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1802. december 15.
1860. január 27. Alig több

mint 57 év a 19. század elsõ
felében. Bolyai János a korán
jött hõs, aki gondolkodásá-
ban messze meghaladva ko-
rát a modern tudomány szá-
mára is maradandót alkotott.
Az abszolút geometria kor-
szakalkotó felfedezését közlõ
dolgozata, az Appendix
1832-ben jelent meg latin
nyelven, atyja Bolyai Farkas
Tentamen címû mûve függe-
lékeként. Bolyai megtörte az

euklideszi geometria egyeduralmát, felszabadította az
utat az emberi gondolkodás elõtt a tér másként való
felfogása számára. Egyben utat nyitott a huszadik szá-
zad fizikai elméletei elõtt, melyek világképünket gyö-
keresen megváltoztatták. Bolyai a matematika-
történet egészét jelentõs mértékben alakí-
totta az axiomatikus gondolkodás terén
elért eredményei révén. Elmondhatjuk,
hogy a modern matematika tizenkilen-
cedik és huszadik században bekövet-
kezett fejlõdése nagymértékben kö-
szönhetõ Bolyai János munkásságá-
nak. Mûvének jelentõségét azonban
csak halála után ismerték el, akkor sem
ellenállás nélkül. Munkáját kortársai –
Gauss kivételével – nem értették meg, és
nem méltányolták. A hazai és külhoni tu-
dományos élet még nem volt felkészülve
erre a teljesen új gondolkodásmódra. A tá-
mogatás hiánya, a meg nem értettség, ko-
rán visszavonulásra készteti minden idõk egyik legere-
detibb gondolkodású matematikusát.

Iskolánkban a Bolyai Napok rendezvénysorozatán
megemlékezünk névadónkról, tisztelgünk kiemelkedõ
munkássága elõtt. Ezzel együtt a tudományt, a ma-
gyar tudományos életet, a világ sorsát, a történelem
alakulását nagymértékben befolyásoló tudósainkat is
ünnepeljük.

Tudósainkat Bolyaitól, az úgynevezett marslakó-
kig. Talán vele kezdõdött minden, hiszen a magyar

tudósok képzeletbeli, 1800-as évek elõtti arcképcsar-
noka még igen csak hézagosnak nevezhetõ. A 19.
században azonban egymás után tûnnek fel kutató-
ink, felfedezõink. Jedlik Ányos, az elsõ dinamó készí-
tõje, Irinyi János, a biztonsági gyufa feltalálója, Bánki
Donát és Csonka János a porlasztó tervezõi, Kõrösi
Csoma Sándor a tibeti-angol szótár elkészítõje, Pus-
kás Tivadar, a telefonközpont és a telefonhírmondó
feltalálója.

A 20. századi társadalom tovább gazdagodik tu-
dósaink munkáival, találmányaival. Eötvös Lóránd
1908-ban méréseket végez az általa kifejlesztett tor-
ziós ingával, Szent-Györgyi Albert felfedezi a C-vita-
mint, Mihály Dénest a televízió európai atyjának ne-
vezik, Galamb József megtervezi a Ford T-modellt,
amelybõl az általa tervezett szalagrendszeren 18
milliót gyártanak és adnak el. És még hosszan sorol-
hatnám feltalálóink és találmányaik nevét. A lista te-
hát koránt sem teljes, de idõben már elérkeztünk az

ún. marslakókig.
Az 1900-as évek közepén a világ ismét

ámulhatott magyar tudósaink, kutatóink
munkáin, találmányain. Kik voltak õk?
Gábor Dénes az aeroplán-körhinta és a
holográfia kidolgozója, Kemény János
a BASIC komputernyelv társ-feltaláló-
ja, Neumann János, aki megteremti a
játékelméletet és annak gazdasági al-
kalmazását, kifejleszti a folytonos geo-

metria elméletét, és tõle származik a
számítógép logikai tervezése és alapvetõ

gondolatai, mint a kettes számrendszer al-
kalmazása, memória, programtárolás,
utasításrendszer. Szilárd Leó nevéhez fû-
zõdik az elsõ atommaghasadás láncreakci-

ójának kiváltása uránium és grafit kombinálásával. Õ
használta elõször a plutóniumot az atomreakció elõ-
idézésére. Megtervezte és Fermivel megépítette az el-
sõ atomreaktort. Teller Ede részt vett a nukleáris lánc-
reakció és az elsõ atombomba kifejlesztésében. Veze-
tõ szerepe volt az amerikai hidrogénbomba megépí-
tésében. Õt nevezik a hidrogénbomba atyjának.
Wigner Jenõ a plutóniumot elõállító reaktor megter-
vezésén dolgozott, amely az elsõ atombomba üzem-
anyagát állította elõ. Részt vett az elsõ atomreaktor
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kifejlesztésében és indításában. Isaac Asimov szerint
az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens
faj létezik a Földön: emberek és magyarok.

A Yankee folyóirat (1980 márciusában) Kemény
Jánosra (a Basic megalkotójára) hivatkozva részletek-
kel is szolgált: – Gábor, Kármán, Kemény, Neumann,
Szilárd, Teller, Wigner mind Budapestnek ugyanazon
szektorában született. Nem csoda, hogy Los
Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz esz-
tendõvel ezelõtt egy Marsról érkezett ûrhajó kény-
szerleszállásra kényszerült Közép-Európában. Há-
rom igen erõs bizonyíték van a magyarok földöntúli
eredetére: 

1) Nagyon szeretnek vándorolni.
2) Rendkívül egyszerû és logikus nyelvet beszélnek,

ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól. 
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál. Mind-

ehhez Kemény – enyhe marsbéli kiejtéssel – hoz-
záfûzte a magyarázatot: annyival könnyebb írni
és olvasni megtanulni magyarul, mint franciául
vagy angolul, hogy a magyar gyerekeknek sokkal
több idejük jut a matek gyakorlására.

Ám ezek a marslakók azon buktak le, hogy – bár-
milyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem
tudtak idegen akcentus nélkül beszélni.

Kétszáz esztendõ Bolyaitól a marslakókig. A világ
és ezen belül a tudományos világ ámulattal és csodá-

lattal tekint a magyar tudósokra, feltalálókra, azokra,
akik a 19. és 20. század történelmét alakították. Kár-
mán Tódor, Neumann János, Szilárd Leó neve nem
lelhetõ fel a pesti utcatérképen, de a Holdon vannak
róluk elnevezett kráterek. De a holdtérképen megta-
lálhatjuk Békésy, Eötvös és Zsigmondy neve mellett
Bolyai János nevét is. A ma embere emléket állított,
tisztelgett az elmúlt 200 év magyar tudósai elõtt, el-
ismerve tudományos munkájukat, eredményeiket.
Büszkék lehetünk mi is rájuk, bármerre is járjunk a
világban, és büszkék azokra a mûhelyekre, iskolákra
is, ahonnan útnak indultak kutatóink, feltalálóink. A
mai nap kitüntetettjeit – akik kiemelkedõen szerepel-
tek a különbözõ tantárgyi versenyek országos, terü-
leti fordulóin – egyszer talán tudományos folyóiratok
címlapján láthatjuk viszont, vagy filozófusok idéz-
nek OKTV-s pályamunkáikból. Életük, munkájuk,
eredményük legyen példa a bolyais diák számára.
Mindenki természetesen nem válhat a különbözõ tu-
dományágak elismert szakemberévé. Abban azon-
ban bízom, hogy a mi céljaink, tanár-diák közös cél-
jai maradnak. Ebben az értékvesztett, sekélyessé vá-
ló, egymásra nem figyelõ, önzõ, egyre agresszívebb
világban a tudás fegyverével felvértezett, mások
gondjára érzékeny, embert tisztelõ embernek ma-
radni. Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok ren-
dezvénysorozatát megnyitom.
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A megújuló közoktatás jegyében

A felsõfokú szakképzésrõl: 
elballagott az elsõ szakképzõ osztály

Az elmúlt években sokat
olvashattunk és hallhattunk
az intézményünkben folyó
felsõfokú szakképzés munká-
járól, tapasztalatairól, helyérõl
és szerepérõl iskolánk struk-
túrájában. Beszámoltunk ar-
ról, hogy a 2 éves 55-7872-01
OKJ felsõfokú szakképzést
idegenvezetõ és hostess spe-
cializációval indítottuk, mely-
hez jó kiindulási alapot jelen-
tett az iskolánkban folyó kö-
zépfokú idegenvezetõ képzés
10 éves hagyománya.

Ebben a tanévben újabb mérföldkõhöz érkeztünk:
a 4 félév lezárt vizsgáit követõen elballagott az elsõ osz-
tály, amelynek tanulói azonban nem örülhetnek fel-
hõtlenül az iskolától vett búcsúnak. Ennek oka, hogy
befejezték tanulmányaikat, azonban nem végeztek,
mivel a júniusi vizsgaidõszakban a szakmai vizsgázta-
tásról szóló jogszabály elõírásai alapján ugyanis nyelv-
vizsgák hiányában nem tehettek záróvizsgát. 

A szakmai vizsgára bocsátásnak szigorú feltételei
vannak, melyek a következõk:

– Két középfokú idegenforgalmi szakmai anyaggal
bõvített „C” típusú nyelvvizsga

– A 4 féléves tanulmányi követelményeknek való
eredményes megfelelés

– A programban elõírt szakmai gyakorlat és errõl
beszámoló dolgozat készítése

– Elfogadott szakdolgozat
Már induláskor ismert volt számunkra a képzés ma-

gas színvonala, és a szakmai hátteret biztosító Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Karának szigorú kö-
vetelményrendszere, ám igazából csak a képzés során
szembesültünk tanárok, és diákok egyaránt azzal a ko-
moly szakmai ismeretekre és idegen nyelvû kommuni-
kációs készségre épülõ elvárással, amely a négy sze-
mesztert végigkísérte. Tanárok és diákok együtt izgul-
tuk végig a vizsgák sikerét, kitartásra biztatva tanuló-

inkat, a komoly erõt próbáló heti 44 tanórás félévben.
Az I. évfolyamot 20 diákkal indítottuk a szakképzé-

si tagozaton, ám az elsõ két félév vizsgáit követõen 
a II. évfolyamon már csak 12 tanuló kezdte meg tanul-
mányait. A lemorzsolódás a beiratkozást követõ egy
hónapon belül folytatódott, és 4 tanuló távozott a két
középfokú idegenforgalmi szakmai anyaggal bõvített
nyelvvizsga-kötelezettségbõl adódó félelme miatt.
Õszintén szólva nem alaptalanul, hiszen az FSZ képzés
idegenvezetõ és hostess specializációján négy félév
alatt kell a tanulóknak megszerezniük a két középfokú
szakmai nyelvvizsgát, amelyet fõiskolán vagy egyete-
men adott esetben 6, 8 vagy 10 félév alatt kell teljesíte-
ni.  És ezt a követelményt még lehet fokozni a nyelv-
vizsga megszerzésének idõpontjával! Mert amíg a
szakképzõ évfolyamokon magát a záróvizsgát is szigo-
rúan nyelvvizsgához köti a szakképzési törvény, addig
fõiskolai vagy egyetemi tanulmányok esetén a nyelv-
vizsga kötelezettség nem az államvizsgához, hanem a
diploma kiadásához kötõdik. 

Mindezek tükrében talán érthetõbbek a statisztikai
számok iskolánk elsõ, felsõfokú szakképzési évfolya-
máról. A II. év 4. féléves vizsgáit 8 tanuló tette le, akik
közül a nyelvvizsgák során az egyik akadályt többen is
sikeresen vették, és rendelkeznek egy nyelvbõl C típu-
sú vizsgával, és vannak, akik csak A vagy B részvizsgát
szereztek egy, esetleg mindkét nyelvbõl.

A 4 féléves tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett
8 tanulóból 7 fõ írta meg szakdolgozatát. 6 tanuló dol-
gozatát konzulenseik megfelelõnek értékelték, míg 1 fõ
szakdolgozata nem volt benyújtásra alkalmas. A dolgo-
zatokat a BGF-en oktató opponensek bírálják el, remél-
jük eredményesen. 

Mint ahogy abban is bízunk, hogy diákjaink sikeres
nyelvvizsga birtokában ott lesznek a következõ évi zá-
róvizsgán.

Kelemenné
Berta Mária
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A megújuló közoktatás jegyében

A 2006/2007-es tanév kompetenciamérésérõl…
Az OKM 2007 FIT jelentés alapján a 8. és 10. évfolyam szövegértési 

és matematika feladatsorának értékelése

Az Országos kompeten-
ciamérés 2007 Fenntartói, is-
kolai és telephelyi jelentés,
rövidítve OKM 2007 FIT je-
lentés, köznapi értelemben a
kompetenciamérés.

2007. május 30-i dátum-
mal immár ötödik alkalom-
mal került sor az Országos
kompetenciamérésre, ame-
lyen minden 6., 8. és 10. év-
folyamos tanuló részt vett.
Az ország összes iskolájának
minden telephelyén minden
6., 8. és 10. évfolyamos tanu-
ló az erre kiképzett felmérés-

vezetõk irányításával és felügyeletével, azonos idõ-
pontban és azonos körülmények között írta meg a fel-
mérést, amelynek során 2x45 perc hosszúságú mate-
matikai és 2x45 perc hosszúságú szövegértési tesztet,
valamint egy Tanulói kérdõívet töltöttek ki a tanulók.
Emellett az intézmények vezetõi is kitöltötték az Isko-
lai és Telephelyi kérdõíveket.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tarto-
zó javítókulcsokat és a kérdõíveket az Értékelési Köz-
pont munkatársai állították össze sokéves mérési ta-
pasztalatuk birtokában, a legkorszerûbb tesztelméleti
és mérési tendenciák figyelembevételével. A tesztek el-
sõsorban olyan matematikai és szövegértési eszköztu-

dást mérõ feladatokból álltak, amelyek alapvetõen
nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik,
hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanulta-
kat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák,
megoldandó helyzetek esetében.

Az 1. táblázat évfolyamonként ismerteti a felmérés-
ben részt vett, valamint a központi elemzésbe bekerült
fenntartók, iskolák, telephelyek és diákok számát.

A továbbiakban négy nagyobb szempont szerint
kerül elemzésre az iskola tanulóinak eredménye a töb-
bi iskola/telephely eredményéhez viszonyítva: ele-
mezhetjük a telephelyek diákjainak átlagos képessé-
gét, az iskola diákjainak eloszlásjellemzõit a képesség-
skálán, valamint az eredményeket a tanulók családi
hátterének függvényében, és végül a tanulók elhelyez-
kedését a képességskálán. 

A táblázatok és ábrák tájékoztató jellegûek, mé-
lyebb elemzésükhöz egyéb – az OKM 2007 FIT jelen-
tésben szereplõ (itt fel nem tüntetett) – adatok és áb-
rák is szükségesek.

Az alábbi elemzés az itt nem látható ábrákat és ada-
tokat is figyelembe veszi, a tényszerûbb tájékoztatás
érdekében.

1. Standardizált átlagos képességek 
Telephelyünk átlagos standardizált képességét a

felmérésben rész vett többi telephely eredményeihez
viszonyítva képességpontban láthatjuk a 2. táblázat-
ban.

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ
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Szövegértés
8. évfolyamon: az átlaga 607, az országos átlag 497.
A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a

mi eredményünk szignifikánsan jobb az országos át-
lagánál.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 587, az országos
átlag 491, vagyis jóval jobban teljesítettünk az orszá-
gos átlagtól. A mi eredményünk megegyezik a gimná-
ziumok átlagával, ami azt mutatja, hogy a teljesítmé-
nyünk hasonló a jól teljesítõ gimnáziumokéhoz.

Matematika
8. évfolyamon: az átlaga 602, az országos átlag 494.
A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a

mi eredményünk szignifikánsan jobb minden cso-
portban (országos, megyeszékhely).

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 562, az országos
átlag 499, vagyis jobban teljesítettünk az országos át-
lagtól. A mi eredményünk megegyezik a gimnáziu-
mok átlagával, tehát a – szövegértéshez hasonlóan –
jól teljesítõ gimnáziumok között vagyunk.

2. A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációk-
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 3. táblázatban diákjaink és az észak-magyaror-
szági régió diákjainak képességeloszlása hasonlítható
össze.

Szövegértés
8. évfolyamon a minimum 524, a maximum pedig

708, az átlag pedig 607 az iskolánkban.
Diákjaink több mint 85%-a az országos átlagnál

jobb képességû.
Az észak-magyarországi régióban és a salgótarjáni

kistérségben mértekhez képest diákjaink szignifikán-
san jobb képességûek. 

10. évfolyam esetében a minimum 430, a maxi-
mum pedig 716, az átlag pedig 587 az iskolánkban. Di-
ákjainknak kb. 60%-a az országos átlagnál jobb képes-
ségû. A fent nevezett régióban, ill. kistérségben mért
diákok képességénél a mi diákjaink képessége jobb, a
gimnáziumok telephelyein mértekhez képest hasonló
képességûek tanítványaink.

Matematika
8. évfolyamon a minimum 469, a maximum pedig

804, az átlag pedig 602 az iskolánkban.
A tanulók közel 90%-a az országos átlag felett telje-

sített. A legrosszabb képességû tanulónk is jobb ered-
ményt ért el, mint a salgótarjáni kistérség alsó 50%-a.
A tanulók 75%-a esik az országos, a salgótarjáni kis-
térség és az észak-magyarországi régió felsõ 25%-ának
tartományába.

10. évfolyam esetében minimum 422, a maximum
pedig 709, az átlag pedig 562.

Az országos, az észak-magyarországi régiói és a
salgótarjáni kistérségitõl is szignifikánsabb jobb a
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teljesítmény, a gimnáziumokéval lényegében azonos
a képességpont. Az észak-magyarországi régióban
mért átlag fölötti eredményt ért el tanulóink több
mint 80%-a.

3. A telephelyek diákjainak CSH- index alapján vár-
ható és tényleges teljesítménye szövegértésbõl

A telephelyek eredményének megítélésénél a telje-
sítmény szerinti abszolút sorrend nagy fontossággal
bír, de vannak hiányosságai is: a nemzetközi és hazai
tanulmányok mind alátámasztják, hogy a tanulók hát-
tere, otthoni körülményei igen meghatározóak képes-
ségeik alakulásában. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei, habár az ok-
tatási intézmények egyik fõ feladata éppen a hátrá-
nyos helyzetû tanulók tanulási esélyeinek javítása.
Éppen ezért a telephely eredményének megítélésében
az is nagyon fontos, hogy a családi hátteret figyelem-
be véve tegyük mérlegre a tanulók képességeit.

A családiháttér-index (CSH-index)
A családiháttér-index értékét a tanulói kérdõív né-

hány kérdésére adott válasz alapján számították ki.
Cél egy olyan, a családi jellemzõket leíró modell meg-
határozása volt, amelynek egyrészt a lehetõ legna-
gyobb magyarázó ereje van, és a lehetõ legtöbb diák
esetében létezik, másrészt könnyen értelmezhetõ és
kézzelfogható. 

A modellben az összes évfolyam mindkét tesztjét
felhasználva a következõ változók bizonyultak szig-
nifikánsnak: az otthon található könyvek száma, a
szülõk iskolai végzettsége, található-e a család birto-
kában legalább egy számítógép, van-e a diáknak saját
könyve.

A tanulók CSH-index alapján nyújtott teljesítmé-
nyét a 4. táblázat mutatja. 

Szövegértés
A 8. évfolyamon a tényleges eredmény szignifikán-

san jobb az összes telephely várható eredményétõl és a
megyeszékhelyi telephelyek várható eredményétõl is.

A 10. évfolyamon a tényleges eredmény nem külön-
bözik szignifikánsan az összes telephely várható ered-
ményétõl és a gimnáziumok várható eredményétõl sem.

Matematika
8. évfolyamon a tényleges eredmény szignifikánsan

jobb az összes telephely várható eredményétõl és a
megyeszékhelyi telephelyek várható eredményétõl is.

A 10. évfolyamon a tényleges eredmény nem kü-
lönbözik szignifikánsan sem az összes telephely, sem
a gimnáziumok várható eredményétõl.

4. A tanulók eloszlása a képességskálán 
Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a

szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatá-
rozott képességszintek. A tanulókat képességük sze-
rint négy kategóriába lehet sorolni a mérés alapján. A
2. képességszint az a minimális szint, amely szüksé-
ges további ismeretek megszerzéséhez és a minden-
napi életben való eligazodáshoz.

A 3. és 4. ábrák szemléletesek, az eredmények jól
leolvashatók. 

Szövegértés
A 8. évfolyamon tanulóink kb. 94,3%-a 3. és a 4. ké-

pességszintbe esik, a 2. szintbe csak 5,7%-a. Szeren-
csésnek mondhatjuk magunkat, mivel az 1. és az 1.
szint alatti szintbe egyetlen tanulót sem találunk.

A 10. évfolyamon tanulóink közül mindössze 6,7%
esik az 1. szintbe, 13,3% a 2.; 60% a 3.; és 20% a 4.
szintbe sorolható. A tanulók képessége egységesebb
képet mutat a 3 szint dominanciája miatt.
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Matematika
1. szint alatt egyik évfolyamon sincs senki, 1. szint-

be is csak 2,9-3,3% esik.
8. évfolyamon a többség ~65,7% a 2. és 3. szintbe,

több mint 25% pedig a 4. szintbe esik. Iskolánkban a
3. szintbe esõk vannak sokan (45,7%), és a 3. és 4.
szintbe összesen a tanulók több mint ~70%-a esik.

10. évfolyamon a többség. ~83%, a 2. és 3. szintbe
a 4. szintbe, pedig több mint 13% esik. A gimnáziu-
mokhoz viszonyítva ez kedvezõ. Iskolánkban a 3. és

4. szintbe is összesen a tanulók több mint 53%-a esik.
A mérés segítségével a tanulókat képességük sze-

rint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról,
hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a
szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a ma-
gasabb szinten található tanulóktól. 

A kompetenciamérés eredménye azt mutatja, hogy
tanulóink jól teljesítenek országosan is és a különbö-
zõ részpopulációkban is. Az elért eredmények tanár
és diák hosszú távú, együttes munkáját dicsérik.
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A telephelyek diákjainak CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
a 8. évfolyamon

Szövegértés

Matematika

1. ábra
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A telephelyek diákjainak CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
a 10. évfolyamon

Szövegértés

Matematika

2. ábra



Az iskola-egészügyi ellátás
feladatait és mûködésének fel-
tételrendszerét a
26/1997.(IX.3.) NM rendelet és
annak módosításai szabályoz-
zák, míg a finanszírozást a
többször módosított
43/1997.(III.3.) Korm. Rendelet
írja elõ. A jogszabály által elõírt
iskola-egészségügyi feladatok-
ról kivonatosan:

– a gyermekek, tanulók
egészségi állapotának szûrése,
követése, ellenõrzése,

– alkalmassági vizsgálatok elvégzése, mely magában
foglalja a testnevelési csoportbeosztás elkészítését,

– közegészségügyi és járványügyi feladatok, kampá-
nyolások elvégzése, szükség esetén az ÁNTSZ értesítése,

– elsõsegélynyújtás végzése, háziorvoshoz, házi gyer-
mekorvoshoz való irányítás,

– részvétel az intézmény egészségnevelõ tevékenysé-
gében,

– környezet-egészségügyi feladatok,
– a fentiek elõírás szerinti dokumentálása.
Az ún. Ifjúsági orvosi tevékenység a középiskolákban

és szakiskolákban folyó egészségügyi tevékenységet jelen-
ti. A fõbb feladatokat az iskolaorvosok a védõnõkkel szo-
ros együttmûködésben végzik.

Az iskola-egészségügy fent ismertetett feladatainak el-
végzésén túl miért is vál(hat)tak ennyire fontossá az isko-
la-egészségügyi szakma képviselõi?

Statisztikai adatok alapján az utóbbi években – európai
adatok szerint – megszaporodtak az oktatási intézmé-
nyekben tanulók egészségügyi problémái mint pl. 
depresszió, rövidlátás, állandó gyógyszerszedés, alkohol-
fogyasztás, drogabúzus, a serdülõkori terhességek. Ezek a
problémák túlmutatnak az iskolaorvosi feladaton, ennek a
megoldásához állandó partnerkapcsolat szükséges az ok-
tatószemélyzettel, az iskolai védõnõkkel is.

2005 novemberében készült el a „Közös Kincsünk a
Gyermek” Nemzeti Csecsemõ- és Gyermek egészségügyi
Program, melynek legfõbb célja a gyermekek számára a

lehetõ legjobb testi és mentális fejlõdés biztosítása, hogy
ezáltal csökkenjenek az elkerülhetõ betegségek és a halá-
lozás okozta társadalmi terhek. A program arra épül, hogy
az élet fogantatásától 18 éves korig terjedõ idõszaka ala-
pozza meg a késõbbi életkorok fizikai és szellemi teljesítõ-
képességét, az egészség megõrzésének, a betegség meg-
elõzésének esélyét.

Az ellátás fontosságát hangsúlyozza, hogy a program
III. célja „az iskola-ifjúság egészségügyi ellátás fejlesztése,
hatékonyságának növelése”.

A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és Szakközép-
iskola 2007/2008. tanév egészségügyi ellátásának legfon-
tosabb statisztikai adatai, a rendeletben kötelezõen elõírt
korcsoportra (9. és 11. osztályosok) vonatkozóan.
a szûrõvizsgálat során megvizsgált tanulók száma /szûrõvizsgálatok/ 285 fõ
összes orvosi vizsgálat száma 405 fõ
szakorvosi vizsgálatra utaltak száma 18 fõ
szomatomentális gondozást igénylõk száma 92 fõ

A szûrõvizsgálatok során kiszûrt betegségcsopor-
tok az alábbiak:

tartási rendellenesség /9. és 11. osztályosoknál/ 8 fõnél
gerinc deformitások, rendellenességek 13 fõnél
lúdtalp 54 fõnél
fénytörési hibák 74 fõnél
vakság, csökkentlátás 1 fõnél
magas vérnyomás 1 fõnél
cukorbetegség 1 fõnél
golyva 13 fõnél
kóros kövérség 55 fõnél
kóros soványság 2 fõnél
asthma, allergiás rhinitis 24 fõnél

Testnevelési besorolás:
A gimnáziumba járó összes tanuló közül:
I -III. kategóriába soroltak száma                      13 fiú
I -III. kategóriába soroltak száma                     29 lány

A kötelezõen szûrt osztályoknál talált betegségcsopor-
tok gyakoriságának átlaga lényegében megegyezik az or-
szágos adatokkal.

Érdemesnek látszik a jövõre nézve összehasonlítani az
adatok változását a saját, Nógrád megye, valamint az or-
szágos adatokkal.

Összességében a szolgálat preventív tevékenységet je-
lent, nem tartozik alapvetõ tevékenységi körébe a felderí-
tett betegség gyógyítása, de természetesen a felkészültség-
nél fogva minden tekintetben segítséget nyújtanak mind 
a tanulóknak, mind a tanároknak.
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Iskolaorvosi feladatok ellátása

Dr. Godó Béla



A magyarság történelmé-
nek évszázadai sok-sok sors-
formáló esemény tanúi. Van-
nak köztük népünk felemelke-
dését segítõ ünnepnapok, s
vannak a nemzet összetartozá-
sát erõsítõ, lelkiismeretét ébren
tartó gyásznapok. Hogy ma
ezek közül melyikre emléke-
zünk, mikor ünnepelünk, s
mikor állunk meg egy fõhajtás-
ra az a nemzet tudatától, kol-
lektív emlékezésétõl függ, de
felelõssége ugyanakkor a min-
denkori politikai vezetésnek is,
hogy megengedi-e az emléke-
zést a nemzet nagy napjaira.

Iskolánk hagyományrend-
szeréhez hozzátartozik, az ok-

tatás-nevelés szerves része, a történelem munkaközösség
feladata, hogy a tanév során megünnepeljük a modern
magyar nemzet születéséhez kötõdõ forradalmakat, s tisz-
telegjünk az áldozatok emléke elõtt, akik életüket adták hi-
tükért, elveikért vagy felõrlõdtek, áldozatokká váltak egy
embertelen gépezet fogaskerekei között.

Évtizedek óta ünnepeljük az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját, a polgári értelemben vett ma-
gyar nemzet születésnapját. E nap szorosan összefonódik
a magyar nép létéért folytatott küzdelmével, függetlensé-
gi törekvéseivel. Az évek során a megemlékezés formája,
jellege sokat változott, mindig fontos szempont volt, hogy
ez a mindenkori tizenévesek számára tartalmas, ünnepi
élményt nyújtó legyen. Rendeztünk már ezen a napon ve-
télkedõt, a Nógrád megyei 48-as eseményeket megidézõ
ünnepélyes Bolyai-kört, emléktúrákat Somoskõbe, a Pe-
tõfi emlékhelyhez, a diákoknak adott különbözõ felada-
tokkal felelevenítve a forradalom és szabadságharc ese-
ménytörténetét.

Fellépett már iskolánkban ezen a napon Fülek város
kórusa, negyvennyolcas dalokat elõadva erõsítették a
nemzeti összetartozás érzését. Jelenleg pedig a diákönkor-

mányzattal együttmûködve emlékezünk arra, hogy a for-
radalmak zászlóvivõi mindig fiatalok, hiszen talán õk a
legfogékonyabbak a megújulási törekvésekre.

Az 1948–49-es szabadságharc bukását a Bécsi-udvar
részérõl a kegyetlen megtorlás követte. Haynau 1949. ok-
tóber 6.-án Aradon kivégeztette a szabadságharc 13 hon-
véd tábornokát, ugyanezen a napon Pesten fõbe lõtték
gróf Batthyány Lajost, Magyarország elsõ független és fe-
lelõs kormányának miniszterelnökét.

Nemzeti gyásznap ez, több mint másfél évszázad óta
emlékszik a magyarság ezeknek a hõsöknek az önfeláldo-
zására.

A nemzeti összetartozás napja, figyelmeztetve arra is,
hogy a Kárpát medence népei több gyökerûek, összefo-
gásra ítéltettek, hiszen az elveikért életüket áldozó fõtisztek
között magyar és nem magyar származásúak egyaránt
voltak. 

Gimnáziumunkban az iskolarádióban emlékeztünk
azokra a katonákra és politikusokra, akik életüket adták az
ország függetlenségéért.

Alig két évtizede lett nemzeti ünnep október 23-a, le-
döntve ezzel a hazugság, a hallgatás falait, hiszen 1989-ig,
a rendszerváltásig a hivatalos politika az 1956-os forrada-
lomról és szabadságharcról, mint sajnálatos októberi ese-
ményekrõl, késõbb pedig mint ellenforradalomról beszélt.

A II. világháborút követõen Magyarország a Szovjet-
unió érdekszférájába került, s az a Magyar Kommunista
Párt közremûködésével szovjet, sztálinista típusú rend-
szert erõltetett a magyarságra, az akkori kommunista veze-
tõrõl, Rákosi Mátyásról, Rákosi-rendszernek nevezték el.

Erre a rendszerre mondott nemet a magyarság 1956-
ban, s vívta szabadságharcát a Szovjetunió befolyása ellen.

Ekkor is azonban, mint 1948-ban, a nagyhatalmak
játszmája döntötte el a magyar nép sorsát, így nem feled-
kezhetünk meg a nyugati hatalmak felelõsségérõl sem,
akik sorsára hagyták küzdelmében a magyar népet, s így
a forradalom a hatalmas túlerõvel szemben elbukott.

1956 lélekemelõ emlékét a nemzet tudata megõrizte, s
hagyományozódott apáról fiúra.

E napról ünnepi keretek között emlékezünk meg, min-
den évben más-más nézõpontból világítva meg a történe-
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„A történelem az idõk tanúja, az élet tanítómestere”?
(Cicero)

Iskolai megemlékezések történelmi évfordulókról

Árpádné 
Vincze Marietta
történelemtanár

a történelmi
munkaközösség

vezetõje



teket. A forradalom 50. évfordulója tiszteletére vetélkedõt
szerveztünk a megye középiskolásainak, amelynek fõ cél-
ja az volt, hogy az ifjúság jobban megismerje a forradalom
eseményeit.

December 8. gyásznap Salgótarján történetében.
1956-ban ezen a napon dördült el városunkban a „sor-

tûz”, amely több mint száz ember életét oltotta ki.
Iskolánkban is fejet hajtunk ezen a napon az áldozatok

elõtt, a történelem órákon emlékezünk.
1999-tõl az Oktatási Minisztérium illetve társadalmi

szervezetek kezdeményezésére tartunk megemlékezést
országszerte, így iskolánkban is a holocaust és a kommu-
nista diktatúrák áldozatairól.

A XX. Század olyan borzalmai ezek, amelyekhez fog-
ható alig van az emberiség sok ezer éves történetében.

Fontos ezekeket felidézni, megismerni, hogy a majdan
élõ nemzedékek már ne igazolhassák a nagy német filozó-
fus, Hegel keserû következtetését: „…a történelem tanulsá-
ga, hogy a népek és kormányok soha semmit sem tanul-
tak belõle… ”

Gimnáziumunk magyar
munkaközösségének tagjai
nagyon sokrétû munkát vé-
geznek. Szinte az egész tan-
évet felölelik a különbözõ kul-
turális programok, versenyek,
továbbképzések. Egy magyar
szakos tanár tart irodalom,
nyelvtan, drámapedagógia,
valamint tánc és dráma órát,
vezet emelt szintû érettségire
való felkészítést a 11. és a 12.
évfolyamon. 

