyetem felvételijei
legendásak. Nem véletlenül.
A rendezõ-szak felvételije
egy öt órás, három részes
mûveltségi teszttel indult.
Irodalom, film, képzõmûvé-
szet és rengeteg zene, hi-
szen zenés színházrendezõ
szakról van szó. Ezután pár
nap múlva visszahívtak egy
személyes elbeszélgetésre, ahol õszinte kíváncsiság-
gal kérdeztek rólam és a színházzal, operával való
kapcsolatomról. A következõkben három hetem volt
koncepciót készíteni, szereposztást csinálni, díszle-
tet tervezni egy ötös listáról választható darabhoz.
Én Csehov Cseresznyéskertjével foglalkoztam. Ezt
szóban is meg kellett védeni. Az utolsó forduló július
elején volt. Itt már csak tizenegyen voltunk. Négy na-
pos rendezõi gyakorlaton vettünk részt. Mindenki
kapott egy termet, kaptunk színészeket. Zenés etû-
döt rendeztem, valamint egy-egy jelenetet Shakes-
peare „Ahogy tetszik”- jébõl, valamint Brecht
„Szecsuáni jólélek” címû drámájából. Pár óránk volt,
aztán beült majdnem a teljes tanári kar. A legna-
gyobb magyar rendezõkkel, és színházi alkotókkal.
Nagy volt a nyomás. Az utolsó nap végén pár óra
alatt döntöttek. Öt embert vettek fel. Az én nevem is
köztük volt.

Ezzel párhuzamosan felvételiztem Zsótér Sándor
és Börcsök Enikõ prózai színész osztályába. Ide ver-
sekkel, monológokkal, dalokkal készültem. Ebbe is
sok energiát fektettem. Tovább is jutottam az elsõ
fordulón. A másodikra már úgy mentem, hogy a ren-

Megvalósuló álom

Kisbalázs Klára Judit Tarnóczi Jakab



dezõnek már a közepén voltam. Azt akartam jobban.
Ezt Zsótér is érezte. Elbúcsúztam a színész-szaktól.

– Hogyan érzed magad az egyetemen? Milyen ta-
pasztalataid vannak?

– Hihetetlen dózisokat kapunk a legnagyobb em-
berektõl. Ascher Tamás az osztályfõnökünk, Székely
Gábor a rendezõi gyakorlatot vezeti. Olyan színházi
mamutokról van szó, akiknek minden félszavából
csak tanulni lehet. Persze ez nagy nyomás is. Egyéb-
ként kísérleti osztály vagyunk. Soha nem indult még
zenés szakirány rendezõ szakon. Egy nagy osztályt
képezünk Novák Eszter zenés-színész osztályával.
Sok közös óránk van velük, mi is tanulunk színész-
mesterséget. A késõbbiekben õket fogjuk rendezni.
Nagyon inspiráló a közös fejlõdés, közös munka. Ko-
moly zenei képzést kapunk elsõsorban Selmeczi
Györgytõl, aki mint nagy karmester, és élõ opera-
szerzõ rengeteg fortélyt igyekszik átadni, melyeknek
a sok opera-rendezõ hiányában van hazánkban. Sze-
retné, ha hiánypótlóak lennénk. Rengeteget dolgo-
zunk, olvasunk, próbálunk. Minden nap reggeltõl es-
tig óráink vannak, szombaton is. Aztán rohanunk
színházba, moziba, utána próbálunk éjfélig. Nincs
megállás egészen karácsonyig. Fizikailag, szellemi-
leg is megterhelõ. A lelkünknek, a személyiségünk-
nek sem könnyû. A külvilág épp-hogy beszüremlik.
De nagy kaland. A legnagyobb.

– Hogyan emlékszel vissza a Bolyaiban eltöltött
éveidre?

– Amilyen nehézkesen indult, olyan önfeledt örömök
között lett vége az öt évnek. Kicsit enyém lett a Bolyai.
Nehezen, de megtaláltam benne azt, amibe kapaszkod-
hattam. Gyakran eszembe jutnak egészen kis részletek,
amik hiányoznak. Persze fõleg a barátok, a különös kis
közösség, a gyors ölelések és mosolyok a folyosón. De a
„hivatalos” részében is sok öröm volt. Menedéket találni
Marika néni könyvtárában, nevetni Gedeon Hajnalka ta-
nárnõvel, a fantasztikus angol órák Batki tanár úrral, iro-
dalmi löket az Osztályfõnökömtõl és Batkiné tanárnõtõl,
vagy éppen az életben tartó biztatások a matematika ki-
látástalan világában Karádi tanár úr vagy Konti Csilla ta-
nárnõ részérõl. Nem tudok mindent felsorolni, de szeren-
csére találtam örömet ebben a beton-kolosszusban, ami-
tõl eleinte futva menekültem volna. Kicsit megszelídítet-
tem. Remélem, megmaradnak az értékek, és nem
enyésznek el a nehézségek között. Szeretném, ha boldog
tanárok és diákok közé mehetnék vissza majd látogató-
ba.

