
A 2004/2005-ös tanév
rendhagyó volt olyan szem-
pontból, hogy számos prog-
ramunk és rendezvényünk
az elõzõ évektõl eltérõen,
más formában és megújult
tartalommal szerepelt a tan-
év eseményein. A tanév ter-
vezésekor úgy gondoltuk,
hogy bizonyos tartalommal
kell megtölteni a kiüresedett
formákat.

Hosszú évek óta rendez-
tük ezeket a programokat a
megszokott módon, és elér-

kezettnek tûnt az idõ a változtatásra. Az iskola életé-
ben fontos, hogy a hagyományokat ápoljuk, és ne tör-
jük meg a folyamatot, de idõnként érdemes változtat-
ni, természetesen a jobbítás szándékával.

Melyek ezek az események, rendezvények?
l a gólyatábor,
l a tanulmányi kirándulások,
l a drogprevenciós nap,
l a tanév utolsó napjának programja.
A következõkben ezekbõl olvashatunk rövid össze-

foglalókat.
Érdemes még megjegyezni, hogy ebben a tanévben

született az a fontos elhatározás is, hogy minden szak-
tanár, osztályfõnök, munkaközösség-vezetõ írásos
feljegyzést készít minden eseményrõl, rendezvényrõl.
Így minden rendezvényünket dokumentáltuk, a leg-
fontosabb történések papírra kerülnek. Ezek a feljegy-
zések rendkívül jó szolgálatot tesznek, hiszen bármi-
nek hirtelen utána kell nézni, csak elõvesszük a fel-
jegyzéseket. 

Természetesen ezek elkészítését következetesen vég-
re kell hajtani, de megtérül a munka, mert így minden
eseményt megörökítünk, és bármikor feleleveníthetünk. 
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Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes
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Jó hangulatban táboroztak a bolyais gólyák

… Igen, … igen, … igen, … igen …- hangzott el a
négy mindent eldöntõ válasz az igazgatói irodában a
„szeretnél-e osztályt vállalni?” kérdésre. És máris ki-
alakult a 2004-es gólyatábor résztvevõinek névsora. 4

osztályfõnök – négy mappa … tele jelentkezési lapok-
kal. De valójában mit is rejt ez a mappa? Vajon milye-
nek a gyerekek? Milyen osztályom lesz? –  tettük fel a
kérdést magunknak. 

2004. augusztus 26-án mindenre választ kaphat-
tunk. Reggel 7:45-kor kezünkben egy névsorral arra
vártunk, hogy minden új hetedikes és kilencedikes ta-
nuló megérkezzen az iskola elé... S mint évek óta min-
denki, mi is megkezdtük a tanévet egy háromnapos
gólyatáborral. Elérkezett a nagy lehetõség arra, amit
tanár és diák egyaránt nagyon várt: ISMERKEDHET-
TÜNK EGYMÁSSAL!

Számos osztályfõnöki óra állt rendelkezésünkre,
névtanulási, ismerkedési, közösségépítõ játékokat ját-
szottunk a gyerekekkel.

Érdekes színfoltja volt a programnak az önismereti
tréning és a drogprevenciós elõadás, utóbbit egy volt
diákunk tartotta.

Bagyinszki Boglárka, Czímerné Séber Darinka, 
Gál Petra és Bajnóczi Éva



136

Megújult formák

Gólyatábor

A táborozás során több leendõ tanáruk is ellátoga-
tott a diákokhoz, rendhagyó irodalmi és nyelvi órákat
tartottak nekik, melyeken játékos formában hango-
lódhattak rá a közös munkára. A biológia és földrajz
szakosok kivitték a „gólyákat” a tó környékére, ahol
természetismereti foglalkozásokon vettek részt. Az is-
kola diákönkormányzatának tagjai tréfás feladatokkal
avatták be a négy osztályt a gimnáziumi diákéletbe. 

Célunk volt, hogy évfolyamszinten is megismerjék
egymást a tanulók. Ennek érdekében esti program-

ként játékos vetélkedõt és bemutatkozó estet szervez-
tünk. 

Az iskolavezetés tagjai is többször kilátogattak a
táborba, örömmel vettek részt a programokon.
Mindannyian itt szerezhettük meg az elsõ benyo-
másainkat leendõ tanítványainkról. A tábor végén
megállapítottuk: mindenki „testhezálló” osztályt 
kapott.

Bár a nappalok és az éjszakák egyaránt hosszúak
voltak, nagyon jól éreztük mi is magunkat.



És hogy valóban indoklást nyerjen e cikk címe, lás-
suk a diákok véleményét:

Ezen a három napon bolyais éveink meghatározó
pillanatait éltük át. Az ott megszerzett emlékek bizo-
nyára sokunkban mély nyomot hagytak. 

Nyár végén, egy izgalmasnak ígérkezõ nap regge-
lén a Bolyai Gimnázium elõtt találkoztunk. Lejelent-
keztünk osztályfõnökünknél és már indultunk is gya-
log a tábor felé. Útközben sokat beszélgettünk, barát-
ságok kezdtek szövõdni. Megérkezésünk után eldön-
töttük, ki kivel szeretné eltölteni a következõ pár na-
pot, és elfoglaltuk a szobákat.

Az idõ nem volt éppen napfényes, de ez a jó han-
gulatunkat nem tudta megtörni. 

Az elsõ közös rendezvény a négy osztály számára
egy vicces ismerkedési est volt, ahol az évfolyam
egyes osztályaiból vegyítve voltak a csoportok kiala-
kítva. Érdekes és izgalmas volt a többi osztállyal
együtt dolgozni. Különbözõ tesztfeladatokat, fejtörõ-
ket kellett megoldanunk, mulatságos próbatételek fo-
kozták jókedvünket. Az este lehetõséget nyújtott még
több baráti kapcsolat kialakítására és az ismerkedésre. 

A táborban eltöltött három napból néhány óra a
DÖK tagjaival együtt telt. Õk pár igazán kreatív felada-
tot tartogattak számunkra. A legkisebbeknek, az ak-
kori 7. d-seknek körbe kellett keríteniük a szálláshely-
ükül szolgáló faházat. A 9.c osztálynak élõ hajóvá kel-
lett változnia és „körbehajózni” a játszóteret. A 9.b
osztálynak újdonsült osztályfõnöküket, Gál Petra ta-
nárnõt kellett egy paddal a „fellegekbe” emelni. A leg-
nehezebb feladatot a mi fantasztikus osztályunk (a
9.a osztály) kapta. Egy lavórnyi (kb. 10 liter) sós vizet
kellett szívószállal meginnunk. Az igencsak gyomor-
forgató feladatot végül sikerrel legyûrtük és nagyon
büszkék is voltunk magunkra. 

A második napon került sor a bemutatkozó estre,
amit minden kezdõ osztály izgatottan várt. Itt aztán
megmutathattuk, miben jeleskedünk.

Volt néptánc, közös éneklés, láthattunk tornabe-
mutatót és tréfás jelenetet, hallhattunk hangszeres
produkciókat. Az osztályunk néptáncos triója (Balog

Andris, Fodor Ricsi és Illés Ádám) a fellépés napján lel-
kiismeretes munkával készült az estre. 

„Mivel soha nem táncoltunk még együtt, érdekes
volt a felkészülés. Ezek a próbák nem elsõsorban a
megfeszített munkatempóról szóltak, hanem inkább a
különbözõ stílusok és lépések kicserélésérõl, valamint
– az idõ legnagyobb részében – óriási nevetésekrõl. 

A visszajelzésekbõl ítélve így is sikeres és színvo-
nalas mûsort tudtunk színpadra vinni.”

Úgy gondoljuk, hogy a gólyatábor kapcsán nagyon
szép emlékekkel lettünk gazdagabbak, és bármikor
örömmel gondolunk vissza arra a három fergeteges
napra. 

Illés Ádám, Tóth Gábor
9.A             9.A

Végezetül álljon itt néhány részlet azokból az érté-
kelésekbõl, amit a gyerekek a zárófoglalkozáson írtak:

„Olyan élményeket szereztem, amiket soha nem
felejtek el.”

„Elég félve jöttem a táborba, mivel még nem ismer-
tem az osztálytársaimat. Nagyon kellemesen csalód-
tam, mert igen sok emberrel összebarátkoztam, sokat
beszélgettünk.”

„Az idõjárás sem tudta elrontani az osztály jó han-
gulatát.”

„Az egész tábor jó volt, örülök, hogy itt lehettem.”

„Erre a 3 napra sokáig fogok emlékezni. Érdekes
órákon vettünk részt, ahol már az ismereteinket is bõ-
víthettük. Jó osztályközösség alakult ki.”

„Negatívum, hogy vége a tábornak, tarthatott vol-
na egy hétig is.”
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Jó néhány érettségi talál-
kozón vettem már részt.
Ezek között volt olyan, ami-
re tanárként kaptam meghí-
vást, és persze olyan is, ami-
re azért készültem nagy
örömmel, mert volt osztály-
társaimmal találkozhattam.
Mivel már az utóbbi esetek
száma sem írható le a legki-
sebb prímszámmal, ezért
úgy gondolom, megfigyelé-
semmel és az abból levont
következtetéssel senki sem
fog vitába szállni. 

Mi is ez? Akárhányszor öt év telt el az érettségi térd-
remegtetõ napjai óta, akárhová szórta szét az élet az-
óta az egykor összetartó csapat tagjait, a találkozó el-
sõ, kicsit félszeg percei után mindenkinek megered a
nyelve – és biztos, hogy az osztálykirándulások szóba
kerülnek! Hiszen ki ne emlékezne, milyen jó volt két
napot végigénekelni a buszon; eljutni olyan helyre,
ahol talán azóta sem jártunk, de felejthetetlen élményt
nyújtott; végigbeszélgetni az éjszakát – esetleg olyas-
valakivel, akirõl azt sem tudtuk eddig, milyen jó fej;
meglátni a tanáraink egy másik arcát; rádöbbeni, hogy
milyen gyönyörû szemei vannak Zolinak és jólesõen

nyugtázni, hogy a szokottnál is gyakrabban néz velük
rám; az elsõ megálláskor elszórni a két napra kapott
zsebpénzünket – és egyáltalán, világot látni és kisza-
badulni a mindennapok szorításából.

És mi következik ebbõl? Természetesen az, hogy a
diákévek nem múlhatnak el osztálykirándulások nél-
kül! Ezt a tanári csapat is így látja, még akkor is, ha
számukra újabb elemekkel gazdagodik a kirándulás
fogalma: ilyenek például a szervezés örömei meg a fe-
lelõsség. Ezért érthetõ, hogy a lehetõ legtöbbet szeret-
nénk „kihozni belõle” és maximális hatékonysággal.
Ezért a tavalyi évben próbára bocsátottunk egy új for-
mát, amelynek két lényegi pontja van: minden osztály
két napra mehet kirándulni ugyanabban az idõpont-
ban. Az elsõt az indokolja, hogy egybecsengõ tapasz-
talataink alapján két átvirrasztott éjszaka után a har-
madik napon akkor sem akarnak kiszállni a diákok a
buszból, ha a párizsi Notre Dame elõtt álltunk meg.
Az azonos idõpont pedig nagyon megkönnyíti az is-
kolai élet szervezését.

Egyszóval: gyerünk kirándulni, és szerezzük be
azokat az élményeket, amiket az unokáinknak is el-
mesélhetünk „Bezzeg az én idõmben…” kezdettel. Di-
ákok – Ti persze csináljatok csínyeket is, de csak ab-
ból a típusból, hogy amikor a szüleiteknek meséltek a
történtekrõl, azon a beszélgetésen ne vegyen részt az
iskola igazgatója …
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Osztály, kirándulj!

