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56-os vetélkedõ

A 2006. év az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
jubileumi megemlékezései-
nek jegyében telt (el). Orszá-
gosan és regionális szinten is
jeles évforduló méltó megün-
neplésére hirdette meg isko-
lánk történelmi munkakö-
zössége azt a történelmi ve-
télkedõt, amelynek fõ célja
az volt, hogy a középiskolá-
sok jobban megismerjék a
forradalom eseményeit, és
ezzel valós képet kaphassa-

nak az 1956-ban történtekrõl.
A vetélkedõre 2006 szeptemberében került sor a

megye középiskoláinak 3 fõs csapatai között. A vetél-
kedõ megszervezésében és lebonyolításában nagy
szerepet játszott a POFOSZ megyei szervezete is, töb-
bek között értékes jutalmakat (dokumentum könyve-

ket) ajánlottak fel, illetve ajándékokat a résztvevõ isko-
lák számára  azzal a céllal is, hogy a diákok szélesebb
köre  többet tudjon ‘56 történéseirõl, azokról a helyi
és országos szinten is tevékenykedõ emberekrõl (sor-
sokról), akiknek fontos szerep jutott az események, a
forradalom napjaiban.

A zsûri elnöke, Juhász Attila a megyei POFOSZ el-
nöke volt .A résztvevõ csapatok részben a megadott, il-
letve az ajánlott irodalom alapján készülhettek fel,
vagy más „kútfõt” is felhasználhattak (pl: túlélõkkel ta-
núkkal való beszélgetés). A vetélkedõt értékelõ elnök
szavai alapján elmondható, hogy a versenyzõ fiatalok
sok ismerettel rendelkeztek 56-ról. A csoportok között
szoros verseny alakult ki, végül a Madách Imre Gimná-
zium diákjai gyõztek, de minden résztvevõ (versenyzõ
és közönség) ismeretei gyarapodtak az itt eltöltött dél-
utánon. A vetélkedõt kötetlen beszélgetés követte az is-
kola könyvtárában, ahol a POFOSZ jelenlévõ tagjai
igen érdekes epizódokkal, történetekkel gazdagították
a jelenlévõk ismereteit 1956-ról és utóéletérõl.

Árpád Sándor
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Környezetvédelmi vetélkedõ

2006 november 24-én is-
mét megrendezésre került
gimnáziumunkban a „szoká-
sos” Környezetvédelmi vetél-
kedõ Nógrád megye általá-
nos iskolás diákjainak rész-
vételével.

A verseny szokásosnak
nevezhetõ, mert ez immár a
nyolcadik volt a sorban –
mégis népszerû, hiszen 13
iskola csapatát láttuk vendé-
gül az idén is.

A lakóhelyünk környéké-
nek természeti értékeivel,
környezetvédelmi problémá-

ival és azok orvoslásának lehetõségeivel foglalkozó
versenyen most is jól felkészült, kreatív tanulók mér-
ték össze a tudásukat a különbözõ kérdések során.
Elõzetes feladatként minden csapatnak készítenie kel-
lett egy 3 oldalas írásbeli pályamûvet, amelyben bemu-
tatták egy biomassza-erõmû mûködési elvét, hasznos-
ságát. A téma aktualitását az adta, hogy – mint a médi-
ákban is megjelent – a Tarjánhõ Kft (a verseny legfõbb
támogatója) épp ilyen erõmûvet kíván létesíteni váro-
sunkban. E mellett egy 1 perces kiselõadással is kellett
készülniük a csapatoknak, amelyben egy képzeletbeli
TV-reklám formájában népszerûsítenek egy-egy kivá-
lasztott megújuló energiaforrást. Az izgalmas és látvá-
nyos elõadások után totó, zsákbamacska, rejtvény, vil-
lámkérdések és fajfelismerési feladatok is következtek.
A legtöbb pontot a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános

Iskola csapata érte el, így az elsõ helyet õk szerezték
meg. Utánuk a bátonyterenyei Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola csapata következett, a harmadik he-
lyen holtversenyben a salgótarjáni Rákóczi és a
karancslapuijtõi Mocsáry iskolák csapatai végeztek. A
rendezvény szervezését, a feladatok összeállítását is-
mét a biológia, a kémia és a földrajz szakos tanárok vé-
gezték, a vetélkedõ levezetésében önként jelentkezõ
bolyais diákok vállaltak munkát, akik közül többen is
versenyzõként vettek részt régebbi versenyeken. 

A pörgõs, jó hangulatú vetélkedõ végén minden
résztvevõt megvendégeltünk az ebédlõben, majd a
gyõztes csapatok és felkészítõ tanáraik átvehették ok-
leveleiket és értékes jutalmaikat. Mindezeket az tette
lehetõvé, hogy több szervezet, cég hagyományosan
segítséget nyújt a rendezvényünk lebonyolításában,
fontosnak tartva a környezet- és természetvédelemre
való figyelemfelhívást. A Tarjánhõ Kft mellett az URSA
és Mitsuba helyi vállalatokat, valamint a Nemzeti
Tankönyvkaidót és a Bükki Nemzeti Parkot illeti kö-
szönet támogatásukért.