– Jakab! Gratulálok az eredményeidhez, további
szép sikereket kívánok neked! Remélem, minden ál-
mod valóra válik!

Úgy gondolom, Jakabtól sokat tanulhatunk mind-
annyian. Megmutatta, hogy semmi sem lehetetlen és
hogy mennyire fontos, hogy megtaláljuk azt, ami
boldoggá tesz minket, fõleg nekünk, érettségi elõtt
álló diákoknak. Külön örömmel tölt el, hogy bará-
tomnak mondhatom õt, és hogy számtalan közös
emlékünk van.
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1. Az osztályok száma 16
2. Tanulók létszáma 437
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 231
vidéki 204
szlovákiai magyar 2

b) korosztály szerint
általános iskolás 59
gimnazista 378

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 34
8. évfolyam 26
9. évfolyam 135
10. évfolyam 67
11. évfolyam 74
12. évfolyam 68
13. évfolyam 33
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A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói cí-
mû fejezetek a 2013/2014 tanév október 1-i állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2013/2014.



Igazgató:
Pálfalvai Zoltán 2006-
testnevelés 1985-

Igazgatóhelyettesek:
Szabóné Básti Csilla (nevelési) 2012-
angol-orosz 1995-
Bagyinszki Boglárka (általános) 2006-
biológia-kémia 1996-

Tanáraink:
Albné Bogárdi Tünde 2003-
matematika-angol
Árpádné Vincze Marietta 1986-
magyar-történelem-filozófia
Batki Arnold 1997-
angol-amerikanisztika
Batkiné Tótok Katalin 1993-
magyar-angol
Berencsikné Gedeon Hajnalka 1987-
földrajz-rajz
Borók Sándorné 2003-
könyvtár-pedagógia
Czene Éva 1998-
biológia-testnevelés
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka 2001-
testnevelés
Czine Rita 2013-
ének
Cserkúti Edit 1981-
testnevelés-matematika
Dembrovszky Zsuzsanna 1985-
orosz-történelem-francia
Gedõcziné Berger Mária 1984-
történelem-angol
Hammerné Gál Petra 2001-
biológia-ének
Hegedûs Krisztián 2011-
angol-földrajz-német
Herencsényiné Buchinger Mónika 2001-
német

Holesné Csige Ilona 1987-
történelem-orosz-angol
Horváthné Scholcz Erika 2008-
német-orosz-pedagógia
Juhász Zsuzsanna 1985-
matematika-fizika
Kancsulik Attiláné 1992-
magyar-népmûvelés
drámapedagógia-könyvtár
Karádi Tamás László 2001-
matematika-fizika
Konti Csilla 1986-2003,
matematika – fizika 2008-
Lékóné Lantos Zsuzsanna 1985-
magyar-orosz-francia
Luke Seth Skeen 2010 -
anyanyelvi lektor
Mátrainé Petró Tímea 2013-
angol
Nagy Csaba 2008-2012
angol-földrajz 2013-
Nagyné Kálóczi Edina 2007-
informatika-matematika-testnevelés
Soósné Axmann Zsuzsanna 2000-
matematika-kémia
Sóvári László 1996-
magyar-történelem
Székyné dr. Sztrémi Melinda 1981-
magyar-orosz-német
Szemán Brigitta  2009-
magyar-német
Tóth Dóra 2011-
biológia-kémia
Tóth Géza 1998-
matematika-fizika
Tóth Krisztina 2012-
angol
Viszóczky Zsuzsanna 1996-
matematika-fizika
számítástechnika
Zsiveráné Fekete Borbála 1981-
angol-orosz
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AZ ISKOLA VEZETÕI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2013/2014.
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde
ügyviteli asszisztens
Gálné Baksa Anna
laboráns
Reszoly Ádám
rendszergazda
Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Árpád Sándor 2009-2014
történelem
Bakosné Sánta Mária 2009-
kémia
Földi Gergely 2011-
rajz
Kiss Ernõné 2012-2014
orosz-angol
Mátrainé Váradi Judit 2013-2014
biológia
Orbán György 2013-2014
mozgókép- és médiaismeret



Augusztus
Tankönyvárusítás
Az év tervezése, tantárgyfelosztás
Alakuló értekezlet
Munkaközösségi foglalkozások
Tábor a kezdõ évfolyamosok részére
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Osztályfõnöki munkaközösségi megbeszélés
Tanévnyitó értekezlet
Városi tanévnyitó (sportcsarnok)
Munkaterv készítése
Órarend készítése
Angliai út

Szeptember
Bányarém Fesztivál
Tanévnyitó
A jelentkezõk irányítása az õszi érettségi vizsgákra
Tanévnyitó Fesztivál
Tankönyv pótrendelés
A 11., 12. évfolyam emelt szintû felkészítõre 
jelentkezések pontosítása
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek
Bolyai kör – Kezdõ évfolyamosok bemutatkozása
OKTV jelentkezések
A végzõsök osztálykirándulása
Tantermek szépítése
Tûzriadó
Városi DÖK közgyûlés
Skóciai tanulmányút
A népmese napja