Juhász Zsuzsanna
tanár



Intézményünkben majd
másfél évtizedes múltra tekint
vissza a prevenciós munka. A
külvilágból érkezõ kísértések-
kel a gyerekek egyre fiatalabb
életkorban kerülnek kapcsolat-
ba, így az iskolák fontos felada-
ta, hogy a veszélyekre felhívják
a figyelmet, illetve tudatosítsák
a következményeket. Az alko-
hol, a cigaretta, a kábítószer va-
lós, napjainkban egyre jobban
tért hódító veszélyforrások. A
gyerekek nem ismerve ezek
hatásait, saját elmondásuk sze-

rint sokszor csak „menõzésbõl” szívják el társaik biztatá-
sára az elsõ szál cigarettát vagy nyúlnak másfajta droghoz.

Évek óta kapunk segítséget olyan intézményektõl,
amelyek a megelõzési területen vállalnak feladatokat,
így például a Tiszta Jövõért Alapítványtól, illetve az
ÁNTSZ Nógrád Megyei Szervezetétõl. Különösen ez
utóbbival alakult ki szoros kapcsolatunk, hiszen hosz-
szú ideje foglalkoznak többek között kortársoktatók
képzésével, illetve különbözõ egészség-megõrzési
programok kidolgozásával, lebonyolításával.

Az elmúlt évek hagyományait folytatva került sor
így a 2004/2005-ös tanév során is újabb kortársoktatói
képzésre, melyet 2005. március 17-19. között a mi is-
kolánkban szerveztek meg. Ezen a képzésen saját di-
ákjainkkal együtt a megye többi középiskolájából har-
minc tizenéves sajátította el a dorgprevenció alapisme-
reteit. A képzést a Budapesti Orvostanhallgatók Kor-
társoktató Alapítványának tagjai tartották, s az utolsó
napon a résztvevõk írásbeli vizsgán bizonyították,
hogy elsajátították a szükséges ismereteket. Ezt köve-
tõen 2005. március 23-án a gyakorlatban is felmérhet-
ték tudásukat, hiszen iskolánk megelõzési napi prog-
ramjának „indikátorai” és lebonyolítói lettek. Az elsõ
órában páronként számoltak be az osztályokban a dro-
gokról és annak veszélyeirõl. Ezalatt az idõ alatt a taná-
ri karnak Katonáné Torák Éva, az ÁNTSZ Nógrád Me-
gyei Szervezetének osztályvezetõje tartott elõadást. A
frissen szerzett ismeretekrõl aztán meg is bizonyosod-
hattunk az elõadásokat követõ vetélkedõn.

Az osztályfelelõs kortársoktatók írásbeli feladatsoro-
kat, teszteket osztottak szét minden teremben. Így szá-
molhattak be diákjaink valós és téves ismereteikrõl, a
dohányzás egészségkárosító hatásairól, az alkohol kö-
vetkezményeirõl és a drogokról. Voltak szituációs fel-
adatok is, amelyeket gyors elõzetes felkészülés után
szinte rögtönzésszerûen kellett megoldani. Ez aratta a
legnagyobb sikert, hiszen a gyerekeknek tetszett, hogy
kísérleti helyzetben, igazi következmények nélkül vá-
laszthatnak kreatív megoldásokat. Bíztatták egymást,
megbeszélték, hogy még milyen helyzetmegoldás lehe-
tett volna jó, elfogadható. A vetélkedõ jó hangulatban,
hasznos ismeretek hozadékával zárult. 

Ezt követõen minden évfolyamon véletlen mintavá-
lasztás segítségével felmérést készítettünk a megelõ-
zési napról. A válaszoló diákok túlnyomó többsége a
legpozitívabb dolgok közé sorolta, hogy:

o kortársak voltak az elõadók
o kérdezni lehetett
o a szituációs feladatok életszerûek voltak
o megtudtam, hová lehet fordulni baj esetén
o segítséget kaptam abban, hogy vissza tudjam

utasítani a kínálást
o ötletesek voltak a feladatok
o érdekes, szórakoztató, de tanulságos nap volt
o a tesztek nagyon jók voltak, mert mindenféle kér-

dés szóba került
o azért volt így jó, mert sokan csak hiszik, hogy

már mindent tudnak 
o mert megerõsített abban, hogy soha ne gyújtsak rá
o a feladatokkal tesztelni tudtam a tudásomat, és

hogy egyes helyzetekben hogyan viselkednék
o ezután jobban odafigyelek a környezetemre, pró-

bálok segíteni, ha kell a leszokásban.
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Drogprevenció a Bolyaiban

Kancsulik Attiláné
tanár



Természetesen ellenvélemények is akadtak, volt,
aki szerint „tök fölösleges az ilyen program

– semmi újat nem mondtak
– nem emlékszem túl sokra
– aki már használó, az ettõl nem szokik le
– nem hangzottak el megható dolgok
– az egész nap nem ért sokat, nem értettem túl so-

kat az elõadásokból.”
A negatív megjegyzések természetesen bármilyen

program esetén, így itt is megfogalmazódtak. A vála-
szolók többsége azonban hasznosnak ítélte a progra-
mot, sõt máskor is szeretne ilyet.

Nemcsak ez a nap zajlott az ÁNTSZ segítségével (a
szervezet anyagilag is támogatta a program megszer-
vezését), hanem más idõpontokban is számíthattunk
együttmûködésükre. Dohányzás vagy egészség?! cí-
mû vándorkiállításukat 2005. január 24 – február 10-e
között fogadta az iskolánk. A kiállítást Katonáné
Torák Éva, az ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztályának

vezetõje nyitotta meg megdöbbentõ adatokat tárva az
iskolaközösség elé a dohányzás kapcsán. A meghök-
kentõ plakátok és a hallottak sok osztályfõnöki óra be-
szélgetéssorozatát indították el.

Kortársoktatóink is több meghívást kaptak ezekre
az órákra, úgy tûnt, a diákokat meglepte, megdöbben-
tette az, amit megtudtak. Sokan mondták, hogy szüle-
iket, ismerõseiket is megpróbálták lebeszélni a do-
hányzásról, s olyan is akadt, aki a kiállítás után hatá-
rozta el magát végérvényesen arra, hogy abbahagyja a
dohányzást.

A fenti rövid beszámolóból is kiderül, hogy a meg-
elõzési, felvilágosító munkának sok értékes hozadéka
van, s errõl nem mondhatunk le. A 2005/2006-os tan-
évben az elõzõ évben kortársoktatói képzést végzett 9
diákunk mellé újabb 5 fõ csatlakozott. Tartanak elõ-
adásokat azokban az osztályokban, ahová hívják õket,
de mennek általános iskolákba is, sõt a Szent József
Katolikus Szakiskolában is jártak drog- és AIDS-pre-
venciós témakörrel. 

Ott voltak a Kortársoktatók Országos Találkozóján,
ahol beszámoltak tevékenységükrõl, és a SITI által
rendezett AIDS Világnapja alkalmából szervezett vá-
rosi ifjúsági programban is részt vettek. 

Az „iskolamegszállásoknak” is részesei voltak, hi-
szen a képzés befejezése után egy-egy iskolában a
megelõzési program lebonyolításának fõszereplõiként
tevékenykedtek.

Fontosnak érzik ezt a tevékenységet; azt remélik,
segíthetnek abban, hogy kortársaik egészségesebben
éljenek, s egészséges felnõttek legyenek egy egészsé-
gesebb világban.
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Bár még 2004-ben 24 órás
focit rendezett a Diákönkor-
mányzat, ez évben úgy dön-
töttünk, hogy újítunk. Ennek
két elõzménye volt: az egyik,
hogy néhány probléma tá-
madt a 24 órás foci kapcsán,
a másik ok pedig az volt,
hogy nem mozgatta meg az
egész diákságot. Így hát úgy
döntöttünk, hogy idén le-
gyen valami más. Hosszas
szervezkedés után arra jutot-
tunk, hogy az utolsó tanítási
napon legyen valami, ahol

szinte mindenki megtalálja a személyiségének megfe-
lelõ programot, de azért ne térjen el annyira a 24 órás
focitól sem. Így alakult ki a sportnap ötlete. 

Ezen a napon nem volt tanítás, hanem az egész
nap a sport jegyében telt.

Az év második közgyûlésén a testneveléstanárok-
kal karöltve ténylegesen elkezdtük megszervezni ezt
a napot. Nem volt könnyû dolgunk, hisz majd 500 di-
ák kedvében járni nagyon nehéz. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy sikerült! Sokféle játékon vehettek
részt a diákok, több sportágat is kipróbálhattak. Volt
sorverseny, labdás ügyességi vetélkedõ, partizán, ke-
rékpárverseny, röplabda, tenisz, pingpong, sakk, foci.
Illetve fontos megemlíteni a tornabemutatót, melyben
az iskola torna csapata mutatta meg tudását. Azt hi-
szem, kijelenthetem, hogy osztatlan sikert arattak. 

A sorverseny helyszíne a salakos pálya volt, talán
itt volt a legnagyobb hangzavar, hisz mindenki azt
akarta, hogy saját csapata nyerjen. Ezt a versengést
Czímerné Séber Darinka és Czene Éva tanárnõ segít-
ségével szerveztük meg. 

A labdás ügyességi vetélkedõt Tóth Zénó tanár úr
ötlete alapján játszottuk. A terem két szélén volt egy-
egy pad, és mögéjük álltak a csapatok. Kislabdákkal

kellett a terem közepén lévõ kosárlabdát eltalálni, és
az a csapat veszített, aminek a padját elérte a kosár-
labda. 

A partizán is nagyon közkedvelt játék volt. 
A kerékpárverseny a terasztól a salakos pályán át

tartott. Ez nem csak egy egyszerû „akadálypálya” volt,
a salakos pályán egy teli pohárral kellett körbemennie
a játékosnak. Ezt is Tóth Zénó tanár úr ötlete alapján
bonyolítottuk le. Láthattunk igazi bicikliseket, és volt
olyan diák, aki „dongóval” vagy motorkerékpárral
ment végig a pályán – persze játékon kívül.

A tenisz a szomszédos PSZF-pályáján zajlott. Ez is
nagy sikert aratott. 
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Alt Petronella
a DÖK elnöke



A pingpongról mondani sem kell, hogy az egyik leg-
kedveltebb játék volt a nap folyamán. (Azóta már az is-
kolában van pingpongasztal, ami szinte soha nem üres!) 

Aki pedig inkább az agykerekeit szerette volna
megmozgatni, annak sakkver-
senyt indítottunk. 

Persze a legtöbb embert
megmozgató és egyben leg-
hosszabb idejû sport a foci
volt. Minden játékosnak volt
saját pólója, amit azóta is sok-
szor láthatunk tesiórákon -
ekkor eszünkbe juthat az utol-
só tanítási nap 2005-ben.

Ez úton köszönjük szépen
a tanárok segítségét.

A díjakat a tanévzárón ad-
tuk át, minden játékos kapott
egy-egy sportszeletet. A leg-
jobb sportolók érmet, kupát és
tárgynyereményeket vihettek haza. A legjobb osztály
a 11.a lett. Ezúton is gratulálunk a nyertes osztálynak!

Ezt a napot a sportnak szántuk, és úgy gondolom,
nem hiába. Minden diák megmozgathatta magát, és iga-
zán jól érzetük magunkat. Mivel elég jó visszajelzéseket
kaptunk, ezért úgy gondolom, hogy talán hagyomány

lesz ebbõl az iskolai programból is. Mindenesetre az biz-
tos, hogy ez évben is tervezünk egy ehhez hasonló napot!
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Amikrõl beszélni kell manapság…
A 2004/2005-ös tanévben

a környezet- és az egészség-
védelemmel kapcsolatos vi-
lágnapokon ismét megáll-
tunk egy-egy percre a szüne-
tekben, órák után, és meg-
emlékezést, elõadásokat tar-
tottunk, totókat töltöttünk
ki. De mi is lett volna mind-
ezekkel a célunk?

