
Így szólt Kékszakállú,
amikor feltárta asszonya
elõtt az 5. ajtót, s jelképesen
így szól a Bolyai közössége
mindannyiszor, amikor fel-
hangzik a mûbõl választott
néhány taktus – az iskola
szignálja. 

Ezt a birodalmat mutat-
tuk meg barátainknak, ven-
dégeinknek, volt növendéke-
inknek, kollégáinknak 2006.
április 7-én, amikor intézmé-
nyünk fennállásának 40. év-
fordulóját ünnepelte.

Az ünnepet lázas készü-
lõdés, tervezés, kemény, de igazi csapatmunka elõzte
meg. Az iskola diáksága és nevelõtestülete bizonyítot-
ta: valódi közösség, méltó az elõdök formálta 40 év-
hez.

A 2004/2005. tanév záró értekezletén már megha-
tározta a nevelõtestület azokat a feladatokat, amelyek
a következõ tanévben az évforduló megünnepléséhez
kapcsolódnak, így a munka, a szervezés már nyáron
elkezdõdött. Majd a 2005/2006. tanév nyitóértekezle-
tén konkretizálódtak a teendõk, gyakorlatilag minden-
ki tudta, mi a dolga. Túlzás nélkül állíthatom: nem
volt olyan kolléga, aki valamilyen területen ne dolgo-
zott volna az évforduló sikeréért. 

Elsõként a Bolyai-találkozó szervezése kezdõdött,
bár ennek ötlete már 2005 áprilisában megfogant Ma-
rosvásárhelyt. Az ottani találkozón határoztuk el,
hogy a következõ találkozó színhelye a 40. évforduló-
ját ünneplõ salgótarjáni Bolyai lesz. A 6 határon belü-
li és a 3 határon túli iskola meghívása, a program ösz-
szeállítása már szeptemberben elkezdõdött. Ahogyan
indult az internetes matematika-verseny is a Bolyaik
diákjai között. Ugyancsak szeptemberben kezdõdött a
40. évforduló tiszteletére megjelent évkönyv szerkesz-
tése is. Összeállítottuk az iskola volt növendékeinek,
dolgozóinak névsorát, felkértük volt kollégáinkat, ta-
nítványainkat, írják meg gondolataikat az évkönyv
számára. Külön szólítottuk meg a kerek évforduló évé-

ben végzettek egy-egy reprezentatív képviselõjét, az
iskola Bolyaiban végzett tanárait, írják meg emlékei-
ket az évkönyv s az utókor számára. Felmértük, hány
tanulónk szülõje volt bolyais diák, õket is kértük, írják
le gondolataikat szülõként. Megszólítottuk az iskola
volt igazgatóit, hogyan látják a Bolyai múltját, jelenét
és jövõjét. Megemlékeztünk azokról a tanárokról, akik
már nem lehetnek velünk ezen az ünnepen, s köszön-
töttük ezúton is a 40 év kitüntetettjeit és az országos
versenyeken kimagasló eredményt elért tanítványain-
kat. S összeállt egy gazdag anyag az évkönyv számá-
ra.

Közben elindult az aulában hétrõl hétre az iskola
egy-egy évét bemutató történelmi visszatekintés ké-
pekben. S már szervezõdött az iskolatörténeti kiállí-
tás, melyet Herold László igazgató úr történeti vissza-
tekintése, múltidézése tett felejthetetlenné. 

Hívtuk volt és jelenlegi mûvésztanárainkat, hozzák
el munkáikat, mutassák meg mai növendékeinknek
alkotásaikat. Varázslatos kiállítás nézõi lehettünk, s
büszkék voltunk kollégáinkra.

A Bolyai Hónap eseménysora 2006. április 7-tõl
május 6-ig tartott. A Bolyai-találkozó résztvevõi (közel
100 fõ) már április 5-én megérkeztek, elkezdõdött az
ismerkedés a várossal és környékével. Lezajlott a ma-
tematika verseny döntõje: gyõzött a marosvásárhelyi
Bolyai. 

Az ünnep elõestéjén adták elõ színjátszós növen-
dékeink a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
c. darabot, felejthetetlen, profi játékkal örvendeztettek
meg diákjaink bennünket.

A központi ünnepség címét – Útközben – Máraitól
kölcsönöztük. Boldog örömmel köszöntöttük a sok
volt növendéket, kollégát, örömünkre meghívásunkat
sok támogatónk is elfogadta. Velünk voltak egykori
igazgatóink, közülük az elsõ igazgató: Dr. Fabulya
László köszöntötte a 40 éves Bolyait. Beszéde után a
nosztalgiáé volt a fõszerep: képösszeállítást láthat-
tunk a kezdetekrõl. Az építkezés, az elsõ tanévnyitó,
az elsõ ballagás, a névadó ünnepe – megannyi színfolt,
történelemmé nemesedett esemény. 

Megemlékeztünk az alapító tanárokról, a még köz-
tünk lévõket Alma Mater-éremmel ajándékoztuk meg,
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„Ez az én birodalmam!”



az eltávozottakra az In memoriam-fal koszorúzásával
emlékeztünk. 

Az évforduló alkalmából új hagyományt teremtet-
tünk: nagy tanáregyéniségekrõl tantermet neveztünk
el. Így kapta a 2. terem új nevét Dr. Fabulya
Lászlónéról, a könyvtár Csík Pálnéról, a rajzterem
Czinke Ferencrõl és a 9. terem Bácskay Jánosról.

A tanárok után a volt diákok kaptak szót, nevük-
ben Dr. Szabó Sándor mondott köszöntõt, nem tagad-
va meg az örök diákról vallott nézeteinket, élvezetesen
mutatta be a 70-es évek diákéletét.

Alma Mater-éremmel köszöntük meg a segítséget
azon támogatóinknak, akik sokat tettek iskolánk mûkö-
déséért, köztük Gabora Jánosnak, aki felajánlotta a 2006.
évi Gabora Gála bevételét alapítványunknak, többek kö-
zött ennek segítségével rendeztük meg a 40. évfordulót. 

Köszöntötte az iskolát városunk polgármestere:
Puszta Béla, a társintézmények nevében Turányi
Istvánné mondott köszöntõt. Majd Bálint István, a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgató-
ja üdvözölte a salgótarjáni „fiút” a Bolyai nevet viselõ
iskolák közössége nevében. A marosvásárhelyi talál-
kozóról készült filmösszeállítás sokaknak csalt köny-
nyet a szemébe, felidézve a felejthetetlen napokat, s az
összetartozás érzését.

Ezután következett a kitüntetések átadása: az is-
kola legmagasabb kitüntetését, a Bolyai Emlékérmet
dr. Fabulya László, nyugalmazott igazgató, Árpád
Sándor tanár úr és Kiss Ernõné tanárnõ vehette át. A
Bolyai Díszokiratot és Emlékplakettet Pálfalvai Zol-
tán tanár úr,  Sóvári László tanár úr és Tõzsérné
Szentgyörgyi Andrea, a Szülõi Választmány elnöke
kapta. Érettségizõ növendékeink közül kitüntettük
Kovács Andreát, Oláh Krisztiánt, Bakos Zsuzsannát,
Kovács Gergõt, Kasza Esztert, Rusz Anettát, Takács
Brigittát.

A nap méltó zárása volt az elõadómûvészi és a ze-
nei pályát választó egykori növendékeink mûvészeti
gálája. Büszkén hallgattuk õket, csodálatos este volt.

A Bolyai Hónap keretében tartotta éves közgyûlés-
ét a Bolyais Öregdiákok Egyesülete, emlékezve a 40.
évfordulóra, megerõsítve az alapításkor: 10 évvel ez-
elõtt megfogalmazott célokat. 

A Bolyai Hónap zárásaként rendeztük a ballagás
elõtt a hagyományos tudományos ülésszakot. Az idei
azonban az évfordulóhoz méltón rendhagyó volt: nem
a jelenlegi diákok adták elõ kutatásaik eredményét, ha-

nem az egykori növendékek, akik azóta tudóssá értek,
mutatták be legújabb kutatásaikat. Lélegzetelállító elõ-
adásokat hallottunk a legkülönbözõbb tudományterüle-
tekrõl. Tanítványaink a világ minden tájáról visszajöttek
régi iskolájukba. Felejthetetlen a velük való beszélgetés,
tanulságos a Bolyaiból a nagyvilágba vezetõ útjuk.

Szerénytelenség nélkül mondhatjuk: a salgótarjáni
bolyaisok ott vannak mindenhol az országban, de a vi-
lág számos táján. Viszik az iskola s a város hírét, aztán
újra és újra visszatérnek a gyökerekhez, hogy erõt
merítsenek további útjukhoz.

S hogy a Bolyai 40 éve eredményes volt, s a salgó-
tarjáni Bolyait jegyzik országosan is, bizonyítja, hogy
az évforduló alkalmából az iskola megkapta az oktatá-
si miniszter Dicsérõ Oklevelét, Árpád Sándor tanár úr
Arany Katedra kitüntetést vehetett át a pedagógus na-
pon, s Herold László, iskolánk nyugalmazott igazgató-
ja megkapta a legmagasabb pedagógus-kitüntetést: az
Eötvös József-díjat. 

40 eredményes évével a Bolyai jegyzett az ország
középiskolái között. A 2006/2007. tanévvel új korszak
kezdõdik az iskola életében, újabb 40 évek indulnak,
eredmények jönnek reményeink szerint továbbra is. S
ha ez a közösség õrzi a Márai-sorok igazságát: „Utad
értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyze-
tekben élsz, hanem útközben.”, s amit tesz, „az úton
haladó vándor mozdulatával” teszi, akkor méltó az
elõdök megformálta világhoz.
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A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és Szakkö-
zépiskola mindig magas követelményeket támasztott,
mindig nehéz volt oda bekerülni, de mindig könnyû
volt onnan bejutni felsõoktatási intézményekbe. Min-
dig a tehetséggondozás volt a kiemelt feladat, az
egészséges versenyszellem kialakítása minden szakte-
rületen, a teljesítmény-képes tudás, a gondolkodás ké-
pességének fejlesztése mindvégig jellemezte törekvé-
seiket. Problémalátást, szellemi teremtõmunkát, kriti-
kai szemléletet, korszerû ízlést vártak és várnak tanít-
ványaiktól.

Az állandóságot a 40 év alatt a négy évfolyamos
gimnáziumi oktatás jelentette. Az iskola ezen belül is
állandóan törekedett a tanulók számára a továbbtanu-
lási esélyeket növelõ oktatási formákat kezdeményez-
ni és megvalósítani. A város, a városkörnyéki települé-
sek, illetve az egész megye fiataljai számára az igé-
nyes, fáradsággal járó, de eredményekkel kecsegtetõ
tanulási lehetõségeket biztosítani. 1967/68-ban indult
matematika tagozat, ami a következõ tanévekben ma-
tematika-fizika, angol-orosz szakosított tantervû osz-
tályokkal bõvült, majd a biológia és a kémia is beépült
a tagozatok sorába. Az idegen nyelvekbõl speciális
osztály mûködött (6-8 órában tanulták a választott
nyelvet). A kezdetek óta tehát az idegen nyelvek és a
természettudományos tárgyak kaptak nagyobb heti
óraszámot.

1979-tõl a szakosított tantervû oktatást a fakultáci-
ós rendszer váltotta fel. Majd bekövetkezett a szerke-
zetváltás: 1993-tól hatosztályos képzést, 1995-tõl pe-
dig érettségire épülõ felsõfokú szakképzést indítottak.
Ezt bõvítették 2000-tõl érettségire épülõ középfokú
szakképzéssel. 2002-ben indult az angol-magyar két
tanítási nyelvû gimnáziumi képzés.

2003-ban megkezdték a kétszintû érettségire való
felkészítést.

A tanórák mellett tanítványaik folyamatosan ké-
szülnek versenyekre. Miden évben vannak szép ered-

ményeik a különbözõ tanulmányi, mûvészeti és
sportversenyek városi, megyei, területi és országos
fordulóin. Évkönyveik statisztikái évente mutatják a
versenyeredményeket, a 30. évfordulóra megjelent ju-
bileumi évkönyv pedig összegyûjti a 30 év kiemelke-
dõ országos versenyeredményeit (közel 300 tanuló ért
el a 30 év alatt országos versenyen jó helyezést – ez ta-
nulóiknak kb. 10%-a).

Az OKTV-n 100-120 tanuló indul évente, közülük
10-20 fõ jut a második fordulóba, 4-5 diák minden év-
ben az országos döntõbe jut és ott helyezést ér el; az
egyéb országos kifutású versenyeken 300-500 tanuló
indul évente, ebbõl második illetve megyei fordulóba
jut 50-60 fõ, országos döntõben versenyez 20-30 tanu-
ló. Országos döntõbe jutott tanulók száma az elmúlt
években meghaladta a tanulóifjúság összlétszámának
10-20%-át.

Sporteredményeik is számottevõek, a megyei 1. he-
lyezések jó részét tanítványaik hozzák el, országos
helyezést évente 10-20 diák ér el, az utóbbi években
világversenyekre is kijutottak tanítványaik (mountain
bike, atlétika).

A tanulóifjúság egyetemi, fõiskolai továbbtanulási
szándékkal jön a Bolyaiba. Végzõseik 95-98%-a jelent-
kezik, és nyer felvételt zömmel az elsõ évben vagy a
következõben. Általában 90% körüli a felvételi ará-
nyuk. A közel 300 tiszta profilú gimnázium sorrendjé-
ben általában a 45-50. hely körül állnak.