Mind a hat-, mind a négy-
osztályos képzésben fontos

feladatnak tekintjük tehetséges tanulóink versenyezteté-
sét. Az országos, a megyei és a városi versenyeken elért
helyezések szép száma jelzi munkánk sikerességét. A
gimnazistákat 13, míg az általános iskolásokat 8 külön-
bözõ versenyre készítjük föl. 

A tanév változatos, programokban, ünnepségekben
bõvelkedõ sorozatához a magyar szaktanár is hozzájá-
rul. Nézzük ezeket idõrendben!

– A mese napja alkalmából rádiós megemlékezést tar-
tunk szeptember 30-án.

– Októberben kerül sor az egyik nagy iskolai ünnep-
ségünkre, a jelvényavatóra, melynek megszervezése, a
mûsor összeállítása hosszú évek óta két magyar szakos
kolléga feladata.

– Általában december közepén rendezzük szalagava-
tó ünnepségünket, s a színvonalas szervezést, mûsorké-
szítést szintén két magyartanár vállalja. 

– Immár tizedik éve hirdet és szervez a magyar mun-
kaközösség irodalmi vetélkedõt az általános iskolák 7-8.
osztályosai számára, s az elõkészítésben mindannyian
részt veszünk, a lebonyolításban pedig diákjaink vállal-
nak komoly feladatokat /mûsorvezetés, hangosítás, pon-
tozás vezetése, a versenyzõ csapatok segítése/. E progra-
munkkal a magyar kultúra napját ünnepeljük iskolánk-
ban.

– A magyar kultúra napja alkalmából tartott városi
rendezvényen rendszeresen szerepelnek tanulóink: sza-
valnak, konferálnak, s felkészítésük a szaktanárok fel-
adata.

– Az elmúlt években tanítványaink számára is szer-
veztünk irodalmi vetélkedõt, s igyekeztünk azt mindig
valamilyen évfordulóhoz kötni: Kosztolányi Dezsõ halá-
lának 70. évfordulója, 100 éves a Nyugat. A búvárkodást,
kreativitást igénylõ vetélkedõ mindig kedvelt diákjaink
körében.

– A tanév utolsó jelentõs iskolai ünnepsége a ballagás,
melynek lebonyolításából komoly részt vállalnak a ma-
gyar szakos kollégák: mûsorkészítés, az ünnepi beszé-
dek áttekintése.

A fenti feladatkör gazdag, mégsem teljes, hiszen a
tanév során mindig adódnak újabb versenyfelhívások,
felkérések, ötleteink, amelyek még színesebbé, de mun-
kásabbá is teszik az évet.
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Ünnepeink

Lékóné 
Lantos Zsuzsanna
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A „Ki tud többet Bolyai-
ról?” vetélkedõt a bejövõ 7. és
9. évfolyamos osztályok szá-
mára rendezzük meg minden
évben, melyet az elõzõ év
nyertes csapata szervez. Az
osztályoknak Bolyai János
életébõl és munkásságából
kell felkészülniük, de mindig
van a megoldandó feladatok
közt matematikai feladat is.
A verseny 3 fõs csapatok kö-

zött zajlik, de egyes feladatok megoldásában az egész
osztály részt vehet. A vetélkedõt december 15-én tart-
juk, Bolyai János születésének évfordulóján. 

December 15-én rádiós mûsorral ünnepeljük
névadónk születésnapját. A mûsort a matematika-
munkaközösség egyik tagja állítja össze 3-4 diák se-
gítségével.

A legnehezebb feladat minden évben a munkakö-
zösség számára a Bolyai Napok Nyitómûsorának 
a megszervezése. Ez egy kb. félórás irodalmi mûsor 
Bolyai Jánosról, melyet az egész iskolaközösség elõtt
az aulában adnak elõ a diákok.

A matematika-munkaközösség rendezvényei a tanév során

Soósné 
Axmann Zsuzsanna

„Olyan világot kell alkotnunk,
melyben békében élhetünk
Olyan életet, mit magunk választunk.
Olyan világot  kell alkotnunk,
melyben megbízhatunk egymásban.”

(Susan Polis Schutz)

Új tanév – új évkönyv – új
beszámoló az SZMK munká-
járól. Nos, igen, ismét itt a
számvetés ideje.

Jólesõ érzéssel állapítha-
tom meg, hogy a szülõk köz-
ti együttmûködés egyre szín-
vonalasabb és hatékonyabb.
Erre nagy szükség is van, hi-
szen számos közös progra-
mot szervezünk együtt, s
egy kis segítséggel minden
feladat könnyebben megold-
ható.

2008 szeptemberében
szokásunkhoz híven megtartottuk az elsõ választmányi
ülést, ahol számba vettük az elmúlt év eseményeit és
megbeszéltük az új tanév új feladatait is. Örömmel töl-
tött el, hogy ismét bebizonyosodott, a szülõtársak szí-
vükön viselik egy-egy rendezvény sikerét. Az észrevéte-
lek építõ jellegû megjegyzéseket tartalmaztak a szerve-

zéssel kapcsolatosan. Valóságos „ötletroham” alakult
ki, hogyan tegyük még élvezetesebbé, gördülékenyeb-
bé a rendezvényeket.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mind az isko-
lavezetésnek, mind a pedagógusoknak, mind a szülõk-
nek a közös gondolkodásért, a támogatásért.

Az elsõ félév kiemelt programjai között a Jelvényáta-
dó és a Szalagavató ünnepélyek jelentik a szülõk szá-
mára a legfontosabb tennivalókat. 

A szervezés ránk, szülõkre esõ feladatainak egyezte-
tésével arra törekszünk, hogy hagyománnyá váljék
ezeknek a programoknak a méltóságteljes, színvonalas,
közös arculatot eredményezõ megrendezése.

Az iskola most is ünnepi díszbe öltözött advent ide-
jére. A középiskolás évek egyik legmeghatóbb rendez-
vényének, a szalagavatónak a hangulatát még bensõsé-
gesebbé tették a karácsonyi elõkészületek kellékei.

A már hagyományosnak mondható karácsonyi kö-
szöntésre az idén is nagy gondot fordítottunk.

Ebben a tanévben is a második félév hozta a na-
gyobb feladatokat. 

A februári alapítványi bál a Sportért és kultúráért cí-
met viselte.

A bál bevételének egy részét a sporttevékenységhez
szükséges feltételek javítására, a másik részét színház-
és hangverseny-látogatások szervezésére, a tanulók
kulturális nevelésére fordítjuk. 

Sport és kultúra – azaz a testi és szellemi tökéletese-

Vinczéné Járinka
Magdolna
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dés a harmonikus, teljes ember követelményei. A sport
segít a helyes életmód megválasztásában, a fizikai ké-
pességeken túl a jellemet is fejleszti. A kulturális neve-
lés a lelki, érzelmi életre egyaránt hatást gyakorol. En-
nek egyik legfõbb eszköze a képzõmûvészet, ami mó-
dot ad a tanulóknak a kreativitásra, az önkifejezésre.

A Bolyai Gimnáziumban nemcsak az ismeretek köz-
vetítése fontos, hanem a mûvészeti nevelés is. Ennek
bizonyítékául a bál egyik emlékezetes programjaként
bolyais diákok képzõmûvészeti alkotásaiból rendez-
tünk licitet - Tóth Géza tanár úr vezetésével , ami a Te-
lek András-féle minõségi borokra szóló árveréssel
együtt az est élményteli, izgalmas eseményét jelentette.

Természetesen 2008-ban sem maradt el a tombola-
húzás. A számos szülõi felajánlás szinte a „bõség zava-
rát” okozta. Szülõk és diákok, valamint az iskola peda-
gógusai, valamennyien ezúttal is lelkesen készülõdtünk
a bálra, a tombolagyûjtéstõl a jegyek árusításán át az is-
kola díszítéséig. Az ízletes svédasztalos vacsora után ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal hajnalig tartott a tánc.

A Bolyai Estre április 28-án került sor. Bár az eredeti
tervünkben helyszínként a JAMKK szerepelt, végül a

gimnáziumban rendeztük meg ezt a gálát. A program
természetesen a már megszokott színvonalúra sikerült:
25 különféle produkció - vers és ének, népi és komoly-
zenei darabok, táncszámok követték egymást a Czene
Éva tanárnõ által összeállított repertoárban. Ha a József
Attila Mûvelõdési Központ nézõterét nem is, az iskola
auláját szinte megtöltötte a közönség - nagy örömünk-

re. Ezen a tavaszi napon a tartalmas, valódi szórakozást
kínáló mûsor katartikus élményét élhettük át vala-
mennyien. A Bolyai Est bevételét továbbra is a tanulók
támogatására használjuk fel.

Május utolsó hetében a DÖK és a Szülõi Választ-
mány figyelme a pedagógusokra irányult. 

A 365 napból ugyanis egy - június elsõ vasárnapja -
csak a pedagógusoké. A gyermek nem csak a szüleitõl
tanul. Az iskolába lépve a tanárok tágítják tovább a látó-
körét. Olyan hatással lehetnek a tanítványaikra, ami
egy életre szól.

Ennek jegyében köszöntük meg a nevelõk munká-
ját, azt hogy ha kell dicsérik, ha kell korholják gyerme-
keinket, és azt, hogy ha kell, határtalan türelemmel ké-
pesek akár egyetlen tanítványuk kedvéért megújulni és
mindent elölrõl kezdeni.

A tanévre 2008 tavaszán is a Helytörténeti napok
rendezvénye tette föl a koronát. A színes programok, a

fõzõverseny, a kazári Hagyományõrzõ csoport remek
mûsora révén jó hangulatban zárult az év.

A gyerekek által sikerített étkek mellett ismét széles
választékot nyújtott a szülõk által sütött ínycsiklandó fi-
nomságok sokasága.

Lelkes szülõk és odaadó pedagógusok bizalmon ala-
puló, szoros együttmûködése csak sikeres munkát
eredményezhet, olyan iskolát teremt, amelynek min-
den tagja otthon érzi magát a gimnázium falai között.
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A Comenius-projekt

Johannes Amos Comenius
cseh pedagógus és teológus
volt. A mi berkeinkben a neve
összefonódott a projekt szó-
val, hiszen iskolánk 3 éven ke-
resztül vett részt az Európai
Unió „Egész életen át tartó ta-
nulás” címû programjának ke-
retében egy Comenius-
pályázaton.

1986 óta mûködött a cse-
rekapcsolatunk a bajororszá-
gi Königsbrunn gimnáziumá-
val, ami azonban az utóbbi

idõben anyagi okok miatt szünetelt. Azért fogadtuk
örömmel a felkérésüket a pályázaton való részvételre,
mert így reméltük, hogy fenn tudjuk tartani velük a kap-
csolatot. Mivel ilyen programban három uniós tagállam-
nak kell együttmûködnie, a németek másik partnere, a
lengyelországi Kluczbork gimnáziuma csatlakozott még
hozzánk. Az ottani kollégákban nagyon kedves embere-
ket ismertünk meg, velük is sikerült jól együtt dolgozni.

A projektet még a korábbi munkaközösség-vezetõnk,
Turcsányi Marianna indította el. Õ vett részt az elsõ meg-
beszéléseken, majd elkezdte szervezni a munkát. Én
csak a tavalyi tanévben vettem át tõle a vezetési feladato-
kat. Munkáját ezúton köszönjük, hiszen õ végezte a fel-
adatok oroszlánrészét.

A témaválasztás nagyon igényes volt, ugyanakkor
rengeteg munkát, erõfeszítést követelt minden résztvevõ-
tõl. A terv az volt, hogy színház témában dolgozunk
együtt, alapmûnek Shakespeare Rómeó és Júliáját vá-
lasztottuk. Az elsõ év azzal telt, hogy mindhárom iskola
feltérképezte a környéke színházi kultúráját. Mi is anya-
got gyûjtöttünk a városunk színjátszó csoportjairól, in-
terjút készítettünk a tagjaikkal, lefényképeztük õket.
Majd ezeket az anyagokat le kellett fordítani a munka-
nyelvre, németre is, a partnerektõl kapott német nyelvû-
eket magyarra, végül mindent bemutathatóvá kellett ten-
ni, vagyis óriásplakátokat kellett készíttetnünk. Ezeket –
megoldva a szállítás nem csekély nehézségeit – mindhá-

rom helyszínen bemutattuk, természetesen mellékelve a
megfelelõ fordításokat, hogy érthetõk legyenek a szöve-
gek mindenkinek. A kiállításmegnyitónkat néhány be-
mutatott csoport kis produkcióval színesítette.

Az elsõ és a második évben is számos hosszadalmas
megbeszélésen vettünk részt váltakozó helyszíneken,
valamint az internet segítségével is szerveztük a munkát.
Idõbe tellett, amíg többé-kevésbé össze tudtuk hangolni
a három ország tanárainak eltérõ felfogását, munkamód-
szereit, a tanév rendjét, végül mégis meglett az eredmé-
nye a próbálkozásainknak.

A második év nagy feladata volt egy színházi találko-
zó megszervezése Salgótarjánban. A külföldi diákoknak
vendéglátó családokat kellett keresni, helyszínt a trénin-
geknek, kidolgozni a programot. Mindezek megoldása
után három kellemes, élményekben gazdag napot tölt-
hettek együtt 2007 februárjában a lengyel, német és ma-
gyar diákok. Mindhárom színjátszó csoport vezetõje,
Kancsulik Attiláné, Katarzyna Juranek-Mazurczak és
Dieter Ungelehrt átadott saját tudásából, eszköztárából
valamit a diákoknak. Közben a gyerekek ismerkedhettek
egymással, gyakorolhatták a tanult idegen nyelveket, ta-
nulhattak a tanároktól új játékokat, módszereket, fej-
leszthették színjátszó képességüket. 

Végül a tavalyi tanévben jutottunk el az utolsó meg-
mérettetéshez: a darabíráshoz, ennek színpadra állításá-
hoz és elõadásához. A már említett Shakespeare-mûvet
kellett mindhárom iskolának a saját elképzelése szerint a
mai korba átültetni. Az egyedüli kikötés az volt, hogy a
darab hõsei lengyel, német és magyar fiatalok legyenek.
Megállapodtunk abban, hogy Júlia lengyel, Rómeó né-
met legyen, a magyarok pedig barátként jelentek meg.
Mindenki egyedi szöveget írt a maga helyzetét, esetleg
országa aktuális problémáit figyelembe véve. 

A lengyeleknél Júlia tehetséges hegedûs, akit egy ma-
gyar zenetanár tanít, s aki Berlinbe kap ösztöndíjat. Ott
ismerkedik meg az õ német rapzenész Rómeójával. A
német darabban Júlia lengyel idénymunkás Németor-
szágban, aki a földtulajdonos fiával kerül szerelmi kap-
csolatba. Nálunk egy nyári táborban találkozik a két fia-
tal, akiket a családjuk azért akar elszakítani egymástól,

Bajnóczi Éva 



mert rájönnek, hogy a német katonatiszt nagypapa fel-
adta Júlia zsidó nagymamáját a II. világháború idején.

A szöveget egyik kolléganõnk, Balogh Erzsébet és egy
diákunk, Erdõs Bálint írta meg. Ez az alapszöveg került
színre kisebb-nagyobb változtatásokkal.

Tavaly szeptemberben azonban szembesülnünk kel-
lett azzal a problémával, hogy a színjátszó csoport meg-
szûnt, tehát annak néhány tagjával és újonnan toborzott
diákokkal kellett megren-
dezni a darabot. Úgy tûnt,
a csoport korábbi vezetõ-
je, Kancsulik Attiláné idõ-
hiány miatt keveset tud
segíteni, Balogh Erzsébet
és jómagam pedig nem
rendelkeztünk megfelelõ
rendezõi tapasztalattal.
Tehát már az elején olyan
nehézségekbe ütköztünk, hogy sokáig azt hittem, nem is
fog sikerülni megoldani a gondokat. Végül Kancsulik ta-
nárnõ mégis tudott idõt szakítani a rendezésben való se-
gítségnyújtásra, én is próbáltam felnõni a feladathoz, így
talán sikerült elfogadható produkciót bemutatni. Igye-
keztünk sok magyaros motívumot, néptáncot, népdalo-
kat beleépíteni az elõadásba,
hogy a külföldi nézõk számá-
ra is élvezhetõ legyen.

A premier a Kluczbork kö-
zelében lévõ Opole színházá-
ban volt. A próbán már voltak
pozitív visszajelzések a né-
met és lengyel kollégáktól,
mégis gyomorgörccsel ültem
le a bemutatónk kezdetekor a nézõtérre. Ez az érzés fo-
kozatosan oldódott, amikor láttam, hogy a gyerekek min-
dent beleadnak, szívvel-lélekkel játszanak, és hogy a né-
zõk (a kezükben lévõ lengyel nyelvû tartalmi kivonat se-
gítségével) „értik” a darabot, vastapssal fogadják a tánc-
jeleneteket, énekszámokat. Jó volt akkor ott magyarnak
lenni, mert túlzás nélkül állíthatom, hogy nagyobb sike-
rünk volt, mint a hazai csapatnak.

Számunkra a legnagyobb feladatot az itthoni fesztivál
megszervezése jelentette. Szállást kellett foglalni a vendé-
geknek, megszervezni a próbák rendjét, a megnyitót, a
vendégek ellátását, közönséget toborozni, no meg gon-
doskodni a sajtómegjelenésrõl, a szóróanyagokról is. S
ezek még csak a nagyobb lélegzetû dolgok voltak. Sze-

rencsére az iskolavezetés, a német munkaközösség tag-
jai és számos más kolléga óriási segítséget nyújtott min-
denben. Azt hiszem, a nagy hajtás miatti súrlódások elle-
nére példaértékû volt az összefogás, ahogy a tantestület
többsége kisebb-nagyobb részt vállalt a szervezésben. 

Számos cikk, riport jelent meg a helyi médiában, sõt
még a Duna Tv egyik mûsorában is elhangzott egy pár
perces riport a fesztiválról. 

A rendezvényünket a
város polgármestere,
Székyné dr. Sztrémi Me-
linda nyitotta meg, aki
egykori igazgatónkként
örömmel vállalta ezt a fel-
adatot. Az osztályfõnö-
kök segítségével szinte
teljesen sikerült megtölte-
ni a színház nézõterét. A

közönség nagy tapssal köszönte meg a német és a len-
gyel csoport elõadását, de igazán lelkes fogadtatásban
természetesen a fellépõ iskolatársaik részesültek. Sok
diák láthatta osztálytársát, barátját valamilyen szerep-
ben, hiszen 17 tanulónk játszott a darabban. Az õ élmé-
nyeikbõl megtudhatták, milyen érzés lehet színpadon

állni, élvezni a többhetes
próbasorozat utáni megérde-
melt sikert, barátokként üd-
vözölni külföldi fiatalokat.

Az utolsó állomáson,
Königsbrunnban már úgy
ment minden, mint a karika-
csapás. Az elõadáson ott vol-
tak az Augsburgban élõ ma-

gyarok képviselõi is, akik könnyezve hallgatták a magyar
népdalokat, nézték a néptáncos jeleneteket. 

Bár sokszor kívántam pokolba ezt az egészet, néha a
kiborulás szélén álltam a túlterheltség és a fáradtság mi-
att, a kinti búcsúesten már bántam, hogy véget ér ez a
közös munkánk. A német és a lengyel kollégákban jó
partnerekre, talán barátokra leltem, akikkel 3 éven át se-
gítettük, támogattuk egymást. S ha nem ez lett volna az
érzésem, akkor is meggyõzött volna a gyerekek látványa,
akik féltékenykedés nélkül szorítottak egymás sikeréért
az elõadásokon, önfeledten táncoltak együtt az esti buli-
kon, nemzetközi barátságok, szerelmek szövõdtek köz-
tük, legyõzve a nyelvi akadályokat is.

Azt hiszem, mindezért megérte.

21

Mindennapjaink



22

Mindennapjaink

Valami véget ért – egy projekt három éve

Este 7 óra körül volt már
az idõ.  Valahol  Hegyesha-
lom környékén a busz abla-
kából kinézve néztem a fák
mögött eltûnõ napot. Meny-
nyire közhelyes volt a lát-
vány, mégis megfogott ben-
ne valami… S éreztem, hogy
mitõl volt oly keserédes az a
pillanat: ahogy akkor elmúlt
az a nap, március elején, az-
zal együtt vége lett egy 3
éves nemzetközi színjátszós
együttmûködésnek, amely
kitörölhetetlen emlékeket és

élményeket adott német, lengyel és magyar diákok tu-
catjai számára.

„Comenius-projekt”: egy név, amely hivatalosan
különbözõ nemzetiségû színjátszós csoportok
együttmûködését, idegen kultúrák megismerését ta-
karta. Három év, három különbözõ feladattal: az elsõ
évben megismerni és feltérképezni a résztvevõ né-
met, lengyel és magyar iskolák környékének színházi
életét. A második évben a különbözõ színjátszós csa-
patok megismerkedése egymással egy workshop és
utazás keretében. Majd az utolsóban, befejezésként
elõadni egy darabot, három változatban, háromféle
nyelven. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb
volt: a Comenius túlnõtte hivatalosan megszabott ke-
reteit, s az élmények és emlékek mellett örök barátsá-
gokat is adott.

Mit jelentett számomra a Comenius? Mikor e soro-
kat írom, már fél éve túl vagyunk a projekt fináléján,
a königsbrunni elõadáson, s a mai napig sokszor jut-
nak eszembe a Comenius eseményei. Azonban mos-
tanáig sem tudom megfejteni, hogy igazából mit je-
lentett nekem ez a néhány év. De ez nem is gond. Sok-
kal fontosabb és lényegesebb az, hogy mit adott ez
nekünk, színjátszósoknak és minden más résztvevõ-
nek, s miben változtatott meg minket. Hogy miben
tett minket jobbá, többé, s hogy milyen értékeket
adott.

Emlékszem, 2007. február végén egyszerre kíván-
csian és félve vártam azt, hogy elõször találkozzunk a
másik két nemzet diákjaival. A workshop ideje alatt a
délelõtti színjátszós gyakorlatok során és az esti bulik,
összejövetelek alatt azonban az elsõ napra jellemzõ
kétségek és kíváncsiság után már nemcsak egy össze-
szokott nagy csapat jött létre, hanem ami lényegét ad-
ta mindennek: barátokat szereztünk. Olyan barátokat,
akik semmiben sem különböztek más barátainktól,
akiknek ugyanolyan örömeik és gondjaik vannak,
mint nekünk, hiába a különbözõ nyelv és a több száz
kilométeres távolság. Épp ezért volt nehéz a búcsú, és
ezért volt nagyon nagy öröm újra találkozni a néme-
tekkel nyáron a königsbrunni kiutazás alkalmával. Ez
egy komolyabb munka nélküli, a szó szorosabb értel-
mében vett utazás volt, melynek keretében megismer-
tük Königsbrunnt és környékét, s néhány napra ismét
német barátainkkal lehettünk.

Immáron hosszabb kihagyás következett, majd
2008 decemberében verbuválódott össze egy félig-
meddig új színjátszós csapat itthon, hogy felkészül-
jünk a Comenius lényegére: a Rómeó és Júlia feldol-
gozásának háromszori, különbözõ országokban va-
ló elõadására. Februárban, még ha az utolsó napok-
ban is, de elkészültünk a színdarabbal, s kiutaztunk
Lengyelországba. Nagyszerû érzés volt újra találkoz-
ni a régóta látott németekkel, és a lengyelekkel, akik-
kel akkor már egy éve nem találkoztunk. Még most
is emlékszem az opolei elõadás végének érzéseire,
Szászné tanárnõ örömkönnyeire, lengyel, német és
magyar diákok tekintetére: „Igen, túl vagyunk az ele-
jén, és nagyszerûen sikerült!” Két hétre rá Magyar-
országon volt a folytatás, de ami a magyar részébõl
engem megfogott, az mégis az elõadás utáni este
hangulata volt. Közösen összejöttünk a szállodában,
ahol a lengyelek és németek voltak, s gitározással,
énekléssel és beszélgetéssel múlattuk az idõt egé-
szen hajnalig. Számomra itt volt az a pont a
Comeniusban, ahol igazán barátokká, s megkockáz-
tatom a szót: testvérekké lettünk. Nem létezett sem-
miféle probléma, történelembõl adódó szembenál-
lás, amit oly sok kívülálló hisz, hogy fennáll lengyel,

Vincze Tamás
12.A
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német és magyar közt. Sõt, ami a legszebb volt ezek-
ben a beszélgetésekben: mindannyian, közösen be-
széltük meg, hogy nemzeteink vezetõi és a szem-
benállást keltõk miben tévednek hatalmasat. Mi, ott,
mindannyian voltunk rá az élõ példa, hogy nem len-
ne ellentét nemzet és nemzet közt, ha úgy lehetne
megbeszélni a bajokat, ahogy mi tettük, akkor, ott –
szívünkben magyarként, lengyelként, németként, de
együtt: európaiként.

Végül március elején volt a 3 éves együttmûködés,
szervezés, próbák és elõadások fináléja: immáron má-
sodszorra utaztunk Németországba, hogy a königs-
brunni gimnázium ideiglenesen színházzá átalakított
tornatermében utoljára adjuk elõ Shakespeare darab-
jának modern feldolgozását. S azt hiszem, elmondha-

tom, méltó zárása volt a Comeniusnak mind az elõ-
adás, mind maga az utolsó nap, s a búcsúzás.

Amikor felszálltunk a buszra, hogy hazainduljunk,
s elhagytuk Königsbrunnt, nagyon meglepõdtem ma-
gamon, és egy különös érzés fogott el… Csak akkor
tudatosult bennem, hogy ezt a csapatot, így, együtt
soha nem látom már együtt, s lesznek olyanok, akik-
kel már sosem találkozok többé. Sokáig bennem volt
ez a szomorúság, s még most is gyakran nosztalgiá-
zok az élményekrõl és a történtekrõl. De inkább túlte-
szem magam ezen. Van ennél fontosabb is: a köszö-
net és a hála azért, mert ennek részese lehettem. S a
remény. Hogy egyszer, valamikor, talán még találko-
zunk. Valamiért, a hazaúton estefelé a lemenõ nap lát-
ványa is ezt éreztette velem…
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Teller Ede Centenárium

A Magyar Nukleáris Tár-
saság Teller Ede születése
100. évfordulójának méltó
megünneplése alkalmából
2008. januári kezdettel pá-
lyázatot hirdetett meg a ma-
gyar nyelvû iskolák számára.

Iskolánk fizika munkakö-
zössége egy pályázatot nyúj-
tott be a felhívásra. Elhatá-
roztuk, hogy mozgósítjuk a
diákokat, és rendezvényein-
ket a centenárium jegyében,
szellemében bonyolítjuk le.

2008 szeptemberéig öt
rendezvényt sikerült szer-

veznünk. 2008. október 15-ig pedig még legalább két
iskolai rendezvényünk lesz.

2008. március 11-én ünnepi fizika Bolyai Kört tar-
tottunk az iskola aulájában mintegy 100-110 fõs közös-
ség elõtt. Itt 6 elõadást tartott 8 diákunk 9 osztályból.

2008 áprilisában a 10.B osztályos tanulók egy kis
süteményvásárt rendeztek, jelezve itt is, hogy a cente-
nárium alkalmából szervezték ezt az eseményt.

2008. április 30-án
zajlott a Bolyai Na-
pok tudományos
ülésszaka. A mintegy
500 fõs közönség
elõtt itt sem felejtet-
tünk el megemlékez-
ni Teller Edérõl és a fi-
zikai jellegû elõadá-
sok is ennek a szelle-
mében zajlottak.

2008. május 20-án
iskolánk 29 érdeklõ-

dõ tanulója, (fõleg a 11.C-bõl) a salgótarjáni csillag-
vizsgálóban tettek látogatást Balogh Erzsébet tanárnõ-
vel. Teller Edérõl természetesen itt is szó esett.

Látszólag Teller Edétõl távol esõ programmal lepte
meg a munkaközösséget a 10.A egy csapata. A salgó-

tarjáni Kercseglaposra Teller Ede emléktúrát szervez-
tek, ahol felkészült diákok kiselõadásait hallgatták
meg. (Cserkúti Edit tanárnõ is részt vett az emléktú-
rán).

Kovács Barbara 11.C osztályos tanuló pedig elolvas-
ta Teller Ede Üzenetek egy Marslakótól címû könyvét.
Ez ihlette arra, hogy egy aránylag hosszú verset írjon
Teller Ede munkásságáról.

Utolsó rendezvényünk, ami a centenárium jegyé-
ben zajlik, 2008.
október 7-én lesz.
Itt elõadások hang-
zanak el tanuló-
inktól 80-100 fõs
közönség elõtt.

Reménykedünk
abban, hogy a
nagy tekintélyû
zsûri a rendezvé-
nyeinket elég rangosnak találja ahhoz, hogy valamifé-
le díjban részesülhessünk.

A díjat a pályázati kiírásnak megfelelõen eszközfej-
lesztésre költenénk, amire igen nagy szükségünk van.

Már volt hasonló díjban részünk a 2005/2006-os
tanévben, amikor a Fizika Nezetközi Éve alkalmából
a Magyar Tudományos Akadémia különdíjaként 
100 000 (százezer) forintot költhettünk el.

Tóth Géza
fizika munkakö-

zösség-vezetõ
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Õ a „marslakó” kit elfogadott a magyar nép,

Elfogadott, s kit büszke fiának tekint.

Az örök csillagnak, kinek fénye kigyúlhatatlan,

Ki mindig tovább fog élni bennünk, magyarokban.

Száz évvel ezelõtt történt meg az a csoda,

Mikor Deutsch Ilona a kis zsenit elõször karjában tartotta.

Ettõl a pillanattól kezdve hurrikánként tombolt a gyermek,

Csak szívta és szívta magába az új ismereteket.

Értünk élt õ, értünk, s a jövõért.

Unokáink unokáinak életéért.

Hogy köszönhetnénk meg hát mindazt mit értünk tett?

Õ csak egyet kérne: Gondolkodva, szívvel éljük életünket!

...

„Te vagy a tudomány egyik leggondolattelibb államférfija”,

Ez volt Wigner Jenõ Tellerhez intézett mondata.

Ez a mondat valóban õt tükrözte:

Hisz Teller Ede egész életében a gondolat fontosságát hirdette.

Ne felejtsük hát el tanítását, még 100 év távlatából sem,

Emlékezzünk: csak mi döntünk a jövõnk felett!

Ha a tudást tartjuk szem elõtt, s így éljük életünk,

Közösen, összefogva a jövõt szebbé tehetjük !

Vers Teller Edérõl, melyet az 
Üzenetek egy marslakótól c. könyv ihletett

(részlet)

Kovács Barbara
10.C



A Bolyai Kör gimnáziu-
munk tudományos diákkö-
re, mely az elmúlt tanévben
már 39. alkalommal került
megrendezésre.

A Bolyai Tudományos Di-
ákkörök lehetõséget nyújta-
nak az érdeklõdõ, valamely
tudományterületen a kötele-
zõn túl teljesítõ diákok szá-
mára, hogy tanulmányaik és
kutatásaik eredményeit be-
mutassák számunkra.

Minden évben, így a
2007/2008-as tanévben is

magas színvonalú, gondosan elõkészített, igényesen
megszerkesztett elõadásokkal kápráztatták el a kö-
zönséget az elõadók.

A beszámolók új tudományos kutatásokat, tétele-
ket és azok bizonyításait, érdekes feladatokat mutat-
tak be, de nem átláthatatlanul bonyolultan, hanem
számunkra, érdeklõdõk számára is érthetõ, közérthe-
tõ formában.

Emellett az elõadó diákok precízen elkészített szá-
mítógépes prezentációkkal, filmekkel, kísérletekkel
tették érdekesebbé, élvezetesebbé a tudományos be-
mutatóikat.

A Bolyai Köröket legtöbbször a 3-as teremben ren-
deztük meg 20-30 fõs közönség elõtt, az ünnepélye-
sebb alkalmakkor pedig az aulában gyûlt össze az ér-
deklõdõ 90–100 fõs vagy akár 130 fõs közönség.

A tanév elsõ Bolyai Köre hagyományosan a kezdõ
évfolyamoknak kínál bemutatkozási lehetõséget.

Remek alkalom volt ez arra, hogy a kezdõ kilence-
dikesek és hetedikesek bemutassák zenei- és prózai
tehetségüket. Gazdag, változatos, sokszínû, színvona-
las bemutatkozásokat láthattunk.

Különféle stílusban elõadott néptáncok, énekek, il-
letve egyre több olyan elõadás jellemzi ezeket a Bolyai
Köröket, melyben egy dalt nem egy elõadó, hanem
egy egész osztály közösen ad elõ.

Négy héttel ezt követõen került sor az angliai és
amerikai úti beszámolókra.

Ez alkalommal a chicagói, frissen létesített kapcso-
latunkról és a szokásos angol útról hallhattunk a tanu-
lóktól beszámolókat.

November 20-án volt a földrajz Bolyai Kör, ahol él-
ménybeszámolót hallhattunk egy vízi túráról. Érdekes
elõadások kerültek terítékre, mint például az Aral-tó
pusztulása, és választ kaptunk arra, hogy valós ve-
szélyt jelentenek-e a szupervulkánok.

December 11-én tartottuk az aulában 90 résztvevõ
elõtt az ünnepi matematika Bolyai Körünket, melyen
7 érdekes, értékes és szemléletes elõadás hangzott el.