Sok fontos dolog van
egy-egy ember életében, ak-
tuálisan éppen lehet, hogy a
közelgõ töridolgozat köti le
az összes energiánkat vagy

a péntek esti program tervezése – de néha nem árt
elgondolkodni a Világ sorsáról, a környezeti problé-

mákról, az utánunk jövõ nemzedéket fenyegetõ
energiaproblémáról vagy az emberiség súlyos
egészségügyi és megélhetési gondjairól. Sokan vál-
lat vonunk, és arra gondolunk, hogy egy ember úgy-
sem tehet semmit, kár idõt pazarolni ilyen tevé-
kenységre. De nem! Az egyéneken múlik minden,
rajtad is, aki esetleg eddig eljutottál, és elolvastad
ezt a cikket.

Csak annyit tegyél meg, hogy hordj magaddal na-
ponta egy nejlonszatyrot, hogy ne kelljen már
megint új mûanyagot venned a boltban; vagy mie-
lõtt kidobnád otthon az elhasznált elemet a kukába,
berakod a táskád zsebébe, és fölhozod másnap a
porta melletti gyûjtõvödörbe; vagy esetleg a csokik
közül a boltban a magyar terméket választod ahe-
lyett, amelyik a fél kontinenst beutazta, benzingõz-
zel beszennyezve. Ez már elég is ….

Bagyinszki Boglárka
tanár



Bevallom, félve vállaltam el a
szülõi munkaközösség vezeté-
sét, hiszen nem igazán ismer-
tem a közösséget és az elvárá-
sokat. De aztán hétrõl hétre be-
bizonyosodott, hogy mind a
szülõk, mind a nevelõk nagyon
jó kis közösséget alkotnak.

Elsõ találkozásunkkor szep-
temberben megvitattuk az el-
múlt év eseményeit, beszámo-
lót tartottam a szülõi munka-
közösség vagyoni helyzetérõl,
kiadásairól, mivel az gazdasá-
gis szerepét már 3. éve én töl-
töttem be. Megbeszéltük az el-
következendõ idõ feladatait,

ami színesnek és változatosnak ígérkezett.
Március 8., a nemzetközi nõnap alakalmából Szülõi

Választmányunk 1-1 szál virággal köszöntötte iskolánk
nõi dolgozóit, melyet a 10. B-s apuka, Jávori Iván és a 11.
B-s Tõzsér Zsolt adott át a szülõk nevében. Mivel erre
még nem volt példa, azt hiszem, a hölgyek meglepõdve
és meghatódva fogadták úgy a virágot, mint a kis köszön-
tõ beszédet.

Ebben a hónapban nagy erõbedobással készültünk a
szülõk-nevelõk báljára, melyet elõször sikerült megren-
dezni.

A bálunk a „Szekrényes bál” nevet kapta, mivel rendez-
vényünk létrejöttét a régi, elöregedett öltözõszekrények le-
cserélése motiválta. Nagy izgalommal készülõdtünk.
Gyûjtöttünk kellékeket, tombolatárgyakat, támogatójegye-
ket árusítottunk, saját büfét rendeztünk be. Nagy igyeke-
zettel díszítettük az iskolát, lelkesen terítettünk, hiszen 100
szülõ és pedagógus szeretett volna ezen a napon együtt
szórakozni egy nemes cél érdekében.

A várva várt március 19-i est köszöntõ beszédekkel
kezdõdött, melyeket iskolánk igazgatónõje, Székyné dr.
Sztrémi Melinda és jómagam mondtunk el. Szerettük vol-
na kifejezni hálánkat, köszönetünket, tiszteletünket azért,
hogy a mai rohanó világunkban még mindig vannak szép
számmal olyan szülõk, akik szívesen segítenek gyermeke-
ink jövõjének jobbá tételében, közösségünk céljainak el-
érésében.

A konferálást Tóth Géza tanár úr vállalta, aki igazán
megnyerõ, humoros, alkalomhoz illõ stílusával emelte az
est hangulatát. Diákjaink egy kisebb csoportja latin-ameri-
kai táncokkal mûsorral lepett meg minket, ami megadta a
bál elõtti kellõ hangulatot.

Iskolánk konyhája biztosította a bál svédasztalos vacso-
ráját, ami igen ízletes, változatos és dekoratív volt.

Az élõzenét a Laci-Misi BAND szolgáltatta.
Azt hiszem nagyon jókat táncoltunk, beszélgettünk, is-

merkedtünk osztályon belüli szülõtársainkkal.
Rendezvényünk olyan sikeres volt, hogy ma a közel

600 diák új szekrénnyel büszkélkedhet. Szeretnénk ha-
gyományt teremteni a szülõk-nevelõk báljából,hogy évrõl
évre megrendezzük, mivel ebben a pénzben szûkölködõ
világban mindig jól jön az anyagi segítség.

Április 22-én került sor a Bolyai Estre. Ez a nap a kultú-
ra jegyében zajlott. Diákjaink megmutatkoztak a kulturá-
lis élet minden területén. Volt, aki énekelt, táncolt, verset,
prózát mondott, kisebb közösségek színdarabokat adtak
elõ, hangszeren játszottak. Az emeleten diákjaink munká-
iból kiállítást rendeztünk.

Színvonalas produkciókat láthattunk. A legjobb pro-
dukciót a szülõi munkaközösség tortával jutalmazta. Ez a
rendezvény is a szülõk jótékonyságán alapszik, hiszen a
belépõ összegét mindenki a saját pénztárcájának megfele-
lõ összeggel támogatja, mely a Szülõi Választmány pénz-
tárába kerül. Ezt az összeget növeli még a szülõk által ki-
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A Szülõi Választmány élete a 2004-2005 tanévben

Tõzsérné 
Szentgyörgyi Andrea
a Szülõi Választmány

elnöke



alakított büfé bevétele, ahol ügyeskezû szülõtársaink süte-
ményeit és kávét árultunk, de lehetett üdítõt is vásárolni.
Igazán elégedettek voltunk, hiszen a bevétel évrõl évre
emelkedik, és minden alkalommal a legjobb helyre kerül.

Az év során november és április hónapban kérelem út-
ján agyagi támogatásban részesülnek azok a tanulóink,
akik erre szociálisan rászorulnak. Azt hiszem, ez pozitív
kezdeményezés, hiszen sok család büszkélkedhet tehetsé-
ges, jó képességû gyermekével, csak az anyagi korlátok
meghatározóak. A pénzgondok enyhítésére próbál a Szü-
lõi Választmány átmeneti segítséget nyújtani. 

A tanév vége felé, június hónapban szép hagyományt
elevenítettünk fel, a pedagógusnapot. Szülõtársaimmal kö-
zösen szerettük volna köszönetünket kifejezni tanáraink-
nak az évek során nyújtott odaadó, lelkiismeretes munká-
ért. Megköszönni türelmüket, kitartásukat, kedvességü-
ket, idõnként anyai gondoskodásukat, mellyel próbálják
gyermekeinket igaz, becsületes emberekké nevelni. Mi,
szülõk is sokszor falba ütközünk.

Ezen a napon diákjaink ünnepi mûsorral lepték meg
tanáraikat, mi szülõk pedig 1 szál virággal és jelképes kis
ajándéktárgyakkal kedveskedtünk. Utána pedig közösen
fogyasztottuk el a SODEXHO által készített finomságokat. 

Azt hiszem, sikerült örömet szerezni, hiszen a megha-
tottságot láthattuk tanár, diák, szülõ szemében egyaránt.

Úgy gondolom, remekül mûködött a Szülõi Választ-
mány az év során, ami Kiss Ernõnének köszönhetõ, aki
lelkiismeretesen, szorgalmasan, fáradhatatlanul dolgozott
azon, hogy minél tökéletesebb legyen a szülõk – nevelõk
közötti kapcsolat.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani szülõtársaim-
nak az év során nyújtott segítõkészségükért, támogatásu-
kért. Köszönöm tanárainknak a tanévben végzett szorgal-
mas munkájukat, diákjainknak az iskolájukhoz és a kö-
zösséghez való lelkes hozzáállást.

Bízom abban, hogy a jövõben is sikeresen tudunk
együttmûködni a Bolyai János Gimnázium közössége ér-
dekében. Hiszen egységben az erõ!
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A DÖK élete a Bolyaiban
Azt az igen nehéz felada-

tot kaptam, hogy egy cikk
erejéig mutassam be az isko-
lánkban mûködõ diákönkor-
mányzatot és annak éves
programját. A DÖK-ösök
tudják, hogy ehhez legalább
egy egész könyvre lenne
szükség, mert minden ren-
dezvényünk mögött renge-
teg munka és erõfeszítés áll. 

A DÖK élet már-már ha-
gyományként a gólyatábor-
ban indul. A hosszú, kimerítõ
nyári szünet után itt veszi kez-

detét az egész éves komoly munka és az önfeledt, soha
véget nem érõ szórakozás. Az „újoncokat” egyórás fog-
lalkozás keretében bevezetjük az iskolai és diákönkor-
mányzati életbe, majd kisebb próbatételekkel bizonyít-
hatják, valóban méltó bolyaisok lesznek. 

Aztán szeptember elsején indul a gépezet. Az ala-
kuló gyûlésen hivatalosan is tagokká válnak az elsõ-
sök, valamint itt nevezzük ki tisztségviselõinket. Miu-
tán a tantestület is jóváhagyta terveinket, ezt követõ-

en jön a legnehezebb feladat. A munkatervben leírt
programtervet valóra kell váltani.

A programjaink, rendezvényeink megvalósítása
során a diákság aktivizálása jelentette mindig a legne-
hezebb feladatot. Minden hónapban érdekvédelmi fo-
gadónapot tartottunk azzal a céllal, hogy a diákságnak
legyen kihez fordulnia a legapróbb problémáival is.
Az év során kétszer szerveztünk papírgyûjtést, mely-
nek bevételével támogattuk az új szekrények elkészí-
tését is, valamint új vállalkozásként a mellékhelyisé-
gek barátságosabbá tételét tûztük ki célul. Sajnos kel-
lõ érdeklõdés hiányában a rádiót nem sikerült újrain-
dítanunk, és az újság szerkesztése, megjelentetése is
kisebb nehézségekbe ütközött és ütközik még ma is. 

Részt vettünk rengeteg megyei, és országos diákta-
lálkozón, és ismét indultunk az Országos Kincskeresõ
Versenyen, sõt rendeztünk mi is egyet a város diákjai-
nak a Gyermekek Jogainak Hetében. Az év utolsó taní-
tási napján pedig sor került az általunk szervezett leg-
nagyobb rendezvényre, a sportnapra. 

DÖK-ösnek lenni nehéz dolog, sok lemondással és
erõfeszítéssel jár. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy
aki egyszer belép közénk, és vállalja ezt, rengeteg jó
emlékkel és baráttal gazdagodhat.

Kasza Eszter
DÖK-elnök



„Az ígéret szép szó, ha
megtartják, úgy jó!” E köz-
mondás szerint írom le most
gondolataimat én is. Történt
ugyanis, hogy a 2003-2004-
es évkönyvbe írt cikkemet
így zártam: „Legközelebb
folytatom!” Nos, itt az alka-
lom, amivel örömmel és
nagy tisztelettel élek most is.

10 év! Te jó ég! Hogy telik
az idõ! Pedig még most is
nagyon jól emlékszem az
1995. szeptember 14-én
megtartott elsõ óráimra. A

kissé megsárgult füzetemben – városnézés gyakorlata
– az alábbi szerepel: 

1. A tantárgy éves programja
2. Salgótarján rövid bemutatása az iskola teraszáról
3. Az iskola könyvtárában található idegenforgalmi

kiadványok megismertetése
Az idegenvezetés módszertana c. füzetecském is

eléggé megfakult, de azért még mindent eredetiben
õriz. Íme: 1995. szeptember 14.