Az idegen nyelvek tanulása és tudása iránti igény
a '80-as évek közepétõl erõteljessé vált, a felvételi
pontrendszer következtében egyre több tanuló kí-
vánja megszerezni már a középiskolában a legalább
középfokú „C” típusú nyelvvizsgát egy vagy két ide-
gen nyelvbõl. A tapasztalat az, hogy évente a kb. 100
végzõsük közül 70-80 tanuló tesz és szerez középfo-
kú nyelvvizsgát egy idegen nyelvbõl. Kb. 10-20 tanu-
lónak az érettségire két nyelvbõl is megvan a nyelv-
vizsgája.
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KITÜNTETÉSI JAVASLAT
OKTATÁSI MINISZTER ELISMERÕ OKLEVELE

a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola számára 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából



Az intézményt alapítása óta a minõségre törekvés
jellemezte, minõségi munkát várt el tanártól, diáktól
egyaránt. Ezért nem okozott gondot a minõségbiztosí-
tási rendszer kidolgozására kiírt Comenius 2000 I.
modelljének kiépítését célzó pályázathoz csatlakozás.
Az OM nyertes pályázójaként a 2000/2001. tanévtõl
megkezdték minõségbiztosítási rendszerük kiépítését
a partnerközpontú mûködés jegyében. Pedagógiai
programjuk is a partnerek (tanulók, szülõk, fenntartó,
általános iskola, felsõoktatás) igényeit figyelembe vé-
ve fogalmazta meg alapelveit, céljait.

Az iskolának a 40 év alatt kialakult a megtartóere-
je: több, mint 200 diákjuk szülõje volt bolyais, 28 az
ott érettségizett és tanárrá lett kollégák száma, a jubi-
leumra 1996-ban létrejött a Bolyais Öregdiákok Egye-
sülete, segítendõ az egykori és a mai bolyais diákokat.

A kemény munka mellett mindig volt idõ a lélek ne-
velésére, a közösség formálására, a jókedvû diákélet
eseményeinek megszervezésére és tanár-diák közös
játékának örömére is. Ez is példaadó számukra

Ezt igazolja az iskola Pedagógiai programjának be-
vezetõje, melyet alább idézünk:
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NEVELÉSI PROGRAM

Mottó: 
„…De jelenthet a Bolyai név … többet, programot is.”

(Németh László)

1. Bevezetõ
1.1. Intézményvezetõi bevezetõ

A Bolyai János Gimnázium pedagógia programjá-
nak élén megadott mottó Németh Lászlónak a Névadó
ünnepre írt üdvözletébõl vett részlet. Az 1966-ban ala-
pított iskola 1969 májusában vette fel Bolyai János ne-
vét, erre az ünnepre írta meg Németh László azt az
üdvözlõ levelet, amelynek részlete valamennyi eddig
megjelent évkönyvünk belsõ borítóján – immár köte-
lezõ hagyományként – olvasható. 

Kötelez ez a gondolatsor 40 éve tanárt és diákot,
hogy Bolyai szellemiségét megértve a „semmibõl elõ-
húzott világ” megismerésében már a „középiskolában
oda kell küzdenie magát” az új tudományok küszöbé-
re. Jelképes tehát, hogy ezt választottuk vezérlõ gon-
dolatként. Benne foglaltatik mindaz, amit pedagógiai
programunkban kifejezni szándékozunk. 

Jelenti a Bolyai-szellemiség továbbvitelét, a hagyo-
mányok ápolását, a jó értelmû „bolyais-mentalitás”
õrzését; a gimnázium alapvetõ profiljának való ered-
ményes megfelelést: a továbbtanulásra való felkészí-
tést, a tehetséggondozó iskola szerepének vállalását, a
magas szintû szakmai követelményt tanártól és diák-
tól, az egészséges versenyszellem megteremtését, a
versenyeztetést. De jelenti a gyermek-központú, jó
légkörû, de szigorú iskola kialakítását, az emberi mél-
tóság tiszteletben tartását, a jó hangulatot, a derût, a
humort is. 

Az elõdeink megkezdte úton kívánunk tovább ha-
ladni, de a kor kihívásainak eleget téve új irányokat,
formákat és lehetõségeket keresve.

Bízunk benne, hogy nevelõtestület, tanulóifjúság
és szülõi társadalom közös akaratából létrehozott pe-
dagógiai programunk a hitvalláson túl törvény, kíná-
lat és lehetõség is egyben.



A kitüntetési javaslat indoklása:
Árpád Sándor egyetemi tanulmányai befejezése

után, 1973-ban kezdte meg tanári pályáját iskolánk-
ban, és azóta is ez az elsõ és egyetlen munkahelye.

Szaktárgyában jól felkészült, munkáját lelkiismere-
tesen, alaposan végzõ nevelõ, aki önmagával szem-
ben rendkívül igényes.

Frissen gondolkodó, a problémákat végigjárni sze-
retõ, összefüggéseket keresõ egyéniség.

Folyamatos önképzéssel magas szinten tartja a
munkája megkövetelte ismereteket. 1976 óta vezeti az
iskola történelem munkaközösségét. Különös figyel-
met fordít arra, hogy a munkaközösség nyitott legyen
a történelemtudomány korszerû problémáira. To-
vábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon va-
ló részvétellel és az ott történtek megbeszélésével
egyenletesen fejleszti a csoportot. Jó kapcsolatot alakí-
tott ki munkaközösségével együtt a Nógrádi Történe-
ti Múzeummal és a Nógrád Megyei Levéltárral is. A
közös együttmunkálkodás eredménye az 1999-ben el-
készült Segédanyag a magyar történelem tanításához
címû forráskiadvány. Az elmúlt években pedig részt
vett a múzeum által összeállított 1956-os segédanyag
véleményezésében.

Pályája kezdete óta osztályfõnökként is dolgozik,
több osztályt vezetett már el a sikeres érettségi vizsgá-
ig. Tanítványaival lelkiismeretes felelõséggel foglalko-
zik, segíti õket problémáik megoldásában.

Fontos számára a tehetséggondozás, tanítványai
évrõl-évre nagy számban jutnak be fõiskolákra, egye-
temekre. A 2003/2004. tanévben történelem tárgyból

megkezdte a 11. évfolyamos tanulók emelt szintû
érettségire való felkészítését, melynek kidolgozását
komoly szakmai elõkészítõ munka elõzte meg részé-
rõl. Ugyancsak részt vállalt a történelem tantárgyhoz
kapcsolódó modulok (társadalomismeret, etika) tan-
anyagának kidolgozásában.

A tanítás mellett egyéb tevékenységeket is végez.
Évek óta tagja a Bolyai János Alapítvány Kuratóriumá-
nak, 2004. óta a Kuratórium elnökeként dolgozik.
Részt vett a Comenius 2000 Közoktatási Minõségfej-
lesztési Program kiépítésében, és továbbra is az iskola
minõségbiztosítási csoportjának tagja.

A tantestület meghatározó egyénisége, mindig vé-
leményt formál minden, az iskola létével kapcsolatos
kérdésben. Észrevételei elõremutatóak, építõ jellegû-
ek, és munkájára mindig számíthatunk.

Az eltelt 33 évben igen sokat tett azért, hogy Salgó-
tarján közoktatásának színvonala emelkedjék, kitartó
munkája, a szakma iránti alázata példaértékû lehet
minden mai pedagógus számára.

Kitüntetései, elismerései:
1978. – miniszteri dicséret
1987. – A Bolyai János Gimnázium Elismerõ Okirata

Salgótarján, 2006. március 6.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
a Bolyai János Gimnázium 

és Szakközépiskola igazgatója
javaslattevõ
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Anyja neve: Stuller Piroska
Iskolai végzettsége: egyetem, JATE BTK történelem-orosz nyelv és irodalom
Munkahelye: Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola
Beosztása: középiskolai tanár, munkaközösség-vezetõ
Lakhelye: 3181 Karancsalja, Szabadság út 4.



A kitüntetési javaslat indoklása:
Herold László a salgótarjáni Bolyai János Gimnázi-

um alapító nevelõtestületének tagja volt, 1966 óta, te-
hát az iskola indulásától kísérte figyelemmel a gimná-
zium életét. Értékrendjének formálója, hagyományai-
nak megteremtõje, arculatának kialakítója.

Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK magyar-törté-
nelem szakán végezte, egyetemi évei után Salgótarján-
ba kerülve a Madách Imre Gimnázium tanára, majd
igazgatója lett. A salgótarjáni Új Gimnázium alapítása-
kor néhány tanártársával itt folytatta tanári munkáját.

1969-tõl 1988-ig az iskola igazgatójaként tevékeny-
kedett. Neki köszönhetõ, hogy az egykori Új Gimnázi-
umból Bolyai János Gimnázium lett a szó szoros értel-
mében – amennyiben õ választotta a kiváló matemati-
kust, az újra nyitott lángelmét az iskola névadójául –
és átvitt értelemben is – amennyiben az õ vezetése
alatt lett az új vidéki iskolából országosan jegyzett, fel-
vételi és versenyeredményei alapján az ország gimná-
ziumai között az élmezõnyben helyet foglaló intéz-
mény. Közel 20 éves igazgatói tevékenysége során
olyan értéket hozott létre Salgótarján városában,
melyre a mai napig büszke lehet a város vezetése, hi-
szen a Bolyai ma is azokat a szellemi értékeket képvi-
seli, amelyeket a Herold László vezette nevelõtestület
kialakított.

Kemény és kitartó munkával, szigorral és odafigye-
léssel alakította ki a tantestület arculatát. Önmagától és
kollégáitól is megkövetelte a szakmai igényességet, a
fegyelmet, a nyitottságot az újra, az önképzést, az em-
berséget, a másik ember tiszteletét, a magas színvona-
lú szakmai és pedagógiai munkát.

Õ maga is kiváló szaktanár és pedagógus, tanítvá-
nyai tisztelték és szerették magas szintû szakmai tu-
dásáért, a tudományok és a mûvészetek iránti alázatá-

ért, emberségéért és azért, hogy tanítványait mindig
egyenrangú félként, partnerként kezelte.

Kiváló tanítványokat bocsátott ki szárnyai alól, él-
ményszámba mentek nevelési fakultációs órái, több
tanítványa jutott be országos versenyek döntõibe
pszichológiából is.

Igazgatói munkáját is az újra nyitottság jellemezte.
Otthont adott minden olyan új kísérletnek, amely
hozzásegítette a tanulókat és a pedagógusokat új
módszerek és új tudományos gondolkodás elsajátítá-
sához. Így alakult meg az országban elsõként a salgó-
tarjáni Bolyaiban az Iskolagaléria, újszerû volt az ifjú-
sági szervezetben az érdeklõdési körök szerinti szer-
vezõdés, megalakult a Bolyai Tudományos Diákkör,
amely önképzõköri jellegébõl adódóan a mai napig
országosan is ritkaságszámba megy középiskolai
szinten, vetekszik az egyetemi TDK mozgalommal.
Többféle módszert vezetett be az iskolában a nyelv-
oktatás területén is: ilyen volt a tömbösített nyelvok-
tatás – finn mintára, a tagozatok, illetve a különbözõ
specializációk bevezetése. A városban elsõként ho-
zott létre a Bolyaiban külföldi cserekapcsolatot a diá-
kok nyelvtanulását segítendõ. Ez a cserekapcsolat az-
óta is mûködik és él a bajor Königsbrunn városának
neves gimnáziumával.

Herold László vezetése alatt a Bolyai János Gimná-
zium országosan is elismert középiskola lett, amely
sok kimagasló tehetséget adott az országnak és a vá-
rosnak.

Salgótarján város vezetõ értelmiségi rétegébõl na-
gyon sokan vannak azok, akik Herold László tanítvá-
nyai voltak, büszkék arra, hogy az õ vezetése alatt ál-
ló iskolában végezték középiskolai tanulmányaikat.

Nyugdíjas éveiben is aktív polgára városának, elõ-
adásokat tart, fontos számára a város fejlõdése, az ér-
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KITÜNTETÉSI JAVASLAT
EÖTVÖS JÓZSEF-DÍJ

Név: HEROLD LÁSZLÓ
Születési helye és ideje: Budapest, 1928.
Iskolai végzettsége: egyetem, ELTE BTK magyar – történelem
Munkahelye: nyugdíjas, volt munkahelye: a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Beosztása: nyugalmazott gimnáziumi igazgató
Lakhelye: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 4.



telmiségi lét megõrzése, a város kultúrájának, szelle-
mi életének, értékeinek megõrzése.

Pedagógusként is tevékeny, tanítványok sokasága
keresi fel otthonában filozófiai beszélgetésekre, hív-
ják õt a város iskoláiba nevelési értekezletek tartásá-
ra, ifjúsági körökbe, rendhagyó órákra, versenyek
zsûrijébe. 

Kiváló érzékû pedagógus, aki valóban életpályájá-
val, egész életével, emberi tartásával, a valódi értelmi-
ségi lét megélésével bizonyítja, mit jelent a pedagógus
pályát hivatásként tekinteni, s mindezt teszi mélysé-
ges alázattal, szerénységgel, példát mutatva a pedagó-
gusoknak és a felnövekvõ új generációknak, ezért
méltó az Eötvös József kitüntetõ díj elnyerésére.

Iskolája, a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
2006-ban ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, eb-
bõl az ünnepi alkalomból is szeretnénk volt igazga-

tónkat e rangos kitüntetésre javasolni, ezzel is megkö-
szönve azt az áldozatos és alázattal végzett iskolate-
remtõ és magas színvonalú munkát, melyet intézmé-
nyünk fejlõdéséért tett.

Kitüntetései:

A Bolyai János Gimnázium legrangosabb kitünteté-
se – a Bolyai Emlékérem
Nógrád megye Díszpolgára kitüntetõ cím
Salgótarján Pro Urbe kitüntetõ cím

Salgótarján, 2006. március 3.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
a Bolyai János Gimnázium igazgatója

javaslattevõ

19

Bolyai Hónap

Herold László nyugalmazott igazgató úr 2006. május 29-én de. 1100-kor vette át dr. Magyar Bálint miniszter
úrtól az Eötvös József díjat a Néprajzi Múzeum dísztermében a 2006. évi Pedagógus Nap alkalmából.

