
É V K Ö N Y V
2012 – 2013

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

SALGÓTARJÁN



A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
évkönyve

2012 – 2013
Felelõs kiadó: Pálfalvai Zoltán
Szerkesztette: Borók Sándorné

A montázsokat Berencsikné Gedeon Hajnalka tervezte
A fotókat Karádi Tamás és az E.T.Bt. készítette

Szedés: Tõzsér Sándorné, Borók Sándorné
Nyomdai elõkészítés, nyomás:

Polár Stúdió, Salgótarján



I. Bevezetõ 5
A 30. évkönyv elé (Pálfalvai Zoltán) 5

II. A megújuló közoktatás jegyében 7
Kompetenciamérés 2012 (Viszóczky Zsuzsanna) 7

III. Mûhelymunka 12
Diákköltõink: 12

– Filó Mariann 12
– Jakab Tamás 13
– Juhász Márk 14
– Török Péter 15

1. Mindennapjaink 16
a) Decembertõl a Bolyai János Gimnázium is újraélesztõ pontként mûködik (Németh Gábor) 16
b) Beszámoló az SZMK 2012-2013-as tanévben végzett munkájáról 

(Csabainé Freistág Erzsébet) 17
c) Diákönkormányzatunk a 2012-2013-as tanévben (Andrássy Fanni) 20
d) Gólyatábor (Szemán Brigitta) 21
e) 45 éves a Derkovits Gyula Iskolagaléria (Berencsikné Gedeon Hajnalka) 23

– Építészek, bolyais öreg diákok megnyitó (Magyar Géza) 26
f) Bolyai körök – a diák szemével (Géczi Petra) 28
g) Üdvözlet Gólyák! – Gólyaavató 2012 (Gortva Boglárka, Nagyi Máté) 30
h) Diáknap 2012 (Novák Maja, Zsély Virág) 32
i) Fõzõverseny képekben 34

2. Vetélkedõk 36
a) Angollal színes a világ – civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban (Filó Mariann) 36
b) Egy éjszaka a könyvtárban (Kulhavi Nikoletta) 38

– Nyisd ki a világot! 39
c) „Legjobbak között is a legek” Középiskolai Országos Civilizációs Verseny (Filó Mariann) 40
d) Könyvtárhasználati verseny (Szele Kitti) 44
e) Közép-Európai Brókerképzõ Alapítvány – Tõzsdejáték középiskolásoknak 

(Fülöp Zsolt Ferenc) 46
f) Országismereti vetélkedõ – Ismerd meg Németországot! 

(Herencsényiné Buchinger Mónika) 48

3. Utazások 49
a) „Az én Angliám” – Tíz éve szervezzük az angliai tanulmányutakat (Kiss Ernõné) 49

– Deli Kati a SOL magyarországi képviseletének vezetõje 56
– Tanulói vélemények 56
– Tanári vélemények 60
– Az elsõ hatosztályos két tanítási nyelvû képzésben résztvevõk

(Dembrovszky Zsuzsanna) 63

3

Tartalomjegyzék



b) Anglia 2012 (Géczi Luca) 66
c) Skócia Londonnal, Párizzsal fûszerezve (Racs Eszter) 70
d) Berlin ist eine Reise wert (Horváthné Scholcz Erika) 72
e) Barangolás Erdélyben (Csirke Péter) 75
f) Angyalföldi Anzix – XII. Bolyai Találkozó (Sóvári László) 78
g) A „négyország” elnevezésû nyelvi tábor (Szemán Brigitta) 81
h) Mûút – Szöveggyár irodalmi alkotótábor (Filó Mariann) 85
i) Kockatábor 2013 (Berencsik Boglárka, Jakab Tamás) 88

4. Sportélet 90
a) Mosonmagyaróvár 2012 (Dupák Gábor, Kiss Bence) 90
b) Út egy sikeres bajnokság felé (Nyikes Zsombor) 91
c) Sport, ahogy én látom (Kõrös Evelin) 92
d) Mûvészet a sportban (Mester Ádám) 93
e) Strandkézilabda (Kisbalázs Klára, Kisbalázs Vera) 95

5. Interjú a kitüntetettjeinkkel 97
a) Keringõ a diákokkal – Czene Éva (Sóvári László) 97
b) „Arra koncentráltam, hogy amin éppen dolgoztam, a legjobban sikerüljön” – Kiss Ernõné 

(Filó Mariann) 99
c) A  Patrónus díj tulajdonosai: 99

– Baló Noémi (Baksáné Fodor Krisztina) 102
– Verbói Gáborné (Pálné Gordos Zita) 104

d) „Azt tervezem, hogy visszajövök Salgótarjánba” – Gyõri Alex (Berencsik Boglárka) 105
e) „Megtisztelõ és jólesõ érzés díjazottnak lenni” – Racs Eszter Mária (Jakab Tamás) 106
f) „A megismerés utazás…” – Molnár Gábor Bálint (Kiss Anna) 107
g) Interjú Buda Gergellyel - avagy a Bolyai mosolya (Géczi Luca) 108
h) Aki pedagógus szeretne lenni – Antal Bálint Gergely (Lehoczky Orsolya) 109
i) A Talentum díjas bolyais – Grajzel Dániel (Mester Ádám) 111
j) „Ha szomorú vagy, boldog leszel…” – Mester Márk Máté (Bakos Judit) 112
k) A Diákönkormányzat vezetõje volt – Andrássy Fanni (Nagyi Kristóf) 113

IV. Tanév az adatok tükrében 2012/2013 115
1. A tanulók adatai 115
2. Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói 116
3. Eseménynaptár 118
4. Kiemelkedõ tanulmányi és közösségi munkát végzettek 121
5. Kitüntetettek 123
6. Versenyeredmények 127
7. Az iskola osztályai (fotók, névsor) 133
8. Végzõs osztályaink 149

– Érettségi eredmények 149
– Felvételi eredmények 153

9. Pillanatképek az iskola életébõl (Berencsikné Gedeon Hajnalka) 154

4

Tartalomjegyzék



Kedves Kollégáim,
Tanítványaink!

Iskolánk legrangosabb
rendezvénye a Bolyai Napok
kettõs ünnep tanár és diák
számára egyaránt. Kettõs,
hiszen egyrészt megemléke-
zés a világ egyik leghíresebb
matematikusáról, Bolyai Já-
nosról, másrészt pedig a tu-
dás, a tudomány ünnepe is.
A hányatott sorsú, jeltelen
sírba temetett zseni - akit
kora nem értett meg – mara-

dandót alkotott a matematikában. Felfedezésére,
munkájának eredményére a legújabb kor tudósai, az
ûrhajózás szakemberei is támaszkodhattak. 

Talán nincs is még egy olyan magyar tudós, aki-
nek életét, munkásságát a mai napig ilyen sokan ta-
nulmányoznák. Marosvásárhelytõl Budapestig
számtalan „Bolyai-kutató” újabb és újabb anyagok-
kal gazdagítja iskolánk névadójának életmû-gyûjte-
ményét. Könyvtárnyi a Bolyaiak életét és munkássá-
gát bemutató írások száma, egyesek szerint 25 000-
re tehetõ. Olvashatjuk ebben az anyagban matemati-
kai munkáit, de megismerhetjük a virtuóz zenészt, a
kiváló kardforgatót, a párbajhõst és az élete végén az
emberi boldogságot keresõ filozófust. 

Életében fõ mûvén, az Appendixen kívül más
munkája nem jelent meg nyomtatásban. Bolyai Já-
nos élete végéig napestig dolgozott, papírlapokra,
szeletkékre rögzítette gondolatait. Ez a sok ezer olda-
las hagyaték, amelynek java részét ma a marosvásár-
helyi Teleki-Bolyai Könyvtárban õrzik, számos érté-
kes kincset rejt. Toró Tibor temesvári fizikus hívta
fel a figyelmet Bolyai János egy kézirattöredékére,
amely azt sejteti, hogy zseniális elõrelátással felis-
merte a gravitációs erõtér és a geometriai térszerke-
zet összefüggését. A kilencvenes években pedig,
amikor már azt hitték, hogy minden lényegeset el-
mondtak az abszolút geometria felfedezõjérõl, Kiss
Elemér professzor fedezte fel azt, hogy Bolyai János
kéziratai algebrai és számelméleti kincseket, gondo-
latokat is rejtenek. Azóta tudjuk, hogy Bolyai János

a matematika ezen ágaiban több olyan tételt talált –
de nem publikált –, amelyet késõbb mások újra felfe-
deztek, s ma az õ nevüket viseli. 

A zseniális matematikus élete, munkássága azonban
nem volt hiábavaló. A Bolyaiak nevét és szellemét ma
már számos intézmény, róluk elnevezett díj õrzi: 

Bolyai János Matematikai Társulat, Katonai Mû-
szaki Fõiskola, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Tele-
ki-Bolyai Könyvtár, Bolyai-jutalom, valamint a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj. És végül, de nem utolsó
sorban ma már Magyarországon is számos iskola vi-
seli Bolyai János nevét. 

Hat magyarországi és három határon túli középiskola
nemcsak közös névadót talált, hanem egymásra is rátalál-
tak és immáron 12 éve szoros kapcsolat fûzi össze õket.
A zseniális matematikusok neveit viselõ iskolák ünnepei
közösek, hagyományápolásuk szinte megegyezik. Az
évente megrendezésre kerülõ bolyai találkozók pedig az
összetartozás, a kultúra és a tudomány ünnepei. Ebben
az évben a budapesti találkozón is számos területen mér-
hették össze tudásukat a bolyaisok. A matematika mellett
városismereti, anyanyelvi vetélkedõk, logókészítés, szín-
padi elõadások, iskolabemutató-film készítése szerepelt a
palettán. Az izgalmas vetélkedõk, a vidám elõadások mel-
lett meghatottan néztük a trianoni döntés által határon
túlra került települések gimnáziumainak filmjeit. Szívszo-
rító, de egyben felemelõ is volt a kárpátaljai kis iskola – a
kis testvér – elõadását és felvételét látni. 

Látva s hallva a tanulókat, az intézmény vezetõjét, sok
dolog átértékelõdött bennünk. Nekünk, az anyaországi
tanulóknak és tanároknak – bár mindennapi gondokkal
mi is küzdünk – alapvetõen a közös munka, a tanítás-ta-
nulás a feladatunk. Ott az idegen környezetben nemcsak
az iskola, hanem az egész, határainkon kívül rekedt ma-
gyarság küzd a fennmaradásért.  Az intézmény vezetõje
kissé szégyenkezve nyilatkozta, hogy õk, legkisebb isko-
laként nem tudnak annyit adni, mint a magyarországi
középiskolák. Pedig tõlük kapjuk a legtöbbet. Tõlük és a
marosvásárhelyi, zentai kollégáktól, tanulóktól. Példát:
� az anyaországhoz, a magyarsághoz való ra-

gaszkodásból,
� elkötelezettségbõl az anyanyelv ápolása iránt,
� a barátság, a testvériskolai kapcsolatok megbe-

csülésébõl
� és talán ami a legfontosabb, hazaszeretetbõl.
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Mindennapi küzdelmük, munkájuk álljon példa-
ként elõttünk is, hogy a fontos, igazi értékekért
küzdjünk. Úgy gondolom, hogy iskolánkban az el-
múlt évtizedekben ilyen szellemiségben dolgozott
tanár és diák egyaránt, hiszen a Bolyai név kötelez.
És hogy jó úton jártunk, azt a több mint 45 év sok-
sok eredménye bizonyítja, amelyekre büszkék le-
hetünk. 

A Bolyai Napok tehát nemcsak megemlékezés
névadónkról, hanem egyben a tudás, a tudomány ün-
nepe is. Bár még nem egy teljes szorgalmi idõszak le-
zárása, de már mérlegre tesszük, hogy mit végeztünk
ebben a tanévben. Sok tanuló és tanár dolgozott
azért, hogy a különbözõ tantárgyi-, zenei- és sport-
versenyeken szép eredmények születhettek. Õket is
ünnepeljük hát a mai napon.

A tudományos ülésszakon pedig láthatjuk a tanév Bo-
lyai Köri elõadásai közül a legsikeresebbeket. Öröm szá-
munkra, hogy sok olyan diákunk van, akik a mindennapi
munka, a tanulás mellett különbözõ tantárgyakban, tudo-
mányterületeken elmélyültebb munkát folytatnak. S büsz-
kék lehetünk arra, hogy az elmúlt több mint 45 évben sok
olyan tanítványunk volt, akik most valóban egy tudo-
mányterület elismert szakemberei. Kutatók, orvosok, jo-
gászok, közgazdászok, egykori bolyaisok, akik a tudomá-
nyos diákköri elõadásokon bontogatták szárnyaikat. 

Hiszem, hogy iskolánk az elkövetkezõ években is
olyan szellemi mûhelyként mûködik majd, ahonnan
sok olyan tanítvány kerül ki, akikre a jövõ nemzedé-
ke is büszke lehet majd.

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát 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 2012. május 30-
án mérte fel a közoktatás-
ról szóló törvényben meg-
határozott tanulók 6., 8. és
10. évfolyamos csoportjá-
nak teljes körében a szö-
vegértési képességeket és a

matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott
feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mér-
tékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tan-
anyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt
vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig el-
sajátított ismereteket milyen mértékben tudják al-
kalmazni a mindennapi életbõl vett feladatok meg-
oldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szö-
veghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz)
kapcsolódó kérdések jellemzõen az információk
visszakeresését, következtetések levonását, kapcso-
latok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egé-
szének értelmezését 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 felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. év-
folyamos tanulója megírta, az eredményekrõl a tan-
év rendjérõl szóló rendeletben meghatározott idõ-
pontig minden iskola visszajelzést is kapott. Ez segí-

ti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak
teljesítményükrõl, megismerjék erõsségeiket és
gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mé-
rési eredmények megismertetése az iskolákkal az al-
kalmazásképes tudás jelentõségének felismerésére
és a javítás igényének erõsítésére is alkalmas. Az év-
rõl-évre ismétlõdõ mérési eredmények a módszerek
eredményességének mutatói is lehetnek az elkövet-
kezõ években.

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon
használt kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a mé-
rések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok
rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak
szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladato-
kat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és 
képességszintjei 

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 lehetõségének megteremtése
érdekében kidolgozták a tanulói mérési azonosítót.
Ezt az azonosítót minden mérés elõtt a tanuló intéz-
ménye generálja ugyanúgy, ahogyan eddig, ugyan-
akkor a központi szerveren mûködtetett generátor
egy tanulóhoz mindig ugyanazt a mérési azonosítót
rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy az évfolyamok skáláit (még 2011-ben) egy
közös skálára cserélték. Mivel a közös skála a három
évfolyam eredményeit fogja össze 7-7 képességszin-
tet tudtak kialakítani.

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
területen, amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy
a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képessé-
geit a további ismeretszerzésben és az önálló tanu-
lás során.

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ

Kompetenciamérés – 2012 
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A megújuló közoktatás jegyében

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 átla-
gánál.

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 viszonyítási
csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a közepes 4-5 évfo-

lyamos gimn.) képességeloszlása is összehasonlítható.
A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértékeket

és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy 4 eset-
ben magasabb, 6 esetben hasonló és mindössze 2 eset-
ben alacsonyabb szignifikánsan iskolánk eredménye az
egyes viszonyítási csoportokban.
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A megújuló közoktatás jegyében

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

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor
ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-
ják, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei je-
lentõs mértékben meghatározzák képességeik, ered-
ményeik alakulását. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért
az intézmény teljesítményének megítélésekor a csa-
ládi hátteret is figyelembe véve adták meg a tanulók
eredményeit. A tanulói kérdõív néhány, a család szo-
ciális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére
adott válasza alapján számították a tanulók jelentés-
ben 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.

A tanulók elhelyezkedése az egyes képességszin-
teken 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 az ábracsoportról leolvasható vannak-e
leszakadók, illetve mekkora a tanulók aránya az
egyes képességszinteken. Nem csak egy-egy osz-
tály két képességterülete (matematika és szöveg-
értés) hasonlítható össze, hanem az azonos évfo-
lyamú osztályok megfelelõ képességei is össze-
vethetõk.

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
szinte minden esetben jóval az országos átlag alatt
marad, de nincs okunk szégyenkezésre a szûkebb
(megfelelõ képzési típus) populációval való összeha-
sonlítás alapján sem, hiszen a megfelelõ képzési tí-
pusban történõ viszonyítás esetén is pozitív képet
mutat intézményünk. 

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat min-
den érdeklõdõ.
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A megújuló közoktatás jegyében
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Filó Mariann: a Csomolungmáról

és akkor
bepárásodott az üvegtest

hogy elolvadhasson
a hó

a Csomolungmáról

aztán megfeszültek
az ér-vitorlák

hogy elszabaduljon
az agyamban

a neved

1995-ben születettem Gyulán, tizennégy éve vagyok salgótarjáni. Publikáltam többször a Palócföldben,
helyi antológiákban, valamint a Dûlõben, a Mûútban, a Mûút portálon és a FÉLonline.hu-n. A Gömbhalmaz

tagja vagyok és nagyon szeretem a Kofolát.
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Jakab Tamás: Privát karó(ra)

Plasztikos kis napjaimnak
Ócska csutka bája,

Bormámoros éjszakák és
Nyughatatlan lárma.

Szúrós szemû angyalokkal
Fölöttem az élet,

Súlya sújt, ha síró lelkem
Sittes szaga szétvet.
Nem csókolt csókok,
Szakadó szerelmek,
Keserû mélypontok,
Csúcsos jókedvek.

Mimimi?

Életke lepereg:
Privát kis karóra,

Magamat húzom az 
Út menti karóra.

Éjjel még meghalnék
Simán csak bármiért,
Nappal majd élek és
Kibírom, bármi ért.

Csalhatatlan csacska vágyak
Égrepesztõ kórusa,

Simaszájú semmiségért
Öngyalázó vértusa.

Na, ez!

Jakab Tamás vagyok, Székelyudvarhelyen születtem 1995-ben. Nagyon szeretek írni és zenélni, 
ennek a lenyomata itt található:

https://www.facebook.com/pages/Ludovika/205644752941941?ref=hl
(facebook.com: Ludovika)
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Juhász Márk: Dal a Múzsához

Szólt a Költõ, s Múzsa csókja lebbent ajkán,
Hajnal hasadt, s alkonyat jött.

Idõt mérõ szép homok, a napfényben elporoz.
Mezõkbõl nõ tágas völgy, s sivatagban elvész a Holt.
Mint Homérosz a hõs eposzt, így írok én trocheust.

Homályba borult a szép tavasz.
S, a Múzsa csókja újra lebbent, immár a dal ajkából felkelt,

Ahogy én a szerelmes kislegény, írom a dalt, mese kél.
De nem kell már több, csak a csók, s ennyi!

Juhász Márk, 1994. április 27-én született Salgótarjánban. Gyermekkorát Karancskesziben töltötte.
Általános iskolai tanulmányait kitûnõ eredménnyel végezte. 2008-ban felvételt nyert a Bolyai János

Gimnázium és Szakközépiskolába. Sokan csak becenevén - „Kémikus”- ismerték. Költészetében megjelen-
nek filozófiai irányzatok, az antikvitás szeretete, költõelõdök tisztelete. Tudatosan készült a költészetre,
költészetében a legszebb emberi érzés, a szerelem jelenik meg. Elsõ zsengéit 11.-es korában írta, tanára

Lékóné Lantos Zsuzsanna inspirálására nem adta fel a verselést.
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Én, mint illedelmes kisgyerek bemutatkozom: nevem Anakszusz. 
Kérlek, fogadjátok sokk szeretettel az alábbi verset vagy ne, nem érdekel.

Bemutatkozás: elméletileg magamról kéne írnom pár sort, de szerintem lényegtelen ki vagyok; 
egy senki egy árny a sötétben. Inkább verseimrõl írok: keletkezésük oka: az õrület. Legtöbbször van 

egy gondolat, ami "bekattan" az agyamban és azt viszem papírra, így szabadulok meg tõle. 
Ez a két vers a két leglágyabb esszenciája õrületemnek.

Anakszusz

Ki vagyok én?
Ki ez a rém?

Nevem anakszusz

Mi ez a név?
Ki ez a rém?
Anakszusz

Ez egy õsi penge,
Istenek fegyvere.

anakszusz

Tengerek árja,
Senki sem állja.

Anakszusz

Meg nem törik,
Szét nem szedik.

Anakszusz

Szíve rettenthetetlen,
Lelke megtörhetetlen.

anakszusz

Atlasz a testvére,
Pallasz a fensége.

anakszusz

Ez nem az a kor,
Melybe passzol.

Anakszusz

De elveit tartja,
Nem a gyávafajta.

Anakszusz

Egy romos kunyhó

Nem vagyok érzéketlen katlan.
Gyötört szívem nem lakatlan.

Csak a lakó éppenséggel rendhagyó,
Õfelsége képtelenség, létezése förtelem.

Én meg a kezemet tördelem.

Ördög õ. Az örömhozó nõ.
Miért, ha egyszer hozza?

Mert, kétszeresen veszi vissza.
Kandallóm tüzét elszívja, egy másik otthonba.

Az én fagyos kuckómat meg átjárja.
A Hiánya…

Hiába kinek kell egy viskó,
Ha van palota hol a disznó

Csak egy haszontalan rímszó.

Az én viskóm lakatlan,
Ez az állapot tarthatatlan.

Minek a ház, ha nem lakja senki?

(Néha beteszi a lábát egy tündér
Az utóbbi ki tudja hova tûnt épp)
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A Bolyai János Gimnáziumban december 12-én
rendkívüli iskolagyûlésen egy defibrillátor átadására
került sor. Fülöp Nándor a Fülöp és Társa Végrehajtó
iroda vezetõje és Jónás István a cég munkatársa aján-
dékozta az igen értékes újraélesztõ készüléket az isko-
lának. Az adományozókat elkísérte Németh Gábor a
Palóc Mentõ Alapítvány elnöke, aki beszélt az adomá-
nyozókról, arról, hogy immár a hatodik készüléket
ajándékozzák különbözõ intézményeknek, valamint a
készülék fontosságáról és a hirtelen szívhalál magyar-
országi gyakoriságáról.

A statisztikák szerint Magyarországon minden har-
mincadik percben meghal valaki kórházon kívül, hirte-
len szívhalálban. Európában évente 600.000 esetrõl
számolnak be. A betegek jelentõs része közterületen
lesz rosszul. Újraélesztésükre az elsõ öt percben van a
legnagyobb esély.

Az alapszíntû újraélesztés (BLS) mindenki számára
elsajátítható. Ennek a beavatkozásnak a fontos kiegé-
szítésére találhatóak meg egyre több helyen a nyilvá-
nos defibrillátorok (AED), melyek nagyon egyszerûen
használhatóak.

Fontosnak tartom, hogy a
lehetõ legtöbb helyen alap-
szintû újraélesztésben jártas
embereket, gyermekeket ké-
pezzek, hiszen az idõben
megkezdett ellátás 75%-kal is
javíthatja a túlélést! Ha nem
történik semmilyen beavat-
kozás, a túlélés esélye percen-
ként 10-15%-kal csökken.

Hirtelen szívhalál esetén –
mikor mentõvel megérke-
zünk – a legtöbbször a két-
ségbeesés, a tétlenség, s fõleg
a tehetetlenség fogad ben-
nünket.

Sok sportoló, fiatal és idõs
ember, tanár, orvos, földmûvelõ, miniszter és politikus
élte át, s tette fel azt a kérdést, amit soha nem tudunk –
mi szakemberek sem – megválaszolni: „… mi lett vol-
na ha…”

Lényeges, hogy korrektül
segítsen minden laikus – le-
gyen az gyermek, fiatal, vagy
felnõtt. A jó minõségû idõben
elkezdett mellkaskompresz-
szió végzése, s egy közeli
defibrillátor a túlélés záloga!

VANNAK FONTOS CÉL-
JAINK, AMIÉRT OLYKOR
MINDENT MEGTESZÜNK, DE MIT SEM FOGLAL-
KOZUNK A TÚLÉLÉS ESÉLYÉNEK NÖVELÉSÉVEL.

2013 decemberében Fülöp Nándor a fenti társadal-
mi igényt felmérte és megértette. Nem szûken mérve
pénzt, energiát önállóan kezdeményezte egy Lifepak
1000-es világszínvonalú – laikusok által is könnyen
használható – defibrillátor beszerzését. Alig számolha-
tok be hasonló példáról.

Az eszköz átadását követõen hihetetlen élmény volt
azoknak a gimnáziumi pedagógusoknak a képzése,
akik a gyakorlatokon és elõadásokon elhivatott élet-
mentõ szerepbe „bújva” sajátították el az újraélesztést
és a defibrillátor használatát.

MOST MÁR TUDOM, HOGY EBBEN AZ INTÉZ-
MÉNYBEN IS TALÁN ÉPPEN ANNAK, AKI EZEKET
A SOROKAT OLVASSA, VAGY SZERETTEINK MEG-
MENTÉSE IS MEGTÖRTÉNHET EGYSZER…

Szívbõl köszönöm a felelõs hozzáállást Fülöp Nán-
dornak, s Pálfalvai Zoltán igazgató úrnak. Köszönöm
nekik azt a plusz-motivációt, amit kollégáiknak, s ne-
kem nyújtottak a „cél” érdekében.

Németh Gábor mentõtiszt
a Palóc Mentõalapítvány elnöke,

az Európai Újraélesztési Tanács BLS-AED instruktora

Decembertõl a Bolyai János Gimnázium is 
újraélesztõ pontként mûködik

Németh Gábor
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A Szülõi Választmány elnö-
keként már 3. éve igyekszem
segíteni a Szülõk és a Tantestü-
let közötti együttmûködést.

Év eleji teendõk: 
– adatbázis frissítése a

Szülõk elérhetõségérõl,
– új Szülõk megismerése,

tájékoztatása a tennivalókról,
– tanulónkénti és osztá-

lyonkénti befizetnivalók
megállapítása és beszedése,

– éves munkaterv összeál-
lítása.

Szeptemberben, január-
ban és májusban is tartot-
tunk Választmányi Üléseket,

ahol mindig az éppen aktuális program, esemény meg-
beszélése volt a téma. Ezt követõen a Választmányi ta-
gok az osztály-szülõi értekezleteken továbbítják a fon-
tos információkat a Szülõk felé.

Az iskola ütemtervével összehangolva kapcsolód-
tunk be a programok szervezésébe.

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

December: – a nevelõtestület részére Karácsony-dél-
után szervezése köszöntõvel, apró aján-
dékkal.

Február:     – Szülõk-Nevelõk báljának megszervezése,
a feladatok osztályonkénti bontása, népsze-
rûsítés, tombolatárgy-gyûjtés, jegyeladás, de-
koráció, sütemények, lebonyolítása.

Június:       – Pedagógusnapi köszöntõ, megajándé-
kozás, „fehér –asztal”.
– Fõzõverseny megszervezése, szülõi
csapat kiállítása.

A tanév során 2 alkalommal került sor szociális tár-
gyú kérelmek elbírálására. A hátrányos helyzetben lé-
võ tanulók családi és egyéb okok miatt fordulnak anya-
gi támogatásért a Szülõi Választmányhoz. 

Összesen 74.000 Ft került ily módon kiosztásra ta-
nulmányaik megsegítésére.

Szülõk- Nevelõk Bálja bevételének alakulása:
Bevétel: 796.000 Ft (belépõk, támogató je-

gyek, tombola)
Kiadás:  178.400 Ft (vacsora, zenekar, biz-

tonsági szolgálat, takarítás)
Maradvány: 617.600 Ft
A résztvevõk száma az idén kevesebb volt a megszo-

kottnál, de összességében azt mondhatjuk, hogy jó han-
gulatú rendezvény volt, ahol a tehetséges gyerekek bemu-
tatkozására is lehetõség nyílt, illetve alkalmat teremtett a
Szülõk és Tanárok számára az ismerkedésre, kötetlen be-
szélgetésre. A mosdók felújítására lesz ez a bevétel is for-
dítva, a következõ év báli bevételével együtt, hogy egy-
szerre befejezhetõ legyen a beruházás.

A Szülõi Választmány pénzügyi helyzetének alaku-
lásáról kivonatosan:

Bevételeink: 415.090 Ft
– Elõzõ tanévi pénzmaradvány:        145.690 Ft
– Tanulónkénti 400 Ft pedagógus napra + 200 Ft

sütipénz     269.400 Ft
Az idén nem került megrendezésre a Bolyai Est, így

ebbõl nem származott bevételünk, illetve a báli bevé-
telbõl sem gyarapítottuk az SZMK-pénztárát.

Kiadásaink: 224.325 Ft
- Kissné Évike részére köszönõ ajándék    13.980 Ft
- Szociális tárgyú kérelmekre: 74.000 Ft
- Karácsony: 5.645 Ft
- Pedagógusnapra ajándék, megvendégelés:

128.700 Ft
- Fõzõverseny: 2.000 Ft
Maradvány: 190.765 Ft
Igyekeztünk költségtakarékosan gazdálkodni, de

ugyanakkor biztosítani a rendezvények színvonalát, odafi-
gyelni a szociális problémákkal küzdõ tanulókra és megkö-
szönni a tantestület munkáját. Az idén az Iskolavezetéssel
egyeztetve a Nõnapi köszöntést az Szmk részérõl elhagy-
tuk a vállalkozó szellemû Szmk-s apukák hiánya miatt.

Ettõl az évtõl Szabóné Básti Csilla, az új igazgató he-
lyettes vette át az Szmk koordinálását.

Köszönöm a szülõtársak és a pedagógusok együtt-
mûködését, segítségét is ehhez az eredményes mun-
kához.

BESZÁMOLÓ AZ SZMK 2012 /2013-as TANÉVBEN 
VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Csabainé Freistág
Erzsébet, 

a Szülõi Választmány
Elnöke



18

Mindennapjaink

Szülõk-nevelõk bálja képekben
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Pedagógusnap képekben
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Diákönkormányzatunk a 2012–2013-as tanévben

„A világ bennünk van, 
idõnként el kell indulni

feléje”
Márai Sándor

Számomra is eljött az idõ,
hogy továbblépjek, megvaló-
sítsam a bennem rejlõ vilá-
got. Soraim írásakor egyszer-
re van jelen az emlékezés és
a búcsú, az útra hívás és az
új iránti kíváncsiság érzése.

Öt év alatt, amíg a Salgótar-
jáni Bolyai Gimnázium Diák-

önkormányzatának elnöke lehettem, megtanultam mi-
lyen az igazi közösségi munka. Nagyobb rálátást kaptam
a háttérben folyó erõfeszítésekre és nem utolsósorban te-
hettem valamit az iskolámért, diáktársaimért. Életem meg-
határozó élményeként könyvelem el ezt az idõszakot.

Ma már tudom, a középiskolás évek az élet egyik
legszebb, legérdekesebb, és legizgalmasabb szakasza.
Ezen az úton számtalan élmény: tapasztalat, tudás,

barátság, szerelem, és ezernyi boldog perc tette gazda-
gabbá életünket. Mert a gimnáziumi évek szoros kap-
csolatokat alkotnak, új érzelmeket táplálnak, és nem
utolsó sorban fergeteges programokat csempésznek a
monoton hétköznapokba.

Számtalan egyéni és közösen megélt élmény, a min-
dennapok feladatai, nehézségei, számos siker és kudarc
jellemezte a hétköznapokat. Az izgalommal szervezett
gólyatábor, ahol az elsõsöket körbevezettük az iskolánk-
ban, és játékos feladatokat rendeztünk azért, hogy job-
ban megismerjék egymást. Amikor a SuliShown való
részvétel után alakuló gyûlést rendeztünk, ahol megvá-
lasztottuk a tisztségviselõket, összeállítottuk éves ter-
vünket. Ahogy elsõként a város középiskolái közül fel-
vettük a kapcsolatot a helyi sajtóval, ahol rendszeresen
közzé tettük programjainkat, rendezvényeinket. Hiszen
úgy gondoltuk, az iskola népszerûségét növeli a reklám,
így mindig hallanak rólunk bolyaisokról a városban.

És halottak rólunk! 
5 év után újra Bolyai Discót szerveztünk. A siker

nem maradt el, és nagyon elégedettek, boldogok vol-
tunk! 

Andrássy Fanni
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Diákönkormányzatunk részére honlapot készítet-
tünk, ahol minden fontos rendezvényrõl, az iskola éle-
térõl, dökös rendezvényekrõl értesítettük az azt olva-
sót. Így még gyorsabban, hatékonyabban tudtuk meg-
szervezni rendezvényeinket. Részt vettünk évrõl évre
a Pupák Kupán, és azt sem felejtem el, amikor kifara-
gott töklámpások, szellemek, és a „Halál Listája” vár-
ta a Halloweent egy játékos sarokban.

Hagyománnyá vált, hogy iskolánkba karácsonyi
hangulatot varázsoltunk. December közepén hópi-
hékkel, feliratokkal, és egy kitömött mikulással ked-
veskedtünk a diákoknak.

És a Rock Est, amely maradandót alkotott! Igaz, ko-
moly szervezõmunkát, sok egyeztetést igényelt, de
fantasztikus érzés volt, amikor közel 200 ember tom-
bolt az országban szinte mindenhol ismert zenekarok
koncertjére. Nagyon örültem, hiszen más városokból
is érkeztek a programra, melyen bebizonyítottuk,
hogy kulturáltan is tudunk szórakozni.

A közös papírgyûjtés és nõnapi köszöntés mellett örök
emlék marad a Bolyais Iskolák Találkozója, ahol a vándor-
kupáért folyó küzdelem eredményeként 2011-ben a zen-
tai találkozón a mi produkciónk nyerte az elsõ díjat.

Sok városi rendezvénybe is bekapcsolódtunk:
Kincskeresõ, TeSzedd, és a különbözõ önkéntes moz-
galmak, vetélkedõk…

Úgy érzem, az elmúlt 5 év alatt sokat vállaltunk, és a
DÖK-nek fontos szerepe volt az iskolai élet felpezsdítésé-
ben, hiszen diákönkormányzatunk évrõl évre új kihívá-
sokat keresett. Igyekeztünk a diákok érdekeit figyelembe
véve minél több olyan programot szervezni, ahol egy
csapatként nyílt alkalom a kulturált szabadidõ eltöltésé-
re, a közös sportolásra, a közös beszélgetésre.

Köszönöm tanárainknak, hogy végig segítették elnö-
ki munkámat, hiszen bármikor bizalommal fordulhat-
tam hozzájuk. Köszönöm annak a közel hatvan lelkes
diáknak, akik „dökösként” aktívan részt vettek a tervek
megvalósításában. Remélem, hogy diákönkormányza-
tunk minden tagja élvezte a közös munkát, örülök, és so-
ha nem felejtem el, milyen nagyszerû csapattal dolgoz-
hattam együtt. Remélem, hogy az általunk bevezetett
kezdeményezések a jövõben is folytatódnak!

A jelenlegi bolyais diákoknak azt üzenem, hogy él-
vezzetek minden közösen eltöltött pillanatot! A han-
gulatot, a csengõ dallamát, a dolgozatok izgalmát, a
nevetéssel, mosollyal, és boldogsággal telt eseménye-
ket, és azt a sok új információt, és tudást, amit itt kap-
hattok! Mindössze csak meg kell ragadnotok a kínál-
kozó lehetõséget. A siker garantált! Kívánok nektek si-
keres és élménydús középiskolai éveket!

Én gazdagon távoztam a Bolyai Gimnáziumból.
Köszönöm mindenkinek!

Mondhatnánk azt is,
hogy túl vagyunk rajta…  Pe-
dig nem így van: ugyanis
rengeteg élménnyel, nevetés-
sel és információval gazda-
godtak a belépõ évfolyamok
augusztus 26 és 27-én a Bo-
lyai János Gimnáziumban
rendezett gólyatáborban.

Hetven „elsõs” diák és
több kolléga (osztályfõnö-
kök: Szemán Brigitta, Batki
Arnold, Karádi Tamás Lász-
ló) vett részt a programok

összeállításában és lebonyolításában. Különféle játé-
kokkal, zenei és csoportos vetélkedõkkel kedvesked-

tek a bejövõ évfolyamoknak: a már idõsebb gólyák
bemutatták az iskolát, a történetét és meséltek az itt
folyó munkáról.

A kétnapos program keretében elsõ nap pedig
számtalan kacagtató, összekovácsoló és mókás feladat

Üdv, Gólyák!
Gólyatábor 2012, augusztus

Szemán Brigitta
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várt a fiókák-
ra. A délelõtti
ismerkedés
után és a fi-
nom menza
menü után
(a rántott
hús minden
évben sikert
arat) délután
közös ének-
lésben vettek

részt Hammerné Gál Petra tanárnõ irányításával,
majd az osztályfõnökök által szervezett vetélkedõ kö-
vetkezett. Meg kell állapítanunk, hogy az idei gólyák

igen ügyesek és találékonyak voltak, hiszen vala-
mennyi feladatot kellõ odaadással és komolysággal ol-
dottak meg. Labdaadogatás, élõ szobor készítése, az
iskola életével kapcsolatos totó és versírás szerepelt a
kihívások között.

Másnap a gólyák játékos sportvetélkedõn mérhet-
ték össze tudásukat és erõiket. Végül a szép eredmé-
nyeket az idõsebb gólyák zajos szurkolótáborának,
valamint Czene Éva és Czímerné Séber Darinka ta-
nárnõknek köszönhették, de végül mindenki diadal-
maskodott és felavatódott a salakpálya is.

E két nap alatt nagyon sok diák találkozott nagyon
sok diákkal és nagyon sok programmal. Reméljük így
nemcsak egymáshoz, hanem az iskolához is közel ke-
rültek, és az itt töltendõ négy, öt és hat év alatt szám-
talan ehhez hasonló csodálatos és felhõtlen nap vár
majd rájuk.
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A Bolyai János Gimnázi-
um Derkovits Gyula Iskola-
galériája a 2012/2013-as tan-
évben ünnepelte alapításá-
nak 45. évfordulóját. 1967-
ben Czinke Ferenc grafikus-
mûvész, iskolánk egykori
mûvésztanára az országban
elsõként hozott létre iskola-
galériát. A jeles évforduló al-
kalmából olyan kiállításokat
terveztünk, amelyek vissza-
tekintettek az elmúlt évtize-
dek büszkeségeire, és jó pél-

dákat sorakoztattak fel mai fiataljaink számára. Sze-
rettünk volna ízelítõt adni abból a maradandóan fel-
halmozott szellemi kincsbõl, amit az itt dolgozó szak-
emberek, korábban nálunk végzett diákok, építészek
és mûvészek hoztak létre a jövõ generációi számára.

A tanév elsõ kiállítása kiemelkedõ ünnepi esemény
volt, hiszen olyan személyiségek fogadták el meghívá-
sunkat, akik jelentõs értékeket teremtettek, az építõmû-
vészet területén. Valamennyien a szakma által elismert
alkotók, és tervezõként vagy régi diákként kötõdnek a
Bolyai János Gimnáziumhoz. Kiállításunk az októberi
Építészet Hónapjának rendezvénysorozatához kapcso-
lódott. A tárlat megvalósítását, a képek igényes installáci-
óját a Nógrád Megyei Építészkamara támogatta. Külön

45 éves a Derkovits Gyula Iskolagaléria

Berencsikné Gedeon
Hajnalka
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köszönjük Kenyeres István elnök úrnak személyes köz-
benjárását és jelentõs anyagi segítségét.

A kiállítást Magyar Géza építész, kétszeres Ybl-dí-
jas ás Állami-díjas építész nyitotta meg, akinek fõ mû-
vei a Salgótarján központjában megvalósult modern
középületek.  A salgótarjáni Városházát, a Madách
Gimnáziumot, a Garzonház két tornyát, a Pécskõ ut-
ca lakóházait, a Pécskõ Áruház mögötti „tizenhár-
mas”-ként ismert lakóházat sajátjának mondhatja.
1966-ban a mi iskolánk, a Bolyai János Gimnázium
épülete is az õ tervei alapján készült el, így szoros kö-
tõdése van a mi múltunkhoz is.

A kiállításon az alábbi volt diákjaink szerepeltek:
Kenyeresné Bara Katalin, a gimnázium korábbi di-

ákja 1972-ben végzett a Bolyai János Gimnáziumban.
A Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kará-
nak Középület tervezési Tanszékén diplomázott.
majd posztgraduális képzés keretében 1999 évben vá-
rosépítési-városgazdasági szakmérnök diplomát szer-
zett. A közelmúltban közigazgatási szakvizsgát tett.
Sok épületet tervezett, önállóan és alkotó team-ekben.

Dévényi Tamás szintén 1972-ben végzett a Bolyai
János Gimnáziumban, és a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Építészmérnöki Karának Középület tervezési
Tanszékén diplomázott. Sikeres pályáját számtalan
szakmai díj és elismerés kísérte, többek között Ybl-
díjjal, Podmanitzky-díjjal, Molnár Farkas-díjjal és
ICOMOS-díjjal tüntették ki. Tagja a Magyar Építõmû-
vészek Szövetségének, a Mûvészeti Alapnak, a Szent
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának
tanára, a Mûemléki Tanácsadó Testület elnöke. Mun-
káját jelentõs budapesti lakó- és középületek dicsérik.

Sajtos Gábor 1993-ban érettségizett, a BME építész-
mérnöki karán diplomadíjjal végzett. Jelenleg a BME
Középület tervezési Tanszékén oktat, építész irodát
vezet. Sokszor kitüntették már, többek között Pro
Architectura díjjal, Az „év kiemelkedõ fiatal építésze”
1. díjjal, Nemzetközi Szakrális Építészeti díjjal. Szám-
talan sikeres építészeti terv megvalósítója.

M. Guzmics Annamária 1997-ben végzett a Bolyai
Gimnáziumban. A BME Építészmérnöki Karán sze-
rezte elsõ építészmérnöki diplomáját. Jelenleg terve-
zõtársaival saját építészirodában dolgozik. Testvéré-
vel, Andreával és tervezõtársaikkal 2011-ben megkap-
ták a Pro Architectura-díjat a celldömölki Városháza
tervezéséért.

Guzmics Kiss Andrea 1998-ban végzett iskolánk-
ban. Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Ka-
rának Középülettervezési Tanszékén szerzett diplo-
mát. 2002-03-ban külföldi ösztöndíjat nyert – a
Politechnico di Milano-t. Fiatal építészként már sok
fontos épület tervezésében dolgozott. Munkáját diplo-
madíjjal és további szakmai elismerésekkel díjazták.

Kissné Varga Anna Boglárka építész, 2000-ben
érettségizett a Bolyai János Gimnáziumban, ahol rajz
fakultációra is járt.  Diplomáját a Pécsi Tudomány-
egyetem, Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai kar épí-
tész tervezõi szakján szerezte. Lakberendezési szakot
is végzett. Jelenleg a budapesti Richter Gedeon Vegyé-
szeti Gyár Nyrt. sikeres építésze és mechanikusa.

Holló Mátyás 2000-ben érettségizett, 2008-ban ka-
pott diplomát a BME építészmérnöki karán. Fiatal épí-
tészként 2003-ban õt is kitüntették az Urbanisztika
Alkotóhét, és a Kelenföldi pályaudvar és környezeté-
nek rendezési tervéért 1. díjjal. Számos tervet készí-
tett az ország különbözõ településein, és munkáival
kiállításokon szerepel.

2012. november 20-án nyitottuk meg ROMHÁNYI
ANIKÓ festõmûvész tanárnõ, korábban szintén volt
diákunk „Kinek nem fáj.…” címû kiállítását. Megnyi-
tót mondott Shah Gabriella mûvészettörténész és
Szilasi András nyugdíjas tanár. Az olajfestmények
személyes önvallomások voltak nõi sorsokról, szere-
lemrõl, fájdalmakról, félelmekrõl, a magányról és a ki-
szolgáltatottságról, melyeknek tartalmi-esztétikai és
filozófiai vonatkozásai is voltak. A vizuális és belsõ
lelki élmények esztétikai tartalomhoz, leképezéséhez
kötõdtek.