1. Az idegenvezetés helye és szerepe az utazási iro-
dai szervezetben

2. Az idegenvezetõ fogalma 
3. Az idegenvezetõvel szemben támasztott követel-

mények, elvárások.
Hogyan lettem – a 40 évvel ezelõtti alapító tantestü-

let tagjaként – újra bolyais? Ez az iskola a kezdetektõl
(1966) fogva mindig is híres volt arról, hogy keresi az
újat, a társadalom és az egyén számára is hasznos
megoldásokat. Így volt ez 1995 nyarán is. Akkor dr.
Szabó Istvánné, Katika volt az iskola igazgatónõje. Ta-
lálkoztunk és beszélgettünk az 1995-1996-os tanévre
vonatkozó tervekrõl, elképzelésekrõl. Õ akkor már
biztos volt abban, hogy szeptembertõl sikerül beindí-
tani egy új képzési formát, az ún. „Felsõfokú idegen-
vezetõ- és hostessképzést”.

Mivel tudta rólam, hogy 1964-tõl „idegen-
vezetõsködöm”, felkért arra, hogy szaktanárként ve-
gyek részt e program oktatásában. A bizalomra biza-
lommal válaszoltam. Felkérését megtiszteltetésnek

vettem. Azóta is hálás vagyok neki, mert szebbé, elvi-
selhetõbbé tette életemet. Fiatalok közé hívott tovább
fiatalodni. Köszönöm!!!

Kezdetben három tantárgyat: országismeretet, az ide-
genvezetés módszertanát és az idegenvezetés gyakorla-
tát tanítottam. Jelenleg az utóbbi kettõvel foglalkozom.
Az eltelt 10 évben – mint az élet más területén is – e kur-
zuson belül is némi változás történt. Egy viszont meg-
maradt: a hasznos átmenet. Talán így lehet lényegre tö-
rõen és a legrövidebben jellemezni ezt a szakképzési
formát. Ugyanis erre a képzésre elsõsorban azok jelent-
keznek, akiknek nem sikerült az adott évben bejutni va-
lamelyik felsõoktatási tanintézménybe, viszont haszno-
san kívánják eltölteni egy évüket a következõ felvételiig.

Ami pedig a képzés tartalmát illeti, talán az IPOLY
HÍRNÖK-ben 2001. november 9-én megjelent cikk il-
lusztrálja jól.

„– Az idegenvezetõ- és hostessképzés mellet mindig
meghirdettük az idegenforgalmi ügyintézõi képzést is –
tájékoztat Dembrovszky Zsuzsanna, aki a kezdetektõl
fogva tagozatvezetõként az egyik legjobb ismerõje az
említett kurzusoknak. – Ebben az évben jóformán csak
az idegenvezetõire jelentkeztek, s most huszan tanul-
ják a speciális szakismereteket „alaposan” kiegészítve
angol, illetve német nyelvvel. Az alaposság heti 12 órás
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Tíz évvel ezelõtt újra bolyais lettem

Szabó Ferencné
tanár



nyelvtanítást jelent, méghozzá ingyeneset, amit olyan
tantárgyak egészítenek ki, mint például marketing, az
idegenforgalmi földrajz, a szállodai ismeretek, mûvelõ-
déstörténet, az idegenvezetés módszertana, és az ide-
genvezetés gyakorlata.

– Milyen mértékben alapoznak a már érettségivel
megszerzett általános mûveltségre?

– Meglévõ, éveken keresztül tanult nyelvismereti
háttérrel érkeznek hozzánk a tanulók, és többen vizs-
gáztak már olasz, román, de még héber nyelvbõl is. 

– Hogyan történik egy vizsga?
– A megyeszékhely, illetve Nógrád megye nevezetes-

ségeibõl készülnek fel a vizsgázók, és a buszos város-
nézés keretében tolmácsolják a látottakat az utasok-
nak, azaz a vizsgabizottságnak. Természetesen csak
aznap, tételhúzás után derül ki, hogy egy- egy tanuló
az út melyik részén jut szóhoz. A gyakorlati után az el-
méleti vizsgajegy másnap, három feladat  minõsítésé-
bõl, valamint szakmai-módszertani feladatokból tevõ-
dik össze.

– Ma már nem lehet diplomához jutni egy legalább
középfokú nyelvvizsga nélkül – veszi át a szót Árpád
Sándor, az idegenvezetést tanulók osztályfõnöke. – A
nyelv tanulása és gyakorlása tehát egyáltalán nem fe-
lesleges senki számára, ugyanakkor széles körben fel-
használható szakmához jutnak a hallgatók. Hasznos
annak, aki rögtön elhelyezkedik valamelyik idegenfor-
galmi irodában, de annak is, aki felsõfokon folytatva
tanulmányait megerõsödik nyelvismeretbõl, és a speci-
ális szakmai tantárgyaknak köszönhetõen mûveltségi
skálája is lényegesen szélesedik.

Székyné Sztrémi Melindától azt is megtudjuk, hogy
az idén házi (és minden bizonnyal legalább megyei)
rekordot is felállítottak a bolyaisok: a 87, felsõfokú in-

tézménybe jelentkezett diák közül mindössze 
7-en kényszerülnek átmeneti várakozásra.

- Az eredeti szándékunk az is volt, hogy az „itt ma-
radó” tanulóinknak tartalmas átmenetet biztosítsunk
– mondja a gimnázium igazgatója. – Az évek során az-
tán a városvezetés egyik fontos elképzeléséhez, az ide-
genforgalmi fejlesztéshez is társulni tudtunk elképzelé-
sünkkel. Ma már szinte nincs is olyan rendezvény a
városban, kezdve az orvosbáltól a dixieland fesztivá-
lon át a szépségkirálynõ választásig, ahová tanulóin-
kat immár szakemberekként ne hívnák meg. Mind-
emellett arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szak-
képzési hozzájárulásból származó részesedésünknek
köszönhetõen közepesrõl jóra emelkedett az iskola fel-
szereltsége.”

Az eddig leírtakban néhányszor használtam a „ta-
nítottam”, „tanítok” szavakat. Érdekes dolog ez! Ami a
szaktárgyaimat illeti, és talán az együtt munkálkodást,
a közösen végzett tevékenységet szívesebben haszná-
lom. Az is lehet, hogy szerencsém van. Hiszen már
érett, értelmes, nemesen gondolkodó fiatalok társasá-
gában vagyok. Együtt tervezünk, kirándulunk, meg-
osztva a feladatokat hol könnyen, hol egy kicsit nehe-
zebben. Nekem nagyon jó az õszinte, megértõ együtt-
lét, akár az osztályteremben, akár a különbözõ ren-
dezvényeken. Mindig azt érzem, hogy Õk is akarják,
szeretik azt, amit én.

Természetesen az eltelt 10 év alatt voltak igénye-
sebb, többet tudni akarók, a szakmát alapjaiban jól el-
sajátító tanítványaim, de – és ez így van rendjén – ke-
vésbé érdeklõdõek, az ún. „szorgalom hiányában
szenvedõk” is. 

Kívánom, óhajtom, hogy továbbra is így legyen!
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Miért kell egyáltalán egy
évet a fizikának szentelni? Vá-
laszul számos szempontot fel
lehet sorolni. Induljunk ki ab-
ból, hogy a fizika az alaptudo-
mányok közül is a legalapve-
tõbb természettudomány. Ez
nem valamiféle „rangkülönb-
séget” jelent. A Nobel-díjas
Leon Lederman így fogalmaz-
ta meg ezt a kérdést: „A tudo-
mányoknak létezik egyfajta
hierarchiája. …A fizika alap-
vetõbb réteg a kémiánál, mert
a fizikusoknak a saját mun-

kájukban nem kell ismerniük a kémia törvényeit, ezzel
szemben a vegyész, aki az atomok kapcsolódásával és
az atomkapcsolatok révén felépült molekulák tulajdon-
ságaival foglalkozik, nem élhet meg az atomok között
ható fizikai erõk, elsõsorban az elektromos vonzás és

taszítás erõinek ismerete nélkül. A következõ szint a bi-
ológia, amelyben a stabil tudás nagyrészt a kémia és fi-
zika törvényeinek ismeretén alapul.” 

Ennek szellemében ír a Nobel-díjas biológus, 
Francis Crick is: „Hamar meggyõzõdtem, hogy a 
biológia számos alapvetõ problémáját csupán a fizika
és a kémia precíz gondolkodásának és módszerének
segítségével lehet megoldani.”

A tudományos igényû megfigyeléseken, mérése-
ken és kísérleteken alapuló tulajdonképpeni termé-
szettudomány a fizikával kezdõdött a XVI-XVII. szá-
zadban (Galilei, Kepler, Newton). Amikor tehát a fizi-
káról beszélünk, akkor a természettudományok alap-
jairól és gyökereirõl van szó, amelyrõl nem lehet, sõt
bizonyos értelemben veszélyes is megfeledkezni, tud-
niillik a századok folyamán sok minden változott, de a
természettudományos megismerés alapja ma is a
megfigyelés, a kísérlet, a mérés, és csak addig termé-
szettudomány a természettudomány, amíg ismereteit
ezekre a módszerekre alapozva szerzi. A „legvadabb”
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elméletek is „ide térnek vissza”, ezeken mérik le érvé-
nyességüket.

Hogy az alapok milyen fontosak – például korunk
egyik meghatározó technikája, az informatika szem-
pontjából is -, arra vonatkozólag érdemes Vámos Tibort
idézni. Eszerint: „Az informatika valójában alkalmazott
tudomány, máig is teremtõ anyja a fizika és a kémia.”

Elmondhatjuk, hogy nemcsak az elmúlt évszázad-
ok, de a legutóbbi évtizedek során is átalakult az éle-
tünk éppen a fentiek eredményeképpen. Gondoljunk
csak mai konyhánkra (jégszekrény, mikrohullámú sü-
tõ, infrasütõ stb.), irodánkra és a hírközlésre (kvarc-
óra, számítógépek, e-posta, xerox, fax, mobiltelefon
stb.) vagy a modern orvoslásra (ultrahang, CT, MRI,
PET, besugárzásos terápia stb.).

A fizika ráébresztett a minket körülvevõ világ hihe-
tetlen gazdagságára, túl azon, amit érzékszerveinkkel
közvetlenül észlelünk. Az elektromágneses spektrum-
nak csak elhanyagolható kis részét tudjuk érzékelni,
pedig azok a rádióhullámoktól a röntgen- és gamma-
sugarakig is a világ részét képezik. Ugyanakkor a min-
dennapi ember számára igen távol esõ tényekrõl ki-
mutatja, hogy azok lényegében azonosak, például az
alma földre esése és bolygók mozgása mind a gravitá-
ciós jelenségek közé tartozik.

Bebizonyította, hogy egész hatalmas univerzu-
munk ugyanazokból az atomokból épül fel. Másrészt
univerzumunk kezdeteinek, az õsrobbanásnak a meg-
értését csak az elemi részecskék és az alapvetõ köl-
csönhatások jobb megismerésétõl remélhetjük: Így
kapcsolja össze a fizika a „legnagyobbat” a „legkiseb-
bel”, a világmindenség makrovilágát az elemi részecs-
kék nanovilágával.

Hogy miért éppen 2005 lett a fizika éve? Ez az év
százéves évfordulója Einstein korszakalkotó közlemé-
nyeinek a speciális relativitás elméletérõl és a fény
kvantumos természetérõl. Bízvást osztozhatunk
Wigner Jenõ reményében, hogy „… az emberek ér-
deklõdése és öröme nem fog csökkeni a fizikában”.

A Fizika Nemzetközi Évének méltó megünneplését
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége a 2005.
év legfontosabb feladatának tartotta. A fõ cél az, hogy
a fizikát népszerûsítsék az egész magyar társadalom
és ezen belül is kiemelten a fiatalság körében.