Hallhattunk a Káosz-elméletrõl, a relációkról, a
végtelenrõl, a polinomokról és a Gráfelméletrõl is.

Egy hét múlva került megrendezésre az idegen
nyelvi Bolyai Kör, melyen német nyelven Liechten-
stein hercegségérõl, angolul pedig Amerikáról hallot-
tunk beszámolókat. Egy rendhagyó idegen nyelvi elõ-
adásra is sor került a japán nyelvrõl.

A következõ évben, a 3-as teremben tartottuk elsõ
földrajz, történelem, filozófia Bolyai Körünket. Európa
születését, a Magyar Királyi Honvéd légierõt, Dracula
gróf igaz történetét és a szubjektív idealistákat ismer-
hettük meg.

Az egy hét múlva megrendezett kémia Bolyai Kö-
rön két érdekes, kísérletekkel bemutatott elõadást lát-
hattunk a színes csapadékokról és a természetben
megtalálható színekrõl.
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A 2007/2008-as tanév a Bolyai Körök tükrében

Barrak Ibrahim
10.A



Február 5-én rendeztük meg a biológia Bolyai Kört,
melyben, ebben a tanévben elõször a sport is helyet
kapott. Ezen a Bolyai Körön különbözõ baktériumok-
ról és az ezek által okozott betegségekrõl, legendás nö-
vényfajokról, a savas esõk káros hatásairól és az álla-
tok memóriájáról is hallhattunk. A sport keretében
pedig betekintést nyertünk a pekingi olimpiára való
felkészülésbe.

Két hét múlva került sor a magyar irodalmi Bolyai
Körre, mely rendhagyó módon egy vetélkedõ kereté-
ben valósult meg.

Március 4-én a rajzteremben a mûvészeti Bolyai
Körön videó bejátszásokkal színesített elõadásokat
láthattunk. A rajz ábécéjének az elõadásán belül meg-

tanulhattuk, hogy mi szükséges a rajzhoz, és hallhat-
tunk a középkor szürrealistájáról, Hieronymus
Boschról is.

Március 11-én ismét egy ünnepi Bolyai Körre került
sor, hiszen az elõadók a híres magyar fizikus, a hidro-
génbomba atyjának is nevezett Teller Ede elõtt tiszte-
legtek a Teller Centenárium jegyében. Az érdeklõdõ
közönség gyakorlati, elméleti megközelítésû, színvo-
nalas elõadásokat hallgathatott meg az atombomba
történetérõl,különféle részecskékrõl,új kutatási ered-
ményekrõl és Nobel-díjas kutatókról.

Az április 15-én megrendezett számítástechnika
tárgyú diákkörön a Windows Vista operációs rendsze-
rébe nyerhettünk betekintést.
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Ki mit tudott, azzal mutatkozott be

Nemrégen az a szóbeszéd
ütötte meg a fülemet, hogy a
Bolyai Estnek leáldozóban
van a csillaga. Na mármost,
kérem szépen, én ezt teljes
mértékben tagadom, illetve
kötelezõ jelleggel meg is cá-
folom! A Bolyai Est, köszöni
szépen, él és „vidul”!

Azon okból, hogy meg-
mutassam mennyire is él,
szeretnék egy kis ízelítõt ad-
ni a programból. Természe-
tesen az egész estének volt
egy kis hagyományos jellege,

ezt igazolja Pálfalvai Zoltán igazgató úr és Vinczéné
Járinka Magdolna, a Szülõi Munkaközösség elnöké-
nek megnyitó beszéde. Ezután ténylegesen is elkezdõ-
dött a Bolyai Est mûsorának elsõ. része egy fúvósötös
játékával. Tagjai: Széky Flóra, Földesi András, Lukács
Máté, Czene Bernadett és Hangonyi Tamás voltak. Má-
sodik elõadóként gimnáziumunk kamarakórusa lépett
a pódiumra. A 4 dalt Tóth Adél, Bartkó Lilla, Kozma
Endre András, Mustó Máté, Dupák Anna, Ferhan
Alida, Czene Bernadett, Varga Balázs és Radics Máté
tolmácsolta nekünk. Harmadikként Szabó Boglárka
játszott hárfán. Õt követte Simon Eszter majd Kadlót
Zsófia. Hatodikként Széky Flóra remekelt oboás játéká-
val. Nem maradt el azonban mögötte Tóth Márton,
Dolnegó Diána és Horváth Lili, akik mindannyian fu-
volán muzsikáltak. A program különleges fellépõje volt
a frissen alakult Moving Art Mini, melynek tanulói
mind a 7. D osztály tanulói. Tizenegyedikként léphetett
a világot jelentõ deszkákra Horváth Lili és Baló Emese.
Õk Varró Dániel mûvével derítettek minket jókedvre. A
kedélyek lecsillapítása végett 2 ifjú gitármûvész andalí-
tó Incantantionja hangzott el. Õk voltak: Gyaraki Ben-
jámin és Fekete Ádám. Igazi csemege következett Balla
Boglárka és Ferhan Alida elõadásában. Baksa Mátyás
nem sajnálta gitárhúrjait koptatni a kedvünkért, több
darabbal is elkápráztatott minket. Latin táncával Racs
Eszter és Csák Melinda tüzesítette a vérünket. Az elsõ

rész méltó zárásaként, vagyis 16. szereplõként a Street
Fighters Crew „ropta” a modern táncot.

Tíz perc szünet és már ismét készíthettük is halló-
járatainkat és szemünket. A népzenei számok boldog
közönsége lehettünk. Rauch Ajna széki dalcsokrot
énekelt. Radics Máté, mint minden évben, ismét meg-
tette azt a szívességet, hogy emlékeztetett bennünket,
tudatlan közönséget a tekerõlant különleges mivolt-
ára. A Rokolya énekegyüttes alaposan kitett magáért.
Hegedûs Barbara, Kubinyi Júlia, Baló Emese, Jelinek
Emese és Takács Anna kétszer is színpadra lépett, ami
ellen senkinek sem volt kifogása! 20. produkcióként –
a címének megfelelõen – mezõségi párost tekinthet-
tünk meg. Hogy véletlenül se legyen hiány a párosok-
ból, a mezõségit követte egy szilágysági páros. Kelet-
rõl jöttünk címû elõadásával Balla Boglárka, Kiss Mag-
dolna, Varga Zsófia, Somoskõi Soma, Balog András,
Fodor Richárd keltette fel érdeklõdésünket. A két záró-
akkord, vagyis a 24. és 25., a „rimóciak” voltak. Értem
ezalatt a rimóci karikázó és rimóci páros táncot.

Ha megenged a tisztelt olvasóközönség egy megál-
lapítást: az este folyamán azon kívül, hogy jól szóra-
koztunk, tanultunk a fiatalságtól, talán még arra is le-
hetõség nyílt, hogy elgondolkozzunk. Milyen dolog
az, hogy csupán a Bolyaiban ennyi ifjú titán éli min-
dennapjait, Magyarország mégis a világgazdasági vál-
sággal küszködik. Pedig sok mindent mentettek már
meg a nagytudású, tehetséges emberek! Figyeljünk
hát jobban oda rájuk!

Zárásként sok-sok köszönet Czene Éva tanárnõ-
nek, aki immáron sok éve ügyködik a Bolyai Est si-
kerén!

Kiss Eszter
11.D
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Bolyai Est

A Bolyai Est programjára,
2008. április 28-án, mint
minden évben, mióta gyer-
mekeink bolyaisok lettek, el
sem tudtuk képzelni, hogy
nem megyünk el.

Elõször azért, mert a mi
gyermekeinket láthatjuk,
még akkor is, ha e magas
színvonalba saját gyermeke-
ink nem tudtak, vagy nem
akartak beleférni. Mi nagyon
örültünk volna, ha az elõ-
adók között lehettek volna.
Ezt azért is tartjuk fontos-

nak, mert látni szeretnénk, látni kell, mire képesek
gyermekeink, az utánunk jövõ generáció. Amit évrõl
évre láthatunk, lebilincselõ, dicséri a diákokat, a szer-
vezõ-betanító tanárt, az iskola közösségét egyaránt.

Nem lévén mûkritikus, csak mûkedvelõ, igen ne-
héz helyzetben vagyok, hogy mit is, kit is emeljek ki? 

Nézzük a programot nagyvonalakban. A zenei kép-
zés, képzettség, az irodalom, költészet és színi világ
nemhogy közel van ehhez a csodálatos közösséghez,
hanem érezni, minden csepp vérükig bennük él.

A fúvós ötös, a kamarakórus, külön-külön és együtt
is, nagyszerû élményt nyújtott. Tudásukkal bármely
iskola színpadán megállnák helyüket.

Szabó Boglárka szóló éneke, a kristálytiszta hang,
szinte érett elõadómûvészt sejtetett, éneke hatására
megjelent a gyönyörû magyar táj, a zöld erdõ, mezõ
mindazzal a szépséggel, amely csak a természetnek le-
het sajátja. De nem volt egyedül. 

Széky Flóra, Tóth Márton, Dolnegó Diána, Horváth
Lili és még felsorolni is nehéz a sok-sok tehetséget –
társaikkal együtt kiemelkedõ élményt nyújtottak. 

Nem kevésbé az együttesek. A MOVING ART MINI,
a STREET FIGHTER ART CREW mind-mind összeszo-
kott, dicséretesen együttmûködõ, kitûnõ érzékkel
megáldott fiatalok csoportjait varázsolta a – sajnála-
tosan – kisszámú nézõközönség elé. Többször elgon-
dolkoztam: lehet, hogy vannak szülõk, akiket saját

gyermekük produkciója sem érdekel? Ha csak a csodá-
latosan nagyszámú, diák elõadómûvészek szülei lettek
volna jelen, többen kellett volna lennünk. És hol volt a
többi szülõ?

Külön élményt nyújtott számunkra a program má-
sodik része. Nem rejtem véka alá, de mindig szívesen
olvasok, hallok, nézek nagyszerû múlttal rendelkezõ,
de azt hiszem, méltatlanul elhallgatott népünk igen
gazdag múltjából és jelenébõl ihletett mûveket. A má-
sodik rész bõvelkedett ebben. Igen dicséretesnek tar-
tom a mûvek összeválogatását, amely mintegy kereszt-
metszetét adta, adja, sok-sok nemzetiségbõl álló ha-
zánk folklórjának, hagyományának.

A „Széki dalcsokor” (Rauch Anna), a „Francia
Mars” (Radics Máté), a „Rokolya” népdalegyüttes, a
„Magyarlapádi és Magyarbõdi népdalcsokor” elõadói
mind-mind kiemelkedõ élményt nyújtottak.

És mert írásomban említettem a magyarság törté-
nelméhez fûzõdõ különös érdeklõdésemet, külön kö-
szönetet mondok azoknak a fiatal mûvészeknek, akik
elõadták a „Szilágysági páros”-t, a „Keletrõl jöttünk” és
a „Rimóci karikázó” mûsorszámait. A válogatás, az
elõadók fegyelmezettsége, mûvészi tudása mellett ön-
magában is dicséretre méltó.

Minden szülõ nevében, azokéban is, akik nem vol-
tak, nem lehettek jelen, õszinte szívbõl köszönjük a
maradandó élményt nyújtó mûvészi estet. Kérem a ta-
nári kart, a diákokat, ne csüggedjenek. Még akkor
sem, ha tudom, hogy a mûvészek legnagyobb dicsére-
te a taps. A mûvészet mindig belülrõl fakad, alakítja a
testet, lelket, szívet egyaránt, a gondolkodást és ember-
társainkhoz való viszonyunkat. A mûvészek útja min-
dig rögös volt. Azok emelkedtek és emelkednek ki az
átlagból, akik e rögös utat képesek végigjárni, és elér-
ve a célba, elnyerik méltó elismerésüket.

Tennünk kell azért, hogy e nagyszerû programot
minél több szülõ és nem szülõ egyaránt jobban megis-
merje. 

A magunk részérõl gratulálunk az iskolának, a taná-
ri karnak és mindenekelõtt az elõadómûvészeknek.
További sok sikert, kitartást kívánunk!

Kiss Sándor
szülõ
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Részletek és források a magyarság õstörténetébõl
Mit lehet olvasni a nem hivatalos történetírásban?

Ez év április 8-án ismét
volt szerencsénk részt venni
a Bolyai Esten, amely igen
nagy élményt nyújtott. Meg-
ragadta azonban figyelme-
met az egyik mûsorszám, a
„Keletrõl jöttünk”. A csodá-
latos elõadás indította el
bennem a szándékot, hogy
ezt a kérdést egy kicsit kö-
rüljárjam. 

Keletrõl jöttünk, de hon-
nan? Azt tudjuk, hogy a
mind a mai napig makacsul
kitartó magyar (és nem kül-

földi!) hivatalos történetírás ragaszkodik a finn-ugor
elmélethez, amely keresztény hazánk, keresztény ha-
talom által történt leigázása után keletkezett, a törökök
kiûzését követõen, a XVII sz. végén, a XVIII. sz. elején.
Korábban soha senki nem hallott, nem olvashatott er-
rõl a népünket degradálni szándékozó elméletrõl. Nem
a finnekkel van bajom, nem is a szibériai népekkel, ha-
nem azzal, hogy minden jel szerint, ez egy nagy ha-
zugság.

Az alábbiakban csak összefoglalásként ismertetek
néhány szerzõt és mûvet, bemutatok néhány képet,
hogy érzékeltessem, mirõl szeretnék beszélni? Elõre
kell bocsátanom, mérnök vagyok és nem történész,
csak olvasó, így csak azt mondom el, mirõl lehet – a hi-
vatalos történetírás mellett – olvasni.

E kalandom dr. Endrey Antal író, történész törté-
nelemfüzeteivel kezdõdött, melyet egy kis könyves-
boltban kaptam meg. Elhûltem. Tételesen, követke-
zetesen, tények és külföldi szerzõk munkáira tá-
maszkodva cáfolja a finn-ugor elméletet (amelyet
egyébként a finnek is tagadnak!), és leírja, mi a va-
lóság és mi a valószínû múlt. Számos könyvét aján-
lom mindenkinek, aki érdeklõdik e téma iránt. Ezt
követte Baráth Tibor: „A magyar népek õstörténete”
címû alapvetõ mû, amely 1984-ben jelent meg New
Yorkban. 

Meg kell említenem, hogy a XVII–XVIII. századtól
napjainkig se szeri se száma azoknak az archeológiai,
történetírói (arab, görög és török) forrásmunkáknak,
amelyek nem tesznek említést a fenti elméletrõl.

Csak Baráth Tibor könyve mintegy 270 forrásmun-
kát sorol fel, döntõ részben külföldieket, amelyek alá-
támasztják azt az elméletet, miszerint keletrõl jöttünk,
de nem Szibériából. (Megjegyzem: a Szibéria név, a
szabír magyarok nevébõl ered, akik hajdan ott birodal-
mat hoztak létre…). De említhetem Mesterházy Zsolt,
László Gyula nevét is, amelyeknek hosszú sorát a
könyvek forráshivatkozásaiban megtalálhatjátok. Leg-
többjük az interneten is név szerint kereshetõ.

Mi hát akkor az igazság? Döntsétek el Ti. Ha elolvas-
sátok a fenti munkákat, megkeresitek Marton Veroni-
ka, Benedekffy Ágnes könyveit, a hivatkozásokat, egy
egészen más világ tárul elétek.

Olvasgatásaim során figyelmem ráterelõdött több
olasz szerzõ könyvére, akik a magyarság eredetét egé-
szen másképpen látják: pl. Mario Alieri, Michelangelo
Naddeo. M. Naddeo már sokkal messzebb ment. De
mondja el ezt Õ maga. Ha az interneten beírjátok a ke-
resõbe Naddeo nevét, vagy akár a www.michelange-
lo.cn, oldalt megnyitjátok, gyakorolhatjátok az angol
nyelvet, és megtudhatjátok, mit írnak mások, rólunk.
A XIX. sz. közepén egyébként egy angol író, törté-
nész, Sir John Browing megfogalmazta, mi is a ma-
gyar nyelv. Csak beírjátok nevét a keresõbe, és olvas-
hatjátok.

Mivel Michelangelo Naddeoval levelezésbe kerül-
tem, elküldtem neki néhány képet olvasott könyveim-
bõl. Most Nektek is elküldöm. 

Találtok képet a szabírokról írt könyvben. Bíró Jó-
zsef 1984-ben, Buenos Airesben adta ki „A szabír ma-
gyarok õstörténete” c. könyvét, címlapját kommentár
nélkül mellékelem. Csak annyit említek, hogy a címla-
pon található jelképek hatezer (6000!) évre nyúlnak
vissza. Ki mond akkor igazat?

Jó olvasást és hosszú, alapos gondolkodást kívá-
nok! Utána tegyétek fel az én kérdésemet magatoknak:
mi is akkor az igazság?

Kiss Sándor
mérnök
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40 éves a Derkovits Gyula Iskolagaléria

A salgótarjáni Bolyai Já-
nos Gimnáziumban nyílt
meg Magyarország legelsõ
iskolagalériája, amit 1967-
ben Czinke Ferenc Mun-
kácsy-díjas és Kiváló mû-
vész, a gimnázium egykori
rajztanára alapított. Ekkor
még a magyar nemzeti galé-
ria is csak 10 éves önálló
múlttal rendelkezett. A galé-
ria azzal a szándékkal szüle-
tett meg, hogy az iskolába
járó diákok számára hozzá-
férhetõ közelségbe kerüljön

a kortárs képzõ-, ipar- és fotómûvészet. A mûalkotá-
sok így a vizuális nevelés hathatós szereplõivé válhat-
nak. Segítik a vizuális nyelv értelmezését, a képi
kommunikáció gazdagodását, a képzõmûvészeti tá-
jékozottság bõvítését, sõt a tágabb környezetünkben
is komoly képzõmûvészeti bemutatkozási lehetõsé-
get teremtenek. Iskolagalériánk az elmúlt négy évti-
zed alatt eredményes utat tett meg, és mozgásba
hozta a mûvészeti életet. Nemcsak helyi, hanem or-
szágos rangú és külföldi mûvészeket is szerepeltet-
tünk már.

Jubileumi kiállításunkat a 40 év alatt nekünk ado-
mányozott, rendkívül értékes és kiemelkedõ képzõ-
mûvészeti gyûjteményünkbõl válogattuk. A 42 fest-
mény, illetve grafika olyan mûvészek szereplését
fémjelzi, mint: 

SZILÁGYI IMRE: ÁRON AZ ÕSLAKOS, LUKOVSZ-
KY LÁSZLÓ: ÉNEK A GYÁR TÖVÉBEN, FELEDY GYU-
LA: BABITS ILLUSZTRÁCIÓ, BÁLVÁNYOS HUBA:
GROTESZK VARIÁCIÓK, BÁLVÁNYOS HUBA: „GU-
TAI MAGDA:>> SZMOG ÉS PASSIÓ”, IVÁNYI ÖDÖN:
MÛTEREM, SZUJÓ ZOLTÁN: HOCI-NESZE, PETÕ
JÁNOS: VARÁZSLÓ, BARCZI PÁL: SALGÓTARJÁN
1978., FELEDY GYULA: ÉNEKEK ÉNEKE I., VIII., 
XANTUS GYULA: USZÁLYOK, XANTUS GYULA: PAP-
RIKASZÜRET, SZENTGYÖRGYI JÓZSEF: IKON,
REICH KÁROLY: CIRKUSZOSLÁNY LÓVAL, FELEDY

GYULA: JÓNÁS KÖNYVE, CZINKE FERENC: RÓMA, 
1943., CSOHÁNY KÁLMÁN: KÓCOS FEJ, KÖDMÖN-
NÉ JANKA ERZSÉBET: PÖTÖRKE MALOM, TAMÁS
ERVIN: PRESSZÓBAN, LÓRÁNTNÉ PRESITS LUJZA: 
TÛZZOMÁNC, LÓRÁNT JÁNOS: ERDÕN, REICH 
KÁROLY: JÁTÉKOROSZLÁN, CSOHÁNY KÁLMÁN:
ÕSZI FELHÕK, CZINKE FERENC: HOMMAGE A RAD-
NÓTI, GÁSPÁR ALADÁR: TÁRSASÁG, FÁBIÁN
GYÖNGYVÉR: DÉMON, HEGEDÛS MORGAN: RÓ-
ZSAKERT, CZINKE FERENC: VADÓCBA RÓZSÁT 
OLTANI, FÖLDI PÉTER: KACSAÚSZTATÓ, RÉTI ZOL-
TÁN: TÁJ, REICH KÁROLY: WINDSORI VÍG NÕK,
FANCSIKNÉ CSABA MÁRIA: CSODAFA, RASZLER 
KÁROLY: ÜDVÖZLET A MAGYAR MUNKÁSOK-
NAK, HERCZEG ISTVÁN: SPORT, WÜRTZ ÁDÁM:
FELSZABADULÁS, BALÁS PÉTER: ALKALMAZOTT
GRAFIKAI TERVEK, LOSONCZY ILDIKÓ: REJTÕZ-
KÖDÕ, FARKAS ANDRÁS: MOSÓ ASSZONY, LOUS
STUJFZAND: NATURE MONUMENTS, HERTE-
LENDY ZSUZSANNA: KEZDET, MÉSZÁROS ERZSÉ-
BET: ORCHIDEA, BAKALLÁR JÓZSEF: KIVETETT 
BÁRKA.

A kiállítást Bálványos Huba, Munkácsy- és Szent-
Györgyi Albert díjas grafikusmûvész, az ELTE Taní-
tó- és Óvóképzõ Fõiskolai Kara Vizuális nevelési tan-
székének tanára, a Felsõoktatási Vizuális Nevelési
Kollégium elnöke nyitotta meg, és Bálványos Judit
zenemûvész fellépését hallhattuk. A kiállítás anyagát
és a gyûjtemény további értékes darabjait kiállításra
hívta meg a Nógrádi Történeti Múzeum.

Az ünnepségen szerettünk volna méltó módon
emlékezni az elmúlt évtizedekre és az iskolagaléria
mûködésének jelentõségére. Sajnos még ma is át kell
élnünk, hogy a kortárs mûvészet megértése és befo-
gadása komoly elõítéletekbe és a kulturális környezet
gyakori elutasításába ütközik. A modern képzõmûvé-
szet megítélése szubjektív, és a vele szemben mutat-
kozó attitüd megváltoztatásához alapos elméleti is-
meretekre, tájékozottságra van szükség. A negatív fo-
gadtatás leküzdése és a vizuális kultúra mûvelése
életre szóló programot jelent a valódi mûvészetpár-
tolók számára.

Berencsikné 
Gedeon Hajnalka



Tisztelt Tanáraink, 
Diáktársaim!

Mára hagyománnyá vált,
hogy a tanév végéhez köze-
lítve az emelt rajzot tanuló
diákok képei figyelik az isko-
lánkba járók nyár felé húzó
lépteit. Rengeteg merõben
különbözõ témájú, stílusú és
technikájú rajzot láthatunk
ilyenkor a falakon. Mi va-
gyunk a befogadók, a képek
közönsége, akik szilárdan
állnak a valóság aulájának fe-

kete talaján, s tõlünk feljebb találhatók az alkotók le-
nyomatai: a mûvek, egy merészebb képzelet által al-
kotott világ magasabban fekvõ falaira szögelve. 

Kezdésnek osszuk a közönséget két csapatra! 
Vannak köztünk olyanok, akik jól érzik magukat a

realitás e jól bejáratott talaján itt az aulában (õk általá-
ban a matematika kedvelõi), és vannak olyanok, akik
szívesebben ostromolják a mûvészet hepehupás fala-
it. Ez a két típus fogja alkotni a két csapatot. 

Hogy bennük mi a közös? 
Az, hogy jelenleg õk a közönség, így tehát a felada-

tuk a szemlélõdés. Bár általában élesen különböznek
egymástól, mégis mindkét csoport tagjaiban ugyanaz
játszódik le egy alkotás vizsgálatakor, csak nem tud-
nak róla, mert más nyelvet beszélnek, így ugyanazok-
ra a dolgokra alkalmazott megnevezéseik is eltérõek. 

Lássuk, mit gondolnak a képeket nézve a Matema-
tikusok! Nézik, nézik a képet, megvakarják a fejüket,
és arra gondolnak: valami nem stimmel, a probléma
megoldásához a tagokat valahogy közös nevezõre kel-
lene hoznunk! 

Most nézzük a Mûvészetkedvelõket! A tipikus Mû-
vészetkedvelõ elhomályosult, ábrándos tekintettel fi-
gyeli az elõtte lévõ alkotást, és ilyen gondolatokon me-
reng: Vajon milyen lehet az a kalap, amelyben minden
alkotót elrejthetek, és nagy bûvészként elõhúzhatok
egyéniségének teljes valójában, mégis megfér ebben a

bizonyos gyûjtõkalapban az összes többivel együtt?
Térjünk vissza a Matematikát Kedvelõkhöz, akik

épp arra jutottak, hogy a bõvítést kell alkalmazniuk.
Megsúgom, hogy a Mûvészetkedvelõk közben több-
méteres távolságban helyezkedtek el a képektõl, hogy
mindegyiket együtt lássák, és észrevegyék azt a látha-
tatlan hidat, amely átjárást biztosít a szemnek a képek
különbözõ világai között.

Itt jövök én, a Mindentudó Narrátor, hogy utat mu-
tassak ebben a nagy csoportbontásban a harmadik
csapat tagjainak, az Értetlenkedõknek, akik most za-
vart pillantásokkal tekintgetnek körbe.   

A közös nevezõ, a nagy gyûjtõkalap természetesen
maga a Mûvészet, bélésével, az alkotási vággyal. Ebbõl
a gyûjtõkalapból szedegették elõ képeiket a most kiál-
lító alkotók, hogy a közönség szeme elé tárják kincse-
iket. 

Mert mit tesz egy alkotó? Nálam egy Mindentu-
dóbb Narrátor, Thomas Mann úgy tartja, hogy a mû-
vészeket is két csoportra lehet osztani. Õ azt mondja,
hogy vannak a Szent Bûnösök, akik az emberi lélek
legfülledtebb zugait kutatják, roncsolóan, akár kivé-
gezve önmagukat, átlépve a megszabott határokon. A
Szent Bûnösök azok, akik leszállnak a pokol fenekére,
dacolva a tûzzel és a megperzselõdés esélyével, és a
fogaik közt felhozzák azt, amit odalent találtak. Fel-
hozzák, miután kiégett, akár a tûzzománc, és idefönt,
már a felszínen hagyják kihûlni. Õk így alkotnak: tûz-
bõl, bûnbõl, szenvedélybõl és õrületbõl.

A másik Thomas Mann-i csoportot a Szent Egész-
ségesek adják. Õk azok, akik fejükön babérlevéllel és
dicsõséges fényt sugárzó glóriával várják az ihletett
pillanatot, amikor a szépség a lehetõ legnagyobb töké-
letességben mutatja meg számukra az arcát. Könnye-
dén alkotnak, szinte sugallatra, ecsetük vagy tolluk
majdhogynem magától szalad a vásznon és papíron.
Tudnak a pokol létezésérõl, az ott lappangó sötétség-
rõl és tébolyról, de sosem merészkednének le a lángok
közé. Ha a másik csoport tagjai a pokol bizalmasai, az
biztos, hogy õk a mennyek kegyeltjei.

A ma kiállított mûvek alkotóit azonban ne soroljuk
be különféle kitalált csoportokba. A képek szárnypró-
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PARLANDO

Puszta Szilvia
11.A



bálgatások, õk maguk még csak felkészülnek arra,
hogy egyszer pokolra menjenek, vagy mennybe száll-
janak a mûvészet zászlaja alatt. Ha merülnek, egyelõ-
re csak vízbe merülnek, és mivel a víz mélyén sok
minden található, elõfordulhat, hogy csak egy lyukas
bakancsot hoznak fel, de az is lehet, hogy egy gyöngy-
házas fénnyel csillogó kagylóra bukkannak. Amit ki-
guberáltak a vízbõl, azt maguk elé teszik, és ismerked-
nek az eszközökkel, amelyekkel mûvészi értéket le-
hetne csempészni beléjük. Ez egy remek korszak, mi-
vel még mernek hallgatni az ösztöneikre, és mert ren-
getegféle mûfajban és stílusban kipróbálják magukat.

És ezen a ponton térhetünk vissza Matematikusa-
inkhoz és Mûvészetkedvelõinkhez. A Matematikusok,
felbuzdulva a sikeres bõvítésen, arra jutottak, hogy el-
jött az egyszerûsítés ideje. A Mûvészetkedvelõk, most,
hogy a távolból sikerült megpillantani a mûvek közti

köteléket, épp távcsõvel a kezükben világítják meg te-
kintetük fényszórójával külön-külön az egyes képeket.

A mûvészet gyûjtõkalapján belül az alkotók egyéni
stílusa, eszközhasználata, témaválasztása, képzeletvi-
lága az, amely megkülönbözteti õket egymástól. Csat-
lakozhatnak egy kijelölt csoporthoz, de alkothatnak
akár egyszemélyes csapatot is. Megtaníthatják beszél-
ni, nevetni, sírni, akár üvölteni is az ecsetet. Határaik
a mûvészet határai. Tagadhatja-e bármelyik csoport,
hogy ezek a határok nemlétezõk? 

Most viszont, hogy a Matematikusok lépésrõl lé-
pésre megoldották a problémát, és a Mûvészetkedve-
lõk is elõkészítették érzékeny szemeiket, eltörölhetjük
a különbözõ csoportokat, hogy az összevonás segítsé-
gével megalkothassák azt a közönséget, amely az
egyének különbözõsége ellenére egy pár percre egy-
formán átadja magát a látvány keltette hangulatnak.
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Diáknap tanárszemmel

2007. november 17-én,
szombaton egy rendhagyó,
fergeteges diáknapon vehet-
tünk részt a 12.C osztály jó-
voltából. 

Miért éppen Chicago?
Nos a téma az osztály szá-
mára kézenfekvõ volt,
ugyanis a csapat egy része
röviddel ezelõtt járt
Chicagoban, az elsõ csere-
úton.

Az idei diáknapon évtize-
deket utaztunk vissza az idõ-
ben az 1930-as évek Chica-

gójába, ahol gengszterek, detektívek, jazz-zongoris-
ták, pókerarcú maffiózók és bártáncosnõk között ta-
láltuk magunkat.

A nap – mint mindig – most is jelmezes bevonulás-
sal kezdõdött, majd mindenki helyet foglalt az aulá-
ban és megnéztük a Juhász Norbert – Fehér Dávid ál-
tal kreált profi filmet a Mazerati fivérek, valamint
DonToblerone és gorillája, Al Kaprio „nézeteltérésé-
rõl” és a véres leszámolásról.

A film után az aulában felváltva, pörgõsen követték
egymást a feladatok és az osztályok által készített be-
mutatók Kazinczi Réka és Kolosi Bálint konferálásá-

val. Megnézhettük ezen a napon az ember nagyságú
Whisky-s üvegek levonulását, halhattunk tehetséges
Marilyn Monroe hasonmásokat énekelni, próbálkoz-
hattunk fából vaskarikát készíteni vagy éppen izgul-
hattunk a hagymaevõ versenyen indulókért. A hagy-
mát semmiképp sem lehetett kihagyni, hiszen a Chi-
cago név a vadhagyma növény nevébõl ered, ami a
mai város helyén tömegesen nõtt egykor és a
Potawatomi indiánok nyelvén shikaakwa-nak hívták.

Aki a feladatok, fellépések közben elfáradt, leülhe-
tett a pókerbarlanggá átalakult 14-es terem melletti
asztaloknál vagy szurkolhatott az osztály csapatának
a pókerbajnokságon. Volt két városi feladat is, az
egyikben olyan fotókat kellett készíteni, amelyen az
osztály tagjai járókelõkkel ölelkeznek; a másikban
minden osztály kapott 10 egész forintot (!) és ebbõl –
a blokkal alátámasztva – minél többféle dolgot kellett
vásárolni a helyi boltokban.

A produkciókat dollárpontokkal vagy éppen bünte-
tõpontokkal jutalmazta a zsûri, melynek tagjai Hava-
si Renáta, Bérci Gergõ és az osztályfõnök, Bagyinszki
Boglárka voltak. Az elsõ helyen a 11. C osztály végzett,
így jövõre õk törhetik a fejüket majd ötletes feladato-
kon. 

Kösz Chicago! Köszönjük Fehér Dávidnak az egész
nap eltervezését, megszervezését, azt hiszem, mind-
annyiunknak felejthetetlen emlék marad ez a nap.

Bagyinszki Boglárka
osztályfõnök
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„Kultúráért és sportért” bál
Szülõk-nevelõk bálja 2008

„Buzgóságban sohsem lohadni, 
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hûséggel mindent szeretni.
Milyen jó volna mindig adni.”

(Ady Endre: Jóság síró vágya)

Ady Endre versének idé-
zett sorai jól kifejezik a min-
den évben megrendezendõ
jótékonysági bálunk jellegét.
A rendezvény sikere az
együtt munkálkodók – taná-
rok, szülõk, gyerekek – buz-
gósága ill. az önzetlenül adott
vagy felajánlott munkán és
hozzájáruláson múlik.

Ebben az évben a kultu-
rális nevelés támogatását,
valamint a sportoláshoz
szükséges feltételek javítását
tûztük ki célul.

Mintegy 120 fõ tisztelte meg jelenlétével rendezvé-
nyünket. A jó hangulatot élõzene, svédasztal és büfé
biztosította.