Az „Építész kiállítást” Magyar Géza, 
iskolánk építész tervezõje nyitotta meg.
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A XXIII. Salgótarjáni Zománcmûvészeti Alkotó-
telep kiállítására 2013 januárjában került sor, melyet
Földi Gergely nyitott meg.

Salgótarjánban jelenleg ez az egyetlen mûvészte-
lep, amely 1988-tól nyaranta folyamatosan dolgozik a
salgótarjáni Tûzhelygyár, hivatalos nevén a Wamsler
SE támogatásával. A gyár minden évben a különbözõ
helyekrõl meghívott mûvészek számára biztosítja a
szállást, a szükséges anyagokat és az égetési lehetõsé-
get, ezzel a régióban egyedülálló módon szponzorálja
a képzõmûvészet, ezen keresztül a kultúra ügyét. Az
idei Zománctelepen L.PRESITS LUJZA mûvészeti ve-
zetésével 22 egyéni stílust-megvalósító, önálló alkotó
volt. Közülük 17-en állítottak ki a Derkovits Gyula Is-
kolagalériában: BAKOS JÁNOSNÉ, BALÁZS FERENC,
GEDEON HAJNALKA, LÓRÁNT LUJZA, GRESSAI

FERDINÁND, GRESSAI MÁNUEL, HERTELENDY
ZSUZSANNA, LÓRÁNTNÉ PRESITS LUJZA, LOSON-
CZY ILDIKÓ, LÕRINCZ RÓBERT, MALDRIK GÁBOR,
ROMHÁNYI OLGA, SZABÓ ANETT, SZENOGRÁ-
DINÉ VÉGH ERZSÉBET, SZTREMEN KRISZTINA,
UJHELYINÉ CSINCSIK ORSOLYA és VIDRA RÉKA.

A tûzzománc igen eszköz- és technológia igényes
mûfaj. A speciálisan elõkészített, savtalanított vörös-
réz vagy acéllemezeket alapozni kell, ezt közel 800
oC-os kemencében ki kell égetni, és csak ezután kö-
vetkezhet a tényleges festés, a rajzolás, majd az újabb
és újabb égetések. A technika szabadsága és korlátai
miatt azonban sokszor adódnak véletlen meglepeté-
sek, amelyek olykor csalódással, máskor örömmel töl-
tik el az alkotót. Egy-egy tûzzománc kép elkészítése a
mûvészi elképzeléstõl függõen akár több hetet is
igénybe vehet. Ezért van szükség arra, hogy az alkotó
nagyobb idõszakokban kísérletezhessen az anyaggal,
és megpróbálja elérni azt, ami a képzeletében meg-
született.

Balogh Erzsébet festõmûvész kiállítását 2013 már-
ciusában láthattuk. A mûvésznõ a Borsod megyei
Bükkábrányban született. Életpályáján óvónõként is
nagyon gyakran rajzolt és festett. Salgótarjánban Föl-
di Péter és Czinke Ferenc bátorító támogatással segí-
tették. A tájképfestészetben való elmélyülését Dulity
Tibor festõmûvész biztatásának köszönheti. Mélysé-
ges alázattal fordul a természet és a festészet felé. Táj-
képeit nem fényképek alapján, hanem a táj kiválasz-
tott nézõpontjából, a valóság alapján festi meg. Soha
nem másol, nem hagyatkozik a múló emlékképekre.
Ragaszkodik a vizuális élmény által nyújtott színhan-
gulatokhoz, az éppen aktuális idõ és tér visszatükrö-
zõdéséhez, a fizikailag is átélt impresszióhoz. Ebben
a tekintetben követi a klasszikus festészet szabályait,
kompozíciói stabilak, kiegyensúlyozottak, mégis fris-
sek és dekoratívak. Mûvészete egyéni arculatú, saját
stílussal, önálló hangvétellel rendelkezik. Pasztelljei
felismerhetõk puha tónusaikról, finom eszközkezelé-
sükrõl, anyagszerû megjelenésükrõl. Tûzzománcait
eredeti, saját technikai újítások, olykor meglepõ erejû
dinamizmusok és érdekes eszközkezelések jellemzik.

A Bolyai Napok ünnepi rendezvényén Ködmönné
Janka Erzsébet tatai festõmûvész tárlatát nyitotta meg
Orbán György grafikusmûvész.

Romhányi Anikó festõmûvész kiállítása 
Shah Gabriellával és Szilasi Andrással

A tûzzománc kiállítás megnyitóján 
Körösi Dalma 12. d, Császár Boldizsár 11. d, Persik

Bence és Tarr Bence 10. d osztályos tanulók léptek föl.
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A mûvésznõ erdélyi származású, de vannak salgó-
tarjáni kötelékei is. Olajfestményeinek, pasztellképei-
nek, sokszorosított grafikáinak leggyakoribb témája a
természet folytonos változása, a színek, formák sokfé-
lesége, szuggesztivitása. A hazai tájak karaktere,
egyéni kisugárzása, személyes kötõdései beragyogják
a képek hangulatát, varázsukba vonják a nézõt.

A galéria immár 45 éves múltja élõ bizonyíték arra,
hogy az iskolai kiállító tereknek van létjogosultsága, a
vizuális kultúra fejlesztésének területén pótolhatatlan
szerepük van, és nem mondhatunk le a mûalkotások-
kal való találkozás közvetlen élményérõl. A Derkovits
Gyula Iskolagaléria az egyik legrégebben mûködõ ha-
gyománya a Bolyai János Gimnáziumnak, ezért le-
gyünk büszkék rá!

Ködmönné Janka Erzsébet festõmûvész tárlatát
Orbán György grafikusmûvész nyitotta meg.

Iskola tervezésével fiatal építészként kezdtem fog-
lalkozni és a mai napig is legkedvesebb feladataim
közé tartozik. Tizenkét iskola épült föl terveim alap-
ján, melyek közül három Salgótarjánban, a városköz-
pont együttesében található.

Sokat konzultáltam pedagógusokkal az iskolák
tervezése közben. Könnyen szót értettünk, hiszen õk
is építõk, embert építenek.

Az építész fontos feladata, hogy megfelelõ belsõ és
külsõ tereket alkosson az oktatási nevelõ munka szá-
mára. Régóta hiszem és ma is vallom, hogy egy nem-
zet csak akkor képes szellemi és gazdasági felemelke-
désre, ha mindenkori vezetõi az oktatás, nevelés
színvonalának elõsegítését kiemelt fontossággal ke-
zelik. Számtalan példa van a világban arra, ahol ez
megtörtént – akár kicsi, akár nagy országban – a fel-
emelkedés nem maradt el. Példaképpen megemlíte-
ném Japánt és Finnországot a II. világháború utáni
idõben.

Nekünk építészeknek kiemelt fontossággal kell
foglalkoznunk az iskolaépítéssel. Iskolák tervezésé-
nél három funkciócsoportot kell különösen átgondol-
tan, jól megvalósítani:

– a szellemépítés tereit,
– a testépítés tereit,
– a közösség teremtõ tereket.

Az építész akkor tudja jól segíteni az oktatás mun-
káját, ha ezeket a funkciócsoportokat az adott fel-
adatnál optimálisan meg tudja oldani. Az oktatás
módszertana mindig változik, ennek megfelelõen az
építész, kutató és tervezõ munkája is újra és újra át-
gondolásra szorul.

Amikor a terveim szerint megvalósult gimnázium
nevén gondolkodtak az építtetõk, úgy határoztak, le-
gyen az iskola névadója Madách Imre. Ezért került az
iskola elõtti közterületre Madách Imre szobra, Varga
Imre szobrászmûvész alkotása.

Késõbb megváltoztatták döntésüket, így lett végül
az iskola neve Bolyai János Gimnázium. A fõhomlok-
zaton látható feliratot Czinke Ferenc grafikusmûvész,
az iskola tanára készítette.

A történetet azért mondtam el Önöknek, mert úgy
érzem, hogy Bolyai János és Madách Imre szellemi-
sége egyaránt megtalálható az iskola életében. Az itt
kiállító építészek oktatása az emberépítéssel kezdõ-
dött el ezek között a falak között.

Az emberi agy mûködésérõl szeretnék felolvasni
néhány sort egy világhírû agykutató könyvébõl,
melynek címe „Az elme mûködése” (1985. Richard
Bergland):

„Napjaink agykutatói már tudják, hogy a bal
agy a verbális és racionális, sorozatokban gondol-

A 45 éves Derkovits Gyula Iskolagaléria
Építészek, bolyais öregdiákok kiállítása
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kodik, gondolatainkat számokra, betûkre, szavak-
ra redukálja… Jobb agyunk nonverbális és ösztö-
nös agy, mintákban vagy képekben, egészekben
gondolkodik, nem érti a lerövidítést, sem a számo-
kat, betûket, vagy szavakat.”

Egyszerûbben a bal agyfél inkább racionális, a jobb
inkább elvont, a mûvészi gondolkodást biztosítja.

Miért foglalkozom ezzel? Azért, mert az építész-
nek mindkettõre szüksége van, mondhatnám azt is,
hogy az igazi alkotás nem jöhet létre a kettõ harmo-
nikus együttmûködése nélkül. Épületeinknek nem
csak mûködõképesnek, racionálisnak, hanem szép-
nek is kell lenni.

De mikor szép egy alkotás? Számomra Szt. Ágos-
ton mély értelmû szavai adnak eligazítást:

„A szépség az igazság pompás ragyogása.”
Az építészet és a mûvészet kapcsolatára vonatko-

zóan jelen korunk egyik kiváló építészét szeretném
megszólaltatni. Santiago Calatrava, aki építész, mû-
vész és általános mérnök, ezt mondja errõl a kapcso-
latról:

„Az építészet és mûvészet két folyó, amelyek-
ben ugyanaz a víz folyik.”

Amikor Salgótarján városközpontja elkészült, a
tervezõket mûvészeti díjjal kívánták jutalmazni.
Azonban az akkori hivatalos álláspont az volt, hogy
az építészet nem mûvészet.

Az építész anyaghasználatáról ismét Calatrava
szavait idézem:

„…terveimben üveget, acélt, vasbetont, követ és
fényt használok.”

Nagyon fontos, amit Calatrava mondott, hiszen
fény nélkül nincs élet a földön, nincs mûvészet, nincs
építészet.

Épületeink tervezése kapcsán beszéltem a funkci-
ókról, a racionális mérnöki munkáról, a széprõl, a

fény szerepérõl. Nagyon fontos gondolatot szeretnék
ismét Calatravától idézni:

„az építészetben egy nagy titok rejlik, ez nem
más, mint emberszeretõ természete…  Az épület
az ember iránt érzett szeretet eredményeként mû-
ködik jól.”

Igen, épületeinknek szeretetet kell sugároznia,
mert az ember boldogságának a szeretet az alapja.

Sokan, sokszor feltették és felteszik a kérdést: Mi
az építészet?

A válasz sokféle. Hozzám talán a modern építészet
egyik kiemelkedõ alkotójának Mies van der Rohe-
nak válasza áll legközelebb:

„ Az építészet a korszakok történetírója és név-
adója. Az építészet saját korától függ, nem egyéb,
mint kora belsõ szerkezetének kikristályosodása,
formáinak lassú kibontakozása.”

Végezetül a XIX. század nagy francia filozófusát,
Ernst Renan-t idézem, aki filozófusi tömörséggel
méri a társadalmat az építészeten keresztül:

„Egy nemzet tisztessége, becsülete és ítélõké-
pessége építészetén mérhetõ.”

Minden mûvészi és építészeti alkotás az alkotó
mûvész és építész személyiségét tükrözi, mivel a va-
lóságot a saját gondolati, érzelmi világán át adja visz-
sza. Ezért olyan sokszínû a mûvészet és építészet
azonos korszakban is.

Kérem, tekintsék meg kiváló építészeink munkáit.
Az alkotások sokszínûsége alkotóik egyéniségét tük-
rözi, mely ennek az iskolának a szellemiségében ér-
lelõdött, fejlõdött.

Salgótarján, 2012. október 02.
Magyar Géza

címzetes egyetemi docens,
kétszeres Ybl díjas, Állami díjas építész
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Iskolánk hagyományai-
hoz híven idén is megrende-
zésre kerültek a Bolyai kö-
rök, melyeken a tanulók kü-
lönbözõ tudományterületek
iránti érdeklõdésüket, jár-
tasságukat mutathatják
meg. E rendezvények állan-
dó részvevõje vagyok mû-
sorvezetõként.

A tanév elején az elsõ év-
folyamosok hangszeres, tán-
cos, énekes és prózai elõ-
adással mutatkoztak be. Ér-

deklõdéssel vártam az angliai úti beszámolót, mivel
következõ évben már én utazhattam az osztálytársa-
immal és kíváncsi voltam, milyen nevezetességeket fo-
gunk megtekinteni és milyen élményekben lesz ré-
szünk.

Kiemelném a tanév legjobb elõadásait:
Mûvészetek témakörben Köböl Zsófia és Szele Kit-

ti 8.b osztályos tanulók, a Gótikus üvegablakok cím-
mel tartottak elõadást. Csirke Péter és Csorba Máté
(12.c), a történelem és biológia iránt érdeklõdõknek,
A szulejmáni ajánlatról és Különbözõ táplálkozási
szokásokról tartottak elõadást.

Az Olimpiai játékok – 2012 London címû elõadás-
ban Benyus Ágota és Kõrös Evelin (12.c) bemutatták
a 2012-es olimpia legjobbjait.

Német nyelvbõl Buda Gergely, Molnár Gábor Bá-
lint, Racs Eszter és Szabó Gréta (12.d) a kölni karne-
válról és Tajti Mátyás és Vincze Gréta (9.b) Die
Sprache der Tiere címmel tartottak elõadást.

Egyed Ádám (12.c) angol nyelvû elõadása Let it
Beatles címmel hangzott el. Az angol és francia nyelv
világába utazhattunk Bethlemi Viktória és Krista
Zsolt (10.c) elõadásával L'interaction de l'anglais et
du francais címmel.

A fizika iránt érdeklõdõknek Kovács Petra és Vida
Márk (10.d) meséltek a Higgs-bozon, az „isteni ré-
szecske” titkairól.

Érdekes fizikai kísérleteket mutattak be nekünk
Baksa Bence, Simkó Márton, Mester Ádám (10.b) és
Gyõri Alex (12.d) osztályos tanulók.

Diákköltõink is bemutatkozhattak: Filó Mariann

(12.c) verseit Tarnóczki Jakab (12.c) adta elõ, Jakab
Tamás (11.d) pedig saját verseit mutatta be.

Antal Alex, Handó Máté, Mucsina Stefánia, Nagyfalusi
Bálint, Novák Maja, Oravecz Daniella (11.d) A fenntartha-
tó fejlõdés címû elõadást mutatták be nekünk.

A sokoldalú egyoldalú címû elõadást, Balogh Márk,
Ficsór Bence László, Kiss Csaba László, Palaticzky Jú-
lia, Török Péter (11.d) bemutatásában hallhattuk. Gyõ-
ri Alex (12.d) és Mester Ádám (10.b) látványos kémiai
kísérletei kápráztattak el bennünket.

A tanév végén sor került a Tudományos Ülésszakra,
melynek elõkészítése során a szaktanároknak nehéz
dolguk volt, hiszen sok kiemelkedõ elõadás közül kel-
lett kiválasztani azt az egyet, mely képviseli az adott tu-
dományterületet. A diákok jutalma a taps, és a dicséret,
melyet diáktársaiktól és tanáraiktól kapnak.

Segítõ tanáraink: Viszóczky Zsuzsanna és
Herencsényiné Buchinger Mónika, akik nem csak
megszervezték az egész éves programot, de segítet-
ték a Bolyai körök gyors és gördülékeny menetét is.

Meg kell említenem osztálytársamat, Vincze Ben-
ce 9.b osztályos tanulót, aki stúdiós munkájával segí-
tette az elõadások technikai lebonyolítását.

Személy szerint én nagyon élveztem az érdeke-
sebbnél érdekesebb produkciókat. A kínálati paletta
rendkívül széles és a kultúra, a tudomány minden te-
rülete terítékre kerül. Várunk minél több szereplõt,
aki kedvet kapott hozzá, illetve nézõt a Bolyai körök
elõadásaira.

Bolyai körök – a diák szemével

Géczi Petra
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Már nem emlékszünk olyan sokan arra,
hogy milyen is volt, amikor 2011. szeptember
30-án megnyertük a gólyaavatót, amit az ak-
kori 10. C rendezett. Gyõzelmünkkel követ-
kezett azonban a felelõsség is: ránk hárult a
következõ évi gólyaavató szervezése.

Emlékszem, nyáron már lázban égve próbáltuk kita-
lálni, hogy milyen feladatok is legyenek, valamint hogy
mi is legyen az adott téma osztályonként. Tudtuk, hogy
3 bejövõ osztály lesz; tudtuk, hogy egy hetedik és két ki-
lencedik. Amikor megkezdõdött a 2012/2013-as tanév
szeptemberben, elkezdtünk hát nekilátni a nagy nyüzs-
gésnek. Rengeteg órán keresztül vitattuk, hogy mit és
hogyan kellene. Mivel 30 az osztálylétszám, ezért elkép-
zelhetõ hát, mennyire nem tudtunk
egyetérteni.

Teltek hát a napok, míg végre meg-
születtek a terveink: elõzetes feladatokat
is kellett kitalálnunk, hiszen anélkül
nem lett volna buli a buli. A változatos-
ság kedvéért idén gofrit süttettünk pala-
csinta helyett. Milyen finom volt! ☺Egy
maximum 5 perces videót kellett készí-
teniük osztályonként a megadott témáról, dicsõítõ dalok
írása – miközben az osztály életérõl is szó volt benne – is
kötelezõ volt.

Egyenpólót terveztünk az osztályunknak. Az egyen-
póló színén is rengeteg vita folyt, míg a narancssárga
színben egyeztünk meg.

Egy, a téren rendezett, rövidke testnevelés órával
kezdtük az október 12-ei napot. 7 óra 30 percre felsora-

koztattuk az osztályokat. A 7.D orvosai és nõvérkéi, a
9.A londoni õrei és modelljei, valamint a 9.C farmerjai és
titkárnõi. Mindenki szorgosan gyûjtögette be a plusz
pontokat a mókásabbnál-mókásabb testet edzõ felada-
tokban.

Elsõ órán osztályunkból 3-3 képviselõ lepontozta a
gólyák jelmezeit.

Eltelt 45 perc, jött is a szünet. Az elsõ 3 szünetben kü-
lönbözõ zumba-videókkal mozgattuk meg az újoncokat
(„mindig ez a fránya testmozgás!” – gondolhatták õk). A
negyedik szünetben jött azonban a nagy bumm: meg-
táncoltattuk csaknem az egész iskolát. Idei nagy-nagy
slágerünk a Gangnam Style – és a táncot ki ne ismerné?!

Pontozgattunk hát, plusz pont járt a kézcsó-
kolásért, meghajlásért és osztályunk nevének
ékesítéséért…

Délután négy órakor azonban eljött a vár-
va várt vetélkedés. Az egész vetélkedõ osztá-
l y -

videónkkal, majd ez után egy vérfagyasztóan drámai tö-
meg közti bevonulással kezdõdött. A végzõs diákok el-
mondatták a gólyákkal hosszú esküjüket, s ezt követõen
a feladatok is elkezdõdtek. Az ezúttal is nagy sikert ara-
tó szerelemvallás mellé osztályunk, egyéb feladatokat is
kiötletelt, melyek szintén megnevettették az egész isko-
lát. Ezek között egyenként levetítettük az egyes osztá-
lyok osztályvideóit, melyeket közönségünk minél na-
gyobb tapsviharokkal díjazott. Feladataik gyorsan le is

zajlottak, és egy kis pihenõt
tarthattak gólyáink. Nem hi-
ába fáradoztak anynyit!

A gólyák izgalma egyre
jobban tetõzött, míg végül
bejelentettük a végsõ állást.
Habár minden osztály na-
gyon igyekezett, az avatót el-
söprõ gyõzelemmel a 9.C

nyerte. Mögötte megegyezõ pontszámmal végzett a 7.D
és a 9.A osztály.

A megmérettetéseket követte egy nagyszerû gólyadis-
co Bagyal Máté szervezésében, ahol gólyáink kitáncol-
hatták megmaradt energiájukat.

Reméljük, hogy a nyertes osztály is örömét leli majd
a szervezésben, és az általuk szervezett gólyaavató is
hozza majd a már megszokott színvonalat.

ÜDVÖZLET GÓLYÁK!

Gortva Boglárka és Nagyi Máté



31

Mindennapjaink



32

Mindennapjaink

E l s õ s o r b a n
szeretnénk meg-
köszönni a tava-
lyi 12. D osztály-
nak a sok bizta-
tást, jókívánságot
a diáknap meg-
szervezéséhez!
Hatalmas öröm
volt számunkra,
amikor lassan két
éve elhangzott az
a mondat, misze-
rint a következõ

diáknapot mi rendezhetjük. Hihetetlenül örültünk,
és mindannyian tudtuk, hogy egy hatalmas feladat,
és egyben kaland elé is nézünk.

Mindenki buzgón várta, hogy elkezdjük a készü-
lõdést és a munkát, amibõl persze mindenki próbálta
maximálisan kivenni a részét. A munka oroszlánrészét
mindenképpen Zsély Virág vállalta. A téma kiválasztásán
is rengeteget törtük a fejünket, még végül a katonaság
mellett döntöttünk. Fontos volt számunkra, hogy lehetõ-
leg olyan ütõs témát válasszunk, ami tanár és diák érdek-
lõdését egyaránt felkelti, emellett olyanná szervezni a di-
áknapot, amire mindenki örömmel és rengeteg emlékkel
gondol vissza.

Utólag visszagondolva egy kicsit sok herce-hurca volt a
fegyverek, a kés, szúró-, vágóeszközök miatt, de termé-
szetesen egy percig sem bántuk meg, hogy végül ezt a té-
mát választottuk! Persze volt árnyoldala is ennek, sok-sok
összeveszés és vita vezetett odáig, hogy tavaly november
30-án az egész iskola együtt egy szuper napot tölthetett el.
Sok támadás ért minket a plakát kihelyezése után: többen

Diáknap 2012

Novák Maja és Zsély Virág



33

Mindennapjaink

(talán irigységbõl) azt mondták, hogy: „A háború nem
vicc.” Illetve kijelentették, hogy õk nem öltöznek be hamis
katonáknak! Nos, mi ezúton is szeretnénk közölni velük,
hogy igen, a háború nem vicc, de amint ez köztudott: KA-
TONÁNAK LENNI NAGY TISZTESSÉG!:)

A plakát kihelyezése után alig egy hónap volt hátra a
diáknapig. Osztályunk szorgalmasan igyekezett: min-
den osztályfelelõs begyûjtötte az elõzetes feladatokat, va-
laki a díszítésen dolgozott, valaki a zenéket vágta, egy-
szóval mindenki munkájára, ötletére, segítségére szük-
ség volt! November 29-én délután rendeztük be az aulát,
tornatermet, s ekkor gyakoroltuk a levonulásunkat is!
Késõ esti hazaérkezésünk után korán keltünk, hiszen
mindenki várta a napot, amiért oly sokat dolgozott.

7:45-kor Czene Éva tanárnõ bemelegítette a csapatot,
majd miután az osztályok elfoglalták helyüket az aulá-
ban, megkezdõdött a versengés. Meglepõ volt számunk-
ra, hogy néhány tanárunk mennyire komolyan vette a

feladatot, amiért ezúton is hálásak vagyunk nekik. Elké-
pesztõ érzés volt látni azt, hogy azok a tanárok, akikkel
eddig talán csak a folyosón, vagy a tanórákon találkoz-
hattunk, milyen jó katonai ruhát öltöttek magukra, és
mennyire igyekeznek minden feladatot maximálisan tel-
jesíteni az osztályuk sikeréért. Köszönjük Nektek is,
hogy komolyan vettétek feladataitokat, s figyelembe vet-
tétek kéréseinket a fegyverekre, veszélyes eszközökre te-
kintve! Reméljük mindannyian boldogan emlékeztek
vissza a kiképzés napjára!

Gratulálunk a 12. C osztálynak, akik a legjobb videót,
a 12. D osztálynak, akik a legszebb tankot, a 9. B osztály-
nak, akik a legfrappánsabb katonaindulót, valamint a 9.
D osztálynak, akik a legszebb zászlót készítették! Mind-
annyian nagyon ügyesek voltatok!

Sok sikert kívánunk a 2013-as diáknap szervezéséhez
Horváthné Scholcz Erika tanárnõ osztályának, a 9. D
osztálynak!
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Fõzõverseny képekben
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Manapság talán már nem
is kell olyan kiemelten beszél-
nünk a nyelvtanulás fontossá-
gáról, mint néhány évvel ez-
elõtt, hiszen mostanra valószí-
nûleg mindenki, aki sikeres
karrierrõl álmodozik, tisztá-
ban van azzal, hogy ebben a
modern világban korántsem
elég, ha a saját anyanyelvün-
ket beszéljük. Azonban mu-
száj belátnunk azt is, hogy egy
nyelv tényleges elsajátításához
az ország kultúrájának, civili-

zációjának ismerete ugyanúgy elengedhetetlen. Azt hi-
szem, erre szinte kivétel nélkül az ország összes tanin-
tézményében hatalmas hangsúlyt fektetnek, és az általá-
nos iskolákban is egyre emelkedik a nyelvi színvonal.

Nálunk, a Bolyai János Gimnáziumban immár kilen-
cedik alkalommal rendezték
meg az angol nyelvi civilizá-
ciós vetélkedõt; amely ezút-
tal osztályom, a 12.c tanuló-
inak segítségével valósult
meg.

Az idei év témájának a
Vadnyugatot jelölték ki,
amelyet anyanyelvi lekto-
runk és egyben a zsûri
egyik tagja, Luke Skeen rendkí-
vüli örömmel fogadott, az eddigi-
ekkel ellentétben ugyanis a kvíz-
játék így amerikai vonatkozást
kapott. A versenyen sokadszorra
visszatérõ iskolák vettek részt, a
bátonyterenyei Kossuth Lajos, a pásztói Gárdonyi Géza
és Dózsa György Általános Iskola – utóbbiból két csapat
is indult –, a Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat-
ról, továbbá a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola és a
Gagarin Tagintézmény szintén nyolc képviselõje.

A Vadnyugattal kapcsolatban a hetedik, illetve nyolca-
dik osztályos gyerekeknek elõzetes feladatokat is meg
kellett oldaniuk: kreatív, színes plakátokat készítettek
Buffalo Bill életérõl és munkásságáról, amelyek igazán
visszatükrözték a korszellemet, és jól látszott rajtuk a be-

léjük fektetett munka. Emellett mindannyian készültek
egy igényes, részletesen összeállított prezentációval, töb-
bek között Annie Oakleyrõl, különbözõ indián törzsek-
rõl és Jesse Jamesrõl, a pásztóiak pedig egy remekül ki-
vitelezett western-jelenetet adtak elõ. Ezeket a hat, hely-
színen megfejtendõ feladvány közé ékelve kettesével
mutatták be.

A diákok felkészültségüket leginkább a részletekre ha-
jazó villámkérdésekkel bizonyították, de a lyukas szöveg
kitöltése, a képfelismerés és a párosítás sem volt egysze-
rû játék, illetve legtöbbjüknek a hallásértéssel gyûlt meg
a baja. A tanulók összedugták a fejüket, és ragyogó csa-
patmunkájuknak köszönhetõen sikeresen teljesítettek az
összes feladatot, rengeteg hasznos és érdekes informáci-
óval gazdagodva, és mindeközben egy felettébb kelle-
mes, hangulatos délutánt töltöttek együtt.

Mielõtt sor került volna az eredményhirdetésre, ven-
dégül láttuk a versenyzõket és kísérõiket, így lehetõsé-
gem nyílt kifaggatni néhányukat. Általánosságban el-

mondható, hogy mindany-
nyian élvezték, hogy össze-
hasonlíthatják tudásukat
más iskolák növendékeinek
mûveltségével, miután kö-
rülbelül egy teljes hónapon
keresztül készültek a vetél-
kedõre. Legtöbbjüknek jö-
võbeli tervei vannak az an-
gollal, és nagyrészük poten-

ciális jelöltnek találta a Bolyait ta-
nulmányaik folytatásának szem-
pontjából.

A zsûri elnöke, Dr. Dósa Ildi-
kó, fõiskolai docens, értékelõ be-
szédében kijelentette, hogy né-

melyek már most meglepõen szépen beszélnek, és vá-
lasztékosan fejezik ki magukat, ebbõl kifolyólag tudásuk
rendkívül magas szintre fejleszthetõ a közeljövõben. „Ez
a verseny egy lényegi kezdeményezés a kultúra és civili-
záció megismerésének tekintetében, mert a tankönyvek-
ben olvasható anyag mellett végre valami kézzel foghatót
is kapnak a gyerekek.” Volt igazgatóhelyettesünk, Kiss
Ernõné tanárnõ, a vetélkedõ ötletgazdája megállapította,
hogy kimondottan szembetûnõ az általános iskolák
nyelvoktatásának fejlõdése. Megdicsérte az összes részt-

Angollal színes a világ – Civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban

Filó Mariann
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vevõ tanulót, illetve köszöntet mondott az õket lelkiisme-
retesen felkészítõ pedagógusoknak, illetve gratulált az
intézményünk angol nyelvi munkaközösségének a tar-
talmi munkáért, valamint a szervezõ osztálynak a vetél-
kedõ lebonyolításáért.

A zsûriben minden évben helyet kap egy tanuló is; je-
len alkalommal osztálytársamra, Fülöp Zsoltra esett a vá-
lasztás, aki annak idején maga is indult a versenyben a
Kodályt reprezentálva. Véleménye szerint ennek a szel-
lemi tornának az elsõdleges célja a versengés, illetve an-
nak a dicsõségnek a megszerzése, amelyet a gyerekek
igen szép eredményeik révén vihetnek haza.

Közös pontozás és egyeztetés alapján harmadik he-
lyezést ért el a Dózsa György Általános Iskola egyik csa-
pata, melynek tagjai Pécsi Petra, Balogh Írisz, Nagy
Vanessza és Borbély Gábor voltak. Õket Szabóné Ádám
Marianna tanárnõ készítette fel. A képzeletbeli dobogó
megosztott legfelsõ fokára ugyanezen iskola másik négy
diákja (Bódi Renátó, Habók Márk, Kramer Dóra, Nagy
Veronika), és a Gárdonyi Géza Általános Iskola képvise-

lõi (Antal Sára, Bottyán Bianka, Éliás Alexandra, Lukács
Bianka) állhattak fel. A dózsások pedagógusa szintén
Szabóné Ádám Marianna, a gárdonyisoké pedig
Gömbicz Nándorné volt. Számos szponzorunknak kö-
szönhetõen minden résztvevõ tartalmas ajándékcso-
maggal térhetett haza.

Vetélkedõnk tehát idén is igazolta, hogy mennyivel
színesebb és izgalmasabb a világ idegen nyelv tanulá-
sával. A civilizációval kapcsolatos megmérettetések ar-
zenálja azonban ezzel még nem fejezõdött be nálunk
sem. Tavaly, a Székesfehérvárott megrendezett, két ta-
nítási nyelvû középiskolák közötti angol nyelvi civilizá-
ciós versenyen a Bolyai végzõs tanulóiból álló csapata
az elsõ helyen diadalmaskodott, elnyerve ezzel szá-
munkra a rendezés jogát a 2013-as évben. Mivel isko-
lánk köztudottan elismert intézmény nyelvi oktatás
szempontjából is, azt hiszem, bátran kijelenthetem,
hogy legalább annyira nívós agytornára számíthat már-
ciusban a tizennyolc résztvevõ csapat, mint bármelyik
eddigi alkalommal.
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Októberben az egyik
angol óra után Szabóné Básti
Csilla tanárnõ megkérdezte,
hogy nincs-e kedvünk részt
venni a „Book night”-on, ami
a „Nyisd ki a világot!” pro-
gramsorozat nyitóestéje. Mi
persze értetlenül néztünk,
mivel még nem hallottunk
róla. Nem is csoda, hiszen
most kerül megrendezésre.
Tanárnõ elmondta, hogy ez
egy másfél éven át tartó
verseny, ahol a nyitó éjszakát

bent kell töltenünk a megyei könyvtárban, ahol is
egész éjszaka játékos vetélkedõ lesz négy középiskolás
csapat között és csak reggel megyünk haza. Elõször
mindenki meghökkent, de utána összemosolyogtunk.

Másnap az osztályomból öten is jelentkeztünk a
feladatra. Mikor összeállt a Bolyai csapata Marika
néni, a könyvtáros tanárunk elmondott pár fontos
tudnivalót. Megtudtuk a „Book night” idõpontját, az
elõzetes feladatokat és megismertük csapattársainkat.
Mindenkinek nagyon megtetszett a dolog. Egyik délután

összeültünk és kitaláltuk a csapat nevét: Padlizsán.
Mindenkiben felvetõdik a kérdés, hogy miért ezt a

nevet választottuk. Erre egyszerû a válasz a pad-
lizsán olyan cuki, mint mi. A másik elõzetes feladat
a bemutatkozás volt. Hosszas vita után összeállí-

tottunk egy pár diás bemutatót az iskolánkról és a
csapatunkról.

Eljött a nagy este, amit mindenki izgatottan várt.
Amikor beléptem a Balassi Könyvtárba, megláttam

Marika nénit és odafutottam hozzá, majd lepakoltam a
táskámat. Miután mind a négy induló iskola csapattagjai

megérkeztek, elkezdõdött a
„Book night” ünnepélyes meg-
nyitója. Ezután jött az est egyik
legjobb része a kaja. A szervezõk
állófogadással vártak minket, sok
finom falattól roskadozott az asz-
tal. A kávés termosznak volt a
legnagyobb sikere, körül belül 5
perc alatt kifogyott.

Miután mindenki megva-
csorázott megkezdõdött a játék.
Az elsõ feladat zene felismerés
volt, amiben remekelt a csa-
patunk. Meg is kaptuk az érte
járó játék eurókat. Majd a négy
iskola sorsot húzott, így
kialakult a csapatok bemu-
tatkozásának sorrendje is.

Elõször a Közgések bemu-
tatkozását hallhattuk, ami elég
vicces volt, mivel rímekbe

Egy éjszaka a könyvtárban…

Kulhavi Nikoletta

A csapat tagjai: Balázs Erzsébet, Kisbalázs Vera, Kisbalázs Klára, Géczi
Luca, Tóth Petra, Kádárkuti Emese, Török Péter, Gregor Gréti Barbara,
Borók Marika néni, Kulhavi Nikoletta, Berencsik Boglárka, Póti Gréta
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szedve meséltek magukról. A kettes sorszámot a GT-s
diákok húzták, akik egy videóval próbálták színesebbé
tenni bemutatkozásukat. A prezentációk között vicces
feladatokat oldottunk meg, mely során a játékvezetõ
különbözõ nyelveken szólalt meg. Utána a
Madáchosok bemutatkozását hallhattuk, ami igen
különleges volt. Utánuk mi következtünk. Közülünk
sokan izgultak és a biztonság érdekében puskákat is
gyártottunk. Szerintem nagyon jól sikerült a bemu-
tatkozásunk. Ez után nagyon sok feladat következett,
melyek megoldása során kiderült mennyire ismerjük
Európát, az Uniót, Nógrád megyét és kisvárosunkat.
Ügyességünket, ismereteinket több ezer játék Euróval
díjazta a zsûri.

A játékokat a zsíros kenyér party zárta le. Az est
folyamán használhattuk a játéktermet, ahol biliárdoz-
tunk, ping-pongoztunk és társasjátékoztunk. A játékok
közben lehetõségünk nyílt az ismerkedésre is. Hajnali
három körül belebújtunk a hálózsákunkba és meg-
néztünk egy filmet. A többség elaludt, de néhány
kitartó diák végig beszélgette az éjszakát. Gyorsan vir-
radt, s a reggeli fényben mindenki zombinak tûnt, a
tegnapi csillogó szemek átváltoztak karikássá.

Az éjszaka folyamán összegyûjtött eurókból – a
Bolyainak lett a legtöbb – minden csapat tudott „vásárol-
ni” valamit. Mi egy kosárlabdával bõvítettük az iskola
szertárát és szereztünk egy társasjátékot a könyvtárunk-
nak is. Minden diák gazdagodott egy értékes ajándékcso-
maggal és nagyon sok élménnyel. A reggelinket a Galcsik
fogadóban fogyasztottuk el, utána visszamentünk a
könyvtárba a homijainkért, és fáradtan elindultunk haza.

Úgy gondolom, hogy erre az éjszakára mindenki
emlékezni fog…

„Nyisd ki a világot!”

„Nyisd ki a világot” vetélkedõ 2012 novemberé-
ben kezdõdött, mely elsõsorban a könyveket és a
könyvtárat szeretõ diákok számára lett meghirdet-
ve. A másfél évig tartó verseny 3 városban zajlik:
Miskolcon, Egerben és Salgótarjánban. A rendez-
vényt a Book Night nyitotta meg. Salgótarjánban
négy középiskola vett részt: a Közgé, a GT, a Ma-
dách és a Bolyai.

A padlizsán csapat nagy lelkesedéssel kezdte
meg a munkát. Az elsõ”Eltéphetetlen kötelékeink”
honismereti irodalmi fordulóban 5 feladattal kellett
megbirkóznunk 10 héten keresztül, mely során
megismertük a Nógrád megyei írókat, költõket. Az
irodalmi fordulóban nemcsak verselemzéssel kel-
lett megküzdenünk, hanem a városban különbözõ
szobrokat kerestünk fel, melyekrõl képeket és egy
rövid videót készítettünk, amelyben Buda Gergõ
volt segítségünkre.

A második 10 hét során, a „Zöldkönyvtár” ter-
mészetismereti fordulóban megismertük me-
gyénk flóráját és faunáját. Hasznos gyógynövé-
nyekrõl tudtunk meg információkat. Saját élmé-
nyekrõl, kirándulásokról osztottuk meg gondolata-
inkat.

11 fõs „kis” csapatunk néha összevitatkozott,
nagyon nehéz volt összeegyeztetni programjain-
kat. Voltak holt pontok, de átlendültünk rajta és si-
keresen vettük az akadályokat. Nagyon jól megis-
mertük egymást az eltelt hónapok alatt, és a tanév
végére képesek lettünk egy csapatként dolgozni.
Annyira ügyesek voltunk, hogy egy év után a ta-
bella elsõ helyére kerültünk.

Remélem az utolsó félévben is sikerül ilyen
eredményeket felmutatnunk. Még szembe kell
néznünk a néphagyományokat-, és a történelmi
emlékhelyeket feldolgozó két fordulóval. Bízom
benne, hogy ez is rejt magában annyi izgalmas él-
ményt, mint a korábbiak.
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Szombaton délelõtt szinte
az egész város kihalt. Amikor
az utcákon csaknem egy lel-
ket sem látni, a hozzám ha-
sonló kamaszok is éppen azt
élvezik, hogy valami olyasmit
tehetnek, ami bizonyára tel-
jességgel mentes minden ta-
nulással kapcsolatos elfoglalt-
ságtól. Igen, a sulik is mind
üresek; a Madách, a Keri, a
Bolyai… illetve, helyesbítek:
az utóbbi nem. Ugyanis isko-
lám egész nap az ország kü-

lönbözõ pontjairól érkezett tinédzserek és felnõttek
zsivajától volt hangos. Az izgatottság már a portánál ér-
zõdött a levegõben; amint beléptem reggel fél kilenc-
kor, azonnal megfertõzött engem is a lázas készülõdés
és várakozás hangulata. Hiszen így történt; hosszas
szervezés elõzte meg a két tanítási nyelvû középisko-
lák számára rendezett Országos Célnyelvi Civilizációs
Versenyt, melyet immár tízedik alkalommal bonyolítot-
tak le március 9-én, ezúttal a salgótarjáni Bolyai János
Gimnáziumban.

Nem véletlen, hogy ebben az évben intézményünk
nyerte el a rendezés jogát, elvégre tavaly ugyanezen az
agytornán Székesfehérvárott a mi végzõs diákjainkból
álló csapat ért el elsõ helyezést egy rendkívül erõs me-
zõnyben, ami igazából nem meglepõ, ha belegondo-
lunk, hogy iskolánk köztudottan elismert intézmény
nyelvi oktatás szempontjából is. Az angol-magyar két

tanítási nyelvû képzés 2002-ben indult nálunk, és még
abban a tanévben meghívtak bennünket a debreceni
Ady Endre Gimnáziumba, egy olyan találkozóra, me-
lyen hasonló szakos középiskolák tanárai és diákjai
vettek részt. Így kerültünk kapcsolatba a vetélkedõvel,
amelyen azóta is rendszeresen képviseltettük magun-
kat. A verseny minden évben egy adott korszakot ölel
fel a brit és az amerikai kultúra területén, fõként irodal-
mi, történelmi és politikai témában. A résztvevõknek
hagyományosan hallásértéshez kapcsolódó feladatokat
kell megoldaniuk, egy tesztlapot kitölteniük, illetve egy
prezentációt vagy egy jelenetet elõadniuk a kijelölt érá-
ra jellemzõ szabadon választott témában. Például, ta-

valy az akkori 13.c osztályos Orosz Elvira, Sándor Lilla
és Rusz Boglárka fantáziadús és humorral jócskán
megfûszerezett színpadi performansza az 1920-as
évekbe repítette vissza a nézõket.

Az idei vetélkedõ tárgykörének az 1860 és 1890 kö-
zötti Anglia és Amerika civilizációját választották. A
program a szervezõk számára már reggel nyolckor
startolt, az elsõ vendégek azonban csak egy órával ké-
sõbb érkeztek meg. Õket négy, népviseletbe öltözött
bolyais kínálta herõcével a bejáratnál, valamint a ver-
senyzõ hölgyeknek és a felkészítõ tanárnõknek nõnap
alkalmából ajándék csokoládéval kedveskedtek. Miu-
tán lassacskán mind a tizenhét csapat befutott az or-
szág különbözõ szegmenseibõl, kezdetét vette a meg-
nyitó ünnepély, melyen Batkiné Tótok Katalin tanárnõ
konferálta fel Pálfalvai Zoltán igazgató urat, aki köszön-

„Legjobbak között is a legek”

Középiskolai Országos Célnyelvi Civilizációs Verseny

Filó Mariann
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tötte a megjelenteket, majd végül Székyné Dr. Sztérmi
Melinda polgármesterasszonynak adta át a szót. Intéz-
ményünk korábbi vezetõje frappánsan a „legjobbak
között is a legek” velõs kijelentéssel dicsérte és biztatta
az egyébként is lelkes, céltudatos tanulókat az eredmé-
nyes részvételre. Ezután sor került a zsûri bemutatásá-
ra: az elnöki posztot Gedõcziné Berger Mária tanárnõ
foglalta el, mellette Batki Arnold tanár úr és Luke Skeen
anyanyelvi lektor kaptak helyet, s a tavalyi gyõztesek
közül Orosz Elvira, valamint egy végzõs, a 13.c-s
Szmolár Dániel képviselték büszkén a diákokat.

A versenyzõkre elsõként hallásértési feladat várt, az-
tán az írásbeli szekció következett, melynek ideje alatt
szakmai programot tartottak a kísérõ tanároknak az
Oxford Kiadó szervezésében. A szóbeli részt az aulá-
ban vezényelték le a különösen finom ebéd után – ösz-
szes interjúalanyom elmondása szerint, és a saját ta-
pasztalatom alapján is kijelenthetem, hogy a menzán
igazán kitettek magukért a konyhásnénik.