Október
Új iskola bemutató elkészítése
Aradi Vértanúk Napja megemlékezés (rádiós mûsor)
Aradi Vértanúk Napja városi megemlékezés
Osztályozó vizsgák

Pályaválasztás 2013 Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó
Jelvényavató ünnepség – Gólyaavató
Õszi érettségi vizsga a Bolyaiban
Oxford Kiadó rendezvénye
Iskolai statisztika elkészítése
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Bolyai kör – utibeszámolók
Október 23-i megemlékezés
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)
Tantestületi kirándulás
Franciaországi út
Õszi szünet

November
Látogatás a Goethe Intézetbe
Papírgyûjtés
Õszi érettségi vizsga szóbeli
Bolyai kör – mûvészetek, sport, zene
Disco (Diákönkormányzat)
Magyar nyelv napja
Nyílt hét a szülõknek
Nevelési értekezlet
Gyermekek Jogainak Hete rendezvényei
Iskolai szavalóverseny
Bolyai kör – német nyelv
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Hangverseny
Implom József helyesírási verseny
AIDS elleni világnap
OKTV fordulók
Diáknap

December
Mindenki karácsonyfája
Svéd kulturális nap
Véradás
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ a kezdõ
évfolyamok számára
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Eseménynaptár
2013/2014.



Mikulás köszöntõ (DÖK)
Városi Gyásznap
8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi
vizsgára
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Ünnepi Bolyai kör – matematika 
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Szalagavató
Évkönyv megjelentetése
Adventi sütivásár
Karácsonyi ünnep
Téli szünet

Január
Magántanulók osztályozó vizsgái
Kiállítás megnyitó
Magyar kultúra napja iskolai, városi megemlékezés
I. félév vége – osztályozó konferencia
Központi írásbeli felvételi a 8. osztályos tanulóknak
Ellenõrzõk kiosztása
Félévzáró értekezlet
Bod Péter könyvtárhasználati verseny iskolai forduló
Magyar Kultúra Napja koszorúzás
Szülõi választmány ülése
Bolyai kör – biológia, kémia, földrajz
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulóknak
Magyar Kultúra Napja városi rendezvény
A 8. osztályos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése
Szülõi értekezletek
Színház (Kit szerettél Ádám?)
10. évfolyam – tájékoztató szülõi értekezlete az emelt
szintû érettségirõl

Február
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
Cultura –Nostra megyei forduló
Hangverseny
Bolyai kör – magyar nyelv és irodalom
A 6. és 8. osztályos jelentkezési lapok beérkezése
Munkaértekezlet
Szülõk-nevelõk bálja

Bolyai kör – fizika, informatika
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
(rádiós mûsor)
Bolyai kör - fizika

Március
Jelentkezés érettségi vizsgára
A pedagógus továbbképzés következõ éves tervének
elkészítése
Kiállítás megnyitó – Gyulai Líviusz
Bolyai kör – történelem
Országos civilizációs vetélkedõ
Nõnapi megemlékezés
Színház (Antigoné)
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Március 15-i megemlékezés
TIMMS felmérés
A víz világnapja – környezetvédelmi vetélkedõ
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Édes anyanyelvünk verseny
Bolyai kör - angol, francia nyelv
Hangverseny
Papírgyûjtés
Tiroli út

Április
Színház (Az arany ember)
Kiállítás megnyitó
Bolyaik találkozója – Marosvásárhely
Véradás
Költészet napja iskolai megemlékezés, városi ren-
dezvény
Erdélyi tanulmányút az emelt szintû történelem cso-
port számára
Osztályozó vizsgák
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (rádiós mûsor)
Tavaszi szünet
Városi Kincskeresõ játék
Munkaértekezlet – a végzõs évfolyamosok jutalmazása
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a
felvételrõl
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Dráma Fesztivál Veszprém
Zenthe Ferenc Emléknap és Emlékfutás
A végzõs évfolyamok osztályozó konferenciája
Bolyai Napok megnyitó
Kiállítás megnyitó
Ballagási vacsora
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagás

Május
Írásbeli érettségi vizsgák
Német nyelvi országismereti vetélkedõ
Munkaértekezlet, Nevelési értekezlet
Szülõi Választmány ülése
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre (10.
évfolyam)
Kihívás Napja
Osztálykirándulások
8.,10. évfolyam mérése
Városi pedagógus nap
Dohányzás elleni világnap
Pedagógus nap

Június
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Osztályozó vizsgák
Érettségi dolgozatok megtekintése
Nemzeti összetartozás napja (rádiós mûsor)
Nemzeti összetartozás napja városi rendezvény
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Városi tanévzáró
Osztályozó konferencia
Holocaust megemlékezés városi rendezvény
Helyismereti tábor
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
Beiratkozás
Tanévzáró értekezlet