Csatlakozva az UNESCO által meghirdetett Fizika
Éve 2005 világméretû mozgalomhoz, a Magyar Nukle-
áris Társaság pályázatot hirdetett magyar középisko-

lák számára a Fizika Éve méltó megünneplésére. A pá-
lyázatra 2004. december 31. és 2005. május 31. között
lehetett jelentkezni.

A pályázat fõvédnöke Kroó Norbert, a Magyar Tu-
dományos Akadémia fõtitkára. A pályázatban részt
vehetett minden magyar középiskola (gimnázium,
szakközépiskola) kollektívája. A pályamunkákat egye-
temi vezetõoktatókból, valamint az oktatással kapcso-
latban álló tudományos – mûszaki szakemberekbõl ál-
ló zsûri értékelte.

I.díj: 150.000 Ft
II díj: 100.000 Ft

III díj: 50.000 Ft

A Fizika Éve alkalmat kínált arra, hogy a magyar
társadalom figyelmét ismét felhívják a természettudo-
mányok oktatásának, valamint a tudományos kutatás-
nak a szükségességére.

Iskolánk a fizika munkaközösség irányításával
megragadta a lehetõséget, és reagált a pályázati kiírás-
ra. Igyekeztünk tervezni, szervezni, irányítani a Fizi-
ka Évéhez kapcsolódó rendezvényeinket. A pályázat
kiírója, tehát a Magyar Nukleáris Társaság ragaszko-
dott a rendezvények dokumentálásához (videó, CD,
DVD, újságok stb.)

Ezeken túl kérte, hogy a rendezvények lebonyolítá-
sa elõtt jelezzük azok helyét és idejét. Erre a szakértõi
zsûri esetleges „kíváncsiskodása” miatt volt szükség.
Mi természetesen mindezekre kellõen figyeltünk.

A 2005-ös év tehát iskolánkban igen sokszor a fizi-
ka körül forgott. A következõ jelentõs rendezvényein-
ket tudtuk idõbeni sorrendben jelenteni, lebonyolítani
és dokumentálni:

1. 2004. október 7-én (csütörtökön) 40 fõvel meg-
látogattuk a Paksi Atomerõmûvet, melyen fõleg a
11.-es és 12.-es emelt szintû érettségizõ csoport
tagjai vettek részt (16 fõ + 15 fõ). Az erõmûben
látottakat 1-1 órában 2005. április 25-én és 26-án
a csoportokkal megbeszéltük, kielemeztük a 
„Fizika Évének” jegyében.

2. 2004. november 24-én (szerdán) 31 tanulóval
megtekintettük a Budapesti Mûszaki Egyetem 
K épületében a Mágikus Vonzás címû kiállítást.
(Bejelentkezésünket ellenõrizni lehet.) Ott a kü-
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lönbözõ kísérletekrõl felvételeket készítettünk.
2005. május 2-án és 3-án szintén a Fizika Évének
tiszteletére a felvételeket megbeszéltük az elõbb
említett fakultációs csoportokkal.

3. Minden évben rendezünk fizika háziversenyt.
2005-ben a Fizika Éve miatt ezt öt fordulósra bõ-
vítettük. Az egyes versenyeken 30-50 fõs lét-
számban vettek részt a tanulók.

4. A Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizi-
kaversenyre is több tanulót mozgósítottunk,
mint azt általában (19 fõ). Megyei 1., 2. és 3. he-
lyet hoztunk el.

5. Minden évben tartunk fizika Bolyai Kört. 2005.
március 1-jén a Fizika Éve tiszteletére nagysza-
bású rendezvényt szerveztük. Ünnepi Bolyai kö-
ri elõadásainkat iskolánk aulájában tartottuk
meg. A Fizika Évében ez volt a legkiemeltebb
rendezvényünk:
l A rendezvényt a Nógrád Megyei Hírlapban is
elõre meghirdettük, és nyilvánossá tettük
l több mint 100 tanulónk hallgatta végig az elõ-
adásokat
l a kazári általános iskola 11 tanulója és egy ta-
nár kolléga is megjelent
l a rendezvényrõl videófelvétel is készült
l az eseményrõl többször anyagot mutatott be a
Salgótarjáni Televízió is.

6. 2005. május 6-án a Bolyai Napokon az egész is-
kola közössége elõtt újra méltattuk a Fizika Évét
és az elõbb említett elõadások közül kettõvel új-
ra megjelentünk.

7. A Fizika Évének logója 2005-ben végig díszíti az
aulánkat.

8. A Fizika Nemzetközi Éve alkalmából és Albert
Einstein halálának ötvenedik évfordulóján 2005.
április 18-án este 31 fõvel részt vettünk Salgótar-
jánban az úgynevezett fénystaféta rendezvé-
nyen.

9. 2005. szeptember 20-án 43 fõ részvételével újra
tanulmányi kirándulást szerveztünk a Paksi
Atomerõmûbe. (Itt elõnyben részesültek az új fi-
zika faktosok és öt érdeklõdõ kolléga)

10. 2005. szeptember 28-án szerveztünk egy újabb
fizika Bolyai Kört. Azért ebben az idõpontban,
mert még be akartuk illeszteni a pályázati idõke-
retbe, és azt akartuk, hogy ez is a Fizika Évében
történjen meg.

A bizonyító dokumentumokat természetesen idõ-
ben és megfelelõ terjedelemben elküldtük. Nagyon
fontos itt megemlíteni, hogy iskolánk szinte vala-
mennyi dolgozója és tanulója valahol, valamikor a 
Fizika Nemzetközi Évének valamilyen mértékben ré-
szesévé vált.

Köszönet ezért.
Pályázatunkkal pedig a következõ elismerést vív-

tuk ki.

A különdíj egyébként százezer forint elnyerését is
jelenti, melyet a fizika eszközparkunk fejlesztésére
fordíthatunk. Ez is jelentõs eredmény, de az igazi kü-
löndíj mindaz a felhalmozott tudás, tapasztalat, él-
mény, emlék, mely a résztvevõket gazdagította.
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Legelõször a 3. évezred
címû tudományos, ismeret-
terjesztõ lap márciusi számá-
ból értesültem arról, hogy
2000-ben a fizikai társulatok
világkonferenciáján több
mint negyven ilyen társulat
javasolta, hogy 2005 a Fizika
Éve legyen. A javaslatot az
ENSZ közgyûlése is elfogad-
ta. Osztályfõnökünk, Tóth
Géza tanár úr is felhívta az
osztály figyelmét erre a jeles
eseményre, és igyekezett be-
vonni minket a Fizika Évével

kapcsolatos különbözõ rendezvényekbe. Én is részese
voltam az iskola két ilyen programjának.

A 2004/2005-ös tanév fizika Bolyai Körét március
1-jén rendeztük meg rendhagyó módon, az iskola au-
lájában. Ezen a rendezvényen nemcsak elõadóként
vettem részt, hanem a konferáló szerepét is én töltöt-
tem be. A többi elõadóhoz hasonlóan én is egy hatá-
sos elõadással készültem, melyben elsõsorban arra a
kérdésre kerestem a választ, mit köszönhetünk a fizi-
kának a mindennapokban. A részletes, érdemi válasz
helyett azonban csak három felhasználási területrõl
hoztam példákat. Az egyik legfontosabb terület – ame-
lyen meg lehet figyelni a fizika fejlõdését – az energia-
ellátás. A modern élet ugyanis jelentõs energiafo-
gyasztással jár együtt. Egyre újabb és újabb energiafo-
gyasztó eszközök szolgálnak bennünket, és óriási új
igényt jelent a fejlõdõ országok felzárkózása. A fizika
orvostudomány számára nyújtott hozzájárulása felbe-
csülhetetlen értékû. A röntgensugarak felhasználásá-
val például elõször nyílt lehetõség arra, hogy képet

kapjunk az élõ szervezet belsejérõl. Emellett nagy át-
törést jelentett a CT, a magrezonanciás képalkotás és
az élelmiszerek radioaktív sugárzással történõ csíra-
mentesítése. Az elektronika létrejöttében is nagy sze-
repe volt természetesen a fizikának. Ma már elképzel-
hetetlen lenne az élet CD, videó, DVD, telefon, mobil-
telefon vagy Internet nélkül. A TV például a fizikusok
kedvelt kísérleti eszközébõl, a katódsugárcsõbõl jött
létre. Emellett szóltam egy pár szót a különbözõ félve-
zetõ eszközök megjelenésérõl és a hatalmas lépések-
kel elõrehaladó miniatürizálásról is. Az elõadás végén
pedig megemlítettem, hogy a  sok siker mellett még
rengeteg nyitott kérdés akad ezeken a tudományterü-
leteken, amelyeket újra a fizika fog megoldani.

A 2005/2006-os tanév elsõ Bolyai Körén újra egy fi-
zika-elõadássorozatot hallgathattak meg az érdeklõ-
dõk. Most azonban nemcsak a Fizika Nemzetközi
Éve, hanem iskolánk alapításának 40. évfordulója elõtt
is tisztelegtünk, ugyanis ez volt a jubileumi év elsõ
nyilvános rendezvénye intézményünkben. Ekkor újra
az elõadó-konferáló kettõs szerepe hárult rám. Elõadá-
somban a hõ és az energia egyenértékét elemeztem
Joule angol fizikus készülékének bemutatásával. A tu-
dós kísérletével a mechanikai energia hõvé alakulását
vizsgálta. Az elõadás második részében arra a kérdés-
re próbáltam választ adni, hogy a  hõ átalakítható-e ki-
netikus energiává, és ha igen, mekkora hatásfokkal.
Ilyen jellegû kutatásokat Carnot francia hadmérnök
végzett, kísérleteibõl kiderült, hogy egy kisebb gõzgép
jó, ha 15%-át hasznosítja a betáplált hõnek. 

Ezekkel a fizika Bolyai Körökkel az volt a célunk,
hogy bemutassuk a fizika életünkre gyakorolt hatását,
és népszerûsítsük ezt a tudományágat iskolánkban.
Remélem, hogy én is hozzá tudtam járulni ehhez elõ-
adásaimmal.
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2005. január elsején kez-
dõdött el az az év, amelyet a
Fizika Évének neveztünk.
Miért is? Einstein 1905-ben
alkotta meg a híres relativi-
táselméletét, és ennek a 100
éves évfordulóját ünnepeljük.
De miért van ennek az elmé-
letnek akkora jelentõsége?
Hát azért mert rájött, hogy az
anyag és az energia egymás-
ba átalakítható, a képlete leír-
ja ezt, és azt is, hogy már egé-
szen kicsi tömeg is óriási
energiát szabadíthat fel.

Ebben az évben kétszer léptem fel valamilyen elõ-
adással a fizika Bolyai kör keretében. Az egyik elõadá-
som bevezetõ elõadás volt, de én ezt nagyon fontos-
nak tartottam, mert amit elõadtam, abban a saját el-
képzelésem is benne volt a kvarkok közötti kölcsön-
hatás sajátosságáról. Rájöttem arra, hogy ha a
kvarkokat eltávolítjuk egymástól, akkor az õket össze-
tartó gluonok megnyúlnak, ezért még nehezebb lesz
eltávolítani õket egymástól, tehát a köztük ható erõ ily
módon nõ meg. Ezt a megállapításomat a Pauli-féle ki-
zárási elvvel alá is tudtam támasztani. Ekkor még nem
is tudtam, hogy nem én gondoltam így egyedül.