Szóval, amikor is jóllakottan leültem a hátsó sorok
egyikében, még nem sejtettem, milyen színvonalas és
sokszínû elõadásoknak leszek tanúja. Akadtak, akik
nem voltak lusták beöltözni sem, sõt, olyan változatos és
kreatív díszletekkel készültek, amilyeneket nem min-
dennap lát az ember. Beszéltek többek között a 19. szá-
zad irodalmáról, a Ku Klux Klan történetérõl, a polgárhá-
borúról és a színes bõrû népek jogairól. Utóbbi témában
a fõvárosból érkezett Szabó Lõrinc Két Tannyelvû Álta-
lános Iskola és Gimnázium négy növendéke tartott elõ-
adást. „Borzasztóan izgultunk, de szerintünk jól sikerült,
legalábbis ügyesebbek voltunk itt, mint az írásbelinél: ki-
csit soknak találtuk az irodalommal foglalkozó kérdése-
ket. Nagyjából két hónapot készültünk a megmérettetés-
re, és úgy gondoljuk, mindenképp megérte, hiszen ren-
geteget tanultunk közben” – vélekedett Szûcs Bernadett.

Az idõközönként kimondottan extravagáns jelme-
zekbe bújt elõadók között még egy két lábon járó, hús-
vér Szabadság-szoborhoz is volt szerencsém, Rácz Bet-
tina személyében, aki a Budai Középiskola diákjaként
nyilatkozott. Kifejezetten tetszett neki a fogadtatás, kü-
lön megdicsérte a szervezõket, amelyben rögtön meg-
erõsítették õt a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umot képviselõ lányok, akik azt is hozzátették, hogy ez
az igényes vendéglátás egyértelmûen eloszlatta a kéte-
lyeiket a Salgótarjánhoz kapcsolódó negatív benyomá-
sokra vonatkozóan.

Miután egyetlen technikai hibát ejtve lebonyolítot-
ták a szóbeli kört, egy rövid szünet után következett a
várva várt eredményhirdetés.

Gedõcziné Berger Mária tanárnõ gratulált az összes
versenyzõnek sokoldalúságukért és kreativitásukért, és
megdicsérte õket a bemutatók érdekessége és színessé-
ge mellett a magas nyelvi szintjükért is. A dobogó har-
madik fokára a kecskeméti Kereskedelmi, Közgazdasá-
gi Szakközépiskola állhatott fel; Botka Anett, Kasza-
Tóth Krisztina, László Anikó és Csakó Petra felkészítõ
pedagógusa Máténé Varga Gabriella volt. A második
helyezett a Budai Középiskola lett, a csapat tagjai Antall
Boglárka Kinga, Rácz Bettina Imola és Urbán Viktória,
tanáruk Pusztai Balázs. A vándorserleget pedig nem
meglepõ módon a 2011-es bajnokok, a székesfehérvári
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Iskola di-
ákjai, Hargitai Viktor, Szabó Martin és Tali Gergely sze-
rezték meg Tõzsér Katalin tanárnõ vezetésével. Miután
felhangzott diadalmas örömkiáltásuk, elkaptam a srá-
cokat egy pár mondat erejéig, akik alig gyõzték fogad-
ni az elismerõ szavakat. „Hihetetlenül boldogok va-
gyunk, hogy ismét mi, fehérváriak nyertünk, és meg-
ígérjük, hogy nem fogunk csalódást okozni jövõre sem
a szervezést illetõen.”

Nem csoda a fiúk elégedettsége, hiszen Zsiveráné
Fekete Borbála tanárnõ szerint egy kéttannyelvûs ta-
nulmányaiban a legnagyobb sikert ennek a szellemi
tornának a megnyerése jelentheti, ami teljesen helytál-
ló kijelentés, hiszen megbirkózni a rengeteg szokatla-
nul nehéz fejtörõvel és nem utolsósorban a többi el-
szánt versenyzõvel bizony nem egyszerû kihívás.

Így zajlott tehát a tízedik Országos Célnyelvi Civili-
zációs Verseny, amely a nívós rendezés nélkül nem va-
lósulhatott volna meg, ezért a szervezõ angol nyelvi
munkaközösséget és a segédkezõ bolyaisok gárdáját
külön dicséret illeti a megvalósításáért.
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A Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny is-
kolai és megyei fordulója után a
két napos országos döntõre
2013 áprilisában került sor, Bu-
dapesten. A versenyen részt
vevõ közel 1000 diákból a dön-
tõbe csupán 32-en jutottunk
be, kategóriánként 16-16 fõ. Én
az I. kategóriába (7-8. évfo-
lyam) tartoztam, ezért az elsõ
nap délelõttjén a Budapesti Fa-
zekas Mihály Általános Iskola
és Gimnázium épületébe, a

verseny helyszínére siettünk felkészítõ tanárommal,
Borók Sándornéval. Míg a II. kategória versenyzõi a Buda-
pesti Planetáriumban múlatták az idõt, minket „kicsiket”
rögtön bedobtak a mélyvízbe. Kissé mindannyian meg
voltunk rémülve, hiszen a versenyben történt változtatá-
sok miatt nem igazán tudtuk, mire számítsunk.

Az elsõ fél órában egy írásbeli tesztet kellett megol-
danunk. Majd egy ötdiás prezentációt kellett készíte-
nünk, melynek témája sok szabad teret engedett ne-
künk, hiszen a verseny címe az idén: „Sokszínû világ-
biodiverzitás az irodalomban, a mûvészetekben és a tu-
dományban”. Minden versenyzõ kapott egy fotót,
amely alapján el kellett készíteni a témának megfelelõ
prezentációt. Erre másfél órát kaptunk, majd az elké-
szült prezentációkat be kellett mutatni a zsûrinek.

A délelõtti verseny után mi is elmentünk a Planetá-
riumba, ahol egy „csillag-túrán”, majd az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében egy
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt.
Mondanom sem kell, nagyon jól esett a kimerítõ
stresszhelyzet után ez a kikapcsolódás. Míg mi lazí-
tottunk, a II. kategóriába tartozó diákok (9-10. évfo-
lyam) belevetették magukat a versenybe és vacsoráig
nem is láttuk õket.

Az eredményhirdetésre másnap délelõtt az OPKM
dísztermében került sor. Minden versenyzõ és tanár
könyvjutalomban részesült, valamint az elsõ három he-
lyezett mindkét kategóriából könyvutalványt kapott
5000, 10000 illetve 15000 Ft értékben. A zsûri különdíj-
jal jutalmazta a leginnovatívabb produktum létrehozóját
és a kategóriájában a legjobb írásbeli eredményt elért
versenyzõt is. A díjakat Dr. Kaposi József az OFI (Okta-
táskutató és Fejlesztõ Intézet) fõigazgatója és Dr. Varga
Katalin az OPKM igazgatója, a zsûri elnöke adta át.

Az eredményhirdetés után közös program követke-
zett a Fõvárosi Állat- és Növénykertben, ahol jó hangu-
latban töltöttünk el egy kellemes délelõttöt. Ebéd után
a Természettudományi Múzeum látogatása volt a prog-
ram, oda már jó néhányan nem tudtak elmenni, lévén,
hogy az ország távolabbi pontjairól érkeztek és késõbb
már nehezen tudtak volna hazautazni.

Ezzel együtt úgy gondolom, mindannyiunk szá-
mára emlékezetes marad a két napos verseny és ki-
rándulás.

Könyvtárhasználati verseny

Szele Kitti
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Tisztelt jövõbeli Részvé-
nyesünk!

Ha most ön ezeket a soro-
kat olvassa, a legkiválóbb
úton halad afelé, hogy nem-
sokára részesedést szerez-
zen kitartó
m u n k á n k
gyümölcsé-
bõl, a válla-
la tunkbó l.
De kik is va-
gyunk mi?

2012 októ-
berében indult egy kitûnõ inkubátor
program, e tõzsdeverseny, mely közép-
iskolásoknak adott lehetõséget, hogy
mini brókercégeket alapítsanak, kipró-
bálva magukat a tõke- és értékpapírpia-
con. Így hát mi is belevágtunk, s 450 má-
sik társaság mellett megalapítottuk a
BigJawsGroup részvénytársaságot. Az
alapítók és egyben a vezetõség tagjai pe-
dig: Fülöp Zsolt Ferenc, vezérigazgató;
Juhász Viktória, gazdasági igazgató; Ba-
lázs Erzsébet, marketingigazgató.

De miért épp tõzsdeverseny? A pénzügyekben va-
ló jártasság a mai világban elengedhetetlen. Hisz mind
érezzük, a bankrendszer „ráül” a nyakunkra, nélkü-
lük megállna a gazdasági élet. De még a Parlament
munkáját is nagyrészt az teszi ki, hogy az állami költ-
ségvetést „megszerkessze”. A gazdaság, a pénz az éle-

tünk minden területét átszövi. Kérdezhetné a Tisztelt
Befektetõnk, hogy de mégis, hogyan jutottunk a tõzs-
déhez? Nos, a tõzsde a fentebb említett példáknál
azért sokszorta több. A piacok piaca. A természet
után talán a legkomplexebb szervezõdés. „Bárki lehet

tõzsdés”, szokták mondani, s
milyen igaz ez a megállapítás!
A tõzsdében mindenki megta-
lálhatja azt, ami a leginkább
érdekli õt. A tõzsde nem csak
a részvények, a kötvények, a
befektetési jegyek, egyéb
misztériumok piaca, de tö-
mény pszichológia, matema-
tika, fizika, de még mûvé-
szet is. Tulajdonképpen
még az idõjárás is hatással
van rá. Ha tüszszent egy
politikus, az árak zuhan-
nak, ha egy másik, emel-
kednek. Ez a verseny pe-
dig egy remek alkalmat ad
arra, hogy a kezdõ vállal-
kozók játszva tanulják

meg a pénzügyeket, tapasztalhassák
meg, az élet különbözõ szegmensei mennyire össze-
tett hatással vannak egymásra.

A verseny október végén indult. A 450 csapatnak
elõször át kellett esnie egy négyfordulós selejtezõn,
melyben teszt és szimuláció formájában mérték fel ál-
talános tõkepiaci és befektetési, tõzsdetörténelmi tu-
dásunkat. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette egy ho-

Közép-Európai Brókerképzõ Alapítvány

Tõzsdejáték Középiskolásoknak

Fülöp Zsolt Ferenc
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zamverseny is, ami annyit tesz, hogy egy demó szám-
lán kereskedhettünk, a gyakorlatban is kipróbálhat-
tuk elméleti tudásunkat. A tõzsdén valójában sokkal
fontosabb a tapasztalat, így mondhatnánk azt is, hogy
a kereskedés során sikerült megszereznünk a tesztek-
hez szükséges tudást. A négy selejtezõ fordulóban a
mezõny nagy része le is morzsolódott, az elõdöntõbe
csupán 20 vállalat jutott be, 10 a teszteken gyûjtött
pontok alapján, 10 a hozamverseny alapján.

Az elõdöntõnek szintén két része volt: ugyancsak
egy teszt, illetve egy 10 oldalas esszében össze kellett
foglalnunk azt, hogyan is kereskedtünk, mik voltak a
legsikeresebb és legkevésbé sikeres ügyleteink. Erre a
fordulóra már január közepén került sor. Az ered-
ményhirdetés pedig minket is meglepett: bejutottunk
az ország legjobb ötje közé, a döntõbe. Ráadásul a
szervezõk által minden idõk legerõsebbjének titulált
mezõnyében!

A döntõ 2013. február 22-én került megrendezés-
re, a Közép-Európai Brókerképzõ Alapítvány illetve a
Nemzetközi Bankárképzõ Központ épületében, Bu-
dapesten. A zsûri tagjai a magyar pénzügyi élet, a
legnevesebb intézmények vezetõibõl verbuválódtak:
a BÉT, Budapesti Értéktõzsde üzletpolitikai igazgató-
ja, a Keler- Központi Elszámolóház igazgatója, a
KEBA elnöke, valamint a legjelentõsebb brókerházak
képviselete.

Az elsõ megmérettetés az utolsó fordulóban az esz-
szénk prezentálása volt. 10 percben kellett összefog-

lalnunk stratégiánkat, eredményeinket, három hónap
tapasztalatát. Ezt követõen tesztelték a trader- a keres-
kedési program ismeretét, valamint újabb kérdéssort
töltöttünk ki, tõzsdetörténelemrõl illetve adózási is-
meretekrõl. Ezt követõen próbára tették azt is, milyen
gyorsan tudunk megtalálni és elsajátítani új ismeretet,
befektetési tanácsadás formájában. Brókercégünk
megkapta elsõ igazi ügyfelét is! Végre nem csak saját-
számlás ügyleteink voltak!

Ezt az utolsó feladatot már csak az eredményhirde-
tés követte: cégünk, a BJG Rt. 4. helyen végzett, ma-
gunk mögé utasítva 446 csapatot, több mint 1300 ko-
runkbelit, Magyarország legtöbb diákját megmozgató
pénzügyi versenyén! Bár a fõnyereményt, a 100 órás
tõzsdei szakvizsgára felkészítõ tanfolyamot nem sike-
rült megnyernünk még, rengeteg tapasztalattal gazda-
godott a vezetõség, nagyobb rálátásunk lett a világra.

Így hát, kedves Olvasóm, láthatja, cégünk kiváló
úton halad célja felé, hogy igazi „blue chip”-pé, nagy-
vállalattá nõje ki magát. Ez úton is szeretném megkö-
szönni Önnek, hogy részvényesünkké vált, részt vett
élményeink megosztásában azzal, hogy elolvasta ezt
a kis beszámolót. Kérem, a jövõben is támogassa vál-
lalatunkat!

Salgótarján, 2013. augusztus 28.

Fülöp Zsolt Ferenc
vezérigazgató, s.k.
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Ezzel a szándékkal hirdet-
tünk vetélkedõt iskolánk né-
met nyelvet tanuló diákjai
számára. A 3-4 fõs csapatok
elõzetes felkészülésként no-
vember és február hónapban
az iskola honlapján megjelent
feladatlapokon mérhették
össze tudásukat.

Egy májusi délután mint-
egy 40 tanulónk számára ren-
deztük meg a vetélkedõt az
aulában. A német nyelvû mû-
sorközlõ szerepét Nagyi Kris-
tóf és Szaniszló Csilla (11.c)
vállalták. A 8.d és 9.b osztály
németesei segítettek a ponto-

zásban és a résztvevõk megvendégelésében (a vetélke-
dõrõl nem hiányozhatott a „Wurst”). A stúdiós felada-
tokat Vincze Bence (9.b) látta el.

A csapatoknak elõzetes feladatként 1-1 tartomány
képekkel illusztrált bemutatásával kellett készülniük,
majd a plakátok felkerültek az iskola faliújságjára. A fel-
adatok összeállításánál igyekeztünk az országot minél
több szempontból bemutatni, annak földrajzi, történel-
mi és kulturális értékeit, nyelvét, szokásait, sportéletét
és gasztronómiáját megismertetni. A feladatok között
volt TOTÓ, vaktérkép és keresztrejtvény, majd a képen
látott nevezetességekre, vagy rövid bemutatás alapján
híres személyiségekre kellett ráismerni, azután rövid
zenei bejátszás alapján a zeneszerzõ vagy kortárs elõ-
adó nevét találták ki a diákok, majd – rövid felkészülé-

si idõ után – német költõk néhány soros versrészletét
adták elõ.

A diákok igazán lelkesek és érdeklõdõk voltak, a leg-
jobban teljesítõ csapatokat a Goethe Intézet ajándékai-
val (táska, mobiltartó) jutalmaztuk, illetve minden
résztvevõ kapott egy tollat és egy könyvjelzõt. Ennél
azonban sokkal többet kaptak diákjaink az otthoni fel-
készülés és e rendezvény során, amit õk maguk úgy fo-
galmaztak meg (amely kérdésükbõl is kitûnt) – „Lesz
jövõre is?”

Munkaközösségünk fontosnak tartja, hogy minden,
tanórán kívüli lehetõséget is kihasználjunk a német
nyelv és kultúra megismertetésére. A Bolyai köri elõ-
adások, a budapesti Goethe Intézet rendhagyó órái,
utazás a Bodeni-tóhoz, vagy Berlinbe – a lenyûgözõ tá-
jak, az egyedülálló kulturális örökség, a német embe-
rek hétköznapjaiba való bepillantás – mind ösztönzõi
lehetnek az idegen nyelv tanulásának.

A német régóta az egyik legfontosabb nyelv Euró-
pában. Fiataljaink a német nyelvterület környezeté-
ben élnek. A felsõoktatási intézmények hamarosan a
felvételi követelményévé teszik a nyelvvizsga meg-
létét. Hazánkban a feldolgozóiparban jelenlévõ vállala-
tok közül a legtöbb német tulajdonban van. A nyelv
nélkülözhetetlen a nemzetközi szervezetek és külföl-
di partnereik közötti kommunikáció szempontjából
is. Az állásbörzéken német nyelven is beszélõ fiatalo-
kat keresnek. A német nyelv ismerete a kereseti lehe-
tõség forrása lehet.

Diákok, tanuljátok szorgalommal, igyekezettel és ki-
tartással a német nyelvet!

És igen, „Lesz jövõre is.”

Országismereti vetélkedõ a Bolyaiban – 
„Ismerd meg Németországot!”

Herencsényiné
Buchinger Mónika

német nyelvi 
tantárgygondozó
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„A nyelvek összehozzák
az embereket, kitágítják 
a világot a nyelvtanulók 

számára.”
(Lomb Kató)

Nem egyszerû feladatra
vállalkozom akkor, amikor
megpróbálom összegezni az
angliai utazások eddigi 10
évét.

A sikeres megoldás érdeké-
ben igénybe veszem az érin-
tettek, elsõsorban az oda uta-

zó diákok véleményét, ill. kollégáim és a SOL magyaror-
szági képviselõje is nyilatkoznak tapasztalataikról.

Intézményünkben a 2002/2003. tanévben indult az
angol-magyar két tanítási nyelvû képzés. Az elõké-
szítõ szakaszban – a szakmai és módszertani felkészü-
lés mellett – lefektettünk néhány fontos jellemzõt a kép-
zést illetõen. Ezek egy része törvényi elõírás (pl. anya-

nyelvi tanár részvétele a képzésben), más részét pedig
az elõkészítésben részt vevõk fogalmazták meg (pl.
utazások). Ennek értelmében törekszünk arra, hogy e
képzésben tanuló diákjainknak tanulmányaik során
kétszer lehetõsége legyen angol nyelvi területre utazni.

Az elsõ úticél az angliai tanulmányút, a második
változó (Chicagói csere, Skóciai út). Úgy láttuk célrave-
zetõnek, hogy a 9. év befejezése után gyakorlatilag a

10. évet ezzel kezdve szeptember legelején utaznak di-
ákjaink Angliába. Ekkor már viszonylag jó nyelvi szint-
re jutnak el tanulmányaik során, tehát van mit gyako-
rolni, jól „megforgatni”, a valóságban is használni azt,
amit a rengeteg angol órán tanultak.

A két tanítási nyelvû képzésben tanuló elsõ két osz-
tály (2002/2003, 2003/2004. tanévek) Londonban él-
hetett át számos csodálatos élményt. Délelõttönként is-
kolába jártak tanulóink, délutánonként pedig elindul-
tak felfedezni London nevezetességeit. Íme, néhány

példa csupán a legnépszerûbb látványosságokból: The
Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square,
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Hyde Park,
Piccadily Circus, Covent Garden, the Tower, the British
Museum, London Eye, Madame Tussaud’s. Útban oda-
felé megálltunk Brüsszelben, hazafelé pedig 1 napot
Párizs felfedezésére fordítottunk. Az estéket vendéglátó
családoknál töltöttük.

„Az én Angliám” – 10 éve szervezzük 
az angliai tanulmányutakat

Kiss Ernõné

2003–2004

2004

2005-2006
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Hatalmas élményt jelentett a sokszínû és nyüzsgõ
metropolis felfedezése, az angol nyelv „élesben” való
kipróbálása, a családoknál eltöltött idõ.

A harmadik évtõl kezdõdõen a 2004/2005-ben ta-
nulmányaikat kezdõ tanulók már új helyszínen, Dél-

Anglia varázslatos vidékén, Barnstapleben próbálhat-
ták ki, hogy milyen is az iskolapadban tanult nyelvet a
valós életben használni. Tehát a két londoni út mellett
8 alkalommal Barnstaple „fogadott” bennünket.

Barnstapleben a SOL nyelviskolájában nyelvi szintek
szerint kialakított csoportokban délelõtt angol órákra
járnak tanítványaink, délután pedig felfedezik a kör-
nyék nevezetességeit.

A SOL nyelviskolával való kapcsolatunk még a 90-es
években kezdõdött, amikor az egyik anyanyelvi lekto-
runkat rajtuk keresztül alkalmaztuk. Azóta is számos
anyanyelvi tanár került iskolánkba az õ közvetítésük
révén (pl. a mostani nyelvtanár Luke Skeen is).

A tanár-közvetítés mellett 2004-tõl élvezzük a nyelv-
iskola vendégszeretetét is. Jó váltás volt Barnstaplebe
helyezni a tanulmányutat, hiszen az ebben a kisváros-
ban eltöltött idõ életre szóló élményt nyújt tanítványa-
inknak.

Délelõttönként az órákon a tanárok fõ célkitûzése
az, hogy a tanulókat minél többet beszéltessék, tehát
az oktatás beszédközpontú, sok a kommunikációs
gyakorlat, párbeszéd, szerepjáték. A tankönyvbõl ta-
nultakat különbözõ szituációkban kell alkalmazniuk.
A kurzus végére a tanulók beszédértése és beszéd-
készsége látványosan fejlõdik. A legszembetûnõbb
eredmény a tanulók „merészségében” tapasztalható.
Meg mernek szólalni, könnyedén társalognak a „feldo-
bott” témákban, magabiztosságuk nõ. Nyilván hozzá-

járul ehhez az is, hogy a fogadó család foglalkozik ve-
lük. Olyan házi feladatot kapnak, amit csak a család se-
gítségével tudnak megoldani.

Az utóbbi idõben az oktatás bõvült kissé, interaktív
formákat is beiktatnak a tanulási folyamatba. Ezek kö-

2006

2009–2010

2007–2008

2012–2013
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zül a legnépszerûbb a „charity shopok” meglátogatása,
ahol feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak, illetve
a legvégén a prezentáció elkészítése az utcán megszó-
lított emberek véleményének összegyûjtése és összeg-
zése alapján.

A családok rendkívül vendégszeretõk, visszavárják
a náluk elhelyezett diákokat. Így lehetõségeikhez ké-
pest megtesznek mindent, hogy tanítványaink jól érez-
zék magukat.

Az elsõ napon a helyi idegenvezetés után (Tom, az
idegenvezetõ, angol úriembernek beöltözve, mintha
egy Sherlock Holmes filmbõl lépett volna elõ, rendkívül
szuggesztíven és izgalmasan, érdekesen kalauzol végig
bennünket a városon) a diákok már könnyen eligazod-
nak a városka utcáin, a helyi boltok pedig kielégítik a
vásárlásra vágyók igényeit is.

A délutánok a kirándulások jegyében zajlanak. A fél-
napos kirándulások célállomásai: Lynton és Lynmouth,
ill. Woolacombe és Ilfracombe. Az egész napos utak kü-
lönbözõek: Tintagel, ahol állítólag Arthur király vára állt,
vagy Exeter, Devon megye székhelye.

Mindegyik helynek megvan a varázsa, kinek ez, ki-
nek az tetszik jobban, Tim, aki az idegenvezetõ ezeken
az utakon, nagyban hozzájárul az élményekhez színes
mondanivalójával.

Útban Anglia felé a brüsszeli városnézés elmaradha-
tatlan, Angliába érve pedig megállunk még
Salisburyben és Stonehenge-ben.

Hazafelé jövet az utat megkoronázza a Londonban
eltöltött másfél nap. A csendes, festõi dél-angliai kisvá-
ros után csöppenünk London nyüzsgõ forgatagába,
ahol lebilincselõ élmények gazdagítják az utazásunkat.
Londont látni kell, érezni kell a sokszínûségét, az em-
berek tradíciókhoz való ragaszkodását, a turisták töme-
geit, a sokféle kultúrát, a múzeumok gazdagságát, az
idegenforgalom nyújtotta rendkívüli változatosságot.

A tíz út során 524 tanuló vett részt a tanulmányi ki-
ránduláson, 56 tanár kísérte a gyerekeket. A legkeve-
sebb 40, a legtöbb 64 tanuló utazott egy-egy évben. Az
utazások szervezése gyakorlatilag az út elõtti egész
évet felöleli. Az út a két tanítási nyelvû képzésre járó ta-
nulókon kívül elérhetõ még a többi képzésben résztve-
võ tanítványaink számára is, ha van szabad hely. Min-
den évkönyvünkben részletes útibeszámoló található
az adott útról.

Elismerés és köszönet illeti a szülõket, hogy nem
vitatják az utazás jelentõségét gyermekeik elõrehaladá-

sában, vállalják a költségeket, hiszen ez jó befektetés a
gyermekeik jövõje érdekében. A hónapokra lebontott
részletfizetés megkönnyíti a családok gazdálkodását, a
költségek elõre tervezhetõek.

Résztvevõk:

Rangja van ennek az útnak az iskola életében, az
iskolában eltöltött idõ egy fontos eleme. Büszke vagyok
arra, hogy az útról minden érintett fél csak pozitívumo-
kat tud felsorakoztatni, amikor a véleményét kérdezzük.

Elégedettek tanítványaink, hiszen az anyanyelvi
környezetben tudatosul bennük elõször, hogy már
egész jól „bírják” a nyelvet, megértik a háziak beszé-
dét, meg tudják magukat értetni. Rengeteg izgalmas
kalandban van részük a kirándulás során. Barnstaple
nem a tipikus turista útvonal, így olyan helyekre is el-
jutunk, amelyre más módon talán nem jutnánk el.

A hosszú buszozásnak is megvan a varázsa, jobban
összekovácsolja a kis közösséget, a közös élmények
meghatározóak lesznek gimnáziumi tanulmányaik so-
rán. Új barátságok szövõdnek, a régiek megerõsöd-
nek. Az idegen nyelv kapcsolatteremtõ funkciója pe-
dig megvalósul a kinn tartózkodás folyamán, hiszen
anyanyelvi környezetben gyakorolják az angol nyelvet.
Nem elhanyagolható az sem, hogy egy másik nyelv
kultúrájába nyernek bepillantást. Megtapasztalják,
hogy milyenek az angol családok, a házak, a minden-
napi élet, a közlekedés, ötórai tea, „cream tea”, „fish &
chips”. Ismereteik gyarapodnak és gazdagodik szemé-
lyiségük is.

Elégedettek a kísérõ tanárok, hiszen büszkén mond-
hatjuk, hogy tanítványaink kulturáltan viselkednek,
érdeklõdõek, nyitottak a látnivalókra. Szerencsére prob-
lémák ritkán fordulnak elõ. Ugyanakkor nekik is lehetõ-
ségük van arra, hogy élvezzék az utazás örömeit.
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Elégedettek a szülõk, mert gyermekeik élményekkel
gazdagon jönnek haza, éjszakába nyúlóan csak mesél-
nek, mesélnek. Angol nyelvi tudásuk kiállta a próbát.

Elégedettek az angol családok, mert elváláskor min-
dig hangsúlyozzák, hogy milyen jól neveltek tanítvá-
nyaink, ilyen vendég gyerekeket szeretnének az egész
év során.

Elégedettek a nyelviskola tanárai, hiszen tanítvá-
nyaink jó alapokkal érkeznek Angliába, amely itthoni
tanáraink magas szintû munkáját dicséri, érdeklõdõ-
ek, nyitottak, a különbözõ feladatok megoldását szíve-
sen végzik. Nem kell fegyelmezõ intézkedéseket tenni-
ük, hiszen tanulóink tudnak viselkedni.

Elégedettek a SOL munkatársai, hiszen hosszú tá-
vú és gyümölcsözõ a kapcsolatunk, ami a kölcsönös
bizalmon és együttmûködésen alapszik.

Elégedett vagyok én is, hiszen az évek során ered-

ményesen tudtam szervezni ezeket az utakat. Az isko-
la igazgatója mindig támogatta elképzeléseimet, a taná-
rok szívesen vállaltak kísérõi feladatokat, a tanulók pe-
dig évrõl-évre nagy számban csatlakoztak az Angliába
utazó csoporthoz, többen kétszer, sõt háromszor is. Az
elmúlt 10 év során az iskola alapítványa, a Bolyai János
Alapítvány minden évben anyagi helyzetétõl függõen
hozzájárult a tanulók költségeihez, ill. a Szülõi Választ-
mány által fenntartott anyagi keretbõl is igényelhetnek
támogatást az arra rászoruló tanulók. Többen éltek is
ezzel a lehetõséggel.

Úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás kitágítja a vilá-
got a tanulók számára. A mai világban egyre természe-
tesebb, hogy már középiskolás korban eljutnak a gye-
rekek Angliába. Az angol nyelv értése révén sok olyan
ismeretre tesznek szert, amelyeket az anyanyelvükön
nem érnek el, az angliai tartózkodás során olyan embe-

Woolacombe

Knightshayes-parkIlfracombe
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reket ismernek meg, akikkel angolul társaloghatnak és
olyan életre szóló élményeket tapasztalnak meg, ame-
lyekhez az angol nyelv segítségével jutottak.

Összegzésképpen büszkén mondhatjuk, hogy az
angliai tanulmányutunknak jó visszhangja van tanuló-
ink körében. Kevés olyan iskola van Magyarországon,
ahol minden évben sikerül ilyen nagy létszámú csopor-
tot beszervezni és útnak indítani a „nagy kalandra”.
Ahhoz, hogy egy angliai tanulmányi kirándulást ilyen
hosszú idõn keresztül eredményesen meg tudjunk
szervezni, és hogy ilyen nagy létszámú csoportokat
tudjunk útra indítani minden évben, több minden is
hozzájárul. Elsõsorban az, hogy ennek az útnak jó hí-
re van a gyerekek körében, akik egymásnak adják át ta-
pasztalataikat így teljesen hitelesek az útról alkotott
vélemények.

Tanítványaink minden évben a Bolyai Körön élve-
zetes élménybeszámolót tartanak az utazásról, a prog-
ramokról, a nyelviskoláról, a kirándulásokról, London-
ról, felkeltve ezzel is a majdani utazók kíváncsiságát,
érdeklõdését.

A tanárok számára is nagy lehetõségeket kínálnak
ezek az utak, hiszen nemcsak az angol nyelvi taná-

rok számára elérhetõek ezek az utazások, hanem az
osztályfõnökök kísérik osztályaikat függetlenül attól,
hogy tudnak angolul vagy nem, illetve minden évben
egy tanár számára ez egyfajta jutalom is munkája el-
ismeréséért.

És hogy mindez létrejöhessen, elengedhetetlen a
szülõk pozitív hozzáállása, adott esetben anyagi áldo-
zatvállalása annak érdekében, hogy gyermekeik részt
vehessenek az angliai utazáson.

Végül pedig elismerésre méltó az a tény, hogy sike-
rült jó kapcsolatot kialakítani Deli Katival, a SOL ma-
gyarországi képviseletének vezetõjével, akivel az el-
múlt 8 év során jól együttmûködtünk és „együtt dol-
goztunk”.

Azt mondják, hogy egy kirándulás sikere nagyban a
sofõrökön is múlik. Ezt a véleményt én is osztom. Sze-
rencsénk van, mert ezeken az utakon mindig ugyanaz-
zal a sofõrrel utaztunk. Mészáros Lászlónak hívják. Ta-
pasztalt, rendkívül jól tájékozódik és nem idegen szá-
mára az angliai közlekedés. Megbízhatósága, nyugodt-
sága hozzájárult az utak sikeréhez.

Bátran mondhatjuk, hogy ez az út is, sok más egyéb
rendezvénnyel vagy eseménnyel együtt most már gim-
náziumunk hagyományrendszerébe tartozik, és na-
gyon remélem, hogy még sokáig abban is marad. Meg-
nyugtató számomra, hogy nyugdíjba vonulásom után
Szabóné Básti Csilla személyében jó kezekbe került az
utazás szervezése.

Egy vallomással szeretném befejezni. Számomra
ezek az angliai utazások nagyon sokat jelentettek. El-
bûvölt a dél-angliai táj, minden évben testileg-lelkileg
feltöltõdve jöttem haza.

Trafalgar Square Madame Tussaud’s
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A szakmai továbbképzésen túl kiváló kikapcsoló-
dást is biztosított a kinn tartózkodás, amikor is az em-
ber kiszakad a hétköznapok világából és egyszerûen
„nyaral”. Nemcsak a tanulók számára, hanem az én
számomra is ezek az utak életre szóló élményt jelente-
nek, és valahányszor rágondolok, valami bizseregni
kezd bennem.

Most pedig különbözõ véleményeket fûzök csokor-
ba az angliai utazások kapcsán.

Deli Kati a SOL magyaroszági képviseletének veze-
tõje:

A SOL nevû angol jótékonysági (non-profit) szervezet
1991 évi megalapítása óta igyekszik segíteni a közép- és
kelet-európai országokban az angol nyelv tanulását és ta-
nítását, és jómagam a magyarországi képviselet vezetõje-
ként kísértem végig hosszú közös történelmünket a sal-
gótarjáni Bolyai Gimnáziummal, amely egészen 1995-re
nyúlik vissza, amikor a SOL által toborzott Mike Robin-
son a Gimnáziumba érkezett több tanévre tanítani.

2004-ben aztán Kiss Ernõné igazgatóhelyettes bizal-
mat szavazott az angliai nyelvfejlesztõ programunknak
is, így 2005. szeptember 4.-én üdvözölhettük kint a De-
von megyei Barnstaple-ben az iskola elsõ 55 fõs diák-
csoportját, akkor még nem is remélve, hogy ezt az elsõ
csoportot minden évben újabb követi, és így évtizedes,
szoros, kölcsönös kapcsolat alakul ki közöttünk.

A Gimnázium minden évben, gondoskodó, segítõ,
jó „gazdája” volt a SOL által toborzott anyanyelvi taná-
roknak, mi pedig mindent beleadtunk, hogy a szeptem-
ber eleji rendszeres utak jó híre folyamatosan fennma-
radjon.

20 év és több mint 400 csoport megszervezésének
tapasztalatából mondom, hogy a Bolyai Gimnázium
számunkra minden szinten példaértékû.

Az angliai utak helye az iskola értékrendjében pár-
ját ritkítja! A lehetõség hagyománnyá tétele az iskolá-
ban, az út értékének a szülõk felé közvetítése, és a
résztvevõ diákok tapasztalatainak megosztása a többi-
ekkel mind nagy szerepet kell, hogy játsszon a döntés
meghozatalában. A diákok tanulás iránti erõs motiváci-
óját, az új tapasztalatok, idegen kultúra és életforma
iránti érdeklõdését mutatja az, hogy évrõl-évre ennyi
diák családja hozza meg a non-profit árakon is nagy ál-
dozatot, hogy gyermeke részt tudjon venni az angol
tanfolyamon. Nagy segítség ebben az az elõre-gondol-

kodás, hogy szinte egy egész év rendelkezésre áll a ta-
karékoskodáshoz: általában 1 évre elõre érkezik a kö-
vetkezõ út lefoglalása!

Szinte sehol más iskolában nem tapasztalható az,
ahogy a tantestület többi tagja, mintegy magáénak
érezve, érdeklõdésével és részvételével tünteti ki a
programot.

Az út azonban nem ott kezdõdik, amikor a diákok
beülnek a buszba! Hogy a gyakorlatban sikerüljön
mindezt megvalósítani, ahhoz önfeláldozó, precíz, és
gigászi szervezõmunkára van szükség, amit a fõszer-
vezõ „Éva néni”, Kiss Ernõné évrõl-évre felvállalt.
(Majd ebben az évben a stafétabotot átvéve, Szabóné
Básti Csilla tanárnõ – óriási-nagy örömünkre – tovább-
visz.)

A tanfolyamok végén részletes értékelést kérünk a
résztvevõktõl, de tanárainktól és az angliai családkoor-
dinátortól is érkezik a visszajelzés a csoportok munká-
járól, magaviseletérõl, és a benyomásról, amit kint tesz-
nek. A Bolyai Gimnázium csoportját minden évben
úgy várják, hogy „This is that delightful group, you
know!” („Tudod, ez az az elbûvölõ csoport!”) 

És sosem okoznak csalódást, tényleg azok! Érdeklõ-
dõk, lelkesek, komolyan veszik a feladatokat, a házit, a
megfigyelnivalót, a tanulás minden módját. A családok-
tól csak jó visszajelzés, köszönet jön értük, panasz so-
ha, ami ekkora létszámnál – 437 diákot számoltam ed-
dig – a csodával határos! Ez nemcsak a diákok intelli-
genciáját és jólneveltségét mutatja, hanem azt is, hogy
megfelelõen felkészülve, a különbségek iránti toleran-
ciával és nyitottsággal érkeznek ki Devonba.

Adja magát a záró gondolat: az elkövetkezendõ
években még nagyon sok bolyais diáknak szeretnénk
felejthetetlen élményt nyújtani; visszavárunk Bennete-
ket sok szeretettel!

Deli Kati 
SOL(Hungary) Alapítvány

Pécs, 2013. jún. 11.

Tanulói vélemények

Vitathatatlan tény, hogy a Bolyaiban eltöltött éveim
alatt szerzett emlékek közül a külföldi tanulmányutak
a legmaradandóbbak közé tartoznak.

Tizedikesek voltunk, amikor abban a hatalmas él-
ményben lehetett részünk, hogy osztályunk részt vett



57

Utazások

az angliai utazáson. Emlékszem, már hetekkel az indu-
lás elõtt lázasan tervezgettük, ki kivel szeretne majd
egy vendéglátó családhoz kerülni. Várakozással telve
keresgéltünk az interneten különbözõ információk és
képek után Barnstaple városáról. A képek minden vára-
kozást felül múltak, és a személyes látvány szinte leír-
hatatlan volt. Jó magam mindig is sokkal inkább elõny-
ben részesítettem a csendes, nyugodt, ám programok-
ban bõvelkedõ kisvárosokat a zsúfolt, piszkos, nagy
agglomerációkkal szemben. Barnstaple pontosan az a
fajta város, ahol 100 %-ig feltöltõdhet a kikapcsolódás-
ra vágyó turista.

Ha az ember már valaha járt Barnstaple-ben, akkor
két dolog van, ami azonnal eszébe jut a városkáról. Az
elsõ a milliónyi, gyönyörû, színpompás virág kaval-
kád. Az utcákon sétálva könnyen olyan érzése támad-
hat a turistának, hogy egy elvarázsolt kis „virágszige-
ten” sétálgat. Lenyûgözõ látvány. A második pedig,
Barnstaple folyója, a Taw folyó, mely este, a város fé-
nyeiben még csodásabban fest. Legalább ennyire po-
zitív élményként maradt meg az a tény is, hogy a he-
lyiek milyen szeretettel és kedvesen viselkednek a tu-
ristákkal. Felejthetetlen módon bevésõdött a városka
lakóinak mentalitása. Sosem fogom elfelejteni, a reg-
geli órákban miként lepték el az utcákat a diákok a
különbözõ, saját iskolájukhoz tartozó uniformisok-
ban. De épp ilyen élénken látom magam elõtt a
Pennier Market zsúfolt sorait, ahol minden irányból
kedvesebbnél kedvesebb helyiek kínálták a különbö-
zõ áruikat. Mindezek mellett, képtelen vagyok nem
megemlíteni Woolacombe, Lynton és Lynmouth cso-
dálatos tájait is.

Végezetül természetesen hatalmas élményként
emlékszem vissza a londoni látogatásunkra is, mely-
nek legmaradandóbb része számomra a London Eye
meglátogatás volt. Csoportunknak nagyon nagy sze-
rencséje volt az idõjárással (is). Egész héten sütött a
nap, az Angliára jellemzõ esõs, borongós klímának
nyomát sem tapasztaltuk. Így London egész városá-
ra csodás kilátást nyertünk az „óriáskerék” kis ka-
binjából.

Az utazás egy hete alatt sok turisztikai élmény mel-
lett, hatalmas léptékben fejlõdött a nyelvtudásunk.
Mind a vendéglátó családjaink, mind pedig a SOL
Nyelviskola tanárai nagyon nagymértékben hozzájá-
rultak nyelvtudásunk fejlõdéséhez. Elsõsorban az volt
szembetûnõ, hogy utazásunk végén mennyivel maga-

biztosabban használtuk az angol nyelvet, mint az Ang-
liában töltött egy hét elsõ napjain.

Végezetül mit is írhatnék mást?
Köszönöm Bolyai (ezt) is!!!!!

Ez pedig az a kis „versike”, melyet Woolacombe
gyönyörû tájai láttán írtam:

Woolacombe 2007

Csend van… Csak a habok csapdosnak lágyan,
Meséket súgnak, melyeket az óceán 

mélyen rejt magában.
Állj meg egy percre, hallgasd e mesélõ öreg urat,

Hisz annyi szép történetet mondhat:
Gondoltál már arra, hány szerelem köttetett 

e hullámzó habok hátán?
Hány elsõ csók csattant el a naplemente árnyán?

Hányszor láthatta e végtelen kékség felkelni a Napot?
Hányszor láthatta azt, mit szívünk 

még elképzelni sem tudott?
Hányszor mordult fel hatalmas morajjal,
Habokat csapkodva, hatalmas haraggal?

De újra elcsitult Õ, mint kisgyermekes anya,
Kinek csillapuló morajjal tûnik el haragja.

S elcsitulva szépen, újra lágyan ringat,
Mint édesanya, ki síró gyermeket csitítgat.

Õ az egyetlen tanúja e megfogalmazhatatlan létnek,
Hisz Õ köti össze a múltat, a jelent és jövõnket.

Kovács Barbara
2006-2011

Még ma is rengetegszer felelevenedik bennem egy-egy
részlete a tizedikes angliai útnak. Az utazás, a „világot lá-
tás” élménye önmagában is maradandónak ígérkezett, de
az angol környezet számomra nemcsak ennyit adott. Lát-
hattam olyan dolgokat, amelyekrõl korábban annyi szó
esett az angolórákon, például a Buckingham-palotát, a
London Eye-t vagy a híres panoptikum élethû viaszbábu-
it. Említhetem a tipikus angol idõjárást, a zöld füvet, a le-
gelészõ birkákat, a fish and chips-et vagy a cream tea-t. Az
is kiderült, mennyire értem meg az angolt, ha anyanyelvi
beszélõktõl hallom, illetve én mennyire tudom kifejezni
magamat. Külön nyelvi órák segítették a szókincsgyarapí-
tást, a nyelv árnyalatainak megismerését; mindezt játékos
formában, kedves és segítõkész tanárok közremûködésé-
vel. A szervezõ tanárokat külön dicséret illeti, hiszen nél-
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külük nem valósulhat meg egyetlen ilyen nyelvtanulással,
óceánnal, Stonehenge-dzsel, jó hangulattal és nevetéssel
fûszerezett tanulmányút sem.

Orosz Elvira
2007-2012

Az angliai tanulmányútra mindig szívesen gondolok
vissza. A nyelvi órák, a kirándulások mind nagyon
hasznosak és jó hangulatúak voltak. Sajnos, csak egy-
szer vettem részt ilyen angliai túrán, de mindenkinek
csak ajánlani tudom.

Budafoki Dávid
2007-2012

2009 õszén nagyon jól indult a tanév, hiszen az osz-
tállyal (és más diákokkal együtt) Angliába utaztunk. Ez a
tanulmányi kirándulás egy meghatározó élménye lett a
Bolyaiban töltött éveimnek, hiszen amellett, hogy gyö-
nyörû helyeken jártunk, még az osztály is igazi közösség-
gé kovácsolódott. Bebarangoltuk Dél-Angliát, nyelviskolá-
ba jártunk, ahol angol anyanyelvû tanárok által kerülhet-
tünk közelebb a hétköznapi társalgásban használt kifeje-
zéskehez, és a fõvárosba, Londonba is ellátogattunk.

Számomra ez az út nagyon hasznos volt, mert a he-
lyi családoknál való elszállásolás következtében csak
angolul tudtam beszélni vendéglátóimmal, ami igazán
jó hatással volt az angol nyelvtudásomra, és magabiz-
tosabbá tett a tény, hogy anyanyelvi környezetben volt
alkalmam használni a nyelvet.