Ez a díj a legmagasabb országos kitüntetés pedagógusok számára, ebben az évben az országban 4 pedagó-
gus kapta.

Salgótarján, 2006. május 29.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
igazgató



Iskolánk 40. születésnap-
ját velünk együtt ünnepelték
a Bolyai nevet viselõ kárpát-
medencei középiskolák kép-
viselõi is. 2006. április 5-étõl
április 8-ig tartózkodtak Sal-
gótarjánban.

Ez idõ alatt ismerkedtek a
várossal, megtekintették a
környék nevezetességeit. A
városházán Puszta Béla pol-
gármester köszöntõje után
levetítették számukra 
A völgyváros címû filmet, 

Kovács Bodor Sándor filmrendezõ alkotását. A bánya-
múzeum nem mindennapi élmény volt számukra.
Nagy részük még nem járt a föld alatt, izgultak is na-
gyon. Az aknaszlatinaiaknak (Ukrajna) persze nem
volt új, hiszen az õ településük közelében meg sóbá-
nya van. A sót nagyobb mélységbõl bányásszák, mint
a szenet. A somoskõi vár és a bazaltömlés is elvará-
zsolta õket. Sokan megfogadták, hogy ide még magán-
úton is biztosan visszajönnek majd. Nemcsak a konk-
rét látnivalók, hanem a környezetükben elterülõ táj is
megfogta a diákokat és a tanárokat egyaránt.

Az évenként megrendezendõ találkozók hagyomá-
nya immár, hogy valamiben összemérik tudásukat a
bolyaisok. A vetélkedõ tárgya az idén a matematika
volt. A versenynek az iskola aulájában megrendezett
része már csak a döntõ volt, hiszen szeptembertõl az
internet segítségével már folyt a verseny. A színvona-
las vetélkedést az iskola matematika-munkaközössége
bonyolította, nyertes a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum lett. Õk nyerték a tavalyi sportvetél-
kedõt is.

Április 6-án este iskolánk színjátszói meglepetéssel
szolgáltak a vendégeknek. Kancsulik Attiláné tanárnõ
rendezésében bemutatták a Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról címû Déry Tibor regényébõl készí-
tett musical-adaptációt.

Április 7-én pedig részt vettek az iskola születésna-
pi ünnepségén. Itt a Bolyai nevet viselõ iskolák nevé-
ben Bálint István, a marosvásárhelyi testvérintézmény
igazgatója mondott rövid köszöntõt.

Este 18 órától mûvészeti gálán hallgathatták vendé-
geink azoknak a volt diákoknak a bemutatóját, akik
valamilyen mûvészeti ágban tevékenykednek. A na-
pot és a találkozót a nagysikerû búcsúest zárta. Jövõ-
re (2007-ben) a mosonmagyaróvári Bolyaiban találko-
zunk.
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Bolyaisok a völgyvárosban

Sóvári László



Így kezdõdött az APPEN-
DIX matematikaverseny ver-
senyfelhívása, melyet 2005
októberében levélben és e-
mailben is eljuttattunk a Bo-
lyai nevét viselõ iskolákba.
Nagy örömünkre mind a 8
iskola jelentkezett a verseny-
re, köztük 3 határontúli:
Aknaszlatináról, Marosvá-
sárhelyrõl és Zentáról.

Októberben elindult a ve-
télkedés a világhálón keresz-
tül a legváltozatosabb fel-
adatokkal: a hagyományos

matematikai és logikai feladatokon kívül 2 forduló-
ban tesztfeladatsort is meg kellett oldania a csapatok-
nak adott idõn belül, melynek eredményét és pont-
számát a számítógép azonnal „közölte” a verseny-
zõkkel….. Az egyik fordulóban meg kellett építeni
egy 8 láb élhosszúságú kockát, és ezt fényképpel kel-
lett dokumentálni….. A legnehezebb feladatban
programot kellett írni egy n-edfokú polinom gyökei-
nek megkeresésére… A verseny lebonyolításának
technikai hátterérõl, a feladatsorok megszerkesztésé-
rõl és azok javításáról Tóth Zénó és Karádi Tamás ta-
nár úr gondoskodott. 

A versenybe természetesen iskolánk is benevezett

egy fõleg 11-12.-esekbõl álló csapattal. A csapat tagjai:   
Sólyom Attila (12. B.)
Kotrocz Krisztián (12. B.)
Márton Attila (12. B.)
Ujváry Flóra (11. D.)
Bakos Mária (11. D.)
Hankó Zsófia (11. D.)
Kapi Zsófia (11.D.)
Simon Tibor (10. B.).

Minden csapat nagy lelkesedéssel és gyõzni akarás-
sal indult neki a fordulóknak, ötletes és jobbnál jobb
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Internetes matematikaverseny a Bolyaiban

„VERSENYFELHÍVÁS! MINDEN BOLYAI NEVÉT VISELÕ ISKOLA DIÁKJAI SZÁMÁRA!
Kedves matematikát szeretõ diákok!!!!

Iskolánk, a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium ebben a tanévben lesz 40 éves. Ezt az évfordulót 
egy nagyszabású rendezvénysorozattal szeretnénk megünnepelni 2006 áprilisában, 

melyen névadónk elõtt tisztelegve a matematika is nagy szerepet fog kapni. 
Ennek jegyében iskolánk matematika-munkaközössége egy internetes matematika- versenyt hirdet 

a Bolyai nevét viselõ iskolák között APPENDIX címmel. 
A verseny 4 fordulós.

Az elsõ 3 forduló feladatait az Interneten keresztül tesszük közzé az iskolánk honlapján, 
az „aktuális” menüpont alatt. A honlap címe: 

http://www.bolyai-starjan.sulinet.hu.
A megoldásokat az 

appendix@bolyai-starjan.sulinet.hu e-mail címre kérjük...”

Soósné
Axmann Zsuzsanna



feladatmegoldásokat küldtek, így a harmadik forduló
végére az élmezõny és a sereghajtók közt csak né-
hánypontos különbség volt. 

Az utolsó, mindent eldöntõ 4. fordulóra 2006. ápri-
lis 6-án a Bolyaik Világtalálkozója keretén belül isko-
lánk aulájában került sor. Aknaszlatina, Budapest,
Kecskemét, Marosvásárhely, Mosonmagyaróvár,
Ócsa, Salgótarján, Szombathely, Zenta Bolyai nevét
viselõ iskolái egy-egy 4 fõs csapattal képviseltették
magukat a döntõben.

Felkérésünkre elvállalta a zsûri elnöki teendõit Mé-
hes András alpolgármester úr, a zsûri további tagjai
Dr. Gubán Miklós és Rozgonyi István tanár úr voltak. 

Az iskolai forduló megszervezését Juhász Zsuzsa
tanárnõ vállalta, õ állította össze a feladatokat is, a ver-
seny lebonyolításában segédkeztek a 9. d osztályos ta-
nulók és Balogh Erzsébet tanárnõ. A csapatok feladat-
megoldásait iskolánk matematika-munkaközössé-
gének tanárai javították és pontozták. 

A feladatok közt szerepelt geometriai bizonyítás,
kombinatorikai-logikai feladatok, exponenciális
egyenlet, matematikai keresztrejtvény, villámkérdé-
sek, volt könnyebb-nehezebb feladat. A matematikát
kedvelõk igazán jól szórakozhattak a versenyen, min-
den csapat gyõzni akart, és a szépszámú szurkolótá-
bor sem unatkozott. 

A hét hónapon át tartó vetélkedés 1. helyezettje a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapa-

ta lett, a további dobogósok Zenta és Szombathely is-
kolái. 

Nagy kihívás és feladat volt számunkra ennek a
versenynek a megszervezése és lebonyolítása, hiszen
úttörõ munkának számított, internetes verseny most
volt elõször a Bolyaiban. Külön öröm, hogy iskolánk
40 éves évfordulóján nemcsak Bolyai Jánost, a gimná-
ziumot, hanem a MATEMATIKÁT is ünnepelhettük
egy kicsit. A versenyen részt vett diákok jól érezték itt
magukat, új barátokat szereztek, bepillanthattak isko-
lánk életébe. Volt egy internetes matematikaverseny a
Bolyaiban…
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Utolsó tanévüket kezdték
együtt a színjátszó csoport
tagjai, mikor újra kimondta
valaki: csináljuk meg a Kép-
zelt riportot …

12. évfolyam a gimnázi-
umban; az érettségi, a tovább-
tanulás meghatározza az 
életet. 
A mondat azonban a levegõ-
ben maradt: csináljuk meg …
Aztán szavaztak és döntöttek,
a mûvészeti iskola pedig rábó-
lintott: Képzelt riport egy

amerikai popfesztiválról. A régóta vágyott, a kamaszko-
ri életérzéseket megérintõ és tükrözõ zene, amit ismer-
tek és amivel úgy nosztalgiáztak, mintha részesei lettek
volna annak a kornak. December végén megkaptuk a
zenei anyagot, közben – jobb híján – megírtuk a forga-
tókönyvet. Aztán kezdõdtek a kö-
zös felolvasások … majd szinte vég-
telennek látszott a próbák sora.
Legalább hetente négy alkalommal
összezárva, összeforrva Montana
felé igyekeztünk. Újabb, alkalmi
szereplõkkel bõvült a csapat. A két
csoport – a KER-BOLY – a „na-
gyok”; és az Ambrózia – a „kicsik”
– elõször dolgoztak együtt. Nem tu-
dom kinek volt nehezebb, a fõsze-
replõknek vagy azoknak, akik hát-
térszereplõként pár szavas, mon-
datos szöveggel játszották végig a
kétfelvonásos, egy óra ötven perces
tiszta játékidejû darabot.

Az iskola színpada parányi,
ezen kellett huszonhat diák segít-
ségével megidézni Déry Tibor re-
gényalakjait, Presser Gábor dalait.

A próbák közben nagy beszél-
getések; világról, életrõl, hitrõl, be-
csületrõl, mindenrõl, ami fontos.
Tanár és diák, diák és diák. Feszült-

ségek, egymásra találások, felfedezések. Sírások, neve-
tésbe fulladó jelenetek. Stációi a megfeszített munká-
nak. Az eredmény a színpadon az elõadás; a lelkekben
a gazdagodás. Mennyi mindent megtudtunk egymásról!

Olyan csapat kovácsolódott össze, akikbõl építkezni,
töltekezni lehetett. Hihetetlen kitartás, szorgalom és fe-
gyelem jellemezte õket. Soha, senki nem hivatkozott a
négy hónap alatt arra, hogy nem tudott készülni. Pedig
készültek. Heten az érettségire. Közben próbáltak azo-
nosulni Eszter, József, Manuel és a többiek figurájával.
Hogy mennyire sikerült?

2006. április 6-án, az iskola fennállásának 40. évfor-
dulójára emlékezõ ünnepségsorozat elõestéjén a Bolyai
nevét viselõ iskolák küldöttségei, az iskolaközösség, és a
meghívottak elõtt az álomból valóság lett. A függöny
széthúzódott, az elõadás elkezdõdött … az idõ szá-
munkra megállt valahol.

A végén … taps, könnyek. Valaki megkérdezte: ki az
az õrült, aki erre vállalkozott? Jó volt kórusban monda-

ni: MI.
Kinek mit jelentett a Képzelt

riport? Csak töredékekben lehet
beszélni róla, hiszen átadni a
négy hónap csodáját annak, aki
nem benne élt, nem lehet. Az
egyik szereplõ mondta az elõ-
adás után: „ebben a közös uta-
zásban mindenki végigment a sa-
ját országútján és kiállta a saját
próbáját. Bár az úton nevetés és
az öröm mellett ott voltak a köny-
nyek és kemény munka is, a vég-
állomás leírhatatlan. Olyan dolgot
kaptunk, amit nem lehet szavak-
ba önteni, papírra vetni. Olyan
dolgokat, amit csak az érthet
meg, aki ezt végigcsinálta. Ami-
kor a finálé végén kigyúltak a fé-
nyek és megláttuk az addig szá-
munkra láthatatlan közönséget,
nem fogom soha elfelejteni, hogy
olyan emberek ültek ott, akik
fontosak nekem…”
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A montanai út állomásai

Kancsulik Attiláné



Negyven esztendõvel ez-
elõtt, amikor szeptember el-
sõ napjaiban az alapító neve-
lõtestület tagja – és az akkor
még névtelen – Új Gimnázi-
um igazgatójaként megnyi-
tottam az elsõ tanévet, nem
gondoltam, hogy az intéz-
mény fennállásának 40. év-
fordulóján – eleget téve a szí-
ves felkérésnek – az én tisz-
tem lesz köszönteni az el-
múlt évtizedekben rangos,
jó hírû pedagógiai mûhellyé
érett és fejlesztett, s a Bolyai
János nevet immáron mél-

tán és büszkén viselõ gimnázium és szakközépiskola
nevelõtestületét és diákjait.