A másik elõadásom a fekete lyukakról szólt. Ezt az
elõadást is szívesen tartottam meg, mivel már régóta
foglalkozom a fekete lyukakkal. Prezentációmat ké-
pekkel és zenei aláfestéssel is színesítettem. Az elõ-
adásban szó volt a kvantummechanikáról is. A kvan-
tummechanika csodálatos tudomány, megengedi azt,
amit a klasszikus fizika nem: a fekete lyukból részecs-
kék juthatnak ki. Ez nem egyeztethetõ össze a relati-
vitáselmélettel, hiszen ahhoz, hogy részecske jusson
ki a fekete lyukból, fénysebességnél nagyobb sebes-
ség szükséges, és ezt kizárja a relativitáselmélet. 
Einstein egyébként elvetette a kvantummechanikát az
„Isten nem kockázik” kijelentéssel. A tudósok jelenleg
azon dolgoznak hogy egy elméletben egyesítsék a
kvantummechanikát és a relativitáselméletet.

2005. szeptember 20-án az iskola szervezésében
meglátogattuk a paksi atomerõmûvet. Itt megismer-

hettük az atomerõmû mûködését. Szembesülhettünk
egy megdöbbentõ dologgal: egy négytagú család 1 évi
energiaellátását 2 db urániumpasztilla fedezi. Mi értel-
me van hát, hogy szenet és olajat égessünk? A kirán-
dulás után ellátogattunk a solti rádióadóhoz is.
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2005 nyarán több táborban is részt vettem. Az elsõ
tábor július elején volt. A Magyar Amatõrcsillagászok
Baráti Körének (Macsbk) csillagásztábora volt ez. Itt
elõadtam azt az elõadást, amit már a Bolyai körön is,
a kvarkokról szólót. 

A következõ tábor, amin részt vettem, a pesti Urá-
nia Csillagda által szervezett csillagásztábor. Ez tízna-
pos volt, és sok elõadást hallgathattunk meg. Például a
Hubble-ûrtávcsõrõl, a fraktáldimenziókról vagy éppen
a radarról. 

A nyár utolsó tábora, amiben voltam, a Magyar
Asztronautikai Társaság által szervezett ûrtábor volt.
A hagyományoktól eltérõen idén 10 napos volt. Ennek
a tábornak volt a legsûrûbb programja, és ez volt a leg-
gazdagabb élményekben. Itt sok olyan elõadás volt,
ami a fizikával kapcsolatos. Volt például egy olyan,
ami a Newton-törvényekrõl szólt, és megnéztünk egy
filmet a parabolikus repülésrõl, amely során a fedélze-
ten lévõk nem egészen fél percre a súlytalanság álla-
potába kerülnek, és különbözõ kísérleteket végeznek
el. De ahhoz, hogy megértsük ezeknek a kísérletek-
nek a kimenetelét, ismernünk kell Newton törvényeit,
ami alapdolognak számít. Volt olyan kérdezz-felelek
formájú beszélgetés, amelyen alapvetõ dolgokat kér-
deztek tõlünk, például a centripetális erõrõl vagy a
Hold keringésérõl. Aztán az elõadók bõvebben kifej-
tették a témát, az elõadás lényege tehát az volt, hogy

az alapokat tisztába tegyék a fejünkben. A tábor ideje
alatt csapatokban dolgoztunk, és voltak különbözõ
feladatok, például vízirakétát kellett terveznünk. Az én
csapatom rakétája nem volt orrnehéz, és élõ legyeket
is tettünk bele, amik a visszatérést túlélték, mert a ra-
kéta nem csapódott orral a talajba. Az egész napos ki-
rándulás során elõször sétarepülésen vettünk részt.
Majd a gyorstalpaló búvártanfolyam után következett
a vízalatti szerelés, amely során megtapasztalhattuk,
hogy már 2,3m-es mélységben is tud fájni a fülünk, ha
nem egyenlítjük ki a nyomást. A nyomáskiegyenlítés-
re alkalmas módszereket már a repülõgépen is gyako-
roltuk

Ez élményekben gazdag tábor volt. Ebben az év-
ben indult újra az ûrprogram is, amit a Columbia ka-
tasztrófája után teljesen leállítottak. A tábor ideje alatt
a Discovery ûrrepülõgép sikeresen visszatért a Földre.
Bár voltak problémák, ugyanis a felszállás során ki-
sebb darabok leválhatnak a Space Shuttle-rõl, ezt a
kockázatot az ûrhajósoknak vállalniuk kell. A mérnö-
kök ezt a rizikót igyekszenek csökkenteni.

Így telt el 2005, a Fizika Éve az én szemszögembõl.
Most már ugyan 2006 van, de idén is megyek ûrtábor-
ba, csillagásztáborba, fogok vízirakétát tervezni, lan-
dolok a Holdon egy szimulációs program segít-
ségével…stb. 

Számomra minden év a fizika éve.

152

Mindennapjaink



Gimnáziumunkban mint-
egy három évtizede mûködik
a Bolyai Tudományos Diák-
kör, amely évrõl évre alkal-
mat ad a tehetséges, kutatni
szeretõ tanulók számára,
hogy megmutassák tudásu-
kat nagyobb nyilvánosság
elõtt, bõvítve ezzel diáktársa-
ik ismereteit. Minden évben,
így a 2004/2005-ös tanévben
is a Bolyai Körök elõadói ma-
gas színvonalú, gondosan
elõkészített beszámolókkal
kápráztatták el az érdeklõdõ-

ket. Az elõadások sikerének oka, hogy nem száraz, át-
láthatatlanul bonyolult, tudományos témákat dolgoztak
fel, hanem inkább a mindennapi élettel, életvitelünkkel,
aktuális problémákkal foglalkoztak, esetleg a tudomány
által legkevésbé felszínre hozott területeken áskálódtak.
Az elõadó diákok emellett precízen elkészített számító-
gépes prezentációkkal, filmekkel, kísérletekkel, élõ álla-
tok bemutatásával színesítették beszámolóikat, felhasz-
nálva az iskolánk által nyújtott technikai hátteret. A Bo-
lyai Köröket legtöbbször a 3-as teremben rendeztük
meg 30-40 fõs közönség elõtt, az ünnepélyesebb alkal-
makkor azonban iskolánk aulájában tartottuk az elõ-
adásokat, természetesen nagyobb közönség elõtt. 

A tanév Bolyai Köreinek sorát – mint minden évben -
a kezdõ évfolyamosok bemutatkozása indította. Tökéle-
tes alkalom volt ez arra, hogy a kilencedikesek és a hete-
dikesek bemutassák zenei- és prózai tehetségüket. Kü-
lönféle stílusban elõadott néptáncok színesítik évrõl évre
ezeket a Bolyai Köröket, csak pár példát említek: szatmá-
ri verbunk, bodrogközi csárdás vagy a kalotaszegi tánc. 

A három hét múlva megtartott tudományos diák-
körön gimnáziumunk tanulóinak úti beszámolóira ke-
rült sor. Az elõadók beszéltek az angliai nyári élmé-
nyekrõl és a 2004-es olvasótáborról. 

November 16-án került sor a földrajz Bolyai Körre,
ahol a 11. D osztály tanulói a paksi atomerõmûben tett
látogatásukról számoltak be. A különbözõ talajszeny-
nyezések is terítékre kerültek, és választ kaptunk arra
a kérdésre, hogy van-e élet az Európán. 

December 7-én a biológia Bolyai Körön különbözõ
betegségekrõl, táplálkozási rendellenességekrõl hallot-
tunk, melyek a mai rohanó világban globális problé-
maként sújtják az embert. Az utolsó elõadásban a szá-
munkra ismerõs madarak, a verebek különbözõ fajait
mutatta be a 10. B osztály két lelkes tanulója, egy élõ
példányt is felhasználva a szemléltetéshez. 

Egy hét múlva iskolánk aulájában névadónk elõtt
tisztelegtek a matematika Bolyai Kör elõadói, választ
keresve például arra a kérdésre, hogy miként fér meg
egymás mellett Euklidész és Bolyai. Megtudtuk azt is,
hogy kik kaptak eddig Bolyai-díjat. 
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Bolyai Körök a 2004/2005-ös tanévben

Fábián Ádám
a Bolyai Kör titkára



Február 1-jén a rajzteremben a mûvészeti Bolyai
Körön elõször egy zenei és videóbejátszással színesí-
tett elõadásban ismerhettük meg az õsember táncait,
ehhez kapcsolódó hiedelmeit. Ezek a szokások még
ma is élnek az egyes primitív törzsi népeknél. A má-
sodik elõadás a mangát és az animét, a Japánban
rendkívül elterjedt és népszerû, de már hazánkban is
megjelent, szélsõséges véleményeket kiváltó mûfajt
mutatta be, végül pedig az örök mûvésztelep, a
Montmarte titkaiba nyerhettünk betekintést. 

Az egy hét múlva megrendezett számítástechnika
tárgyú diákkör elsõ témája az internet és a számítógép
tanulási/tanítási folyamatban való hasznosításával fog-
lalkozott, másodikként a chat történetét, pozitív és ne-
gatív oldalait ismertük meg. Az utolsó bemutatóban az
elõadók a szemünk elõtt szerkesztettek különbözõ ki-
adványokat a Microsoft Publisher szoftver segítségével. 

A február 15-ei történelem Bolyai Körön elõször
egy angol nyelvû elõadásban a vikingeket mutatta be
egy tanuló, majd Báthory Erzsébet kegyetlenkedései-

rõl hallhattak egy megdöbbentõ elõadást az érdeklõ-
dõk. Az utolsó elõadás pedig a marihuána történetét
dolgozta fel. 

Március 1-jén újra egy ünnepi Bolyai Körre került
sor, hiszen az elõadók a Fizika Nemzetközi Éve elõtt
tisztelegtek elõadásaikkal. Az érdeklõdõ közönség
gyakorlati, elméleti megközelítésû, sõt filozófiai szin-
tû elõadásokat hallgathatott meg, kettõt ráadásul an-
gol nyelven. Több kísérletet is láthattunk: elektroszta-
tikai és lendület-megmaradási kísérleteket.

Március 8-án szintén egy nagyon hangulatos Bolyai
Körnek lehettünk szerencsés résztvevõi. Elõször a
„TV-maci hangszere” címmel hallhattunk egy hang-
szerismertetõt a fagottról, majd megismertük a 70-es
80-as évek polgárpukkasztó punk- és rockzenéjét. A
Bolyai Kör végén a kórus tagjai meséltek „Volt egyszer
egy kórustábor…” címmel örömteli együttlétük pilla-
natairól, melyet Gál Petra kórusvezetõ tanárnõ telkén
töltöttek el. 

Április 5-én angol, francia és német nyelvû elõadá-
sok hangzottak el egy Bolyai Kör keretében. 

A 2004/2005-ös tanév utolsó Bolyai Körén József
Attila születésének 100. évfordulójára emlékeztünk a
„Töredékek József Attila életébõl” címû irodalmi ösz-
szeállítással, melyben gimnáziumunk kamarakórusa
is közremûködött. A témát a szereplõk két, egymással
szorosan összefüggõ életrajzi és lírai vonalon mutat-
ták be. 

Azt hiszem mindnyájunk nevében kijelenthetem,
hogy a Bolyai Körök mind az elõadók, mind a közön-
ség számára felejthetetlen élményt nyújtottak/nyújta-
nak. Biztos vagyok benne, hogy jövõre még az eddigi-
eknél is színvonalasabb, a jubileumi évhez méltó elõ-
adásokra kerül sor. 

154

Mindennapjaink



A 2004/2005-öt tanév-
ben immár hatodik alka-
lommal rendezte meg mun-
kaközösségünk a hagyomá-
nyos vetélkedõjét Nógrád
megye általános iskoláinak
számára, amellyel továbbra
is szeretett volna hozzájá-
rulni a környezettudatos és
természetet védõ magatar-
tás kialakításához, az isko-
lák közötti jó kapcsolatok
ápolásához.