Kivételes lehetõségnek tartom azt is, hogy London-
ba is eljuthattunk az utazás során, és még számtalan
más gyönyörû városba Brüsszeltõl egészen Exeterig, és
természetesen Barnstaple-be, ahol az idõnk nagyrészét
töltöttük.

Úgy vélem, igazi életreszóló élmény volt az az angli-
ai út, és még évek múlva is emlékezni fogok rá.

Rónay Boglárka
2008-2013

Anglia volt az elsõ igazi megmérettetésünk az egy
évig keményen tanult angol nyelv terén. Az utazás na-
gyon jó volt, de valljuk be egy kicsit azért megszeppen-
ve szálltunk le a buszról Barnstaple-ben amikor szólítot-
tak. Kihez fogunk kerülni? Vajon megértenek? Mi van
akkor, ha nem tudunk beszélgetni? De persze minden
aggodalom teljesen felesleges volt, a családok, bár na-
gyon különbözõek, de kedvesek voltak. Azok a helyek

pedig, ahová eljutottunk: Ilfracombe, Woolacombe,
Lynton, és még sorolhatnám… egytõl egyig gyönyörûek,
de akkor még nem esett szó Londonról.

Bátran merem ajánlani a jövõben is mindenkinek,
hiszen a társaság és az idilli helyszínek felejthetetlenné
teszik a gimnáziumi éveket.

Tari Alexandra 
2008-2013

Az angliai tanulmányút kifejezetten sokszínûre si-
került, hiszen nem csak azt az országot látogattuk meg,
melyrõl olyan sokat tanultunk, hanem azért is, mert
Dél-Anglia vadregényes, buja zöld tájain járva sehogy
sem lehetett elvonatkoztatni a királyok korabeli divatú
öltözködésétõl és kisebb elképzelt vagy valós történe-
tektõl. Csak példának: Devon megyével szomszédos
Cornwall, ahol Artúr király és a kerekasztal lovagjai
küzdöttek a hódítók ellen; az utazás alatt megláthattuk
Dover híres fehér szikláit, melyrõl mindenkinek azon-
nal eszébe juthatott a Romy Schneider fõszereplésével
készült, Viktória királynõrõl szóló film.

Kirándulásunk alatt megtekinthettük a több ezer
éves Stonehenge köveit, London nevezetességeit és al-
kalmunk nyílt felderíteni a British Museum végtelen-
nek tûnõ gyûjteményét. Kihasználhattuk a London Eye
és a Madam Tussaud’s által nyújtott szórakozási lehe-
tõségeket, mindemellett megkerestük az ország kisebb
természeti csodáit is, mint pl. a Lynton felé vezetõ kis
hegyi ösvényt, mely sziklás hegyek között kanyarog
gyönyörû rálátást biztosítva az alatta hömpölygõ, hul-
lámzó óceánra. A völgyre leérve Lynmouth-ben alkal-
munk nyílt rá, hogy megmártózzunk a hideg óceán-
ban, melyhez igazgató úr is társult. A hatalmas, nyakig
érõ hullámokkal harcolva, vagy engedve, hogy hátukra
vegyenek s kisodorjanak majdnem teljesen a parthoz,
felejthetetlen élményben volt részünk.

Számomra nagyon sokat jelentett, hogy kijutottam
Angliába, hiszen egy nem mindennapi kirándulásban
volt részem, egy csodálatos országban, egy olyan társa-
sággal, akikkel még a közel 1-1,5 napos buszozás is
gyorsan és vidáman telt. Ha tehetném, ismét részt ven-
nék ezen a kiránduláson.

Juhász Viktória
2009-2014

Talán a legnagyobb kétséget számomra az okoz-
ta, hogy vajon mennyit fejlõdtem egy tanév alatt an-



59

Utazások

golból s mire leszek képes a megszerzett nyelvtudá-
sommal. Teljes mértékben pozitívan ért, mikor gör-
dülékenyen sikerült beszélgetni az angol anyanyel-
vûekkel minden félelem nélkül. A Bolyaiban meg-
szerzett tudásommal együtt hatalmas és lenyûgözõ
tapasztalatokkal, emlékekkel gazdagodtam az angli-
ai utazás során, amit nem felejtek el, amíg élek!

Csirke Péter
2009-2014

Elõkeresem a régi angliai képeket. Lehet, hogy egy éve
is már, hogy utoljára megnéztem õket, mégis az emlék
úgy törnek fel belõlem, mintha tegnap értünk volna haza.
Az induló busz hangja, látni a szüleinket, ahogy egyre job-
ban eltávolodnak tõlünk, és mi egy olyan kalandra indu-
lunk, amit már akkor éreztünk, hogy sose feledünk el.

Elsõ állomásunk Brüsszel volt. Igaz, hogy a buszo-
zás mindenkit megviselt, de ezt mind elfelejtettük a vá-
rosnézés alatt. Itt volt elõször alkalmam, hogy letesztel-
jem az angoltudásom. Felemelõ élmény volt.

Utazásunk következõ fõ állomása Barnstaple volt. A
családjaink megismerése; az elsõ utunk az iskolába,
ahol mindig kedvesen fogadtak minket; az elsõ sétánk
Barnstaple utcáin, amiket a hét végére már mindenki
kívülrõl ismert; mind olyan élmény, amiket még évek
múltán is örömmel fogunk elmesélni.

Számomra ezek voltak azok a pillanatok, amelyek
nyomot hagytak bennem és még most is minden nap
eszembe jutnak.

Sasvári Péter
2010-2015

Visszanézem a fényképeket és az út egy-egy pillana-
ta megelevenedik elõttem. Arcok mosolyognak rám,
nevetnek. Én is elmosolyodom.

Az egyik képen még Brüsszel utcáit rójuk, gyö-
nyörködünk az épületekben, a másikban a Calais-ból
induló komp fedélzetén tartunk felfedezõ hadjáratot.
Minden érdekes volt és új, még a padlón lévõ iránytû
formájú díszítést is lefényképeztük. Sirályok szegõd-
tek útitársunkká és elkísérték a kompot Anglia partjá-
ig. Dovert elérve kikötöttünk és éreztük, csak most
kezdõdött el igazán a nagy kaland. Annyi jobbnál-
jobb programban volt részünk az elkövetkezõ napok-
ban, hogy le se lehet mindet írni.

Barnstaple-i tartózkodásunk alatt egyik kedvenc
programom a városnézés volt Tommal. Sok érdekessé-

get tudtunk meg a város múltjáról és közben jól szóra-
koztunk.

Délelõttönként a SOL nyelviskolában tanultunk.
Mindig kaptunk házi feladatot, amit az angol családok
segítségével könnyedén megoldottunk. Igazából az
angliai út nagy elõnye, hogy rájössz, képes vagy úgy-
ahogy megérteni az anyanyelvi szinten beszélõket és
megértetni magad, ami azért ad egy kis önbizalmat és
löketet a további nyelvtanuláshoz. Ha volt egy kis sza-
bad idõm, érdeklõdve figyeltem az iskolaépület mögött
húzódó folyót. A folyó vízszintjére nagy hatást gyako-
rolt az árapály jelenség, így míg egyszer magas, más-
szor meglepõen alacsony vízállása volt, ami különösen
érdekes fényképtémává tette.

Az iskola után minden nap egy különleges kirán-
dulás várt ránk. Egyik nap ellátogattunk az óceán-
hoz. Korábban már voltam tengerparton, de ez egé-
szen más hatást keltett. Nagy erõvel fújt a szél, úgy-
hogy egyszer-másszor szó szerint égnek állt a ha-
junk szála. A szél felkorbácsolta a hullámokat is.
Volt, aki megmártózott a hûs habokban. Én úgy dön-
töttem, hogy elég, ha a lábam belemártom, úgyhogy
feltûrtem a nadrágszáram és a sekély részen állva
fényképeztem hol az óceánt hol a parton marad-
takat. Ahogy háttal álltam a hullámverésnek egy „su-
nyi” hullám felcsapott egész a nadrágszáramig. Ez
volt az a pont, amikor elszántam magam: „Kifelé mi-
elõtt még vizesebb leszek!” – persze az ilyen pillana-
tokon szórakozik az ember legjobban utóbb.

Nagyon tetszett Knightsayes is. A kastély nagyon
szép volt, de engem a parkja nyûgözött le igazán: kü-
lönleges fák, növények, formára nyírt bokrok (például
láttunk nyulat üldözõ kutyákat formáló díszítést a sö-
vény tetején) és egy kis tó tele nyíló tündérliliommal.

Bár nagyon jól éreztük magunkat Barnstapleben, azt
is vártuk, hogy láthassuk Londont. Hamarosan erre is
sor került. Elbúcsúztunk a családoktól, és a busz már ro-
bogott is velünk a cél felé. London azért volt különösen
érdekes, mert sokat hallottunk, tanultunk róla, és most
mindezt élõben láthattuk. Madame Tussauds, London
Eye, Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Buckingham Palace, Trafalgar Square… – mindez pusz-
tán csak töredéke a lenyûgözõ látványosságoknak.

London viszont azt is jelentette, hogy az út végéhez
közeledünk. Amikor Dover sziklái ködbe vesztek, ak-
kor éreztük igazán, hogy vége van. De valóban véget
ért? Vége, vége… de nem múlt el nyomtalan. Sok min-
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dent láttunk, tapasztaltunk és sok kedves képet õriz a
fényképezõnk, de még többet a legjobb fényképezõ: az
emlékezetünk.

Palaticzky Júlia
2010-2015

Iskolánkban minden évben lehetõsége nyílik a di-
ákoknak, hogy részt vegyenek egy angliai úton. Két
évvel ezelõtt érkezett el számomra a várva várt nap.
Osztályommal és pár más diákkal felkerekedtünk a
nagy útra.

Izgatott voltam, hiszen sosem jártam még olyan
messze. Gondoltam, hogy fantasztikus élmények vár-
nak rám, de még annál is többel gazdagodtam. Az an-
gol nyelv iránti szeretetem még jobban megerõsödött a
kint töltött idõ alatt. A család, akikhez kerültünk két ba-
rátnõmmel mindent megtettek, hogy kellemes idõt tölt-
sünk náluk. Sokat tudtuk gyakorolni a nyelvet.

Elsõ nagy élményem a Barnstaple-be vezetõ úton a
Stonehenge megtekintése volt. Számomra az utazás
legszebb pontja Lynton és Lynmouth volt. A hatalmas
sziklák és a meseszép óceánpart teljesen lenyûgözött a
zord és szeles idõ ellenére is. Igazi angliai idõjárásunk
volt. Majd a Barnstaple-ben töltött idõnk végeztével
Londonba indultunk tovább, ahol sok program várt
bennünket. Emlékezetes számomra a London Eye és a
csodás kilátás, amely elénk tárult a tetejérõl, a Big Ben,
a Buckingham palota szemet gyönyörködtetõ parkja,
vagy épp a Trafalgar tér. Az idõnk szûkös volt, de Lon-
don leglényegesebb részeit megtekintettük és tökéletes
zárása volt ez a két nap az utazásunknak.

Rengeteg élménnyel tértem haza, nem gyõztem me-
sélni és mutogatni a kint készített képeimet az itthoni-
aknak. Sosem fogom elfelejteni az elsõ nagy angliai uta-
zásomat!

Pataki Enikõ
2010-2015

Tanári vélemények

Beautiful Barnstaple

Amikor elõször voltam Barnstapleben, ebben a dél-
nyugat angliai kisvárosban, nem gyõztem ámulni,
hogy mennyi csodálatos virág díszíti ezt a mesés kisvá-
rost. Épp az elõzõ évben nyerte el az „Európa Virágos

Városa” címet. S mint tudjuk, „Aki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet”. Ez így is van, mert ebben a vá-
roskában igen kedves emberek laknak.

A korábbi években Londonban, vagy környékén
kerestünk nyelviskolákat, ahová az angol-magyar
kéttannyelvû képzésben résztvevõ tanítványainkat
vittük, hogy nyelvtudásukat tökéletesíthessék, és a
vendéglátó családoknál valós élethelyzetekben is ki-
próbálhassák, hogy mit tudnak. Ám egyre inkább
olyan bevándorló családoknál szállásolták el õket,
melyeknek tagjai maguk sem bírták teljes mérték-
ben a nyelvet, inkább csak anyagi érdekbõl foglal-
koztak a diákok vendéglátásával. Ekkor kellett más
megoldást keresni, hiszen ezeknek az angol nyelvte-
rületre szervezett tanulmányutaknak az a célja,
hogy diákjaink elmélyíthessék nyelvtudásukat és
megismerkedhessenek a brit kultúrával, életszoká-
sokkal.

Erre kiváló lehetõség kínálkozott a Devon megyé-
ben található településen. E vendéglátók családtagként
kezelik a SOL nyelviskolába érkezõ gyerekeket. Ez ab-
ban is megnyilvánul, hogy az iskola szoros kapcsolatot
tart fenn a diákokat elszállásoló családokkal. Olyan há-
zi feladatokat kapnak a diákok, amiket vendéglátóik se-
gítségével tudnak megoldani. Tehát nem csak a hétköz-
napi társalgási témákat gyakorolják, – mint pl. étkezés,
szabadidõ, család, idõjárás, – hanem pl. el kell magya-
rázni a családtagoknak idiomatikus kifejezéseket, úgy,
hogy vendég diákjaik azt megértsék és azután a nyelv-
órán õk is meg tudják magyarázni.

Magában a nyelviskolában is úgy szervezik az okta-
tást, hogy az szerves egységben van a hét folyamán
szervezett kirándulásokkal is, és a kisváros történeté-
vel, nevezetességeivel is megismertetik õket. Több inte-
raktív feladatot is kapnak, pl. a város lakóit az utcán kell
megszólítaniuk, és kérdéseket kell feltenniük, melyek-
re a helyiek készségesen válaszolnak, s majd az össze-
gyûjtött válaszok alapján statisztikákat készítenek és
következtetéseket vonnak le az ottani élettel kapcsolat-
ban, pl. a fiatalok szabadidõs tevékenységérõl, vagy a
sportéletrõl.

A közeli óceánpart nevezetességeinek meglátogatá-
sa délutánonként szintén szerves részét képezi a nyelv-
iskola tevékenységének, hiszen az idegenvezetõ útköz-
ben és a helyszínen folyamatosan tájékoztatja a látni-
valókról a kiránduló közönséget, a diákok számára ért-
hetõ szókinccsel és olyan beszédtempóban, hogy a ta-
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nulók megértsék azt. Tehát nem csak a nyelvtanárok
által tartott órákon tanulnak a diákok, hanem minden
pillanatban, még a szabadidõ alatt is, amikor emléktár-
gyakat vásárolnak.

Diákjaink egy év gimnáziumunkban eltöltött inten-
zív angol nyelvtanulás után vesznek részt ezen az uta-
záson, amelynek az is a célja, hogy magabiztosabbá
váljanak a nyelvhasználatban, hiszen rájönnek, hogy
megértik õket a célnyelvi országban, és tudnak kom-
munikálni a különbözõ anyanyelvi beszélõkkel. Ez je-
lentõsen motiválja õket, hiszen sikerélményük van
mind a beszédértés, mind a beszédkészség fejlesztése
terén, s erre a nyelvtanulás (de bármilyen tanulási fo-
lyamat) során nagy szükség van a továbbfejlõdéshez.

Zsiveráné Fekete Borbála

Nekem két hazám van. Az elsõ és legfontosabb
Magyarország, ahol születtem, és ahol jelenleg is élek.
De van egy második, választott hazám is: Anglia.
Többször jártam ott, angolul középiskolás korom óta
tanulok, számos kulturális élményem fûzõdik ehhez
az országhoz. Választott hazám, hiszen amikor a má-
sodik idegen nyelvrõl döntöttem az orosz mellett, ezt
a nyelvet találtam a legszebbnek és legjobbnak. Nem
bántam meg.

Jelenlegi és egyetlen munkahelyem, a Salgótarjáni
Bolyai János Gimnázium több alkalommal adott lehe-
tõséget arra, hogy Angliába utazzak. Az iskolának évek
óta van kapcsolata a Barnstaple-ben található nyelvis-
kolával, mely számos országból fogad nyelvtanulásra is
vágyó diákcsoportokat. Így a mi tanulóink közül is év-
rõl évre sokan jelentkeznek arra a 11 napos angliai út-
ra, amelynek végállomása a Devon megyei Barnstaple.

A brit szigetország nyugati részén található ez a vá-
ros, közel a tengerparthoz. Európa „legvirágosabb vá-
rosának” titulusát már többször elnyerte. Színháza,
nyelviskolája, az óceán közelsége, történelmi neveze-
tességei, a környék botanikus kertjei, az ár-apály jelen-
sége igazán vonzóvá teszi mindenki számára. Felnõtt,
diák egyaránt élményekben gazdag utazásként szokott
visszaemlékezni erre a gimnázium által szervezett „ki-
rándulásra”.

Batkiné Tótok Katalin

Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza 2005 szep-
temberére, amikor iskolánk diákjai és tanárai elõször
indultak el az angliai Barnstaple-be egy tanulmányútra,

amely azóta hagyománnyá vált. Korábban sosem jár-
tam Angliában, így nagy várakozással tekintettem az
utazás elé. Az egyik legfelemelõbb élmény számomra
az volt, amikor a kompról elõször megpillantottam Do-
ver fehér szikláit: az országot, amely az angol nyelv
bölcsõje. A Canterbury katedrális, Stonehenge, a kü-
lönbözõ festékjelekkel ellátott igazi angol birkák és a
hamisítatlan vidéki táj megannyi színfoltja volt az im-
már angol földön megtett mérföldeknek. Majd fárad-
tan, de élményekkel feltöltõdve megérkeztünk
Barnstaple-be, ahol a fogadócsaládok minden segítsé-
get megadtak ahhoz, hogy ott-tartózkodásunk alatt
semmiben ne szenvedjünk hiányt.

A következõ öt nap a nyelviskolai tanulásról és a
délutáni kirándulásokról szólt. A diákok rengeteget
profitáltak az anyanyelvi tanárok által tartott foglal-
kozásokból, csakúgy, mint a délutáni programokból,
melyek során kiváló idegenvezetõk mutatták meg
nekünk a város és a környék látnivalóit. Ezekbõl pe-
dig volt bõven. Nehéz lenne kiválasztani a legszeb-
bet a megannyi gyönyörû hely közül, ahová elláto-
gattunk; talán az óceánpart volt az, amihez semmi
nem fogható Magyarországon. Esténként aztán min-
denki a vendéglátójával vacsorázott és beszélte meg
az aznapi élményeket, s ez szintén sokat segített a
nyelvi készségek csiszolásában.

Sajnos az a pár nap hihetetlenül gyorsan elszállt, és
haza kellett indulnunk. De a visszaút is tartogatott
még felejthetetlen pillanatokat. Ilyen volt a lenyûgözõ
windsori kastély. Majd következett sok-sok fárasztó
óra az autóbuszon, de senki sem panaszkodott, hi-
szen olyan páratlan élményekkel gazdagodtunk, ami
mindenkivel azt mondatta: erre az utazásra bármikor
ismét elmennék.

Batki Arnold

Angliai utazás 2011. szeptember
Róma és Párizs mellett London az a város, amelyet

minden embernek látnia kell! Bár kontinensük kulturá-
lis gyökerei a Földközi-tenger vidékén erednek, Anglia
a maga sajátos identitásával, önálló tradícióival szerves
és elválaszthatatlan része egész Európának, sõt annak
meghatározó alkotója. Különös élmény, hogy Madách
Ember tragédiája londoni színének árnyalatai fölsejle-
nek az elõváros árnyékos téglaházai környékén, de a
city alapvetõen emberi léptékû maradt, és a múltat a je-
lennel mesteri módon ötvözte a város.
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Nem vagyok elfogult, ha azt mondom, Dél-Anglia
az egyik legszebb táj. Az angol kis városok és vidéki
települések virágos gyöngyszemek, amit nem szabad
kihagyni! Sehol nem láttam túlterjedõ városhatárokat,
szemet rontó ipari rozsdaövezeteket, szennyezett víz-
folyásokat, piszkos, elhanyagolt utcákat, de még apró
zugokat sem. Az angolok igenis adnak a környezet-
kultúrájukra, vizuális környezetükre, és valljuk be,
ettõl õk is és a látogatók is sokkal jobban érzik magu-
kat. Az is becsülendõ, hogy több száz éves régi háza-
ikat, utcáikat nem rombolták le valamiféle rosszul ér-
telmezett modernizáció vagy stílusváltás jegyében,
hanem inkább a konzervatív ízlésnek megfelelõen
tiszteletben tartják azokat. Még az újabb házakat is
klasszikus modorban, de a mai kor igényeinek megfe-
lelõen építették, és nagyon vigyáznak arra, hogy az
egységes arculat, a múlt és a jelen szervesen össze-
kapcsolódjon. Nagyon szeretik a kisvárosi hangulatot,
a nedves éghajlatot kedvelõ virágos kerteket, zöld me-
zõket. Az ország déli része még Sárga-Anglia gabona-
tábláit is magába foglalja, így a színek még a konti-
nens lakói számára is ismerõsek.

Ebben az országban hosszú évszázadokra vissza-
tekintõ hagyományok, a királyi ház tekintélye, az ál-
landó értékekbe vetett hit alkotja az összetartó erõt, a
társadalom viszonylagos stabilitását. Britannia a törté-
nelem során mindig is külön utakat választott a fejlõ-
dés sajátos útjain, és élen járt a gazdasági és szellemi
újításokban. Ez a friss, rugalmas szemléletmód, és
optimista világlátás ma is tapasztalható, még akkor is,
ha ez a tény ellentmondónak látszik a tradíciókhoz
való ragaszkodással.

Kora õszi utazásunk egy derûs délután kezdõdött. A
buszon töltött éjszaka után elõször Brüsszelben tet-
tünk rövid látogatást. Grand Place csodálatos barokk
épületei között hatalmas sörfesztivál, óriási forgatag és
nyüzsgõ élet fogadott bennünket. Találkoztunk élõ
szobrokkal, meglátogattuk a Manneken Pis-t és az
Atomiumot is. Calais-ban töltött éjszakánk után hajó-
val vágtunk neki a La Manche-csatornának, majd
Dover-bõl tovább indultunk Salisbury felé. Bár ennek a
városnak a katedrálisa nem szerepel minden mûvészet-
történeti tankönyv lapjain, itt mégis az egyik legszebb
gótikus építménnyel találkozhattam, amit valaha lát-
tam. Következõ állomásunk Stonhenge volt, minden
idõk leghíresebb õskori mûemléke. A cromlech építõ-
kövei ma is nagyszerû kisugárzással, fölemelõ élmény-

nyel hatnak a látogatókra, valóságos zarándoklatok cél-
pontja.

Estére érkeztünk meg az apró, de nagyon vonzó dél-
nyugat-angliai kisvárosba, Barnstaple-be, ahol már vár-
tak ránk kedves vendéglátóink. Másnap elkezdõdött a
nyelviskola, ahol nagyon dinamikus, nyitott és trendi
tanárkollégák tanítanak.

A városka érdekes nevezetességeit egy igazi angol
gentleman mutatta be. Barnstaple az egyik legrégebbi
angol város Észak-Devon megye központja, Bristoltól
110 km nyugat-délnyugatra, Plymouth-tól 80 km észak-
ra. Központi tengelyét két folyócska alkotja, a Bay és
Yeo, amelyeket a dagály és apály tölcsértorkolatúra for-
mázott. Devon megye korai lakói a hagyományok sze-
rint valószínûleg kelták voltak. Régóta fontos szerepet
játszik a halászat, a hajóépítés, javítás és a kereskede-
lem. Jelentõs az idegenforgalom, amelyet szép utcács-
kák, igényes üzletek tesznek még vonzóbbá. Éghajlata
jellegzetesen óceáni, hûvös esõs nyár, enyhe, csapadé-
kos tél jellemzi. Földtörténeti szempontból is érdekes
hely, hiszen Devon megyében egy geológiai választóvo-
nal is keresztülhalad, amelytõl keletre fõleg üledékes
eredetû homokos kõzetek, attól nyugatra magmás és
átalakult, palás kõzetek találhatók. A több százmillió
éves kõzetekben gyakran elõfordulnak õslények lenyo-
matai, mint pl. a Trilobiták.

Az Angliában töltött hetünk során több kirándulást
is tettünk a közeli látnivalókhoz. Így jutottunk el a fan-
tasztikusan festõi, de nagyon szeles és esõs óceánparti
szakaszokhoz, Woolacombe és Ilfracombe vidékéhez,
ahol a vagányabbak a vízbe is bemerészkedtek, a kis
városban pedig a kíváncsiak megkóstolhatták a hagyo-
mányos fish and chips-t. Természetföldrajzi, gazdasági
és kulturális szempontból is fantasztikusan érdekes he-
lyen jártunk.

Az angol gótika minden bizonnyal legszebb példái
közé sorolják az anglikán egyházhoz tartozó, 1050-tõl
fennálló exeteri Szent Péter katedrálist. Ebben a város-
ban egy fél napot tölthettünk el, majd meglátogattunk
egy igazi, romantikus angolparkkal övezett régi vidéki
kastélyt.

A következõ napon túrát tettünk Lynton és
Lynmouth partjaihoz, ahol fenséges és bizarr formájú
tengerparti sziklák, hegyek, kõszáli kecskék, sûrû er-
dõk és régimódi kisvasút kísért bennünket.

A hazafelé vezetõ úton megálltunk Londonban.
Minden korábbi tanulmány, tudás és elképzelés életre
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kelt elõttünk a városban. Felsorakoztak a hamisítatlan
londoni utcakép szereplõi: a piros telefonfülkék, a
klasszikus fekete, domború formájú taxik, a földalatti
emblémái, az emeletes buszok, a Temze partjának per-
formance elõadói, a nagyvárosi forgatag turistacsaloga-
tói. Felültünk a London Eye óriáskerekére, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik az egész városra. A csoport el-
látogatott a Madame Tussaud’s panoptikumába, a
Buckingham Palota elé, elsétáltunk a Westminster-
apátság, a Big Ben és a Parlament felé. Láttuk Auguste
Rodin Calais-i polgárok c. szoborcsoportját, a Covent
Gardent, pár órát tölthettünk az egyébként ingyenes
British Múzeumban, ahová mindenkinek el kellene jut-
nia, hiszen az élõ mûvészet, a történelem és kultúra
központja, egyetemes õrzõje. Aki ott járt, mondhatja
magáról, hogy saját szemével láthatta a mûvészettörté-
net megelevenedését.

Valószínû, hogy a jól szervezett angliai tanulmány-
út fölér egy iskolai év kurzusaival, mert az utazás során
találkoztunk az európai mûveltség valamennyi területé-
vel. Szerencsés lehet az a fiatal és felnõtt, aki életében
eljutott erre a tájra, és tapasztalatokban, fizikai és szel-
lemi élményekben, szépségben gazdagodva térhetett
vissza szülõföldjére.

Berencsikné Gedeon Hajnalka

Az elsõ hatosztályos két tanítási képzésben résztve-
võ 10. B-s diákok és osztályfõnökük véleménye

Dembrovszky Zsuzsanna osztályfõnök:
Számomra nagy élményt

jelentett az angliai tanul-
mányút. Francia szakos ta-
nárként már eljutottam
Normandiába, Franciaor-
szág egyik legnyugatibb tar-
tományába, de mindig is vá-
gyódtam Bretagne-ba, ebbe
a sajátos kultúrájú és nyelvû
francia régióba, a régmúlt
történelem gazdag tárházá-
ba, menhirjeirõl és dolmen-
jeirõl, festõi kikötõirõl híres
kisvárosaiba. A kontinenst
még soha nem hagytam el, s

nem láttam az óceánt. Ezért nagy várakozással te-
kintettem a tanulmányút adta programokra: most

láthatom Grande-Bretagne-t, ahogy a franciák neve-
zik, Bretagne mellett a Nagy-Bretagne-t, mely sok-
ban emlékeztet „európai kistestvérére”, történelem-
tanárként pedig az angol történelem jeles helyszíne-
it és mûemlékeit.

Másrészt, osztályfõnökként, egy hatalmas lehetõ-
ség volt a több mint egyhetes osztálykirándulás, rá-
adásul külföldön. Az osztály együtt lehetett iskolán kí-
vül is, kötetlen programok során. Ilyenkor egy osz-
tályfõnök is új oldaláról ismeri meg a gyerekeket. A
nyelviskolai órákon jó volt látni, milyen ügyesek, mi-
lyen jól tudnak kommunikálni a tanult nyelven. Kü-
lön is nagy élmény volt a figyelmességük: mivel nem
beszélek angolul, a városnézések, kirándulások alkal-
mával valaki közülük mindig mellettem volt, s felaján-
lotta segítségét, fordította az idegenvezetõ szavait. Ez
a figyelmesség nagyon jólesett. Nagyra értékeltem a
kirándulásokon, az órákon tanúsított viselkedésüket,
s a legutolsó közös foglalkozáson bemutatott projekt-
munkákat. Az angol nyelvet hetedikben kezdõk is
magabiztosan, határozottan beszéltek a kinti nyelvis-
kola tanárai, az egész csoport és magyar tanáraik
elõtt. Öröm és büszkeség volt hallgatni õket.

Évfolyamszinten most elõször utazott kettõ két
tanítási képzésben résztvevõ osztály a tanulmányút-
ra: a 10. B és 10. C osztály, s mindkettõ teljes lét-
számban. A két osztály is jól összebarátkozott, meg-
ismerte egymást. Még az idõjárás is kegyes volt hoz-
zánk, ízelítõt sem kaptunk a ködös esõs Albionból,
napsütéses oldalát ismerhettük meg.

A magam részérõl nehezen tudnám kiemelni a lá-
tottakból, mi tetszett a legjobban, hiszen minden új
volt, élményekben gazdag és jól szervezett. A benyo-
másaimat meg tudom fogalmazni. Színekben a zöld:
elõttem vannak az országutakon az árnyas „zöld ala-
gutak”, ahogy az út két oldaláról összeérnek a fák, s
természetesen az angol kertészek ezt formára is
nyírják, így az embernek az az érzése, hogy egy ter-
mészetes zöld alagútban utazik. Vadregényes tájakat
képzeltem el errõl az országról, s ez a valóságban is
így van. „C’est tres dépaysant”, nagyon megnyugta-
tó, kikapcsoló az angol táj. Ezt francia barátaim
mondták indulás elõtt, s valóban így van. A legfelejt-
hetetlenebb élmény az óceánpart volt a maga sziklás
partszakaszaival, a végtelenség nyugalmával. Angol
házigazdánk egyik este elvitt az igazi óceánhoz, ahol
szemben nem látszik a távolból Wales sem, csak a

Dembrovszky 
Zsuzsanna
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végtelen víz, s az óceánban lenyugvó nap és szín-
pompás csillogása. Felejthetetlen marad ez a táj. De
nagyon tetszett a La Manche csatornán való átkelés,
a kis kikötõvárosok hangulata, London nyüzsgõ és
mozgalmas világa, Stonehenge mozdulatlan, miszti-
kus dolmenjei és menhirjei, a tipikus angol lakóhá-
zak, ahogy a filmekben látjuk, vagy olvasmányaink
alapján elképzeljük, Barnstaple városka fekvése és
hangulata. A család, ahol laktunk angol szakos kollé-
ganõmmel, nagyon kedves volt, minden este meleg
vacsorával várt, ami nagyon változatos és nagyon íz-
letes volt, s ez például, várakozáson felül, kellemes
meglepetés volt számomra. Nagyon szeretem az épí-
tészetet: az angol gótika, a meglátogatott székesegy-
házak lenyûgözõek voltak.

Összességében ez az élményekben gazdag, jól
szervezett tanulmányút lehetõséget adott egy álta-
lam nem nagyon ismert kultúra felfedezésére, moti-
vációt az angol nyelv megtanulására és kedvet arra,
hogy visszatérjek ebbe a nyugalmat sugárzó, mûem-
lékekben, történelmi városokban gazdag, zöld or-
szágba.

A 10.B osztály:
A 2012/13-as tanév kikapcsolódással kezdõdött,

hiszen az osztály minden tagja Angliában tölthetett
10 napot egy élményekben és látnivalókban gazdag,
felejthetetlen tanulmányút során. Egész elõzõ évben
erre készültek gondolatban, s nagy izgalommal vár-
ták augusztus 31-én az indulást. Most elõször, egy
napot sem jártak elõtte iskolába, így tulajdonképp a
nyári szünet és az õszi iskolakezdet közé szerencsé-
sen ékelõdött utazásuk: a tanulmányút kirándulása-
ival meghosszabbította a nyári szünidõt, s nyelvis-
kolai óráival kicsit ráhangolt az õszi tanévkezdésre.

Arra a kérdésre, hogy mi tetszett a legjobban,
szinte valamennyi programpont említésre került.
Sok diák emelte ki a családot, annak kedvességét,
Barnstaple városát, a fél- és egész napos kiránduláso-
kat, különösen az óceán parti kirándulásokat az el-
maradhatatlan fürdõzéssel és a londoni programot.
De ugyanígy tetszett oda úton Brüsszel, a franciaor-
szági Calais-ban a szállás, a komphajóval való átke-
lés a csatornán és Stonehenge és Exeter.

„Nekem az egész út tetszett, az ott töltött idõvel
együtt. Nem tudok egy bizonyos dolgot, programot ki-
emelni, szerintem az egész út tökéletes volt.”

„Nagyon jó, mondhatni tökéletes!”
„Nem volt olyan dolog, ami ne tetszett volna.

Csak a tanulmányút hossza lehetett volna egy kicsit
hosszabb.”

Ami a tanítási órákat illeti, a többség szerint érde-
kes, interaktív órákon vettek részt, mindenki meg-
szólalhatott, a tanárok is, szinte mindegyikük „vic-
ces”volt és nagyon segítõkész. Nem annyira újat ta-
nultak, mint a meglévõ tudás alkalmazása kellett,
bár ez csoport és szintfüggõ volt.

„Az órák egészen jók voltak, gyorsan elteltek.”
„Az órák változatosak voltak, minden tanárnak

megvolt a saját stílusa, minden óra különbözött a
másiktól.”

„Élvezetesek voltak, lényegretörõek és könnyen
érthetõek.”

A családdal való megelégedettséget illetõen, egy
kivételtõl eltekintve, valamennyien szuperlatívu-
szokban beszéltek: kedvesek voltak, segítõkészek,
gondoskodóak, sokat beszélgettek velük, finom va-
csorákat adtak, egyszóval maximálisan meg voltak
elégedve velük a tanulók. Ennek alátámasztására,
álljon itt néhány vélemény:

„Kedvesek voltak, folyamatosan beszélgettek ve-
lünk és szerencsére találtunk közös témákat, érdeklõ-
dési köröket is.”

„A családdal teljesen meg vagyok elégedve. Sokat
beszéltek és programokat szerveztek.”

„Csillagos ötös, imádtam õket.”
„Ennivaló bõséges volt, az angol beszéd érthetõ,

perfekt, a szobánk jó volt, a felszereltség modern,
vendégszeretet ötös.”

„A családdal teljes mértékben meg vagyok eléged-
ve. Amit elvárt az ember, megkapta, sõt még, amit
nem, azt is. A vártnál ezerszer jobban éreztem ma-
gam náluk. Az ételek, a gondoskodás kifogástalan
volt.”

„Minden, ami a családnál fellelhetõ volt, felülmúl-
ta az elképzeléseimet.”

Összegezve elmondható, hogy a tanulmányút na-
gyon tetszett a diákoknak: ízelítõt kaptak az élmény-
szerû tanulásból, gyarapíthatták nyelvtudásukat és ci-
vilizációs ismereteiket. Megtapasztalhatták, milyen jó
érzés a tanult idegen nyelven való kommunikáció.

Valamennyien elismerõen nyilatkoztak a szerve-
zésrõl, ami egy 10 napos tanulmányút esetén nem
kis feladat.
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„A szervezés jó volt. A programok sorrendje is. Na-
gyon szívesen elmennék még egyszer.”

„A szervezés nagyon jó volt, a programok meg iz-
galmasak voltak még egy 16 éves számára is.”

Nyikes Zsombor (haladó csoport):
Nagyon tetszettek az utazások a környezõ történelmi

városokba, híres nevezetességekhez. A haladó csoport
órái nagyrészt szinthez méltóak, gondolkodtatóak és érde-
kesek voltak. A mi családunk nagyon kedves és aranyos
volt. Segített mindenben, sokat meséltek nekünk és még
focimeccsen, sõt focizni is voltunk. Az ennivaló mind az
otthoni étkezéseken, mind a kirándulásokra bepakolva
elegendõ volt és nagyon finom. A szobánk rendezett volt,
a ház nyugodt környéken feküdt. Nagyon jó volt a szerve-
zés, sokszínû programokkal fûszerezve.

Szmolár Natália (középhaladó csoport)
Véleményem szerint elég jó órákon vettünk részt.

Jól szórakoztunk, mindenki részt vett a feladatokban és
mindig mindenki szóhoz jutott. Úgy gondolom, hogy
mi a legaranyosabb és legvendégszeretõbb családhoz
kerültünk. Mindig nagyon kedvesek voltak velünk, les-
ték minden kívánságunkat, de nem fogadták el, hogy
bármiben is segítsünk nekik. Pár napig egy gyönyörû
nagy vidéki házban lakhattunk, ahova bármikor szíve-
sen visszamennék. Bõséges reggeli és vacsora várt
minket minden nap, s a szeretettükkel belopták magu-
kat a szívünkbe.

Rengeteget kirándultunk és mindig kaptunk elég
szabadidõt egy kis nézelõdésre és vásárlásra. A ta-
nulmányút programjain nem változtatnék, esetleg
egy-két nappal meghosszabbítanám.

Buckingham Palace
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Augusztus 31-e a diákok és
tanárok körében – nagy való-
színûséggel – a naptár legsöté-
tebb dátuma. Ebben az évben
nekem és hatvan másik iskola-
társamnak mégis máshogy
alakult: ez volt a nap, amikor
elindultunk Angliába.

Gyönyörû, napsütéses
reggelre ébredtünk, amit
személy szerint afféle égi jel-
ként értelmeztem, hogy bi-
zony, ez a tíz nap valami
olyasmi lesz, amire életem

végéig örömmel fogok visszaemlékezni. Már egy órá-
val az indulás elõtt gyülekeztünk – abban a tudatban
ringattuk magunkat, hogy harmincan is elférünk

majd a hátsó négy ülésen –, izgatottan duruzsoltunk,
próbáltuk elhallgattatni aggódó szüleinket. A „szeny-
nyesedet rakd külön” – „aludj a buszon” – „úgy visel-
kedj, mintha ott lennék melletted, de azért érezd na-
gyon jól magad”-okat aztán megszakította a busz ér-
kezése, ami újabb lavinát indított el elcsigázott ide-
gekkel rendelkezõ szüleink körében („hogy fogtok er-
re felférni mindannyian?”, „jajj, lehet, hogy nem kel-
lett volna akkora bõröndbe pakolni…” stb.). Mi termé-
szetesen kitörõ lelkesedéssel szálltunk fel a buszra,
ami a felcipekedés után finoman szólva sem volt tá-

gasnak nevezhetõ. Se baj – gondoltunk – minél köze-
lebb vagyunk egymáshoz, annál jobb. Az anyukáink
végsõ instrukcióin bólogatva – melyet jobb híján oda-
kintrõl tátogtak –   elindultunk.

A hangulat természetesen nagyon jó volt, az izgatott-
ság szinte tapinthatóvá vált a levegõben. És ez az elkövet-
kezendõ 18 órában nem lankadt. Az éjszaka azon részé-
tõl eltekintve, hogy a legszerencsésebbek is csupán három
órát tudtak aludni, minden zökkenõmentesen ment.

Másnap dél körül megérkeztünk Brüsszelbe. Azelõtt
azt gondoltam, hogy tudom mit jelent az a szó, hogy tö-
meg. A város természetesen gyönyörû volt; csoportosan
sétáltunk egy kicsit, igyekeztünk jól nevelt turistaként
viselkedni, amit tanáraink egy-két órás szabadidõvel ho-
noráltak. Biztos, ami biztos alapon az összes ajándék-
boltba benéztünk – és rendszerint vettünk is valamit –,
sokan megkóstolták a híres gofrit, mások inkább a fõté-

ren megrendezett Sörfesztiválon nézelõdtek. Mivel az
idõ sürgetetett, tovább kellett indulnunk az
Atomiumhoz, ami az 1958-as világkiállításra készült és
legalább háromszor akkora volt, mint ahogy azt elkép-
zeltük. Itt készült pár csoportkép, a fiúk – hûen önma-
gukhoz – a kicsi a rakást gyakorlatban is megjelenítették.

Következõ állomásunk Calais volt Franciaországban.
Sokunknak ez jelentette az egyetlen biztos pontot az éle-
tünkben: az ágyat és a fürdõszobát. Sikeresen megérkez-
tünk, kipakoltunk és elégedetten nyugtáztuk, hogy tulaj-
donképpen elég szép a hely. Páran megkíséreltünk szét-

Anglia 2012

Géczi Luca 10. B

Atomium
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Komppal Angliába Stonehenge

Salisbury katedrális Csoportkép

Barnstaple Barnstaple nyelviskola

Woolacombe Barnstaple idegenvezetõvel
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nézni a városban, próbára téve francia tudásunkat, ami-
nek a vége frangol lett. De legalább megpróbáltuk, nem
igaz? A legtöbben hamar visszavonultak, mi viszont –
másik két osztálytársammal együtt – kihagytuk aznap
este az alvást. Döntésünk helyességét a kompon (egy-
más hegyén-hátán alvás közben) vétóztuk.

Sajnos a csatornán átkelésrõl – fent említett okok miatt
– annyira nem tudok túl sok mindent mondani, viszont az
tény, hogy bárki hasán is szundítottam el, kényelmes volt,
köszi! Nem sokkal késõbb, Dover fölénk magasodó szik-
lái jutatták eszünkbe, hogy megérkeztünk.

Elsõ állomásunk Salisbury volt, ahol kis városnézés
mellett megtekinthettük a hatalmas katedrálist is. Ezek
után a Stonehenge felé vettük az irányt, ami ugyancsak
nagyon érdekes volt, noha a képzeletemben valahogy
nagyobbnak képzeltem. (Na, nem azért, ezt is biztos jó
kis munka volt egymásra pakolni).

Utazásunk végsõ célja Barnstaple volt, ahol vendéglá-
tó családunk már várt minket. Mindenki nagyon izgatott
volt, – esetemben ez ismételt alváshoz vezetett – kíván-
csian vártuk, hogy milyen is lesz majd vérbeli britekkel
lakni. (Minden kétséget kizáróan fenomenális.)

Fél hét körül meg is érkeztünk. A lepakolás idegtépõ-
en lassúnak érzõdött, mindenki az ablakra volt tapadva,
hogy vajon melyik szerencsés hova kerül. Egy óra múl-
va már mindenki a ’host family’-nél volt és másnap reg-
gel ettõl volt hangos a gyülekezõhelyünk „tuti mi kerül-
tünk a legjobbakhoz”. A családok többnyire nagyon be-
szédesek és aranyosak voltak, nyoma sem volt a sztere-
otípiának miszerint tartózkodóak lennének.

Másnap – 12 óra álomtalan alvás után – irány volt a su-
li… A SOL központban tanultunk napi négy órát, amibõl
egy a szabadban volt megtartva. Csoportokban voltunk
beosztva, minden órát más tanár tartott. Alapvetõen a be-
szédet helyezték elõtérbe a kiejtéssel, és nagyon interaktí-

van tanítottak nekünk szavakat, kifejezéseket angol hu-
morral megfûszerezve. Aznap délután városnézés volt,
egy Disney filmbõl életre kelt bácsival, Tommal, aki több-
szörösen felhívta a fõutcán bámészkodó emberek figyel-
mét, hogy megérkeztünk Salgótarjánból. Ohyeah!