Július
Szabadságok
Nyári utak
Német nyelvi tábor Ausztriában
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7. D
Békési Bernadett – tanulmányi és közösségi

Bozó Luca Fruzsina – tanulmányi
Csapó Sándor István – tanulmányi
Kádárkuti Soma Zsolt – tanulmányi
Kiss László Marcell – tanulmányi

Póti Lili – tanulmányi
Szecskõ Fanni – közösségi

Torják Kitti – tanulmányi és közösségi
Varga Petra – közösségi

8. D
Balogh Judit – tanulmányi

Ferencz Mónika – tanulmányi
Ottmár Ádám – tanulmányi

Pál Kinga Ágnes – tanulmányi
Seprényi Dalma – tanulmányi
Szabó Amanda – tanulmányi

9/KNy
Sándor Soma – tanulmányi
Markó Virág – tanulmányi 

9. A
Almásy Fanni – tanulmányi és közösségi

Mitró Titanilla – közösségi
Salamon Kira – közösségi

Kerényi Dávid – tanulmányi
Szládek Anna – tanulmányi

Kelemen Balázs – tanulmányi

9. B
Rátkai Márton – tanulmányi

Vida Anna – tanulmányi

9. C
Králik Adrienn – tanulmányi

9. D
Klajban Noémi – tanulmányi

10. A
Laczkó Dávid – tanulmányi
Magócs Gréta – közösségi
Nagy Dorottya – közösségi
Puszta András – közösségi
Sándor Fanni – közösségi

Simon Kinga Loretta – közösségi
Szmilek Dominik – közösségi

10. B
Gregor Gréti Barbara – tanulmányi

Kádárkuti Emese – tanulmányi
Kulhavi Nikoletta – közösségi

Nagy Zsófia – tanulmányi
Seprényi Dóra – közösségi
Tajti Mátyás – közösségi

Vincze Bence – közösségi
Vincze Gréta – közösségi

10. D
Fodor Dalma – közösségi
Simon Kata – közösségi

Tóth Karola – tanulmányi

11. B
Csabai Dorina – közösségi

Császár Balázs – tanulmányi
Magnucz Márton – közösségi

Mester Ádám Máté – közösségi
Mogyoró Virág – közösségi

Nagy Júlia – tanulmányi és közösségi
Simkó Márton – közösségi
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A 2013/2014-ES TANÉVBEN KIEMELKEDÕ TANULMÁNYI 
ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁT VÉGZETT TANULÓINK



11. C
Betlehemi Viktória – tanulmányi

Dancsok Petra – tanulmányi
Dupák Gábor – tanulmányi

Goldmann Júlia – tanulmányi
Guszti Eszter – közösségi
Kiss Bence – tanulmányi
Krista Zsolt – közösségi

Lehoczki Orsolya – közösségi
Reviczki Daniella – tanulmányi
Reviczki Roberta – tanulmányi

Simon Dorottya – közösségi
Zsély Boglárka – tanulmányi 

11. D
Haraszti József – közösségi
Persik Bence – közösségi
Tarr Bence – közösségi

12. C
Balogh Márk – tanulmányi és közösségi

Juhász Anna – tanulmányi
Kiss Csaba László – tanulmányi és közösségi

Palaticzky Júlia Rita – tanulmányi és közösségi
Pataki Enikõ – tanulmányi

Rozgonyi Melinda – tanulmányi
Sándor Fruzsina – tanulmányi

Sasvári Péter – tanulmányi

12. D
Kiss Anna – tanulmányi

13. C
Csirke Péter – tanulmányi

Fülöp Zsolt Ferenc – tanulmányi
Kovács Gábor – tanulmányi
Laczkó Dorina – tanulmányi
Máté Alexandra – tanulmányi
Matthesz Flóra – tanulmányi

Molnár Alexandra – tanulmányi
Tótfalusi János Péter – tanulmányi
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Kitüntetettek

NAGYNÉ KÁLÓCZI
EDINA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

ZSIVERÁNÉ FEKETE
BORBÁLA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

ILDZSÁNÉ IPACS ILDIKÓ
PATRÓNUS DÍJ

TURCSÁNYI MARIANNA
PATRÓNUS DÍJ

Patrónus díj – azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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KÕRÖS EVELIN
13. C

TALENTUM DÍJ

TARNÓCZI JAKAB
13. C

TALENTUM DÍJ

FILÓ MARIANN
13. C

TALENTUM DÍJ

CSIRKE PÉTER
13. C

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS

GIMNÁZIUM KITÜNTETÉSE

ZSÉLY VIRÁG
12. D

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS

GIMNÁZIUM KITÜNTETÉSE
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Versenyeredmények
2012/2013. tanév
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3. ORSZÁGOS VERSENYEKEN TERÜLETI FORDULÓBA JUTOTTAK
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7. D OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés 
és hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: ALBNÉ BOGÁRDI TÜNDE pótosztályfõnök: Szabóné Básti Csilla