Emlékszem, az elsõ tanévnyitón együtt álltunk,
hat-hétszáz fõnyi, akkor még egymást is alig ismerõ
diák, szülõ, tanár, és kíváncsiság keltette várakozással
méregettük egymást meg az elõttünk magasodó, im-
pozáns iskolaépületet. Persze nem csak az épület ma-
gasodott, hanem az új iskola megszervezésének és
mûködtetésének a feladata is magas követelmény volt,
mert az adott pillanatban még csak feltételek voltak:
épület, berendezés, felszerelés, diákok, nevelõtestület.
Az iskola léte és lényege pedig az abban folyó tevé-
kenység, pontosabban e tevékenységnek a megterve-

zett tartalma, felépítettsége, szervezettsége és ezek
együttes minõsége. A mûködtetéshez szükséges ener-
giaforrást az egymással együttmûködõ nevelõtestület
és diákok jelentették. Bennük hihetetlen energiák fe-
szültek, amiket csak fel kellett szabadítani nem pa-
ranccsal, nem hatalmi szóval, hanem közösen felszín-
re hozott felismeréssel és akarattal. Az elsõ perctõl
kezdve ezt tettük és ezt tették az elmúlt negyven esz-
tendõ igazgatói, nevelõtestületei és diákjai. Ebben a
folyamatban alakult ki a Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskola sajátos arculata, karaktere, szellemi-
sége és más iskoláktól megkülönböztetõ hagyomány-
és szokásrendszere.

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok, Lányok és Fiúk!

A negyvenéves iskola azért lehet joggal büszke a
múltjára, mert emelt fõvel tekinthet a jelenére, sikere-
ire és eredményeire is. Ezért az alapító nevelõtestület
nevében köszönetet mondok és gratulálok. Kívánjuk,
hogy töretlen szándékkal, akarattal és örömmel õriz-
zék, fejlesszék és terjesszék a 'bolyais' szellemiséget,
mely mozgatója a szenvedélyes, önmagunkért és tár-
sadalmunkért folytatott nyughatatlan tudás- és isme-
retszerzésnek. Erre a szellemiségre minden itt tanult
és tanuló diák és itt tanított és tanító tanár büszke le-
het. Én is büszke vagyok.

Mindannyiuknak eredményes munkát és nagyon
sok sikert kívánok!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Kedves volt és mai Igazgató- és Tanártársak, volt és mai Diákok és Szüleik!
Tisztelt Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

Dr. Fabulya László
nyugalmazott 

igazgató



Bácskay János a mennyi-
ségtan tanáraként kezdte el
pedagógiai munkásságát
1945-ben Salgótarjánban az
akkori „Keri”-ben, majd
1952 õszétõl a Madách Imre
Gimnázium igazgatója lett.
Határozott vezetõi stílusát,
szigorúbb követelményrend-
szerét kollégái és tanítványai
is hamar elfogadták. Egyéni-
sége és tekintélye garancia
volt arra, hogy az 1956-os
nehéz idõket az iskola tanu-

lói biztonságban tölthették az irányítása alatt álló gim-
náziumban.

1967-ben indult a Bolyai János Gimnáziumban az
elsõ matematika tagozatos osztály. Ekkor került a Bo-
lyaiba, és nyugdíjba vonulásáig itt tanított matemati-
kát és fizikát. Tanítványai tisztelték, még ma is szere-
tettel emlékeznek rá. A matematika bonyolult tudomá-
nyát utánozhatatlan egyszerûséggel tudta tanítani,
rendkívüli olvasottsága, mûveltsége és reális, logikus
gondolkodása sok diákot magával ragadott. Pezsgõ
matematikai élet indult el az iskolában, tanítványai
sorra nyerték a versenyeket, sokan közülük matema-
tika szakos tanárként, vagy neves kutatóként dolgoz-
nak napjainkban. Kollégáit is a jobb munkavégzésre

sarkallta, kezdeményezésére az iskola matematika
szakos tanárai bekapcsolódtak a KÖMAL tanároknak
szóló feladatsorainak megoldásába.

Nem véletlen, hogy az 1968/69-es tanévben az Õ
javaslatára és irányításával alakult meg a BOLYAI TU-
DOMÁNYOS DIÁKKÖR. Az önképzõkör elsõ meg-
mozdulása az volt, hogy felvették a kapcsolatot Dr.
Sarlóska Ernõ professzorral, a  MTA levelezõ tagjával,
és Dr. Toró Tiborral a temesvári egyetem kutatójával.
Segítségükkel a Magyar Tudományos Akadémia levél-
tárában és Erdélyben kutatásokat végeztek, így gazda-
godott iskolánk Bolyai dokumentációja. Bácskay Já-
nos volt az, aki Bolyai matematikáját, munkásságát,
életútját a diákok körében ismertté tette.

Kiváló szakmai munkája mellett híres volt Wagner-
szeretetérõl, és hobbijáról, a horgászatról. Nagy terve
volt, hogy nyugdíjas éveit e két kedvenc idõtöltésének
szenteli. Sajnos, ezt már nem érhette meg, a nyugdíj-
ba vonulás évében megbetegedett, és rövid betegség
után meghalt.

Bácskay János nagy tudású, kiváló matematika ta-
nár volt. Mi, az utókor annyit tehetünk tanárként és
diákként, hogy megpróbálunk szellemiségének, elvá-
rásainak megfelelni.

Visszaemlékezések szerint Bácskay János tanár úr
kedvenc terme a 9-es terem volt. A mai naptól ez a te-
rem az õ nevét viseli.
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„… az van igazán megörökítve, amit emlékezetünkkel, lelkünkkel hívunk elõ.”

Azoknak a kollégáknak az emlékét, akik már nem lehetnek közöttünk, a lelkünkben õrizzük. Szeretnénk,
ha diákságunk, és az iskolában megforduló ember is tudna róluk. Ezért hoztuk létre az iskola bejárata

mellett található Im memoriam-falat.
A mai naptól újabb emlékeztetõ tereket alakítunk ki. Négy terem négy emlékezetes tanárelõdünk nevét

fogja viselni.

Bácskay János

BÁCSKAY JÁNOS
(1914–1972)

AZ OKATATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA



Czinke Ferenc Munkácsy-díjas, Érdemes Mûvész,
Kiváló Mûvész

1926. október 20-án született a bodrogközi
Meszeske tanyán, Nagyrozvágyon, Édesapja Czinke
And-rás, édesanyja Pálóczi Erzsébet volt.

2000. novemberében hunyt el Salgótarjánban.
Tanulmányok: Sárospatak – Református Tanítóképzõ

Intézet – tanítói oklevél: 1947.
Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola
1947-tõl, megszakításokkal a Dési
Huber Kollégium alapító tagja
Derkovits ösztöndíj: 1961-1964.
Római Magyar Akadémia ösztöndíja:
1964.
Római tanulmányutak: 1968., 1972.,
1978.

Egyéb tanulmányutak: Ausztria, Törökország,
Csehszlovákia, Lengyelország,  Szovjet-
unió, Bulgária

1956-ban diplomázott a Fõiskola keretében mûkö-
dõ Rajztanár Szakon.

Mesterei: Szõnyi István, Gábor Pál, Jakuba János
és Marczell György voltak.

1953 óta vett részt rendszeresen a jelentõs hazai or-
szágos és csoportos kiállításokon.

Pályakezdése óta foglalkozott tanítással: volt általános
iskolai igazgató, nevelõotthon vezetõ, és mintegy 30 éven
át középiskolai tanár. Vendégtanárként tanított Svédor-
szágban és Finnországban. 1990-ben a Sárospataki Fõis-
kola címzetes fõiskolai tanárává választották. Hivatásos
festõmûvész-grafikus volt. Tagja volt a Magyar Képzõ- és

Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Szövetségének és az UNESCO Nemzetkö-
zi Képzõmûvészeti Szövetségének. Több irá-nyú mûvé-
szeti munkája mellett több irodalmi és publicisztikai mû
alkotója és illusztrálója is volt. Murális mûvei láthatók Ba-
dacsonyban, Tihanyban, Salgótarjánban, Pácinban,
Nógrádgárdonyban és a finnországi Kuopioiban. Azt tar-
totta, hogy a modern mûvésznek is értenie kell a vizuális
kultúra vala-mennyi területéhez.

1964-tõl a Madách Imre Gimnázium tanáraként dol-
gozott, majd a Bolyai János Gimnázium egyik alapító
pedagógusa lett, és 1967-ben õ alapította meg Magyar-
ország elsõ iskolagalériáját, a Derkovits Gyula Iskolaga-
lériát. Pedagógiai és mûvészi hitvallása szerencsésen
ötvözõdött egyéniségé-ben. Pedagógiai sikereire leg-
alább olyan büszke volt, mint a mûvészetével szerzett
elismerésekre. Rajz óráin a diákok élményszerûen
megszerezhetõ tudáshoz jutottak, és számos tanítvá-
nya ért el mûvészi sikereket is a mester útmutatásai
nyomán választott pályán.

Czinke Ferenc grafikusmûvészetében egyfajta
bartóki programot tûzött maga elé. A mának szóló
mûveit úgy alkotta meg, hogy abban életre kelt a múlt
hagyománya, a népmûvészet motívumkincse, a szim-
bólumok összetett, mély értelmû jelentésvilága.
Tragikus hangvételû képeiben is dekoratív, nagy for-
mátumú kompozíciókat hozott létre, amelyek hangu-
lata leginkább a népballadákhoz hasonlítható.

Témái kötõdnek a népélethez, az õsi rítusokhoz, a
gyermekkor emlékeihez, a magyar történelem és az
egyetemes kultúra örök értékeihez.
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CZINKE FERENC

„Magammal sem hitetem el, hogy itt valamiféle életmû bemutató történik. 
Egész életünk morzsák egy vesszõkosárban, ezért csupán szándékosan

lehet, hogy ezekbõl utalni tudjak arra, 
hogy eddigi életem gyökérhálózata mit szõtt kenyérkendõvé…”

(Czinke Ferenc, 1986)



Legjelentõsebb mûvei között említhetjük „A csúnya
juhászné balladája” (1967.), a „Bartók B.: Szlovák tánc” (1969.),
a „Radnóti eclogák”, az „Õsi szerszámok”, a „Koskirály”
(1971.), a „Medve-tánc” (1983.), a „Tihanyi Belsõ-tó” (1985.), a
„Rekviem a vizekért”, a „Bukott angyal”, a „Kain és Ábel”, a
„Józsefet eladják testvérei”, és a „Kõmadár” (1999.) címû 

Czinke Ferenc számos mûvészi, szakmai elismerést szer-
zett: többek között Munkácsy-díjat, SZOT mûvészeti díjat, Ér-
demes mûvész és Kiváló mûvész kitüntetést is kapott. Állandó
kiállítás látható Pácinban. Salgótarján és Pácin díszpolgára.
Személyisége, mûvészete számunkra is kimagasló példát nyújt,
mert értékrendszere a jövõ számára is pozitív üzeneteket köz-
vetít.

A rajztermünk és Czinke Ferenc tanár úr tevékenysége elvá-
laszthatatlan. Mától ez a terem Czinke Ferenc nevet viseli.
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Dr. Fabulya Lászlóné az
aszódi Petõfi Sándor Evangé-
likus Gimnáziumban érett-
ségizett 1948-ban, majd ezt
követõen a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyete-
men diplomázott 1952-ben.

Egyetemistaként két évig
dolgozott a József Attila ösz-
szes mûveinek kritikai ki-
adását elõkészítõ tudomá-
nyos kutatócsoportban.

1952-1966 között az ózdi
Közgazdasági Technikum-
ban, továbbá ugyanott a Jó-

zsef Attila Gimnáziumban, majd ezt követõen Tokaj-
ban a Tokaji Ferenc Gimnáziumban tanított.

1966-tól 1977-ig iskolánk tanára, közben az 1968-
1969-es tanévben igazgatója volt. Tevékenységéhez
kötõdik gimnáziumunk névadása és a Bolyai-kör
munkájának megindulása.

1977-ben megvált tõlünk, Budapestre költözött, és
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere
János Gyakorlógimnáziumának vezetõtanáraként ta-
nított nyugdíjazásáig, 1987-ig. Ezek után még tíz évig
dolgozott egyetemi felvételi bizottsági tagként és gim-
náziumi felnõttoktatási tanárként.

Valamennyi iskolában kitûnt széleskörû mûveltsé-
gével, megalapozott szakmai tudásával, igényességé-
vel, pontosságával, jó szervezõképességével, segítõ-
készségével, humánus, példamutató pedagógusi ma-
gatartásával. Kollégái, munkatársai és tanítványai
mindezért tisztelték és szerették. Munkájáért több-
ször részesült elismerésben és kitüntetésben.

Azoknak az iskolánkat alapító tanárainknak egyi-
ke, akiknek eredményes tevékenysége beépült hagyo-
mányainkba, kialakult szokásrendszerünkbe, gimná-
ziumunk szellemiségbe.

Dr. Fabulya Lászlónét, Terikét a kollégái a legtöbbet
a 2-es számú teremben látták. A mai naptól ez a terem
róla lesz elnevezve.

Dr. Fabulya Lászlóné Szekeres Terézia
(1929–2002)

magyar-történelem-népmûvelés szakos aranydiplomás középiskolai tanár

Dr. Favulya Lászlóné
Szekeres Terézia

Czinke Ferenc : Bukott angyal
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Rózsa néni a szó legtisztább
értelmében gerinces ember
volt, elveihez és önmagához kö-
vetkezetesen hûséges, becsüle-
tes mindenek felett. Egyenes,
tiszta, jó ember, családját és kol-
légáit szeretõ, elõzékeny, gon-
dos, precíz. Minden idõben
mindenkinek tudott segíteni,
mindenkinek tudott tanácsot
adni. Hit, szakmai tisztesség,
akarat, felkészültség és lelkese-
dés vezérelte.