Másnap iskola után Woolacombe-ba és Ilfracombe-
ba mentünk. Óceán. Az idõ aznap nem volt túl kegyes
hozzánk „liquid sunshine”, de nem igazán állított meg
senkit abban, hogy mártózzon egyet. Igazgató úr min-
denkit lehagyott, õ volt a legelsõ, aki csobbanhatott, míg
mi, a sziklák közt, lábszárig vizesen öltöztünk, majd egy
százméteres sprint után belegázoltunk a vízbe. Sikítoz-
tunk, fröcskölõdtünk, hagytuk, hogy az óceán is játsz-
szon velünk, fellökjön a hatalmas hullámokkal. Akik
kint maradtak elborzadva figyeltek minket, hogy ugyan
hogy nem fagy belénk még a szusz is – azért, mert any-
nyira nem volt hideg.

Sajnos túl hamar kellett búcsút intenünk a végtelen-
nek, és tovább indultunk Ilfracombe-ba. Ez egy kikötõ
város és nagyon kedves, magyarul és franciául is értõ
idegenvezetõnknek köszönhetõen nagyon sok érdekes-
séget megtudhattunk a városról: ezen a helyen a máso-
dik legnagyobb az apály-dagály különbség a világon, ami
esetenként akár tíz métert is jelenthet. A nemrég még
vízzel telt kikötõben délután kocsik álltak, közvetlen a
sárba süllyedt hajók mellett. Hihetetlen volt.

Harmadnap egy egész napos kirándulásban vettünk
részt Exeterben, ahol a híres katedrálist néztük meg,
majd a másik hasonló népszerûségnek örvendõ templo-
mot, melyet a köznép Primark-ként emleget. Mindkettõ
gyönyörû és egy életre szóló élmény volt.

Csütörtökön két egymásra épült települést néztünk
meg Lyntont és Lynmouth-t – elképesztõ kilátás tárult
elénk az óriási sziklákról, amiken átkeltünk: Wales hal-
vány körvonalait is láthattuk és egy fél órára valódi fotó-
soknak éreztük magunkat. Lynmouth mondhatni, tipikus
angol kisvárosra emlékeztetett, azzal a különbséggel,
hogy a turista szezon vége után gyakorlatilag nem szám-
lál lakost. Visszaindulásunk elõtt köszönetet mondtuk a
sofõröknek és Timnek, a legjobb idegenvezetõnek (Tom
után). A délutáni tanítás nem tartozott a kedvenceink kö-
zé, de – mint mindig – remekül szórakoztunk.

Az utolsó nap is elérkezett: a Kihívás – Town
Challenge – ideje, amit már mindenki nagyon-nagyon
várt. A program lényege annyi, hogy egy bizonyos témá-
ban – amit a három-négyfõs csoportok választhattak ki
–, meg kell kérdezni az utca emberének véleményét,

Városnézés Barnstapleben



majd mindenki elõtt, egy kis prezentáció keretében elõ-
adni azt. Nekem ezzel kapcsolatban is csupa pozitív él-
ményem van, az én kérdéseimre mindenki válaszolt, bár-
mennyire kényesek is voltak azok.

Erre a projectre két órát kaptunk, ami után újabb két
óra szabadidõ következett. A vásárlás mellé páran beszo-
rítottunk egy kis jótékonykodást is. Angliában nagyon
népszerûek az ún. Charity Shop-ok, ahová az emberek
megunt/kinõtt/szükségtelen holmijukat viszik – ter-
mészetesen ingyen –, ezzel támogatva valamilyen szer-
vezetet (általában beteg emberek és állatok számára lét-
rehozott alapítványok ezek). Egy kinti órán minden cso-
port ellátogatott ilyen üzletbe, ami rám elég nagy hatást
gyakorolt, úgyhogy csökkentve lelkiismeret furdaláso-
mat, amiért minden nap vettem egy kis teherautónyi dol-
got, bevittem egy rákos gyerekeknek adományozó bolt-
ba két fölsõt (utána elsõ utam egy ruhaboltba vezetett).

Ezek után mindenki visszatért az iskolába, ahol el-
kezdtük készíteni a plakátokat, információkkal, adatok-
kal, diagramokkal és képekkel raktuk tele õket. Óriási él-

mény volt látni, hallani és természetesen megosztani
ezeket a többiekkel. Remélem tanáraink is elégedettek
voltak az eredménnyel.

Zárásként elbúcsúztunk az ottani tanárainktól is. Ír-
tam egy búcsúszöveget is, amit sajnálatos módon nem
tudtam végig olvasni, rám törõ emlékroham hatására. Sí-
rás több ízben kipipálva részemrõl.

A családoknál töltött utolsó este is igazán jól sikerült –
csak úgy, mint az összes többi –, mindenki elmesélte a
legkedvesebb idekapcsolódó emlékét.

A szombat reggel elég hamar indult: elérkezett London
ideje. Én az õrületbe kergettem a körülöttem ülõket,
ugyanis a London táblától kezdve megállás nélkül videóz-
tam és két visítás közé beszúrtam egy „úúristeeen itt va-
gyunk Londonban-t„ is. Bocsi srácok, tényleg. Az idõ, csak
úgy, mint a héten szinte végig, csodálatos, késõ nyári volt.

A busz körbevitt a városon kicsit, majd a Madame
Tusseud’s-nál kirakott. A múzeum hihetetlenül nagy
volt, és nem egyszer volt rá precedens, hogy komolyan
meg kellett nézni, hogy egy viaszbábu, vagy egy lélegzõ
ember mellett állva pózoltunk. Az itt eltöltött két óra után
megérkeztünk a London Eye-hoz. Az „annyian vannak,
mint az oroszok” helyett azt hiszem találóbb lenne azt
mondani, hogy „annyian vannak, mint a turisták Lon-
donban”. Potom két óra sorban állás után bejutottunk az
egyik üvegkapszulába. Szinte észre sem vettük, hogy
mozgunk, mindez csak akkor tudatosult, amikor a leg-
magasabb pontján voltunk az óriáskeréknek, ezzel belát-
va szinte az egész fõvárost. Szavakba sem lehet önteni a
kilátást, a sokszínûséget, és a szépséget – mindent, ami
London. A történtek hatása alatt szálltunk fel a buszra és
indultunk el a tranzit szállásra, ami – ha összeszorítom a
szememet és kellõképp diplomatikus vagyok – akár még
jónak is nevezhetõ volt. Akár.

Másnap – az utolsó nap – egy gyalogos városnézés
volt: Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadally
Circus és Covent Garden, közbeszúrva a paraolimpiai
maratonnal.

Mindenki teljesen a hatása alá került a városnak. Há-
la Zsiveráné tanárnõnek, idegenvezetést is kaptunk,
ami még inkább élvezetessé tette a kirándulást: a királyi
palota ablakai letekintettek a turisták ezreire, a pa-
ralimpikonok emberfeletti módon futása, mellettünk
körülbelül két méterre, az összegyûlt emberek a
Trafalgar-on nézték az élõ közvetítést, a Picadally szí-
nes kavalkádja és a Covent Garden-ben a bûvészek,
táncosok és a nyüzsgõ embertömeg. Mindez London
volt. A hangok, illatok és színek. Túl hamar indulnunk
kellett: komp, aztán út hazafelé.

Búcsút vettünk a hófehér szikláktól és Angliától egy
kis idõre, de ott, a hatalmas kompon, az elhaló nap lilás-
rózsaszínes fényében jó páran megfogadtuk, hogy nem
ez volt az utolsó alkalom, hogy itt jártunk.

Ez a kirándulás mindannyiunk számára jelentett vala-
mit: egy jó kalandot, szorosabb barátságokat, óriási moti-
vációt a jövõre nézve. Tanultunk és nevettünk egyszerre.

Tehát, azt gondolom, hogy ez az utazás élõ bizonyí-
ték volt arra, hogy megéri. Megéri felkelni reggel, megéri
kinyitni a könyveket, megírni, sírni és feladni néha, hogy
aztán mindent újra kezdjünk. Mert mindannyiunk életé-
ben van egy hely –, ami lehet, hogy nem Anglia – ahol az
összes munka, az összes könny megtérül, és ahol majd
arra gondolunk: „köszi, Bolyai!”.
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Nagy-Britannia tájairól
mindenkinek Anglia jut leg-
elõször eszébe. Ne feledkez-
zünk azonban meg a loch
ness-i szörny és a szoknyás
férfiak „szülõhazájáról”:
Skóciáról sem! Dél-Angliát
minden évben meglátogatják
a bolyais diákok, a skóciai út
azonban újdonság. Hogy mi-
ben különbözik leginkább az
északabbra elterülõ skót vi-
dék a délebbi angoltól? Hide-
gebb. Rejtélyesebb. Miszti-

kusabb. Most pedig a kulisszák mögül!

Tíz napos utunkat – ugyanis én is abban a szeren-
csében részesültem, hogy utazhattam – szeptember
végén kezdtük meg, felkészülve a végeláthatatlan bu-
szozásra… Ez a buszozás valóban végeláthatatlan
volt. Útközben viszont már a 2. napon útba ejtettük
Köln városát és a belga Brugge-t is, ahol egy óra sor-
ban állás – és egy csöpp tolakodás után sikerült meg-
kóstolnunk a helyi sült krumplit is. Elsõ szállásunk
tranzithotel volt, a II. világháborúból ismerõs Dun-
kerque városában. Másnap – a nem igazán érzékelhe-
tõ – újult erõnkkel, de roppant jó kedvvel folytattuk
utunkat észak felé, közben a festõi Cambridge-et
meglátogatva. Este pedig megérkeztünk Perthbe – ez
már Skócia – és megismerkedtünk a minket fogadó
családokkal, akik már vacsorával vártak minket, a
korgó gyomrú, álmos arcú kis magyar utazókat, akik

hamar ágyba huppantak, és felkészültek 3 nap csak
és kizárólag Skóciára!!!

Edinburgh. Felföld, Blair Castle, Loch Ness,
Urquart vára. Dundee, Discovery hajó. Glamis kas-
tély. Falkirk Wheel, avagy „hajótúra a levegõben”.
Röviden összefoglalva, igen, a csekély 3 nap alatt
ilyen sok érdekfeszítõ helyre sikerült elbuszoznunk,
nem beszélve az út közbeni látványról, fõleg a Loch
Ness melletti Gelcoe völgyérõl! A fõváros kirakatai
és whisky múzeuma mellett az edinburgh-i várat is

meghódítottuk, majd a felföld vidékét, Nessy után
kutatva, közben csodaszép várakkal vagy épp kasté-
lyokkal megspékelve. Kétszer hajóra is szálltunk,
mindkét alkalommal különösképp! Egyszer Scott
kapitány hajóján próbálhattuk ki a kormányzást –
igaz, mi nem a vízen, és nem is a Déli-sarkra menet
– másszor pedig egy olyan hajóra ültünk, ami csu-

Skócia Londonnal, Párizzsal fûszerezve

Racs Eszter Scottish piper

Glamis Castle

Glamis Castle csoportkép



pán a móka kedvéért nem is a vízen, hanem a leve-
gõben mozgott inkább.

Szûk idõnk indulásra bírt minket. Az úti cél: Lon-
don. Menetközben tanúi lehettünk a szülõi engedély
nélkül összeházasodó iskolatársaink esküvõjének az
ilyesféle házasságokról elhíresült Gretna Greenben –
csupán poénból! –, valamint beülhettünk az aznapi Li-
verpool meccsre. Na jó, azt azért mégsem tehettük
meg. Viszont pózoltunk a stadionnal! Azt már nem is
említem, hogy a Cavern Clubban a Beatles-fiúk híres
számait hallgatva és nézelõdve még különleges penge-
tõket is sikerült vásárolnunk. Este pedig már London-
ban is voltunk!

Londoni programunk azonban csak másnap reggel
vette kezdetét, mégpedig a British Museummal. Miután
kizökkentünk a varázsából (csupán 2 órát töltöttünk
itt, de 30 percnek sem tûnt!), az Oxford Streeten szegé-
nyítettük tovább magunkat. Ezt két szóval lehet meg-

magyarázni: szabadidõ és üzletek. Amerre csak nézel:
üzletek. Nekünk, lányoknak nem igazán okozott gon-
dot utolsó angol fontjaink elköltése az egymás mellett
sorakozó, fõleg ruhákat és kiegészítõket árusító boltok-
ban… Hajnali 1 órakor pedig már Párizs külvárosa!

Következõ napunk az Eiffel-torony 12 milliós váro-
sában telt. Hajókázás a Szajnán, a hírhedt torony meg-
mászása – persze inkább csak lifttel –, a Notre Dame

megcsodálása, Place de la Concorde és még sorolhat-
nám! Méltó zárása volt utunknak a francia fõváros.

Utolsó napunkat a buszon töltve, a buszon aludva,
élményeket feldolgozva, látottakra visszaemlékezve,
sajnálkozva töltöttük. Sajnálkozva, mert az út véget ért.
Visszamentünk volna szívesen, maradtunk volna még
szívesen. Diákszemmel izgalmas és ugyanakkor ta-
pasztalataim szerint tanárszemmel is érdekfeszítõ uta-
zás volt. 10 nap szín a szürke iskolai hétköznapokba,
mindenkinek csak ajánlani tudom!
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Örök érvényû igazság,
hogy egy idegen nyelv tanulá-
sához szervesen hozzákap-
csolódik a célország történel-
mének, kultúrájának, az ott
élõ emberek szokásainak,
mindennapjainak ismerete is.

E cél vezérelt bennünket,
amikor április 4-én húsz diá-
kunkkal útra keltünk, hogy
felfedezzük Németország fõ-
városát, Berlint. A tanulók a
tanórán szerzett ismeretek-
nek, az internet adta lehetõ-
ségeknek köszönhetõen már
elég sok ismerettel rendelkez-

tek e metropoliszról, s talán emiatt még nagyobb volt
bennük a kíváncsiság: milyen lesz személyesen megta-
pasztalni a tankönyvekben leírtakat?

Április 4-én téli hidegben indult autóbuszunk Salgó-
tarjánból, s a reggel már Prágában ért bennünket. In-
nen utunkat tovább folytattuk Németországba, ahol el-
sõ megállónk Lipcse volt. Elõször a világhírû német ze-
neóriás, Bach nyomdokain haladva a Tamás-templo-
mot tekintettük meg. Tovább sétálva a Mädlerpassa-
ge-n, az Auerbach Keller elõtt a Faustból jól ismert,
Mefisto figurája fogadott bennünket. Mindez persze
nem véletlen, hiszen ez a hely volt Goethe törzshelye,
mely õt a Faust megírására inspirálta.

Rövid városnézés után ismét buszra szálltunk, s a
Messestadton (vásárváros) áthaladva Luther városa,
Wittenberg felé indultunk tovább. A városban a temp-
lom éppen felújítás alatt állt, de ajtaját, melyre a prédi-
kátor híres téziseit kifüggesztette, testközelbõl láthat-
tuk. A középkori belvárosban sétálva szinte minden
egyes épületbõl a történelem egy-egy nagy egyénisége
tekintett le ránk. A külvárosban azonban egy merõben
más világ fogadott bennünket, modern épületeivel, la-

„Berlin ist eine Reise wert”

Horváthné 
Scholcz Erika

németnyelv tanár

A Tamás-templom elõtt
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Wittenberg

Berlin – Checkpoint Charlie A FAL elõtt

A Brandenburgi kapunál

A Reichstag épülete elõtt



kóházaival, melyek közül leginkább a Hundertwasser-
stílusban épített gimnázium tetszett legjobban a cso-
portnak.

Utunkat tovább folytatva estére megérkeztünk a Ber-
lin külvárosában, Großbeerenben levõ szálláshelyünk-
re, egy háromcsillagos hotelbe. Innen naponta csillagtú-
ra-szerûen fedeztük fel a fõváros és környékének látni-
valóit. Az elsõ nap autóbuszos idegenvezetés, a Spree fo-
lyón való hajózás valamint gyalogos városnézés során
ismerkedtünk a várossal. A délután folyamán az
Alexanderplatzon levõ tévétorony 207 méteres magassá-
gából néztünk le a városra, majd a téren levõ világóra
elõtt elsétálva napunkat a kisebb település nagyságú Ale-

xa áruházban nézelõdéssel, vásárlással fejeztük be.
A szombati nap meglehetõsen fagyosan köszöntött

ránk, de ez sem vette el kedvünket, hogy kivárjuk azt az
idõt, amikor bejuthatunk a német parlament, a

Reichstag épületébe. Az üvegkupolából remek kilátás
nyílt a városra, de bepillanthattunk az ülésterembe is,
miközben fontos információkat hallhattunk a parla-
ment mûködésérõl. Ezek után gyalogos városnézés kö-
vetkezett. A Brandenburgi-kapu tövében közös fotót
készítettünk Berlin jelképével, a medvével, majd az
Unter den Linden sugárúton végighaladva a Humboldt
egyetem falai közt találtuk magunkat. A Checkpoint
Charlie-nál levõ Mauermuseumban választ kaphattunk
mindazokra a kérdésekre, amelyek a fal építésének, a
város, az ország kettéosztottságának kapcsán felmerül-
tek bennünk. A napot az egyik legfinomabb német cso-
ki, a Ritter szakboltjában fejeztük be.

Vasárnap Potsdamba indultunk, ahol a híres
Sanssouci-kastély és parkjának megtekintése után a II.
világháborút követõ potsdami konferencia színhelyére,

a Cecilienhof Palotába mentünk. Utunk Potsdam orosz
és holland negyedén vezetett keresztül. Berlinbe vissza-
térve elõször az olimpiai stadiont néztük meg, majd a
múzeumok szigetén egy igazi Flohmarkt, azaz bolhapi-
ac közepébe csöppentünk. A napot a szigeten levõ mú-
zeumok egyik ékkövével, a világhírû Pergamon Múze-
um megtekintésével zártuk.

Másnap búcsút vettünk Berlintõl, s utunkat Szászor-
szág két gyöngyszeme, Meissen, ill. Drezda felé vettük.
A meisseni porcelán manufaktúrában végigkísérhettük
a méltán világhírû és számunkra megfizethetetlen ter-
mékek készítésének folyamatát.

Drezda koradélután napsütéssel fogadott bennün-
ket. A Semperoper valamint a világhírû képtár, a
Zwinger épületegyüttesének és parkjának megtekintése
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után a II. világháborúban súlyosan megsérült, de 2005-
ben újjáépített Frauenkirche (Miasszonyunk Templo-

ma) volt a célpontunk. Késõ délután még egy sétát tet-
tünk az Elba partján, majd buszra szálltunk, hogy le-
küzdjük azt a sokszáz kilométert, ami Salgótarjánig

még elõttünk állt. A közel egy hét alatt, melynek során
négy tartomány legismertebb látnivalóit tekintettük
meg, olyan sok élményben volt részünk, amelyek fel-
dolgozása a mai napig tart.

A jövõben minden német nyelvet tanuló diákunk-
nak szeretnénk felajánlani ezt a lehetõséget, hiszen
„Berlin ist eine Reise wert”, azaz Berlin megér egy uta-
zást. Sõt! Többet is!

„Aki egyszer látogatást
tesz Erdélyben, az még életé-
ben biztosan visszatér oda”
tartja a mondás. Így elsõre ez
is közhelynek hangozhat, de
bátran merem állítani, hogy
nem az. Már másodszor vet-
tem részt az iskola szervezé-
sében erdélyi tanulmány-
úton. Fel is vetõdhet a kérdés,
hogy tud-e még újat mutatni
Erdélyország? Természetesen
a válaszom határozott igen.

Magával ragadó természeti értékek, páratlan
szépségû táj és nem mellesleg történelmünk egy
fontos része. Röviden így jellemezhetõ Erdély. Saj-
nos a trianoni békeszerzõdés következtében a ma-
gyar lakosság száma megcsappant, s bár rengeteg
nehézséggel kell szembenézniük, még mindig õr-
zik hagyományainkat, magyarságukat. Az itteni
emberekkel már volt lehetõségem jobban megis-
merkedni, szokásaikkal, életvitelükkel, ételkülönle-
gességeikkel és a legendás székely humorral.
Ugyancsak nagy élmény számomra, hogy a XII.
Bolyais Iskolák Találkozóján megismerkedhettem a
velem egykorú marosvásárhelyi diákokkal, így egy

Barangolás Erdélyben

Csirke Péter

Meissen Porcelánmanufaktúra

Drezda – Zwinger

Drezda – Frauenkirche



más perspektívából hallhattam a határon kívül re-
kedt magyarok mindennapi életérõl.

Tehát, mint már az elõzõekben említettem ez a
második alkalom volt számomra, hogy egy erdélyi
utazáson részt vettem. A programban számos új hely
felfedezése is benne volt, mivel sokan voltak már kö-
zülünk ilyen szervezett úton. A hajnali kelés, indulás
után egy hosszú út vette kezdetét április 8-án. Elsõ vá-
ros, amit meglátogattunk történelmünk egy borús ál-
lomása Arad volt. Itt a méltatlanul a város szélére
„számûzött” aradi vértanúk emlékhelyén helyeztük
el magyar színû szalagunkat, tisztelegve a hõs tábor-
nokok emlékének. Utunk során ezután magos Déva
vára következett. Még a 21. században is bámulatos
építészeti remek, a magas hegycsúcsra épített vár, mi-
vel ide csak felvonóval lehet feljutni. A látvány azon-
ban megér minden erõfeszítést! Olyan környezet tá-
rul elénk, melyet érdemes legalább egyszer életünk-
ben látni. Már esteledett, így elindultunk
Csernakeresztúrra, ahol családoknál lettünk elszállá-
solva és itt egy kitûnõ, családias hangulatban élvez-
tük vacsoránkat, s próbáltuk kipihenni az elsõ nap
utazásaiból adódó fáradalmakat.

A napok gyorsan teltek, észre sem vettük, hogy
egyik nap váltja a másikat. Rengeteg gyönyörû lát-
vány tárult elénk, s olyan történelmi különlegessége-
ket is láttunk, melyek még a világtörténelemben is
példaértékûek és egyedülállóak. Ilyen helység például
a tordai templom is, ahol az 1568. évi erdélyi ország-
gyûlésen kihirdették (a világon elõször!!!) a lelkiis-
mereti szabadság és vallási türelem törvényét. Egy
másik páratlan szépségû település Gyulafehérvár. A
város és annak környéke is nagy történelmi múltra te-
kint vissza. A település Erdély õsi fõvárosa, s a székes-
egyházát nem más, mint Szent István király alapítot-
ta. Ebben a templomban temették el többek között
Hunyadi Jánost és Lászlót, Bocskai Istvánt és Erdély
legnagyobb fejedelmét, Bethlen Gábort. Ezután kö-
vetkezett Segesvár, majd Petõfi emlékhelyén tiszte-
legtünk hõs költõnk elõtt.

Mi az a hely, amely nem maradhat ki egyetlen er-
délyi útból sem? Természetesen a Gyilkos tó és a Bé-
kás-szoros. Bár már jártam itt is párszor, most elõ-
ször láthattam a Gyilkos tavat befagyott állapotában,
amit a kiálló rönkcsonkok igazán varázslatossá tettek.
Itt túráztunk talán a legnagyobbat, míg leereszked-
tünk a már-már ikonikus Békás-szoroshoz. S elértünk

azon helységhez, mely a szívemhez a legközelebb áll:
Gyimesbükk. Látnivalók között szerepel a kis telepü-
lés temploma, a Rákóczi vár és az õrház. Itt az ezer-
éves határon rendezkedett be védelemre a gyimes-
bükki helyõrség, s annak parancsnoka Sebõ Ödön
1944 augusztusában. Hõsies helytállásuk megállítot-
ta a könnyû átvonulásra számító szovjet hadsereget,
s katonáit kimenekítve folytatta a harcokat, míg végül
amerikai fogságba nem kerültek.

Gyimesbükkön az emberek minden nehézség el-
lenére tartják hagyományaikat, így egy antik közös-
séget hozva létre. Ezen kicsiny faluban, ami mára
zarándokhellyé vált a magyarok számára, Deáky
András Tanár Úr tartott rendkívüli történelem órát, a
magyarságról, a csángókról, s a világról. Neki kö-
szönhetõ a gyimesbükki õrház felújítása melyek
megnyitójára 40000 (!) magyar jelent meg a világ
különbözõ pontjáról, s lett a magyarság szimbólu-
ma.  Áldozatos munkája tette lehetõvé a csángók kö-
zelebbi megismerését (melyrõl könyvet is írt) s ha-
gyományaik továbbörökítését. Furcsa s egyben fel-
emelõ érzés Salgótarjántól majdnem 800 kilométer-
re magyar szót hallani s az itteni emberekkel tapasz-
talatokat cserélni. Ilyen elszigetelt környezetben ér-
tékelõdnek fel az olyan dolgok, melyekre ma egyre
kevesebb figyelmet fordítunk, mi csonkaországi
magyarok: anyanyelvünk, hagyományaink, ember-
társaink tisztelete és szülõföldünk szeretete. Aki Er-
délyben szeretne látogatást tenni, annak e település
megtekintése kötelezõ!

Elérkeztünk az utolsó naphoz, amit teljes egészé-
ben Marosvásárhelyen töltöttünk. A várost, mint Szé-
kelyföld kapuját tartjuk számon, s a magyar lakosság
aránya kb. 50%. Még elõzõ este kezdõdött a program
a Kultúrpalota meglátogatásával, mely a festett abla-
kairól híres, s olyan történelmi nagyjaink jelennek
meg rajta többek között, mint Bethlen Gábor, Rákó-
czi Ferenc és Kossuth Lajos.  Másnap reggel testvéris-
kolánkban a Bolyai Farkas Líceumban vezettek körbe
bennünket, s mondták el az iskola történetét, min-
dennapjait. Betekintést nyerhettünk a tanári szobába
és a „rettegett” igazgatóiban maga az Igazgató Úr me-
sélt a Líceumban folyó munkáról. Az iskola után a fel-
újított Teleki Tékában vezettek körbe, ahol kb.
120000 darab könyv található, a legöregebb 1475-ben
Bolognában készült. Ezután már nem maradt hátra
más, mint a hazautazás.
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Összességében rengeteg élményben és lát-
nivalóban volt részünk. Köszönöm társaim
nevében az iskolának és a szervezõ tanárok-
nak is, hogy ezt a kirándulást számunkra le-
hetõvé tették. Bátran ki merem jelenteni, hogy
jómagam még biztosan visszatérek Erdélybe,
s azon belül Székelyföldre. A környezeti és
építészeti remekektõl kezdve a vendéglátásig
mindent magunknak kell megtapasztalni, az
élmény teljesen nem adható át. Ezért bátorí-
tok mindenkit, hogy ha lehetõség adódik,
használja ki és fedezze fel Erdély értékeit any-
nyiszor, ahányszor csak lehet.

Fehéregyháza Petõfi emlékhely 
– emlékszalag kötése

Csoportkép az aradi emlékmû elõtt Az „ezeréves határon”

Székelykeresztúron, Petõfi körtefája elõtt
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A közbeszédben hajlamo-
sak vagyunk arra, hogy a fõvá-
ros, mint Egész jelenjen meg
lelki szemeink elõtt. Nem iga-
zán tarjuk nyilván azt, hogy
egy budapesti ember krisztina-
városi, ferencvárosi, józsefvá-
rosi vagy angyalföldi. Testvéris-
kolánkat, a Bolyai János Mû-
szaki Szakközépiskolát és Kol-
légiumot is úgy tartottuk eddig
nyilván, mint budapesti közép-
iskolát. A legutóbbi találkozón
– ahol vendégül láttak minket,

a többi bolyaist – viszont egyértelmûen kiderült számunk-
ra, hogy õk elsõsorban angyalföldiek. Hogy teljesen egyér-
telmû legyen, a fõváros XIII. kerületében járunk. Ez a ke-
rület a talányos elnevezésû Angyalföld, a népmesébe illõ
nevû Vizafogó, a korában már nevével is „kérkedõ”
Újlipótváros és a legendás Margitsziget területét foglalja
magában. Híresebb épületei a Vígszínház, a Teve utcai
modern üveg rendõrpalota, a József Attila Színház.

A XII. BIT megnyitó ünnepsége a XIII. kerületi önkor-
mányzat székházának Steidl Imre (a Parlament építésze)
által tervezett közgyûlési termében zajlott. Az önkor-
mányzat részérõl Csomós Miklós oktatási és kulturális
ügyekért felelõs fõpolgármester-helyettes köszöntötte a ta-
lálkozó résztvevõit. Elismerését fejezte ki a Bolyai Szövet-
ségnek, hiszen – mint mondta – a magyarság és az anya-
nyelv megõrzésében a Szövetség elõl jár. Egy nemzetközi
hírû tudós példáját említette, aki három dolog miatt kez-
dett el magyarul tanulni: 1. a zenénk 2. nyelvünk és költé-
szetünk 3. a magyar matematikusok eredményei. A Bo-
lyaiak egy tudós- és emberideált is képviselnek: a polihisz-
tor típusát. Ha mi – itt a 21. században – már nem is tud-
juk ezt megvalósítani, abban mindenképp példaadóink le-
hetnek, hogy életünk során ne csak egy irányba speciali-
zálódjunk. Ezután az angyalföldi bolyais diákok irodalmi
színpadi összeállítása következett az anyanyelv szereteté-
rõl, a Bolyaiakról és a „budapestiségrõl”. A Bolyai Szövet-
ség igazgatói nevében Benedek Imre, az aknaszlatinai
(Kárpátalja) igazgató köszönte meg az üdvözlõ szavakat.
Beszédének zárásaképpen külön háláját fejezte ki a nyug-

díjas igazgatóknak (Zsadányi László ócsai és Dr. Szenes
György budapesti igazgatónak) a Bolyai Szövetség létre-
hozásában és mûködtetésében kifejtett odaadó munkáju-
kért.

Az elsõ napot egy buszos kirándulás zárta, melynek
során a kivilágított Budapest esti fényeivel és nevezetessé-
geivel ismerkedhettünk meg. A Duna part, a budai vár, a
Hõsök tere, és a körutak egészen érdekes hangulatúak
voltak így esti kivilágításban. Elõször a Hõsök terén száll-
hattunk ki, s az idegenvezetõ segítségével fél óráig ismer-
kedhettünk a Milleniumi szoborcsoport szereplõivel és
azok jelentésével. Budapesten járva több ízben látjuk, el-
haladunk mellette személyautóval vagy tömegközlekedési
eszközzel, s ilyenkor mindig az egészet szemléljük még
mi, felnõttek is, nem hogy a diákjaink. Most alkalom adó-
dott a részletekkel is megismerkedni. Nem igen tudtuk,
hogy a hatalmas oszlop tetejérõl Gábriel arkangyal monu-
mentális szobra tekint le ránk. Azt azért sokan ismerték,
hogy a talapzat szoborcsoportja a honfoglaló Árpád feje-
delmet és vezéreit ábrázolja, és hogy a bal és jobb oldali
oszlopcsarnok ezer éves történelmünk kiemelkedõ férfiú-
it jeleníti meg Szent Istvántól Kossuth Lajosig. Viszont,
hogy eredetileg bizonyos Habsburg uralkodók is szerepel-
tek itt, akiket aztán az 1960-as években Bocskai Istvánnal,
Bethlen Gáborral, Thököly Imrével, II. Rákóczi Ferenccel
és Kossuth Lajossal cseréltek ki, vagyis éppen a Habsburg-
ellenes szabadságküzdelmeink vezetõivel; az már csak bi-
zonyos történelemtanárok „tudástarisznyájában” volt
meg. Jól szemlélteti viszont ez a magyar történelemnek a
Bibó István-féle „zsákutcásságából” fakadó szoboreltünte-
tõ, szoborkicserélõ „szokását”, amit minden XX. századi
rendszerváltásunknál meg lehetett figyelni.

Az szinte mindenkinek új ismeret volt, mit ábrázolnak
az allegorikus szobrok, és hogy ezekben is folytatódik a
monumentális szoborcsoport jobb és bal oldali szimmet-
rikussága. A bal oldali oszlopcsarnok tetején a Munka és
a Jólét, a jobb oldalon pedig a Tudás és a Dicsõség néz a
szemben lévõ Andrássy út felé. Jelentésüket egy ország
életében aligha kell megmagyarázni. Az emlékmû egyik
végén a Háború harci szekere néz szembe a Béke lovas
szobrával. Hogy ezer éves történelmünk során hányszor
volt véres valóság ez a szembenállás, azt jól szemléltetik
elsõ számú nemzet imánk jól ismert sorai: „Hányszor

ANGYALFÖLDI ANZIX

(XII. Bolyai Találkozó. Budapest. 2013. ápr. 19-21.)

Sóvári László
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zengett ajkain / Ozmán vad népének / vert hadunk
csonthalmain / gyõzedelmi ének.”

Az azonban nem biztos, hogy ez a gazdag és elgondol-
kodtató jelentésanyag a diákjaink megfelelõ agytekervé-
nyeibe is eljutott. Hiszen a hatalmas Hõsök terén mindig
történik valami: most éppen egy kutyaiskola esti foglalko-
zásának lehettünk tanúi. Mondanom sem kell, hogy diák-
jaink egy részét jobban érdekelte ez a látványosság, mint
a magyar történelem szobrokban kifejezett zegzugossága.

A busz, amelyre újra felszálltunk, most a Citadellára
vitt. Innen szemlélni az alattunk elterülõ esti Budapest fé-
nyeit, egészen káprázatos volt.

A második nap délelõtti programját mindenki – diák és
tanár egyaránt – igen-igen várta: a Parlament megtekinté-
se nem mindennapi élmény. Miután átestünk a megszigo-
rított biztonsági belépésen (néhány nappal elõtte volt a
New York-i maratonin történt robbantás!), az egyik foga-
dóteremben Dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere
és 13 éve a kerület országgyûlési képviselõje üdvözölt
bennünket. Azzal kezdte, hogy otthon érzi magát ezen a
találkozón, hiszen õ is bolyais öregdiák. Majd néhány
szót szólt a kerület múltjáról és jelenérõl. Elmondta, õseik
kemény munkával tették termékennyé ezt a földet, gyá-
rakban és építkezéseken dolgoztak, infrastruktúrát és kul-
túrát teremtettek. Munkájuk alapozta meg jelenüket,
melynek eredményeképpen szûkebb pátriájuk a jelenben
a fõváros legdinamikusabban fejlõdõ kerülete. Mondan-
dóját annak elmesélésével zárta, milyen volt annak idején
bolyaisnak lenni itt, az angyalföldi iskolában. A két leg-
hangsúlyosabb pedagógiai eredményként a közösségfej-
lesztést és a nevelést emelte ki.

Õt követte egy fiatal jogász, az országgyûlés jegyzõi
irodájának munkatársa. A parlament legfontosabb felada-
tairól (törvényalkotás, kormányzati ellenõrzés) és min-
dennapi életérõl tartott egy elég szatirikusra és anekdoti-
kusra sikeredett ismertetést. A hallgatóság tanár tagjai kö-
zül sokan gondolták úgy, hogy egy belsõ munkatársnak –
különösen középiskolás fiatalok elõtt talán nagyobb tisz-
telettel kellene beszélnie az államhatalom legfontosabb
szervérõl. „Nem baj, ha anekdotázom, ugye?” – kérdezte
többször is. Az nem baj, de az nem mindegy, mirõl szól az
anekdota. Az aknaszlatinai igazgató, Benedek Imre a hoz-
zászólásában ironikusan vissza is jelzett neki: ha ennyire
egyszerû országgyûlési képviselõnek lenni, akkor ajánl-
juk a bolyais diákoknak, jelöltessék magukat.

Számomra különösen érdekes volt a következõ prog-
ram: az országgyûlési könyvtár bemutatása. Többször

jártam már a Parlamentben, de ez a része mindig kima-
radt. A könyvtár munkatársának rendkívül hozzáértõ és
érdekes elõadásából megtudhattuk, hogy a könyvtár
1902 óta van a jelenlegi helyén. Állománya körülbelül 1
millió kötet. Természetesen nem fér el itt ez a hatalmas
állomány, külsõ raktáruk a XVIII. kerületben van. Leg-
fõbb feladatuk a törvényhozás, az országgyûlési munka
segítése. A törvénytárakon kívül 1958 óta gyûjtik az ál-
lam és jogtudomány, a politikatudomány és a legújabb
kori történelem dokumentumait. Itt található az ENSZ és
1999-tõl az Európai Unió letéti gyûjteménye is angol és
francia nyelven. 1870 óta van cserekapcsolata a könyv-
tárnak körülbelül 30 országgal, amely országok parla-
mentjeinek letéti gyûjteménye is megtalálható ország-
gyûlési könyvtárunkban.

S amit én szintén nem tudtam: 1952-tõl nyilvános
könyvtár, 18 évtõl használhatja mindenki. De nem köl-
csönzõ könyvtár, csak a Házban dolgozók számára.

Legrégibb könyvük Werbõczy István Triparti-
tumának elsõ, 1514-es kiadása; legrégibb folyóiratuk egy
1780-as Magyar Hírmondó; legrégibb kéziratai pedig a
Kossuth-kéziratok. A magyar parlament anyagait 1893
óta gyûjtik, s ezeket már online verzióban is lehet olvasni.

Egészen érdekes az eredeti formában megõrzött csõ-
postarendszer, amely sûrített levegõvel szívja fel a postát,
a könyvtár dolgozói közötti kommunikáció egy része ma
is ezen a történelmi „csatornán” keresztül zajlik.

A Parlament épületének bemutatása mindig a Díszlép-
csõházban kezdõdik. Unikum az az itt látható épület-
makett amelyet egy miskolci házaspár 3 és fél éven át ké-
szített 100.000 db gyufaszál felhasználásával. 1880-ban
határozták el új országgyûlési épület építését: 19 pályamû
közül végül Steidl Imre tervét fogadták el. Õ „fogadott”
bennünket a XIII. kerület közgyûlési termében is. A színes
üvegablakok Róth Miksa manufaktúrájában készültek
(az õ munkáival találkoztunk a korábbi találkozók során
a marosvásárhelyi Kultúrpalotában és a szabadkai Város-
háza épületében!). A Díszlépcsõház mennyezetét pedig
Lotz Károly freskói díszítik. Itt található még a Szent Ko-
rona egy másolata is. 

A Parlament látnivalóinak természetesen a legérdeke-
sebb szakrális attrakciója a Kupolacsarnokban õrzött ma-
gyar Szent Korona. A 96 méter magasságú kupolát, ame-
lyet 16 oszlop tart, egy 250 égõvel felszerelt 1500 kg súlyú
csillár világítja meg. A magyar Szent Korona története
maga kész kalandregény, amelynek utolsó fordulata az
1978-ban az amerikaiaktól visszakapott ereklye volt. Ad-
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dig a Kentucky állambeli szuperbiztonságos katonai erõd-
ben, Fort Knoxban õrizték. Ahol az amerikai aranyfede-
zetet és az amerikai történelem eredeti dokumentumait, a
Függetlenségi Nyilatkozatot és az amerikai alkotmány el-
sõ példányát is.

Szakrális nemzeti ereklyénk több szempontból is
egyedülálló a világ koronázó fejékei között. Elõször is
azért, mert ez az egyetlen ún. beavató korona. Másodszor
azért, mert szintén egyedülállóan 19 zománckép található
rajta. Ezek az apró ún. rekesz- és telizománc technikával
készített mûalkotások egészen magas színvonalú arany-
és ötvösmûves technikáról árulkodnak. A Korona készíté-
sének idõpontja és keletkezése ma is viták kereszttüzében
áll a Korona-kutatók körében. Én azok közé tartozom,
akik azzal értenek egyet, hogy egységes alkotás, vagyis
nem két részbõl „rakták össze”, ahogy azt a hivatalos
(akadémiai) kutatók gondolják, s amely nézetet történe-
lem tankönyveink is tartalmazzák (latin korona és görög
korona); és ami ebbõl következik: hogy egy egészen kü-
lönleges fényenergiával mûködõ szerkezet, amelynek így
van egy a zománcképeken keresztül közvetített üdvtörté-
neti üzenete is. Ez a nomád idõkbõl származó beavató ko-
ronák lényege. Kérdés, hogy a Korona-kutatásnak ezeket
az egészen érdekes eredményeit miért nem közlik a tan-
könyveink. Talán ugyanaz az oka, mint annak, hogy mi-
ért nem lehet exhumálni a Petõfi-család sírját, hogy a
DNS-vizsgálat bebizonyítsa, a barguzini csontváz valóban
Petõfi-e, mert sajnos létezik egyfajta tudósi-kutatói félté-
kenység, amely még a jelenlegi Magyarországon is egy-
szerûen a perifériára szoríthat az õ nézeteivel alapvetõen
ellentétes nézeteket, kutatási eredményeket. És a legszo-
morúbb az, hogy ez az akadémikusok oldaláról veszé-
lyeztet. A zománcképek között itt is feltûnik Gábriel ark-
angyal, mint a Hõsök terén. Kár, hogy egy ilyen látogatás
alkalmával csak éppen egy pillantást lehet vetni erre a cso-
dálatos ékszerre, a magyar Szent Koronára.

Az idegenvezetõ megmutatta a parlamenti Társalgót
is, amelynek pirogránit szobrai a Zsolnay manufaktúrá-
ban készültek. A pirogránit mint kerámiaanyag a
Zsolnay-mûhely találmánya. Igazi hungarikum. Találha-
tó itt egy hatalmas méretû porcelán váza is, amelyet a
herendi mûhely ajándékozott 2000. január 21-én a parla-
mentnek.

Délután 15 órától egy felejthetetlen dunai sétaha-
józás következett. A Bogdány nevû hajóval a Lánc-
hídtól a Margitsziget csücskéig tekinthettük meg a
kétoldali panorámát. Este aztán következhettek a ha-
gyományos iskolák közötti vetélkedõk. Minden isko-
la diákjai filmet és színpadi elõadást készítettek
megadott témában. Az „ezermester” Bolyaiak – eb-
ben is megelõzve korukat – egy idõgépet szerkesz-
tettek. Azonban valami hiba csúszott a számításba,
mert a gépezet idehozta õket az angyalföldi Bolyai-
ba. Sokféle élvezetes megoldás született: pátoszos,
diákhumorral fûszerezett, a némafilm elemeit föl-
használó, technikai megoldással operáló. Megtekin-
tésük után – nem véletlenül – úgy érezhettük: még
jobban megismerhettük egymást.

Közösen koszorúztuk meg az iskola bejáratánál álló
Bolyai Jánost ábrázoló szobrot, Miholcsa József szobrász-
mûvész alkotását (2002).

Az iskolák közötti összesített versenyt most a kecske-
métiek nyerték. A mi csapatunk (Csirke Péter, Kõrös Eve-
lin, Nyikes Zsombor, Zsély Virág) idei legjobb eredménye
az anyanyelvi versenyben elért harmadik hely.

Dosztojevszkij írja egy helyen: „Van úgy, hogy talál-
kozunk valakivel, talán sohase láttuk addig, de alig-
hogy rápillantunk, érdekel, még mielõtt egy szót is
váltottunk volna.” A XII. BIT ilyen találkozások igazi
színtere volt. Köszönet a házigazdáknak, az angyalföldi-
ek vendégszeretetének! Már alig várjuk a jövõ évi maros-
vásárhelyi találkozót.
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Amikor 2013 júliusában
elindultunk az Óperenciás-
tengeren is túlra, nem is re-
ménykedtünk abban, hogy
ilyen fantasztikus, izgalmas
kalandsorozat és igazi nyár
fogad majd bennünket a négy
ország (Ausztria, Németor-
szág, Svájc és Liechtenstein)
találkozásánál.

2013. július 7-én kora reg-
gel a Bolyai János Gimnázi-
um 35 diákja kísérõtanáraik-
kal felkerekedett, hogy meg-

ismerje – sokan nem elõször – a Bodeni-tó környékét,
valamint az õt körülvevõ vidéket. Az út nem volt rövid,
majdnem 12 órát utaztunk a németországi
Oberreutéig, ahol a szállásunk volt. Az elhelyezkedés,
kipakolás és a vacsora után maradt még egy csöppnyi
idõnk, hogy este egy kisebb séta során felfedezzük a tá-
jat és a tipikus alpesi vidéket.