A bál elõkészületi munkáiban és az est lebonyolítá-
sában több osztály tanulói is segédkeztek, a 13. és 14.
évfolyam hallgatói pedig hostessi teendõket láttak el.
Mindnyájan lelkiismeretes és példamutató munkát vé-
geztek. Dicséret illeti õket érte.

A bál szervezésében, az elõzetes teendõkben és
az est folyamán is a szülõk rengeteg segítséget nyúj-
tottak. Egy kisebb csoport a szülõi választmány ve-
zetõjének irányításával jól mozgatta a különbözõ
osztályok szülõi munkaközösségi tagjait, akik a már
megszokott módon zökkenõmentesen hajtották vég-
re a különbözõ feladatokat (tombolatárgyakat hoz-
tak, díszítettek, terítettek, meghívót gyártottak, tom-
bolatárgyakat csomagoltak, tombolajegyeket árul-
tak, stb.)

Köszönet a szép tombolatárgyakért és a sok-sok
munkáért.

A bál az iskola igazgatója, Pálfalvai Zoltán és a Szü-
lõi Munkaközösség vezetõje Vinczéné Járinka
Magdolna megnyitó beszédével indult, majd a pezsgõs
koccintás után a 12. C osztály nyitótáncával ténylege-
sen is elkezdõdött a bál.

Az ételeket a Sodexo készítette. Az asztalokon hideg
és meleg ételek sokasága várta a falatozni vágyókat.
Egész éjszaka szólt a zene, hajnalig roptuk a táncot.

Új színfoltja volt a bálnak az árverés. Tanítványaink
mûvészeti alkotásaikból, valamint Telek Andrásnak, a
Tarján-Borház vezetõjének minõségi boraiból árvere-
zést rendeztünk. Örömünkre minden alkotás és bor
gazdára talált, növelve ezzel is a bál tiszta bevételét.

A bevétel egy részét a sportpálya felújítására szán-
juk, ill. sporteszközöket vásárolunk belõle. Másik ré-
szét a helyismereti táboraink, vetélkedõink finanszí-
rozására, ill. segédanyagok vásárlására fordítjuk majd.

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes



Ez a nap is úgy indult,
mint a többi a szegény em-
ber házában, akinek három
fia volt. Szûkösen éltek, mió-
ta édesanyjuk meghalt. Egy
napon megszólalt a legöre-
gebb fiú:  

– Édesapám, elmennék
szerencsét próbálni  a nagyvi-
lágba. Hátha találkozom egy
gazdag öregasszonnyal, akit
öreganyámnak hívhatok.

– Jól van fiam, menj hát!
Ahogy ment-mendegélt a

67-es út mentén, az út szélén
találkozott egy csigát szedõ öregasszonnyal.

– Jó napot öreganyám!
– Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál! Mit

csinálsz te itt? Csak nem azt hitted, hogy a barátnõd
fog az árokparton ülve várni?

– Nem, nem. Én csak munkát keresek.
– Hát szerencséd van! Én pont tudnék neked állást

ajánlani. Csak takarítanod kellene.
– Úúú… Hát azt nem szeretek, de azért megpróbá-

lom. 
Mikor odaért és meglátta a rá váró feladatot, haza-

szaladt.
– Hát ezek a mai fiatalok! Rögtön feladják. Pedig ha

tudta volna mi lesz a fizetsége…
Ahogy hazaért, rögtön kérdezték a testvérei, hogy

hol is járt, mit is csinált. De nem mondott semmit a
munkájáról, csak annyit, hogy majd meglátják, ha el-
mennek. Így hát elindult a középsõ fiú is, de az is
ugyanúgy járt, õ sem szeretett takarítani.

A legkisebb fiút, akit Marcellnek hívtak, már na-
gyon furdalta a kíváncsiság, mert a középsõ fiú sem
árult el semmit. Elindult hát õ is. Találkozott az öreg-
asszonnyal, és õ neki is látott a takarításnak. Felvonul-
tatta a piacon kapható legjobb tisztítószereket: a Cifet,
a Clint, a Cillit Banget, de a jó öreg Ultrát sem felejtet-
te ki. Fényesre suvickolt mindent, úgy, hogy egy por-
szem sem maradt. Az öregasszonynak nagyon tetszett
a munkája, meg is jutalmazta érte. Adott neki egy ré-
gi lámpást, amit csak meg kellett dörzsölnie, és elõbú-
jik belõle a szellem.

Nagyon megörült ennek a csodálatos ajándéknak
Marci, indult is hazafelé, hogy megmutassa a családjá-
nak. Útközben ki is próbálta. Megdörzsölte. Nem tör-
tént semmi. Megdörzsölte még egyszer, és egy álmos
hang kiszólt:

– Várj, mindjárt kész vagyok!
Elcsodálkozott Marci, hogy miféle dzsinn ez, de

ahogy így tanakodott magában, kidugta a fejét a lám-
pásból a dzsinn:

– Mit parancsolsz kedves gazdám? Bocsánat, hogy
megvárakoztattalak.

– Semmi baj. Szeretném elhasználni az elsõ kíván-
ságomat.

– Csak nyugodtan.
– Egy Audi TT-t szeretnék. Tudod, már így is eleget

gyalogoltam.
Meg is kapta a szép kocsit minden extrával felsze-

relve. Kívánt még egy zsák aranyat és egy takaros me-
nyecskét. Hazaérve elcsodálkoztak Marcell szerencsé-
jén, csak ámultak-bámultak.

A menyecskét elvette Marci és hetedhét országra
szóló lakodalmat csaptak, amin a Republic énekelt.
Majd boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
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A Népmese Napja
2005 óta szeptember 30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját a Népmese Napjaként tiszteljük. Ez

alkalomból a 2007/2008-as tanévben a 8.D osztály tanulói tollat ragadtak és mesét írtak. A zsûri által leg-
jobbnak ítélt mesét hallottuk szeptember 28-án az iskolarádióban írója, Mravcsik Bálint tolmácsolásában.
Most pedig olvasásra kínálom a négy díjazott mesét a tisztelt olvasó számára.

Szerencsés Marcell

Mravcsik Bálint 
8.D



Egyszer volt, hol nem volt,
valamikor a XX. század vé-
gén volt egy kisfiú, Ábel.
Olyan öt-hat éves lehetett, és
a felnõttek komor világa még
nem verte ki belõle a tündér-
mesékben és a csodákban va-
ló hitet.

Ahogy szokta, ezen a na-
pon is levitte sétálni a kutyu-
sát, Totót. De valami véletlen
során elveszette a parkban,
mikor a kutyus a többi ebbel
játszott. Ábel sokáig kereste,
de mivel nem akart a mamájá-

ra ijeszteni azzal, hogy nem ér haza a megszokott idõ-
ben, hazament. Majd' megszakadt a szíve, hogy az õ To-
tója elveszett! Még a szülei sem tudták felvidítani, pedig
próbálták! A vacsoráját sem ette meg, mondván, hogy õ
nem éhes. Hiszen ha a kutyájára gondol, aki most vala-
hol éhesen kóborol, még a könnye is kicsordult!

Lefekvés után még sokáig forgolódott az ágyban, de
végül sikerült elaludnia.

Hát egyszer csak arra ébredt éjjel, hogy valaki a ne-
vén szólongatja. Mikor kinyitotta a szemét, egy tündért
látott az ágya mellett állni! Alig hitt a szemének, de nem
volt ideje csodálkozni, mert a tündér már meg is szólalt.

– Fiona a nevem, és azért jöttem, hogy keresd tovább
Totót. Nem adhatod fel ilyen könnyen! – és eltûnt.

Ábel szépen lassan visszaaludt, immár egy pici hit-
tel, hogy látja még a kutyáját.

Reggel az volt az elsõ dolga, hogy szóról-szóra el-
mondta a szüleinek az éjjel történteket. De õk felnõttek
voltak, és mivel nem hitték, hogy léteznek mesebeli lé-
nyek, azt gondolták, hogy szegény fiuk egészen elkese-
redett a négylábúja elvesztésétõl.

– Figyelj Ábel! Ha egy héten belül…, vagy tudod mit,
ha szólsz, azonnal megyünk, és szerzünk egy új kutyát
– szólt az édesapja.

– De nekem nem kell másik kutya! Nekem Totó kell!
– toppantott a gyermek.

Így hát egész nap az elveszett ebet keresték. De hiá-
ba: nem került meg estére, és úgy látszott, a hitét is el-
veszti lassan Ábel. De éjjel megint meglátogatta a magát
Fionának nevezõ lény.

– Ábel! Ábel! Hát ilyen könnyen feladod? Keress
csak tovább! – és már ott sem volt.

– Igaza van! Nem adhatom fel! Mit gondolna rólam
Totó?!

És új harcra készen aludt el. A második nap szinte
ugyanúgy telt, attól eltekintve, hogy egész nap zuhogott
az esõ. Immár nem csak a kutya, de a fiuk egészségéért
is aggódtak a szeretõ szülõk. De bárhogy kérték, amíg
le nem ment a nap, addig nem volt hajlandó abbahagy-
ni a keresést Ábel.

Most már, mint visszatérõ vendégét várta a tündért.
Nem is kellett csalódnia, az pontban éjfélkor megjelent.

– Büszke vagyok rád, mondta a tündér. Már nem kell
sokáig keresned a négylábú barátod.

Reggel boldogan újságolta el anyukájának és apuká-
jának Fiona legújabb látogatását, de a szülõk csak hitet-
lenül csóválták a fejüket. S bár ezen az õszi napon még
jobban esett az esõ, õ kitartóan kereste Totót.

Már kezdett szürkülni, amikor végre elállt az esõ, és
még a nap is kisütött. A két napja hiányolt fényben
minden megújulva ragyogott. Ábel és családja ugyan ott
volt, ahol 3 nappal ezelõtt utoljára együtt volt imádott
kutyájával.

Egyszer csak boldogan kiáltott fel Ábel:
– Ugat Totó!
– Ugyan már! Honnan tudod, hogy pont õ az? –

mondta kishitûen az apa.
De ekkor már mindannyin hallották, és egy perc

múlva már látták is.
– Totó! Kutyuskám! – rohant lélekszakadva a gyer-

mek. Más nem látta volna meg abban a sáros szõrgo-
molyagban azt a mindig tiszta kutyát. De Ábel nem a
szemével, hanem a szívével ismerte fel Totót. Madarat
lehetett volna fogatni vele egész este. Hiszen ha õ bol-
dog volt, a szülei még nála is jobban örültek, a fiuk bol-
dogságának.

Ám Fiona még egyszer megjelent neki éjszaka.

41

Mindennapjaink

Tündérek márpedig léteznek

Ascher Anna
8.D



– Látod, mondtam, hogy meglesz – mosolygott derû-
sen.

– Ha bármikor szükséged lenne rám, csak szólíts a
nevemen.

– De, ki vagy te? – kérdezte Ábel.
– Én minden állat õrzõje vagyok – szólt a tündér, és

köddé vált.
Ezentúl Ábel még szilárdabban hitt a jóban, a csodá-

ban és a tündérvilágban. De nem csak õ: a szülei is op-

timistábbá váltak a történettõl, ami nélkül a mai világ-
ban is nagyon nehéz élni.

A fiúból lassan felnõtt, majd öregember lett, de még
akkor is hitt ezekben a dolgokban, és minden bölcsessé-
gét átadta az ifjabb nemzedéknek a könyvei által. Bi-
zony írásra adta a fejét felnõttként, és nem hiába:
Fionában és társaiban általa egyre több ember hitt, hisz,
és reméljük, hogy hinni is fog még nagyon sokáig.

Punk, Tum !

Egyszer volt, hol nem
volt, még a Fekete Lyukon is
túl, még a Szaturnusz gyûrû-
jén is túl élt egyszer egy öreg
király a Titánon. Ennek a ki-
rálynak volt három fia, Ele-
mér, Endre és Ernõ. Egyszer
mondja a király a legna-
gyobb fiának:

– Eredj, fiam, Elemér, az
ûrbicikliddel, ideje, hogy vi-
lágot lássál!

Elemér tehát elindult útjá-
ra. Felszállt az ûrbiciklijére,
és a tejúton menve haladt.

Ment, mendegélt, mire nagy köd támadt a szeme elé,
és onnan többé elõ nem jött.

A király egy év elteltével magához hívatta középsõ
fiát, és így szólt:

– Eredj fiam, Endre, az ûrszánkóddal, keresd meg a
bátyádat, ideje, hogy világot lássál! Endre el is indult,
de ugyanúgy járt, mint a bátyja.

A király egy év elteltével nagyon elszomorodott, el-
vesztette két legidõsebb fiát, és úgy gondolta egyetlen
reménye, ha elküldi legkisebb fiát is. Így szólt a fiá-
hoz:

– Eredj fiam, Ernõkém, már te is elég nagy vagy,
hogy világot lássál, és megkeressed a testvéredet!

Másnap reggel elindult egy ûrparipával Ernõ. Nem
látott semmit a nagy ködben, de a lónak olyan röntgen
szeme volt, hogy megtalálta a két elveszettnek hitt fi-
út. Mentek tovább hárman. Megérkeztek egy western-

film-forgatásra, és Elemér meg Endre ott maradtak. Az
örömöt egybõl felváltotta a búcsúzás pillanata. Ernõ
ment tovább egyedül paripájával. Találkozott a nagy
sárga kutyával, Plútóval. A kutya vonyított, hiszen be-
lelépett egy üstökösbe. Kérlelte õt, ha kiszedi a lábá-
ból, megjutalmazza. Ernõ kedves volt, és segített Plú-
tón, aki betartotta a szavát, és adott neki egy holdat, és
ezt mondta:

– Ha bajba kerülsz, dobd bele a holdat a Napba, és
segítek neked.

Megköszönte az ajándékot a kis királyfi, és ment
tovább paripájával. Mikor már nem látta maga mögött
Plútót, elérkezett egy boszorkány házához. A banya
éppen a háza mellett, a Merkúron ült, és várakozott.
Ernõ tovább akart menni, de a boszi megszólalt:

– Ejnye, ejnye, kis fiacskám, amiért nem köszöntél
nekem, és csak így tovább akartál menni, szolgálnod
kell nálam két teljes hónapig! A kis királyfi nem akart
beleegyezni, ezért a banya el akarta õt pusztítani.

A fiúnak éppen akkor kezébe akadt a hold, bele-
dobta a Napba, és Plútó már ott is volt. A boszorkány
házába belecsapott a villám, a boszit megütötte a gu-
ta, és Plútó átváltozott gyönyörû szép királykisasz-
szonnyá, akit Idának hívtak. Véget ért a westernfilm-
forgatás, Ernõ ismét láthatta testvéreit. Boldogok vol-
tak. Ernõ feleségül vette Idát. Tizenkét nap, huszon-
négy éjszaka folyt a lakodalom. Ernõ és Ida pedig
megkapta a visszavonuló apjuktól a koronát és a Titán
irányítását.

Aki nem hiszi, menjen el a Marsra, ugráljon a kis-
bolygókon át a Jupiterre, és egy sci-fi filmben emlé-
kezzen meg e történetrõl.
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A tejút menti kaland

Géczi László
8.D



Eszperente nyelven verse-
lem e remeket, melyet ne-
gyed perce keltettem. E re-
mekben Szekeres Elek lesz
egy lényeges szerepben.

Elek el kellett menjen egy
szekéren két és fél keréken
egy versenyre, melyen test-
vére, Kelemen versenyzett.
Elek egyszer egy hegyre me-
net keresett menedéket,
mert eleredt. Nem lelt egy
cseh telepet, melybe beme-
het. Elek menetben lelt egy
rejtelmes leletet, melyre ve-

res fejeket festett egy teljesen eszement ember, de ez
lényegtelen.

Elek reszket, megdermed.
De, je, csepereg, mehetek. Ebben e szent percben.

Elek ment lefele e meredek hegyen. Szekere recsegett,
repedezett, nyekergett és tehene, melynek e szekeret
kellett vezessen megremegett, mert el kellene menjen
és sellt vedeljen. Szekerének fél kereke leesett, mert
nem cserélte le ezeket. Szétesett e szekér, de Elek nem
kesergett, mert elment egy tetemes emberhez, mely-
nek kellett vegyen egy felesleges kereket.

– Szellemetlen helyzetbe keveredtem,  mert bere-
kedtem és szekeremet elvesztettem, de nem kesergek,
mert Kelemenhez kell mennem berekedve; szekerét

elvesztve felkeresett egy éttermet, melyben rendelt
lencselevest és egy kevéske kenyeret.

– Mit adhatok még?
– E-vel fecsegj, mert beverek neked egyet!
– Rendben, beleegyezem,
Felkelt, mert megsértette e ember. Testvérét elfe-

ledve elment Pestre.
– Megfeledkeztem és nem mentem el testvérem-

hez, Kelemenhez.
Eh, elmegyek, elérem még e verset. És Elek rep-

pelve, de elérte Kelement.
Kelemen eszperente nyelven verselt:

Reggel benézve szekrényembe,
Megleltem egy egeret
Mely egy dzsemmel megkent kenyeret eszegetett.

Egy hete lehetett betéve e kenyér
De egy egér megette, mert éhes lett szegény.

Remek vers ez Kelemen – rebegte Elek elkeseredett
szemekkel.

Elmentek verselve és nevetve kenyeret ettek e me-
netbe.

Elek szekere meglett két és fél kerekével felszerel-
ve. Ereklyével, szekérrel, tehénnel, két és fél kerékkel
mentek-mentek, még el nem értek Eszperentébe.

És végre e értelmezhetetlen eszperente  mesének
ezennel vége.
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Tóth Márton 
8.D

Egy remek eset Elekkel és Kelemennel
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Jókedvû tanévzárás a Bolyaiban

„Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel,
és van, aki majd játszik, és sose nõ fel.
De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél,
és van, aki majd bátran és okosan él.
Ami fontos az, hogy úgy legyen,
az, hogy mindenki más legyen,
a zene is csak ettõl igaz, s a dal csak így lesz szép!”

(Nemes István: A zene az kell)

Az iskolában megszerez-
hetõ tudás nagyon fontos a
tanítványaink számára, de
ezen kívül nagyon sok olyan
dolog van az életben, melyek
ismerete nélkülözhetetlen a
ma ifjúsága számára.

Amikor a tanórákon kívül
is programokat szervezünk
a tanulóinknak (tanulói jo-
gok hete, drogmegelõzés,
egészségmegõrzés, önisme-
ret, pályaválasztási tanács-
adás) az a cél vezérel ben-
nünket, hogy minél több

olyan ismeretet szerezzenek tanítványaink, amelyek
az életben való boldoguláshoz szükségesek.

Így született a helyismereti tábor ötlete is, amely-
nek fõ célja szûkebb környezetünk megismerése. Eb-
ben az évben már másodszor szerveztük meg ezt a
programsorozatot, amelynek során a tanítványaink is-
mereteket szerezhettek Salgótarjánról és környékérõl,
az itt élt híres emberekrõl. Az egészséges életmódra
nevelés jutott kifejezésre abban, hogy a program egyik
napján túráztak a gyerekek a környezõ erdõkben, és
közben különbözõ feladatokat oldottak meg. A máso-
dik nap fõzõversenyén és a kazári asszonyok népvise-
leti bemutatóján pedig a hagyományõrzés és a nép-
szokások megismerése jelentette a fõ célt.

Az elsõ napon a túrán a tanulók elõre kiadott téma-
körök alapján oldottak meg versenyfeladatokat, me-
lyek a palóc népszokásokhoz, hagyományokhoz kö-
tõdtek (Luca, karácsony, farsang nagyhét, húsvét, má-

jus 1., aratás, Szent Iván-éj). Az öltözködéssel, népvise-
lettel kapcsolatban fel kellett ismerniük néhány kör-
nyezõ falu népviseletének alapvetõ jellemzõit, illetve
meg kellett tanulniuk néhány rövid palóc mesét, mon-
dát, babonát, ill. népdalt. Ezen kívül ismereteket kellett
gyûjteniük három olyan személyrõl, akik kiemelkedõ
szerepet játszottak Salgótarján történetében (Dornyai
Béla, Borbély Lajos, Liptai Jenõ). Ezen tudásukról is
egy állomáson adtak számot. Már az elmúlt évben el-
kezdõdött, és most folytatódott Salgótarján nevezetes-
ségeinek a feltérképezése, megismerése. A tanulók
vagy elõre kiadott anyag alapján készültek fel, vagy õk
maguk kerestek adatokat, és dolgozták fel azokat.

A második nap tornabemutatóval kezdõdött, ahol
iskolánk tehetséges tanulói tartottak talajtorna-bemu-
tatót. Közben az udvaron felvert sátrakban fõzõver-

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes



seny vette kezdetét. Nagy örömünkre nagyon sok szü-
lõ is csatlakozott gyermeke osztályához, és részt vett
a munkálatokban. Az iskola aulájában pedig megnéz-
hettük a kazári asszonyok népviseleti bemutatóját „A
születéstõl a halálig” címmel.

Rendkívül érdekes volt látni a különbözõ öltözete-
ket, amelyeket életkortól és családi állapottól függõen
viseltek a nõk. A bemutató táncházzal zárult, ahol a
falusi menyecskék megtáncoltatták az iskola ifjúságát.

Minden osztály kapott egy kis ajándékot, amelyet
a szülõk ajánlottak fel. A nap a falatozással zárult.
Elkészült a palócleves (minden osztály külön fõ-
zött), ill. az ebédlõben roskadoztak az asztalok a
szülõk által sütött finomabbnál finomabb sütemé-
nyek alatt (túrós lepény, fánk, herõce, gombóc, mol-
nárkalács, laska).

Mindenki kedvére ehetett annyit, amennyit csak
bírt!

A fõzõverseny gyõztese vándorserleget kapott, ill. a
La Fiesta étterem által falajánlott vacsorát két fõ részé-
re. A Sodexo pedig tortával jutalmazta az elsõ három
helyezett osztályt.

A rendezvény sikeréhez számos szülõ is hoz-
zájárult vagy munkájával, vagy pedig pénz- ill. tárgyi
jutalom felajánlásával. Köszönet érte!
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Honismereti napok 2008. június 12.

Sajnos bekövetkezett az,
amitõl tartottunk. Reggel ki-
kukkantva az ablakon a ho-
mályos égbolt nem sok jóval
kecsegtetett. Mégis bizakod-
va indultam az iskolába a ki-
jelölt találkozóhelyre.

Hamarosan a többi szer-
vezõ is megérkezett, és la-
tolgatni kezdtük, mit te-
gyünk: indítsuk a túrát koc-
káztatva, hogy elázunk,
vagy válasszuk az egyhan-
gúbb programot bent az is-
kolában. Tanácstalanok vol-

tunk, míg nem egyre több kollégánk is megérkezett,
köztük a mindig vidám, derülátó Tolnai tanár úr is,
aki végül kibillentette a mérleget, és a kirándulás in-
dítását javasolta. Mivel jócskán vesztettünk idõt, ha-

ladéktalanul elindultunk a segítõ gyerekekkel fel a
Pécskõre, az állomáshelyekre, hogy fogadni tudjuk
mielõbb a csapatokat. Minden állomás más jellegû
feladatokkal várta a résztvevõket. Vincze Béláné ta-
nárnõ a nógrádi népszokások körébõl kérdezgette
meg a gyerekeket, Tóth Zénó tanár úr akadályait
csak a sportosabbak tudták leküzdeni, Nagyné
Kálóczi Edina a város nevezetességeit kérte számon,
Gál Petra tanárnõnél énekelni kellett, én pedig né-
hány kiemelkedõ salgótarjáni polgár élettörténetérõl
faggattam a nebulókat. Hõsiesen helytállt mindenki,
még akkor is, amikor eleredt az esõ. Az osztályok
többsége a zápor ellenére is végigment az útvonalon,
és kissé sárosan, de jókedvûen beszélgetve, nevetgél-
ve beérkezett a célba. 

Én is jólesõ fáradtsággal huppantam bele hazaérve
a teraszon lévõ székbe. Talán épp az apró, váratlan ka-
landos események teszik érdekessé, emlékezetessé az
iskolai kirándulásokat, nem?

Gedõcziné 
Berger Mária
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Fõzõcske, de okosan...

Ha jól emlékszem, vala-
mikor régen ez volt a címe
egy televíziós mûsornak,
amikor még csak egy csator-
na volt fogható széles e hazá-
ban. Azóta már létezik külön
csatornája a fõzõtudomány-
nak, de rotyognak a finomsá-
gok extrém helyszíneken is.
Országunknak nagy hagyo-
mánya az evés. Idegenforgal-
mi látványosság a szegedi
halászléfõzõverseny, de már
hallottam az úgynevezett

kõleveskészítõ versenyrõl is….
Miért ne rendezhetnénk iskolai keretek között is

valami hasonlót? – merült fel a kérdés egy szûkebb
megbeszélésen, ahol azon tanakodtunk, hogy ho-
gyan tegyük színesebbé diákjaink számára az utol-
só két tanításinak nevezett, de tanításra már nem
használható napot. Az ötlet szokatlansága ellenére
– vagy éppen azért – tetszést aratott. A helyszín ad-
ta magát – a salakos udvarunknál jobbat keresve
sem találnánk. Mit fõzzünk? Szinte mindegy: le-
gyen finom. Viszont ha verseny, akkor nem árt, ha
mindenki egyfélét csinál. Helyismereti a tábor,
ezért Palócország szívében a palócleves ötletét ha-
mar elfogadtuk. (Majd rá kellett ébrednem, hogy
nálam a nyertes  a 11.D fiai által készített gulyás lett
volna.)

Az, hogy verseny lesz ez a javából, az már az elõ-
készületekbõl is látszott: teherautóval érkezõ szülõk,
otthoni, anyukákkal történõ „elõfõzés”, kipirult arcok
és viták mutatták a helyzet komolyságát. Mint a ver-
seny rendezõje én is próbáltam ehhez illõ körítést tá-
lalni az udvarra. Felköltöztettük a La Fiesta étterem te-
raszát a Fõ térrõl, szakavatott zsûri összeállítására tö-
rekedtünk, és a díjakat is úgy próbáltuk megtalálni,
hogy azokért érdemes legyen küzdeni.

Számomra nem kis izgalom volt látni a gyülekezõ
fõzni akarókat, de abban a pillanatban, amikor láttam
felkígyózni az elsõ füstcsíkokat, megnyugodtam. Min-
den rendben. Mint egy nagy család, úgy ültük, álltuk
körül a 15 db tûzrakást, és könnyezve füstöltettük ma-
gunkat a szomszédjaink által. Ahány tûz, annyiféle
társaság és elõkészület. Mindenki másképp csinálta
ugyanazt az ételt! Zsûri legyen a talpán, aki dönteni
fog! Persze mindenkinek a sajátja a legjobb, és ezen
vitatkozni sem érdemes… Az osztályommal a salakon
körbe ülve falatoztam az ebédet, és úgy gondolom,
hogy ez az élmény végigkísér majd tanári pályámon…

Tessék? Hogy ki nyert? Számít? Persze nem lenne
teljes a kép, ha nem mondanánk ki, hogy a zsûri sze-
rint – hangsúlyozom: a zsûri szerint – a legjobban 
a 9.D fõzött. De akad, aki ezzel nem szállna vitába?! 
A dicsõség, a vándorserleg, a fõdíj azonban elvitatha-
tatlanul az övék.

Élesítjük már a késeket, fejlesztjük a titkos fûszer-
varázslatokat, és fogadkozunk: jövõre lefõzzük a leg-
jobbakat!

Tóth Zénó



Valamikor áprilisban, egy
szülõi értekezleten felmerült,
hogy az osztály is részt vesz
az év végi fõzõ versenyen,
ahol egy osztály számára, az
osztállyal együttmûködve, a
választható ételek közül fõz-
ni lehet, aki vállalja. Harminc
fõre. Ez a létszám ugye, csa-
ládi keretek között ritkán for-
dul elõ. Vállaltuk.

Amikor megjelentünk az
iskola udvarán, már pezsgõ
élet folyt, a tüzek égtek, „fist

hátán fist”, ahogy mondani szokták. Sok-sok kislány
meg fiú szorgoskodott, mindenki tette, amit osztálya
és hát a fõzés eredménye érdekében tenni kellett.

Én is kaptam segítséget, még tanárnõ személyében
is, aki igen gazdaságos háziasszonynak bizonyult:
sokkal több hús került a kondérba, mint azt a fiúk
gondolták. A hangulat vidám, kellemes és intelligens
volt: a jó barátság, az együttlét kellemes öröme lengte
be az udvart, egy hangoskodás, egy durva szó el nem
hangzott. Sehol sem volt tapasztalható, az a médiák-
ban oly gyakran – és sajnálatosan – visszataszító visel-
kedés, amely már-már felborzolta az ország jóérzésû
embereinek idegeit. Itt nem folyt vér, nem került elõ
bicska, (csak a fõzés érdekében), itt mindenki, taná-
rok és diákok vidáman, kedvesen, jó hangulatban szó-
rakoztak, a kondérokban pedig fõttek a finomságok.
Így nem is lenne hírértéke.

Mivel elõl-hátul, jobbról-balról égett a tûz, azt gon-
doltam, mire hazamegyek, beakasztanak kolbászként
a spájzba. De megúsztam.

A harmincliteres kondérunkban húsz litert tervez-
tem, de tele lett. Mit fogunk ezzel csinálni? Mindenhol
tele kondérok, rengeteg finom étel, hova teszem a ma-
radékot? Aztán kedves aranyos lányok-fiúk a környe-
zetemben kezdtek kóstolgatni, és egyre másra hallot-
tam, hogy finom… 

A kondér csendesen fogyott, kínáltuk is meg nem
is, aztán jött egy aranyos kislány egy háromliteres jé-
nai tállal, mert hogy a kazári menyecskék ebbõl kér-
nek, és tele. No, mindjárt kevesebb lett a gond, annyi-
ra, hogy a nekem legtöbbet segítõ gazdaságis kislány-
nak és magamnak kóstolónak alig maradt. Díjat nem
nyertünk, de kell ennél nagyobb elismerés?

Csodálatos tanulsága, igazi hírértéke van ennek a
napnak: fiatal utódaink kedvesek, jól neveltek, ara-
nyosak és intelligensek, a tanáraik ugyanígy, mert pél-
dául Batkiné tanárnõ olyan gondossággal, aggódással
sürgött-forgott körülöttünk, akár egy igazi anya, aki
minden tanítványát gyermekének tekinti. Igazat kell
adnom az igazgató úrnak: a nap jó hangulatban, vidá-
man telt el, és én azzal a kissé fáradt, de boldog érzés-
sel jöttem el, hogy nem kell félni: az utánunk jövõ ge-
neráció, döntõen nagyszerû fiatalokból áll, meg fogják
állni helyüket e hazában, és a felnõtt generáció felada-
ta, hogy méltó helyet találjanak, és pedig ebben a ha-
zában. Sokkal értékesebbek ezek a fiatalok, semhogy
más országok cselédjei legyenek.

Köszönöm, hogy köztetek lehettem, ha hívtok, leg-
közelebb is elmegyek. De akkor nemcsak fõzni me-
gyek, de vendégül is látlak Benneteket.
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Az a megtisztelés ért, hogy fõzhettem 
nagyszerû fiataljainknak a Bolyai Gimnázium évzáróján

Kiss Sándor



Osztályunknak ez volt az elsõ ilyen rendezvénye.
Több szempontból is maradandó élmény volt mindany-
nyiunknak.

Egyikõnk számára sem volt vészes a feladatokra va-
ló felkészülés. Mindenki igyekezett kivenni a részét a
dolgok elõkészítésébõl. Egyhangúlag úgy vélekedtünk,
hogy a feladatok érdekesek voltak, bár néhányan han-
goztatták: voltak olyan kérdések, melyek igen erõs ku-
tatómunkát igényeltek. Ez persze nem feltétlenül rossz
dolog. 

Az elsõ napon megrendezett – számonkéréssel kiegé-
szített – túra viszont, szerintünk hagyott néhány kíván-
nivalót maga után. Ezt persze leginkább az idõjárásra le-
het fogni. A borult ég és a szürke felhõk alatt a latyakos,
sáros földön, vizes, derékig érõ növények között hamar
elment a kedvünk a kirándulástól, versengéstõl. Így per-
sze a kérdések megválaszolása is nehezünkre esett. Az
útvonal szép idõben valószínûleg gyönyörû lehet - ezen
tehát egyikõnk sem változtatna. Az állomások feladatai
lényegre törõek és jó hangulatúak voltak. De sajnos a né-
ha el-eleredõ esõ, a súlyos égbolt hamar elfárasztott min-
ket, így a végére már alig vártuk, hogy hazamenjünk.
Ám fontos hangsúlyozni, ez az idõjárás számlájára írha-
tó. Mindannyian reménykedünk abban, hogy legköze-
lebb napsütéses idõben végezhetjük el a ránk rótt felada-
tokat. Úgy gondoljuk, a szervezéssel semmi gond nem
volt: a segítõ diákok készségesen igazítottak útba min-
ket, a kérdezõ tanárok néha mosolyogva, néha rosszalló-
an nézték ténykedésünket. 

Mindent összevetve: nem volt olyan rossz, de jobb is
lehetett volna.