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett ma-
gyartanári diplomát. Pályáját a Madách Imre Gimnázium-
ban kezdte. 1966-tól nyugdíjazásáig a Bolyai János Gimná-
zium tanára s egyben az iskolai könyvtár vezetõje volt.
Könyvtárteremtõ tevékenységének köszönhetõ, hogy szin-
te a „semmibõl” hozta létre, nagy küzdelmek árán Nógrád
megye mintaértékû, középiskolai báziskönyvtárát. Hitte és
hirdette, hogy jól felszerelt, célszerûen válogatott, korszerû
tartalmú, jól feltárt iskolai könyvtár egyaránt megkönnyíti a
tanár és tanítvány munkáját. Napi feladatának tekintette ta-
nítványai gondolkodóképességének fejlesztését, önálló is-
meretszerzésre, permanens tanulásra – önmûvelésre kész-
tetést; az önálló ítélkezés, véleményalkotás, a lényegkieme-
lés, a jegyzetelés tanítását.

Mélységesen hitt az értékes szépirodalom nevelõ, moz-
gósító erejében, érzelemgazdagító hatásában, a mûvészi
szép, a katarzis átélésének fontosságában.

Mindezért külön gondot fordított a szakirodalom értõ ol-
vastatására, okos felhasználására a tanulás során. Az általá-
nos mûveltség megalapozása mellett valamennyi tanulójá-
nak maximális lehetõséget biztosított képességei kibonta-
koztatására, jellemének formálására. Elérte, hogy diákjai az
iskola befejezése után is igényelték önmaguk szellemi fej-
lesztését, ami tehetségük további kibontakozását segítette
elõ és sikeres emberek lettek az életben. Mindezt úgy, hogy
az elõadótermekben „kis könyvtárakat” alakított ki.

Jelentõs szerepet vállalt a könyvtáros képzésben. Az is-

kolában könyvtári tagozatot, majd szakmai végzettséget
nyújtó könyvtáros fakultációt mûködtetett országosan is az
elsõk között, a Balassi Bálint Könyvtár segítõ közremûködé-
sével. Diákjai a könyvtári munka fázisait nemcsak ponto-
san elsajátították, de õszintén meg is szerették. Az évtizedek
során megyénk számos könyvtári szakemberét indította el
a pályán. 

1972-tõl volt tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek, a megyei szervezetben a titkári teendõket látta el. Az
MKE Ifjúsági Könyvtáros Szekciójának megalakulásától,
1973-tól aktív munkatársa volt. 

1974-tõl három évig a Városi Tanács Mûvelõdési Osztá-
lyának megbízásából Salgótarján általános iskoláiban
könyvtár-instruktori munkát végzett. Ez idõ alatt tíz iskolá-
ból kilencnek önálló könyvtárhelyisége lett. Sokat tett e
könyvtárak szakmai megalapozásáért, raktári rendjének ki-
alakításáért. Mint a városi középiskolák könyvtáros munka-
közösségének vezetõje dolgozott a Salgótarjánban folyó
könyvtár-pedagógiai munka tartalmasabbá tételéért. 

1976-ban iskolánkban végzett kiemelkedõ munkájáért
Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitüntetésben részesült.

1987-ben a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet felkérésé-
re a megyei pedagógiai információs rendszer kialakítását
célzó országos kísérleti modell (MEPIR) kidolgozásának is
segítõje volt.

Pályáján maximális pontossággal és partnerséggel taní-
totta az értékes információhoz jutás gazdag skáláját, tanítot-
ta, hogyan kell élni, küzdeni, a problémákon úrrá lenni, a
kudarcokat elviselni. Fontossá tudta tenni a tudományos, a
szépirodalmi és a zenei élmények ötvözésének naponkén-
ti élvezetét. Otthonossá varázsolt könyvtárában felejthetet-
lenné váltak az ott töltött percek.

1998. júniusában az évtizedeken át tartó színvonalas és
töretlen könyvtár-pedagógiai tevékenységének elismerése-
ként kapta a Balassi Bálint díjat. 

Megvalósította a könyvtárostanárnak Remenyik Sándor
Akarom címû versébõl vett vallomását:

„A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más…”

Könyvtárunk a mai naptól Csík Pálné nevét viseli.

Csík Pálné
(1931–2005)

Csík Pálné



Egy kép a múltból. 1973. május 7. Legyen most egy
kicsit 1973! Ez volt az az év, amikor tanácsi választá-
sok voltak áprilisban hazánkban, amikor bevezették a
postai irányítószám használatát, amikor elindult a ma-
gyar televízió második mûsora, amikor országunk fel-
vette a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val, és amikor
Gáspár Gyõzike még meg szem született.

1973-ban 16 éves voltam. Lezajlott a szokásos má-
jus 1-jei felvonulás és az utána következõ családi ebéd
a Karancs Szálló éttermében. Apám derekasan meg-
vendégelt minket. Emlékszem, ötünkre 200 Ft-ot fize-
tett a borravalóval együtt.

Ebben az évben a gimnázium 2. b osztályának a ta-
nulója voltam és ilyentájt nagyon készültem a bolyai
napokra, hiszen a beadott pályázatom alapján elõadást
kellett tartanom a május 7-ei társadalomtudományos
ülésszakon. Az elõadás címe az volt, hogy „Szemelvé-
nyek a nógrádi munkásmozgalom történetébõl.”

Nehezen ment a felkészülés, mert kétnaponta Riga
kismotorommal pingpongozni jártam a Bányagép-
gyárhoz, és esténként sem szívesen hagytam ki a
„Hosszú, forró nyár” címû tévésorozat aktuális epizód-
ját. Az is lehet, hogy emiatt csúszott be a bizibe két
hármas. Az egyik oroszból, a másik meg kémiából.

Aztán a bolyai napon kihirdették az eredményt. Az
1973-as évben a történelem házi versenyre 13 pályázat
érkezett. Kettõnket díjaztak, a 3.b-s Csík Ágit (Igen, õ
az, a könyvtáros Rózsa néninek a lánya) – dolgozatá-
nak címe: Fagyejev Az Ifjú Gárda és A Nagy Honvédõ
Háború összevetése. A másik díj nekem jutott „Kakuk
József élete és munkássága” címû dolgozatomért.
(Megjegyzem, akkor még nem volt Toyota.)

Mi volt még 73-ban? Itt épült mellettünk a Furák
Teréz Lánykollégium, amit lehetett bámulni az osz-
tályterembõl. És még ma is érzem azt a sajátos illat-
egyveleget, mely az alagsorban terjengett a többszáz
váltócipõtõl.

Egy kép a múltból, egy pillanat, aztán gyorsan el-
szaladt 33 esztendõ. Az egykori oktatóink közül már
csak Rozgonyi István tanár úr tanít. Az osztálytalálko-
zókon már egyre többet vitázunk azon, hogy az nem
úgy volt akkor… Szörnyû, de négy-hat évente teljesen
kicserélõdik az iskola diáksága… Ez az élet rendje… A
diákok zsivaja viszont örökké visszhangzik a falak kö-
zött,… a falak pedig erõsek,… állnak,… és köztük a
szellem mindig itt marad. 

Isten éltessen sokáig, kedves Bolyai gimnázium!
Dr. Szabó Sándor
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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ne-
vében tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit,
akik itt, a Bolyai hónap nyitó rendezvényén, egyben a
Bolyai János Gimnázium 40. születésnapján együtt
vagyunk.

Bolyai János azt mondta saját munkájáról, hogy „a
semmibõl egy új, egy más világot teremtettem”. Azt
gondolom, semmi túlzás nincs abban, ha mi itt Salgó-
tarjánban elmondjuk a Bolyai János Gimnáziumról,
hogy csak rá jellemzõ olyan belsõ szellemiséget te-
remtett, ápolt és tartott fenn évrõl évre, négy évtize-
den át, hozzájárulva Salgótarján városa oktatási, kul-
turális és szellemi élete fejlõdéséhez. Ami ezzel együtt
nagyra értékelhetõ, hogy mindezt úgy tette, hogy nem
elkülönült, nem elzárkózott egy elefántcsonttoronyba,
hanem együtt élt, együtt lüktetett, együtt mûködött
azzal a településsel, amellyel szerepet vállalat, részt
vállalt a problémák megoldásából, és része volt a kö-
zös eredményekben és sikerekben. Számomra termé-
szetesen az elmúlt 12 év a legfontosabb, a legismer-
tebb, amióta polgármestere vagyok ennek a városnak.
Én azt gondolom, a legfontosabb polgármesteri tevé-
kenység a Gimnáziummal kapcsolatosan, hogy hagy-
ni kell dolgozni, de voltak olyan idõszakok, pillanatok,
mikor védeni kellett, és voltak olyan idõszakok, mikor
támogatni kellett. De én is elmondhatom, hogy ebben
az idõben, akár az iskolaszerkezeti próbálkozásokkal,
de leginkább a kéttannyelvû képzés indításával vagy
az idegenforgalmi képzéssel komoly részt vállalt, részt
vállal Salgótarján kiútkeresésében, Salgótarján és tér-
sége fejlõdésében. 

Nem csak Salgótarjánban mondhatjuk el mindezt,
hiszen nemzetközi kapcsolatrendszerét tekintve azt
láthatjuk, hogy az egyenértékû Salgótarján városával,
az európai kultúrkörben is, kulturális térben is jelen-
tõs kapcsolatokkal rendelkezik, és engedjék meg,
hogy itt is kiemeljem a Kárpát-medence 9, Bolyai ne-
vét viselõ középiskola közötti együttmûködést, amely
számunkra, magyarok számára azt gondolom, külö-
nös jelentõségû. Ha nagyon röviden kellene megfogal-
mazni azt, hogy mit jelent Salgótarjánnak a Bolyai Já-

nos Gimnázium, akkor azt mondom, hogy amit Bolyai
János munkássága, tudományos eredményei jelentet-
tek a magyar tudományban, a magyar kultúrában, és
voltak hatással az egyetemes kultúrára, azt jelenti ne-
künk Salgótarjánban a Bolyai János Gimnázium.

És a következõ gondolat természetesen Bolyai Já-
nosé. Láthattuk, hallhattuk a diákoktól is, hogy bár-
milyen korszakos eredményt is ért el, saját korában
ezt nem ismerték fel, saját korában ezt nem becsülték
meg, és bizony nélkülözve és meghasonlott körülmé-
nyek között kellett meghalnia. De az utódok számára
rendkívüli fontosságú az, hogy egy pillanatra sem ad-
ta fel, végigment az általa választott küzdelmes úton,
mert bízott önmagában, bízott a tudásában, tudomá-
nyos eredményeiben és bízott abban, hogy az utókor,
a következõ generáció, fel fogja ismerni jelentõségét,
és értékelni fogja. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 40
évben a Bolyai János Gimnázium a Bolyai-szellemiség
átörökítésében, ápolásában igen kiemelkedõ, nemzet-
közi mércével mérve is komoly eredményt ért el. És
persze a Bolyai János Gimnázium munkájában ki-
emelkedõ oktató-nevelõ tevékenységében pedig a Bo-
lyai-hagyaték, a Bolyai-szellemiség kiapadhatatlan for-
rásként mûködött közre, állt rendelkezésre.

Ha a mai kornak megpróbáljuk lefordítani mind-
azt, amit Bolyai János jelent, egy másik reformkori
nagy gondolkodót, Kölcsey Ferencet szeretném segít-
ségül hívni, aki azt hiszem, hogy megfogalmazta azo-
kat az intelmeket, megfogalmazta azokat a gondolato-
kat máig érvényes hatással, ami ez alkalommal méltán
említhetõ:

„Fáradj e hazáért, ne tenmagadért,
Így nem lesz okod panaszkodni.
Ki magárét fárad, gyakran csalatkozik.
Ki lelki erejét hazájáért szenteli,
Annak tettei elõbb-utóbb sikerrel koronáztatnak meg,
S a siker felõl az emberiség elismert haladásra biztosít.
Ember történet urává magát nem teheti,
Fontold meg jól, mit kezdesz,
Válaszd meg az eszközöket okosságod szerint,
Munkáid fáradhatatlanul,
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S ha mindent, amit erõd és körülményed enged megtetted,
Nem vádolhatod magad,
Bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is.”

És mindezzel együtt most már Kölcseyt és Bolyai
Jánost megidézve azt hiszem, azt is meg kell fogal-
mazni, hogy a ma értelmisége és a diákság, a jövõ ér-
telmisége felé mit jelent mindez a mai világban. Abban
a világban, amelyben átértékelõdött, leértékelõdött a
tudás, értékválság, értékvesztést láthatunk szûkebb és
tágabb környezetünkben egyaránt. Én úgy gondolom,
hogy amit ma nekünk tennünk kell, az az, hogy a tu-
dásnak, a tanulásnak vissza kell szerezni, vissza kell
adni értékét, vissza kell adni rangját. Azt gondolom,
hogy mindez embert próbáló feladat, de ha ebben
eredményesek vagyunk, akkor elmondhatjuk ma-

gunkról, hogy mi is tettünk valamit azért, hogy to-
vábbvigyük a Bolyai-szellemiséget, és mindezt pedig
megtehetjük Salgótarjánért, városunkért, gimnáziu-
munkért, intézményünkért, hazánkért, a magyarsá-
gért és a jövõnkért.

Tisztelt Ünneplõ Közönség!

Ezen gondolatokkal gratulálok a Gimnáziumnak az
elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gért, és kívánom azt, hogy a következõ évtizedekben
mindez a hagyomány, erõ, kitartás és szellemiség áll-
jon rendelkezésre, megfelelve minden követelmény-
nek, kihívásnak. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Puszta Béla
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Salgótarján középiskoláinak többezres diákifjúsága
és valamennyi pedagógusa nevében szívbõl köszön-
töm a 40 éves Bolyai János Gimnázium és Szakközép-
iskola minden volt és jelenlegi tanárát és tanulóját.