Másnap, hétfõn az ausztriai Bregenzben elkezdõ-
dött a nyelvtanulás, a szállásunktól 30 km-re fekvõ vá-
ros nemcsak a nyelviskolájával, hanem a látnivalóival is
vonzotta a csoportunkat. A gyerekek három 10-11 fõs
csoportokban dolgoztak elõtanulmányaiknak megfele-
lõen. A foglalkozások nagy részét interaktív feladatok
tették ki. Az anyanyelvi tanárok teljes odaadással és fi-
gyelemmel dolgoztak: rengeteg érdekes programot
szerveztek számukra a délelõttök során.

Minden nap kilátogattak a városba, ahol a tanulók-
nak – párban vagy csoportosan – feladatokat, teszteket
és rejtvényeket kellett kitölteniük. Ehhez persze hasz-
nálniuk kellett a német nyelvet, valamint a bátorságu-
kat és helyzetfelismerõ képességüket is. 

A csoportok megismerhették a város zegzugait,
hangulatos utcáit, de láthatták a Bodeni-tavon felépített
vízi színpadot is.

Az elsõ délután folyamán együtt értünk fel a bre-
genzi csúcsra, hiszen a Pfänderbahn panorámakabinos
felvonójával az 1064 méter magas „bregenzi hegyre” is
feljutottunk, ahonnan pazar látkép tárult elénk a város-
ról, a tóról és a környékrõl. Ugyanitt madárbemutatón

vehettünk részt sasokkal, keselyûkkel és baglyokkal.
Majd délután Lindau nevezetes kikötõje következett az
oroszlánnal és a világítótoronnyal.

Utazásunk második délutánja is bõvelkedett mind
élményben, mind kilométerben: Friedrichshafen felé
vettük az irányt, ahol elõször egy iskolamúzeumot te-
kintettünk meg, ahol tanulóink örömmel próbálták ki,
hogy milyen is az igazi szamárpad szamárfüllel. A Zep-
pelin múzeumban pedig átérezhettük a századforduló
és az azt követõ évek repülõútjainak izgalmát.

Ezen az estén meglepetés is érte csapatunkat,
ugyanis Zoltán, a nyelviskola tanára látogatást tett a
szállásunkon, a gyerekek és mi kísérõ tanárok kitörõ
örömmel fogadtuk Zoltán bácsit, nagyon jólesett min-

denkinek a figyelem és a kedvesség. Véleménye szerint
kedves, intelligens, ragaszkodó gyerekeket ismert meg
személyükben.

Közép- Európa legkisebb államába, Liechtensteinbe,
és annak fõvárosába, Vaduzba is eljutottunk. Kisvonat-
tal mindent bejártunk, de ez pici méretébõl fakadóan
nem volt nehéz… Fotózgattunk a belvárosban, és a szõ-
lõtõkék mellett  meglestük, hogy itthon van-e a hercegi
család. De nem csupán a léleknek és a szemnek adtuk
meg aznap, ami neki való, hanem a testnek is. Az esti
órákban örömmel és várakozással vetettük be magun-
kat a szállástól csak pár kilométerre lévõ élményfürdõ
medencéjébe, ahol négyórányi pancsolással és fürdés-
sel mozgattuk át az utazástól fáradt szervezetünket.

A „négyország” – elnevezésû nyelvi tábor
2013. július 7-13.

Szemán Brigitta

Indulás a nyelviskolába
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Mainau

Mainau virágsziget

Hundertwasser stílus

Svájc

A Bodeni-tó csodálatos vidéke, a fan-
tasztikus városok és kikötõk egyedülál-
ló fotótémákat adtak a csoportnak, gyö-
nyörû képek születtek Meersburg kikö-
tõjében is, ahonnan hajóval átsiklot-
tunk Mainau szigetére, amely botani-
kus kert, kulturális központ és kastély-
park is egyben.

A 45 hektárnyi, több ezer virággal
és virágfajtával borított szigeten meg-
csodálhattuk többek között a lepkehá-
zat, a 15 méter magas pálmaházat, va-
lamint azt a 43 méter magas fát is,
amelyet még Esterházy herceg ültetett
1830-ban.
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Liechtenstein

A lepkeházban mindenféle érdekes, színes és egzo-
tikus pillangók repkedtek, de akár a kezünkön is meg-
álltak. A virágok között pedig kis tálkákon déli gyümöl-
csök voltak találhatóak, abból lakmároztak. Érdekessé-
ge a szigetnek az is, hogy a Nobel-díjasok miután
Lindauban találkoznak, a záró vacsorát itt Mainau szi-
getén tartják.

Kirándulásunk következõ állomása a közelben elte-
rülõ Svájc volt. A svájci kisvárosban Staadban található
az a Hundertwasser ház, amelyet elsõként kerestünk
fel. Aki még nem volt ilyen típusú házban, most meg-Élményfürdõ

Bodensee színpad Rajna vízesés
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tapasztalhatta, hogy milyen is a bel-
sõ tér hangulata, színvilága: a zöld
tetõ, a szabálytalan ablakok, az
élénk színek és a hagymakupolák.

Miután megérkeztünk Zürich-
be, végigsétáltunk a Bahnhof-
strasse-n, a város legfontosabb és
legforgalmasabb bevásárló utcáján,
elsétáltunk a Zürichi-tóig, majd fel-
tankoltuk magunkat csokoládéval.
A pénteki nap azonban még tarto-
gatott meglepetéseket! Délután a
Rajna-vízesést tekintettük meg
Schaffhausen-nél. Ez Európa leg-
nagyobb vízesése, magassága 23
méter, szélessége 150 méter, és a hangja, ahogy a gye-
rekek fogalmaztak: egekig hatol. Egészen közel me-
részkedtünk a csónakkal a vízeséshez – (persze ren-
desen kapaszkodtunk) – és pár méterrõl fényképez-
hettük a dübörgõ vízmennyiséget.

Véget ért a kirándulás, véget ért a tábor. Álmos sze-
mek kandikálnak ki a hotel elõszobájából vasárnap, az
indulás reggelén. Hosszú út vár mindenkire. Búcsút ve-

szünk szállásadóinktól, elbúcsúzunk a tájtól, a zöld
domboktól, a magasodó hegyektõl, a nyugalomtól.
Még egy csoportkép – igen az kell…jártunk Németor-
szágban, Svájcban, Ausztriában és Liechtensteinben…

Mikor jövünk legközelebb? Talán jövõre, és remél-
jük is, hogy jövõre. Talán tavasszal, talán nyáron? Lé-
nyeg: hogy mindenkit szeretettel várunk, hiszen mi
biztosan ott leszünk!

Utolsó nap – szállásunk

Búcsú
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2013. július 22-e, hétfõ.
Miskolc, Tiszai pályaudvar.
Ahogy az utazótáskáimmal
bénázva átcaplatok a töme-
gen, észreveszem Kabai Ló-
rántot és Zemlényi Attilát, a
Mûút irodalmi, mûvészeti és
kritikai folyóirat szerkesztõit
– igaz, nekem õk csak a tá-
borvezetõim, Lóri és Zöme.

Rájuk mosolygok, és kör-
benézek; majdnem csupa is-
meretlen arc, ez kell. Végre
megint itt vagyok. Harmadjá-

ra vágtam bele a két említett kortárs költõ által szerve-
zett ötnapos Szöveggyár táborba, ezúttal oldalamon
egy új táborozóval s egyben jó barátnõmmel, Zsuzsival
érkezve.

Azt hiszem, mindig nagyon vártam, hogy megkez-
dõdjön a nyári szünet. Hogy eljöjjenek azok a napok,
sõt, hetek, hónapok, amikor végre nem nyekereg az éb-
resztõm hajnalban, vagy amikor végre elolvashatok egy
többszáz oldalas regényt anélkül, hogy bûntudatom
lenne, hogy tanulás helyett csinálom, és amikor végre
annyiszor láthatom a barátaimat, ahányszor csak aka-
rom. Személy szerint nekem mindig is sokkal több
kedves ismerõsöm volt az osztályomon, iskolámon kí-

vül, mint általában másoknak. Részben köszönhetõ ez
ennek a bizonyos tábornak, amelybe még anno 2011-
ben csöppentem, a Deákpoézis irodalmi pályázat ré-
vén, amelynek díjátadóján mint „legjobb húsz induló”
egyike vettem részt. Akkor még nem sejtettem, milyen
lényeges szerepet tölt be ez az esemény az életemben,
és milyen széles vigyorral fogok visszagondolni rá.

Azt hiszem, az idei szervezés nyert nálam a há-
romból, annak ellenére, hogy néhány barátom nem
tudott velünk táborozni különbözõ okokból. Azon-
ban a friss tagokkal bõvült társaság kárpótolt minden-
ben; ennyi különleges embert egy helyen ritkán látok.
Ezek a lányok és fiúk nem csak emberileg fantaszti-
kusak, de nagyon tudnak verset írni is. Ez egybõl be-
bizonyosodott számomra, amikor mûhelymunka és
véleményezés, kritizálás céljából mindenki néhány
elõre kinyomtatott mûve felkerült a tárgyaló csempé-
zett falára. Ja, apropó, helyszín: idén is a Lenin Kohá-
szati Mûvek lezárt szekciója, a Factory Aréna vagy,
ahogy mi nevezzük, a Vasgyár.

Harmincan próbáltunk ihletet meríteni a dohos vas-
beton falakból, a súlyos, rozsdás ajtókból vagy éppen a
történetesen legálisan szétgraffitizett felületekbõl, és a
bmx-es, rolleres félmeztelen srácokból. Na jó, utóbbiak
talán nem hatottak annyira inspirálóan, viszont õk is
egy hétre beköltöztek az I. számú Irodaház bútorozat-
lan szobáiba, hogy félig szakadt szivacsokon, hálózsák-
ban aludjanak, és ne legyen lehetõségük látni a saját ar-
cukat napokig – mindhárom ottlétem alatt szinte mind-
végig parkoló autók visszapillantójába hunyorítva fé-
sülködtem, csak a legutolsó reggelen leltem rá egy ko-

Mûút – Szöveggyár irodalmi alkotótábor, és ami mögötte van

Filó Mariann
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szos tükörre egy még porosabb helyiségben. Most ír-
jam azt, hogy mostoha körülmények? Inkább úgy fo-
galmazok, hogy kibírható, de ismerek olyan – kivált-
képp – lányokat, akik biztosan nem bírnák ezt cérná-
val. Nem gond, végül is, nem õket célozták meg ezzel a
programsorozattal, ha kijelenthetem ezt. A Szöveggyár
tábor lakói mindannyian javíthatatlan csodabogarak
egy kicsit. Valaki biztos azt mondaná ránk a szó pejo-
ratív jelentését hangsúlyozva, hogy furcsák vagyunk.
Mostanában ki tölti a szabadidejét vers- és prózaírás-
sal? Tutira senki, mivel magától értetõdõen ez tök ciki
dolog. Nem?

Nos, szerintünk nem.
Visszakanyarodva a hétfõhöz: igen, hamar megtört

a jég. Kezdetben még gyámoltalanul, félénken somo-
lyogtunk a másikra és igyekeztünk memorizálni leg-
alább a keresztneveket, Kalliopé, Shira, Szilvi, satöbbi.
A tapasztaltabb résztvevõk egyikeként szinte kötelessé-
gemnek éreztem, hogy megpróbáljam terelgetni az is-
merkedési diskurzusok menetét, de lassacskán maguk-
tól is feloldódtak a gátlások. Napnyugtakor már úgy ne-
vetgéltünk együtt, mintha évek óta lenne szerencsénk
egymáshoz. Na de a totális összehaverkodás elõtt még
megérkezett elsõ vendégünk Antal Balázs személyé-

ben. Kiderült róla, hogy a Mûút internetes portálján
dolgozgat, miközben egyszerre a Nyíregyházi Fõiskola
tanára is, és hogy sajnálatos módon nemrég elveszítet-
te a borotváját. Az irodalom webes megjelenésérõl, di-
gitális formájáról tartott egy tartalmas elõadást – Zömé-
tõl és Lóritól naponta kaptunk valami általuk elõre
megszervezett fejtágítást, hogy mégse csak a verseink
véresen komoly fikázásával és (látszólag!) hihetetlenül
oda nem illõ poénkodással teljen az idõ. 

Ezután bejártuk az egész gyári placcot, amit én már
egy kissé untam, úgyhogy próbáltam a szervezetem
minél effektívebb lehûtésére koncentrálni – szerencsé-
re ragyogó nyári napsütés és forró kánikula kísérte vé-
gig az egész hetünket. Az est leszálltával egy újabb fe-
lettébb magas mûvészeti értékkel bíró kulturális intéz-
ménybe battyogtunk el: az Öntöd-e? nevû kocsma pár
sarokra áll a gyártól, és a törzshelyünkké vált, olyany-
nyira, hogy a pultosnõvel, a híres-neves Ancsával rend-
kívül szoros viszonyt alakítottunk ki. A bázisra vissza-
térve várt minket az úgynevezett kommunizmus-
party, amelyben igazából semmi nem volt kommunis-
ta, sõt még szocialista sem, de mindenesetre nagyon vi-
dáman és hangosan zajlott.
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Kedden megesett az elsõ filmvetítés, a Jackie
Brownt játszották le nekünk. Szégyenteljesen beval-
lom, hogy a táborozók nagyrészével összesen körülbe-
lül hat percet láttunk belõle, ám ez nem meglepõ, te-
kintve, hogy ez a program eddig egyszer sem aratott
osztatlan sikert a szöveggyárosok körében. Ebéd után
Jenei László, a Mûút kritika-esszé rovatának szerkesz-
tõje a rövidprózáról és a novellákról mesélt nekünk,
majd privilégiumunkból hasznot húzva ellátogattunk a
gyár egyik óvóhelyére, amelyrõl igazából nem tudtam
meg, hogyan is nézhet ki, ugyanis vaksötétben kellett
hátakat tapogatva megtennünk az egész távot a pince-
helyiségben. Ezt követõen befutott az egyik legjobban
várt elõadónk, a nálunk méltán népszerû Ficsku Pál, a
maga vontatott, bolondos és borgõzös valójában. Ösz-
szegyûltünk a nagyteremben, és végignéztük, hogyan
lapít ki az NKA alkotó ösztöndíjas szerzõ egy gyanút-
lan darazsat Zöme szendvicsével az asztalon, miután
az megpróbált kárt tenni benne, hogy aztán ironikusan
elemezze a nõi test felépítését, összehasonlítva azt egy
sertésével (utalva egy nemrég publikált kötetre, amely-
ben társszerzõként szerepel, malacokról írt prózájával)
– ezt mi természetesen felettébb szórakoztatónak talál-
tuk. A továbbiakban a kézzel írt levelekre, smsekre és
emailekre jellemzõ fogalmazási és írásképi különbsé-
geket mutatta be egy adott szituációban. Ez kifejezet-
ten érdekesnek és interaktívnak bizonyult, mivel szöve-
geit velünk olvastatta fel párbeszédszerûen. Mivel nem
hagyhattuk, hogy az Öntöd-e? pótolhatatlan Ancsájá-
nak ottlétünk egyetlen estéjen is nélkülöznie kelljen
bennünket, szokásunkhoz híven újra betértünk hozzá,
számtalan patetikus vagy éppen kevésbé szenvedélyes
biliárdpartit lejátszva.

Harmadnap ugyancsak várt ránk egy film, a Blöff,
délutánra pedig megérkezett Gaborják Ádám, a József
Attila Kör elnöke Sopotnik Zoltán kortárs költõvel.
Elõbbi a test-motívumról tartott elõadást a modern kul-
túrában, utóbbi pedig egy kreatív írásra hajazó feladat-
tal készült. Egy általunk választott mû – legyen az film,
novella vagy videoklip, akármi – egy, számunkra emlé-
kezetes jelenetébõl kellett dialógust kreálnunk röviden
és szellemesen, úgy, hogy felbukkanjon benne egy vas-
gyári legenda is. A szerda estét pedig azért kell különö-
sen kiemelnem, mert ekkor derült ki, hogy a frissen
érettségizett táborozóinkat melyik felsõoktatási intéz-
ménybe vették fel, illetve azért, mert megfogadtuk,
hogy ettõl kezdve Ancsától csakis hozzá írt verssel ren-
delünk. Ígéretünket betartottuk, és ennek meg is lett az
eredménye: a pultosnõ olyannyira meghatódott a mû-
veinktõl, hogy kért egy negyedórás szünetet, majd visz-
szatérve elszavalta nekünk akkor és ott helyben költött,
saját versikéjét, amelyben azt ecsetelte, hogy ilyen sze-
retõ és baráti vendégköre még soha nem akadt. Szóval,
ilyen elõzményekkel indultunk neki az utolsó érdemi
napunknak. Délután találkoztunk a grafikus,
képregényrajzoló és illusztrátor Lakatos Istvánnal, a
Lencsilány és a Dobozváros meseregények szülõatyjá-
val. Feladatként elõször egy szöveg nélküli képregé-
nyek életre keltését szabta ki, aztán pedig egymástól
függetlenül alkotások képkockáiból saját sztori elkészí-
tését. Késõbb tiszteletüket tették a helyi slam poetry ve-
zetõ egyéniségei Barcsai László vezetésével, akik egy
élvezetes, dinamikus mûsorral startoltak, utána bele-
vontak minket is egy spontán slamversenybe. A ferge-
teges produkciók prezentálása után következett a késõ
éjszakába nyúló féktelen zenés mulatozás.
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Pénteken mindenki a vártnál korábban, kimerülteb-
ben ébredt, keserû arckifejezéssel, hiszen eljött az utol-
só nap reggele, amikor már csak órák választottak el
bennünket a hazautazástól. Elérhetõségek cseréjével,
csocsómecsekkel, ölelésekkel búcsúztunk egymástól
és a Vasgyártól. A kapu felé sétálva még egyszer hátra-
pillantottam, és a torkomban egy kis gombóccal hagy-
tam magam mögött az ódon tájat, amelyhez annyi em-
lék és érzelem fûz. Kimondatlanul is ígéretet tettünk:
jövõre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk.

A vonaton körömrágcsálva azon töprengtem, mi-
lyen nehezen fogok kibírni újabb 365 napot, amíg újra
találkozhatok a többiekkel. Szerencsére nem kellett
ennyit várnom; ugyanis augusztus elején megalakult a
Gömbhalmaz, ez az általunk is definiálatlan irodalmi
csoport a Facebookon. Új és régi táborozók közül egy-
aránt tizennégyen formáljuk, és lényegében nagyjából
hetente úgymond „kiposztoljuk” valamelyikünk egyik
alkotását az oldalra, hogy a rajongó nagyközönség elol-

vashassa, rágódhasson rajta, emészthesse. Abban a pil-
lanatban, hogy ezt a cikket írom, kezdeményezésünk
már 563 felhasználónak tetszik, amelyhez minden bi-
zonnyal köze van az október 16-án tartott elsõ közös,
budapesti felolvasóestünknek, amely a FÉLonline.hu
közremûködésével valósult meg. Az idei Szöveggyár tá-
bor tehát nem múlt el mindennemû nyom és eredmény
nélkül; Gömbhalmazként (is) törtetve tapossuk az utat
magunk elõtt, élünk, virulunk, írunk tovább.

2011-ben iskolánkból hárman jelentkeztünk
(Berencsik Boglárka, Szaniszló Csilla, Jakab Tamás) az
ELTE Bolyai Kollégiuma által meghirdetett országos
középiskolai természettudományos levelezõs verseny-
re, amelynek témáit a matematika, kémia, biológia,
földrajz és az informatika körébõl merítették. A verse-
nyen 2. helyezést értünk el, és egy nyári táborozást
nyertünk, errõl az elõzõ évkönyvben már beszámol-
tunk. A 2012/2013-as tanévben is felvettük a stafétát,
bár kisebb lelkesedéssel. Ennek ellenére ismét sikerült

bejutnunk a táborba, ami ez alkalommal Sopron köze-
lében került megrendezésre. Errõl szeretnénk most ír-
ni pár sort.

Egy egész csendesnek mondható erdei környezet-
ben töltöttük el a tábor négy napját, Sopron belvárosá-
tól kb. 20 perc buszútnyi távolságra. Az épület maga,
ahol laktunk nem volt túl elragadtató, de annál jobban
tetszett az, ami körülvett minket. Voltunk egész napos
túrán a közeli erdõben, amikor megbizonyosodhat-
tunk róla, mennyire szép helyen vagyunk. Egy kilátóba
is feltornásztuk magunkat, onnan meg aztán végképp
beláttuk a végtelennek tetszõ természetet. Megálltunk
számháborúzni is, ez jó darabig eltartott. De két olyan
este is volt, mikor kimentünk sétálni a sötét erdõbe.
Kellett a kiruccanás, mert napközben elõadásokat hall-
gattunk nagy serényen. Bár volt, amelyik alatt inkább a
szobában ücsörögtünk, vagy éppen aludtunk. Ezt nem
lett volna szabad, de a tábor szervezõi is fiatalok voltak
és megértõk. 

Voltak azonban olyan elõadások is, amikre még ma
is vissza-visszautalok, hiszen hasznos és érdekes dol-
gokat mondtak el. A verseny témáival, területeivel kap-
csolatos elõadásokat hallottunk. Nem feltétlen volt
mind tudományos, vagy tanító jellegû. Volt köztük él-

Kockatábor 2013. június 24-28.

Berencsik Boglárka, Jakab Tamás
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ménybeszámoló, saját kutatásról szóló, ill. amiben ne-
künk is aktívan részt kellett venni. Az egyetemi életrõl
is sok õszinte vallomást hallhattunk. 

Szabad foglalkozásként a legtöbben különféle tár-
sasjátékokkal szórakoztatták magukat és egymást. Mi
leginkább állandó zenével szolgáltunk napközben.
Vagy éppen bejártuk Sopron városát a havi tanulóbér-
let elõnyeit és a szervezõk engedékenységét kihasznál-
va. Talán ez volt a legizgalmasabb része az egész tábor-
nak. Ugyanis a városi élet felkutatása és az utcazenélés
során érdekes emberekkel beszélgettünk; akikkel any-
nyira nem ismertük meg egymást, épp csak egy kicsit
kapott mindenki a másikból, ahogy ennek ilyenkor len-
nie kell. A tábori közösségbõl sokakat már ismertünk

az elõzõ évbõl, de velük egyébként is könnyebb volt
kapcsolatba lépni, mint a soproniakkal.

A város maga viszont nagyon szép utcákat rejt ma-
gában, szerintem már csak ezért is megérte odautazni.
Különlegesen kellemes hangulata van, de egy teljesen
másik közegbe csöppen az ember, ha tapossa az óvá-
ros réges-régi macskaköves utcáit. Teljesen átérezheti a
légkör egyediségét, ha figyeli az épületeket, körbesza-
ladja a templomot, megpróbál minden ajtót kinyitni, és
minden egyes résen kíváncsian bekukkant.

A soproni tábor nagyon sok élményt és tapasztalatot
nyújtott, ami megszépíti az emlékezést. Másnak is aján-
lom, hogy bátran próbálja ki magát egy háromfõs csa-
patban, hiszen így életre szóló élményeket szerezhet.
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Október 17-én kora reggel indultunk Mosonmagya-
róvárra, hogy az ottani Bolyai Gimnázium diákjaival
közösen kísérjük Schirilla Györgyöt futásának kezdõ 3
km-én, aki az országot átszelvén érkezett Salgótarjánba
október 23-án.

Hangulatos út után, a buszban a POFOSZ tagjait
hallgatván, s az egyik bácsi harmonikáján derülve
érkeztünk a mosoni gimnáziumba, ahol megvendé-
geltek bennünket, majd az
emlékfutás színterére vittek.
Kopjafák jelzik a mosoni ’56-
os áldozatok sírhelyét, a szob-
ron mindig van koszorú, vi-
rág. A megemlékezések és
mûsor után Schirilla György
bemelegítette a futókat, majd
szalagot kötött jellegzetes bot-
jára, amire a városokon, falva-
kon áthaladva további szala-
gok kerülnek, hogy mire Sal-

gótarjánba érkezik, már egy színes kavalkádot lá-
tunk.

A kb. 3 km táv megtétele után az egyetem menzáján
ebédeltünk, utána a csoportnak megmutatták a kollégi-
umban rendezett kiállítást, amibõl nekem legjobban az

iskolás és óvodás gyerekek rajzai tetszettek. A rajzok az
õ elképzeléseiket és gondolataikat ábrázolják az ’56-os
forradalomról. Megható, szép és szomorú alkotásokat
láthattunk. Kaptunk egy kedves kalendáriumot is em-
lékbe.

Hazafelé fáradtan ültünk a buszban, de a nap emlé-
ke kellemesen kísért bennünket. Remélem a jövõben is
részese lehetek egy ilyen kalandnak.

A csapat tagjai: Kiss Bence, Dupák Gábor, Tóth-
Szarvas László, Németh Gábor, Benyus Marcell és Ko-
vács Bence.

Mosonmagyaróvár 2012

Dupák Gábor és Kiss Bence
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Immáron harmadik esz-
tendeje hangolom össze az is-
kola labdarúgó bajnokságát,
de még nem hibátlan. 2012
szeptembere is nagy elhatá-
rozásokkal indult, ahogyan
minden tanév a salgótarjáni
Bolyai János Gimnáziumban.
A világ legkedveltebb sportjá-
ról írok most, a labdarúgás-
ról. A legtöbb ember valaho-
gyan kötõdik hozzá, sokan
aktívan ûzik, mások csak
nézni szeretik. A bolyais diá-

kok minden évben nevezhetnek az iskola diákönkor-
mányzata által megszervezett, egész éven át tartó lab-
darúgó bajnokságára. A továbbiakban nézzük meg,
hogy alakult a küzdelem a 2012/2013-as tanévben.

Két idény indult, egy a melegebb, õszi illetve tavaszi
napokra, a szabadtéri betonos pályán, egy pedig a téli

idõszakra, az iskola tornatermében. Összesen 12 csapat
nevezett, 98 tanulóval. Sajnálatos módon a szabadtéri
bajnokság utolsó néhány mérkõzését nem tudtuk leját-
szani, így végleges eredményeket nem tudok közölni.

A téli idény 2012 októberétõl 2013. február középé-
ig tartott, összesen 20 mérkõzést játszott 5 csapat 42 já-
tékossal. A lebonyolításában Baksa Bence segített a leg-
többet, de meg kell említenem Csonka Tamás, Dupák
Gábor és Kiss Bence nevét is. Õk azok, akik évrõl évre
a játékvezetõk csapatát erõsítik. Ezúton is szeretném
megköszönni a közremûködésüket! A terembajnokság
legjobb csapatának a „TFC” bizonyult, õket követte a
„Tizedik bé” csapata, harmadik helyen a „TBK”, azután
a „9. b” és a tabellát a „Lúzer FC” zárta. A gólkirály
Simkó Márton lett a „Tizedik bé” csapatából 17 góllal.

Gratulálok minden csapatnak és játékosnak! Köszö-
nöm a kitartást és a részvételt! Személy szerint nagyon
jól érzem magam a mérkõzéseken, a jó hangulat kelle-
mes élményként marad meg bennem. Remélem a kö-
vetkezõ év még sikeresebben zárul majd!

ÚT EGY SIKERES BAJNOKSÁG FELÉ

(MINDIG VAN MIT TANULNI)

Nyikes Zsombor

A gyõztes csapat
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„Amióta az eszemet tu-
dom, mindig körülvett a víz.
Nem tudok visszaásni emlé-
keimben addig, amíg megis-
mertem az úszás örömét,
csak arra emlékszem, amikor
már lubickoltam benne.” –
emlékszik vissza Székely
Éva, akinek a nevéhez szám-
talan Világ- és Európa-csúcs
fûzõdik.

A sport szeretete az én
gyerekkoromban is valahogy
így kezdõdött el. A nagyma-

mámmal minden hétvégén „pancsolni” jártunk, a szü-
leimmel pedig kirándulni. Nem egészen 8 évesen írat-
tak be úszni és nem volt kérdéses, hogy ott a helyem.
Fokozatosan bevezettük a reggeli edzéseket is, így egy
héten már 9 edzésen vettem részt, melyek idõnként
emberpróbálóak voltak. Maradjunk annyiban, hogy
nem volt vízhiányom.

Részünk volt sikerekben, kudarcokban, sírásban és
felhõtlen nevetésben. Az évek során új barátokat sze-
reztem és Kovács Dénesnek köszönhetõen az úszás

fortélyait is elsajátítottam. Számtalan érdekes helyre ju-
tottunk el a csapattal és a versenyeket lehetõség szerint
igyekeztünk érdekes programokkal kiegészíteni. Ren-
geteget izgultunk az egri uszodatérben az ifi országos
bajnokságon, majd a Debrecenben nem olyan rég át-
adott uszodában a felnõtt országos bajnokságon.

Külföldön is megfordultunk. Többek között Beszter-
cebányán a testvérvárosunkban és Ausztriában egy
Tulln nevû kisvárosban is. Úsztunk világszínvonalú
medencékben, Ludányhalászi bányatavában, és még
az idõjárás viszontagságai sem tántorítottak el minket
egy-egy verseny sikeres teljesítésétõl. A versenyek
után, ha lehetõségünk volt rá meglátogattuk a helyszí-
nek nevezetességeit például az egri sportmúzeumot, a
Miskolc melletti Diósgyõri várat, a debreceni egyetemet
és a hajdúszoboszlói aqua parkot is.

Az úszás mellett több sportágat is kipróbáltam. Pén-
tekenként az órák után Tóth Zénó tanár úr tartott röp-
labdaedzéseket, ahol mindenki jól érezte magát. Az is-
kolai csapattal részt vettünk a megyei diákolimpiákon,
amelyeken szép eredményeket értünk el és így eljutot-
tunk az országos bajnokságra is Debrecenbe.

Minden évben kétszer megrendezésre kerül az atlé-
tika diákolimpia a SESE pályán, amelyen iskolánk több

Sport, ahogy én látom

Kõrös Evelin

Úszók Tullnban Röplabdacsapat – csoportkép Megbeszélés

Részünk volt sikerekben, kudarcokban... ...sírásban és felhõtlen nevetésben
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tanulója évek óta eredményesen szerepel. 2010-ben a
svédváltóval (Rusz Boglárka, Fodor Csilla, Benyus Ágo-
ta és Kõrös Evelin) eljutottunk a budapesti országos
bajnokságra, ahol értékes tapasztalatokat szereztünk.

Az alsóbb évfolyamosoknak bevezetett mindennapos
testnevelés kiváló lehetõség arra, hogy a tanulók jobban
elmélyítsék tudásukat egy-egy sportágban. Lehetõség
arra is, hogy sokféle élménnyel és tapasztalattal gazda-
godjanak, valamint érdekes helyekre jussanak el.

Bíztatok mindenkit arra, hogy találja meg a számára
legkedvesebb mozgásformát és ez váljon mindennapjai
részévé.

Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz
A béke vagy te, sport!

A népeket egymáshoz fûzõ szép szalag,
és testvérré lesznek mind általad

önuralomban, rendben és erõben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak

tõled, a más népek jellemét is éppúgy
megértik s nagyra tartják, hogyha TE
tanítod õket túlszárnyalni egymást,
mert versenyed a béke versenye.

„A tánc verítékes munka?
Eleinte csak kísérletezel és
próbálkozol. Kutatod a tökéle-
test. Sok nap végeztével csak a
fáradtság vesz majd körül.
Idõbe telik, amíg sikerül úgy
táncolnod, ahogy szeretnél és
sikerül valami maradandót
alkotnod.” (Fred Astaire) Sok
ember tévhitben él, hogy a
tánc csak egy könnyû szóra-
kozás, de szeretném tudatni
mindenkivel, hogy a verseny-

tánc egy kõkemény sport, és a legszenvedélyesebb mû-
vészet is egyben!

„Miért is sport a tánc?” Gyakran szegezik felém ezt
a kérdést, hiszen az emberek egy-egy fellépésen csak a
jókedvet és a szórakozást látják a tánc mögött, a ke-
mény munkát sosem. A tánc fizikai és mentális erõvel
egyaránt felruház, mûvelése igazi mûvészet!

„Ha táncolsz, élsz...ha élsz, táncolsz.” Heidi
Groskreutz szavai igen találóak, hiszen az én életem
nagy részét is a tánc teszi ki. De hogyan is kezdõdött ez
az egész az én esetemben? Még tisztán emlékszem az
elsõ táncórámra. Az egyik osztálytársam kért meg rá,
hogy menjek el vele egy tánctanfolyamra. Nem volt

Mûvészet a sportban

Mester Ádám

Pesti országos bajnokság

Kezdõdik a mérkõzés Bolyais focista lányok

Úszók Miskolcon
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könnyû elsajátítani az alaplépéseket, de idõvel ez már
annyira jól sikerült, hogy azóta D (lassan C) osztályos
versenytáncos vagyok. Elsõ tánctanárom Andóné
Hagara Judit volt, nála kezdõdött minden! A következõ
tánciskolámba, a Havanna Táncstúdióba is egy kislány
csábított el (ilyenek ezek a nõk…), ahol közel 7 éve, a
mai napig is szeretettel és kitartással táncolok. Igazi
versenytáncost jelenlegi tanárom, Nyilas Dániel nevelt
belõlem, sokévi munka, szakértelem, türelem, és ener-
gia árán. Neki köszönhetek majdnem mindent, amit
eddig a táncban elértem, s mivel tudjuk, hogy a társas-
táncot nem egyedül, hanem párban ûzzük, páromé,
Markó Virágé a dicsõség másik fele.

Kemény és rendszeres edzés nélkül nem jutottunk
volna el idáig. Hetente négyszer húzunk a lábunkra tán-
cos cipõt az erõnléti és a technikai edzéseken, ugyanis
egy versenyen akár egy oda nem illõ mozzanat is dönt-
het az eredményrõl. Az ilyen megmérettetések alkalmá-
val 5 (néha 7) tagú pontozóbizottság osztja a helyezése-
ket. Egyszerre 6-8 páros táncol a parketten, megpróbálva
magára vonni a bírák figyelmét. Pontozzák a megjele-
nést, a páros erõnlétét, az elõadásmódot, és a technikát
is. Az edzések nagyon jó hangulatban telnek, csoportok-

ra vagyunk bontva a 4 évesektõl egészen a felnõttekig. A
csoportokkal Nyilas Dániel és Antal Barbara, a Havanna
Táncstúdió vezetõi foglalkoznak.

A tánccal nem csak saját magunknak, hanem váro-
sunknak is hírnevet szerzünk! Salgótarjánban régi ha-
gyománya van volt a versenytáncnak, mondhatjuk úgy
is, hogy egy „táncos város”, bizonyítja ezt az évek so-
rán megrendezett több mint 15 táncverseny is. Isko-
lánk is büszkélkedhet nagyszerû táncosokkal, mert tár-
saim (a Medalion TSE táncosai) között is szép szám-
mal akadnak bolyais diákok (Markó Virág, Fodor Do-
minika, Takács Dorottya, Nyeste Dávid, Járja Tamás,
Bakos Benjámin, Szõke Bálint). Velük is remek ered-
ményeket értünk el a látványtánc terén, országos és
Európa bajnoki címet is nyertünk! Ezen eredmények
eléréséhez Juhász Amarilla és Kéri Szabolcs, a Medali-
on TSE vezetõi segítettek minket!

Nagyon örülök, hogy lehetõségem van mûvelni ezt
a gyönyörû és nehéz sportot, és ajánlom mindenkinek,
hogy próbálja ki, táncoljon minél többet, mert, ahogy
Nietsche megfogalmazta „Minden olyan napot elve-
szettnek kell tekintenünk, amelyen nem táncoltunk leg-
alább egyszer.”

Országos bajnokság

Havanna Kupa

Zánkai táncfesztivál A Medalion TSE Európa-bajnok csapata
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Napfény, ragyogó kék ég, vidámság, barátok, buli,
sport. Ez nekünk a strandkézi.

Mindkettõnkben él az a gyermekkori emlék, hogy a
kiságyban a labdáért kúsztunk-másztunk, a hempergõ-
ben versenyeztünk, ki éri el hamarabb. A családban
mindig fontos volt a sport, a kézilabda. Édesapánk csa-
patának rengeteget szurkoltunk, egészen 2001-2002-ig,
s persze a két nõvérünknek is.

Általános iskolában már elsõ osztályban kezdtünk
kézilabdázni versenyszerûen. Aprókként elõször a szi-
vacskézit mûveltük.

A salgótarjáni kézilabda nehéz helyzetbe került.
2002 után édesapánk és az „öreg fiúk”, illetve a volt
besztercés fiatalok megalapították a Strandépítõk
csapatát és a homokban kezdtek játszani, azóta
már teremben is zajlanak az NBII fiú- és lánymér-
kõzések.

Mi a lányokkal, elõször a testvéreinkkel és a baráta-
inkkal neveztünk néhány strandkézis mérkõzésre.
2008-ban elkészült a városi strandkézilabda pálya a
strandon, sok–sok társadalmi munkával. Fiúk, lányok,
besztercések dolgoztak a pályán.

Így igazán méltók lettünk a Strandépítõk névre.
Teljes komolysággal az idén nyáron edzettünk a lá-

nyokkal, három megmérettetésünk volt, az Országos
Junior Bajnokság harmadik helyezettjei lettünk. A fiúk
már több szép eredménnyel büszkélkedhetnek. A
strandépítõk csapata most már a fiú és lánycsapattal is
büszkélkedhet az NB II-ben. A bajnokság meccsei
most zajlanak a teremben, ahol kemény küzdelmek
várnak ránk. Minden kezdet nehéz, rögös úton járunk,
sok akadályt kell leküzdenünk.

Jó lenne szép eredményeket elérni, bizonyítani a tu-
dásunkat, a csapatösszetartást. Ám igazi gyönyörûséget
a nyári strandkézi bajnokságok jelentik, ám nagyon so-
kat kell még fejlõdnünk. Sok szívfájdalom, keserûség, le-
mondás, gyötrõdés is van a sportban, de legalább annyi
öröm is. Jó a Strandépítõk nagy családjához tartozni.

Strandkézilabda

Kisbalázs Klára, Kisbalázs Vera
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Interjú a kitüntetettjeinkkel

Keringõ a diákokkal
Interjú Czene Éva tanárnõvel

A humor a tantestületekben
is az „élet sója”. Lényeges,
hogy a tanárok között is legye-
nek tréfamesterek, kell, hogy
az állandó koncentrációt, az ez-
zel járó feszültséget oldja vala-
mi. Annak a tanárnõnek, aki a
tavalyi tanévben megkapta az
iskola Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetését, nem
kell jókedvért a szomszédba
mennie. Szemében állandóan
ott bujkál a nevetés, a mások
által „feldobott” humoros mon-

datokra mindig van egy csattanós válasza. Ekkor aztán gu-
rul körülötte a kacagás. Emellett természetesen az órákon
és órák utáni foglalkozásokon is komolyan és szigorúan
követel. E kettõ általa nyújtott harmóniában lévõ egyvele-
gét – azt hiszem – minden diák szereti.

Czene Éva tanárnõ jól ismeri iskolánkat, hiszen azok
közé tartozik, akik középiskolás éveiket is az intézmény-
ben töltötték. Örök fiatal, aki ma is otthon érzi magát az if-
júság körében. Nem véletlenül õ a Diákönkormányzat se-
gítõ tanára. A tanítás mellett mindig szervez, koordinál,
tárgyal, táncot tanít, meg ami még jön.

– Kedves Éva! DÖK-ös tanárként egy különleges nézõ-
pontból szemlélheted a tanulóinkat, mondhatni: közöttük
élsz. És egész másképpen, mint a tanórán. Mit mutat ez a
nézõpont? Milyennek látod onnan a fiatalságot?

– Erre a kérdésre a legtöbben azt szokták válaszolni: tel-
jesen mások, mint mi voltunk. Tiszteletlenebbek,
otthonülõsebbek, médiumfüggõk stb. Én meg azt mon-
dom: nem ez a lényeg! Ezek mind külsõségek, illetve kö-
vetkezmények. A lelkük ugyanolyan, mint tíz vagy har-
minc vagy száz éve, csak a „színpadi díszletek” változnak,
a kamaszlélek viszont ugyanaz marad. A problémát min-
den korban az okozza, ahogy ehhez a kamaszlélekhez kö-
zelítünk. A közelítés. Ez a lényeges. Persze másképpen
kommunikálnak, másképpen kötnek párkapcsolatot, lé-

nyegesen más stílusú zenéért
rajongnak, másképpen szóra-
koznak, mindent másképpen
csinálnak, mint mi 20-30 évvel
ezelõtt. Ezt persze tudni kell fi-
gyelemmel kísérni a minden-
napokban, csak így tudjuk
õket hitelesen megszólítani.

Nekem ez nem okoz prob-
lémát se a tanórán, se a DÖK-
ben. Valószínû, az is sokat se-
gít, hogy két hasonló korú fiam
van. De az is lehet, hogy gene-
tikus adottság nálam a jó kom-
munikációs készség. Mindenkihez más-más hangon tu-
dok szólni, az õ saját hangján. Vagy legalábbis õ úgy érzi.
Átlátom a problémáikat, s a gyerekek ezt rögtön megérzik,
s rendkívül hálásak érte. És nem beszélve a humorról! En-
nek a korosztálynak ez lételeme. Csak az tudja õket irányí-
tani, nevelni, akinek van némi humorérzéke. És én ezt is
a családomból hozom. Nem is tudom, hány nehéz helyzet
oldódott meg egy szívbõl jövõ õszinte nevetéssel!

– Te már a középiskolás éveidet is ebben az iskolában
töltötted. Elõny ez vagy inkább hátrány a mostani tanári
munkádban?

– Számomra egyértelmûen csak elõnyei vannak. Nem
értek egyet a bibliai mondattal: senki se lehet próféta a sa-
ját hazájában. Lehet. Engem sok kolléga még tanított is, jó
volt tanárként újra találkozni velük, rengeteget segítettek a
beilleszkedésben. Jó érzés volt, hogy nem egy idegen kö-
zegben kellett újra helytállnom. Régi tanáraim – most már
kollégaként – segítettek, elláttak jó tanácsokkal, megbe-
szélhettem velük a problémáimat. S az is nagy elõny volt,
hogy már középiskolás éveimbõl ismertem az iskola szo-
kásrendszerét, hagyományait, elvárásait. Ezért én örültem,
hogy visszajöhettem ide tanárként. Az persze nem volt
rossz, hogy néhány évig más iskolákban megtapasztalhat-
tam az úgynevezett „mélyvizet”. Így legalább van viszo-
nyítási alapom. Tudom értékelni, hogy itt, a Bolyaiban ér-
telmes, intelligens diákokat nevelhetek és taníthatok.

Czene ÉvaSóvári László
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– Milyen volt a Te középiskolás korodban a diákönkor-
mányzat?

– Már tanulóként is szerettem idejárni. Az akkori DÖK-
öt – mondhatom – elég közelrõl ismertem. Elsõsként let-
tem a tagja, III.-ban és IV.-ben pedig vezetõségi tagként
dolgoztam. Akkor is szerveztünk jó programokat, táncos
mulatságokat, vetélkedõket, papírgyûjtéseket. De a mosta-
ni DÖK-ös élet sokkal színesebb: több és változatosabb a
program, önállóbbak, szabadabbak lehetnek a diákok sa-
ját életük szervezésében. Az iskolavezetés és a tantestület
partnerként kezeli a DÖK-öt, kikérik a véleményüket min-
den õket érintõ ügyben.

– Hogyan mûködik a mostani DÖK a Te segítõ irányítá-
sod alatt?

– Úgy érzem, egyre népszerûbb ez a munka. Egyre nõ
a DÖK-ös létszám. A kívánt osztályonkénti egy-két tanuló
kisebb csoportokká nõtte ki magát. A mostani létszámunk
már kb. 50-60 fõ. És ebben – úgy érzem – némi részem ne-
kem is van. Erre tehát igen büszke vagyok. Úgy érzem, a
kitüntetésem is leginkább ennek az eredményes munká-
nak az elismerése az iskolavezetés részérõl.

– Csak szórakozás a benne dolgozó diákoknak vagy ta-
nulnak is itt valamit?