Bagyinszki Boglárka
biológia-kémia-földrajz
munkaközösség-vezetõ
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Irodalmi versenyeink

Gimnáziumunk magyar
munkaközössége a
2006/2007-es tanévben két
irodalmi vetélkedõt szerve-
zett: a már nyolcadik alka-
lommal megrendezésre ke-
rülõ versenyt Nógrád megye
7. és 8. osztályos tanulói szá-
mára és iskolánk felsõbb éve-
seit is versenyre hívtuk.

Nagy örömünkre szolgált,
hogy mindkét felhívásunkra
sokan jelentkeztek a megye
általános iskoláiból, valamint
a Bolyaiból is. Ez azt mutat-

ja, hogy az irodalom, az olvasás szeretete ott él a fiata-
lokban, s az igény is a színvonalas irodalomra. Ez is
megerõsít minket abban, hogy érdemes folytatni a
versenyeztetést.

Az általános iskolásoknak meghirdetett verseny
mottóját Karinthy Frigyestõl vettük („A humor – a tel-
jes igazság.”), hiszen a vetélkedõ témája ez alkalom-
mal a humor, a szépirodalmi alkotásokban rejlõ humor
volt. A négyfõs csapatoknak az alábbi mûvekkel kellett
megismerkedniük: Karinthy Frigyes -Tanár úr kérem;
Rideg Sándor – Indul a bakterház; Tamási Áron – Ábel

a rengetegben. Az elõzetes feladatokat úgy jelöltük ki,
hogy a felkészülés is jó hangulatban teljék, a verseny-
zõk és felkészítõik számára: napjaink egy 13-14 éves
diákhumorral fûszerezve; valamint minden csapatnak
a megadott mûvek egyikének szabadon választott rész-
letét kellett dramatizált formában megjeleníteni.

A versenyre 2007. január 12-én 14.00-kor került sor
gimnáziumunk aulájában. A tíz csapat izgatottan vár-
ta a feladatokat, segítõ tanítványaink közremûködtek
a lebonyolításban, a zsûri tagjai pedig (dr. Csongrády
Béla – a Nógrád Megyei Hírlap nyugalmazott fõszer-
kesztõje, Pálfalvai Zoltán – iskolánk igazgatója, 

Lékóné 
Lantos Zsuzsanna
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Lékóné Lantos Zsuzsanna – gimnáziumunk magyar
munkaközösség-vezetõje) érdeklõdéssel, de kritikus
szemmel figyelték a vetélkedést.

A feladatok közt voltak hagyományos típusúak: to-
tó, villámkérdés; de olyan feladatok is, amelyben a
nyelvi humoron volt a hangsúly; filmrészlethez is
kapcsolódott kérdés; a szóértelmezõ pedig azt mérte,
milyen figyelmesen olvasták el a regényeket a ver-
senyzõk.

A legélvezetesebb része az volt a versenynek, ami-
kor frappáns, vidám jeleneteket láthatott a közönség
a színpadon. Az elsõ helyezést a salgótarjáni Gagarin
Általános Iskola egyik csapata (Angyal Emese, Juhász
Lénárd, Szabó Dóra, Tóth Bálint) érte el, felkészítõjük
Mocsári Zoltánné; második lett a ságújfalui általános
iskola 7. osztályos csapata (Kiss Andrea, Szász Eszter,
Szentes Júlia, Szikszai Bianka), Dénesné Tari Zsu-
zsanna tanárnõ készítette fel õket; a harmadik helyen
pedig a vanyarci Veres Pálné Általános Iskola növen-
dékei végeztek Hugyeczné Nedeliczki Mária vezeté-
sével.

Egy hónap múlva ismét az irodalmat, az olvasást
kedvelõk lelkes csoportja töltötte meg az aulát. A

2007.február 13-án Bolyai Körön Kosztolányi Dezsõre
emlékeztünk halálának 70. évfordulója kapcsán.

Életmûvének gazdagsága és sokarcúsága emeli õt
nemcsak a Nyugat elsõ nemzedékének, de a magyar
irodalom élvonalába is. A vetélkedõn emberi tulajdon-
ságait, sokszínû mûvészetét idéztük meg. A verseny
kezdete elõtt Müller Zsófia 12. a osztályos tanuló
Kosztolányi Dezsõ A költõ címû versét mondta el.

A négyfõs csapatoknak a kiírás alapján meg kellett
ismerkednünk Kosztolányi novellisztikájával és a Sze-
gény kisgyermek panaszai címû kötetével, valamint
feleségének a költõrõl írott életrajzi mûvével.

Elõzetes feladatként kapták a versenyzõk, hogy egy
képzeletbeli interjút készítsenek a szerzõvel a Sze-
gény kisgyermek panaszai címû kötet megjelenése
után. Ezt a beszélgetést elõ is adták, sõt meg is eleve-
nítették a résztvevõk. A kilenc csapat munkáját a há-
romfõs zsûri értékelte (Kiss Ernõné igazgatóhelyettes,
Árpádné Vincze Marietta és Bajnóczi Éva tanárnõk).