A komoly, ám mégis já-
tékos tudáspróbán a 13 ver-

senyzõ csapatnak 5-5 perces kiselõadásokkal kellett
bemutatniuk a maguk által tervezett ökoházat,
amely környezetbarát anyagokból, berendezések-
bõl készült, és egyben energiatakarékos is. A csapa-
tok jobbnál jobb ötletekkel és makettekkel lepték
meg a szakmai zsûrit, amelynek elnöke az elmúlt
évekhez hasonlóan Simon Tibor tanár úr, a Gagarin 
Általános Iskola igazgatója volt, további tagjai pedig
Judik Béla, a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet ve-

zetõje és Szabó János, a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Referense voltak.

Az ökoház bemutatása mellett írásbeli és szóbeli
feladatokat is meg kellett oldaniuk a tanulóknak a kör-
nyezetvédelemmel, Nógrád megye természeti értékei-
vel kapcsolatosan.

A versenyt ez évben a karancslapujtõi Mocsáry 
Antal iskola csapata nyerte, második helyen a salgó-
tarjáni Dornyay iskola, a harmadikon pedig a vanyarci 
Veres Pálné iskola diákjai végeztek.

A verseny szervezésében és lebonyolításában a
gimnázium biológia, kémia és földrajz szakos tanárai
mellett szponzorként több salgótarjáni cég is részt vál-
lalt, így a résztvevõket a vetélkedõ végén nemcsak ju-
talmazni sikerült, hanem megvendégelni is. 

Külön öröm, hogy iskolánk diákjai közül sokan se-
gítenek egy-egy ilyen rendezvény lebonyolításában, és
önként, lelkesen vállalják a sokszor nem túl hálás
szervezési, rendezési feladatokat is. A vetélkedõ játék-
vezetõi évek óta olyan diákok, akik maguk is részt vet-
tek valamikor versenyzõként ugyanezen a rendezvé-
nyen. Közülük ketten az ELTE környezettan szakára
nyertek felvételt, és ott tanulnak tovább. Ez igazolja
leginkább, hogy érdemes folytatni ezt a hagyományt.
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Környezet- és Természetvédelmi Vetélkedõ hatodszor

Bagyinszki Boglárka
tanár



2004/2005. tanévben ha-
todszor rendezte meg a Bolyai
János Gimnázium az általános
iskola 7-8. osztályosainak szép-
irodalom-olvasási versenyét. A
cél kezdettõl fogva az életkori
sajátosságoknak megfelelõ
mûvek olvasásának megked-
veltetése. Története során a ver-
senykiírásban szerepeltek már
Gárdonyi Géza, Csokonai Vitéz
Mihály, Mikszáth Kálmán, 
Petõfi Sándor, Szabó Magda, 
Tamási Áron mûvei.

Ebben a tanévben Fekete
István három regényébõl (Tüskevár, Téli berek, A
koppányi aga testamentuma) készültek a diákok. A
vetélkedés most is a szokásos helyszínen, a Bolyai au-
lájában zajlott le 2005. január 7-én 1400 órától. Tíz csa-
pat vett részt 4-4 fõvel: Cered, Kazár, Mátraszele,
Ságújfalu, Vanyarc, a salgótarjáni Beszterce, Dornyay,
Gagarin (2 csapattal) és a Kodály. A színvonalas szel-
lemi tusában a tanulók életrajzi totóban, film-
plakátkészítésben cselekményelemek azonosításá-
ban, kihalt szavak felismerésében, állítások igazság-
tartalmának eldöntésében, villámkérdésekben, hely-
színek leírásában mérhették össze erejüket. A csúcs-
pont most is egy szabadon választott regényrészlet
megjelenítése volt színpadon.

A többirányú képességeket megmozgató viadalt pén-
teken a Ságújfalui Általános Iskola csapata nyerte
(Csuhai Anett, Ipacs Dorottya, Mózer Ramóna, Pipó Ré-
ka; felkészítõ tanár: Dénesné Tari Zsuzsa). Második he-
lyen a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola
végzett (Kiss Magdolna, Varga Zsófia, Müller Petra, Sza-
bó Boglárka, felkészítõ tanárok: Bakos Györgyi és Sziko-
ráné Czitor Éva). Harmadik lett a vanyarci Veres Pálné
Általános Iskola (Czele Marianna, Komjáthi Zsófia, Sza-
bó András, Tim Gábor;felkészítõ tanár: Hunyeczné
Nedeliczki Mária). Negyedik pedig a salgótarjáni ÁMK
Beszterce lakótelepi Általános Iskola lett (Jónás Ramóna,
Bolla Brigitta, Kovács Anett, Prokk Noémi; felkészítõ ta-

nár: Oraveczné Végh Zsuzsanna). A tárgyjutalmakon kí-
vül az iskola különdíjában részesültek. Ez hagyományo-
san az, hogy a Bolyai János Gimnázium automatikusan
fölveszi õket a hagyományos négyosztályos képzésére,
abban az esetben, ha nyolcadik után ezt az iskolát vá-
lasztják. 

Az igazi gyõztes azonban – úgy gondolom – az ol-
vasáskultúra, amely remek utánpótlást kap Nógrád
megyében a 40 versenyzõ révén. S õk – nagyon remél-
jük – felnõttkorukban is kitartanak majd az olvasás
mellett. Urambocsá! életformájukká is válik.

,,Erõvel olvasni. Néha  nagyobb erõvel olvasni –
meditál Márai Sándor –, mint amilyen erõvel az írás

készül. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlel-
hetetlenül … Életre-halálra olvasni, mert ez a legna-
gyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az
ember olvas.”

Ez az irodalmi verseny csak a kezdet ezen úton. De
élményteli, ígéretes kezdet!
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A legnagyobb emberi ajándék 
(Szépirodalom-olvasási verseny a Bolyaiban)

Sóvári László
tanár



Nem állnak közel hozzám a politikusi életpályát
befutó emberek. Példaképet közülük csak nagyon rit-
kán választok. Nálam ugyanis az erkölcs az origó, eh-
hez viszonyítom az életpálya-kör minden pontját.
Márpedig a politika és az erkölcs igen ritkán fér meg,
egymással. (Szomorú, hogy ez a megállapítás most
már evidenciaként hangzik el a médiumokban szinte
minden nap.)

Vannak azért üdítõ kivételek. Ezek közé tartozik
nálam II. Rákóczi Ferenc. Mint az akkori Magyaror-
szág leggazdagabb birtokos arisztokratája nyugalom-
ban, bõségben élhetett volna. Ha becsukta volna a
szemét, ha nem a „szívével látott” volna, nem vállalja
el az 1703-ban a Sorstól rámért feladatot. De õt mint
embert és mint politikust egy magas erkölcsi cél vezé-
relte: „Isten engem használt föl méltatlan eszközül,
hogy felébresszem a magyarok szívében az a szabad-
ságszeretetet, amely – úgy látszott – kihûlt, és hozzá-
szokott a bajokhoz.” (Emlékiratok)

Az, hogy politikusként is meg tudott maradni ho-
mo moralisnak, a legnagyobb emberi teljesítmények

egyike. Nem szabad elfelejtenünk ezt, s éppen ezért
szükséges, hogy a tanulóifjúság ismerje és ápolja a
Rákóczi-kultuszt.

Ezért örültem, hogy a magyar Honismereti Szövet-
ség a Rákóczi-szabadságharc emlékét ápoló mûvelõ-
déstörténeti vetélkedõt szervezett a 2004/2005-ös tan-
évben. Örömteli statisztika, hogy a „Hõs Rákóczi
népe” címen meghirdetett versenyre országosan meg-
közelítõleg 600-an neveztek. Erdélybõl és Kárpátaljá-
ról is. A megyei döntõbe a két zárthelyi rendszerû
írásbeli forduló eredményei alapján jutottak a csapa-
tok. A Nógrád megyei fordulót iskolánkban rendezték
2004. november 20-án öt csapat részvételével (3 csa-
pat visszalépett).

A változatos feladatok II. Rákóczi Ferenc életéhez
és a szabadságharchoz kapcsolódva próbára tették a
tanulók kommunikációs képességeit, kreativitását és
lexikális ismereteit is.

Az elsõ feladatban a megoldólapon egy képsort lát-
hattak a versenyzõk, a képek Rákóczi életének leg-
fontosabb állomásait ábrázolták. Minden képhez kap-
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A gyõzelem nélküli hõs
(Gondolatok egy mûvelõdéstörténeti vetélkedõ megyei fordulója kapcsán)



csolható volt egy a játékvezetõ által felolvasott meg-
határozás. 

Aztán három olyan politikus-hadvezér vallomásá-
ból hangzott el egy-egy részlet, akik a Rákóczi-szabad-
ságharcot megelõzõ valamilyen ellenállás vezetõi vol-
tak. A három forrásszöveg írójának felismerésével le-
hetett gyarapítani a csapat addigi pontszámát.

A harmadik fordulónak már a címe is izgalmas volt:
„Kockázat nélkül nincs gyõzelem.” A játékvezetõ a
szabadságharccal kapcsolatban álló személyekre kér-
dezett rá. A csapatoknak minden kérdésre négy lehet-
séges válasz közül kellett választaniuk (ezeket táblák
felemelésével jelezték a csapatok). A kockázatot az je-
lentette, hogy ha rossz táblát emelt fel a társaság, ak-
kor az összes (abban a fordulóban szerzett) pontszá-
mát elveszítette.

A negyedik feladatban négyzetrácsban elhelyezett
betûk között kellett megtalálni lóugrással a szabadság-
harc négy híres közkatonájának nevét. Azt hangsú-
lyozta ez a feladat, hogy a kurucok sikereiket nem-
csak a hadvezéreknek, hanem a közlegényeknek, a
nem nemesi származású kisembereknek is köszön-
hették. A lóugrás pedig játékosan arra emlékeztetett,
hogy a kurucok életének mindennapjaihoz hozzátar-
tozott leghûségesebb társuk, a paripájuk.

A kilenc feladat közül kiemelem még a nyolcast.

Ebben egy rövid felkészülési idõ után a csapat egy tag-
jának Rákóczi nevében a jobbágyokat és a nemessé-
get hadba hívó beszédet, toborzót kellett elmondania.

A vetélkedõt nagy örömünkre iskolánk egyik csa-
pata (Kinczel Leona, Bognár Zsófia, Vezsenyi Balázs)
nyerte meg. Felkészítõ tanáruk Árpádné Vincze Mari-
etta. Õk képviselték megyénket a területi versenyen.

Külön öröm, hogy az izgalmak közepette is érezhe-
tõ volt a nemes szándék sikere: II. Rákóczi Ferenc
szellemének megidézése, melyet mint erkölcsi példát
bátran állíthatunk ifjúságunk elé. Azt a példát, melyet
Ravasz László református püspök az 1930-as években
Az örök Rákóczi címû esszéjében felejthetetlenül raj-
zol elénk: „… a magyar nemzetnek képe és egybefog-
lalója, aki lázadóvá lesz és számkivetésben hal meg.
Tragikuma az örök magyar tragikum: sohasem lehe-
tett azt csinálniuk, amit kellett volna; mindig azt kel-

lett csinálniuk, amit lehetett. Ez a megalkuvás élettör-
vénnyé vált, s ennek az élettörvénynek halálig való ta-
gadása Rákóczi Ferenc. Gyõzelem nélküli hõs, akinek
arcán nincs mosoly, ezért a Rákóczi-forradalom han-
gulati velejárója a szomorúságnak az az érzése,
amelyben a magyar saját létének nagy fenyegetéseit és
ellentmondásait érzi meg.” 

Talán mi, résztvevõk is megérezhettünk ebbõl va-
lamit.
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A Bolyai János Gimnázi-
umban már hagyomány,
hogy Nógrád megye általá-
nos iskolás tanulói számára
különbözõ vetélkedõket
szervezünk. Ezeknek egyik
célja, hogy a leendõ diákok-
kal megismertessük iskolán-
kat, és mi tanárok is találkoz-
zunk velük.