1. ABDRABU ABDULRHMAN AHMED
2. BÉKÉSI BERNADETT
3. BORY DOROTTYA ESZTER
4. BOZÓ LUCA FRUZSINA
5. CZENE MARTIN GYÖRGY 
6. CZIBILKA IVETT
7. CSAPÓ SÁNDOR ISTVÁN
8. HOLES ÉVA CSILLA
9. HOLES VIKTÓRIA FANNI

10. JUDÁK BALÁZS
11. KÁDÁRKUTI SOMA ZSOLT
12. KASZA RÉKA
13. KISS LÁSZLÓ MARCELL
14. MESTER VIKTÓRIA
15. NAGY DÓRA
16. OLÁH ORSOLYA
17. OLDAL NIKOLETT
18. PÁL BALÁZS

19. PETIK LAJOS
20. PÓTI LILI
21. PUPORKA LAURA
22. SIDELSZKI RÉKA
23. SIMON GRÉTA
24. SULYOK ESZTER
25. SZAPPAN-KOHÁRI LUCA
26. SZECSKÕ FANNI
27. TAKÁCS DORINA
28. TAKÁCS GABRIELLA
29. TAMÁSFALVI HANNA
30. TORJÁK KITTI
31. UGRÓ BETTINA
32. VÁGVÖLGYI VIVIEN
33. VARGA PETRA
34. VESZELOVSZKI VIVIEN
35. ZSÉLY ZALÁN LÁSZLÓ
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8. D OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû 
hatosztályos gimnáziumi képzés 

és hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: SZEMÁN BRIGITTA pótosztályfõnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka

1. BABKA ESZTER
2. BAGYINSZKI BARBARA
3. BALÁZSI ATTILA
4. BALOGH JUDIT
5. EL-NADER KHOLEIONI ANAS
6. FERENCZ MÓNIKA
7. GULYÁS PÁL ÁRON
8. JÓZSA ANNA
9. KORONCZIOVÁ KLÁRA

10. KOVÁCS BARBARA
11. KÕRÖSI KRISZTIÁN
12. KRONOVETTER RÉKA KRISZTINA
13. OLÁH DIÁNA
14. OTTMÁR ÁDÁM

15. PÁDÁR BOGLÁRKA
16. PÁL KINGA ÁGNES
17. PETRÓCZY BÁLINT
18. PRÉM DORIÁN BENCE
19. RACS TAMÁS
20. SEPRÉNYI DALMA
21. SZABÓ AMANDA
22. SZALAI MÁRK LIPÓT
23. SZILÁGYI EMÍLIA KINGA
24. SZÕKE BÁLINT
25. TREIBER XAVÉR
26. TURCSÁNYI BENCE
27. VÉRTES DÁVID
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9/KNy osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû 
ötosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HEGEDÛS KRISZTIÁN pótosztályfõnök: Bagyinszki Boglárka

1. ÁDÁM BÁLINT 
2. ALMÁSHEGYI LEÓ MÁTÉ
3. BAKOS BALÁZS
4. BALYA DOROTTYA
5. BARTA ROXÁNA
6. BARTUS ESZTER
7. BISHR SARAH ABDULFATAH
8. BODNÁR ÉVA MÁRIA
9. CSÓKA BARBARA

10. CSÓKA HORTENZIA 
11. DANYI DONÁTA
12. DÚZS MIKLÓS MÁRK
13. FERENCZ FLÓRA FRANCISKA
14. GALGÓCZI VIVIEN
15. GRAJZEL ADRIENNE
16. HORVÁTH ZSÓFIA 

17. KISS DORINA RÉKA
18. KORUHELY ZOÉ DOMINIKA
19. MARKÓ MARGIT VIRÁG
20. MICSUTKA FANNI
21. NAGY VERONIKA
22. NÉMETH ANNA
23. OLÁH RICHÁRD
24. SÁNDOR SOMA
25. SCHARNER FÉLIX
26. SZÉNÁSI BENEDEK ALEXANDER
27. TAKÁCS KITTI FRUZSINA
28. TURCSÁNYI ÁGOSTON
29. VÉGH LILLA
30. VÉGH ZOLTÁN
31. VELKI ZSÓFIA ROBERTA
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9. A OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

gimnáziumi képzés 
és négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: GEDÕCZINÉ BERGER MÁRIA pótosztályfõnök: Holesné Csige Ilona

1. ALMÁSY FANNI
2. ANTAL NÓRA BIANKA
3. BAKOS BENJÁMIN
4. BALOG MÁTÉ
5. BALOGH ÍRISZ PÁLMA
6. BÁNFI KLAUDIA
7. BERKES BÁLINT MÁRK
8. FEROV SIMON
9. HEGEDÛS KINGA