Ez a téli délután is tartalmas, lélekgazdagító volt
versenyzõnek, nézõnek, bírálónak egyaránt. 

Talán a verseny hangulatát a 12. D osztály gyõztes
csapatának interjúrészlete meg tudja idézni:
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Országismereti vetélkedõ és Christmas Party

Amikor három éve elõ-
ször hirdettük meg a megye
általános iskolás tanulói szá-
mára az angol nyelvû
országismereti vetélkedõt,
csak remélhettük, hogy sike-
rül egy új hagyományt te-
remtenünk. Mára bizonyos-
sá vált, hogy annak idején jó
döntést hoztunk, hiszen
2006. december 20-án im-
már harmadik alkalommal
került sor a jó hangulatú, já-
tékos versengésre.

A résztvevõk ezúttal arról adhattak számot, hogy
mennyire ismerik a brit és az amerikai ünnepeket, szo-
kásokat és hagyományokat. Elõzetes feladatként egy
ünnepet kellett tárgyi formában megjeleníteni. A csapa-
tok igen színvonalas alkotásokat küldtek be, és ezeket
az iskola aulájában ki is állítottuk. A tényleges vetélke-
dõ során a versenyzõk változatos feladatok megoldásá-
val bizonyíthatták felkészültségüket. Voltak írásbeli fel-
adatok (párosítás és szövegkiegészítés), villámkérdé-
sek, és volt hallásértés, valamint képfelismerés. A há-
romtagú zsûri (Dósa Ildikó, a Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola tanára; Szolga László, nyelvtanár; Martyn
McGettigan, anyanyelvi lektor) szintén pontozta azokat
az elõzõleg kiválasztott és begyakorolt karácsonyi dalo-
kat, amelyeket a résztvevõk a vetélkedõn elõadtak.

A korábbi évekhez képest újítás volt, hogy az ese-
ményt összekötöttük a hagyományos iskolai
Christmas Partyval, melyet a 10. D osztály tanulói
szerveztek. Az általuk – és más vállalkozó szellemû
bolyaisok által – elõadott mûsorszámok jól kiegészí-
tették a versenyzõk produkcióit, és remek hangulatot
varázsoltak a fenyõfa köré. Persze a 13 résztvevõ
csapat tagjai közül azok voltak a legvidámabbak,
akik a zsûri értékelése alapján a legjobbaknak bizo-
nyultak. Ezúttal a pásztói Dózsa György Általános Is-
kola egyik csapata nyerte a vetélkedõt, a második he-
lyet ugyanennek az intézménynek a másik csapata
szerezte meg, a harmadikok pedig a salgótarjáni
Gagarin Általános Iskola tanulói lettek.

Batki Arnold

„Gyermekkori emlékei elevenülnek fel a kötetben,
vagy mindez csupán egy  elképzelt   ember  elképzelt
gyermekkorában történhetett meg?

– Szinte minden követelménynek valós élmény az
alapja, de míg néhol a valóságban is megtörtént ese-
ményt rögzítek, máshol ezek csak kiindulópontok, az
elmém játéka viszi tovább õket. Éppen az a nagysze-
rû, hogy nincs határ a valóság és a fantázia között. És
épp így látja a világot a gyermek, aki elõtt még nem
merevedett a valóság tiszteletgerjesztõ törvénnyé.
Még független akar és tud lenni minden korláttól és
elõítélettõl; csodának látja még a világot, titok számá-

ra, óriási kaland. Fantáziatér. Ezt a tovatûnt gyermeki
birodalmat szerettem volna felidézni és elérhetõ kö-
zelségbe hozni.”

(Cserényi Tímea, Hankó Zsófia, 
Lengyel Sára, Ujváry Flóra)

Mindkét verseny gyõzteseit, helyezettjeit tudtuk
díjazni, könyvjutalomban, illetve könyvutalványban
részesíteni a Nemzeti Tankönyvkiadó jóvoltából, vala-
mint a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pá-
lyázatán nyert összegbõl.



Szerencsére a gyõztes diákok és felkészítõ taná-
ruk díjazásán kívül volt lehetõségünk arra is, hogy a
többi résztvevõnek is kedveskedjünk egy-két apró
ajándékkal. A vetélkedõ után pedig az iskola ebédlõ-
jében mindenkit vendégül láttunk: egy kis teázással,
falatozással egybekötött kötetlen beszélgetésre ke-
rült sor. 

Izgalmas versengést hozó, kellemes délután volt!
A rendezvény elõkészítéséért és színvonalas lebo-

nyolításáért köszönet illeti a 11. C osztály tanulóit, a
felajánlásokért pedig nagyon hálásak vagyunk a vetél-
kedõ támogatóinak, akik a következõk voltak: Oxford
Kiadó, British Council, Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Tarjánhõ, Hungarotel, Sodexho,
Kódex-Líra Kft. és Végh Gyula (szülõ).
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