A múlt tanévben támadt
Kiss Ernõné igazgatóhelyet-
tes, angol szakos tanárnõnek
az az ötlete, hogy mi, angol
szakos tanárok is szervez-
zünk vetélkedõt ezeknek a

diákoknak. Így esett a választás a civilizáció témára.
2004 novemberében küldtük ki a felhívást, és nagy

örömünkre várakozáson felüli volt az érdeklõdés. A
huszonkét elõzetesen jelentkezett csapat közül tizen-
hat csapat meg is jelent a vetélkedõ napján. A lebonyo-
lítás megkönnyítése érdekében egy írásbeli fordulót is
tartottunk, melyet a különbözõ tantermekben oldot-
tak meg a csapatok. Majd az iskola aulájában folytató-
dott a vetélkedés, melyen a 11. c osztály tanulói segéd-
keztek.

A háromtagú zsûriben helyet foglalt iskolánk angol
anyanyelvi lektora, Anna Elizabeth Dooland, aki

Ausztráliából érkezett Magyarországra, valamint Dósa
Ildikó, a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola tanára. A
zsûri elnöki tisztjére sikerült megnyernünk az Oxford
Könyvkiadó magyarországi területi képviselõjét, Job-
bágy Ilonát, aki jelenlétével nagymértékben emelte a
vetélkedõ rangját.

Izgatottan vártuk az elõzetes feladatok megoldását.
Néhány nappal a vetélkedõ elõtt sorban érkeztek hoz-
zánk a különbözõ angol ünnepeket megjelenítõ kiállí-
tási tárgyak. Nagyon ötletes és igényesen kivitelezett
munkákat kaptunk, melyeket az iskola aulájában állí-
tottunk ki.

Maga a vetélkedõ 2005. február 25-én zajlott le. Az
írásbeli után a szóbeli versengés következett, ahol
többek között különbözõ nevezetességeket kellett fel-
ismerni, híres embereket bemutatni és villámkérdé-
sekre válaszolni. Érdekes színt jelentett a zenefelisme-
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Angol nyelvû országismereti vetélkedõ
általános iskolás tanulók számára – elõször

Zsiveráné 
Fekete Borbála

tanár



rés is. Meggyõzõdhettünk róla, hogy a versenyzõk ala-
posan felkészültek az elõzõleg rendelkezésre bocsá-
tott anyagból.

Az elsõ és második helyezést a Gagarin Általános
Iskola csapatai érték el, felkészítõ tanáruk Feketéné
Mikes Éva tanárnõ. A csapatok tagjai: Mester Anett,
Czikora Emese, Ferhan Alida, Válóczy Bálint – elsõ
hely, Petrucsik Krisztina, Horváth Ádám, Kovács
Zsolt, Szabó Ádám – második hely. A harmadik he-
lyen a pásztói Dózsa György Általános Iskola diákjai
végeztek, (Bagó Dorottya, Vereb Viktor, Szabó Boglár-
ka, Alapi Alexandra), felkészítõ tanáruk Szabóné
Ádám Marianna. Ezen tanulók egyik jutalma az volt,
hogy felvételi nélkül bejuthattak iskolánk angol-ma-
gyar két tanítási nyelvû képzésére.

Minden részt vevõ diákot és felkészítõ tanáraikat
meg tudtuk ajándékozni szponzoraink jóvoltából,
akik a következõk voltak: Nemzeti Tankönyvkiadó,
Oxford Könyvkiadó, Salgótarján Város Önkormányza-

ta, British Council, Öblösüveggyár, Tarjánhõ, Sal-
góbox, Hungarotel, Szendrõdiné Scholz Mária, Knizse
József, Nagy József.

Úgy érezzük, hogy sikeres volt ez a rendezvé-
nyünk, ezért szeretnénk hagyományt teremteni, és az
elkövetkezendõ években is megszervezni a versenyt.
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A II. országos angol civilizációs verseny
A célnyelvi civilizáció tan-

tárggyal a két tanítási nyelvû
képzésben részt vevõ tanu-
lók elõször a tizenegyedik
évfolyamon kezdenek ismer-
kedni. Mivel ez a tárgy diák
és tanár számára egyaránt
újdonság volt, örömmel vet-
tük, hogy meghívást kap-
tunk a II. országos angol civi-
lizációs versenyre, melynek
fõ témája a 18-19. század an-
gol és amerikai történelme,
irodalma és kultúrája volt. A
11. c osztályból Horváth Ág-

nes, Kiss Annamária és Nagy Tibor alakított csapatot,
Bohácsi Beáta pedig tartalék versenyzõként és lelkes
drukkerként segítette osztálytársait. Elõzetes feladat-
ként poszterprezentációt kellett készíteni; a tanulók
Buffalo Bill Wild West Show-jának bemutatását válasz-
tották.

A megmérettetésre, melyre elkísérte a csapatot
Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõ, a munkaközösség

vezetõje is, 2005. február 18-án került sor. Miután
Czikora Zsolt az iskola mikrobuszával „lerepített”
bennünket Kecskemétre, a verseny helyszínére, kö-
vetkezett a regisztráció, majd elkezdõdött a versen-
gés. A tanulóknak elõször egy 50 kérdésbõl álló teszt-
lapot kellett megoldaniuk, majd egy hallásértési fel-
adat következett. Mindkét rész fõleg azt mérte, hogy
a versenyzõk mennyire tájékozottak az adott korszak
irodalmában. Ezalatt a tanárok különbözõ programo-
kon, elõadásokon vehettek részt, melyeken tájéko-
zódhattak az új angol nyelvi és célnyelvi civilizációs
érettségirõl.

Ebéd után zajlott a verseny szóbeli része, ahol 
a csapatok az elõzetesen elkészített poszterprezen-
tációkat mutatták be a zsûrinek és egymásnak. Az
elõadások befejezését követõen hamarosan megszü-
letett a végeredmény: iskolánk diákjai a 22 csapat
közül az elõkelõ 9. helyezést érték el, ami remek
eredmény. Remélem, hogy a gyerekek kiváló szerep-
lése ösztönzést ad mindazoknak, akik érdeklõdnek a
célnyelvi civilizáció tantárgy iránt, és tudásukat eset-
leg szeretnék egy ilyen színvonalas országos verse-
nyen is lemérni.

Batki Arnold
tanár



2005. február 18-án részt
vettünk a 2. alkalommal
megrendezett országos an-
gol  civilizációs versenyen a
kecskeméti Katona József
Gimnáziumban.

Téma: Viktória-kori Anglia,
az Amerikai Egyesült Államok
történelme, kultúrája.

Elõzetes feladat: egy sza-
badon választott téma feldol-
gozása, ez a mi esetünkben
Buffalo Bill. Témánk kap-
csán egy prezentáció és egy

tabló elkészítése várt ránk.
Úton – útközben
A szokásos „minek menjünk?”, „nem tudunk sem-

mit”, „csináljunk már valamit!” szövegek után bizta-
tásra, a lendületbe jöttünk, a „kocsmai” zárófejezet
után elindultunk.

Remény kevés, izgalom fokozódott, tanáraink nagy
igyekezettel tartották bennünk a lelket. Ránk is fért,
hiszen korán keltünk, álmosak voltunk, unalmasan
döcögünk a busszal a téli reggelen, s a legszívesebben
aludtunk volna.

No de hurrá, versenyre megyünk!
A helyszínen: 
Fogadtatás rendben, mindenki kedves, eszünk,

iszunk, a kedvünk még mindig padlón. No ebbõl hogy
jövünk ki????

…hát így
A verseny elsõ része írásos feladatokból állt. Az el-

sõ egy, a Viktória-kori Anglia és az Amerikai Egyesült
Államok kultúrájában való jártasságunkat kérte szá-
mon. Feladatlapot kellett kitöltenünk, mely az adott
kor építészeti, képzõmûvészeti és irodalmi mûveinek
ismeretét igényelte. Második feladatként hallásértés
szerepelt. Charles Dickens londoni házában készült vi-
deofelvételt játszottak le, s a hallottak alapján válaszol-
nunk kellett egy kérdéssorra. 

A szóbeli rész az elõzetes feladathoz kapcsolódó
prezentáció és poszter bemutatása volt. Mindez kö-
zönség elõtt, a többi résztvevõ jelenléte mellett zajlott. 

Az országos versenyen a 22 csapat versenyében a
9. helyet szereztük meg. Megelõztük ezzel az elõzõ év
gyõztesét, a rendezõ kecskeméti csapatot, és sok
olyan középiskolát, ahol a képzés nagyobb hagyomá-
nyokkal bír, mint a mi gimnáziumunkban. Hiszen a
Bolyai János Gimnázium elõször szerepelhetett ilyen
versenyen. 

Köszönjük tanárainknak – Zsiveráné Fekete Borbála
tanárnõnek és Batki Arnold tanár úrnak – a felkészítõ
munkát.

Az idén induló csapatnak eredményes munkát kí-
vánunk.

A csapatversenyben társam volt Ancsi (Kiss Annamá-
ria) és Tibi (Nagy Tibor), póttagunk Bea (Bohácsi Beáta).
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Célnyelvi civilizáció
(egy verseny élménye)

Horváth Ágnes
11. C



Iskolánk egy kis csapata
nevezett a 2005. március 
7–11-ig tartó Solymáron
megrendezett drámafeszti-
válra. A fesztiválról nem sok
mindent tudtunk, így ko-
moly fejtörést okozott, mi-
lyen mûvet és milyen stílus-
ban vigyünk színpadra. Vé-
gül Anne, az akkori lektor
írt egy szövegkönyvet. A mû
címe Snowwite and the
seven dwarves lett. A klasz-
szikus mese átdolgozása,
ahol Hófehérke egy herceg,

aki megszökik otthonról, mivel anyja bentlakásos is-
kolába akarja küldeni. Több próbálkozás után rádöb-
ben, hogy fiúként nem fogadják be, ezért lánynak öl-
tözik. Betéved 7 lánytestvérhez, akik félve a törvény-
tõl, ami kimondja, hogy nõknek nem lehet tulajdo-
nuk, férfinak öltözve fogadják. Ám a királynõ hû sza-
kácsa megtalálja õket, és hazaviszi a herceget. A ki-
rálynõ elé megy az egész csapat, mindenki mondja a
magáét, a királynõ dühében szívrohamot kap, és
meghal. A herceg elveszi a legkisebb lányt, és boldo-
gan élnek, amíg meg nem halnak. 

Január óta rendszeresen készültünk, az utolsó
idõszakban megnõtt az izgatottság. A mi elõadá-
sunkra március 8-án került sor. Nem tudtuk, mi vár
ránk, így rengeteg izgalommal indultunk. Az utazás

kisebb gonddal, de rendben zajlott, az elõadás pedig
a vártnál jobban sikerült. Sok hasonló mûvel verse-
nyeztünk, hiszen a Hófehérkére valami miatt idén
több csapat választása is esett. A zsûri elismerõen
nyilatkozott rólunk, persze felemlegette a legapróbb
hibáinkat is. Jó volt hallani a dicsérõ szavakat, és az
építõ jellegû kritikát. Lelkesedésünk új erõre kapott,
amikor meghallottuk a végeredményt: csapatunk 
17. helyezést ért el az összesen 39 induló közül.
Azon nyomban el is határoztuk, hogy jövõre újra
próbálkozunk, de ezúttal a Mátrixot visszük szín-
padra hasonló humoros stílusban.

A csapat tagjai:

Baló Emese 9.c
Berki Bianka 9.c
Berki Gergõ 9.c 
Bodócs Judit 9.a
Fehér Dávid 9.c
Havasi Renáta 9.c
Juhász Norbert 9.c
Koncsek Kristóf 9.c
Márkus Virág 10.a
Mátrai Milán 9.c
Ónodi Zoltán 9.c
Pusztai István 9.c
Sándor Enikõ 9.c
Szalkai Dávid 9.c
Szerencsi Tünde 9.c
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Angol nyelvû drámafesztivál

Balogh Erzsébet
tanár