Az évforduló, az ünneplés megteremti a boldog pil-
lanatok lehetõségét. Miért? Mert a városban lévõ 6 kö-
zépiskola közül egyre kiemelten odafigyelünk, felé
fordulunk. Boldoggá tesz bennünket, hogy vele együtt
ünnepelhetünk, hiszen már 40 éves lett, ismerjük ed-
digi életútját, s tudjuk, sok mindenen ment keresztül,
míg idáig eljutott. Ebben a változó világban helyt áll-
ni, megmaradni úgy, hogy közben újra és újra meghó-
dolunk, a kor kihívásainak mindenkor megfelelünk,
rendkívül nehéz, embert próbáló feladat. Az elõdeink-
tõl kapott, az általunk megteremtett értékek megõrzé-
se, megtartása, s hogy mindezt továbbadjuk a jövõ
nemzedékének, a kihívások kihívása. S mindezen fel-
adatok végrehajtásában a Bolyai János Gimnázium ki-

válóan vizsgázott, példamutató, céltudatos munkát
végzett. A város, a megye közoktatásában mindig
élen járt. 

Oda kellett figyelnünk rátok. E nemes és szép ün-
nep alkalmából kívánunk néktek tanulni és tudni aka-
ró, életcéljukat tisztán látó és elérõ diákokat, olyan pe-
dagógusokat, akikben a legmagasabb szakmai tudás
párosul a tiszta és igaz emberséggel, olyan iskolát,
melyben a feltételek segítenek szép és tartalmas célja-
itok elérésében. 

Szívbõl jövõ jókívánságainkat az általatok kiválasz-
tott Tóth Árpád idézettel zárom:

„Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes falak..”

Turányi Istvánné



Újra átélhettük azt, amit tavaly a marosvásárhelyi
találkozón, s amit a salgótarjáni igazgatónõ fogalma-
zott meg annak idején: barátként jöttek, testvérként
távoztak. Nyilvánvaló, hogy ezt az érzést megerõsítet-
te a salgótarjáni minõségi folytatás, a verseny minõsé-
gi szervezése. Különösen nagy öröm számomra, hogy
egy nagyon tehetséges Bolyais fiatal csapatot láthat-
tunk itt. Hallottam, hogy itt Salgótarjánban az érettsé-
gi után is összetartanak a Bolyaisok. Osztozva minden
igazmondó kollégám véleményével kijelenthetem:
csodálatos dolog ez. 

Egy Bolyai Farkas idézettel folytatnám: 
„A jelen a múlt leánya, anyja a jövõnek.”
Nagyon érdekes gondolat és nagyon optimista gon-

dolat és úgy érzem, hogy ez a találkozó pont ezt erõ-
sítette meg. A tegnap estére visszagondolva – reggel a
vetélkedõt már kiértékelték, erre nagy hangsúlyt most
nem fektetnék – a tegnap esti színi elõadásra vissza-

gondolva az jut eszembe, hogy az alapgondolata, az
üzenete az egésznek az volt, hogy játsszunk tovább.
Ez a lényege a jövõnek. És azt hiszem, megengedi a
mosonmagyaróvári igazgatónõ, hogy bejelentsem, jö-
võre Mosonmagyaróváron találkozik a Bolyai-szövet-
ség.

Születésnapot is ünnepelünk ma, 40 éves évfordu-
lót. Ilyenkor úgy illik, hogy a családon belül az apa
ajándékot ad át az utódnak. Én a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumot képviselem, és legalább 7-8 Bolyai János
van a teremben. Mivel modern korban élünk azt
mondhatnám, hogy klónozás történt. Nagyon büsz-
kék vagyunk erre. Tehát szeretnék átadni a testvéris-
kolák igazgatóinak, képviselõinek, diákjainak egy-egy
Bolyai Farkas szobrocskát, ha megengedik humorizál-
ni: egy-egy „apafejet”, és díszmappát.

Bálint István
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A 40. év egy kicsit külö-
nös, zavarba ejtõ évforduló
nemcsak egy iskola, de bár-
mely intézmény életében is.
Több mint a huszonöt, keve-
sebb, mint az ötven, nem ke-
rek, mégis években sok, ese-
ményekben gazdag. Tanítási
órák ezrei zajlottak le ez alatt
az idõ alatt, diákok sokasága
került ki az iskolapadokból.
Az eredményes oktató-nevelõ
munka mellett azonban tör-
tént még itt valami nagyon

fontos, nagyon szép.
Az 1960-as évek – mikor a Bolyai János Gimnáziu-

mot átadták a diákságnak – városunk kulturális életé-
ben egy rendkívül jelentõs idõszak volt. Számos új,
modern épület jött létre ebben az idõben, ekkor adták
át – többek között – a Karancs Szállót, a József Attila
Mûvelõdési Központot, melyek ma is meghatározzák
Salgótarján arculatát. Színvonalas kortárs alkotóktól
származó szobrok, mozaikok kerültek a város közte-
reire, képzõmûvészeti kiállítások sora nyílt. Talán a
pezsgésnek indult helyi kulturális fejlõdés része is
volt, talán részben Czinke Ferenc tanár úr kezdemé-
nyezése is volt, talán együtt mindkettõ, hogy itt, a Bo-
lyai János Gimnáziumban jött létre az ország elsõ is-
kolagalériája Derkovics Galéria néven 1967-ben. E pél-
dát késõbb oktatási intézmények sora követte, ma
már óvodagalériák is léteznek, de a legnagyobb múltú
köztük a Bolyai galériája, mely kiállítások sokasága
segítségével mutatta be, s szerettette meg a diákokkal
a kortárs képzõmûvészetet, megismertetve az érdek-
lõdõkkel a hazai grafika, festészet legjelentõsebb alko-
tóit, érzékeltetve a stílusirányzatok sokféleségét. Idõ-
közben jeles alkotásokkal gyarapodott az iskola saját
képzõmûvészeti gyûjteménye is, melybõl már láthat-
tunk az iskolában kiállítást.

Ez az értékteremtõ közeg fontos szerepet játszott a
kezdetektõl (s játszik ma is) abban, hogy a diákok soka-
sága választotta a képzõmûvészetet akár élethivatásul,
akár a hétköznapi munka mellett tartalmas kikapcsoló-

dásul. Meghatározó, országos és nemzetközi rangú kép-
zõmûvészeket indított el a Bolyai Gimnázium, mint a
szobrász, grafikus Szabó Tamás, vagy az e kiállításon is
bemutatkozó Fábián Gyöngyvér, akinek alkotói pályája
az 1970-es években érzékeny, rendkívül hiteles portrék-
kal indult. Õk még a Bolyai elsõ generációjába tartoz-
nak, hamarosan azonban új mûvésznemzedék követte
õket, melybõl itt a Salgótarjánban élõ Losonczy Ildikót,
vagy az Egerben tanító Ferenc Tamást szeretném ki-
emelni, mindketten több ízben sikerrel szerepeltek or-
szágos kiállításokon, a Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton, il-
letve az Országos Rajzbiennálén.

Örvendetesen sok fiatal fogadta el a Bolyai Gimnázi-
um meghívását. Mûveik sokfélesége a fiatalság útkeresé-
sérõl, kísérletezõ kedvérõl tanúskodik. Szerepel köztük
olyan fiatal képzõmûvész, aki már megtalálta saját egyé-
ni hangját, mint a textiltervezõ végzettségû, a textil tech-
nikai megoldásait, könnyedségét a grafika nyelvére le-
fordító Birkás Babett, vagy az érzelmeit leegyszerûsített,
leredukált formákkal, színekkel kifejezõ Földi Gergely.
Mások még keresik egyéni hangjukat, mint a most rend-
kívül élénk színekkel, Matisse szín- és formavilágához
közelítve megfestett, groteszk hangvételû képeket be-
mutató Kacsák Tamás.

Mellettük, e kiállítás részeként felfedezhetjük a legfi-
atalabb generációt is, melyet a Bolyai nevét viselõ isko-
lák diákjainak beküldött rajzai, festményei képviselnek.

Nemcsak a fiatal generáció anyaga, de az egész kiál-
lítás sokrétû, sokszínû, mégis valahogyan egységet al-
kot. A sokszínûség köszönhetõ a rendezvény iránt meg-
nyilvánuló hatalmas érdeklõdésnek (még szinte az utol-
só pillanatban is érkeztek be alkotások). Nem lehet most
célunk valamennyi kiállító nevét, valamennyi mûcímet
felsorolni, inkább arra szeretnénk most utalni, hogy eb-
ben a sokféle, mégis egységes anyagban jól megférnek
egymás mellett a leheletfinom, csipkeszerû alkotások és
a groteszk, a szigorúan vett belsõépítészeti terv, a fotó al-
kalmazása, a klasszikus olajfestmény és a botokból,
ágakból álló, installációszerû szobor.

Az egység pedig, amely összefogja, keretek közé zár-
ja mindezt, az értékek keresése, a mûvészet szeretete és
megszerettetésének szándéka, melyben bizonyosan
nem kevés szerepet játszanak az itt eltöltött évek.
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Peák Ildikó



Névadónk szellemiségébõl
fakad, hogy intézményünk
fennállása során a matematika
és az idegen nyelvek tanítása
mindig kiemelt szerepet ka-
pott. De a szellem a lélek rez-
düléseibõl is táplálkozik, vagy
néha a mûvészet segítségével
töltõdik fel, kap úja erõre. Így
volt ez Bolyai János esetében
is. Ha magunk elé idézzük a
XIX. század nagy magyar ma-
tematikusának életképeit, ak-
kor az egyik képen hegedül-
ne, a másikon pedig verset ír-

na. Talán a mûvészet egyéniségalkotó, gazdagító erejét
érezték át gimnáziumunk mindenkori tanárai, amikor a
tudományos ismeretek átadásán túl támogatták, segítet-
ték diákjaikat, hogy egy-egy szavalóversenyen, iskolai
ünnepen, megemlékezésen elõadó-mûvészi képességei-
ket is kipróbálják.

Így merült fel annak az ötlete, hogy iskolánk fennállá-
sának 40. évfordulójára mûvészeti gálát szervezzünk.

Rozgonyi Ist-
ván kollégám-
mal összegyûj-
töttük azoknak a
volt tanítványa-
inknak a névso-
rát, akik gimna-
zista éveikben a
mûvészet vala-
mely ágában ki-

tûntek, és a késõbbi pályájukon is meghatározó maradt
az elõadó-mûvészet. Levélben, telefonon vagy személye-
sen kerestük meg õket, s arra kértük, jelezzék, milyen
mûsorszámmal kívánnak szerepelni rendezvényünkön.

Nagy örömmel fogadtuk visszajelzéseiket, és érdeklõ-
déssel olvastuk, mi is történt velük ballagásuk, az érettsé-
gi vizsgáik óta. Elmondásuk alapján nagyon sokat jelent
számukra ez a felkérés. (Néhányan sajnálták, hogy elfog-
laltságaik miatt nem tudnak eljönni.)

A mûvészeti gálamûsor 2006. április 7-én este 6 óra-
kor kezdõdött a Váczi Gyula Alapfokú Mûvészeti Iskola
hangversenytermében. Mûsorkezdés elõtt a résztvevõk
próbáltak, izgatottan, meghatódva várták a találkozást a
Bolyai volt és jelenlegi tanáraival és az ifjúsággal. Egyi-
kük meg is jegyezte: „Ugye többen lesznek a tanárok!”

S most egy-egy képben idézzük fel az est hangulatát!
Elsõként a rendezvényünknek otthont adó intézmény

növendéke, Széky Flóra (e tanévtõl már õ is bolyaista)
köszöntötte gimnáziumunkat Schubert Szerenád címû
mûvével. 

Egykori diákjainkat és valamennyi vendégünket a Bo-
lyai János Gimnázium és Szakközépiskola Kamarakóru-
sa két dallal ajándékozta meg. A mindössze három évvel
ezelõtt alakult kórust Gál Petra tanárnõ vezényelte. 

Volt tanít-
ványaink köz-
remûködését
Rozgonyi Ka-
talin nyitotta
meg, aki pár-
huzamosan
végezte kö-
zépiskolai ta-
nulmányait a
budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
zongora tanszakán és a Bolyaiban mint magántanuló. Je-
lenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója.
Rozgonyi Katalin érett, varázslatos elõadásában Men-
delssohn fisz-moll fantáziáját hallhattuk.

Zene után költészet következett. Jakab Gabriella
tolmácsolta József Attila A Dunánál címû versét. A
színjátszással és a pódiummûvészettel ma is foglalko-
zó volt bolyais a könnyeivel küzdött, hiszen már na-
gyon várta a találkozást, s csak azt sajnálta, hogy erre
nem a „suliban” került sor. Mi pedig lenyûgözve követ-
tük elõadását. Gabi a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanári diplomát, most a második ta-
nári szakot végzi. Örülünk, hogy 2002-ben Fekete ró-
zsa-díjas lett, s annak a mély elhatározásnak is, hogy
tanítani szeretne.
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A színpadra kedves kollégánk, Gál Petra lépett, im-
már zenészként. A gimnáziumi éveit matematika tago-
zaton kezdte, de a zene iránti vonzalma hamar megmu-
tatkozott. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem biológia-kémia szakára nyert felvételt az érettségi
után, majd a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára is
beiratkozott, s így párhuzamosan tett eleget a két intéz-
mény követelményeinek. Érdekes, hogy évfolyamukon
két alliteráló érdeklõdésû volt: a fogorvos fuvolista fiú és
a biológus brácsás. Jelenleg Gál Petra tanárnõ tagja a vá-
rosi szimfonikus zenekarnak és vezeti gimnáziumunk
kórusát. Élmény számára a zenélés, nekünk nézõknek
pedig élmény volt tõle hallani Glinka d-moll szonátájá-
nak elsõ tételét.

A brácsa után ismét a zongora szólalt meg Sóvári
Katalin által, aki bár rövid ideig volt iskolánk tanulója,
mégis örömmel fogadta el felkérésünket. A különleges
muzikalitással és technikai képességgel megáldott fia-
tal zongorista jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem hallgatója. Most Liszt Ferenc-etû-
dökkel (La leggierezza, Eroica) ajándékozta meg a
hallgatóságát.

