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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



25

Mindennapjaink

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.
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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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