10. IHRACSKA IVETT FRUZSINA
11. KÁSA BOTOND
12. KELEMEN BALÁZS

13. KERÉNYI DÁVID
14. MITRÓ TITANILLA
15. ODLER LEVENTE 
16. OROSZI FANNI
17. SÁGI CINTIA
18. SALAMON KIRA
19. SZLÁDEK ANNA
20. TARI VIVIEN
21. TÓTH NOÉMI
22. VERES MIRELLA
23. VILIMI FRUZSINA
24. ZEMPLÉNYI LEVENTE BALÁZS
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9. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: ÁRPÁDNÉ VINCZE MARIETTA pótosztályfõnök: Cserkúti Edit

1. BABUS PATRIK TAMÁS
2. BOR HELGA
3. BOTOS RÓMEÓ KRISZTIÁN
4. DEÁK MAXIMILIÁN BENEDEK
5. FERENCZ BÁLINT
6. FILKOR HANNA
7. GAJDÁR KRISZTIÁN
8. GORDOS PETRA
9. GORTVA BOGLÁRKA

10. JAKUBOVICS ÉVA
11. KASZÁS LUCA
12. KAZARECZKI MIRELLA
13. KÖBÖL ZSÓFIA
14. LENGYEL LILLA
15. NAGYI MÁTÉ

16. NASZÁDI BOTOND
17. OLÁH MÁRK ÁBRAHÁM
18. ORAVECZ MÁRK
19. RÁTKAI MÁRTON
20. SÁNDOR MÓNIKA
21. SZELE KITTI
22. SZORCSIK VIRÁG
23. SZÕKE BERNADETT ZSÓFIA
24. TÓTH DOROTTYA
25. TÓTH KINGA
26. VÁRSZEGI FANNI
27. VERES LILIEN
28. VIDA ANNA
29. VISKÁRDI MÁRK
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1. BAKOS BETTINA
2. CSIGE BARBARA
3. DEÁK ORSOLYA
4. DEME JOHANNA
5. FÜLÖP ESZTER ILDIKÓ
6. HEGEDÛS NÓRA
7. KOVÁCS PETRA TÜNDE
8. KRÁLIK ADRIENN
9. MACHER VIVIEN

10. MACZÁK DOMINIK

11. MACZKÓ LÁSZLÓ
12. MÁTRAI BARBARA JUDIT
13. MOLNÁR KRISTÓF
14. NAGY DÓRA
15. OSGYÁNI DÁVID SÁNDOR
16. PÁL BÁLINT
17. PINTÉR CSENGE
18. SZMORAD CSILLA
19. TORJÁK NOÉMI
20. TÓTH ELIZA

9. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: KARÁDI TAMÁS LÁSZLÓ pótosztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála



129

Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

9. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: TÓTH GÉZA pótosztályfõnök: Viszóczky Zsuzsanna

1. ABDRABU HAMID AHMED 
ABDULRHMAN

2. BABJÁK DOMINIKA
3. BABKA DÓRA
4. BÁLINT TAMÁS
5. BÁSTI ATTILA
6. BERKI SZINTIA
7. BORBÁS CSABA BENCE
8. CSERHÁTI KATA
9. CSONKA TAMÁS HENRIK

10. FEKETE VANESSZA
11. GRAJZEL SÁRON
12. HARASZTI MIHÁLY

13. KÁRPÁTI BENCE
14. KASZA RÓBERT
15. KERESZTESI VIKTÓRIA
16. KLAJBAN NOÉMI
17. KÕVÁRI DÁVID
18. MÉRÉSZ BALÁZS
19. ONDRÉK PATRICIA MARGIT
20. SAJÁT JÁNOS
21. STORK GÁBOR
22. SULYOK ZSÓFIA
23. TAKÁCS DOROTTYA
24. TEKERES PATRIK
25. VEREBÉLYI MIRTILL
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10. A OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

gimnáziumi képzés
és négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: BATKI ARNOLD pótosztályfõnök: Luke Skeen

1. ANTAL ÁRON
2. BERTA BLANKA
3. FODOR DOMINIKA
4. FÜLÖP ERIK
5. GAZDAG BÁLINT
6. GORDOS VERONIKA RÉKA
7. HORVÁTH ÁRMIN
8. KIRÁLY JUDIT MÁRIA
9. KONYECSNY SZONJA ANILLA

10. LACZKÓ DÁVID
11. MAGÓCS GRÉTA
12. NÁDASDI ALÍZ

13. NAGY BENJÁMIN DÁNIEL
14. NAGY DOROTTYA
15. PARÓCZI LILLA FANNI
16. PAULÓ JÁNOS
17. PUSZTA ANDRÁS
18. SÁNDOR FANNI
19. SIMON KINGA LORETTA
20. SZMILEK DOMINIK
21. TORÁK LAURA
22. VERES BÁLINT ATTILA
23. VIRÁG TAMÁS
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1. AGÓCS DÁNIEL
2. CZENE GÁBOR
3. FODOR ÁDÁM
4. GÉCZI PETRA
5. GREGOR GRÉTI BARBARA
6. GYURCSÁK MÁRK PÉTER
7. KÁDÁRKUTI EMESE
8. KOCSIS ZSÓFIA
9. KULHAVI NIKOLETTA