Drevenka Edit az ELTE angol-magyar szakán szerez-
te elsõ diplomáját. Egyetemista éveiben és utána is tábo-
roztatott középiskolásokat a határainkon túlról és Ma-
gyarországról a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szer-
vezett olvasótáborban. Egy-két évig tanított, majd a Bu-
dapest Airportnál helyezkedett el. A mûvészetek, az iro-
dalom szeretetét azonban megõrizte. Jelzi ezt az is, hogy
munka mellett színháztörténetet tanul, vala-
mint az, ahogyan elmondta nekünk Örkény
István 170-100 címû novelláját.

Gressainé Lóránt Lujza kolléganõnk kö-
vetkezett, akinek életében a zene, a tánc és a
képzõmûvészet mindig meghatározó volt.
Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének, iskolánkban tanít tánc- és
drámapedagógiát, rajz és vizuális kultúrát,
vezet színjátszó csoportot. A mûvészi alko-
tótevékenységet fontosnak tartja, s így vall feladatáról:
„Hiszem, a legszebb alkotás, amit a tanár a tanítványai-
val együtt hoz létre.” Mozart C-dur andante fuvolaverse-
nyének 2. tételét hallhatta tõle a közönség.

Közös produkció következett két olyan volt diá-
kunk elõadásában, akik mindketten 1985-ben érettsé-
giztek a Bolyaiban. Pataki Katalin az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán magyar-angol szakos tanári diplomát

szerzett kitûnõ minõsítéssel. Közben amatõr színész-
ként játszott pl. az Egyetemi színpadon, a Térszínház-
ban. Angoltanári karrierjét egy magánnyelviskolában
kezdte, de gyors pályamódosítással elszegõdött tévés-
nek. 1992 óta a Magyar Televízió belsõ munkatársa.
Tóth László Egerben szerezte tanári diplomáját ma-
gyar-népmûvelés szakon. 15 évi tanítás után intéz-
ményvezetõ szülõfalujában, Mátraszelén. Hét éve ve-
zeti gyermekszínjátszó csoportját, a Csiribiri színpa-
dot, s emellett alkot, verseket is ír.

Kettejük elõ-
adásában ki-
sebb idõutazá-
son vehettünk
részt, hiszen
Kornis Mihály
Nosztalgia-chat
címû mûvével
néhány évtize-
det visszamen-
tünk az idõben.

Nagy János dzsesszzongorista következett, akire
Rozgonyi tanár úr így emlékezett: „egy kicsi szõke fiú,
aki ha billentyûs hangszer közelébe került, nem bírt ma-
gával, leült, s elkezdett játszani. Nagy János született zon-
gorista.” A Zeneakadémia dzsesszzongora majd
dzsesszzeneszerzés, hangszerelés szakán végzett. A kül-
földi versenyeken sikereket elért mûvész a Kanásztánc
címû darabbal lepte meg a hallgatóságot.

A gálamûsort az egykori kórustagokból alakult alkalmi
kórus elõadása zárta. A dalolókat Rozgonyi István tanár úr
irányította, s a négy dal felhangzása közben a régi idõk
hangversenyeinek hangulata idézõdött fel.

Változatos, gazdag mûsorral köszöntötték az egykori
tanítványok a jubiláló alma matert. Nézõnek, résztvevõ-
nek kikapcsolódást, lelki feltöltõdést nyújtott ez az este.
Köszönet és hála minden elõadónak.
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2006. május 4-én rendeztük
meg a Bolyai Estet, amely évrõl
évre lehetõséget nyújt arra,
hogy diákjaink szabadjára en-
gedjék szunnyadó tehetségü-
ket. A színvonalas rendezvény
mûvészeti vezetõje, Czene Éva
tánc- és drámapedagógus mél-
tán érezheti sikeresnek mun-
káját az eseményen részt vevõ
közönség tetszésének vissz-
hangját figyelembe véve.

A mûsor lendületes kezdetét
a Kabar zenekar (Danyi Ágnes,

Kapás Márton, Nagy László [Stromfeld Aurél Szakközép-
iskola], Cserháti Viktor [Madách Imre Gimnázium], Ju-
hász Péter [Kodály Zoltán Általános Iskola]) biztosította –
szigorúan a zene jegyében. Az együttes Írország szenve-
délyes ritmusával, némi könnyed countryval és dinami-
kus, túlfûtött moldvai zenével indította az estét.

Ezt követõen kazári néptáncot láthattunk Danyi Ág-
nes és Kovács József, valamint Danyi Lilla és Radics
Ádám párosaitól. Aláfestésként a Kabar zenekar ütötte to-
vább a vasat. 

A harmadik elõadás annyiban is különlegesnek számí-
tott, hogy az ötletes koreográfiát az egyik szereplõ, Illés
Ádám találta ki. Balog András, Fodor Richárd, Illés Ádám,
Prokai Péter és Hegedûs Barbara fantáziadús kerettörté-
netbe foglalva csillogtatták meg néptánctudásukat. 

A következõkben az éneké volt a fõszerep. Elsõként a
Rokolya énekegyüttes két pacsirtája (Hegedûs Barbara és
Kubinyi Júlia) töltötték be nem mindennapi hangterjede-
lemmel aulánkat.

Majd csokorba kötött apátfalvi dalok hangzottak el, és
mindemellett Radics Máté szólaltatta meg a tekerõlant egé-
szen lebilincselõ hangját.

A tánc gyorsan visszaragadta magához a fõszerepet,
méghozzá õrkõi cigánytáncok keretében, Fehér Andrea és
Húsvéti Csaba elõadásában, a Salgó zenekar hangulatos
kíséretével.

Õket követte ezúttal a küküllõmenti néptánccal, ahol
az ikerpár (Danyi Lilla és Danyi Ágnes) Kovács Józseffel és

Radics Ádámmal alkotott újabb párost, a Kabar zenekar
dinamikus zenéjére.

A 8. mûsorszámban a Salgó zenekar (Nyerges Eni-
kõ, Tóth Ádám, Bacskai Balázs [Kereskedelmi Szak-
középiskola], Juhász Péter [Kodály Zoltán Általános
Iskola], Gelencsér János [Kodály Zoltán Általános Is-
kola], Gordos Alíz [Táncsics Mihály Szakközépisko-
la]) ezúttal nagyobb fõszerephez jutva is brillírozha-
tott. Most a zene mellett mintegy kíséretként a tánco-
sok (Fehér Andrea, Pauluch Norbert, Juhász Gabriel-
la, Húsvéti Csaba) lába dobogott.

A rendezvény második részében a kreativitásé, a szóé
és az egyéniség kifejezéséé volt a fõszerep. Elsõként egy
egészen különleges és lenyûgözõ mûsorszám szem- és
fültanúi lehettünk. Oláh Krisztián saját verseit adta elõ, ön-
magában is sajátos hatásossággal, ám Nagy Tibor gitárkí-
sérete szinte hipnotikus erõt kölcsönzött az elõadásnak,
melynek hét percébõl nehéz volt felocsúdni.
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A kifinomult érzéseket
Simon Eszter hárfajátéka
lágyította tovább, ami kelle-
mesen oldotta fel az elõzõ
produkció által keletkezett
feszültséget és elmélyülést.

A kis pihenõ után újra a
szavaké volt a fõszerep. A
mikrofon Sztankó Lili ke-
zébe került, aki Wass Al-
bert: Szeretném címû ver-
sét szavalta el. A költemény
önmagában is borzongató
hatású, hát még ha hatáso-
san és szépen interpretál-
ják a közönségnek – amely
ebben az esetben maradék-
talanul meg is történt.

A mélyenszántó és felkavaró gondolatok visszhangjait
Földesi András és Lukács Máté fagott-duója simította el,
Johann Hermann Schein: Gagliarda Bourée címû mûvé-
nek elõadásával.

A szellemi megpihenés legkellemesebb módját (zene)
követõen Galgóczi Erzsébet: A vesszõ címû alkotását hall-
hattuk a nagyon fiatal, ám annál megkapóbb stílusban be-
szélõ Kadlót Zsófia tolmácsolásában.

Ezt követõen a legmodernebb vizekre evezve Rácz Ro-
land játszotta el irigylésre méltó hozzáértéssel korunk is-
mert elõadója, Santana Samb Party-ját. A gitár hangjainak
felcsendülése és dinamikus dallam szemmel láthatóan
nagy hatást gyakorolt a közönségre.

Mi más is következhetett volna, mint a modern tánc.
Dénes Fanni, Kovács Petronella, Fekete Viktória, Bonivárt
Fanni [Kodály Zoltán Általános Iskola], Kelemen Dóra
[Madách Imre Gimnázium], Petrény Evelin [Táncsics Mi-
hály Szakközépiskola], Tõzsér Gábor és Berki István
[Stromfeld Aurél Szakközépiskola] lejtettek táncot változa-
tos koreográfiát felvonultatva.

Az este egyik legérdekesebb mûsorszámának a
Moving Art: Egy furcsa történet címû elõadása ígérkezett.
A mozdulatok, a mimika és a testbeszéd palettáját igény-
be véve, hangulatilag tökéletesen eltalált zenei aláfestés-
sel, egyedi módon elevenítették meg a történetet. Az elõ-
adásban Gressai Ferdinánd, Tarnóczi Balázs, Ferhan
Alida, Kadlót Boglárka, Czikora Emese, Petrucsik Kriszti-
na, Kaári Dávid, Balla László, Berencsik Szabolcs, vala-
mint Angyal Milán [Fáy András Szakközépiskola] vettek

részt. Mûvészeti vezetõjük Gressainé Lóránt Lujza tánc-
és drámapedagógus.

Az est hangulatát még utoljára Fehér Dávid és Beviz
Bernadett paprikázta fel latin táncokat bemutatva, a tánc-
hoz illõ, megkapó ruhában.

A rendezvény esti mesével zárult. A közönség iskolánk
egyik ifjú tehetségének, Puskás Marcellnek saját készíté-
sû, Mistical címû megragadó és egészen újszerû filmjét te-
kinthette meg.

Aki az esten a közönség soraiban vett részt, semmikép-
pen sem távozhatott csalódottan, sokkal inkább rendkívül
színes és kivételes élményekkel gazdagodva.
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Tisztelt Vendégeink, Ta-
náraink és Diáktársaim! Na-
gyon sok szeretettel üdvöz-
lök mindenkit a Bolyai Hó-
nap záró akkordjaként meg-
rendezett Bolyai Tudomá-
nyos Ülésszakon. Külön
öröm számomra, hogy itt
köszönthetem iskolánk volt
növendékeit, akik elõadások-
kal készültek a mai rendha-
gyó ülésszakra.

Azt hiszem, hogy gimná-
ziumunk minden dolgozója

és diákja nevében kijelenthetem, hogy eseménydús
hónap áll mögöttünk. Az ünnepségekre, elõadásokra
való felkészülés áthatotta mindennapjainkat, de meg
is hozta gyümölcsét, hiszen a sokszínû rendezvényso-
rozat méltó tisztelgés volt a 40 éves iskola és névadónk
életmûve elõtt. Bolyai János szelleme ott volt velünk,
amikor fogadtuk a Kárpát-medence különbözõ pont-
jairól érkezett bolyais diákokat és tanárokat. A múlt
évben Marosvásárhelyen testvérré lett iskolák újra ta-
lálkoztak itt, Palócország szívében. Az idei találkozó
alkalmával még szorosabbra fûztük azt az összetartó
erõt, amelyre a Bolyai név viselése kötelez minket. A
nyitóünnepség elõtti napon került sor az iskolák kö-
zötti matematikaverseny döntõjére, ahol tavalyi ven-
déglátónk, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapata
szerezte meg az elsõ helyezést. Április 7-én az ünnepi
megemlékezés keretein belül elhangzottak névadónk
versei, melyek felidézték a felfedezés örömét, a belsõ
vívódást és a csalódást a kortársakban, akik nem értet-
ték, nem érthették meg azt, ami csak benne világolt
„sugársor-fehéren”. A nyitómûsor része volt az iskola
múltjára való emlékezés, felidéztük néhány olyan ta-
nár munkásságát, akiknek a nevét ma már gimnáziu-
munk három tanterme és könyvtára viseli. Dr.
Fabulya Lászlóné, Bácskay János, Csík Pálné és
Czinke Ferenc tevékenysége valóban meghatározó
volt iskolánk történetében. Aznap délután a kiállítás-
megnyitón és a Mûvészeti Gálán résztvevõk meggyõ-

zõdhettek róla, hogy a Bolyai János Gimnázium fenn-
állása óta nemcsak a tudományok, de a mûvészetek
csíráját is elültette az érdeklõdõ arra hivatott diákok-
ban. A kiállítást ugyanis a képzõmûvészeti pályát vá-
lasztó volt bolyais diákok mûveibõl válogattuk össze,
a Mûvészeti Gálán pedig olyan zenészek és elõadómû-
vészek léptek fel, akik valamikor e falak között bonto-
gatták tehetségük szárnyait. A találkozót a Mûvészeti
Gála után búcsúest zárta, majd másnap a résztvevõk
megismerkedtek a város környékén lévõ végvárakkal.
Ez a pár nap tökéletes alkalomként szolgált arra, hogy
az országból és határon túlról érkezett diákok és taná-
rok megismerjék egymást és életre szóló barátságot
kössenek. 

Tegnap rendeztük meg szintén a jubileumi hónap
keretein belül a Bolyai Estet. Ez az esemény évrõl év-
re alkalmat ad az iskola tanulóinak, hogy színpadra
lépve mutassák be mûvészi tehetségüket. Tegnap is
egy sokszínû elõadássorozatot láthatott a közönség,
különbözõ mûfajú zenék, táncok szórakoztatták az
érdeklõdõket.