– Már a kérdésed is sokat elárul errõl, hiszen ahol „dol-
gozni” kell, ott, ugye, nemcsak „szórakozunk”. Bár – úgy
érzem – ez a tevékenység mind a kettõ, illetve a kettõ
együtt: szórakozva dolgozunk és dolgozva szórakozunk.
Rengeteg hasznos képességet fejleszt a DÖK-ös tevékeny-
ség. Megtanulnak rendezvényeket, programokat szervez-
ni, tapasztalatokat szereznek a társaik mozgósításában:
gyakorlatban ismerhetik meg, milyen technikákkal lehet
mozgósítani egy-egy cél érdekében diáktársaikat; mindez
olyan további képességeket generál mint a felelõsségérzet,
a mértéktartás, az önállóság kialakulása. Észrevétlenül fej-
lõdik a problémamegoldó képességük is. És nem beszélve
arról, hogy mindig képviselnek valamit vagy valakiket, a
munka közben megérzik ennek az erkölcsi értékét, érzik,
hogy az õ magatartásuk példaértékû a többiek számára.
Csak így lehetnek hitelesek. Meg lehet figyelni, hogy ezek
a diákok az élet minden területéhez másképp állnak hoz-
zá, sokkal-sokkal pozitívabban kezelik a mindennapok
során felvetõdõ kérdéseket. És még egy igen lényeges mo-
mentum: megtanulnak a hatalommal élni, illetve nem
visszaélni.

– Úgy tudom, tanári pályád eleje éppen a rendszervál-
tás környékére esett. Rejt ez magában valamilyen érdekes-
séget? 

– Igen. Amennyiben történelmileg érdekes az a tény,
hogy én a biológia-testnevelés szakos tanári diplomámat
még a Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskolán szereztem Eger-
ben. Ugyanott lettem tánc- és drámapedagógus, illetve itt
szereztem meg a tanári szakvizsgámat is. De a második
diplomámban már az Esterházy Károly Fõiskola szerepel.

– Mi az, amit a legjobban szeretsz a tanári munkád-
ban?

– Általában szeretek emberekkel foglalkozni, úgyhogy
ilyen értelemben szinte minden kedves nekem a tanári
munkában. Ez motivált már a pályaválasztásban is. Ha
mégis választani kell, akkor a legjobban 12.-es osztályfõ-
nök szeretek lenni. No, nem azért, mert már hamarosan
elmennek. Nem! Mert ekkorra – ha az osztályfõnök jól vé-
gezete a dolgát – már elmélyül, szinte barátivá válik a kap-
csolat az osztályfõnök és az osztály között. Ilyenkor már –
ahogy a régi kabarétréfában is – szinte „félszavakból meg-
értjük egymást”. Mint egy jó családban. 

Nekem ez a második hatosztályosom. A 6 év alatt na-
gyon jól megismerjük, megszokjuk egymást. Imádom azt
az emberi képletet, hogy ebben a képzési formában gye-
rekként kezdik itteni pályafutásukat, és a szalagavatón
már ifjú hölgyek és urak jönnek le a szalag feltûzésekor a
lépcsõn. És ami közte van, azt szeretem a legjobban: meg-
figyelni, hogyan lesz a gyerekbõl felnõtt. És tudni azt, hogy
ebben az átalakulásban nekem is van valamennyi részem.
Hogy ezalatt az idõ alatt egy kicsit anyukájuk és barátjuk
lehettem. Egyszóval: a munkámban legjobban az osztály-
fõnöki tevékenységet szeretem.

Persze ezen kívül dobogós helyen van még a szalagava-
tói tánc tanítása is. A próbák hangulata és a végeredmény
minden évben felejthetetlen élmény számomra. Bízom ab-
ban, hogy másoknak is. Büszke vagyok, hogy egy régi is-
kolai hagyományt sikerült újraélesztenem: az évfolyamke-
ringõt. Ez a tánc a méltóságot, a tartást, a szépség fegyelmét
sugározza a benne résztvevõknek és a nézõknek egyaránt.

– És mivel szeretsz legjobban a szabadidõdben foglal-
kozni?

– Zenét hallgatok, jó filmeket nézek, s szurkolok a fia-
im kosármeccsein. A zene kikapcsol és felemel, a film el-
képzeltet velem olyan világokat, amikben én nem mozog-
hatok, a fiaimat figyelni játék közben – nos, ez annyi pozi-
tív érzelmet szabadít fel bennem, amely semmi mással
nem pótolható.

– Tanárnõ! A tantestület, az iskola diáksága, ezen belül
külön a DÖK-ösök nevében szívbõl gratulálunk a kitünteté-
sedhez. Köszönöm az interjút!
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Milyen gyorsan múlik el
37 év az ember életében úgy,
hogy a legkevésbé sem csö-
mörlik meg a munkájától, mi
több, még mindig rendületle-
nül elkötelezett iránta és arra
törekszik, hogy a legjobban
végezze? Miért határozza el
valaki, hogy majdnem négy
évtizedet kamaszok között
töltsön, és hogy okítani pró-
bálja õket mind tanulmányi,
mind nevelési céllal? Hogyan
kell befejezni egy karriert

mondhatni a csúcson, és elérni, hogy mindenki egy
olyan személyként emlékezzen ránk, akire még a
nyugdíjba vonulása után is büszke egy egész intéz-
mény? Ilyen kérdésekre kaptam meg a választ Kiss
Ernõné tanárnõtõl, ám nem csupán ennek az interjú-
nak a készítése során, hanem sokkal inkább a négy
tanév – igaz, jelenleg még csak három tanév és két hó-
nap – alatt, amíg nekem angolt tanított a két tanítási
nyelvû ötosztályos képzésben.

– Nem tudom, hogy feltette-e már valaki Tanárnõ-
nek a kérdést, hogy miért választotta ezt a pályát. Én
minden esetben meglehetõsen kíváncsi vagyok, hogy
mi motivál valakit abban, hogy pedagógusi munká-
nak szentelje az életét.

– Azt hiszem, errõl még senki nem érdeklõdött.
Gyerekkoromban volt egy kedvenc játékom. A naptár-
ból összeválogatva keresztneveket egy füzetbe csinál-
tam magamnak egy osztályt. Esõs napokon, amikor
nem lehetett kimenni játszani, ezeket a képzeletbeli
gyerekeket tanítottam. Körülbelül ötödikes vagy hato-
dikos lehetettem, és borzasztóan szerettem nekik ma-
gyarázni, még feleltettem is õket. A másik indok, hogy
az osztálytársaimnak rengetegszer segítettem, mivel
minden tantárgyból jól teljesítettem általános iskolá-
ban és gimnáziumban egyaránt. Azt vettem észre,

hogy könnyen meg tudom
velük értetni a tananyagot.
Az én idõmben a tanári pá-
lya vonzónak számított.

– Pontosan mikor kezdett
tanítani? Mik a legélénkebb
emlékei az elsõ hónapokból?

– 1976-ban kezdtem, ak-
kor még fõleg oroszt tanítot-
tam, majd nagyjából hat-hét
évvel késõbb bejött az angol
is, és a kettõ kiegyenlítõdött,
azonban 1988 után már csak
az utóbbi maradt az oktatás-
ban. A leggyakrabban felidézett emlékeim az osztály-
fõnöki órákról valók. Sokszor eszembe jut, amikor
egyszercsak ott álltam a tanári asztal másik oldalán,
hallgattam, amit az egyik tanítványom mond, és nem
tudtam, hogy mit feleljek a kérdésére. Nem volt egy-
szerû diákból tanárrá válni hirtelen. Úgy értem, maga
a szakma soha nem okozott gondot, azt volt nehéz
megtanulni, hogy milyen szituációt és problémát ho-
gyan kell kezelnem, különbözõ helyzetekben hogyan
kell viselkednem, melyek az új elvárások velem szem-
ben. Arra is emlékszem, hogy eleinte mennyire lenyû-
göztek a diáknapok, azok akkor még sportversenyek-
bõl álltak, amelyeken fiatal tanárként én is szerepel-
tem. Ez az iskola sokkal nyitottabbnak bizonyult,
mint ahová én jártam anno. Nemcsak az ifjúság kép-
zésére, hanem a magatartásuk formálásra, a szabad-
idejük eltöltésének különbözõ módjaira egyaránt
nagy hangsúlyt fektetett. Komplexebbnek éreztem a
Bolyait az összes szempontból.

– Köztudott, hogy számtalan versenyt, tanulmány-
utat Ön kezdeményezett az iskolánkban, és szervezte
õket hosszú idõn keresztül. Melyeket tartja a legfonto-
sabbaknak ezek közül?

– Bennem állandóan ott bujkált az újítani akarás, a
jobbítás szándéka. Sokat gondolkodtam, hogy lehetne
közelibbé, színesebbé, érdekesebbé tenni a vetélkedõ-

„Arra koncentráltam, hogy amin éppen dolgoztam, 
a legjobban sikerüljön”

Interjú Kiss Ernõné tanárnõvel

Kiss ErnõnéFiló Mariann
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ket, hogy a gyerekek ne csak azt érezzék, hogy min-
den az iskolapadról szól. Ezért volt például a
Christmas Party, ahol a tanulók kibontakozhattak, il-
letve én azt is lényegesnek tartottam, hogy a diákjaim
fellépjenek a Bolyai Körön. Számomra a Szülõk-
Nevelõk Báljának szervezése szintén fontosnak bizo-
nyult, illetve az, hogy minimális tõkébõl valósítottuk
meg az elképzeléseinket. Örökösen arra koncentrál-
tam, hogy amin éppen dolgoztam, a legjobban sikerül-
jön. Természetesen a tanárok, szülõk, fiatalok támo-
gatása nélkül semmi nem jöhetett volna létre. A tanul-
mányutakat tekintve nyilvánvalóan az angliai út a leg-
népszerûbb, amely már a 1990-es évek eleje óta szer-
ves részét képezi a nyelvoktatásnak – ebbõl is látszik,
hogy a Bolyai mindig is élen járt ebben. Azzal kapcso-
latban pedig, amit szóba hoztam, hogy ez az iskola a
szabadidõ szerezésével is foglalkozik, a diszkókat, il-
letve a júniusi fõzõversenyt tudom említeni. Az élet
nem csak tanulásból áll, és biztosítanunk kell, hogy
ezt a gyerekek is megtapasztalhassák.

– Kétségkívül jól megérdemelten megannyi elisme-
rést, kitüntetést, díjat kapott a sokéves munkájáért.
Melyiket emelné ki mindközül?

– Mindenképpen a helyit, a Salgótarján Közoktatá-
sáért Díjat. Ugyanakkor volt szerencsém Amerikában
tölteni öt és fél hetet 1989-ben a Soros-ösztöndíj ré-
vén. A Bolyai emlékérem is sokat jelentett nekem, mi-
vel azt a kitüntetettek életpályájáért szokták odaítélni.
Ezekért azonban rengeteget tettem.

– Mit nevezne Tanárnõ a karriere csúcspontjának,
ami miatt azt mondja, hogy érdemes volt ezt a pályát
választani? Érvényesült-e esetében „a hobbim a mun-
kám”- elv?

– Igen, mindvégig azt csináltam, amit szeretek.
Osztályfõnökként és szaktanárként mindenféle felada-
tot meg tudtam oldani, sikeresen túllendültem a nehéz
idõszakokon. Büszke vagyok, hogy sokakkal meg tud-
tam szerettetni mind az oroszt, mind az angolt. Más-
részt remek munkahely volt a Bolyai, igaz, hogy sokat
dolgoztam, ellenben rendkívül támogató környezet-
ben. Folyamatosan volt lehetõségem kipróbálni új dol-
gokat, soha egyetlen igazgató sem mondott nemet az
ötleteimre, csak bátorítást, ösztönzést kaptam. Továb-
bá, ebbe az intézménybe mindig érdeklõdõ, nyitott
gyerekek jártak, akiket jó volt tanítani, hiszen – ahogy
ezt valaki már régen megfogalmazta – ehhez elenged-

hetetlen a tanár egyénisége, a diákok befo-
gadókészsége, illetve a megfelelõ óraszám. Úgy gon-
dolom, hogy a tanítványaimat mindig fellelkesítettem,
és ennek eredményeképpen mindegyikük magas
szintre jutott, ez részben a kéttannyelvû képzés haté-
konyságának köszönhetõ, hiszen – véleményem sze-
rint – sok impulzus összegzõdése következtében az
ide járók megbízható, folyékony nyelvtudást szerez-
hetnek.

– Mennyire tartja kellemes hangulatúnak a saját
óráit, ahová mi szívesen járunk? Mitõl jó egy tanár?

– Én a gyerekekben az embert néztem, illetve abból
indultam ki, hogyha valami nekem nem jó, akkor
másnak se, ebbõl kifolyólag azt nem csinálom. Illetve
mivel jómagam is szeretek nevetni, fontos nekem,
hogy ne görcsöljenek az óráimon. Dolgozatot is csak
akkor írattam velük, ha elõre megbeszéltük az idõ-
pontot és a számonkért anyagot, mert arra voltam kí-
váncsi, hogy mit tudnak, nem arra, hogy mit nem.
Nyilván a saját gyerekek léte is meghatározó abban,
hogy az ember hogyan bánik a diákjaival. Egyértelmû-
en magas elvárásaim voltak velük szemben, könnyen
senki nem kapott ötöst tõlem, csak az, aki kiérdemel-
te. De szerintem, mindig következetesen értékeltem
és a megfelelõ hangot is megtaláltam.

– Mindenkit egyedivé tesz az a metódus, ahogy má-
sokat tanít. Miért gondolja – ha egyáltalán –, hogy az
Ön oktatási módszere más, mint általában a többi pe-
dagógusé?

– Négy-, öt-, illetve hatosztályos kéttanyelvû osztá-
lyokban ugyancsak tanítottam, és az évek során el-
döntöttem, hogy ki kell alakítanom magamban egy lo-
gikus rendszert, amely szerint haladni akarok a tan-
anyaggal. Ehhez muszáj volt hosszútávon gondolkod-
nom, és lebontani mindent kisebb részekre. A nyelv-
tanoknál ez például nagyon hatásosnak tûnt, hiszen
ott mûködik leginkább az anyagrészek egymásra épü-
lése, fokozatos nehezebbé válása. Azt kijelenthetem,
hogy a középszerûséggel semmiben nem elégszem
meg, valamint hogy igyekszem a szüntelenül változó
világ új elvárásait, aktualitásait figyelembe venni. A
nyelvoktatás ezernyi tekintetben módosult, emiatt ne-
künk, tanároknak is megállás nélkül képeznünk kell
magunkat, úgy, hogy a gyerekek ebbõl tanulmányi
szinten gazdagodhassanak. Olyan készségeket is át
kell nekik adnunk, olyan praktikákat megmutatnunk,
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amelyeket késõbb hasznosítani tudnak majd való élet-
ben, például, nektek tavalyelõtt projektmunkát adtam
fel. Egy tankönyvet, leckét mindig részletesen kiegé-
szítettem ahhoz, hogy kifejezetten pontos, alapos és
mélyreható tudás birtokában legyetek.

– Mi a véleménye arról az elméletrõl, miszerint az
egymást követõ generációk egyre kevésbé fogékonyak a
tanulásra? Ez igaz?

– Mások a gyerekek, mint régen, azonban ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy butábbak, lustábbak. Egy-
szerûen felgyorsult a világ. A fiatalok mostanában kü-
lönbözõ területen rendkívül tájékozottak, hihetetlenül
sokoldalúak. Önállóak, temérdek fantasztikus ötletük
van, ennek következtében manapság a tanároknak is
felkészültebbnek kell lenniük, többet közvetíteniük,
mint valaha.

– Van olyan dolog, amit másképp csinálna, ha meg-
tehetné?

– Azt hiszem, alapvetõen semmin nem változtatnék
lényegesen, legfeljebb nem lennék ennyire érzékeny.
Az is igaz, hogy ahogy öregedtem, egyre bölcsebb let-
tem, és ezzel párhuzamosan talán kevésbé szigorú.

– A záró kérdésem nem meglepõen az utolsó angol-
csoportjához kapcsolódna, amelynek én is a tagja va-
gyok. Gyakran eszébe jut, hogy jövõre már nem kell be-
járnia? Hogy gondol erre? Magától értetõdõen vegyes
érzései lehetnek.

– Rengeteg tehetséges tanulóhoz volt szerencsém,
továbbá nagyon sok mindenre kaptam lehetõséget itt
szakmai szempontból. Örülök, hogy egy ilyen jó csa-
pattal tudom befejezni a pályafutásomat. Úgy gondo-
lom, hogy nagyon eredményes a munka nálatok, és itt
visszatérek ahhoz, amit már az elõbbiekben fejteget-
tem; a tanár sikeréhez kellenek a nyitott gyerekek.
Szerintem ebben a tekintetben abszolút egymásra ta-
láltunk.

– Egyetértek Tanárnõvel, és végül szeretném hoz-
zátenni, hogy nagyon örülök, hogy engem Ön taní-
tott angolból, mert úgy hiszem, hogy az én esetem-
ben teljesen kifizetõdött a tanulásba fektetett szor-
galom, amelyet az Ön által kiszabott színvonal el-
érése érdekében teljesítettem. Köszönöm szépen ezt,
illetve az interjút, és további jó egészséget, sikereket
kívánok!
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– Mondj néhány szót ma-
gadról!

– 24 éve élek Salgótarján-
ban, itt kezdtük el igazán fér-
jemmel a közös életünket, itt
születtek a gyerekeim, itt ér-
zem otthon magam. Fiatal
gépészmérnökként elõször
az Acélgyárban dolgoztam,
majd néhány év múlva, a
gyerekeim születése után
családi vállalkozásba kezd-
tünk, melyet azóta is épí-
tünk, fejlesztünk.

– Volt szereped abban,
hogy a gyermeked a Bolyai János Gimnáziumot vá-
lasztotta?

– Mikor 2004-ben a lányom gimnáziumválasztás
elõtt állt mi szülõk a 4 éves két tanítási nyelvû osz-
tályt javasoltuk neki, mert úgy gondoltuk, hogy az
angol nyelvet, melynek tudása manapság elenged-
hetetlen, ott lehet a legalaposabban megtanulni.
2008-ban, amikor a fiamra került a sor, már nem is
merült fel más iskola, más képzés választása, mint a
két tanítási nyelvû, ezúttal azonban már az 5 osztá-
lyos képzési formában.

– Hány évig voltál a szülõi választmány tagja?
– 5 évig
– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Az osztályfõnök kért fel rá.
– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Úgy emlékszem, hogy már az elsõ alkalommal

otthon éreztem magam ebben a szerepkörben, mert a
nagyobb gyerekemnek köszönhetõen minden teendõ,
esemény ismerõs volt.

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

– Az eltelt évek alatt folyamatosan azt tapasztaltam,
hogy a mi iskolánkban nagyon jó kapcsolat van a szü-
lõk és az iskola között, nem volt soha fennakadás, ami-
kor szükség volt az együttmûködésre. Ebben a kapcso-
latban az SZMK egy jól mûködõ híd szerepét tölti be.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös progra-
mok voltak? Jónak tartod
ezeket az ismerkedési, talál-
kozási lehetõségeket?

– Közös program, melye-
ken a szülõtársakkal ismer-
kedtünk, találkoztunk, jó né-
hány volt: a gólyaavatótól a
szalagavatóig, én legszíveseb-
ben a szülõk-nevelõk báljaira
emlékszem, mert ez a minden
évben nagyon jól sikerült
program azóta kerül megren-
dezésre, mióta mi bolyais szülõk lettünk. Mindegyiken
részt vettünk vendégként is, de a szervezésben is volt
mindig feladatom. Már nem jár ugyan gyerekünk az is-
kolába, de elhatároztuk, hogy a bálokon ezután is ott le-
szünk majd.

– Díjazottjaink évrõl évre hozzájárultak a fõzõverse-
nyek sikeréhez, amiért köszönettel tartozunk nekik.
Hogyan emlékszel vissza ezekre a rendezvényekre?

– Sajnos egyik fõzõversenyen sem vehettem részt
személyesen, de mindegyiknek a szervezésében ben-
ne voltam a feladatok szétosztásától a fõzéshez szük-
séges fa beszerzéséig.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– A bálok szervezésekor minden alkalommal mi dí-
szítettük a termet, öröm volt másnap vendégként ezen
„díszletek” közé visszatérni. Az osztályterem székei-
nek a festése is az én „vezényletemmel” történt, csoda
volt látni kamasz, semmiért sem lelkesedõ gyerekein-
ket, amint kivétel nélkül hatalmas odaadással mázol-
tak, pakoltak, dolgoztak. Az érettségi környékén is
volt feladatom, talán ez volt a legszebb, mert láttam a
gyerekeket izgulva bemenni, megkönnyebbülve ki-
jönni és megilletõdötten, amikor az érettségi bizonyít-
ványt a kezükbe vették.

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

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Baló Noémivel

Baló 
Noémi

Baksáné
Fodor Krisztina



– Az SZMK-s társammal nagyon sikeres volt az
együttmûködésünk, mindent megszerveztünk, amit
kellett, természetesen jó néhány más szülõ segítségé-
vel. A mi osztályunkban általában ugyanazok a szü-
lõk tevékenykedtek minden programon, de az 5 év
alatt azért sikerült minden szülõt megismernem, azo-
kat is, akik munkájuk miatt ritkábban értek rá a fel-
adatok elvégzésekor.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a
fiad/lányod?

– A lányom 2008-ban érettségizett, õ eddig elvégez-
te a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Tanul-
mányok alapképzését, valamint a Pázmány Péter
Egyetem pszichológia alapszakát. Jelenleg a BME pszi-
chológia mesterképzésére jár. A fiam, aki idén érettsé-
gizett, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodás és
Menedzsment alapképzését kezdte el.

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

– A Bolyai János Gimnáziumot azoknak a gyerekeknek
ajánlom elsõsorban, akik szeretnék igazán jól megtanulni
az angol nyelvet, mely a két tanítási nyelvû képzésben si-
kerülhet a legkönnyebben. Ebben az iskolában a gyerekek
nyugodt körülmények között, fegyelmezett, botrányoktól
mentes légkörben tölthetik el a gimnáziumi éveket.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Nagyon meglepett ez a díj és azóta is büszke va-

gyok rá, hogy erre érdemesnek ítéltek.
– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az

itt maradók számára?
– Szeretném, ha az iskola tanárai ebben a nehéz hely-

zetben, mely a gyerekszám folyamatos csökkenése miatt
alakult ki, tovább vinnék a több mint 40 éve elindított ha-
gyományokat. Kívánom, hogy nagy szeretettel és odafi-
gyeléssel terelgessék a rájuk bízott gyereksereget. Biztos
vagyok benne, hogy az új SZMK-s szülõk segítségére
ugyanúgy számíthatnak majd, mint eddig.

– Köszönöm az interjút!
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– Mondj néhány szót ma-
gadról!

– Verbói Gáborné vagyok,
Szécsényben születtem
1963. 09. 14-én. Általános is-
kolai tanulmányaimat
Szécsényben, középiskolai
tanulmányaimat Balassa-
gyarmaton az óvónõképzõ-
ben folytattam, majd pedig a
Kecskeméti Fõiskolán sze-
reztem óvónõi diplomát
1987-ben. Jelenleg a nógrád-
megyeri óvodában dolgozom

már 30 éve. Férjemmel, Verbói Gáborral már 29 éve
vagyunk házasok, 4 gyönyörû gyermeket nevelünk,
akik 28, 24, 20 illetve 6 évesek.

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

– Részben, Attila ezt az iskolát választotta, azonban
egyetértettem ezzel a döntésével és támogattam õt, hiszen
én is azt szerettem volna, ha ott folytatja a tanulmányait.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Attilának az elsõ hónapok nehezen teltek, sokat be-

szélgettünk az iskoláról, bátorítottam, támogattam. A kez-
deti nehézségek legyõzése után nagyon szép emlékei van-
nak a gimnáziumról csakúgy, mint nekem.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk kap-
csolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

– Szerintem az iskola és a szülõk kapcsolata nagyon jó,
ezen jó kapcsolat meglétéhez pedig elengedhetetlen az
SZMK.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíveseb-
ben? Milyen közös programok voltak? Jónak tartod ezeket
az ismerkedési, találkozási lehetõségeket?

– Természetesen legszívesebben a szalagavatóra
emlékszem vissza, hiszen az volt a legmeghatóbb és
legfontosabb. Viszont az elsõ közös programra, a gó-
lyaavatóra is nagyon szívesen gondolok vissza, ahol a
többi szülõvel is megismerkedhettünk. A szülõk-ne-
velõk bálján is megpróbáltunk minden évben részt
venni, amelyek mindig jó hangulatban teltek.

– Díjazottjaink évrõl évre hoz-
zájárultak a fõzõversenyek sike-
réhez, amiért köszönettel tarto-
zunk nekik. Hogyan gondolsz
vissza ezekre a rendezvényekre?

– Nagyon kellemes szá-
momra az úgymond „fõzõcs-
ke”, ahol nemcsak Attila osz-
tálytársaival ismerkedhettünk
meg a férjemmel, hanem a ta-
náraival és a többi diákkal is.

– Milyen programokban, fel-
adatokban vettél részt szemé-
lyesen?

– A szülõk-nevelõk báljának megszervezéséhez min-
den évben hozzájárultunk a vacsora alapanyagainak fel-
ajánlásával, valamint a vadételek finom elkészítéséhez
szükséges tudnivalókkal.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség? Vol-
tak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Szerencsére nagyon jó hangulatú és segítõkész volt a
szülõi közösség, örülök, hogy a tagja lehettem.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a fiad?
– Attila, az ELTE TTK Földrajz szakára nyert felvételt.
– Hogyan ajánlanád az iskolát szülõként a középiskolát

most választóknak?
– A pedagógusok rengeteg energiát fektetnek bele abba,

hogy ilyen jól felkészítsék az ott tanuló gyermekeket, ez az
érettségi eredményeken és versenyeredményeken is meg-
látszik. Kiváló tanulmányi kirándulásokon is részt vehet-
nek a diákok, ahonnan rengeteg tapasztalattal gazdagod-
va térhetnek haza.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Egyáltalán nem számítottam a díjra, nagyon megle-

põdtem és jó érzéssel töltött el, hogy gondoltak rám.
– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az itt

maradók számára?
– Azt szeretném üzenni az SZMK tagjainak és a taná-

roknak, hogy továbbra is ilyen odaadóan és örömmel vé-
gezzék a munkájukat, a diákoknak pedig azt, hogy tanul-
ni, tanulni, tanulni!

– Köszönöm az interjút!

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Verbói Gábornéval

Verbói GábornéPálné Gordos Zita



– A 2012-2013-as tanév
végén a Bolyai Napok ünne-
pi rendezvényén megkaptad
a gimnázium legmagasabb
kitüntetését, a Bolyai Emlék-
plakettet és Díszokiratot.

– Milyen érzés volt átven-
ni a díjat?

– Nagyon jó érzés volt.
Elégedett voltam addigi
munkámmal, és persze a
színpadon állva nagy öröm
öntötte el a szívemet.

– Miért kaptad a kitünte-
tést?

– Kimagasló tanulmányi-és versenyeredményei-
mért, és amiért közösségi munkákban is részt vet-
tem.

– Mennyit kellett dolgoznod ehhez? Megérte-e a be-
fektetett idõ és energia?

– Meg kellett érte dolgozni, de nagyon megérte, hi-
szen erre hajtottam, mióta átkerültem.

– Mik a terveid a jövõre nézve?
– Sebész szeretnék lenni. Miután elvégeztem az

orvosi egyetemet, azt tervezem, hogy visszajövök
Salgótarjánba, és itt fogok dolgozni.

– Milyen az egyetem? Hogy gondolsz vissza a 
Bolyaira?

– Az egyetem tetszik, elég jó érzés orvosira járni,
de nagyon nehéz is egyben, teljesen más világ. Itt na-
gyon keményen kell tanulni, a bolyaiban ehhez ké-
pest „nyaraltam”. Nagyon szerettem odajárni, rende-
sen otthon éreztem magam a suliban, imádtam a tár-
saságot, a baráti körömet, meg senkivel és semmivel
nem volt bajom. Bármihez tudtam alkalmazkodni, a
tanárok szerettek, én is õket. Egyáltalán nem érez-
tem kötelességnek, vagy kényszernek hogy suliba
kellett járnom, tényleg élveztem a fentebb említett
okok miatt, és ezzel szerintem a minimálisra egysze-
rûsítettem a dolgokat. Tehát ami másnak szenvedés
volt esetleg, az nekem móka és tényleg móka volt a
javából. Mert nem telt el olyan nap, hogy ne szóra-
koztattuk volna egymást, hogy ne nevettünk volna

végig egy fél napot legalább,
szóval már csak ezért is,
mindig vártam a másnapot.
Ami pedig a tényleges köte-
lességeket illeti, az bõven
teljesíthetõ volt nekem, egy-
általán nem találtam nehéz-
nek. Ha valami nem nehéz,
és még szórakoztató is, rá-
adásul ilyen szeretõ embe-
rek vesznek körül, akkor
biztosan elmondhatom róla,
hogy ez életem egyik leg-
szebb idõszaka volt! Büszke
vagyok, hogy a Bolyai diákja lehettem.

– Említenél-e pár emlékezetes pillanatot, élményt?
– Emlékezetes pillanatok vannak bõven. Talán a

francia diákcsere volt meghatározó élmény számom-
ra, de az év végi fõzéseket is nagyon szerettem. Vagy
amikor parókában voltam egész nap. A diáknap
rendkívüli volt (fõleg amikor a mi osztályunk volt a
rendezõ, azt nagyon élveztem), vagy amikor meg-
nyertem a „legszexibb nõvérke” címet. De nekem
minden napban, vagy majdnem minden napban van
valami emlékezetes, ha elkezdeném felsorolni, akkor
szerintem velem lenne tele az egész évkönyv.

– Mit ajánlasz a Bolyai diákjainak?
– A bolyai diákjainak azt ajánlanám, hogy õk is

legalább valamennyire próbáljanak így hozzáállni az
iskolai élethez, mûködjenek együtt. Nem kell ellen-
állni, sokban megkönnyítik a saját dolgukat, sokkal
jobban ki tudják így élvezni a középiskolás életet,
mert egyetemen a nyakunkba zúdul minden. Na meg
persze tanuljanak becsületesen, írják meg jól az
érettségit, szerepeljenek eredményesen a versenye-
ken, szóval vigyék tovább az iskola hírnevét!

– Köszönöm szépen! Kitartást az egyetemhez, és
sok sikert céljaid megvalósításához!
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„Azt tervezem, hogy visszajövök Salgótarjánba”
Interjú Gyõri Alexszel

Gyõri AlexBerencsik Boglárka
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Interjúm alanya Racs Esz-
ter, aki 6 éves középiskolai
karrierje alatt több tanulmá-
nyi versenyen ért el irigylésre
méltó eredményt, mint ameny-
nyi kötelezõ olvasmányt egye-
sek ez idõ alatt elolvasnak, mi-
közben kitûnõ tanulmányi
eredményt mutatott fel folya-
matosan. Éppen ezért kapta
meg a Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetést, isko-
lánk legrangosabb kitünteté-
sét. Bolyais éveirõl, és az

egyetemi életrõl kérdezgettem.
– Számítottál a díjra?
– Nem, igazából sosem szoktam számítani díjra,

hiszen nem azért teszek semmit, hogy kitüntessenek.
Számomra nem ez a legfontosabb, persze nagyon
megtisztelõ és jólesõ érzés díjazottnak lenni.

– Milyen érzésekkel vetted át?
– Természetesen boldogan vettem át, ám kicsit el-

csodálkozva is, hiszen a 6 év alatti munka úgymond
lepergett, egy perc alatt eltelt, és furcsa visszagondol-
ni, mennyi mindent sikerült ennyi idõ alatt véghezvin-
ni. Alig tudtam összeszámolni, hány tanulmányi, illet-
ve mûvészeti vagy sportversenyen szerepeltem az itt
eltöltött évek során. Örülök, hogy ezekkel a Bolyai hír-
nevét öregbíthettem. ☺

– Hová, milyen szakra mentél továbbtanulni?
– Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Pedagógiai és Pszichológiai Karának pszichológia
BA szakára, és mellette az egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán portugál minor szakirányra.

– Milyen az egyetemi élet?
– A mi karunkon elég élénk és pezsgõ a hallgatói élet,

egyáltalán nemcsak abból állnak a napjaink, heteink, hogy
elõadásokra járunk, szerintem ez a legeslegjobb benne.
Összetartó csapat vagyunk (habár több mint ezren va-
gyunk). Azt hiszem a lehetõ legjobb helyre kerültem per-
sze az idõvel tudni kell gazdálkodni, de mivel én alapvetõ-
en egy elég pörgõs típus vagyok, ezért nem zavar, sõt, in-
kább örömet okoz, hogy mindig van mit csinálni, és hogy

néha egyszerre három helyen
kellene lenni. ☺ Sokkal sza-
badabb az egyetemi élet, mint a
középiskolai, ám pont ezért
nagyobb felelõsség is hárul az
egyetemistára.

– Hogy tekintesz vissza a
gimnáziumban eltöltött idõ-
szakodra? Mit adott neked a
Bolyai?

– Az itt eltöltött idõ most
hirtelen már úgy tûnik, mintha
ezer éve lett volna, pedig pár
hónapja még én is a bolyais
voltam… Természetesen jó kedvvel gondolok vissza az itt
eltöltött évekre, a Bolyai is hozzájárult ahhoz, hogy most
az ELTE hallgatója lehessek, és azt tanuljam tovább, amit
szeretek. Ennél több nem is kell (jelenleg persze).

– Mit üzennél a frissen középiskolába érkezett diá-
koknak, és mit a végzõsöknek?

– A középiskolába érkezõknek azt üzenném, hogy
az elejétõl fogva igyekezzenek minél jobban teljesíteni,
ha továbbtanulási terveik vannak. Persze késõbb is el
lehet kezdeni igyekezni, én sem úgy érkeztem 7. osz-
tályban a Bolyaiba, hogy az érettségire és az egyetemre
készültem, de mindenesetre egyszerûbb, ha már hamar
megfogalmazódnak az emberben a céljai, és elkezd
tenni értük. A végzõsöknek pedig azt, hogy most kell a
legjobbat kihozni magukból és feláldozni a szabadidõt
annak érdekében, hogy a jövõben megtérülhessen a
sok munka. Ha mindent beleadnak, akkor meg is fog té-
rülni, számomra például abszolút megérte!

– Vannak terveid egyetem utánra? Ha igen, mik
azok?

– A pszichológia alapszak elvégzése után a mester-
képzés van tervben. A mesterszak irányok közül a
gyermekpszichológia, illetve a szervezetpszichológia
irányok érdekelnek a leginkább. Pszichoterapeuta
képzést is szívesen végeznék ezek után. Valamint fõ-
ként egy ideális munkahely és otthon megtalálása len-
ne a fõ cél a tanulmányok végeztével.

– Köszönöm szépen, sok sikert az egyetemhez és az
élethez!

„Megtisztelõ és jólesõ érzés díjazottnak lenni”
Interjú Racs Eszterrel

Racs Eszter MáriaJakab Tamás
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– A 2012/2013-as tanévben
kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményeidért megkaptad a Bo-
lyai János Gimnázium és
Szakközépiskola kitüntetését.
Ez már nem „csak” egy-egy
versenyeredményed gyümöl-
cse, hanem az itt töltött hat
évedé. Milyen érzésekkel töl-
tött el a díj átvétele?

– Természetesen nagyon
boldog és büszke voltam.
Egyrészt magamra, hiszen
az Emlékplakett és Díszok-

iratot nem ítélik oda csak úgy, másrészt arra, hogy ezt
a kitüntetést még két osztálytársamnak, Racs Eszti-
nek és Alexnek is megítélték. Nem mindennapi, hogy
egy évfolyamból, pláne egy osztályból három ember-
nek is vannak folyamatosan olyan eredményei, amik
feljogosítják a díjra. Harmadrészt arra vagyok nagyon
büszke, hogy a végzõs kitüntetettek listája idén volt
szerintem a leghosszabb az elmúlt években, és mind
teljes mértékben kiérdemelték a díjakat, és nagyon
örülök, hogy az én nevem is szerepelt ezen a listán.
Az Emlékplakett és Díszokirattal nemcsak az én
munkámat, hanem közvetve mindazok munkáját is
elismerték, akik tanítottak, foglalkoztak velem az el-
múlt években.

– Eredményeid tömkelege nem köthetõ csak egyet-
len tantárgyhoz. Szinte minden területen kiemelkedõ-
en teljesítettél. Megpróbálnád összefoglalni, hogy mi
iránt érdeklõdtél, hol próbáltál eddig szerencsét?

– Visszagondolva, talán könnyebb azokat össze-
foglalni, amibõl nem mentem versenyezni. Az a tí-
pus vagyok, akinek ha tetszik, vagy érdekli valami,
elkezdi csinálni, belemélyedni a témába. Verse-
nyezni is sokszor azért mentem, mert érdekelt a kö-
vetkezõ szint. Máskor azért, mert egyszerûen jó
voltam az adott tárgyból, élveztem, és hajlandó is
voltam dolgozni azért, hogy még jobb legyek. A ki-
tüntetést elsõsorban a zenei, a német nyelvi, és a
kémia versenyeken elért országos eredményeimért
kaptam.

– Tehetséged és szorgal-
mad lett volna más tantár-
gyak magasabb fokú elsajá-
tításához is, de te mégis a ké-
mia mellett döntöttél. Miért?

– Azért döntöttem a ké-
mia mellett, mert rengeteg
lehetõséget láttam benne,
konkrétan a vegyészmér-
nökképzésben. Vegyiparban,
élelmiszeriparban, gyógy-
szergyártásban, bûnüldö-
zésben is el lehet vele he-
lyezkedni, hogy csak pár
dolgot említsek. Más tárgyakhoz kapcsolódó szak-
mákban, amik még érdekeltek volna, nem láttam eny-
nyi lehetõséget, illetve a megfelelõ mennyiségû kihí-
vást. (Valószínûleg, lenne bennük, csak nem keres-
tem eléggé…?)

– Most a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Vegyészmérnöki Karának elsõ éves hall-
gatója vagy. Milyenek az elsõ benyomásaid az egye-
temrõl?

– Mindenképpen nagyon pozitív. A felsõbb-
évesek már jóval a félév elõtt felvették velünk (a gó-
lyákkal) a kapcsolatot. Különbözõ rendezvényeket
szerveztek nekünk az iskolakezdés elõtt, pl. kém-
számtábor, gólyatábor, és a regisztrációs héten a
tankörvezetõ mentorok szervezésében valósult
meg a Gólyahét rendezvénysorozat, ahol összeis-
merkedhetett a tankör, megismertük az egyetem és
a környék épületeit, és a gólyatáboros csapat is ta-
lálkozhatott még egyszer. A mentorok folyamato-
san a rendelkezésünkre állnak, megosztják a ta-
pasztalataikat, segítenek a tankönyvek és jegyzetek
beszerzésében, egyszóval mindenben. Sokkal na-
gyobb szabadsága van a hallgatóknak, mint a kö-
zépiskolában, ezt mindenképpen szokni kell. Sze-
rencsére az elõadók és gyakorlatvezetõk többsége
(eddig) segítõkésznek bizonyult, a rémtörténetek
hõseit sikerült elkerülni.

– Van már elképzelésed arról, hogy a diplomád
megszerzése után mivel szeretnél foglalkozni?

„A megismerés utazás, és a lehetséges utak száma végtelen.”
Interjú Molnár Gábor Bálinttal

Molnár Gábor BálintKiss Anna
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– Még az alapképzés során (5. félévtõl) a vegyész-
mérnökök több irányba is szakosodhatnak. Nekem
eddig az analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány a
legszimpatikusabb. Szerintem túl korai még ezt ki-
mondani, hogy ezt és ezt fogom csinálni az egyetem
elvégzése után. Terveim természetesen vannak, de
még rengeteg új dolgot fogok megismerni a követke-
zõ években, bármelyikhez társulhat egy olyan ötlet,
ami jobb, mint az elõzõ legjobb.

– A Bolyaiban töltött hat éved során rengeteg él-
ménnyel gazdagodtál. Melyek azok, amelyeket még
az unokáidnak is mesélni fogsz?

– Talán a kettõ, ami a leginkább kiemelkedik, a di-
áknap szervezése és lebonyolítása, és a szalagavatós
tánc. Ezeket együtt csináltunk, és hatalmas munka
volt bennük. Én személy szerint nagyon élveztem
mindkettõt. Egyedül összehozni valamit szinte sem-
mi ahhoz képest, amikor egy egész osztály együtt
dolgozik.

– Köszönöm válaszaidat. További sikerekben, ki-
magasló eredményekben gazdag egyetemi éveket kívá-
nok neked magam és bolyais diáktársaim nevében!

Idegesen dobolok az asz-
talomon. Semmi. Nem ad
életjelet. Hol van? Holnap ha-
táridõ. Miért? Hurrikán volt.
Cunami. Elaludt. Elfelejtette.
HOL VAN BUDA GERI?

Ilyen és ehhez hasonló
gondolatok csapongnak a fe-
jemben, miközben egyik
kedvenc régi, de legjobb ba-
rátomra, Gerire várok, bezár-
va a technika börtönébe.
Megóvva egy idegösszerop-
panástól, pár perc múlva már

ír is. Aztán hív. És végre látom õt.
– Tavaly az iskola vezetése Neked ítélte a Bolyai Já-

nos Gimnázium és Szakközépiskola kitüntetését a hat
éven át végzett az osztályközösségen túlmutató közös-
ségi és kiemelkedõ tanulmányi munkádért. Foglalkoz-
tatott, motivált-e ez az itt eltöltött hat év alatt, egyálta-
lán, számítottál-e arra, hogy te fogod megkapni?

– Õszintén szólva, nem is tudtam ezen kitüntetés
létezésérõl, de mindenképp egy rendkívül pozitív
meglepetésként ért. Sosem a kitüntetés vagy díj moti-
vált a tanulásban vagy versenyeken, hanem a tapasz-
talat és a megmérettetés által nyújtott adrenalin. Nem
gondoltam rá, soha, egy pillanatig sem, hogy a téma-
zárókat, vagy akár az érettségit azért kellene jól meg-
írnom, hogy másokat meggyõzzek arról, hogy érde-
mes vagyok arra, hogy honorálják az eredményeimet.

Én magamnak tanultam,
azért, hogy tudjak. Az érett-
ségi vizsga motivált, de én
tényleg abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy a
tudni akarás volt az elsõszá-
mú szempont, valamint az,
hogy ne csak egy elméleti sí-
kon mozgó emberré váljak.

– Milyen érzés volt kimen-
ni, és átvenni a kitüntetést?
Mindannyian elképzeljük,
mint valami hatalmas, már-
már világot megváltó érzést,
hogy milyen is lehet kimenni a pódiumra, és megkoro-
názni azt a 4-5-6 évet, amit idejárunk, de valóban eny-
nyire érzelemmel teli dolog ez? Te hogyan élted meg?

– Mindennek ellenére, amit az elõzõekben elmond-
tam, valóban olyan érzés töltött el, mikor a színpadra
léptem, hogy sikerült megkoronáznom mindazt, amit
tanulmányaim során véghezvittem. Nem vagyok az a
típus, aki könnyek között veszi át a díjakat, de való-
ban megtisztelõ volt belegondolni, hogy más is felfi-
gyelt mindarra, amit tettem, a sok-sok tanulásba vagy
szervezésbe fektetett idõt és energiát. Nem a „semmi
sem volt hiábavaló” érzés fogott el, valójában csak egy
igazi megerõsítés arról, hogy az út, amit választottam,
az jó, és járható. És nem csak szerintem.

Jó érzés volt úgy elmenni a Bolyaiból, hogy nem
csak én hoztam el onnan tapasztalatot, tudást, barát-

Interjú Buda Gergellyel – avagy a Bolyai mosolya

Buda GergelyGéczi Luca



ságokat, lezárt és lezáratlan dolgokat, hanem én is
hagytam ott egy kis darabot magamból.