A fõzõverseny rendesen kárpótolt minket az elõzõ
napi megrázkódtatásokért. A hangulat kezdettõl fogva
derûs és családias volt. Vidáman segítettünk a palócgu-
lyás fõzésben, sokat beszélgettünk, és érdeklõdve figyel-
tük a többi osztály ügyködését. A leves finom illata, a
nyüzsgés igazán kellemessé tette a légkört. Néhányunk-
nak különösen tetszett, hogy nagybecsû tanáraink is
sokszor fakanalat ragadtak, ezzel téve egészen meghitté

a hangulatot. Amikor pedig már kissé eluntuk volna ma-
gunkat, tornabemutatók és a Kazári asszonyok elõadása
tette színessé a programot. Az egész nap üdítõen külön-
leges volt - sokan közülünk elõzõ iskolánkból nem tud-
tunk mondani ilyen nagyszerû eseményt. Az osztály úgy
vélekedik, ez a nap úgy volt tökéletes, ahogy volt.

7.D

Megesik, hogy az ember már év közben rákény-
szerül a felhasználható szülõi igazolások „ellövésére”,
és az orvosa sem hajlandó aláírni a tanév utolsó két-
három napjára szóló igazolást. Ilyenkor – nincs mese
– iskolába kell jönni, mint rendesen év közben, és a
legtöbb diáknak ezzel szemben sajnos elõítélete van.

Csak azt felejtettük el, hogy az év utolsó napjaira
szervezett programok értünk, nekünk vannak, azért,
hogy mi jól érezhessük magunkat, mindennemû fél-
nivaló nélkül mászhassuk meg a lépcsõt, feszteleneb-
bül beszélgethessünk a tanárainkkal, osztályközössé-
gi szinten próbáljunk valamit, és egyszer, utoljára
még mind együtt legyünk, mielõtt végleg „elszabadul”
a nyári szünet. 

Nem régi, de bevált, ezért megtartott módszer a
helyismereti tábor szervezése. Idén a Pécskõ-szikla
megmászása volt a terv, amit a több napon át tartó
esõzés tulajdonképpen majdnem elmosott. Akik nem
kerestek kibúvót, nem lustultak, nem kényelmesedtek
el, hanem az utolsó napokon is kitartottak, és megje-
lentek az iskolában, úgy döntöttek, harcba szállnak a
sárral, és csakazértis másznak egyet.

A visszatérõ osztályok sárosan, vizesen, de büsz-
kén és elégedetten zárták a napot. Akinek volt még
energiája és tiszta cipõje, röplabdázhatott vagy parti-
zánozhatott a nagyteremben, csak úgy random csapa-
tok ellen, pingpongozhatott az aulában, vagy épp el-
kezdhette kipakolni a szekrényét a nyárra. Mi a ma-
gunk részérõl a sportra voksolva öt tesiórányit játszot-
tunk, és az utolsók közt távoztunk az iskolából, fárad-
tan, de nagyon jó hangulatban.
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Helyismereti tábor. az év levezetése
(a diákok véleménye)



A másnapra ugyanebben a szellemben készültünk.
Némi fennakadást, napszúrást és szervezési gubancot át
kellett ugyan hidalnunk, de azután az osztályunk mind-
két féle levese (a palócgulyás és a nagyon speciális áfo-
nyás õszi sertésgulyás) is felülmúlta a várakozásainkat,
jól is laktunk és még a macskának is jutott, az ebédlõben
berendezett süti-svédasztal pedig egyébként is felülírta a
nap eredményeit.

Összességében elmondhatom, hogy a mi osztályunk
esetében a helyismereti tábor maximálisan elérte a célját,
és nem bántuk meg, hogy sokakkal ellentétben nem ott-
hon unatkozunk, hanem együtt voltunk, ráadásul iskolá-
ban. Az utolsó „szabályos”, érettségimentes év végénk
olyan jól sikerült, amennyire csak lehet.

Nagy Boglárka
11.D

Én sajnos a június 12-i túrázásról lemaradtam. De
másnap az iskola udvarán egy fantasztikus programba
csöppentem be reggel, amikor megérkeztem. Már meg-
volt a sátrunk, a hozzávalók és a bogrács is.

Meggyújtottuk a tüzet és felraktuk fõni a palóc gulyá-
sunkat. Közben jókat beszélgettünk, viccelõdtünk társa-
inkkal és szeretett osztályfõnökünkkel és tanárainkkal.

Pár óra múlva elkészült a fantasztikusan ízletes gulyá-
sunk. Közben az iskola aulájában, akinek volt kedve,
megnézhette az iskola tornászainak bemutatkozását, és
a néptáncos bemutatót, aki kedvet kapott, be is állhatott
táncolni.

Az udvaron eközben a zsûri végig kóstolta a jobbnál
jobb hagyományõrzõ ételeket, amelyeket mi fõztünk,
majd értékelték a remekmûveket. Mi is elfogyasztottuk a
fõztünket, és utána jóízûen ettünk a szülõk által készített
sütikbõl az ebédlõi asztalokról.

Szívem szerint én nagyon jól éreztem magam, és
ezek a programok még jobban összekovácsolják az osz-
tályokat.

Laczkó Bianka Claudia
11.A

Június második hetében rendeztük meg a Helyis-
mereti tábort, melynek az elsõ napjára tervezett túrát
beárnyékolták az esõfelhõk, ennek ellenére jókedvvel
vágtunk neki a sárdagasztásnak.

Az út folyamán találkoztunk elméleti és ügyességi
feladatokkal, melyeket sikeresen megoldottunk. A nap

megkoronázásaként pedig énekeltünk Rozgonyi tanár
úr vezetésével.

A második napon már kellemesebb idõ fogadta az
iskola területén megtartott fõzõverseny résztvevõit.

Amíg a szakácsjelöltek fõztek, addig az érdeklõdõk
megtekintették a Kazári népviselet bemutatóját.

A palóc gulyás elkészülte után családias hangulat-
ban megebédeltünk, és beszélgettünk egy jót.

Köszönjük a szervezõknek, hogy ilyen jó hangulat-
ban teltek a tanév utolsó napjai, és reméljük, hogy jö-
võre is így lesz!

Kelemen Cintia és Tóth Bálint
11.A

A helyismereti túráról

Korán gyülekeztünk, s miután Rozgonyi István tanár
úr behangolta az osztályt, útnak indultunk.

Ahhoz képest, hogy csak erdei kirándulásra számítot-
tunk, a túra egy részét aszfalton tettük meg. Nagyon han-
gulatosak voltak a feladatok az egyes állomásokon. Jól si-
került az ének, a tánc is fergeteges volt Gál Petra tanárnõ
vezetésével, de a történelemmel kapcsolatos feladatot is
sikerült helyesen megoldani.

Köszönjük a 11.B osztálynak, s a rendezõ-segítõ taná-
rainknak!

11.A

A tanév utolsó két napján szokás szerint helyismereti
tábort szervezett a tantestület.

Az elsõ napon kalandos kiránduláson vett részt az
egész iskola, ami elég nehézkesen indult, hiszen az idõjá-
rás, nem úgy alakult ahogyan mi terveztük.

Több állomáson kellett keresztül mennünk, hogy elér-
jük a célt. A kalandos, elgondolkodtató játék közben gyor-
san telt az idõ, és észre sem vettük a rossz idõjárást.

A suliba visszatérve jókat nevettünk egymáson, hogy
milyen sárosak vagyunk.

Másnap fõzõverseny volt. Izgalmas körülmények kö-
zött megszereztük a 2. helyezést. Ezek után az ebédlõben
várt minket a rengeteg finomság.

Reméljük idén is jól érezzük magunkat, és mi visszük
el az elsõ helyért járó díjat.

A 9.B osztály nevében:
Urbán Rebeka, Sólyom Boglárka, Kiss Eszter
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Olvasni a lelki gazdagságért
(Szépirodalom-olvasási verseny a salgótarjáni Bolyaiban)

Hol volt, hol nem volt, az
Óperenciás tengeren is túl,
volt egy király. Volt neki há-
rom fia. Ezek a királyfiak a ta-
nulási idõn kívül egész ide-
jükben csak ültek, ültek a szá-
mítógépük elõtt. A palotának
több tízezer kötetes könyvtá-
ra volt. A király és a királyné
igen szerették volna, hogy
gyermekeikbõl olvasott em-
ber váljék. A királyfiak azon-
ban messzire elkerülték a bib-
liotékát. Szegény szüleik min-

den lehetségest megtettek az ügy érdekében, végül a pa-
lotába hívták az akkori világ bölcseit, de azoknak a bics-
kája is beletörött ebbe a nehéz fába. A királyi gyermekek
nem voltak hajlandók olvasni.

Így kezdõdhetne napjaink modern népmeséje. Ko-
runk átlaggyermekei sajnos ezekre a mesebeli királyfi-
akra hasonlítanak: semmiképp sem akarnak olvasni.
Ismeretterjesztõ könyveket még csak-csak, de szépiro-
dalmat szinte egyáltalán. Persze ez nem valami népme-
sei gonosz varázslat, nagyon is evilági okai vannak. En-
nek az írásnak azonban nem az a dolga, hogy ezeket
elemezze. Megtették ezt már mások. Könyvtárosok, ol-
vasásszociológusok, magyartanárok, szépírók. Egy
biztos: ha nincs otthoni minta, a könyv folyamatos lát-
ványa a szülõk kezében, akkor késõbb az iskola ilyen
irányú tevékenysége szinte reménytelen. Mégis újra és
újra megpróbálja. Mert ez a dolga. Akkor is, ha szélma-
lomharc.

Így tesz minden tanévben a salgótarjáni Bolyai is,
amikor meghirdeti szépirodalom-olvasási versenyét
Nógrád Megye 7-8. osztályosai számára. Az idén drámai
mûvek olvasása volt a részvétel feltétele: Szigligeti Ede
Liliomfi, George Bernard Shaw Pygmalion és Molnár Fe-
renc Liliom címû mûve. Szerelem, emberi együttérzés,
barátság. Ezek a korosztály számára jól „fogható” örök
emberi érzések kötik össze a három színjátékot.

A zsûrizés megtisztelõ feladatát Bódi Györgyné dr., a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója, Básti

Istvánné, a Madách Gimnázium nyugalmazott igazgató-
ja és Pálfalvai Zoltán, a Bolyai Gimnázium és Szakkö-
zépiskola igazgatója látta el.

2008. január 11-én kilenc csapat versenyzett külön-
bözõ megyei iskolákból. A hagyományos forgatókönyv-
be minden évben beletartozik a drámajáték, a diákszín-
játszás. Elõzetes feladatként egy háromperces jelenetet
kell bemutatniuk valamelyik olvasott mûbõl. A felkészí-
tõ tanárnak tehát nincs könnyû dolga. Négy fõs a csapat,
olyan négy gyereket kell találnia, akik tudnak szépen,
érthetõen beszélni, viszonylag jól mozognak a színpa-
don, és olvasni is szeretnek. Kétségtelenül ez  a verseny
leglátványosabb része.

Az írásbeli feladatok a mûvek ismeretére kérdeztek rá
(szereplõk párosítása, mûismereti totó, idézet felisme-
rés, a szereplõk foglalkozása, filmrészlethez kapcsolódó
kérdések).

Az izgalmas versenyben két csapat között az elsõ he-
lyen holtverseny alakult ki. A helyezést eldöntõ kérdé-
sek bizonyították, hogy két alaposan felkészült társaság-
gal állt szemben a zsûri, bármit kérdeztek, mindkét csa-
pat azonos módon, helyesen tudta a választ.

Ezért a zsûri igazságos döntése alapján két elsõ he-
lyezettje lett a vetélkedésnek: a ságújfalusi általános is-
kola (csapattagok: Szentes Júlia, Percze Fruzsina, Stei
Alexandra Luca, Kakuk Marcell; felkészítõ tanár:
Dénesné Tari Zsuzsanna) és a vanyarci Veres Pálné Ál-
talános Iskola (csapattagok: Csomor Boglárka, Duhonyi
Nikolett, Kovács Teodóra, Menczelesz Adrián; felkészítõ
tanár: Hugyeczné Nedeliczki Mária). Harmadik helye-
zett lett a szécsényi csapat (csapattagok: Jaszik Zsófia,
Csizmadia Kinga, Szigeti Zsófia, Lotharidesz Dalma; fel-
készítõ tanár: Végh Gáborné).

Müller Péter így vélekedik a szépirodalom-olvasásról
egyik írásában: „Olvasni nem azért érdemes, hogy ‘mû-
veltek’, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen
életünkben sok ezer életet leéljünk és megtapasztaljuk,
milyen a bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a szüle-
tés, a halál, a hazátlanság és a szerelem, hányféle hit,
rögeszme, félelem mozgathat egy embert…” A Bolyai
Gimnázium és Szakközépiskola irodalmi versenyében
résztvevõk  lélekben mindenképpen gazdagodtak.

Sóvári László
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Civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban

2007. december 19-én a
Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskola angol mun-
kaközössége 4. alkalommal
szervezte meg civilizációs
vetélkedõjét. A versengés
nyelve az angol, és általános
iskolás diákok számára hir-
deti meg minden évben a
gimnázium. A legfõbb cél az,
hogy arra ösztönözzék az
angol nyelv iránt érdeklõdõ-
ket, hogy továbbfejlesszék
tudásukat és tágítsák látókö-

rüket.
Az idén London volt a téma, így a brit fõvárosról

elõzetesen kiadott angol nyelvû anyagot kellett feldol-
goznia azoknak a tanulóknak, akik felkészítõ tanáruk
segítségével belevágtak a feladatba. A versenyen olyan
kérdésekkel találkoztak, amelyek a feldolgozandó szö-
vegen alapultak. A szervezõk sokféle feladattípussal
ellenõrizték a diákok felkészültségét: szöveges pre-
zentációval bemutatni egy londoni nevezetességet; fe-
leletválasztós teszt; villámkérdések; párosításos fel-
adat; képösszerakás vagy pl. videofilmre épített infor-
mációgyûjtés.

A vetélkedõ 14.00-kor kezdõdött és kb. 1/2 5-kor
hirdette ki a négytagú zsûri az eredményt. A gimnázi-
um aulája kellemes környezetnek bizonyult a feldíszí-
tett karácsonyfával és más ünnepi díszítéssel. A szer-
vezõk arról is gondoskodtak, hogy a karácsonyi han-
gulat is teljes legyen: a verseny végén egy Christmas
Party-s elõadásra került sor, majd finom szendvicsek-
kel, házi süteményekkel vártak minden résztvevõt az
iskola ebédlõjében.

Természetesen egy ilyen versengésen az ered-
ményhirdetést várjuk a legnagyobb izgalommal. A he-
lyezések a következõképpen alakultak:

1. helyezett – Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Pásztó
Juhász Bálint, Szigeti Bence, Farkas
Attila, Németh Vivien
Felkészítõ tanár: Gömbicz Nándorné

Két második helyezést adtunk ki: 
2. helyezett – SKÁID Beszterce Lakótelepi Tagiskola

Bolla Krisztina, Csányi Fruzsina,
Henglár Ádám, Pádár Nikolett
Felkészítõ tanár: Mojzes Andrea

2. helyezett – SKÁID Gagarin Intézményegység
Juhász Noémi, Kovács Vivien, Mik-
lós Enikõ, Sztrémi Dóra
Felkészítõ tanár: Máté Mariann

3. helyezett – SKÁID Gagarin Intézmémyegység
Szojka Ágnes, Tamásy Alexa, Torday
Péter, Szendrõdi Bence
Felkészítõ tanár: Karakasev Éva

Végül, de nem utolsósorban nagyon fontos elmonda-
ni, hogy támogatóinknak sok felajánlást, szép ajándéko-
kat köszönhetünk. Említsük meg õket név szerint is:

SODEXHO Magyarország Kft., Papírcentrum,
Tarjánhõ Kft., Kódex-Líra Tankönyvterjesztõ Kft., Sal-
gótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Oxford
Kiadó, Eglo, Lívia Csokoládégyár, Professional Kft.

Batkiné Tótok Katalin
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100 éves a Nyugat

2008-ban ünnepeljük a
Nyugat indulásának 100. év-
fordulóját. Ebbõl az alkalom-
ból magyartanáraink játékos
irodalmi vetélkedõt szervez-
tek nekünk a témában.

Február 19-én velünk
együtt 9 csapat vett részt a
megmérettetésen. Ekkor már
túl voltunk az elõzetes fel-
adat, azaz egy mûveltségi fel-
adatsor kitöltésén, amit egy-
két suli utáni könyvtári bön-
gészéssel mindenki könnye-
dén megoldott.

A versenykiírásból kiderült az is, hogy minden csa-
patban lennie kell egy-egy „rikkancsnak”, akinek
megnyerõ, vásárlóvonzó szövegével kell majd korhû
ruhában, életszerûen árulnia a Nyugat elsõ számát.
Nálunk én kaptam ezt a szerepet. Vicces volt, mikor
bementünk a terembe, és megláttam a sok kockás in-
ges, húzentróglis, kalapos „kollégát”, kezükben egy
Nógrád Megyei Hírlappal vagy Sport Magazinnal, ki
mit tudott épp szerezni a Nyugat elsõ számának szim-
bolizálására.

A verseny pörgõs volt, telis-tele izgalmas, szórakoz-
tató feladatokkal. A totó és a tesztkérdések fõként Ady,
Babits, Kosztolányi és Móricz Zsigmond életével és

munkásságával foglalkoztak. Mi beosztottuk egymás
között, hogy ki melyik szerzõ életpályájából „képezi
ki magát”, így a kérdésekre mindig tudta valaki a vá-
laszt a csapatból.

A képfelismerés sem fogott ki rajtunk, bár az egyik
írót úgy kellett volna felismernünk, hogy az 5 éves ko-
ri önmaga szerepelt a fotón. Nála csak tippeltünk.

Sokat nevettünk az Activity során, mert a legtöb-
ben nagyon kreatívan oldották meg a feladatot. Akad-
tak elég nehéz feladványok is, most például a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül jut az eszembe.

Szép élménnyel lettünk gazdagabbak, és még az el-
sõ díjat is elvittük.

54

Vetélkedõk

Ferhan Alida
11.C
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A Kitaibel biológiaversenyrõl

A Kitaibel Pálról elneve-
zett biológiai és környezetvé-
delmi versenyt azoknak a di-
ákoknak rendezik, akik kilen-
cedik és tizedik évfolyamos
korukban szeretnék össze-
mérni tudásukat megyei és
országos szinten. A megyei
fordulóban továbbjutó tanu-
lók képviselik megyéjüket,
ezáltal iskolájukat is a mo-
sonmagyaróvári döntõben. 

Az idei tanévben Barrak
Ibrahim, 10. A osztályos ta-
nuló a megyei elsõ helyezést

követõen jutott tovább az országos döntõbe, ahol a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel. 

Ahhoz, hogy valaki sikeresen felkészüljön a végsõ
tudáspróbára, és méltóképpen képviselje iskoláját,
megyéjét, kitartó munkára, széles látókörre és a bioló-
gia tantárgy szeretetére van szükség. Ha mindhárom
feltétel teljesül, akkor a siker „majdnem” garantálható.

Kezdõ tanárként én is nagy izgalommal vártam az
országos fordulót. Vajon megfelelõen felkészültünk-e?
Átnéztünk minden elõzetesen kijelölt háttéranyagot?
Megnéztük a növényeket, állatokat? Ilyen és még ha-
sonló kérdések fordultak meg a fejemben.

A döntõ folyamán örömmel tapasztaltam, hogy
olyannyira jól sikerült a felkészülés, hogy megelõzve
a nagynevû gimnáziumok versenyzõit a bolyais diá-
kunk a legjobb nyolc tanuló szóbeli versenyéig, majd
végül a dobogóig „menetelt”. A minden várakozást
felülmúló eredmény még több erõt adott tanárnak és
diáknak egyaránt, hiszen a kitûzött célokért küzdeni
kell, a célokat elérni pedig közös erõvel, kitartással
lehetséges. 

A szép eredmény kapcsán biztatok minden olyan
diákot, aki érez magában erõt és szorgalmat, valamint
aprócska szeretet a biológia iránt, hogy próbálja meg,
hiszen veszíteni való nincs, a szép sikereket elérni
egyáltalán nem lehetetlen! A legjobb érzés azonban a
sikerélmény megélése! Ezzel a pár gondolattal kívá-
nok jó versenyzést, szorgalmat, erõt, türelmet minden
bolyais kisbiológusnak!

Varga Tamás
biológia tanár
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Chicagói diákcsere
(Egy álom megvalósult)

Amikor kb. egy évvel ez-
elõtt elõször hallottunk Szol-
ga László kollégánktól arról
az elképesztõ ötletrõl, hogy a
Bolyainak lehetne egy part-
neriskolája az USA-ban – hi-
tetlenkedve néztünk egy-
másra, és azt gondoltuk,
hogy ez egy álmodozó agyré-
me. És lám csak néhány nap-
ja érkeztünk haza két másik
kollégámmal – Bagyinszki
Boglárkával és Karádi Ta-
mással – az elsõ 15 fõs
bolyais diákcsoporttal a ten-
gerentúlról. 

Miután a chicagói Walter Payton College Prep
School 3 fõs tanári küldöttsége múlt év novemberé-
ben meglátogatta iskolánkat, márciusban pedig a Bo-
lyai János Gimnázium és Szakközépiskola iskolaveze-
tése utazott a partneriskola megtekintésére, megálla-
podás született, hogy az elsõ diákcsere 2007. szeptem-
ber 17-én indul.

Így történt, hogy felejthetetlen két hetet tölthettünk
a Michigan-tó partján elterülõ városban. Partnerisko-
lánk egy állami finanszírozású, igen jó felvételi ered-
ményekkel büszkélkedõ, modern intézmény, ahol a
matematika és az idegen nyelvek oktatása nagy hang-
súlyt kap.   Oktatási rendszerük sokban eltér. Tapasz-
talhattuk, hogy mi Magyarországon sokkal több lexi-
kális anyagot tanítunk meg a gyerekeknek, ott pedig
inkább a kérdésfeltevésen, problémamegoldáson, pro-
jektmunkán van a hangsúly. Jóval kevesebb tantár-
gyat tanítanak, és a diákoknak több választási lehetõ-
ségük van a tudományterületek részei között. 

A csereprogram elsõ lépéseként diákjaink már júni-
usban felvették a kapcsolatot az amerikai diákokkal e-
mailben, tehát a nyár folyamán már az interneten ke-
resztül megismerkedhettek egymással. Így a több
mint 10 óráig tartó repülõút után, amely egyesek szá-
mára az elsõ repülés volt és felejthetetlenül szép – a

családok izgatottan vártak minket a chicagói O'Hare
repülõtéren. 

Kint tartózkodásunk ideje alatt az óralátogatások-
nak köszönhetõen bepillantást nyerhettünk partneris-
kolánk életébe. Minden nap megnéztünk valamilyen
helyi nevezetességet. Így például szakavatott (építész)
idegenvezetõ magyarázta el Chicago építészetének sa-
játosságait. Itt kezdtek el felhõkarcolókat építeni, és
arra a mai napig büszkék, hogy városuk különbözik a
többi USA-beli várostól. Itt található Észak-Amerika
legmagasabb épülete is, a Sears Tower. 

Megnéztünk több érdekes múzeumot is, és az
ócenáriumban láttunk delfin show-t, ahol megtudhat-
tuk, hogyan idomítják ezeket az intelligens állatokat. 

Mivel a diákok cserepartnerüknél laktak, bepillan-
tást nyerhettek az amerikai családok hétköznapjaiba
is. Sok minden másképp van, mint nálunk. Például a
gyorséttermek ételei és a zacskóból fogyasztott nassol-
ni valók után megtapasztaltuk, hogy mit is jelent való-
jában az, hogy a 'magyar ízeknek nincs párja'. 

Mivel 7 óra az eltérés, az idõzónák miatt eleinte ne-
héz volt megszokni, hogy amikor mi itt nyugovóra té-
rünk, ott még csak délután 4 óra van. Amikor ott fel
kellett kelni, itt még csak az éjszaka elején járunk. 

A két hét elteltével páratlan élményekkel gazdagod-
va tértünk haza errõl a kivételes lehetõséget nyújtó
utazásról.

Zsiveráné 
Fekete Borbála

csoportvezetõ tanár
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Amerika diákszemmel

Igazság szerint már nem
is tudom, hogy kezdõdött az
egész. Az a lényeg, hogy egy-
szer csak abban a csoport-
ban találtam magam, akik
részt vesznek a chicagói (szi-
gorúan „sikágó”-nak monda-
ni!) Walter Payton Középis-
kola és a mi Bolyai Gimink
között létrejövõ csereprog-
ramban. Miután a nyár során
sikerült mindenkinek kap-
csolatba lépnie a partnerével
(kivéve a kivételek), és még a
vízumot sem tagadták meg
egyikünktõl sem, végül egy

szép hétfõn, ami mellesleg szeptember tizenhetedik
napja volt, könnyes búcsút vettünk szeretteinktõl és
elrepültünk Chicagóba. Nem mintha az olyan hipp-
hopp ment volna, tíz óránál ugyanis biztosan többet
töltöttünk a levegõben.

Az elsõ este izgalmai után – megismerkedés a család-
dal, az elsõ pillantás a városra, na meg az elveszett cso-
magok – másnap már az iskolában „húztuk az igát”, ül-
tünk az órákon, spanyolon, matekon – végül is matek-
csereprogram ez –, irodalmon, csak hogy azokat említ-
sem, amelyekre én kerültem. Ez a csütörtökök kivételé-
vel minden hétköznap így ment – bent ültünk az elsõ
két-három órán a partnereinkkel, majd elindultunk cso-

portosan megnézni valamit a városban: jártunk felhõ-
karcolók kilencven-sokadik emeletén – viszont még on-
nan sem lehetett látni a hatalmas Michigan-tó túlpartját
–, sétáltunk idegenvezetõinkkel a város szabályosan
megtervezett utcáin, a felhõkarcolókat és más látvá-
nyosságokat ezúttal földközelbõl szemlélve, csak hogy
aztán leheveredjünk egy park tökéletesen gondozott
zöld gyepére, megnéztük a Sue nevû T-Rex csontvázát
a Field Múzeumban, a delfin-show-t a Shedd
Aquarium-ban, tanultunk a fekete lyukak természeté-
rõl az Adler planetáriumban, vagy csodáltuk a modern
mûvészek alkotásait az Art Institute-ban, csak hogy a
hirtelen eszembe ötlõ programjainkat említsem.

Nekem személy szerint nem a „hivatalos”, szer-
vezett programok tetszettek leginkább, hanem azok,
amikre csak akkor mentünk, ha kedvünk tartotta.

Remélem, soha nem felejtem el azt
a koncertet a Bill's Blues kocsmá-
ban, a színházi elõadásokat a két
szombaton, se a Chicago Whitesox
– Detroit Tigers baseball-meccset
(a Sox nyert). És ha már a remé-
nyeimrõl beszélek: remélem, ne-
künk is sikerül majd a tíz napra
hozzánk költözõ chicagói baráta-
inknak legalább annyira izgalmas,
érdekes és tartalmas programokat
kitalálnunk, mint amilyeneket õk
szerveztek nekünk.

Erdõs Bálint 
12.D
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Az amerikai cserepartnerek látogatása iskolánkban

Tizenöt bolyais diák csa-
ládja várta izgatottan 2008.
március 11-ét, amikor megér-
keztek Salgótarjánba a chica-
gói cserepartnerek. Az ameri-
kai diákokat három tanáruk
kísérte el: Doug O'Roark, ma-
tematikatanár, aki a Walter
Payton College Prep School ré-
szérõl a csereprogram atyja,
P.J. Karafiol, szintén matema-
tikatanár és Maggie Folk, bio-
lógia-kémia (természettudo-
mány) szakos tanárnõ. 

Az amerikai diákok is ké-
szültek a magyarországi utazásra, mert sok információt
begyûjtöttek hazánkról, és külön kérésük is volt, hogy a
tervezett programok mellett még mást is szeretnének
meglátogatni. A Rubik-kocka Gyárba ugyan nem tudtuk
õket elvinni, de a zsinagógát sikerült meglátogatni. 

Miután a magyar történelemrõl ismertetést kaptak,
megtekinthették a történelmi vonatkozású emlékhelye-
ket, nevezetességeket - (Parlament, Hõsök tere, Szent Ist-
ván Bazilika, Budai vár, Mátyás templom). 

Nem hiányozhattak a programból Nógrád megye ne-
vezetességei sem. A lelkes tengerentúli diákcsapat na-
gyon élvezte a somoskõi vártúrát. Hallani sem akartak
arról, hogy az esõs idõjárás miatt inkább múzeumba
menjenek. A világörökség részét képezõ Hollókõ sem
maradhatott ki a meglátogatandó nevezetességek sorá-
ból. Ipolytarnócon igazi élmény várta a vendégeket az új,
történelmi idõutazást nyújtó négydimenziós moziban.

Intézményünk angol tanárainak csapatmunkája tette
lehetõvé, hogy ilyen gazdag és színes programot tudjunk
nyújtani. Nagyon sok segítséget kaptunk a programok
megvalósításához a magyar cserediákok szüleitõl és az
iskola szülõi választmányának tagjaitól is. Szécsényben
nagyon kellemes, kulturált környezetben sikerült meg-
tartani az üdvözlõ party-t, ahol a fiatalok és szüleik is jól
szórakoztak. Kazáron a szülõk közössége különleges él-
ményt biztosított a vendégek számára. A riolit tufához
vezetõ gyalogtúra és a finom cukrászsütemények elfo-

gyasztása után az önként vállalkozó fiúkat és lányokat
beöltöztették kazári népviseletbe, valamint a helyi asszo-
nyok népdalokkal és néptánccal szórakoztatták a lelkes
vendégeket, miközben sûrûn kattogtak a fényképezõgé-
pek. Igazán helyre menyecskéket és nyalka legényeket
sikerült varázsolni a chicagói vendégekbõl.

Nem maradhatott ki a salgótarjáni programból az
öblösüveggyár meglátogatása sem, ahol a helyi termé-
kekbõl szuvenírt is beszerezhettek.

Zsiveráné 
Fekete Borbála 



Az a tény, hogy a
polgármesteri Hivatal-
ban is fogadták a chica-
gói vendégeket, azt
mutatja, hogy nem-
csak gimnáziumunk
számára, hanem a vá-
ros számára is fontos
ez a cserekapcsolat.  

Ízelítõt kaphattak
vendégeink az iskola életébõl, nemcsak néhány tanóra
meglátogatásán keresztül, hanem azáltal is, hogy a már-
cius 15-i megemlékezésen is részt vettek. 

Mivel a cserekapcsolat szakmai témája a matematika,
külön program keretében ismerkedhettek Bolyai János
munkásságával. Az érdeklõdõk meghallgattak egy be-
mutatót Bolyai János nemeuklidészi modelljeirõl. Buda-
pesten részt vehettek egy angol nyelvû matematikasze-
mináriumon, amelyet kifejezetten amerikai diákok szá-
mára szerveznek. A diákok érdeklõdéssel hallgatták az
elõadásokat, és elgondolkodtak azon, hogy a jövõben
esetleg itt folytathatnák ilyen irányú felsõfokú matemati-
kai tanulmányaikat. 

Hétvégén, a családi napon többen Egerbe kirándul-
tak, de voltak, akiket Aggtelekre vittek el. 

A búcsúesten megtekinthették a 12. C osztály diák-
napra készített, angol nyelvû felirattal ellátott filmjét,
amelyet a chicagói utazás ihletett. A néptánc és a népze-
nei bemutató után együtt ropták a csárdást magyar és
amerikai diákok és tanárok. A bolyais diákok chicagói
emlékeik alapján, a Walter Payton College Prep School di-

ákjai magyarországi élményeik alapján töltöttek ki totót
szinte hibátlanul.

Magyarországi tartózkodásuk végén többen is kife-
jezték óhajukat, hogy szeretnének máskor is eljönni
hozzánk, mert jól érezték magukat, és még sok más ne-
vezetességet szeretnének megnézni elsõsorban Buda-
pesten.
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Irány Anglia!

Számos családnak hóna-
pokig tartó spórolás, napo-
kon át tartó csomagolás,
majd cipekedés, 36 órányi
törõdés és félig átaludt éjsza-
ka az autóbuszban a végte-
len autópályán. Megéri?

A kéttannyelvû képzés-
ben résztvevõ tanulóink min-
denesetre már a középiskola
elsõ napjától kezdve alig vár-
ják, hogy a 10. osztály elején
mindennek a kényelmetlen-
ségnek kitegyék magukat.

Szeptember elején ugyanis – már ötödször, ebbe a
városba 3. alkalommal – indultak útra a 10.C-s tanulók
az angliai Basnstapllbe, hogy világot lássanak, élesben
próbálják ki, mit ér a nyelvtudásuk, s hogy angol nyel-
vi környezetben fejlesszék készségeiket.

A kéttannyelvû képzésben résztvevõ diákok szá-
mára tantervi követelmény, hogy egy kétnyelvi osz-
tályban is tanuljanak angol nyelvtanfolyamon. Sze-
rencsésnek érezhetjük magunkat, hogy Anglia egyik
legszebb vidékén a dél-nyugati Devon megyében levõ
tengerparti kisvárosban sikerült – most már tartósnak
mondható – együttmûködést kialakítani a SOL (az an-
gol nyelv tanulását segítõ szervezet) nyelviskolájával.
Iskolánk mintegy 60 tanulója vesz részt angol nyelvi
képzésben Basustapleben.