10. MUCS MÁRK ISTVÁN
11. NAGY ZSÓFIA
12. NYESTE DÁVID
13. ORAVECZ FANNI

14. PALATICZKY ISTVÁN ZSOLT
15. PETRÓCZY DÁNIEL
16. PINTÉR RÉKA
17. PÓTI GRÉTA
18. SEPRÉNYI DÓRA
19. TAJTI MÁTYÁS
20. TARI ESZTER
21. TÓTH PETRA
22. TÓTOK MARTIN
23. TÕZSÉR MARTINA
24. VINCZE BENCE
25. VINCZE GRÉTA

10. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: JUHÁSZ ZSUZSANNA pótosztályfõnök: Czine Rita
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10. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HORVÁTHNÉ SCHOLCZ ERIKA pótosztályfõnök: Tóth Krisztina

1. ADAME ERZSÉBET
2. ÁGNER KLAUDIA
3. ANGYAL DOMINIK
4. BAKOS JUDIT
5. BENSOUICI INEZ
6. CSANK ZITA
7. DEÁK DOMINIK
8. FEKETE DÁVID
9. FODOR BALÁZS

10. FODOR DALMA
11. GODÓ ZSANETT
12. HEGEDÛS ZSÓFIA

13. JÁRJA TAMÁS
14. JUHÁSZ VIKTÓRIA
15. LENKEY MARTIN
16. LUKÁCS MERCÉDESZ
17. MAJOROS DÁVID
18. MÁKOS ELIZA
19. PARDY GRÉTA
20. SIMON KATA
21. SULYOK DÁVID
22. TÓTH KAROLA
23. TÖVISI KINGA NIKOLETT
24. TÕZSÉR NOÉMI
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11. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: DEMBROVSZKY ZSUZSANNA pótosztályfõnök: Borók Sándorné

1. ALBERTUSZ TIBOR KRISTÓF
2. ARANYOSI KINGA VIVIEN
3. BACSA BERNADETT
4. BAKSA BENCE
5. CSABAI DORINA
6. CSÁSZÁR BALÁZS
7. CSEKE BENCE TIBOR
8. GÉCZI LUCA
9. GORTVA RÉKA

10. KELEMEN ÁRPÁD BENCE
11. KELEMEN DÁVID MÁRTON
12. KISS NIKOLETT

13. KOVÁCS FANNI
14. MAGNUCZ MÁRTON
15. MAZGON NATÁLIA
16. MESTER ÁDÁM MÁTÉ
17. MOGYORÓ VIRÁG
18. NAGY JÚLIA
19. NYIKES ZSOMBOR
20. SIMKÓ MÁRTON REZSÕ
21. SZILÁGYI SZILVIA RENÁTA
22. SZMOLÁR NATÁLIA
23. VANÓ KRISZTIÁN
24. VARGA DÁNIEL
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11. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: CZÍMERNÉ SÉBER DARINKA

pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. ÁRPÁD LÍVIA ERZSÉBET
2. BAGYAL MÁTÉ
3. BÁLINT SÁRA RÉKA
4. BETLEHEMI VIKTÓRIA
5. BOZÓ BENCE
6. DANCSOK PETRA
7. DEME RÁHEL
8. DUPÁK GÁBOR
9. GOLDMANN JÚLIA

10. GUSZTI ESZTER
11. KÁROLYI KYRA
12. KISS BENCE
13. KORONCZI VIKTOR
14. KRISTA ZSOLT
15. LEHOCZKI ORSOLYA
16. MAGYAR BRANDÓ ADRIÁN
17. MITRÓ BALÁZS

18. MUCSINA MIHÁLY
19. NAGY LILI
20. ORAVECZ ÁKOS
21. OZSVÁRT SZONJA
22. REVICZKI DANIELLA
23. REVICZKI ROBERTA
24. RÓNAY MÁTÉ
25. SAADA LILI YASMIN
26. SIMON DOROTTYA
27. SZARVAS ANDRÁS
28. SZÉLES ANTÓNIA
29. TAJTI KITTI
30. TAMÁS GERGELY
31. TÓTH PÉTER
32. VICZIÁN RITA
33. ZSÉLY BOGLÁRKA
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11. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: NAGYNÉ KÁLÓCZI EDINA pótosztályfõnök: Sóvári László

1. BALÁZS ERZSÉBET
2. BERKI BIANKA
3. DÁNIEL PÉTER
4. DEÁK ANNA GABRIELLA
5. GÉCZY ENIKÕ
6. GRAJZEL ZSANETT
7. HAJDARA ANDRÁS
8. HARASZTI JÓZSEF
9. JAKAB ZOLTÁN