– Mindannyian tudtuk rólad, hogy te voltál az isko-
la jobb keze. Videók, versenyek, jókedv. Tudatos dön-
tés volt ez részedrõl, hogy ott segítesz, ahol tudsz, hogy
mindenki számíthat rád?

– Az iskolai tevékenységekbe akkor kapcsolódtam
be, mikor elvállaltam az osztályvideó készítését a
2010-es diáknapra. Nem mondanám, hogy tudatos
döntés volt, hogy részesévé váltam az iskolai progra-
mok szervezésének, de innen visszanézve rengete-
get hozzátett a személyiségem kiépüléséhez. A vide-
ókkal és egyéb hozzájárulásokkal nem csak másnak
tettem jót, hanem magamnak is, hiszen azzal foglal-
kozhattam, amit valóban szeretek, ami leköti a fi-
gyelmem. Mindenkinek tanácsolom a jövõre nézve:
próbáljatok meg ott segíteni másokon, ahol ti maga-
biztosak, tapasztaltak vagytok, hiszen ez a saját java-
tokra is válik!

– Utolsó év. Álmok. Számok. Felvételi. Mit éreztél a
végsõ hajrában?

– Az utolsó évfolyam az a periódus, aminek gondo-
latával minden alsóéves csak játszadozni tud, és cso-
dálkozik, hogy képesek ezek a félig felnõtt emberek
megtanulni annyi könyvnyi anyagot. Mi tagadás, a
végzõsöknek rendkívül nehéz dolguk van, én is meg-
szenvedtem, fõleg az utolsó 2 hónapot, amikor már

valóban az alvás rovására ment a tanulás. Valamit va-
lamiért. Ezt gondoltam. Szerencsére sikeresen vettem
az összes vizsgámat, ami az utolsó mérföldkõ volt szá-
momra, mielõtt kitárult elõttem a nagyvilág. Egy jó ta-
nács: vegyétek komolyan az érettségit, de tartsátok
észben, hogy inkább azt teszteli az érettségi, hogy ké-
pesek vagytok-e elkötelezni magatokat egy feladat
mellett. Bármelyik utat is választjátok magatoknak
érettségi után, ne feledjétek, hogy bátraké a szeren-
cse.

– Gondolkodva nézek a kamerába. Ott ül velem
szemben, a világ másik felén csokibarnán, mosolyog-
va. Mint mindig. Felvették õt. Sikerült neki, megcsinál-
ta. Mégsem maradt itthon, õ mert elmenni, mást vál-
lalni. Különbözõt.

– Jaj, – teszi még hozzá – azt hiszem, ez az, amit
egy iskolának igazán adnia kellene: nem csak lehetõ-
ségeket, jóval inkább a képességet, hogy fel is ismer-
jük, hogy vannak! Nekem nem mondta egy tanárom
sem, hogy az érettségi a cél, hogy azért kell küzdeni.
Az érettségi egy állomás, ahonnan aztán olyan vonat-
ra – esetemben repülõre – szállhatunk, ami odarepít,
ahol az álmok valódivá –, és minden, amit itt tanultam
gyakorlativá válik.

– Geri jelenleg a Kanári szigeteken él és dolgozik.
Programokat szervez, filmezik is. És most ott moso-
lyog…
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A 2012/2013-as tanév vé-
gén Bálint a 4 éven át vég-
zett közösségi munkájáért
és kiemelkedõ tanulmányá-
ért a Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola ki-
tüntetésében részesült. Eb-
bõl az alkalomból készítet-
tem vele interjút.

– Számítottál rá, hogy ilyen
kitüntetésben lesz részed?

– Sejtettem, de sok tehetsé-
ges diák volt az évfolyamon,
nem voltam biztos benne,

hogy bekerülök a szerencsések közé. A korábbi évek-

ben 3-4 hasonló díjat adtak át,
most pedig hetet. Ez is azt iga-
zolja, hogy sok példás mun-
kájú diák végzett idén.

– Meglepetést okozott, ami-
kor kiderült, hogy te is díjazott
leszel? Örültél neki?

– Amikor küldték a meghí-
vót a Bolyai napok rendezvé-
nyére, akkor még nem gon-
doltam, hogy ilyen díjat ka-
pok, csak egyszerûen azt hit-
tem, hogy a tanulmányi ver-
senyeredményeim miatt fo-
gok oklevélben részesülni. De amikor osztályfõnököm,

Aki pedagógus szeretne lenni
Interjú Antal Bálinttal

Antal Bálint GergelyLehoczky Orsolya



Berencsikné tanárnõ átadta nekem a meghívót, és kö-
zölte, hogy az elsõ sorokban foglaljak majd helyet, és az-
tán az ünnepségen kiszólítottak és megkaptam a Bolyai
János Gimnázium és Szakközépiskola Kitüntetését, na-
gyon boldog voltam, hogy ilyen nagy megtiszteltetésben
részesülhettem.

– Milyen eredményeknek köszönheted ezt a sikert?
– Elsõsorban, mert a 4 év folyamán, igyekeztem min-

den tantárgyból, a maximumot nyújtani. Az évek alatt
több megyei és országos versenyen vettem részt külön-
bözõ tantárgyakból, és sikerült rangos helyeken végez-
nem. Például: az Irinyi János Kémia versenyen megyei
2. helyezett lettem, és országos helyezést értem el a né-
met Spiel und Gewinn versenyen, ahol 15. lettem. Ezen
kívül a közösségi munkából is kivettem a részem. Sze-
repeltem több iskolai ünnepségen, amelyek összeállítá-
sában és szervezésében is aktívan közremûködtem.

– Hogyan emlékszel vissza az itt eltöltött éveidre?
– Ez a 4 év nagyon meghatározó az életemben. Befo-

lyásolta a továbbtanulási elképzeléseimet, jövõbeli ter-
veimet. Szerettem az iskolai közösséget. Nem csak a di-
áktársaimmal, a tanáraimmal is sikerült jó kapcsolatot
kialakítanom. Szerettem ide járni, annak ellenére, hogy
minden reggel korán kelve vonattal kellett vidékrõl be-
járnom. Mai napig örömmel gondolok vissza az itt eltöl-
tött pillanatokra, és ha idõm engedi, akkor meglátoga-
tom a régi iskolámat, jóérzéssel jövök be, hiszen szíve-
sen fogadnak volt tanáraim és diáktársaim is egyaránt.

– Melyik egyetemen, milyen területen tanulsz most?
Hogy érzed ott magad?

– Szerencsésnek mondhatom magam, felvettek az el-
sõ helyen megjelölt egyetemre. Az ELTE TTK osztatlan
tanári szakán tanulok, történelem-természetismeret a
két szakom. Nagyon jól érzem magam, jó a csoportom.
Mi vagyunk az elsõk az újonnan bevezetett tanársza-
kon, ezért nagyobb figyelem irányul ránk, aminek na-
gyon örülünk. Mivel jó alapokat kaptam, szereztem a
Bolyaiban, viszonylag könnyen ment a beilleszkedés az
egyetemen.

– Vannak már konkrét terveid a jövõvel kapcsolat-
ban?

– A jövõre nézve igen konkrét elképzeléseim vannak:
az egyetem elvégzése után pedagógus szeretnék lenni
mindenféleképpen. Annak ellenére, hogy sokan meg-
jegyzéseket tesznek a tanári szakmára (pl.: alacsonyak a
fizetések, nehéz bánni a diákokkal stb…) bízom benne,
hogy sikerül majd elhelyezkednem pályakezdõ tanár-
ként itthon, Nógrád megyében.

– Mit üzensz a jelenlegi bolyais diákoknak?
– Elsõsorban azt, hogy legyenek büszkék az isko-

lájukra, iskolánkra. Nem minden gimnazista diák
mondhatja azt el, hogy egy ilyen összetartó iskolakö-
zösségnek a tagja. Erre talán csak akkor jön rá az em-
ber, mikor elballag, amikor kikerül ebbõl a közösség-
bõl. Az iskolai ünnepségeken, vagy a diáknapokon ta-
pasztalható különösen ez a közösségi összetartó ér-
zés, amelyet az itt eltöltött évek alatt minden bolyais
diák megismer.

– Köszönöm az interjút, tanulmányaidhoz további
sok sikert kívánok!
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Grajzel Dániellel készít-
hettem interjút, aki elsõként
vehette át iskolánk tantestü-
lete által ebben a tanévben
létrehozott TALENTUM dí-
jat. Ezt a díjat olyan végzõs
diákok kapják, akik kiemel-
kedõ versenyeredményeik-
kel öregbítették iskolánk
hírnevét. Dani a kiemelke-
dõ tanulmányi eredménye
mellett az atlétikában telje-
sített országos szinten is ki-
magaslóan.

– Számítottál a díjra, amikor megkaptad mit érez-
tél?

– Nem számítottam rá, ugyanis ezt a díjat most
osztották ki elõször. Ketten kaptunk, a másik díja-
zott Mester Márk, ezúton is szeretnék neki még egy-
szer gratulálni. Nagyon örültem a díjnak, nagy meg-
tiszteltetés volt számomra. Nagyon jól esett, hogy
ennyi tehetséges diák közül, mint amennyi az évfo-
lyamunkon volt, külön kiemeltek engem is.

– Ha jól tudom nem a sporttal tanultál tovább…
Melyik egyetemre és milyen szakra jársz jelenleg?

– Igen jól tudod. Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Fizika szakán tanulok.

– Egyetem mellett tudsz esetleg valamilyen sportot
ûzni, vagy hogyan lehet ezt egyáltalán összeegyeztet-
ni a tanulással?

– Sajnos a jelenlegi órarendem nem teszi lehetõvé
a rendszeres sportolást, de szeretnék a második fél-
évben, a BEAC-ba eljárni, atletizálni. Ez egy rendkí-
vül nagy múltú és eredményes klub. Olyan egyesült-
be járni, ahol több olimpiai és világbajnok is meg-
fordult már komoly fejlõdési lehetõséget hordozna
magában.

– Hiányzik a Bolyai? Mik hiányoznak a legjob-
ban?

– Hát hiányzik is meg nem is… Mindenki nagyon
várta már az egyetemi, fõiskolai éveit így én is.
Ugyanakkor így visszagondolva, ami középiskolás-

ként soknak vagy nehéznek
tûnt azt most örömmel elfo-
gadnám. Hiányoznak az
emberek, akiket megismer-
hettem, a tanáraim termé-
szetesen. A legjobban az at-
létikaedzések hiányoznak
Pálfalvai Zoltán igazgató úr-
ral és a többiekkel, elõfor-
dult ugyan, hogy egyedül
ugrottam magasat a terem-
ben, de sokszor tucatszám
futottuk a köröket az udva-
ron. Sok szép emlékem fû-
zõdik az iskolához.

– Sokszor versenyeztünk együtt, hol a SESE pá-
lyán, hol a Bolyai tornatermében, de sohasem lát-
tam fáradtságot rajtad! Mit jelent számodra a ma-
gasugrás? Hogyan viszonyulsz hozzá?

– Számomra mindig fontos volt a mozgás, a
sport. A magasugrás egy rendkívül összetett sport-
ág, ami igénybe veszi a teljes fizikumot, sõt a szelle-
mi képességeket is. Mindig is úgy tekintettem rá,
mint remek idõtöltés, feszültséglevezetés, ahol az
ember a léc mellett, mindig a képességeinek a hatá-
rait tologatja egy kicsit feljebb.

– Mik a céljaid, ha elvégezted az egyetemet?
– Hát elég korai még errõl beszélni, de kutatóként

szeretnék dolgozni vagy egy cégnél vagy valamilyen
kutatóintézetben, a legjobb lenne itthon, Magyaror-
szágon, de nem zárom ki annak a lehetõségét, hogy
esetleg külföldön dolgozzak, kutassak.

– Végezetül, mit üzensz a mostani bolyaisoknak?
– Ne úgy tekintsetek a tanulásra, iskolára, mint

valami hatalmas szörnyûségre vagy teherre, amitõl
alig várjátok, hogy megszabadulhassatok. Ez egy le-
hetõség, ajándék, hogy minél jobb, teljesebb embe-
rek legyetek. Használjátok ki, amíg lehet, mert az
Élet ennél csak rosszabb, nehezebb lesz.

– Köszönöm az interjút és kívánok neked további
sikereket mind az életben, mind a sportban!
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AZ ELSÕ TALENTUM DÍJAS BOLYAIS
Interjú Grajzel Dániellel

Grajzel DánielMester Ádám
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– Mester Márkkal beszél-
gettem, aki a 2012/13-as tan-
évben Talentum díjat kapott
öt éven át kiemelkedõ tanul-
mányaiért, illetve a néptánc-
ban elért sikerekért, iskolánk
nevének öregbítéséért. Szá-
mítottál rá? Milyen érzés volt
átvenni a kitüntetést?

– Valahol mélyen esetleg.
Nagyon jól esett, hogy mél-
tónak találtak rá, a néptánc
az életem része, nem gondol-
tam volna, hogy a középis-

kolai tanulmányaim végeztével díjat kapok miatta.
– Õsszel a Mûszaki Egyetem jármûmérnöki szakán

folytattad tanulmányaidat. Mennyiben más ez az új
életforma? Hogyan tekintesz vissza a régi iskoládra?

– Egyetemen már máshogy néznek ránk. Sokkal
többet kell tanulni, elõfordul, hogy az órán elhangzot-
tak felét sem értjük. Természetesen így kevesebb
idõm marad a próbákra és a fellépésekre, de igyek-
szem a lehetõ legtöbbet kihozni önmagamból. Szeret-
tem a gimnazista éveket, de mindenképpen jó tovább-
fejlõdni. Remek osztályom volt, jó közösséget alkot-
tunk, sok barátot szereztem. Hiányoznak a tanáraim,
különösen Czene Éva tanárnõ, illetve Cserkúti Edit ta-
nárnõ, akikkel szoros kapcsolatot alakítottam ki az
évek folyamán.

– Beszéljünk most egy kicsit a táncos életedrõl! Mió-
ta néptáncolsz? Milyen sikereket értél el vele? Mit jelent
számodra magyar néptáncosnak lenni?

– Óvodás korom óta táncolok, lassan 14 éve. Gyer-
mek kategóriában többször is indultam versenyeken,
területi versenyen kétszer kitüntetésben részesültem.
Rengeteg fellépésem volt és van jelenleg is, nem csak
országon belül, hanem határainkon túl is. Jártam már
Erdélyben, Franciaországban, Németországban,
Svájcban, Lengyelországban és Szlovákiában. De a
legfõbb siker, hogy rengeteg barátot szereztem! Mi,

táncosok nagyon jó közössé-
get alkotunk. Táncosnak len-
ni életérzés! Felveszed a gyö-
nyörû viseletet, ami rögtön
egyfajta tartást ad. Kihúzod
magad és mosolyogsz. Ha
szomorú vagy, boldog leszel,
ha boldog, akkor még boldo-
gabb!

– Az elmúlt években veled
képviseltük a bolyais néptán-
cosokat mind iskolai, mind
pedig városi rendezvényeken.
Kötelességednek érezted ezt?
Mit üzensz annak, aki átveszi ezeket a feladatokat a
jövõben?

–Nem kötelességbõl, de tudtam, hogy valakinek
össze kell tartani a csapatot. Engem kerestek meg a
fellépésekkel kapcsolatban, én készítettem a koreográ-
fiákat. Még nem tudom, hogy ez a feladat a jövõben
kire hárul, de azt üzenném, hogy ezt csak szívvel-lé-
lekkel csináljátok! Csak akkor, ha ti is élvezitek, nem
pedig nyûgnek érzitek. Örülök, hogy mindig nyitottan
fogadták a bolyaisok a mûsorainkat, mert akihez nem
áll annyira közel ez a mûfaj, az is végignézte és még
tapssal is megtisztelt.

– Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívá-
nok neked az egyetemista tanulmányaidhoz! Remél-
jük sokat hallunk még sikereidrõl és látunk Téged tán-
colni a különbözõ rendezvényeken!

„Ha szomorú vagy, boldog leszel, ha boldog, 
akkor még boldogabb!”

Interjú Mester Márkkal

Mester Márk MátéBakos Judit



113

Interjú a kitüntetettjeinkkel

Andrássy Fanni ebben az
évben ballagott el iskolánk-
ból, 5 évig bolyais diák és 4
évig a diákönkormányzat ve-
zetõje volt. Többek között
ezekrõl az évekrõl, tevékeny-
ségérõl kérdeztem elõdömet
valamint arról, hogy most ho-
gyan telnek napjai…

– Mit adott számodra az is-
kola diákönkormányzatában
eltöltött 5 év? Hogyan gon-
dolsz vissza ezekre az idõkre?

– Rettentõ sok emléket, ta-
pasztalatot. A sok móka és „közösségi munka” mellett
(persze egyáltalán nem éreztem annak) barátságok
születtek a közösségünkön belül. Soha nem fogom elfe-
lejteni a Czene Éva tanárnõvel eltöltött idõt, a sok neve-
tést és örömöt. Persze itt is – mint ahogy minden szer-
vezetben – voltak kisebb konfliktusok, de ez elenyészõ
volt a sok boldog pillanat mellett. Remélem, a többiek is
így gondolják. Ha visszaemlékezem bolyais életemre,
csupa boldogság fog el és ennek nagy szerepe van a Bo-
lyai Diákönkormányzatának is.

– Hogyan telnek napjaid a bolyais évek után? Jelen-
leg hol tanulsz?

– Nagyon szeretem a fõvárosi életet. Szerencsére
nagy a nyüzsgés, amit élvezek, azonban sok az egész
napos rohanás, amit itt Salgótarjánban nem tapasztal-
hatott meg igazán az ember… A Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészettudományi Karán pszichológiát
hallgatok.

– Életed álma volt, hogy ezen a szakon tanulj tovább,
milyen érzés volt mikor megtudtad, hogy felvételt nyer-
tél?

– Igen, kiskorom óta pszichológus szeretnék lenni, de
a magas ponthatárok miatt nagyon sokat kellett tanul-
nom, hogy felvegyenek. A remény azért megvolt, de in-
kább a rossz dologra voltam felkészülve a ponthatár meg-
határozása elõtt. Sikerült! Rettenetesen örülök, hogy itt
tanulhatok. Bár a napi 2,5 óra utazást még meg kell szok-
nom (fõleg, hogy a Bolyaiba 5 perc séta alatt odaértem).

– Milyen számodra az
egyetemi élet?

– Egészen más, mint a
gimi. Jó, jó, persze én is csak
most kezdem megismerni az
egyetem mindennapjait, de
eddig olyan, mint amilyet
vártam. Megerõsített ez az is-
kola abban, hogy pszichológi-
ával szeretnék foglalkozni.
Csodálatos, ahogy az elõadá-
sokon felfedezzük az emberi
lélek rejtelmeit. Szerencsére a
csoporttársaim is nagyon
kedvesek és segítõkészek: sok barátra tettem szert e rö-
vid idõ alatt is, aminek nagyon örülök. Talán az zavar,
hogy nincsenek osztályfõnöki órák – igen tudom, kicsit
vicces hogy pont ezt mondom –, emiatt sokszor nem
jut el hozzánk a fontos információ, ami gyakran szük-
séges lenne. Pedig a Bolyaiban ez nem így volt!

– Folytatod ott is DÖK munkát?
– Kezdetekben szerettem volna a Hallgatói Önkor-

mányzat tevékenységeiben részt venni, de a rettentõ
sok tanulás mellett nem hiszem, hogy lenne energiám
arra is. Az is közrejátszott a döntésemben, hogy a kari
HÖK nem olyan, amire kezdetekben számítottam.

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

– Juj, ez nehéz kérdés! Egyet nem tudok kiemelni.
Egyet biztosan nem… Rengeteg dolog van, amire szíve-
sen visszaemlékezek. Kezdeném a BIT-tel, amit sajná-
lok, hogy csak néhány tanuló tapasztalhat meg a
bolyais élete alatt. A BIT a Bolyai Iskolák Találkozóját je-
lenti, ami igen sokat adott nekem. Azon szerencsések
közé tudhatom magam, akik kétszer is átélték a közel
egy hetes programsorozatot, amit minden évben más
Bolyai nevét viselõ iskola szervez meg. Mind Sóvári ta-
nár úrral és Czene Éva tanárnõvel való felkészülést na-
gyon élveztem, persze a csapat is fantasztikus volt
mindkétszer. Minden percét élveztem, de tényleg. Mel-
lette eszembe jut az osztályom által szervezett gólya-
avató, ami szintén maradandónak gondolok. Sok közös-

A Diákönkormányzat vezetõje volt
Interjú Andrássy Fannival

Andrássy FanniNagyi Kristóf



ségi program, osztálykirándulások Básti tanárnõvel,
utolsó évi ballagásra és szerenádra való készülõdés is
nagy élmény volt. A DÖK-ös programok közül a Rock
Estek, discok és apróbb rendezvények, amin sok érté-
kes emberrel ismerkedtem meg.

– Végezetül mit üzensz a bolyais diákoknak és a
DÖK-ösöknek?

– A DÖK-öt próbáltam strukturálisan átalakítani,
úgy gondolom, részben sikerült is. Nektek lesz a felada-

totok, hogy folytassátok egy olyan remek közösség ki-
alakítását, aminek programjaira lelkesen eljárnak a diá-
kok a szürke hétköznapok mellett.

– Köszönöm az interjút, sikerekben gazdag egyetemi
éveket kívánok neked!

– Én is nagyon köszönöm. ☺
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1. Az osztályok száma 16
2. Tanulók létszáma 453
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 242
vidéki 208
szlovákiai magyar 3

b) korosztály szerint
általános iskolás 84
gimnazista 369

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 26
8. évfolyam 58
9. évfolyam 99
10. évfolyam 76
11. évfolyam 73
12. évfolyam 89
13. évfolyam 32
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A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói
címû fejezetek a 2012/2013 tanév október 1-i állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2012/2013.



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 998-
biológia-testnevelés
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka 2001-
testnevelés
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
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 Ákos 2012-2013
testnevelés
Kancsulik Attiláné 1992-
magyar-népmûvelés
drámapedagógia-könyvtár
Karádi Tamás László 2001-
matematika-fizika
Kiss Ernõné 1976-2012
orosz-angol
Konti Csilla 1986-2003,
matematika – fizika 2008-
Králikné Bajnóczi Éva 1991-2012
magyar-német 
Lékóné Lantos Zsuzsanna 1985-
magyar-orosz-francia
Luke Seth Skeen 2010 -
anyanyelvi lektor
Nagyné Kálóczi Edina 2007-
informatika-matematika-testnevelés
Nagy Mariann 2012-2013
ének
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 Géza 1998-
matematika-fizika
Tóth Krisztina 2011-
angol
Viszóczky Zsuzsanna 1996-
matematika-fizika
számítástechnika
Zsiveráné Fekete Borbála 1981-
angol-orosz
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AZ ISKOLA VEZETÕI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2012/2013.
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde
ügyviteli asszisztens
Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Árpád Sándor 2009-
történelem
Bakosné Sánta Mária 2009-
kémia
Földi Gergely 2011-
rajz
Kiss Ernõné 2012-
orosz-angol
Somogyi Jánosné 2012-
biológia
Tóth Dóra 2011-
biológia-kémia



Augusztus
Tankönyvárusítás
Az év tervezése, tantárgyfelosztás
Tábor a kezdõ évfolyamosok részére
Alakuló értekezlet
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Munkaközösségi foglalkozások
Munkaterv készítése
Órarend készítése
Osztályfõnöki munkaközösségi megbeszélés
Két tanítási nyelvû értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Városi tanévnyitó (sportcsarnok)
Angliai út

Szeptember
Bányarém Fesztivál
Tanévnyitó 
A jelentkezõk irányítása az õszi érettségi vizsgákra
Tanévnyitó Fesztivál
A 11., 12. évfolyam emelt szintû felkészítõre 
jelentkezések pontosítása
Tankönyv pótrendelés
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek
Bolyai kör – Elsõsök bemutatkozása
OKTV jelentkezések
A végzõsök osztálykirándulás
Osztályozó vizsgák
Tantermek szépítése
Tûzriadó
Skóciai tanulmányút
A népmese napja

Október
Kiállítás megnyitó
Október 6-i megemlékezés (rádiós mûsor)
Munkaértekezlet
Papírgyûjtés
Jelvényavató ünnepség – gólyabál
Õszi érettségi vizsga a Bolyaiban
Iskolai statisztika elkészítése
Új iskola bemutató elkészítése
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Bolyai kör – mûvészetek
Október 23-i megemlékezés
Tantestületi kirándulás
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)

November
Õszi szünet
Látogatás a Goethe Intézetbe
Õszi érettségi vizsga szóbeli
Bolyai kör – úti beszámolók
Disco (Diákönkormányzat)
Magyar nyelv napja 
Nyílt hét a szülõknek
Hangverseny
Iskolai szavalóverseny
Nevelési értekezlet
Pályaválasztás 2012 Salgótarján
Gyermekek Jogainak Hete rendezvényei
Bolyai kör – biológia, kémia, földrajz
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Implom József helyesírási verseny
AIDS elleni világnap
OKTV fordulók
Diáknap
Környezetvédelmi vetélkedõ
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Eseménynaptár
2012/2013.



December
Téli sportnap
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ a kezdõ
évfolyamok számára
8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi
vizsgára
Bod Péter könytárhasználati verseny iskolai forduló
Kiállítás megnyitó
Ünnepi Bolyai kör – matematika 
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Szalagavató
Évkönyv megjelentetése
Christmas Day
Karácsonyi ünnep
Téli szünet

Január
Angol nyelvi civilizációs vetélkedõ általános iskolások-
nak
I. félév vége – osztályozó konferencia
Magyar kultúra napja iskolai, városi megemlékezés
Ellenõrzõk kiosztása
Félévzáró értekezlet
Központi írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos
képzésre
Környezetvédelmi vetélkedõ
Bolyai kör – német
Szülõi választmány ülése
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulóknak
A négyosztályos felvételi írásbeli dolgozatok megtekin-
tése
Szülõi értekezletek
10. évfolyam – tájékoztató szülõi értekezlete az emelt
szintû érettségirõl

Február
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
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)

Március
Jelentkezés érettségi vizsgára
A pedagógus továbbképzés következõ éves tervének
elkészítése
Bolyai kör – történelem
Országos civilizációs vetélkedõ
Nõnapi megemlékezés
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Március 15-i megemlékezés
Édes anyanyelvünk verseny
Kiállítás megnyitó
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Bolyai kör - angol, francia
Hangverseny
Papírgyûjtés
A víz világnapja – környezetvédelmi vetélkedõ
Tavaszi szünet
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Április
Berlini út
Erdélyi tanulmányút az emelt szintû történelem cso-
port számára
Hangverseny
Költészet napja koszorúzás, városi rendezvény
Városi Kincskeresõ játék
Kiállítás megnyitó
Bolyaik találkozója – Budapest
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (rádiós mûsor)
Munkaértekezlet – a végzõs évfolyamosok jutalmazása
Nevelési értekezlet
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a
felvételrõl
Osztályozó vizsgák
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája

Május
Bolyai Napok megnyitó
Kiállítás megnyitó
Ballagási vacsora
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Komplex mûvészeti verseny általános iskolásoknak
Német nyelvi országismereti vetélkedõ
Munkaértekezlet
Kihívás Napja
Osztálykirándulások
Magyar Hõsök Emlékünnepe városi rendezvény
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre (10.
évfolyam)
8.,10. évfolyam mérése
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Dohányzás elleni világnap
Pedagógus nap

Június
Városi pedagógus nap
Osztályozó vizsgák
Nemzeti összetartozás napja városi rendezvény
Érettségi dolgozatok megtekintése
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Holocaust megemlékezés – rádiós mûsor
Holocaust megemlékezés városi rendezvény
Osztályozó konferencia
Városi tanévzáró
Helyismereti tábor
Beiratkozás
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
Tanévzáró értekezlet
Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés

Július
Szabadságok
Nyári utak
Német nyelvi tábor Ausztriában

120

Tanév az adatok tükrében



7. D
Ottmár Ádám – tanulmányi

Pál Kinga Ágnes – tanulmányi
Seprényi Dalma – tanulmányi

8. B
Ferencz Bálint – közösségi
Filkor Hanna – tanulmányi
Gortva Boglárka – közösségi

Lengyel Lilla – közösségi
Nagyi Máté – közösségi
Tóth Kinga – közösségi

Vida Anna – tanulmányi

8. D
Keresztesi Viktória – közösségi

Ondrék Patrícia – közösségi
Saját János – tanulmányi és közösségi

9. B
Gregor Gréti Barbara – tanulmányi

Kádárkuti Emese – tanulmányi
Nagy Zsófia – tanulmányi
Seprényi Dóra – közösségi
Tajti Mátyás – közösségi
Vincze Gréta – közösségi

9. C
Hegedûs Nóra – tanulmányi
Králik Adrienn – tanulmányi
Maczkó László – tanulmányi

Mátrai Barbara Judit – tanulmányi
Szmorad Csilla – tanulmányi
Torják Noémi – tanulmányi

9. D
Bensouici Inez – közösségi
Fodor Dalma – közösségi

10. B
Bacsa Bernadett – közösségi
Csabai Dorina – közösségi

Császár Balázs – tanulmányi
Magnucz Márton – közösségi

Mester Ádám Máté – közösségi
Mogyoró Virág – közösségi

Nagy Júlia – közösségi
Simkó Márton – közösségi

10. C
Bálint Sára Réka – tanulmányi

Betlehemi Viktória – tanulmányi
Dancsok Petra – tanulmányi
Dupák Gábor – tanulmányi

Goldmann Júlia – tanulmányi
Guszti Eszter – közösségi
Krista Zsolt – közösségi

Lehoczki Orsolya – közösségi
Reviczki Daniella – tanulmányi
Reviczki Roberta – tanulmányi

Rónay Máté – tanulmányi
Simon Dorottya – közösségi

10. D
Persik Bence – közösségi
Tarr Bence – közösségi

11. C
Juhász Anna – tanulmányi és közösségi

Nagyi Kristóf – közösségi
Ocsovszki Ditta – közösségi

Palaticzky Júlia Rita – tanulmányi és közösségi
Sasvári Péter – tanulmányi

Szaniszló Csilla – tanulmányi
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A 2012/2013-AS TANÉVBEN KIEMELKEDÕ TANULMÁNYI 
ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁT VÉGZETT TANULÓINK



11. D
Báles Anna – közösségi

Császár Boldizsár – közösségi
Gál Martina – közösségi
Jakab Tamás – közösségi
Kiss Anna – tanulmányi
Zsély Virág – közösségi

12. A
Antal Bálint Gergely – tanulmányi és közösségi

Grajzel Dániel – tanulmányi
Kovács Réka Nikolett – tanulmányi

Szántó Anna – tanulmányi

12. C
Csirke Péter – tanulmányi és közösségi

Csorba Máté – közösségi
Fülöp Zsolt – tanulmányi

Juhász Viktória – közösségi
Kiss Dániel – közösségi

Kõrös Evelin – közösségi
Matthesz Flóra – tanulmányi

Molnár Alexandra – tanulmányi
Mucs Karolina – tanulmányi

Tótfalusi János Péter – tanulmányi és közösségi
Turcsányi Georgina – közösségi

12. D
Buda Gergely – tanulmányi és közösségi

Gyõri Alex – tanulmányi és közösségi
Holtai Orsolya – közösségi
Kõrösi Dalma – közösségi
Kurdi Evelin – tanulmányi

Majoros Viktória – tanulmányi és közösségi
Molnár Gábor Bálint – tanulmányi

Pál Eszter – közösségi
Racs Eszter – tanulmányi

Szabó Gréta – tanulmányi és közösségi
Tóth Máté – tanulmányi

Varga Petra – tanulmányi 
Varga Viktória – tanulmányi és közösségi

13. C
Andrássy Fanni – közösségi
Bistei Zsófia – tanulmányi

Fodor Csilla – közösségi
Gál István Gergõ – tanulmányi

Mester Márk Máté – tanulmányi és közösségi
Rónay Boglárka – tanulmányi
Szmolár Dániel – tanulmányi
Tari Alexandra – tanulmányi
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Kitüntetettek

CZENE ÉVA
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

BODORNÉ PAPP TÜNDE
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

KISS ERNÕNÉ
SALGÓTARJÁN 

KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ
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VERBÓI GÁBORNÉ
PATRÓNUS DÍJ

VERBÓI GÁBOR
PATRÓNUS DÍJ

BALÓ NOÉMI
PATRÓNUS DÍJ

Patrónus díj – azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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BUDA GERGELY
12. D

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS

SZAKKÖZÉPISKOLA 

KITÜNTETÉSE

ANTAL BÁLINT GERGELY
12. A

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS

SZAKKÖZÉPISKOLA 

KITÜNTETÉSE

RACS ESZTER MÁRIA
12. D

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

MOLNÁR GÁBOR BÁLINT
12. D

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

GYÕRI ALEX
12. D

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT
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GRAJZEL DÁNIEL
12. A

TALENTUM DÍJ

MESTER MÁRK MÁTÉ
13. C

TALENTUM DÍJ

ANDRÁSSY FANNI
13. C

DIÁKÖNKORMÁNYZAT DÍJA
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Versenyeredmények
2012/2013. tanév
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7. D osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

és hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: SZEMÁN BRIGITTA pótosztályfõnök: Gedõcziné Berger Mária

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. OLÁH DIÁNA
13. OTTMÁR ÁDÁM

14. PÁDÁR BOGLÁRKA
15. PÁL KINGA ÁGNES
16. PETRÓCZY BÁLINT
17. PRÉM DORIÁN BENCE
18. RACS TAMÁS
19. SEPRÉNYI DALMA
20. SZABÓ AMANDA
21. SZALAI MÁRK LIPÓT
22. SZILÁGYI EMÍLIA KINGA
23. SZÕKE BÁLINT
24. TREIBER XAVÉR
25. TURCSÁNYI BENCE
26. VÉRTES DÁVID
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8. 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. BURAI VIRÁG
5. DEÁK MAXIMILIÁN BENEDEK
6. FERENCZ BÁLINT
7. FILKOR HANNA
8. GAJDÁR KRISZTIÁN
9. GORDOS PETRA

10. GORTVA BOGLÁRKA
11. JAKUBOVICS ÉVA
12. KASZÁS LUCA
13. KAZARECZKI MIRELLA
14. KÖBÖL ZSÓFIA
15. LENGYEL LILLA

16. NAGYI MÁTÉ
17. NASZÁDI BOTOND
18. OLÁH MÁRK ÁBRAHÁM
19. ORAVECZ MÁRK
20. RÁTKAI MÁRTON
21. SÁNDOR MÓNIKA
22. SZELE KITTI
23. SZORCSIK VIRÁG
24. SZÕKE BERNADETT ZSÓFIA
25. TÓTH DOROTTYA
26. TÓTH KINGA
27. VÁRSZEGI FANNI
28. VERES LILIEN
29. VIDA ANNA
30. VISKÁRDI MÁRK
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8. 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. KRONOVETTER RÉKA KRISZTINA
19. MÉRÉSZ BALÁZS
20. ONDRÉK PATRICIA MARGIT
21. SAJÁT JÁNOS
22. STORK GÁBOR
23. SULYOK ZSÓFIA
24. TAJTI ZSUZSANNA
25. TAKÁCS DOROTTYA
26. TEKERES PATRIK
27. TURCSÁNYI ÁGOSTON
28. VEREBÉLYI MIRTILL
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9. A osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

és négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: BATKI ARNOLD pótosztályfõnök: Luke Skeen

1. ANTAL ÁRON
2. BERTA BLANKA
3. FICSÓR BÁLINT ÁDÁM
4. FODOR DOMINIKA
5. FÜLÖP ERIK
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 BARBARA
14. NAGY BENJÁMIN DÁNIEL
15. NAGY DOROTTYA
16. PARÓCZI LILLA FANNI
17. PAULÓ JÁNOS
18. PUSZTA ANDRÁS
19. SÁNDOR FANNI
20. SIMON KINGA LORETTA
21. SZMILEK DOMINIK
22. TORÁK LAURA
23. VERES BÁLINT ATTILA
24. VIRÁG TAMÁS
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9. B osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: JUHÁSZ ZSUZSANNA pótosztályfõnök: Albné Bogárdi Tünde

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
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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. LOTHARIDESZ MÁTÉ LÁSZLÓ

10. MACHER VIVIEN
11. MACZÁK DOMINIK

12. MACZKÓ LÁSZLÓ
13. MÁTRAI BARBARA JUDIT
14. MOLNÁR KRISTÓF
15. NAGY DÓRA
16. OSGYÁNI DÁVID SÁNDOR
17. PÁL BÁLINT
18. PINTÉR CSENGE
19. SÜVÖLTÕS NÓRA LÍVIA
20. SZMORAD CSILLA
21. TORJÁK NOÉMI
22. TÓTH ELIZA

9. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: KARÁDI TAMÁS LÁSZLÓ pótosztályfõnök: Hammerné Gál Petra
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9. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HORVÁTHNÉ SCHOLCZ ERIKA pótosztályfõnök: Simonné 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. MAJOROS DÁVID
17. MÁKOS ELIZA
18. PARDY GRÉTA
19. SIMON KATA
20. SULYOK DÁVID
21. TÓTH KAROLA
22. TÖVISI KINGA NIKOLETT
23. TÕZSÉR NOÉMI
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10. 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. CSENGERI ADRIENN
9. GÉCZI LUCA

10. GORTVA RÉKA
11. KELEMEN ÁRPÁD BENCE
12. KELEMEN DÁVID MÁRTON
13. KISS NIKOLETT

14. KOVÁCS FANNI
15. MAGNUCZ MÁRTON
16. MAZGON NATÁLIA
17. MESTER ÁDÁM MÁTÉ
18. MOGYORÓ VIRÁG
19. NAGY JÚLIA
20. NYIKES ZSOMBOR
21. SIMKÓ MÁRTON REZSÕ
22. SZILÁGYI SZILVIA RENÁTA
23. SZMOLÁR NATÁLIA
24. VANÓ KRISZTIÁN
25. VARGA DÁNIEL
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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. SIMON DOROTTYA
26. SPALEK LIÁNA RIA
27. SZARVAS ANDRÁS
28. SZÉLES ANTÓNIA
29. TAJTI KITTI
30. TAMÁS GERGELY
31. TÓTH ALEXANDRA
32. TÓTH PÉTER
33. VICZIÁN RITA
34. ZSÉLY BOGLÁRKA

10. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: CZÍMERNÉ SÉBER DARINKA pótosztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála
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10. 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. JAKAB ZOLTÁN
9. KOVÁCS PETRA

10. LUKÁCS MERCÉDESZ
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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11. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: LÉKÓNÉ LANTOS ZSUZSANNA pótosztályfõnök: Konti Csilla

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
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11. D
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. CSÁSZÁR BOLDIZSÁR RUDOLF
8. DEÁK VIKTOR
9. FARKAS IMRE ANDRÁS

10. GÁL MARTINA
11. GORDOS EMESE
12. HANDÓ MÁTÉ
13. HARASZTI JÓZSEF
14. ILDZSA DÁNIEL
15. JAKAB TAMÁS
16. KISS ANNA
17. KLAGYVIK KLÁRA

18. MAGYAR GÁBOR
19. MARIALUCIA COLOSI
20. MUCSINA STEFÁNIA
21. NAGY BOLDIZSÁR
22. NAGY ERIK
23. NAGY JUDIT
24. NAGYFALUSI BÁLINT PÁL
25. NOVÁK MAJA
26. ORAVECZ DANIELLA BOGLÁRKA
27. PAPP ZSÓFIA
28. PÁSZTOR FRUZSINA
29. PUSKÁS BETTINA
30. SZABÓ ATTILA 
31. SZUKÁN ÉVA
32. TÓTOK PATRIK
33. VENTER ANNAMÁRIA
34. ZSÉLY VIRÁG
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12. A osztály
Négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: BERENCSIKNÉ GEDEON HAJNALKA
pótosztályfõnök: Bagyinszki Boglárka

1. ANTAL BÁLINT GERGELY
2. BABCSÁNY TAMARA
3. BACSA ROLAND
4. BALLA PETRA
5. BÁNFI RICHÁRD
6. BÍRÓ PIROSKA
7. CSEGE DORINA
8. DOVÁL ORSOLYA
9. FARKAS ESZTER

10. FERENCZ ZSÓFIA
11. FURI KRISZTINA BRIGITTA
12. GRAJZEL DÁNIEL
13. KEVICZKI ALEXANDRA KITTI

14. KOVÁCS RÉKA NIKOLETT
15. NAGY DORINA
16. NAGY VIKTÓRIA
17. NÉMETH GÁBOR
18. OLÁH NORBERT
19. PATAI TAMÁS
20. PLÁNKA PETRA
21. RÁCZ ISTVÁN
22. RÁCZ MILÁN
23. SÁNDOR FANNI
24. SZÁNTÓ ANNA
25. TÓTH-SZARVAS LÁSZLÓ
26. ZEMPLÉNYI BENCE GÁBOR
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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

12. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: KANCSULIK ATTILÁNÉ pótosztályfõnök: Batkiné Tótok Katalin
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12. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HOLESNÉ CSIGE ILONA
pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. ÁRMÓS ANNA
2. BERTÓK BABETT
3. BODOR ANNA BOGLÁRKA
4. BUDA GERGELY
5. CSÁK MELINDA 
6. FEKETE KATALIN
7. GEMBICZKI JÚLIA
8. GRAJZEL DAFNA
9. GYÕRI ALEX

10. HOLTAI ORSOLYA LUCA
11. JUHÁSZ DOMINIK
12. KÁSA ZSOMBOR
13. KOVÁCS BENCE
14. KÕRÖSI DALMA
15. KURDI EVELIN

16. MAJOROS VIKTÓRIA
17. MAROSSZÉKY SOMA
18. MOLNÁR GÁBOR BÁLINT
19. PÁL ESZTER
20. RACS ESZTER MÁRIA
21. SUSÁN ENIKÕ
22. SZABÓ GRÉTA
23. SZALAI SOMA LÁSZLÓ
24. SZILÁGYI DONÁT
25. SZLOBODNIK MÁTYÁS
26. TÓTH MÁTÉ
27. VARGA BENCE
28. VARGA PETRA
29. VARGA RÉKA MARIANNA
30. VARGA VIKTÓRIA
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13. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: SZABÓNÉ BÁSTI CSILLA pótosztályfõnök: Hegedûs Krisztián

1. ALMÁSY KINGA
2. ANDRÁSSY FANNI
3. BALÓ TAMÁS
4. BENYUS MARCELL
5. BISTEI ZSÓFIA
6. FODOR CSILLA
7. GÁL ISTVÁN GERGÕ
8. GOLDMANN DÓRA
9. GUSZTI ÁGNES

10. HARASZTI GÁBOR
11. HEGEDÛS FANNI
12. JUHÁSZ DIÁNA
13. JUHÁSZ MÁRK
14. JUHÁSZ NOÉMI
15. KARÁCSONY ESZTER
16. KERESZTÉNYI VIVIEN

17. KOCSIS MÁTYÁS
18. MAROS DÁVID
19. MÁRTON PATRÍCIA
20. MESTER MÁRK MÁTÉ
21. OLÁH ÁGNES
22. PAPP ORSOLYA
23. RÓNAY BOGLÁRKA
24. STORK DÁVID
25. SZELES STELLA ANNA
26. SZENDRÕDI BENCE
27. SZENTES PÉTER
28. SZMOLÁR DÁNIEL
29. SZTRÉMI DÓRA
30. TARI ALEXANDRA
31. TÓTH TIBOR
32. VERBÓI ATTILA
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Érettségi eredmények 2013. május-június

Érettségi átlag: 4,3

Gratulálunk a szép eredményekhez volt tanítványainknak 
és a sikeres felkészítõ munkához tanárainknak!
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Érettségi eredmények 2012/2013
Érettségi átlag: 4,3
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Felvételi eredmények 2013

Felvételi átlag: 89,4 %

Gratulálunk végzõseinknek az elért szép eredményekhez!
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