A mai ünnepi délelõttön, mindezt felidézve, talán
úgy érezzük, hogy valami lezárult, vége a Bolyai Hó-
napnak, vége az emlékezésnek. Nem szabad azonban,
hogy így gondolkodjunk: ne lezárás legyen a mai nap,
legyen kezdet, legyen egy olyan idõszak kezdete, ami-
kor Bolyai János kitartása és újító szándéka szolgál
mintául a bolyais diákok számára. Bolyai tisztelte a le-
tûnt idõk alkotásait, az abszolút geometriát, de mert
feltenni új kérdéseket, és az ezekre kapott válaszokból
rajzolódott ki az a csodálatos új világ, mellyel e zseni le-
rakta a modern matematika és fizika alapjait. Egyedül
alkotta meg a hiperbolikus geometriát és nem is várt
semmi mást kortársaitól, csak elismerést. Az abszolút
dogmáktól elvakult emberek azonban nem ismerték
fel munkája jelentõségét, még talán saját apja sem lát-
ta meg fiában a géniuszt. De János nem törõdött bele
és nem adta fel nézeteit. Névadónk kitartása és újító
szándéka kell, hogy áthassa mindennapjainkat. 

Ezzel a gondolattal kívánok tartalmas, feleme-
lõ, szellemgazdagító délelõttöt a mai rendhagyó ülés-
szakon.
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A Bolyai Napok ünnepélyes keretei kitûnõ alkal-
mat nyújtanak arra, hogy iskolánk tanulói bemutat-
kozzanak az idei tanévben készített képzõmûvészeti
alkotásaikkal. Kérem a kiállító társaimat, fáradjanak a
színpadra!

Hagyományainkhoz híven most is azok a diákok
állíthatják ki mûveiket, akik a rajz- és vizuális kultúra
tantárgyat nagyobb óraszámban tanulják, esetleg
érettségizni, felvételizni is szeretnének belõle. A tárlat-
ra a legjobb rajzokat, festményeket és iparmûvészeti
tárgyakat válogattuk össze: csendélet- és portrétanul-
mányok, színes festmények, pasztellek és önálló gra-
fikai lapok, vizuális kommunikációt szolgáló reklá-
mok, plakátok, tûzzománcok, üvegfestmények, bati-
kolt textilek szerepelnek a mûtárgyak között.

A kép rendkívül változatos és sokoldalú. 
Néhány szót érdemes kiemelni az itt szereplõ gim-

nazisták munkáiról: 
Angyal László precíz, pontos rajzkultúrája, aprólé-

kos ecsetkezelése figyelemre méltó. Festményein az
alaposság, a mûgond és a részletek iránti hûség példa-
mutató. 

Cene Annamária a ceruza- és krétarajzok iránt érez
különös vonzódást. Munkáin kompozíciós készség,
átfogó, egységes szemléletmód tükrözõdik.

Fekete Dóra érdeklõdése sokoldalú. Foglalkozik
grafikával, festéssel, kerámiával és mûvészettörténet-
tel is. Ez utóbbi tárgyból OKTV középdöntõbe is beju-
tott. Képeit sok egyéni ötlettel folytonos megújulással
színesíti.

Godó Kitti saját belsõ képeit vetíti a közönség elé.
Még tanulmányrajzain is egyéni átírásokat, önálló
nyelvezetet fogalmaz meg. Különös kompozícióival
már rajzversenyen is díjat nyert.

Kiss Edina érdeme az érzékeny, árnyalatokban gaz-
dag, könnyed rajzolási mód. Ceruzakezelése, eszköz-
használata kiváló, kompozíciói izgalmasak, fantázia-
dúsak.

Misztarka Eszter dekoratív mûvei hosszú gondol-
kodás, alkotói vívódás eredményei. Ötleteit képzeleté-
ben érleli, és a végsõ képet gyorsan frissen kompo-
nálja meg. Eredeti stílusban önálló módszerekkel dol-
gozik.

Oláh Judit rendkívül tudatosan szerkeszt, ragasz-
kodik a látványhoz, valósághûségre törekszik. A legér-
dekesebb és legdekoratívabb a pasztell az egyedi gra-
fika területérõl a linóleummetszetek és a monotípiák.

Ponyi Eszter is önálló utakon jár. Számára nem a
valóság egyértelmû leképzése a fõ cél, hanem a lélek
kisugárzása, az önkifejezés fontos.

Rádi Gábor az alkalmazott grafika terén a legsike-
resebb. Újszerû, modern elgondolásait a számítógép
által kínált lehetõségeket maximálisan kihasználva va-
lósítja meg. Újsághirdetéseivel, weblapszerkesztéseiv-
el, reklámgrafikáival korszerû, fiataloknak szóló ízlés-
világot fogalmaz meg.

Velki Ramóna mûvein az útkeresés, az önkifejezés
szándéka tapasztalható. Nagyon sokféle, és sokoldalú
lapjain a fotómontázst éppen úgy megtaláljuk, mint a
lényegre törõ, találó krétarajzokat, jellemábrázoló
portrékat.

Zagyi Enikõnek azok a szénrajzai a legbátrabbak,
amelyeken nem köti a rajzolást szigorú szabályrend-
szer, rögzített kánon. Koponyás csendéletei kifejezet-
ten expresszívek és szuggesztívek.

Reméljük, ifjú alkotóink és a rajzhoz kedvet érzõ
iskolatársaik az eddigi példákon okulva új lendülettel
folytatják mûvészi ambícióikat. Bízunk benne, hogy a
megmérettetésen keresztül erõt, ötletet, energiát me-
ríthetünk saját épülésünkre, feltöltõdésünkre.

A kiállítóknak gratulálok és további sikereket kívá-
nok a magam és tanáraik nevében is.

Fábián Ádám, 11. b
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A Bolyai Hó-
nap megkoroná-
zásaként, záró
rendezvénye-
ként 2006. május
5.-én  került sor a
rendkívüli Tudo-
mányos Ülés-
szakra, ahol is-
kolánk volt tanít-
ványai – azóta
többen kutatók,
egyetemi pro-
fesszorok, kandi-
dátusok, akik a

tudományos élet valamely területén kima-
gasló eredményeket értek el – tartottak leg-
érdekesebb munkáikról a legújabb infor-
mációs technikai eszközök felhasználásá-
val érdekes és izgalmas elõadásokat. 

Meghívásukkal nemcsak méltó zárást
szerettünk volna adni jubileumi rendez-
vénysorozatunknak, hanem elsõsorban
diákjaink elé olyan tudós és kutató sze-
mélyiségek példáját állítani, akik a Bolyai
János Gimnázium Bolyai Körén tartott el-
sõ elõadásukkal tették meg az elsõ lépése-
ket máig felfelé ívelõ, sikeres tudományos
értelmiségi életútjukon. Ezért örültünk
külön annak is, hogy a különbözõ tudo-
mányos szakterületek érdekes újdonsá-
gai, mai problémái és kutatási eredmé-
nyei mellett többen szóltak személyes,
meleg hangon alma materükrõl, az õket
tudományos pályájukon elindító, sorsu-
kat meghatározó, kitûnõ tanárszemélyi-
ségekrõl, akik idejekorán felismerték a
bennük rejlõ tehetséget és segítettek ki-
bontakoztatni azt.

Még azok a meghívottak is, akik akadá-
lyoztatásuk miatt nem tudtak eljönni, saj-
nálták ezt és kedves köszönõ levéllel reagál-

tak a meghívásra, amit megtiszteltetésnek
tekintettek. 

Fábián Ádám és Benkõ Lilla, az ülésszak
levezetõi a vendégek, tanárok és diáktársak
üdvözlése után örömmel, megkülönbözte-
tett tisztelettel és szeretettel köszöntötték a
Bolyai Kör elsõ diáktitkárát, Bukovinszki
Róbertet. Elismerõen szóltak Kapás József
tanár úrról valamint Dr. Dobány Irén tanár-
nõrõl mint a Bolyai Kör volt tanárelnökeirõl
és megemlékeztek néhai Bácskai János ta-
nár úrról, aki a Bolyai Tudományos Diákkör
kigondolója, elindítója volt, s akinek emléké-
re a kilences termet Bácskai-teremnek ne-
veztük el a jubileumi hónap nyitómûsorán.

Fábián Ádám nyitóbeszédének értékes
gondolatai végén bejelentett, hogy ebbõl az
eseménybõl hagyományt kívánunk terem-
teni, illetve, hogy minden elõadónknak –
bemutatójuk megtartása után – az ez alka-
lomból alapított „Alma Mater Emlékérem-
mel” és pár szál virággal szeretnénk meg-
köszönni, hogy elfogadták meghívásunkat
s ezzel is volt diákjainknak a régi iskolájuk-
hoz való kötõdését kívánjuk erõsíteni.
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Ezután került sor az elõadásokra, melyek
sorát Dr. Kukely György, az MTA Regionális
Kutatások Központjának munkatársa, az EL-
TE és a Széchenyi Egyetem tanára tartotta a
„Fenntartható fejlõdés és fenntartható ener-
giagazdálkodás” roppant fontos és aktuális té-
májáról, érdekesen, szemléletesen, közérthe-
tõ nyelven és nagy meggyõzõ erõvel. 

Ezután Sramkó Gábor, a Debreceni Egye-
tem Növénytani Tanszékének fiatal biológus
kutatója beszélt a „Fõ leszármazási vonalak a
poszméhbangók körében DNS-szekvenciák
alapján” címû kedvenc kutatási témájáról, ké-
pekkel, ábrákkal, külföldön végzett mérési
eredményeit grafikonokon bemutatva, miál-
tal az eleinte érthetetlennek tûnõ téma rögtön
nagyon érdekes és élvezetes lett, így vezette át
hallgatóságát a gének és a klónozás titokzatos
labirintusán.

Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta: Mi is az
a frazeológia? címmel tartott elõadást. Ezt a
kérdést a német kifejezések, szólások, be-
szédfordulatok képes jelentését fejtegetve, a
magyar gondolkodásmóddal és gondolati ké-
pekkel is párhuzamokat felmutatva válaszol-
ta meg.

A szünet elõtti utolsó elõadó Dr. Heinz Ot-
tó volt, aki bevezetõjében elmondta, hogy õ,
aki most testvérével, Frigyessel Frankfurtban
készíti Magyarországról a pénzügyi jelentése-
ket, minden mai bolyaisnak azt tudja csak
mondani, hogy jó helyen, jó iskolában van. In-
nen nyitott a világ, minden elérhetõ annak, aki
akar és tesz is érte. Visszaemlékezett arra az it-
teni meleg, védett, támogató légkörre, arra az
ifjúsági közösségre, színes diákéletre, amiben
õ és Frigyes felnevelkedtek, majd elõadásában
az európai monetáris unióról, annak fontossá-
gáról, elérhetõségérõl és feltételeirõl beszélt.

A rövid szünet után Dr. Sándor Klára ma-
gyar nyelvészeti elõadása következett. Édes
anyanyelvünk féltõjeként többek között a mo-
biltelefonok és SMS-üzenetek magyar nyelvre
és nyelvhelyességre kifejtett hatását vizsgálta.

Dr. Zentai László a földrajztudomány kan-
didátusa, térképész, az ELTE Térképtudomá-
nyi és Geoinformatikai Tanszékének tan-

székvezetõ egyetemi docense, aki elkészítette
számítógéppel Magyarország, Nógrád megye
és Salgótarján térképét, arról beszélt, „Hol tart
ma a térképészet”.

A finnországi oului egyetemrõl érkezett az
évek óta kint élõ és dolgozó 

Dr. Kovács Jenõ, aki „Rokon népünk or-
szágában” címmel színes, megragadó, képes
beszámolóban beszélt a finn néprõl, tájról, az
ember és természet harmonikus viszonyáról,
s a finnek jó természetérõl, õszinteségérõl, ko-
molyságáról, becsületességérõl és megbízha-
tóságáról és a finn-magyar kapcsolatokról.

Végül egy váratlan diák-tudós páros érde-
kes kísérleteket mutatott be „nagyfrekvenci-
ás oszcillátorral”. A siker óriási volt. Kapás
József tanárúr egykori tanítványa kedves
szavakkal emlékezett vissza az érdekes fizi-
kaórákra, ahol õ diákként elvégezte ezt a kí-
sérletet. Ez az egykori, hálás diák Dr. Szaba-
dos László, a fizika tudomány kandidátusa,
az MTA Részecske és
Magfizikai Kutatóintézet-
ének tudományos fõmun-
katársa volt „assziszten-
se” – ahogyan õ magát
szerényen nevezte –
Urvölgyi Ádám 11. d. osz-
tályos diákunknak, aki a
kísérletet végezte.

Ez a személyes tudós-diák kapcsolat rég-
óta él kettõjük között és az elõadások után
sok más érdeklõdõ diák is elkérte az elõ-
adók e-mail-címét, mobilszámát. Ezt az élõ
tudós-diák viszonyt tartjuk az Ülésszak leg-
szebb és leghasznosabb hozadékának. Ez-
által lehetõvé válik, hogy tanulóink – tudós-
sá vált volt diákjaink révén – bekapcsolód-
hassanak a mai modern kutatások vérára-
mába, beleszimatolhassanak a magasabb
tudományok levegõjébe és megízlelhessék
a tudományos felfedezések sikerének ízét.

Köszönjük volt diákjainknak, mai tudósa-
inknak, hogy személyes életútjukkal Bolyai
szelleméhez méltó példát mutattak mindnyá-
junknak. Reméljük, máskor is eljönnek hoz-
zánk és új eredményeikrõl is beszámolnak.
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