10. KOVÁCS PETRA
11. NAGY BIANKA
12. ONDOK ORSOLYA
13. PERSIK BENCE
14. SÓLYOM GABRIELLA
15. TARR BENCE
16. VÁCI PETRA
17. VARGA FANNI
18. VIDA MÁRK DÁNIEL
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1. ÁDÁM BENCE
2. BAKSA BRIGITTA
3. BALOGH MÁRK
4. BALYA ÁDÁM
5. BERENCSIK BOGLÁRKA
6. BRATEK FANNI
7. DEÁK BENCE
8. ELISCHER MÁRK
9. FICSÓR BENCE LÁSZLÓ

10. FÖLDESI TAMÁS
11. GYURCSÁK DIÁNA
12. HEGEDÛS DÁNIEL
13. HORVÁTH MARIANNA
14. JUHÁSZ ANNA
15. KARSAI SZABINA
16. KISBALÁZS KLÁRA JUDIT
17. KISBALÁZS VERA EDIT
18. KISS CSABA LÁSZLÓ
19. KISS GABRIELLA

20. LUKÁCS BIANKA
21. MOLNÁR MÁTÉ
22. NAGYI KRISTÓF
23. OCSOVSZKI DITTA
24. OLÁH DÁNIEL
25. ORAVECZ DÉNES ZOLTÁN
26. PÁL BETTINA
27. PALATICZKY JÚLIA RITA
28. PATAKI ENIKÕ
29. ROZGONYI MARCELL
30. ROZGONYI MELINDA
31. SÁNDOR FRUZSINA
32. SASVÁRI PÉTER
33. STORK MÁTÉ
34. SZANISZLÓ CSILLA
35. TÖRÖK PÉTER
36. VÁLÓCZI NATÁLIA
37. VINCZE NIKOLETT

12. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: LÉKÓNÉ LANTOS ZSUZSANNA pótosztályfõnök: Konti Csilla
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12. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: CZENE ÉVA pótosztályfõnök: Soósné Axmann Zsuzsanna

1. ÁGOSTON FANNI
2. ANTAL ALEX
3. BAJÓCZKY JÚLIA
4. BÁLES ANNA
5. BANOS NIKOLETTA
6. BERECZ VERONIKA
7. DEÁK VIKTOR
8. FARKAS IMRE ANDRÁS
9. GÁL MARTINA

10. GORDOS EMESE
11. HANDÓ MÁTÉ
12. ILDZSA DÁNIEL
13. JAKAB TAMÁS
14. KISS ANNA
15. KLAGYVIK KLÁRA
16. MAGYAR GÁBOR

17. MUCSINA STEFÁNIA
18. NAGY BOLDIZSÁR
19. NAGY ERIK
20. NAGY JUDIT
21. NAGYFALUSI BÁLINT PÁL
22. NOVÁK MAJA
23. ORAVECZ DANIELLA BOGLÁRKA
24. PAPP ZSÓFIA
25. PÁSZTOR FRUZSINA
26. PUSKÁS BETTINA
27. SZABÓ ATTILA 
28. SZUKÁN ÉVA
29. TÓTOK PATRIK
30. VENTER ANNAMÁRIA
31. ZSÉLY VIRÁG 
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13. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: KANCSULIK ATTILÁNÉ pótosztályfõnök: Batkiné Tótok Katalin

1. BABUS BENJÁMIN BENCE
2. BARTKÓ MARTIN
3. BENYUS ÁGOTA
4. CSIRKE PÉTER
5. CSORBA MÁTÉ
6. EGYED ÁDÁM
7. FÁBIÁN MARTIN
8. FILÓ MARIANN
9. FÜLÖP ZSOLT FERENC

10. HARASZTI SÁNDOR
11. IVÁNYI BALÁZS
12. JUHÁSZ VIKTÓRIA
13. KISS DÁNIEL
14. KISS DÁVID
15. KOVÁCS GÁBOR
16. KÕRÖS EVELIN
17. LACZKÓ DORINA ANNA

18. MÁTÉ ALEXANDRA
19. MATTHESZ FLÓRA
20. MOLNÁR ALEXANDRA
21. MUCS KAROLINA
22. NAGY VERONIKA
23. PERCZE ANNAMÁRIA
24. PÉTER SZILVIA
25. PRAKFALVI ANNA
26. STREHÓ TÍMEA
27. SZABÓ DOROTTYA ÉVA
28. SZMORAD MÓNIKA
29. TARNÓCZI JAKAB
30. TÓTFALUSI JÁNOS PÉTER
31. TÓTH VIVIEN MÓNIKA
32. TÓTH-SZARVAS LEVENTE
33. TURCSÁNYI GEORGINA
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Érettségi eredmények 2014. május-június

Érettségi átlag: 4,4

Gratulálunk a szép eredményekhez volt tanítványainknak és 
a sikeres felkészítõ munkához tanárainknak!
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Érettségi eredmények 2013/2014
Érettségi átlag: 4,4
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Felvételi eredmények 2014

Felvételi átlag: 91,8%
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