A kisváros a Taw folyó torkolatában épült, amely
Anglia egyik legrégebbi tengeri kapuja az Atlanti-óce-
ánon át Amerika felé, emellett a környék gazdasági és
kulturális központja színes történelemmel, számos
nevezetességgel, élénk közösségi élettel, hagyomá-
nyos piacokkal és fesztiválokkal. Tavasztól õszig sze-
met gyönyörködtetõ virágdíszbe öltözik, nem véletle-
nül nyerte el 1990 óta minden évben a „Virágos Ang-
lia” mozgalom elsõ díját.

A turistaközponttá vált város hírnevét az angolt tanu-
ló csoportok is viszik Európa szerte. A nyelviskola célja
a kommunikációs készségek fejlesztése, a már elsajátí-
tott nyelvtanulás gyakorlása, a szókincs bõvítése, a be-

szélt nyelv megértésének segítése. Gyermekeink napi
3x60 perces angolórán vettek részt. A jól képzett lelkes
tanárok óráról órára olyan feladatsorokat készítettek,
amelyek nemcsak beszélgetésre késztették a tanulókat,
hanem bõvítették ismereteiket az országról, a helyi kul-

Vincze Béláné



túráról is. Ösztönzõ, bátorító légkört teremtettek, s a ta-
nítványaink mindennap azzal az örömmel jöttek ki az
iskolából, hogy „mindent értettem, sok hasznos dolgot
tanultunk, és nagyon sokat beszélgettünk angolul” – ho-
gyan az egyik kislány összegezte tapasztalatait.

A tanfolyam alatt helyi családok adtak otthont gyer-
mekeinknek.

A családok feladata nem csupán a szállás biztosítása,
hanem a gyerekekkel való foglalkozás is. Ezt az iskola is
segítette azzal, hogy a családdal közösen megoldandó

házi feladatokat is adtak a gyerekeknek. Bár változó in-
tenzitással, de a lehetõségekhez képest – csupán az esté-
ket töltöttük együtt – igyekeztek bevonni a gyerekeket a
család életébe. „Nagyon kedves volt a fogadó családunk
– mesélte az egyik diákunk. – Sokat foglalkoztak velünk,
és nagyon odafigyeltek ránk. Minden este bejöttek autó-
val értünk a városba. Sokat beszélgettünk, leginkább ét-
kezések során, és sok mindent megbeszéltek velünk, té-
vézést, stb. Nagyon jól éreztem magam náluk!”

Már a csatornán való átkelés során elkezdtünk is-
merkedni az országgal, hiszen a híres doveri fehér szik-
lák már félútról hívogatják a látogatót. A kikötõtõl kb.
400km-es út várt ránk, amit kihasználtunk néhány ne-

vezetes hely megtekintésére. Elõször Lantesbusyben
álltunk meg, ahol megtekintettük Anglia egyik legré-
gibb és legnagyobb katedrálisát és óvárosát.

Korán délután a legrejtelmesebb nevezetesség várt
ránk: oly sok angolórai olvasmány után ott állt elõt-
tünk Stonhenge.

Az elsõ este ismerkedéssel telt el a családoknál. A
második naptól kezdve minden délutánt kirándulások-
kal töltöttünk.

Elõször Tim és Tom, a két jókedvû idegenvezetõ
Barustanle-lel ismertetett meg minket. Tom speciális
kurjantással adta a járókelõk tudtára, hogy egy távoli
kis országból jöttek gyerekek angolt tanulni, akik han-
gos tapssal és éljenzéssel üdvözöltek minket. Ezután
következett a városnézés több száz éves házakkal,
templomokkal, régi iskolával, ahol John Gay, a Koldus-
opera szerzõje is tanult, és sok-sok mesével a város
történetérõl. A többi délutánon a környék legszebb he-
lyeire látogattunk. A jó idõnek köszönhetõen Woola
cowbe-ban fürödtünk az óceánban, Sepacowbe-ban,
a hegyekkel körülvett öbölben épült ékszervároská-
ban megtanultuk, hogyan mûködik a kikötõi zsilip.
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Másnap a magas tengerparti ösvényen végigsétálva át-
kukucskáltunk a Walesi oldalra is, majd Lynmoute-be
érkeztünk. Csodaszép tengerparti városba, ahonnan a
Lyn folyócska vizét használó, mérnöki bravúrral épült
felvonó segítségével juttatnak Lyntonba, a város hegy-
tetõn épült „ikertestvérébe”.

Az egész napos kirándulásunkat Exterbe, Danon
megye központjába tettük, ahol a város történetét be-
mutató film után római kori emlékeket, a helytörténe-
ti múzeumot és az egyik legszebb középkori székes-
egyházat néztük meg.

Természetesen számot is kellett adnunk arról, amit
tanultunk. Az utolsó barustaple-i napon tanítványaink-
nak egy városismereti quizt kellett megoldani a helyi
babosikkal közösen, akik épp úgy élvezték a játékot,
mint a mi tanítványink. Délután pedig minden csoport
kis mûsort rendezett a tanultakból, hangulatos show-
mûsor kerekedett belõle a kultúrház színpadán.

Angliai tartózkodásunk végére tartogattuk a gyere-
kek számára legizgalmasabb kalandot: Londont. Sajnos
a másfél nap csak egy röpke pillantásra elég a 10 milli-
ós metropoliszban. Az elsõ délután buszos városnézé-

sen próbáltunk képet alkotni a város jellegérõl, építé-
szetérõl, a Temze hídjairól. A híres panoptikum megte-
kintése után, amit a csoport minden tagja élvezett, a
London Eye-rõl a magasból csodálhattuk az ezer éves
várost a Towerrel, a Posliamezttel és a jelenleg is épülõ
felhõkarcolókkal. Az utolsó napunkon gyalogosan jár-
tuk be a belvárost „testközelbõl” megtapasztalva az ed-
dig lecke ízû helyeket: a Buckhingan Palace-t, a West-
minster Abbeyt, a White Hallt, a Traffalgar Square-t, a
londoni parkokat. Egy pillanatnak tûnt ez a nap, s már-
is indulhattunk haza felé, ami, valljuk be, bármilyen
mesés helyeket is láttunk, mindig jólesõ érzés.

Fárasztó majd két-hét volt mögöttünk: napi több
órás tanulás, házi feladatok, sok-sok kirándulás, uta-
zás, alig volt szabadidõnk, a pihenésre nem is gondol-
tunk. De varázslatos helyeket láttunk, kedves, segítõ-
kész, vendégszeretõ emberekkel találkoztunk, új ba-
rátságokat kötöttünk, s minden tanítványunk élvezte
munkája eredményét: milyen nagyszerûen boldogul
nyelvtudásával.

Valamennyien bármikor szívesen visszamennénk:
mert megéri!
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2008 telén is megszervez-
te Pálfalvai Zoltán igazgató
úr és Tóth Zénó tanár úr a
hagyományos „Bolyais”
sítábort, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni nekik,
magam és a társaim nevé-
ben. Idén is Ausztriába utaz-
tunk, de most egy másik vá-
rosba: Loser Altausse-be. Az
út Salgótarjántól 610 km, de
gyorsan telt. Budapesten
csatlakozott hozzánk Síbá
(évek óta jól bevált síokta-
tónk). Már a buszon jól

„összerázódott” a csapat, s a szálláson a hangulat csak
még tovább fokozódott. Az esti megbeszélés után ki-
sebb-nagyobb csoportokba rendezõdtünk, és „átvet-
tük a hatalmat a szálloda felett”! Mivel az estéink álta-
lában kissé hosszúra nyúltak…a reggelek nehezen
kezdõdtek. Napközben sí-tudásunk szerint megbon-
tott csoportokban síeltünk, (már aki tudott) de el kell

Sítábor – 2008
Sítábor. Mit jelenthet egy bolyais diák számára? Jelenthet egy hét felhõtlen szabad-
ságot a havas lejtõkön. Jelentheti az esti közös játékokat, bulikat. Jelenti egy szép és ne-
héz sport technikájának megtanulását, csiszolását. Minden résztvevõ más-más oldalról
közelítené meg a saját beszámolóját. Egy azonban biztos: egyszer ki kell próbálni. Ebben
az évben Mede Anna 10.A osztályos tanuló élményeit olvashatjuk.

Mede Anna
11.A

Tóth Zénó
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ismernem, hogy az utolsó napokban már mindenki
egész ügyes volt. Síbá egész nap folyamatosan vala-
melyik csoportnak tartott oktatást, mialatt a többiek
önállóan síeltek (már aki nem felejtette bent magát a
büfében, vagy ahogy az osztrákok hívják: hüttében).
A snow-boardosok egész nap szabadon száguldoztak
a lejtõkön. A hatalmas pályarendszerben mindenki ta-
lált tudásának és kedvének megfelelõ síterepet. A fel-
vonók gyorsak és kényelmesek voltak. 

Mikor elfáradtunk, megkerestük a legközelebbi
hüttét, ahol hideg esetén bent melegedtünk, jó idõben
kint napoztunk a teraszon, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a környezõ hegyekre. Az ínycsiklandó ételek és
italok közül nehéz volt választani. Az egész napos sí-
elés után hullafáradtan értünk a szállodába, ahol sza-
unázhattunk, pingpongozhattunk, biliárdozhat-
tunk…! Az ellátás jó volt, a 3-4 ágyas szobákban oly-
kor 10-15-en is „bandáztunk”. Néhányan délutánon-
ként lesétáltunk a közeli kisvárosba, itt nézelõdtünk

és vásároltunk. A négy nap gyorsan elszaladt! Min-
denki élményekkel tele ért haza. Azóta is várjuk a kö-
vetkezõ évi sítábort!!!
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TALÁLKOZTAK A PÁRHUZAMOK
(A Bolyai nevet viselõ kárpát-medencei iskolák 7. találkozója. Ócsa. 2008. ápr.10-11-12.)

Budától egy napi járóföld-
re alapították a francia pre-
montrei szerzetesek a Bol-
dogságos Szûz Mária tiszte-
letére szentelt háromhajós,
kereszthajós román stílusú
bazilikát. E történelmi leve-
gõt árasztó félköríves díszí-
tésû mészkõfalak április 10-
én nem mindennapi ese-
mény nyitányának adtak ott-
hont. A „bolyaisok” találkoz-
tak itt immár hetedik alka-
lommal.

Bolyai Jánosnak bizonyára rengeteg idejébe telt bi-
zonyítani a híres állítást, az egyenesek a végtelenben
találkoznak. Nekünk, „bolyaisoknak” mindössze pár
percre volt szükségünk. Fogtunk egy térképet, egy vo-
nalzót és egy ceruzát. Majd húztunk nyolc vonalat,
melyek kiindulópontjai: Aknaszlatina, Marosvásár-
hely, Mosonmagyaróvár, Salgótarján, Zenta, Buda-
pest, Kecskemét. És hol találkoztak az egyenesek? A
nyolc egyenes az Ócsa feliraton találkozott.

Kiindulópontjuk nem véletlen.
Minden egyes településen van egy
iskola, melynek nevében ott áll a
Bolyai név. Ezen iskolák között
2002-ben létrejött egy szövetség,
melynek egyelõre kilenc tagja van,
de ebben az évben vendégül láttuk a
baróti iskola képviselõit is, akik
most „megfigyelõként” vettek részt
az eseményeken.

A határon túlról már április 9-én
szerdán megérkeztek a vendégek,
akiket másnap délelõtt egy rövid bu-
dapesti városnézésre invitáltak a
szervezõk. Majd a többi résztvevõ-
vel kiegészülve délután átvonultak a
nagy hagyományú református temp-

lomba, ahol a találkozó ünnepélyes megnyitójára került
sor. Az ócsai iskolaigazgató, Zsadányi László, Nt. Han-
tos Péter református lelkész és Szûcs Lajos országgyû-
lési képviselõ, Pest Megye Közgyûlésének elnöke mon-
dott köszöntõt. Annak, hogy ez a találkozó ebbõl a cso-
dálatos történelmi ereklyébõl indul el, szakrális jelenté-
se van – hangsúlyozta a lelkész. – A templom és az is-
kola a kultúra plántálásában évszázadokon keresztül
mindig összekapcsolódott a test, a szellem és a lélek
harmóniáját szolgálva.

A megnyitó után a gimnáziumba vonult át a népes se-
reg, ahol az ócsai bolyais diákok és a vendégek által ösz-
szeállított változatos és színvonalas mûsort tekinthetett
meg a közönség. Természetesen az erre az alkalomra írt
Bolyaisok dala sem maradhatott el, melynek szövegét Vi-
rág Miklós, zenéjét Katona Zsombori Pál szerezte. A Bo-
lyai-szövetségnek tehát már nem csak alapító okirata,
vándordíja, de immár saját dala is van, mely nagy sikert
aratott a résztvevõk körében.

Bálint István, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum igazgatójának mondása nyomán, miszerint:
„Ha Bolyai Farkas nincs, Bolyai János sincs”, így, ha
matematika verseny nincs, Bolyai-találkozó sincs! Az

Sóvári László
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ide érkezõ csapatok mindegyike részt vett egy többfor-
dulós matematikai levelezõ versenyen, melynek ered-
ményhirdetésére a mûsor után került sor.

Mint minden találkozón, itt is vetélkedtek a csapatok.
Az elsõ feladat, jobban mondva házi feladat egy rövid-
film elkészítése volt. Témája: „Van esélyed nálunk? -
esélyegyenlõség a Bolyaiban”. A film a pénteken meg-
rendezett emberi jogi nap elõkészítõje volt. Péntek dél-
elõtt az ócsai diákok és a vendégek különbözõ elõadáso-
kon és tréningeken vettek részt az adott témában.

Délután pedig a kilenc csapat összemérhette a tu-
dását az Egy-Másért Diákkör által szervezett és leveze-
tett vetélkedõn. A tét az Inczeffy Szabolcs által terve-
zett vándordíj, melyet mindig a gyõztes csapat iskolá-
ja birtokolhat egy évig.

A „fárasztó” munka után nem maradhatott el a jól
megérdemelt szórakozás sem: este a Bolyai-bálban
mulathatott minden bolyais. Ha valakinek esetleg hiá-
nyosságai lettek volna a tánctudás terén, az elõzõ este
a táncházban elsajátíthatott néhány lépést.

Szombaton Ócsa város nevezetességeivel ismerked-
hettek a vendégek. A tájházban élvezetes idegenveze-
téssel és finom mézeskaláccsal fogadták õket a szerve-
zõk. Nem maradhatott el a pincesori borkóstolás sem.
95 nádfedeles homoki pince található itt, melyeknek
sajátos az építési módja: nem lépcsõ vezet le, hanem
lejtõ, az ajtó pedig lenn van a lépcsõ alján. Majd egy
nem mindennapi foglalkozáson vehettek részt a ma-
dárgyûrûzõ táborban. Egy madarász vezetésével ki-
sebb csoportokban kimehettek a befogó hálókhoz,
amelyekben zöldikét, meggyvágót, cserregõ nádi po-
szátát, vörösbegyet és nádi tücsökmadarat találtak.
Méretüknek megfelelõ gyûrût kaptak, s mehettek újra
az útjukra. Érdekes volt látni a különleges madarakat
testközelbõl, illetve az ornitológusokat munka közben.

A három nap alatt – míg a diákok ismerkedtek, ve-
télkedtek, szórakoztak – az iskolák igazgatói és peda-
gógusai kerekasztal-beszélgetések keretében cserélték
ki az oktatás, nevelés során szerzett tapasztalataikat.
Tanácsokat adtak egymásnak, hogy gyorsabban és
hatékonyabban tudjanak igazodni az Európai Unió ál-
tal támasztott követelményeknek.

Szombaton délben búcsút vettek egymástól diá-
kok, tanárok, vendéglátócsaládok. De ez a búcsú csak
egy évre szól. Jövõre ismét beigazolódik a fent említett
tétel, csak az egyenesek ezúttal Szombathelyen talál-
koznak majd.

67

Utazások



68

Utazások

Hiszem, hogy az élet min-
den pillanatban egy új felfe-
dezést tartogat számunkra,
csak tudnunk kell ezeket fel-
ismerni és megélni. Ezek a
pillanatok – amikor egyszer-
re minden sokkal egysze-
rûbbnek, tisztábbnak és sze-
rethetõbbnek tûnik – akár
egész életünket meghatároz-
hatják.

Az augusztusi olvasótá-
bor számomra a felfedezés-
rõl szólt. Rengeteg ismeret-
len (de egyáltalán nem ide-

gen) ember, mind más-más személyiség, nem tudom,
honnan jöttek és hová tartanak - mit hoztak maguk-
kal, s majd mit visznek el. Mégis sokszor észrevettem,
megszólal bennem egy hang, s azt
üzeni: „õt ismerem valahonnan!”. De
honnan? A világnézetünk rokon ta-
lán? Vagy genetikai, társadalmi ro-
konság van köztünk? Valamiféle bio-
kémiai rezonancia? Találkoztunk
már? Lehet, hogy csak emlékeztet va-
lakire? Nem tudom, de ismerõs. 

A táborban töltött napok alatt e tu-
catnyi ember valódi csapattá, egységgé kovácsolódott.
Érdekes volt részese lenni ennek a folyamatnak, me-

lyet nagyban segítettek a
különbözõ csoportos fog-
lalkozások, no és persze az
„angyalka- bárányka” já-
ték. A játék a tábor elsõ
napján indult, mikor min-
denki húzott egy cédulát,
melyen valamelyik társa
neve állt, s attól a naptól
kezdve arról az emberrõl
gondoskodnia kellett, apró
ajándékokkal, üzenetekkel
lephette meg Báránykáját.

Ez mindenki nagy kedvence volt, ugyanúgy ahogy a
kiscsoportos foglalkozások, melyeken az aktív munka
mellett csoportvezetõink igyekeztek idõt szánni be-
szélgetésre, vitára is, ezzel is közelebb hozva egymás-
hoz a táborozókat. Az is a felfedezés élményét nyúj-
totta nekem, hogy láttam, bizonyos dolgok mennyire
másképp is megközelíthetõk, úgy, ahogy én arra ad-
dig sohasem gondoltam. Jó volt megismerni, mi moti-
vál másokat, mik jelentik számukra az igazi értékeket. 

Mivel idén a tábor a reneszánsz megújulás jegyében,
valamint a Nyugat folyóirat 100. évfordulója alkalmából
szervezõdött, részt vettünk egy Nyugathoz kapcsolódó
mûveltségi vetélkedõn, ahol négyfõs csapatunk elsõ he-
lyezést ért el. A vetélkedõ során közremûködött Mizser
Attila, a Palócföld folyóirat fõszerkesztõje, valamint
Maróti István irodalomtörténész is. A tíz nap alatt vendé-
gül láttunk sok méltán ismert és elismert közéleti, irodal-
mi személyiséget, köztük Pomogáts Béla irodalomtörté-

nészt és Lévai Balázst, az m1 szerkesz-
tõ- mûsorvezetõjét, akivel igazi szellemi
pezsgésben érezhettük magunkat.

A táborban a „munka” mellett ter-
mészetesen helyet kapott a szórako-
zás is. Az esti filmnézések, a rene-
szánsz karnevál, a Dekameron-elõadá-
sok és az éjszakai erdei túra (termé-
szetesen elemlámpa nélkül) mindan-

nyiunk számára felejthetetlen élmények maradnak. 
Számomra mégis, ami a legjobb volt, hogy újra hin-

ni kezdtem abban, hogy
az emberek nem telje-
sen együttmûködés-
képtelenek, s nem min-
denki a saját varázsvilá-
gába elvonultan él –
mert sajnos a mai em-
beriség így mûködik. Jó
érzés volt azonos érdek-
lõdésû, gondolkodni tu-
dó, kreatív emberekkel
együttmûködni, közö-
sen alkotni.

A felfedezés élménye

Horváth Lili
10.D
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Olvasótáborban jártam

A nyár felejthetetlen ese-
ményei magával sodortak, s
egyik napról a másikra azt
vettem észre, csomagolnom
kell…

A tudat, hogy holnap itt
kell hagynom mindazt, ami
megszokott, ami ismert, s új
emberekkel kell találkoznom
– számomra érthetetlenül –,
negatívan hatott rám. Õszin-
tén, mindent megtettem vol-
na, csak a táborba ne kelljen
elmennem.

Aztán megláttam a sok is-
meretlen arcot, amelyek mögött egyéniségek rejtõz-
tek. Kezdtem visszatérni önmagamhoz, ahhoz az em-
berhez, aki imád barátkozni, új dolgokat megismerni.
Pozitív energia áramlott körülöttem a levegõben an-
nak köszönhetõen, hogy olyanok között voltam, akik-
re fel tudtam nézni, akik hoztak magukkal valamit,
amit nem szégyelltek megosztani velünk.

Amikor megérkeztünk a táborhelyre, jó volt látni,
hogy egy csapat emberke röpködött a dobozokkal, bõ-
röndökkel, csomagokkal. Együtt építettük föl azt a he-
lyet, melyet akkor, ott mindenki otthonnak hívott. 

Jó volt részese lenni mindannak, ami 10 nap alatt
játszódott körülöttünk, velünk. Programjaink válto-
zatosak voltak: mûvelõdtünk, nevezetességeket láto-
gattunk, híres vendégeket fogadtunk. Számomra
mégis a közös tevékenységek voltak a legértékeseb-
bek. Gondolok itt a kiscsoportos foglalkozásokra, az
álomjátékra, a jógára, a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról címû darab rövid feldolgozására, me-
lyet Telek Ervin segítségével állítottunk össze. Vagy
az utolsó estén elõadott darabra, amit magunknak,
saját képzelõerõnk, kreativitásunk segítségével kel-
lett összerakni.

Persze, mikor minden kilátástalannak látszott, kap-
tunk egy kis "lökést" Rónai Róbert személyében. Ta-
lán Õ került hozzánk a legközelebb az együtt töltött
idõk alatt. Sokszor észrevétlenül „ólálkodott” körülöt-

tünk, figyelte, ahogy játszottunk. Tudtuk, hogy ott
van, de nem arra koncentráltunk, elég volt az, hogy
éreztük azt, velünk van.

Megtanultunk bízni a másikban. Ezt támasztotta
alá az a játék is, amikor egymást a magasba dobáltuk.
Szinte repültünk, szabadnak éreztük magunkat. Azt
az érzést soha nem feledem. Nem volt bennem féle-
lem, bizonytalanság, csak fesztelen öröm. 

Örök emlékekkel lettünk gazdagabbak. Azt hi-
szem, kiváltságosnak érezhetem magam, hogy akkor,
ott, azokkal az emberekkel együtt lehettem.

S ahogy szokás mondani, a történelem megismétli
önmagát. Velem is így esett… NEM AKARTAM OTT-
HAGYNI A MEGSZOKOTTAT.

Ármós Erika
11.B
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Terepszínben látni a világot

Project Aliante: ez a neve a versenynek, ami lehe-
tõséget ad egy jó nagy adag hasznos tudás meg-
szerzésére, külföldiekkel való kapcsolatteremtésre,
nyelvgyakorlásra, utazásra, és hihetetlenül izgalmas
kalandok átélésére – katonaként. Kizárólag NATO-tag-
államok 15–19 éves fiataljai vehetnek részt rajta, tehát
Magyarországon kívül minden évben ringbe száll
Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Csehor-
szág, Lengyelország, Románia, Grúzia, Finnország,
Németország, Anglia, az USA és Ukrajna, a kör jövõre
bõvülni fog Hollandiával, Szlovéniával és Franciaor-
szággal. 

A verseny három fordulójából kettõt kétfõs csapat-
ként oldottunk meg, Andi és én. Ezek az interneten
zajlottak, tekintélyes mennyiségû kutatómunkát igé-
nyeltek, jó részük közéleti témákkal, napjaink politi-
kai eseményeivel foglalkozott, tehát túlságosan nem
élveztük, de szerencsére túl jutottunk rajtuk, és a har-
madik forduló, a verseny csúcspontja mindkettõnket
bõségesen kárpótolt a befektetett munkáért.

Ezt persze nem úgy kell érteni, hogy az utolsó
fordulón csak lógattuk a lábunkat. A Magyar Atlan-
ti Tanács szervezte a továbbjutott három magyar
csapat utaztatását Csehországba, ahol a finálé zaj-
lott. A cseh 102. Felderítõ Zászlóalj rendezte a há-
romnapos versenyt, amire az addig kétfõs csapatok
4 fõsre bõvültek. Minden csapatot „összesorsoltak”
egy másik országból érkezett csapattal, az együtt-
mûködést, összehangolt munkát pedig a cseh kato-
nák figyelték. Mindenféle feladatot kellett együtt
megoldanunk, úgymint elméleti teszt, navigáció,
„uphill running”, különbözõ típusú lövési felada-
tok, gránátdobás, harctéri elsõsegély, ninjacsillag-
dobás, via ferrata, kötélpálya, evezés, akadályfutás,
valamint versenyen kívül: ehetõ étel készítése kato-
nai fejadagokból, sátorverés poncsóból, zuhanyzás
jéghideg vízzel, vagy éppen sebesült csapattársad
15 kilós táskájának a saját 15 kilós táskád mellett
történõ cipelése. 

Kovács Andrea és Nagy Boglárka
11.D
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Minden nehézség ellenére az ötnapos verseny min-
den egyes percét élveztük, és ezzel még nem is volt vége.
Bejutottunk a jutalomútra utazó elsõ 7 csapat közé, így a
nyáron Csehországon kívül Norvégiát is láthattuk, újra
találkozhattunk a finálén megismert emberekkel, a csa-
pattársainkkal, a szervezõkkel, továbbá eljutottunk egy
olyan országba, amirõl elképzelhetõ, hogy soha az élet-
ben nem lett volna esélyünk. Voltunk Bergenben,
Stavangerben, Osloban, Jattaban, lógattuk a lábunkat a
langyos (!) Északi-tengerben, egy éjszakát töltöttünk az
Afganisztánba induló NATO Reagáló Erõk norvég csapa-
tainak kiképzõbázisán; keresztül-kasul végigjártuk Oslo

minden utcáját; a legutolsó éjjel-nappali boltba is katonai
kísérettel mentünk (tehát nem kellett sorban állnunk);
hajóztunk civilben és militárisabb módon is; és sírtunk,
mikor felszállt az Oslo-Budapest-járat. 

Egy biztos: jövõre is ott leszünk a finálén, aminek a
rendezési jogát Litvánia kapta meg, és megint nye-
rünk, mert Törökországot is látni szeretnénk! Akinek
pedig egy kicsit is militáns lelkülete van, nem ijed
meg, ha barakkban kell aludnia, és úgy érzi, megállja
a helyét a katonaságban, bátran nevezzen a
2008/2009-es fordulóra a www.project-aliante.org –
weboldalon!
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Árkossy Annamária Emlékverseny

Egy kevés szó a tornáról…

Az egyik nap, már iskolába
menet, észrevettem, hogy van
egy nem fogadott hívásom,
örömmel láttam, hogy Cserkú-
ti Edit tanárnõ volt az. Megle-
petésemre megkért, hogy az
idei évkönyvbe is én írjak az
Árkossy tornaversenyrõl, amit
nagyon szívesen vállaltam. Ek-
kor rám zúdultak a tavalyi év
tornás felkészülései, tesiórái, s
maga a suli élet pillanatai is,
amelyek jó érzéssel töltöttek el.
Aztán elõvettem a tavalyi év-
könyvet, és megnéztem, hogy

abban mit írtam; arra tisztán emlékeztem, hogy biztattam
a fiatalokat a részvételre, viszont csalódás volt számomra,
hogy nem sokan képviseltük iskolánkat, most sem. Azon-
ban én úgy gondolom, hogy ha valakinek van egy kicsi te-
hetsége, esetleg kedve, elszántsága a talajtornához, az bát-
ran kipróbálhatja itt magát. Nem az a lényeg, hogy ki mi-
lyen helyezést ér el, már maga a verseny hangulata, a ta-

pasztalatszerzés, a különbözõ ötletek megfigyelése végett
is ajánlom a részvételt. Az idein lehet, hogy nem az elsõ he-
lyen végeztem, és nem éreztem magam teljesen felké-
szültnek, mégis az az érzés, amikor ott vagy a szõnyegen,
mindenki csak rád figyel, minden mozdulatodat kíváncsi
szemek fürkészik; az az érzés nem hasonlítható semmi-
hez. Vagy amikor fent állsz a gerendán, egyrészt figyelsz a
tartásodra, a gyakorlat folyamatára, de közben mindig ott
a félelem, hogy le ne essél, csak most ne. Ezeket biztos,
hogy nem fogom elfelejteni, és – õszintén szólva – most na-
gyon hiányoznak, szívesen lennék a hetedikesek illetve ki-
lencedikesek helyében, akik most kezdhetik el az elejérõl.

Én nagyon remélem, hogy idén több bátor fiatal lesz,
akik meg merik mérettetni magukat, és az iskola torna-
csapatát gyarapítják majd.

Én ezúton szeretnék köszönetet mondani az összes
testnevelõtanárnak illetve az iskola többi tanárainak is,
akik teljes erõbedobással és hatalmas lelkesedéssel biz-
tatják a fiatalokat, és mindenben segítik munkájukat már
sok-sok éve.

Örülök, hogy a Bolyaiban tanulhattam 6 évig, és ennyi
értékes ember vett körül. Én büszke vagyok az iskolára.

Idén is összegyûltek a tor-
nászok hétfõnként és szerdán-
ként a tornateremben az
edzésre. Bár Séber Darinka ta-
nárnõ idén nem tudott jönni az
edzésekre, Cserkúti Edit és
Czene Éva tanárnõkhöz bár-
mikor fordulhattunk, ha bármi
problémánk adódott.

Ugyan én még csak más-
fél éve járok a Bolyaiba tor-
naedzésekre, rengeteg min-
dent tanultam eddig is! Mi-
kor bekerültem a bolyais tor-
nászok közé 6.-osként, izgul-

tam, hogy vajon itt hogy fogadnak, milyenek lesznek

az edzések. Felesleges volt izgulni, mindenki nagyon
kedves és befogadó volt. Itt az elsõ nagy kihívásom a
sportnapon tartandó tornabemutató volt. Cserkúti ta-
nárnõ sokat segített megfelelõ gyakorlatot összeállíta-
ni, Czene tanárnõ szintén. Akkor még ennek az iskolá-
nak csak a leendõ tanulója voltam. Szintén izgultam,
hogy hogyan fogadják a többiek az én gyakorlatomat,
de utána is csak pozitív viszszajelzést kaptam. És nem-
csak én, mindenki nagyon ügyesen szerepelt! 

Ebben az évben -mivel már én is tagja voltam az is-
kolának- jobban nyomon tudtam követni a tornászok
munkáját, jobban megismerhettem õket. Legtöbbet a
talajon gyakoroltunk, a felemás korlátot szinte nem is
volt alkalmunk felállítani idén sajnos. Habár én még
nem vagyok versenyzõ, az Árkossy versenyen Sulyok
Noémi, bolyais tanuló 1.helyezést ért el! Sajnos õ már

Sulyok Noémi
12.D

Racs Eszter, 
7.D



elvégezte itt a tanulmányait, így jövõre nem erõsítheti
csapatunkat, ahogy Németh Kitti sem. Kitti már több
mint 10 éve tornászik, eredményesen, bámulatosan
ügyesen. Sajnáljuk, hogy a következõ évben már nem
lehetnek itt.

Ne felejtsük el azonban, hogy maradtak még szép
számban rendkívül ügyes tornászok! Mikecz Esti és
Pintér Barbi mindketten egyaránt komolyan veszik a tor-
nát, minden évben készülnek a sportnapra, versenyre,
szeretik a tornát. Estilla mindenkinek szívesen segít,
ahogy Kitti is adott tippeket, ha valamiben bizonytala-
nok voltunk. Remélem, egyszer nekem is sikerül olyan
eredményesen szerepelni versenyen, mint nekik, sokat
dolgozok érte, Cserkúti tanárnõ is segít benne.

A Tanárnõ mindig is sokat foglalkozott velünk, se-
gített, dicsért bennünket. Mi pedig szerettük, szeretjük
a tornát, örömmel tölti el a tornászt és a tanárát is, ha
valami új elemet sikerül megtanulni. Nem egyik napról
a másikra fog sikerülni egy nehéz, új elem, ezt minden-
ki tudja. Türelmesnek kell lenni, megéri a sok gyakor-
lás, fáradozás, délutáni edzés. Aki kitart és nem adja
fel, annak sikerülni fog. Elõbb vagy utóbb. Nem az a lé-
nyeg, hogy mindenféle versenyen jó helyezést érjünk
el, hanem az, hogy élvezettel tornásszunk, szeressük
azt, amit csinálunk.

A tornába könnyen bele lehet a táncot vinni, erre Estil-
la koreográfiái tökéletes példák. 

Noémi és Andris sportnapi gyakorlata csodálatos
volt, elbûvöltek mindenkit. Látszott az összhang, ahogy
gyakorolták, dolgoztak rajta, hogy hiba nélkül meg tud-
ják csinálni. 

Mindenki felkészült a tornabemutatóra és mindenki-
nek jól is sikerült. 

Idén én nemcsak saját gyakorlatot mutattam be, ha-
nem egy páros koreográfiát is. Barna Petra, osztálytársam
és barátnõm szívesen járt tornaedzésekre, szerettünk
együtt dolgozni, az osztálynak is mutattunk be gyakorla-
tot, aminek nagy sikere is lett. Cserkúti tanárnõ nem gyõ-
zött rajtunk csodálkozni, hogy milyen koreográfiát sike-

rült összehoznunk. 
A sportnapon rendezett

tornabemutatón részt vettek:
Mikecz Estilla, Németh Kitti
Pintér Barbara, Barna Petra,
Sulyok Noémi, Balog Andris ,
Spalek Dávid, Bodócs Judit és
Racs Eszter. Az ünnepély zá-
rását Rácz Lívia és a hip-
hoposok bemutatója tette tel-
jessé.

Szeretném mások figyel-
mét is felhívni a tornaedzé-
sekre, a legkisebbektõl a leg-
nagyobbakig egyaránt! Vá-
runk mindenkit, aki csatla-
kozni szeretne a tornászok-
hoz, ha csak hobbi szinten
szeretné ûzni ezt a sportot,
akkor is! 
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Röplabda

A tavalyi évben kezdtem
el röplabdázni. Rengeteg él-
ménnyel lettem gazdagabb.
Megtanultam, mit is jelent
egy fárasztó edzés. Megízlel-
tem a gyõzelem és a vereség
ízét is. De a legfontosabb,
hogy egy közösség, egy CSA-
PAT része lettem. Nagybetû-
vel írtam a csapat szót, mert
kevés olyan sportág van,
amiben ennyire egymásra
lennének utalva a játékosok,
mint a röplabdában.

A „röplabda”. Ez az a szó,
amit 9. osztályban nem is igazán tudtam, hogy mit is
jelent. Az elsõ testnevelés órán kérdezte Tóth Zénó ta-
nár úr, hogy ki szeretne megismerkedni a röplabdával,
és ki járna edzésekre is. 

Úgy gondoltam,hogy a röplabda az egy nagyszerû
sportág és egyben csapatjáték, amit én is igazán sze-
retnék megtanulni ,kipróbálni és  megtudni, hogy mit
is jelent egy igazi kemény röplabdameccs, miért is le-
het küzdeni. 

Tanár úr az edzéseken megtanította az érintéseket,
hogy hogyan is kell bánni a labdával, a röplabda me-
netét, hogy mi értelme van ennek a játéknak, hogyan
is kell ezt játszani. Sokan úgy gondolják, hogy ez a
sport könnyû és egyszerû, ezeknek az embereknek
azt ajánlom, próbálják ki: álljanak be egy játékba, je-
gyezzék meg és teljesítsék azokat az utasításokat –
amiket a sajátos játékszabályok miatt megérteni sem
egyszerû –, s amikkel tanár úr lát el minket. 

Rengeteg edzés, fárasztó pénteki napok, néha – né-
ha még a szerdai délutánokat is feláldoztuk azért,
hogy a meccseken mindig a legjobb formánkat hoz-
zuk. Ezeken a meccseken mindig nagy a feszültség,
nem elég fizikailag is bírnunk, hanem fejben is ott kell
lenni. Még a csapatunk egyik fele a pályán küzd, addig
a többiek a pálya szélén izgulva, szurkolva nézik végig
a mérkõzést, ami sokszor 5 játszmásra sikerül, és ez
90 perc kemény fizikai munkát jelent. Nagyon jó ér-
zés a pályán a szurkolók biztatását élvezni, ezért biz-

tatok mindenkit, jöjjön, nézze meg, hogyan játszunk,
és ha kedve van, csatlakozhat hozzánk! 

Én mint kezdõ nem mindig voltam a pályán, mivel
úgy éreztem, hogy még nem vagyok nagyon túl jó, és
jobb lesz nekem csak szemléli még a dolgokat. Tanár
úr azonban figyel arra, hogy mindenki kapjon játékle-
hetõséget, hiszen – szerinte – a legnagyobb fejlõdést a
tétmeccseken lehet megszerezni.

Szerencsére beszoktam a csapatba. A nagyobbak
segítettek beilleszkedni, és mostanra már olyanok
lettünk mint egy nagy család, hiszen mindenki odafi-
gyel egymásra, tanácsokkal látjuk el egymást és biz-
tatjuk a többieket. Sok-sok új barátom lett, aminek
nagyon örülök. Megtanultam egy játék alapjait: ha a
strandon beállok a pályára strandröpizni, nem vallok
szégyent…

Megérte az a sok edzés, mivel a 2007/2008-as tan-
évben megyei 2. helyezést értünk el. Mindenki na-
gyon örült, boldogok voltunk. Idén megnöveltük az
edzések számát mivel készülünk a megmérettetések-
re, harcolunk az elsõ helyért, hogy kijussunk az orszá-
gos versenyre, amely Debrecenben van megrendezve
minden évben. Komolyan dolgozunk, szórakozunk és
reméljük szép eredménnyel zárhatjuk az évet!

Pataky Etelka 
9.B
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Sízõ vagyok

Az egyetlen az országban,
aki mind az északi (biatlon,
sífutás, síroller), mind az al-
pesi szakágban korosztályos
válogatott. A 2007-2008-as
szezon az alpesi síben igen
mozgalmas volt. A Magyar
Kupa futamai, az Országos
Bajnokságok, valamint a Di-
ákolimpia is mind Ausztriá-
ban kerültek megrendezésre.
Ezen kívül a válogatott tagja-
ként részt vettem Csehor-
szágban, Olaszországban és
Andorrában megrendezett

nemzetközi versenyeken is, ahol 10%-on belüli idõt is
tudtam menni. Az Országos Bajnokságon óriás mûle-

siklásban 2., szlalomban 4., míg alpesi összetettben 3.
helyen végeztem. A síkrossz Magyar Bajnokságot
megnyertem. A Magyar Kupa versenysorozatban a 3.
helyen végeztem, és a diákolimpián szintén 3. lettem.

A hóhiány miatt a sífutó Országos Bajnokságot is
Ausztriában (St. Jakob) rendezték meg, ahol a sprint,
és normál távú (5 km) bajnokságon is sikerült bajno-
ki címet nyerni.

A nyári szezon sem múlik el versenyek nélkül. A
síroller szakágban elõször a hosszú távú Országos
Bajnokságot rendezték meg, ahol 3. lettem. Ez után a
Bükkben a hegyi OB következett 2. helyezéssel, végül
a Gyöngyössolymoson megrendezett sprint OB, ahol
magyar bajnok lettem. A Diákolimpia szintén itt volt,
ahol sikerült gyõzni. 

Legsikeresebb szakágunk a nyári biatlon volt a ta-
valyi évben. Galyatetõn a sprint egyéni és tömegrajtos

Varga Bence 
7.D

A serdülõ válogatott tagjaként; hátsó sor jobbról a második



Országos Bajnokságot egyaránt megnyertem, így há-
rom magyar bajnoki címet gyûjthettem be. A Szlová-
kiában megrendezett Viessmann-kupa futamain is in-
dultam, és a nagyon erõs szlovák mezõnyben több-
ször sikerült nyerni, valamint többször álltam a dobo-
gón is.

A szép eredmények mögött azonban rengeteg
munka áll. Az alpesi síben a technika fejlesztése töb-
bek között ausztriai edzõtáborokban, valamint a hét-
végi szlovákiai edzéseken történik.

Az északi szakágban nagyon fontos a jó kondíció,
ezért hét közben minden nap futóedzésre járok, vala-
mint a technika (síroller) és a lövészet fejlesztése is ott
van, ami hétvégénként történik. 

És persze, a legfontosabb dologról, a tanulásról sem
szabad elfeledkezni (az edzõtáborba velem utaznak a
tankönyvek is).

76

Sportélet

A szlovákiai Vyhne-ben rendezett nyári biatlon
VIESSMANN-kupa forduló eredményhirdetése

után

ABETONE (Olaszország) nemzetközi verseny (serdülõ Világkupa) résztvevõjeként
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„Tanárnak készültem, …mert magasabb törvények tudását
szomjazom, mint amit az emberek alkottak”

– Egy-egy pedagógiai hely-
zetet elemezve gyakran hal-
lok tõled rövid, ugyanakkor
a probléma lényegét megvilá-
gító, nem feledhetõ megálla-
pításokat. Már a megismer-
kedésünk idején egy keleti
történet jutott róluk eszembe.
„A nevelõ munkája az olyan
kertészéhez hasonlatos, aki
különféle növényeket ápol.
Az egyik növény a tûzõ na-
pot kedveli, a másik a hûvös
árnyékot, az egyik a patak-
partot, a másik a kopár

hegycsúcsot. Ez homokos talajon nõ a legjobban, az
kövér agyagban. Valamennyit a neki megfelelõ módon
kell ápolni, különben soha nem fejlõdnek ki rende-
sen.” Mindig annyi megértéssel és elnézõ türelemmel
beszélsz a gyerekekrõl, hogy számomra soha egyetlen
percig nem volt kétséges, hogy nagyon szereted a mun-
kádat, hogy erre születtél. De mi az, amit különösen
szeretsz benne?

– Szeretem a tantárgyaimat tanítani, versenyekre
felkészíteni a gyerekeket, de én is szívesen járok to-
vábbképzésekre, kirándulásokra a gyerekekkel. Ami-
kor ODK-s tanár voltam az iskolában, sok-sok hétvé-
gén jártam túrázni, barlangászni a diákokkal mind
Magyarországon mind a Magas-Tátrában.

Osztályfõnökként fontos dolognak tartom színház-
ba vinni a tanítványaimat. Hiszen az ott szerzett élmé-
nyek a jelenben is hatnak, de színházhoz, irodalom-
hoz való viszonyukban késõbb is meghatározóak. Vé-
gül is a tanár munkája ilyen apró feladatokból, „moza-
ikokból” áll össze.

– Van egyáltalán valami, amit kevésbé szeretsz?
– Nem szeretem a felesleges adminisztrációt, s nem

mindig szívderítõ dolog a sok-sok dolgozat javítása sem,
de tudom, hogy ez is hozzátartozik a munkámhoz.

– Az elmúlt tanévben az iskola egyik legrangosabb
kitüntetésében részesültél eddigi munkád elismerése-
ként, a tanítványaiddal elért versenyeredményekért. Te

mit tekintesz eddigi pályád
legnagyobb sikerének?

– Erre nem könnyû vála-
szolni, hiszen már azt is ne-
héz megfogalmazni, hogy
miben mérhetõ a siker a pe-
dagógus pályán. Inkább né-
hány olyan dolgot említenék,
amire szívesen emlékszem.

Mindig fontos volt szá-
momra, hogy a gyerekekkel
megszerettessem a tantárgya-
imat. Ez különös nehézséget
a filozófia terén okozott, mert
a tizenéveseknek elég nehéz elsajátítani egy ilyen integ-
ráló tantárgyat, s bizonyos élettapasztalat is kell hozzá,
hogy az itt feltett kérdésekre válaszokat keressenek és
találjanak. Különös ajándék számomra, ha valaki igazán
mélyen érdeklõdik e tantárgy iránt, s egészen rendkívü-
li, ha OKTV-n is indul, s keményen, kitartóan dolgozik
azért, hogy ott sikert érjen el. Ezért is örültem olyan na-
gyon, amikor az elmúlt tanévben Erdõs Bálint 12.D osz-
tályos tanuló bejutott a filozófia OKTV döntõjébe, s ott
9. helyezést ért el.

Más a helyzet a magyar nyelv és irodalom, valamint
a történelem tárgyakkal. Ezek kötelezõ érettségi tár-
gyak, s jobban megfoghatók a diákok számára. A ta-
nárnak is siker a szép érettségi vizsga, a megszerzett
lehetõség, hogy a diákok felsõfokú intézményben
folytathatják tovább tanulmányaikat.

Történelembõl igen sokféle egyéni és csapatver-
seny van, s mindig ösztönöztem õket a részvételre, se-
gítettem a felkészülésben, hiszen nemcsak a tárgy
jobb megértéséhez járul hozzá, hanem tágul a látó-
körük, s szép eredményeket elérve sikerélményhez is
jutnak. Különösen örültem, hogy az EU történetérõl
rendezett vetélkedõn tanítványaim egy háromfõs csa-
pata az országos döntõbe jutott, amelynek jutalma-
ként egy hétre Belgiumba utazhattak.

– Milyen terveid vannak a jövõre?
– Mindenekelõtt szeretném munkámat tisztessége-

sen és eredményesen végezni. Emelt szintû érettségi

Fónad ÉvaÁrpádné
Vincze Marietta
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elõkészítõn tanító kollégámmal pedig azt tervezzük,
hogy néhány napos kirándulást szervezünk a törté-
nelmi Magyarország nevezetes helyszíneire, ahol a
magyar történelem sorsdöntõ eseményei zajlottak. Az
a célunk, hogy élõbbé, élményszerûbbé tegyük szá-
mukra a tananyagot.

S ha már egy arab történettel kezdted, én is azzal
fejezem be. Ez a példázat mindannyiunk számára ta-
nulságos lehet. Egy tiszteletre méltó aggastyán egy
napsütötte tisztáson éppen diófát ültet. Az arra járók
megkérdezik tõle: „Ugyan minek ültetsz olyan cseme-

tét, amelynek lombját már nem láthatod, árnyékában
nem hûsölhetsz és gyümölcsébõl nem ehetsz.” Az
öregember feltekintett és azt felelte: „Akik elõttünk
jöttek ültettek, mi pedig szüreteltünk. Most mi ülte-
tünk, hogy majd azok, akik utánunk jönnek, szintén
szüretelhessenek.”

A világ szerencsére mindig változik, új kihívások-
kal kell szembenéznünk nekünk és a diákjainknak is,
de a tanítás mellett az iskolának az is a feladatai közé
tartozik, hogy kétségbevonhatatlan, évezredes értéke-
ket adjon tovább. 

Interjú Kelemenné Berta Máriával

Iskolánk évrõl évre igyek-
szik elismerni a szakterüle-
tükön kimagasló eredménye-
ket elérõ, a napi tanításon túl
is feladatokat vállaló, kezde-
ményezõ, a tanulók számára
új képzési vagy kulturális le-
hetõségeket teremtõ tanáro-
kat. A 2007–2008-as tanév-
ben a német nyelv igényes és
eredményes tanításáért és a
felsõfokú idegenforgalmi
szakmenedzserképzés szer-
vezéséért és beindításáért
Kelemenné Berta Mária ta-

nárnõt részesítette a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat
Kitüntetésben. Ez adta az ötletet, hogy a szakképzés-
ben való napi együttmûködésünk mellett szakítsunk
idõt egy kis beszélgetésre az eddigi éveirõl iskolánk-
ban, és ezen a fórumon is gratuláljunk az elismerés-
hez.

– Néhány évvel ezelõtt változtattál munkakört, sok-
évi külkereskedõi tevékenységet cseréltél föl tanításra.
Hogy érzed magad a tanári pályán?

– Valóban ifjoncnak számítok a tanári pályán,
mindössze 6 éve tanítok. Korábban külkereskedõként
dolgoztam több mint két évtizedig megyénk egyik leg-
nagyobb ipari üzemében. Ez azért érdekes, mert a pá-
lyamódosítás inkább fordított irányban jellemzõ. 

Nagyon szerettem a régi munkámat is, de egy idõ

után a megszokottság mono-
tonná tesz, amikor már nin-
csenek kihívások, és rutin-
ból végezzük a dolgunkat,
azt gondolom, váltanunk
kell, meg kell újulnunk. És
hát volt a két munkában egy
összekötõ kapocs, a nyelvtu-
dás, amely lehetõvé tette,
hogy váltsak. 

Hogy érzem magam a ta-
nári pályán? Voltak nehézsé-
geim az elején. A relatív kö-
tetlenség, amely a katedrára
vonzott, obligon belül már kötöttségek egész sorát je-
lentette. Az órákra készülés, a továbbképzés, a dolgo-
zatjavítás, az egyéni foglalkozás és korrepetálás, az
egyéb iskolai programok sok idõt igényelnek, melyet
kívülrõl másképp szemlél az ember. Néhány év távla-
tából úgy látom, hogy a pedagógus személyiségén
múlik, mennyit és hogyan dolgozik. 

– Hogyan tudod hasznosítani korábbi végzettsége-
det és munkatapasztalatodat?

– Külkereskedelmi végzettségem, ill. a gazdasági
versenyszférában megszerzett munkatapasztalatom
sokat segített a szakképzési évfolyam szervezõmun-
kájában, a felsõfokú szakképzés beindításában. Gaz-
dasági ismeretek nélkül nehéz lenne ezt a munkát el-
látni. Tagozatvezetõként feladatkörömbe tartozik,
vagy korábban tartozott többek között a pályázatírás,

Vincze BélánéKelemenné
Berta Mária
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pénzügyi terv készítése, a BGF irányítása mellett a
képzési program elkészítése, hálóterv-összeállítás,
vizsganaptár elkészítése, hogy csak a legfontosabbak-
ról szóljak. Ami pedig a pedagógiai munka részét ille-
ti, nagy hasznát veszem a marketing tantárgy oktatá-
sában, igyekszem az elõadásokat életszerû helyzetek-
kel, gazdaságból kiragadott példákkal illusztrálni.

– Milyen kihívásokat teremt számodra az iskolai
munka?

– Milyen kihívást jelent? A kihívás mindenekelõtt
küzdelmet jelent számomra, szinte naponta megví-
vom a magam kis csatáit, elsõsorban önmagammal,
aztán a diákjaimmal. Amíg ez a küzdelem éget, addig
kihívást jelent számomra a tanítás. Egyébként pedig
megkülönböztetem a pedagógusi munkakört mint
foglalkozást és mint hivatást. A foglalkozás a mun-
kám elvégzését jelenti, a hivatás az egy felelõsségtel-
jesebb, mélyebb tartalmú feladat, amelyben benne
van a nevelés, a személyiségfejlesztés is. És ezen a
ponton kapcsolom vissza a hivatás kérdését a kihí-
váshoz.

– Mit tartasz sikernek, eredménynek eddigi éveid
során?

– Eredménynek tartom, amikor egy diák németóra
után odajön hozzám, és azt mondja, köszönöm tanár-
nõ, mert éppen nyelvvizsgaeredményérõl értesült,
vagy egyszerûen jól érezte magát a nyelvórán, vagy si-
kerélménye volt egy idegennyelvi környezetben.
Olyan jó érzés ilyenkor a mosolygó szemekbe nézni,
és látni, hogy bízik bennem.

A siker számomra elvontabb dolog. Jelenthet elis-
merést, mint a kitüntetés, amit kaptam. Igazán várat-
lanul ért, nagyon jól esett. Az elismerés ösztönzést je-
lent az elkövetkezõ idõszakra, és egyfajta érzést, hogy
talán a munkám nem volt hiábavaló. 

– Folyamatosan képzed magad. Most mit tanulsz?

– Rendkívül érdeklõdõ típus vagyok, szeretem a
nyelveket, az irodalmat, a verseket. A nyelvtanári
végzettséget egész érett korban szereztem meg,
még külkereskedõ idõszakomban, és nem azzal a
céllal, hogy nyelvtanár legyek. Csupán a szakbarba-
rizmus nyelvezete mellett szerettem volna igénye-
sebb nyelvtudást birtokolni az üzleti tárgyalások al-
kalmával. És akkor valahogy rákaptam az élethosz-
szig tartó tanulás ízére. Amikor idejöttem a gimná-
ziumba tanítani, kötelességemnek éreztem az egye-
temi kiegészítõt elvégezni. Most pedig szakfordítói
és tolmács szakon tanulok posztgraduális képzés-
ben. Valami belül azt súgja, hogy nem állok meg
ennél, és késõbb még valamilyen területen tovább
képzem magam. 

– A fiaid is bolyais diákok voltak, s igen sikeresek a
pályájukon. Mit tanácsolsz a mai diákoknak?

– Igen, mindkét fiam itt végzett a gimnáziumban.
Sokat jelentett számunkra ez az iskola, elsõsorban ala-
pot ahhoz, hogy bekerüljenek az egyetemre, kitartsa-
nak ott, majd érdeklõdési körüknek megfelelõen izgal-
mas, kreatív munkát kapjanak. A nagyobbik fiam köz-
gazdász, remek munkahelye van, tevékenysége gyak-
ran köti Brüsszelhez. A kisebbik most az idén végzett
közlekedésmérnök, aki a matematika, fizika alapjait a
Bolyaiban szívta magába. Õ a repülõgépek szerelme-
se, a Malévnél dolgozik.

Példájukon keresztül azt tanácsolom a mai diákok-
nak, hogy érdemes hajtani, hogy legyenek motiváltak,
érjék el kitûzött céljaikat, és hogy innen magasra lehet
törni!

– Köszönöm, hogy megosztottad velünk gondolatai-
dat, hogy bepillanthattunk azokba az érzéseidbe,
gondjaidba és örömeidbe, amelyek a német szavak
vagy a gazdasági folyamatok tanulása során aligha
derülnek ki a diákok számára.
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Egy céltudatos lány

– Melyik iskolába vettek fel?
– A Corvinus Egyetem Tár-

sadalomtudományi Karán az
úgynevezett társadalmi tanul-
mányok szakra vettek fel.

– Van valami különösebb
oka annak, hogy ide jelentkez-
tél? Miért tetszett meg ez az is-
kola, és ez a szak?

– „Taktikus” megfontolás
vezetett: ugyanezen az egye-
temen és ezen a karon akar-
tam bejutni nemzetközi ta-
nulmányokra. Az várható

volt, hogy ott nagyon magas lesz a ponthatár, ezért ezt is
beírtam, hogy végsõ esetben majd innen átjelentkezhes-
sek az elsõ év után. És így is lett. Ide szépen felvettek, a
Corvinuson találtam magam, ahová vágytam.

– Olyan jellegû dolgokat tanulsz, amikre számítottál?
– A társadalmi tanulmányok gyakorlatilag szociológia.

Azt szokták mondani, hogy „nem annyira száraz”. Ez
annyit jelent, hogy több betekintést nyújt más tudomá-
nyokba is, mint az egyszerû szociológia szak. Bár elsõ
évben, azt hiszem, teljesen ugyanazt tanuljuk. Hogy
mennyire tanulom azt, amire számítottam... erre azt kell
mondjam, hogy valójában abszolút azt tanulom, amire
számíthattam volna. Ezt úgy értem, hogy tudtam, hogy
milyen tárgyaim lesznek itt, csak valahogy nem gondol-
tam igazán bele, hogy ezeken belül mit is fogok én tanul-
ni. Tájékozatlan voltam - bár azt hiszem, ez az átlagos.
Szerintem nem sokan tudják pontosan, hogy mi is a szo-
ciológia, amíg bele nem kóstolnak, ha más nem, csak
olyan szinten, hogy belelapoznak egy tankönyvbe, mert
az már sokat elárul. Én nem tettem meg, úgyhogy értek
meglepetések, de „súlyos lelki sérüléseket” azért nem
szenvedtem, sõt, arra is rájöttem, hogy nem fogok átje-
lentkezni innen sehová, inkább egy párhuzamos képzé-
sen gondolkodom.

– Hogy megy a beilleszkedés? Milyen a társaság?
– Nagyon jól érzem magam ezen az egyetemen és az

új társaság(ok)ban is, úgy érzem, sikerült beilleszked-
nem. Azt persze nem állítom, hogy 23 db új barátom lett,
de sok-sok embert megismertem, és szerencsére olyano-

kat is találtam köztük, akik –
különbözõ szempontokból –
hozzám hasonlóak. Igazi ba-
rátságokhoz viszont nyilván
sok idõre van szükség.

– Hogy tetszik a pesti élet?
Hova jártok kikapcsolódni,
szórakozni?

– A pesti életet imádom,
hétrõl hétre jobban élvezem!
Függetlenség, önállóság, (elég
nagy) szabadság – többnyire
azt tudom csinálni, amihez
épp’ kedvem van. Persze ez
nincs így minden suliban, ne-
kem szerencsém van. A város gyönyörû és rengeteg lehe-
tõséget nyújt, kikapcsolódásra is. A Corvinuson aktív kö-
zösség-építés folyik, a csoportommal minden héten egy-
szer elmegyünk valahová, általában „kocsmázni”, de pl.
szerdánként az egyik egyetemi koleszban mindig van
táncos buli is, elõfordul, hogy ott kötünk ki végül. Nekem
a lakótársaimmal is nagy szerencsém van (4 lány, mind
ex-bolyaisok), havonta egyszer-kétszer velük is kimoz-
dulunk, változó, hogy hová.

– Mennyire tudod tartani a kapcsolatot a családoddal
és az itthoni ismerõseiddel?

– Kicsit ellentmondásos, de a családom nagyon elõtér-
be került, mióta felköltöztem. Ami eddig megszokott
volt, már nem mindennapos: jó érzés igazán otthon len-
ni valahol, és most jöttem rá, hogy mekkora szükségem
is van rá. Ezért amikor tehetem, hazajövök. Ilyenkor ta-
lálkozom az itt maradt barátokkal, de egyébként nem is
nagyon mozdulok ki a négy fal közül – itthon tudok fel-
töltõdni. A kapcsolattartással tehát nincs gond, végszük-
ség esetén hétközben úgyis ott a telefon.

– Tudod folytatni az éneklést a Rokolyában?
– A Rokolya már nehezebb ügy. Elméletileg folytatom

az éneklést, gyakorlatilag 2 próbán voltam az idén, akkor
is egy verseny miatt, amire én is el tudtam menni a lá-
nyokkal. Persze nem hagyom abba, de tartok tõle - és
egyelõre úgy is tûnik -, hogy lényegesen kevesebbet tu-
dok majd velük énekelni.

– Melyek a legemlékezetesebb bolyais élményeid?

Puszta Szilvia 
11.A

Baló Emese
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– A legemlékezetesebb bolyais élményeim, húúú... el-
sõnek mindenképp a Diáknap jut eszembe, amit mi
szerveztünk 12.-ben. Ez az, ami közvetlenül kötõdik a
sulihoz – és fantasztikus érzés volt!, akkor éltem át iga-
zán, hogy BOLYAIS vagyok, amikor nekünk tapsolt az
egész diáksereg, miközben mi levonultunk a lépcsõn...
(amin nem sikerült meggyújtani a tûzijátékot... utólag ki-
derült, hogy a rossz végével próbálkoztunk... :D) Egyéb-
ként rengeteg van még - a régi-régi bolyais diskók, az el-
sõ színházlátogatásunk, a vicces órák, a szalagavató -,
gyakorlatilag itt 'nõttem fel', de ezek az emlékek inkább

az osztályhoz kapcsolódnak, nem annyira magához az
iskolához. Nem mintha a Bolyai nem lett volna egy em-
lékezetes hely, sõt! Az igazi „iskoláskorból” és „iskola-
padból” kilépve jöttem rá, hogy itt azért elég jó munkát
végeztek rajtunk. :) Lehet, hogy ezzel nincs mindenki
így, de én biztos, hogy 50 év múlva is örömmel fogok
visszagondolni az itt töltött 4 évemre. Néha még hiány-
zik is az a fajta igazi iskola- és osztályközösség, ami az
egyetemen már nincs többé.

– Köszönöm a beszélgetést!

– Számítottál arra, hogy
megkapod a diákönkormány-
zat díját?

– A kitüntetésben nagyon
reménykedtem, mivel úgy ér-
zem, elég sok mindent megtet-
tem azért,hogy az iskola diák-
jainak minél több élményben
legyen része; volt, amikor ez jól
sikerült,volt, amikor kevésbé!

– Mit tettél, vagy mit kellett
tenned, hogy ezt a kitüntetést
megkaphasd?

– Én a hatosztályos gimná-
ziumot választottam, ezért 6 évig lehettem tagja a DÖK-
nek, amely idõ alatt sok dolgot csináltam, voltam gazdasá-
gis 2 évig, és eközben 2 évig elnökhelyettes is lehettem,
amit persze nagyon szerettem csinálni!!

– Milyen érzés volt, mikor az iskola tanulói, tanárai
elõtt átvetted a díjat?

– A kitüntetést nagyon jó érzés volt átvenni, már csak
azért is, mert ugyanabban az évben anyukám is kapott,
és mert sokszor voltak rossz napok „munkásságom” so-
rán, és ekkor valahol azt éreztem, hogy mégis megérte
csinálni!

– Milyen érzés számodra, hogy a volt iskolád „Büszke-
ségei” között tudhatod magad, s hogy továbbvitted az isko-
la jóhírét?

– Annak még jobban örülök, hogy kint lehetek a Büsz-
keségeink falon, mert valahol mindig is az volt az álmom,
hogy egyszer majd én is ott leszek! Sikerült!

– Jelenleg hol folytatod ta-
nulmányaidat, s mik a terveid
a jövõre nézve?

– Jelenleg a Semmelweis
Egyetem – Egészségtudomá-
nyi Kar – Ápolás és betegellá-
tás szakán tanulok, ahol remé-
lem, egyszer a diplomám vagy
szülésznõi, vagy mentõtiszti
képesítést fog tartalmazni,
ami egyelõre még nagyon
messze van, mert az anatómia
tantárggyal nehezen tudok
megbarátkozni!

– Folytatod-e diákönkor-
mányzati tevékenységedet a felsõoktatásban?

– Szeretném folytatni itt is, amit a Bolyaiban elkezd-
tem, de egyelõre még ismerkedek az iskolával és a környe-
zetemmel, a jövõ félévtõl jelentkezem oda! Az egyetemen
azonban nem diákönkormányzatnak hívják, hanem Hall-
gatói Önkormányzatnak. 

– Végül megkérlek arra, hogy néhány mondatban
üzenj valamit a BJG mostani diákjainak, tanárainak s a
DÖK-ösöknek !

–Az üzenetemmel nem hazudtolom meg magam,
mert csak annyit szeretnék mondani, hogy ha ti nem tesz-
tek meg mindent azért, hogy színesebb legyen a diákélet
az iskolában, akkor azt senki nem fogja helyettetek meg-
tenni,vagyis a segítségetek nélkül biztos nem, és a lehetõ-
ségeket nem szabad kihagyni! Sok sikert hozzá!

Interjú Bogár Bogival…

Somoskõi Soma 
11.B

Bogár Boglárka
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Remélem, senki nem le-
põdött meg az évkönyvet né-
zegetve azon, hogy Erdõs
Bálint is szerepel az interjú-
alanyok listáján! Ne is lepõd-
jünk meg, hiszen az iskola
több díját is elnyerte, a 2008-
as OKTV filozófiaversenyén
kitûnõ országos helyezést
tudhat a magáénak, ami
nem kis dolog, figyelembe
véve, hogy elõtte állt az érett-
ségi, na meg amúgy is elég
jól pengetett mindig is az is-

kolában! Bízom benne, elég oknak találjátok ezt Ti is
arra, hogy feltehessem neki nem túl bizarr, de annál
helytállóbb kérdéseimet.

– Kezdjük napjainkkal! Hol tanulsz jelenleg?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informati-

kai Karának vagyok programtervezõ informatikus
szakos hallgatója már lassan két hónapja. 

– Tanulmányaid mellett jut elég idõd a hobbijaidra
is, esetleg szórakozni?

– Sajnos messze nem annyi, mint amennyit szeret-
nék. Mostanában tervezek bevezetni valami nagyon szi-
gorú idõbeosztást, mert egyszerûen tarthatatlan, hogy
nem tudok összefutni a volt osztálytársakkal, de még az
új csoporttársaimmal is csak ritkán van módunk össze-
röffenni. Azért ha elszabadulok, akkor kapható vagyok
minden társasági programra, ha meg az nincs, kiállításo-
kat járok – van belõlük bõven szerencsére – olvasok,
vagy jó programozóhoz méltóan, a monitor elõtt „koc-
kítom” a fejem (esetleg ilyen és ehhez hasonló agyament
neologizmusokat alkotok a blogomba).

– Õszintén szólva, engem leginkább a Bolyaiban
töltött 6 éved hoz izgalomba. Hogyan tudnád leírni az
osztályközösségedet?

– Ez lehet az a kérdés, amit kötelezõ belerakni egy
ilyen interjúba – mégsem annyira egyszerû válaszolni.
Mindenki azt mondta ránk, hogy szörnyû rossz népek
vagyunk, mi mégis máshogy éreztük. Az igaz, hogy
mind a harmincketten együtt nem sokszor ültünk be
valahová, de voltak jó, összetartó társaságok, és ugyan,

mint mindig, elõfordultak ke-
vésbé társasági lények is,
mégis a volt osztálytársaim
többségében feltétel nélkül
megbízom. Valóban meglát-
szik az a hat év: ennyi idõ
alatt nagyon stabil barátságok
alakulhatnak ki, melyeknek
van esélyük kiállni a gimi utá-
ni szakítópróbákat is.

– Valamilyen módon a su-
liban kialakult az a közhely,
hogy a 6 osztályos képzésben
részt vevõ diákok a legcsinta-
lanabbak. És ugyebár nem
zörög a haraszt, ha nem fújja a szél! Mi volt a legfran-
kóbb szabályszegésetek, amit elkövettek?

– Kettõt és könnyebbet. Annyi volt, hogy felsorolni
sok lenne… Amit örökké fölemlegetünk majd, amikor
az egész (akkor még 7. D) fiúbagázsa bevonult az
igazgatóiba, mert almákkal bombáztuk a mûvház
környékét. Meg persze a hógolyós balhék, a földrajz-
órák legendás hangulata, az ominózus év végi jenga-
játék, az elvaduló gólyaavatók és diáknapok, az érde-
kes dolgozatírások, a botrányos osztálykirándulása-
ink, az alsónemûként váltogatott tanárok, pár nagyon
morbid egyéni akció és még sorolhatnám… De persze
az egész már a gólyatáborban elkezdõdött, kérdezze-
tek csak meg akárkit, aki akkor ott volt…

– Radiátor! Na, eszedbe jutott valami?
– Ne is mondd! Ha tudnád, hányszor akartam és

próbáltam én már azt az újságot föltámasztani… De
egyszerûen komoly tõke, vagy egy nyomdász ismerõs
nélkül elég reménytelen a dolog.

– Áruld el kérlek, hogyan tudtátok elérni, hogy a
menzán Ti mindig kaphattatok repetát?

– Nem kell semmi ördöngõsre gondolni, és még
csak a közgázos kenõpénz-példára sem. A konyhás
nénik is emberek (még ha ezt a diákság el is szokta fe-
lejteni), és ha te is kedvesen mégy oda hozzájuk, ak-
kor õk is kedvesen fognak rád tekinteni. Viszont az
emberek nemcsak azt nem állhatják, ha semmibe ve-
szik õket, de azt se, ha kihasználják.

Platóntól a Radiátorig

Kiss Eszter
11.D

Erdõs Bálint
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– És most kicsit belefurkászom magam jövõbeni
terveidbe, ha nem bánod! Bálint, mi leszel, ha még
nagyobb leszel?

– Felnõtt(ebb). Már, ha megélem. Igazság szerint
még nem tudom. Valószínûleg fontos bevételi forrá-
som lesz a webfejlesztés, amibõl eddig is éltem, élek,
de emellett szeretnék újságírással foglalkozni, nagyon
sokat utazni, lehetõleg úgy, hogy az állam vagy vala-
mi cég állja a cechet; mûvész dolgokat (tipográfia, for-
matervezés, építészet, zene) tanulni, majd letelepedni
valahol, építeni egy király házat (õsi, klasszikus és
modern, kelet és nyugat stílusainak keverésével - nem
lesz könnyû), folytatni a nagy család hagyományát és
békében élni, amíg meg nem halok. Szép álmok. Egy-
elõre egyetem, aztán tavasszal vagy repülök Japánba,
vagy nem…

– Magyarországon képzeled el hátralévõ életedet,
vagy elhagyod majd a süllyedõ hajót?

– Akkor még jó, hogy említettem. Megpályáztam
egy japán egyetemi ösztöndíjat, ha fölvesznek és min-
den jól megy, ott végzem majd el az egyetemet (bár
oda már nem programozónak jelentkeztem). Az,
hogy utána visszajövök-e vagy sem, még nagyon
messze van. Hét év múlva kiderül.

– Te egy igazán mindent látott bolyais vagy! Segíte-
nél nekünk még ott lévõknek, hogyan léphetnénk a Te
általad is kitaposott siker ösvényére, vagy ha nem is
pont oda, egy hasonló csapásra?

– Én, mint mindent látott, sõt sikeres? Most elpirul-
tam. Örülök, ha úgy tûnik, sikeres lettem. A közössé-
gi munka nagyon nem az én világom, de ha valamibe
be lehet kapcsolódni, akkor abba be kell! Érdemes!
Lehet, hogy néhányszor székeket kell pakolni, vagy
hasonló pepecs munkát, de meghozza az eredmé-
nyét. Lásd feljebb a konyhásnénik esetét: Van, akinek
sérti a büszkeségét, hogy köszönjön nekik, de azért a
repeta kéne nekik. Vagy teszel azért, hogy elérd a cé-
lod, és sikeres lehess, vagy nem leszel az! Kivéve, ha
irdatlan nagy szerencséd van. El tudom képzelni,
ahogy most néhány „nagy menõ” ott mosolyog az új-
ság elõtt, hogy ez a senki milyen alapon mond ilyene-
ket?! Tapasztalatból!

– Bálint, köszönöm szépen a válaszaidat, és hogy
áldoztál rám az idõdbõl! A jövõben is kívánok olyan
eredményeket, mint amiket eddig felmutattál! Biztos
vagyok benne, még hallunk Rólad!



– Számítottál arra, hogy
megkapod a BJG kitünteté-
sét?

– Számítottam arra, hogy
kapok valamilyen díjat, hi-
szen a négy év alatt sok jó
eredményt értem el sakk, és
fõleg matematika terén.

– Felsorolnád, mely ered-
ményeidre vagy a legbüsz-
kébb?

– Kilencedikben az Arany
Dániel matematikaverse-
nyen 11-edik lettem, erre

azért vagyok büszke, mert félévben matekból csak 4-
est kaptam, bizonyítani akartam, hogy többre vagyok
képes.

Tizenkettedikben pedig, az érettségi elõtt nem sok-
kal a Bolyai nevet viselõ középiskolák találkozóján tel-
jesítettem jól. Az érettségi miatt fél évig hanyagoltam
a sakkot, az itt megrendezett sakkversenyre pedig sok
jó sakkozó jött. Kezdetben rosszul játszottam, csak
szerencsével sikerült nyernem, a döntõ meccseken
azonban a régi formámat nyújtottam, és megnyertem
a versenyt. Matematikából pedig elõzetes feladatokat
kellett megoldani. Sajnos ezeket egyedül csináltam, de
így is megnyerte a versenyt az „iskola”. A találkozó
elõtt sokan mondták nekem, hogy inkább tanuljak, de
ennek ellenére minden összejött.

– Mit gondolsz, miért vagy ilyen sikeres a sakk te-
rén? Miért pont a sakkot választottad?

– Még általános iskola harmadik osztályában köte-
lezõ volt valamilyen foglalkozást választani, amire el-
járunk. A sakkozást választottam, a többi nem tet-
szett. Ezzel nem tudatosan fejlesztettem a memóriá-
mat és azt a képességemet, hogy a dolgokat összefüg-
géseiben lássam. Egy idõ után már nem azért jártam
ide, mert kötelezõ volt, hanem mert szerettem játsza-
ni. A sakkozás emellett türelmessé és jó matekossá
tett. Középiskolában szinte azonnal megértettem egy-
egy témát, és emlékeztem szinte mindenre belõlük.
Emellett nálam nagyon fontos volt a motiváció.

– Jelenleg is sakkozol?
– Igen sakkozok. Az új

tanév kezdetével csapatot is
váltottam, átigazoltam az is-
kola sakkcsapatába. Erre
azért volt szükség, mert nem
kell órákat utazni a bajnok-
ságokra, és itt erõsebb ellen-
felekkel játszhatok.

– Melyik iskolába jársz, és
mik a terveid a jövõben?

– Az ELTE matematika
szakára járok, jövõre kell el-
döntenem, hogy milyen
irányban képzem tovább ma-
gamat. Még most sem tudom, hogy pontosan mit fo-
gok csinálni, ez elsõsorban az eredményeimtõl függ,
de mindenképpen kutatás vagy oktatás területén sze-
retnék majd dolgozni. Esetleg matematika-fizika tanár
leszek. A matematika alapjai stabilak, nem maradt
már sok bizonyítatlan tétel, elméleti matematikusként
nem lenne sok feladatom, legutóbb Bolyainak sikerült
valami újat alkotnia.

– Végül megkérlek, hogy néhány mondatban üzenj
valamit a BJG diákjainak, tanárainak!

– Tanáraimnak üzenem, hogy a diákok többsége
nem érti meg, hogy az õ javukat szolgálják, azáltal,
hogy néha megnehezítik életüket, legyenek olyan tü-
relmesek a diákjaikkal, mint velem voltak négy éven
át. A diákoknak pedig azt üzenem, hogy ha van cél-
juk, tegyenek meg érte mindent, kilencedikesként én
sem sejtettem, hogy ilyen jó leszek valamiben. A vég-
zõsöknek pedig saját tapasztalataimból azt ajánlom,
hogy a mozgalmas év ellenére tanuljanak, dolgozza-
nak szorgalmasan, mert utólag bánni fogják, hogy
még mennyi mindent megtehettek volna!
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Interjú Simon Tiborral…

Somoskõi Soma 
11.B

Simon Tibor
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– Melyik iskolába vettek
fel?

– Az ELTE Természettu-
dományi Karának földtudo-
mányi alapszakára vettek fel.

– Van valami különösebb
ok, amiért ide jelentkeztél?
Miért tetszett meg neked?

– Igazából a földrajz irán-
ti érdeklõdésem sodort erre a
területre, és az, hogy érde-
keltek a térképek, illetve a
térképészet. Bár mostaná-
ban más szakirányok felé is

elkezdtem tekintgetni, mint például a meteorológia. 
– Kiknek ajánlod ezt a kart és szakirányt?
–Ezt a szakot azoknak ajánlom, akik érdeklõdnek a

természet szépségei iránt és kíváncsiak arra, hogy mi
miért zajlik környezetünkben. Valamint azoknak,
akik nem zárkóznak el a reáltudományok elõl, emel-
lett készek arra, hogy logikusan megértsék a különfé-
le természeti folyamatokat. Továbbá azoknak is aján-
lom, akik a jövõben egy értékes diplomát szeretné-
nek.

– Olyan jellegû dolgokat tanulsz, amikre számítottál?
– Igen. Azt kell, hogy mondjam, nem csalódtam.
– Hogy megy a beilleszkedés? Milyen a társaság? 
– A társaság szuper. Sok jófej emberrel ismerked-

tem meg. A szaktársaimat még nem ismerem teljesen,
de ez pár hónap alatt lehetetlen. Viszont egyre több az
ismerõsöm és vannak hozzám közelálló emberek,
akikkel a szabadidõmben is találkozom. 

A beilleszkedés azonban nem ment könnyen. Fur-
csa volt a teljesen új környezet, és a merõben más
életforma. Nem hasonlítható össze a középiskolával.
Az ember szinte csak magára és az ismerõseire szá-
míthat.

– Mivel töltöd a szabadidõdet?
– A szabadidõs lehetõségeknek nem vagyunk hiá-

nyában, de mindenre nem jut idõ.
Ha van szabadidõm, akkor elmegyek futni, úszni

vagy kondizni a barátommal, esetleg filmet nézek, ze-

nét hallgatok, beszélgetek a
lakótársaimmal. Szerdán-
ként járok a Dósa Kata ve-
zette kórusba az Eötvös Kol-
légiumba. A bulizás eddig
többnyire kimaradt az éle-
tembõl, bár szórakozás terén
is sok a lehetõség Pesten.

– Mennyire tudod tartani
a kapcsolatot a családoddal
és az itthoni ismerõseiddel?

– A szüleimmel szinte
minden nap beszélek, és hét-
végénként hazajárok. A volt
osztálytársak közül sokak-
kal minden héten találkozom. Van, akivel egy épület-
ben van órám, így hetente esetleg többször is összefu-
tunk. Viszont néhány korábbi osztálytársamat az
érettségi óta nem láttam.

– Melyek a legemlékezetesebb bolyais élményeid?
– Az osztálykirándulások, a sportnapok, a futó- és

atlétikaversenyek, a Bolyai körök, a gólyaavató, az év-
nyitók, évzárók, és természetesen a kiállítás-megnyi-
tók. És persze a tavalyi földrajz OKTV.

– Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánunk
neked a jövõben!

A természet kutatója

Puszta Szilvia 
11.A

Varga Balázs
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– Véget értek számodra is
a gimnáziumi évek. Most hol
folytatod a tanulmányaidat?

– Jelenleg nem tanulok is-
kolában, ami sokaknak meg-
lepetést okozott és okoz
most is. A felvételi jelentke-
zési lap beadása elõtt ugyan-
is arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy egy évet kiha-
gyok, mielõtt a felsõoktatás-
ba jelentkeznék. Nem volt
könnyû döntés; hosszas
gondolkodás, mérlegelés

után hoztam meg. 
– El is hiszem, hogy sokakat megdöbbentett, fõleg a

te esetedben. De miért döntöttél így?
– Hogy érthetõ legyen, kezdjük ott, hogy én ma-

gyar nyelv és irodalomból szándékoztam emelt szintû
érettségit tenni. Ugyanakkor érlelõdött bennem, hogy
humán végzettséggel igen nehéz elhelyezkedni (ezzel
most senkit sem kívánok kiábrándítani, csupán a sa-
ját szemszögembõl mondom ezt). Emellett pedig na-
gyon régóta vonzódom a repülés világához. Márpedig
ha a késõbbiekben a repülés terén szeretnék munkát
keresni, ahhoz reálvégzettség szükséges. Így döntöt-
tem: leérettségizek magyarból, s kihagyok egy évet,
ami alatt felkészülök fizikából, és emelt szintû érettsé-
git kívánok tenni. Valamint tanulok idegen nyelvet, és
a sporttal is többet akarok foglalkozni.

– Mivel telnek a napjaid?
– A napjaim sajnos eddig nem igazán úgy teltek,

ahogyan elterveztem. Hogy pontosabban fogalmaz-
zak: egy afféle mélyponton voltam a szeptemberi-ok-
tóberi idõszakban. Ugyanis különféle teendõim miatt
a tanulásra nem nagyon szakítottam idõt. Azt sem
mondanám, hogy nem csináltam semmit, hiszen elég-
gé elfoglalt vagyok, az idõmet azonban nem jól osztot-
tam be. Most, november elején vagyok ott, hogy meg-
próbálok kilábalni ebbõl a gödörbõl és teljes erõvel
megvalósítani azt, amit elképzeltem. Szorít most már
az idõ is, valamint csak így tehetem jóvá azt, hogy el-
pazaroltam több hónapot ebbõl az értékes egy évbõl. 

– Akkor kemény évnek né-
zel elébe… 

– Igen, bár kíváncsi va-
gyok, hogy mit tudok megva-
lósítani az elképzeléseimbõl,
másrészt mennyire fogok
megváltozni addig: azaz lesz-
e – s ha igen, milyen – hatás-
sal rám ez az egy év. Hiszen
ez jelentheti az autodidakta
tanulásnak egy olyan válto-
zatát, amiben igen nagy mér-
tékû pozitív változáson megy
az ember keresztül. A visszá-
jára is fordulhat azonban a
dolog: az ember magába zárkózik, minden napja szin-
te ugyanolyan átlagos és szürke lesz, elveszti céljait és
csak egyszerû, jellegtelen dolgok motiválják. Szívbõl
remélem, hogy lesz elég hitem, erõm és akaratom,
hogy az elõbbit sikerüljön véghez vinnem, s nyugodt
lelkiismerettel mondhatom majd magamnak: jó dön-
tést hoztam, s megtettem, ami tõlem tellett.

– És várod már a nagybetûs egyetemi éveket, amirõl
sokan úgy tartják, hogy az ember legszebb idõszaka? 

– Természetesen várom, s kíváncsi vagyok, hogyan
alakul az életem akkor. Azonban ez még számomra
messzi van, s komolyabban nem is foglalkozom e
gondolattal. Inkább most az a fontos, hogy bejussak a
felsõoktatásba. Ha már ott leszek, akkor majd el kezd-
hetek gondolkozni azon is, hogy ott hogyan tovább.

– És azt már konkrétan tudod, hogy jövõre hová fel-
vételizel?

– Eredetileg a Nyíregyházi Fõiskola volt a terv, de
most ez elég valószínûtlennek látszik. Ugyanis ott piló-
tákat képeznek, márpedig a szemem miatt alapból nem
lennék alkalmas pilótának, ráadásul kemény fizikai fel-
készülést igényel. Bár nincsenek lehetetlenek, hiszem,
hogy az ember nagyon sok mindenre képes, ha igazán
akarja. Tehát: megteszek mindent, ami tõlem telik, s jö-
võre meglátom, hogy megpróbálom-e. Mindenesetre
másik tervem a BME közlekedésmérnöki szaka. Ugyan-
akkor az emelt magyar érettségimmel is szeretnék je-
lentkezni valahová, de az még nincs eldöntve, hová.

Vincze Tomival beszélgettem

Dupák Anna 
11.A

Vincze Tamás



– Szóval akkor a humán irány is talonban van még?
– Igen, mert egy bizonyos fokú humán, vagy hogy

úgy mondjam, mûvészeti irányú érdeklõdés mindig is
volt bennem. Az irodalmat mindig is szerettem, azt hi-
szem, ez az a tantárgy, ami képes igazán emberré for-
málni a diákokat. És erre manapság nagyon nagy
szükség van.

– És milyen érzésekkel gondolsz vissza az érettségi-
re? Ez nagyon érdekelne, mert nem egy embertõl hal-
lottam, hogy utána már egy nagy bulinak tûnik az
egész. Nem tudom...engem azért nyomaszt még a gon-
dolata...

– Ez természetes. Hiszen az érettségi egy forduló-
pont az ember életében, és nem is gond, ha izgul mi-
atta, és nagy eseménynek tekinti. Ez ugyanis a jobb
teljesítményre ösztönöz. De amikor az érettségit írja
az ember, a feladatok és a kérdések típusai nem lesz-
nek idegenek, és rájön, hogy ilyeneket már mind ol-
dottak meg korábban, csak most koncentráltabban
kérnek mindent. Én sem hittem el, hogy amikor túl le-
szek rajta, akkor csodálkozni fogok, hogy ennyi volt,
aztán mégis szembesültem ezzel az érzéssel én is.
Szinte kételkedtem, hogy  „Tényleg, nekem már meg-
van az érettségim? És ennyi volt? Már túl is vagyok raj-
ta?” Igen, ennyi volt. Megcsinálható. Szóval félni feles-
leges, izgulni lehet, tanulni viszont kell.

– Mivel itthon maradtál, gondolom, a kapcsolattar-
tás nem okoz gondot.

– Ellenkezõleg. Ugyanis ha a volt osztálytársaimra
gondolok, akkor az a helyzet áll fenn, hogy alig vagy
szinte nem is találkozom velük. Hiszen hétköznap
mindenki fõiskolán vagy egyetemen van, hétvégén pe-
dig nem igazán szoktunk találkozni. Természetszerû-
leg a családomtól és az itthoni barátaimtól viszont így
nem szakadtam el napokra, ami egy nagyon jó oldala
ennek.

– Igen, valóban. De mégis, nem irigyled õket? Akik
már elmentek és bekerültek ebbe a teljesen más életfor-
mába? 

– Inkább ez motivál. Korábban a gimiben is amo-
lyan éjjeli bagoly voltam - ez annyit tesz, hogy délután
sosem tudtam elkezdeni tanulni, csak este, valamint
éjjel tanultam. Tehát az egy különös löketet adott,
hogy én akkor tanulok, mikor más már valószínûleg
alszik. Most nem ez a helyzet áll fenn, hiszen minden-
ki tanul valahol, én pedig itthon vagyok, de ez a „kü-
lön út-jelenség” ismét erõt ad. Mindig is nagy motivá-

ciót jelentett, ha egy másik úton kellett bizonyítanom.
– Szóval szeretsz más utakon járni, kicsit eltérni a

megszokottól? 
– Nem kiríni szeretek, sõt, a feltûnõsködést kifeje-

zetten ellenzem. Nagyon tud motiválni azonban, ha
megmutathatom, hogy ezt másképp is lehet, például
így.

– A mérnökin is biztos hasznos ez a fajta látás-
mód…

– Elõször oda be kell jutnom. De ha sikerül, akkor
remélem, tudom majd kamatoztatni.

– A Bolyai épületét milyen gyakran látogatod mos-
tanság?

– Az elmúlt két hónapban azt hiszem, 3-szor vol-
tam bent, de a közeljövõben megpróbálok majd több-
ször bejárni.

– És ilyenkor kiket keresel fel?
– Azokat a barátokat, akik még a Bolyai padjait

koptatják, valamint volt tanáraimat. Jó érzés újra talál-
kozni sokukkal, tanárral s diákkal egyaránt, s megbe-
szélni, kivel mi történt, hogy van, milyen az élet a Bo-
lyaiban, stb.

– Milyen érzésekkel vetted át a kitüntetést? Számí-
tottál rá?

– Az igazat megvallva nem. Ugyanis a jegyeim alap-
ján még nem gondoltam hogy kitüntetést kapok, ami
érthetõ is, hiszen nem a kitûnõ év végi eredmény mi-
att adják ezt a kitüntetést. Az indoklásban áll, hogy
„...és az iskola közösségéért végzett munkájáért”. Eb-
ben benne lehet színjátszós tevékenységem, mûso-
rokban való szereplés, stb. Ezt nem kívánom részle-
tezni, magamat fényezni pedig fõképp nem szeret-
ném. Mindenesetre természetesen örültem neki,  és
nagyon megtisztelõ volt megkapni ezt a kitüntetést.

– Kemény 4 évet húztál le a Bolyai falai között. Ho-
gyan gondolsz vissza rá?

– Ha igazán tömören akarnék válaszolni, azt mon-
danám: tulajdonképpen eddigi életem legszebb évei
kötõdnek a Bolyaihoz; a barátaim, akik nagyon fonto-
sak az életemben, még ha most nem is tudunk gyak-
ran találkozni; a volt tanáraim, akik nem csupán a tan-
anyagot tanították meg, hanem emberré is formáltak;
és az iskolai rendezvények, a kirándulások, utazások,
az elõadások emlékei, melyek életem legszebb pillana-
tait foglalják magukba. 

– Köszönöm az interjút! Tomi, remélem minden ál-
modat sikerül megvalósítani!
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1. Az osztályok száma 20
2. Tanulók létszáma 583
3. A tanulók megoszlása

a)   lakóhely szerint
salgótarjáni 336
vidéki 239
szlovákiai magyar 8

b) korosztály szerint
általános iskolás 70
gimnazista 490
szakképzésben résztvevõ 23

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 35
8. évfolyam 35
9. évfolyam 124
10. évfolyam 129
11. évfolyam 126
12. évfolyam 111
13. évfolyam 11
14. évfolyam 12
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A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói
címû fejezetek a 2007/2008. tanév október 1-i állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2007/2008.



Igazgatók:

Pálfalvai Zoltán 2006-
testnevelés 1985-

Igazgatóhelyettesek:

Kiss Ernõné (nevelési) 1996-
angol-orosz 1976-
Bagyinszki Boglárka(általános) 2006-
biológia-kémia 1996-

Tanáraink:

Albné Bogárdi Tünde
matematika-angol 2003-
Árpád Sándor
történelem-orosz 1973-2007
Árpádné Vincze Marietta
magyar-történelem-filozófia 1986-
Bajnóczi Éva
magyar-német 1991-
Balogh Erzsébet
matematika-fizika 2004-2008
Batki Arnold
angol-amerikanisztika 1997-
Batkiné Tótok Katalin
magyar-angol 1993-
Berencsikné Gedeon Hajnalka
földrajz-rajz 1987-
Borók Sándorné
könyvtár 2003-
Czene Éva
biológia-testnevelés 1998-
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka
testnevelés 2001-
Cserkúti Edit
testnevelés-matematika 1981-
Csonka Ádám
testnevelés 2007-2008

Dembrovszky Zsuzsanna
orosz-történelem-francia 1985-
Fónad Éva
magyar-történelem 2001-
Gál Petra
biológia-ének 2001-
Gedõcziné Berger Mária
történelem-angol 1984-
Gressainé Lóránt Lujza
matematika-rajz
tánc- és drámapedagógia 1997-
Herencsényiné Buchinger Mónika 
német 2001-
Holesné Csige Ilona
történelem-orosz-angol 1987-
Juhász Zsuzsanna
matematika-fizika 1985-
Kancsulik Attiláné
magyar-népmûvelés-
drámapedagógia-könyvtár 1992-
Karádi Tamás
matematika-fizika 2001-
Kelemenné Berta Mária
német 2003-
Nagy Csaba
angol-földrajz 2007-
Nagyné Kálóczi Edina
informatika-matematika-
testnevelés 2007-
Lékóné Lantos Zsuzsanna
magyar-orosz-francia 1985-
McGettigan, Martyn John
anyanyelvi tanár 2006-2008
Rozgonyi István 
matematika-ének-zene 1971-
Soósné Axmann Zsuzsanna
matematika-kémia 2000-
Sóspataki Tünde
matematika-angol 2003-
Sóvári László 
magyar-történelem 1996-
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Szabóné Básti Csilla
angol-orosz 1995-
Szászné Molnár Zsuzsanna
német-filozófia-magyar 1994-2008
Székyné dr. Sztrémi Melinda
magyar-orosz-német 1981-
Szolga László
német-angol-filozófia 2006-2007
Tolnai Gábor  
matematika-fizika 1974-1984 

1989-

Tóth Géza
matematika-fizika 1998-
Tóth Zoltán Zénó
testnevelés-matematika 1997-
Vincze Béláné Deák Irén Tünde
angol 2001-
Viszóczky Zsuzsanna
matematika-fizika
számítástechnika 1996-
Zsiveráné Fekete Borbála
angol-orosz 1981-
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde 
ügyviteli asszisztens
Németh Attiláné
gazdasági ügyintézõ
Reszelné Tótok Mária
gazdasági ügyintézõ
Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Abonyiné Pap Ágnes
utazási ismeretek 2007-
Balázs Beáta
történelem 2007-2008
Bulyovszkyné Borók Edit
német 2007-2008
Dósa Ildikó
német 2007-
Dr. Szabó Sándor
jogi ismeretek 2007-2008
Filkor Ferenc
pénzügyi ismeretek 2007-2008
Gazsi Ferenc
gazdasági ismeretek 2006-2007
Horváthné Scholz Erika
német 2007-2008
Kakuk Krisztina
vendéglátó ismeretek 2006-2008
Manyasz Tímea
kémia 2007-2008
Papp Zita
ének 2007-2008
Smida László
történelem 2007-
Szabó Ferencné 
idegenvezetés elmélete 
és gyakorlata 1995-
Széky Miklós
földrajz 
idegenforgalmi földrajz 2006-2008
Tóth Jánosné
gazdasági ismeretek 2006-2007
Varga Tamás
biológia 2007-2008



Augusztus
Az év tervezése, tantárgyfelosztás
Tábor a kezdõ évfolyamosok részére
Tankönyvárusítás
Alakuló értekezlet
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Munkaközösségi foglalkozások
Munkaterv készítése
Órarend készítése
A 13. évfolyam felvételi vizsgája
Osztályfõnöki munkaközösségi megbeszélés
Nyitó értekezlet
Városi tanévnyitó (sportcsarnok)

Szeptember
Tanévnyitó 
A dicsõségfal elkészítése
Szülõi választmány ülése
Felvételire való felkészítés indítása matematikából
és magyarból általános iskolások számára
Angliai út 
13., 14. évfolyam órarendjének elkészítése, külsõs
tanárok megszervezése 
Tanévnyitó Fesztivál
Szülõi értekezletek
Amerikai út – a magyarok utazása
Bolyai kör – Elsõsök bemutatkozása
A mese napja (rádiós mûsor)
OKTV jelentkezések
Tantermek szépítése
Tûzriadó

Október
Két tanítási nyelvû osztályokban tanítók 
értekezlete
Osztályozó vizsgák
Október 6-i megemlékezés (rádiós mûsor)
Madách irodalmi nap - Csesztve
Munkaértekezlet
Hertelendy Zsuzsa kiállítása
Papírgyûjtés
Jelvényavató ünnepség - gólyabál
Iskolai statisztika elkészítése
Új iskola bemutató elkészítése
Bolyai kör - Angliai és amerikai úti beszámoló 
Szülõi fogadó óra
Október 23-i megemlékezés
Tantestületi kirándulás (Svájc)
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó9
Õszi szünet

November
Szülõi értekezlet a 6. osztályos tanulók szülõi
számára
Szülõi értekezlet a 8. osztályos tanulók szülõi
számára
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Munkaértekezlet
Iskolai szavalóverseny
Diáknap
Nyílt hét szülõknek
Gyermekek jogainak hete rendezvényei
Hangverseny
Bolyai kör – földrajz
Nevelési értekezlet – mk-i nap
Pályaválasztás 2008 Salgótarján
Környezetvédelmi vetélkedõ
Hangverseny
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete
Szülõi fogadóóra
OKTV - versenyek
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
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Eseménynaptár
2007/2008.



December
Váczi Mihály városi versmondó verseny
Implom József helyesírási verseny
Munkaértekezlet 
6. és 8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli
felvételi vizsgára
Ünnepi Bolyai Kör – matematika
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ a kezdõ
évfolyamok számára
Évkönyv megjelentetése 
Szalagavató
Bolyai Kör – idegen nyelv
13.évfolyam vizsga idõszak
Angol nyelvi civilizációs vetélkedõ általános
iskolásoknak
Christmas Party
Karácsonyi ünnep
Téli szünet

Január
Szülõi fogadó óra
Irodalmi vetélkedõ általános iskolások számára
Két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
I. félév vége – osztályozó konferencia
Magyar kultúra napja – városi rendezvény
Ellenõrzõk kiosztása
Bolyai Kör – történelem
Bod Péter könyvtárhasználati verseny iskolai 
forduló
Félévzáró értekezlet
Központi írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos 
képzésre
Központi írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos 
képzésre
Sítábor
Bolyai kör – kémia
Szülõi választmány ülése
Mûveltségi verseny 8. általános iskolásoknak 
a Kodály Zoltán Általános Iskolában
Pótló írásbeli a 6. és 8. osztályos tanulóknak

Február
Kazinczy vetélkedõ
A hatosztályos és négyosztályos felvételi írásbeli 
dolgozatok megtekintése
Szülõi értekezletek
10. évfolyam – tájékoztató szülõi értekezlete 
az emelt szintû érettségirõl
Bolyai Kör – biológia, sport
Comenius – Színház az egész világ projekt zárása 
(Lengyelország)
Munkaértekezlet
Hangverseny
Jelentkezés érettségi vizsgára
Szülõk – nevelõk bálja
Bolyai Kör – magyar. Irodalmi vetélkedõ a Nyugat 
megjelenésének 100. évfordulója alkalmából
Comenius – Színház az egész világ projekt zárása 
(Magyarország – Salgótarján)
Megemlékezés a kommunista diktatúrák 
áldozatairól (rádiós mûsor)
Gelencsér János festõmûvész kiállítása
Szóbeli felvételi elbeszélgetés a hatosztályos 
képzésre
A 12. évf. továbbtanulási lapjainak elküldése

Március
A pedagógus továbbképzés következõ 5 éves 
tervének elkészítése
Két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
Bolyai Kör – mûvészet, zene
Comenius – Színház az egész világ projekt zárása 
(Németország)
Nõnapi megemlékezés
Bolyai Kör – fizika
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 
hozatala
Március 15-i megemlékezés
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Irinyi megyei kémia verseny
Víz világnapja
Elõd László fotómûvész kiállítása
Tavaszi szünet
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Április
Hangverseny
Nevelési értekezlet
Amerikai csere – az amerikaiak érkezése
Bolyaik találkozója – Ócsa
Bolyai Kör – informatika
Megemlékezés a holokaust áldozatairól 
(rádiós mûsor)
Költészet napja – koszorúzás, városi rendezvény
Bolyai kör – informatika
Osztálykirándulások
Munkaértekezlet – 12. évfolyamosok jutalmazása
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése 
a felvételrõl
Bolyai Est
Bolyai Napok
Kiállítás az emelt szintû rajzórákra járók 
munkáiból
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája
Ballagási vacsora
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagás

Május
Írásbeli érettségi vizsgák
Madarak és fák napja – fakultatív túra
Munkaértekezlet
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre 
(10. évfolyam)
13., 14. évfolyam vizsgaidõszak
A két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
8., 10. évfolyam mérése (OKÉV)
Iskolai Pedagógus nap
Dohányzás elleni világnap

Június
Szülõi választmány ülése
Munkaértekezlet
Érettségi dolgozatok megtekintése
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Osztályozó konferencia
Helyismereti tábor
Beiratkozás
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
13., 14. évfolyam pótvizsga idõszak
Tanévzáró értekezlet

Július
Szabadságok
Nyári utak
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Kitüntetettek

Kelemenné 
Berta Mária

Bolyai Emlékplakett 
és Díszokirat

Árpádné 
Vincze Marietta 

Bolyai Emlékplakett 
és Díszokirat

Patrónus díj
(azok a szülõk vagy vállalatok kapják, 

akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát)

Bogárné Szalai Judit

Dr. Huszárné Kraft Valéria

Nagy József
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Kitüntetettek

Vincze Tamás 12.A
Bolyai János

Gimnázium és
Szakközépiskola 

kitüntetése

Bozó Emese 12.C
Bolyai Emlékplakett
és Kitüntetõ okirat

Simon Tibor 12.B
Bolyai Emlékplakett
és Kitüntetõ okirat

Varga Balázs  12.B
A Bolyais Öregdiákok
Egyesület által alapított

BÖDE díj

Erdõs Bálint 12.D
A Bolyais Öregdiákok
Egyesület által alapí-

tott BÖDE díj

Bogár Boglárka 12.D
Diákönkormányzat

díja
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Támogatóink
akik 2007-ben Szakképzési hozzájárulással támogatták iskolánkat

Ajka- Pharma Intézeti Gyógyszertár Kft.
Balobau Kft.
Dr. Gonda Éva
ÉGTECH Kft.
FREE SOFT Kft.
Hungarotel Zrt.
Ispo Med Intézeti Gyógyszertár Kft.
Ispotály Holding Egészségügyi Befektetõ és Szolgáltató Kft.
Jeva-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.
K&H Bank
Nógrád Média
Ondrék és Tóth Kft.
Salgóbox Kft.
Pharma 7. Kft.
Salgó Vagyon Kft.
Szent Korona Intézeti Gyógyszertár Kft.
Szent Lázár Intézeti Gyógyszertár Kft.
Tarjánhõ Kft.
Trigon  Kft.
Vasszer Kft.
Villámszer Kft.



98

Tanév az adatok tükrében

Versenyeredmények
2007/2008. tanév

1. ORSZÁGOS VERSENYEKEN KIEMELKEDÕ EREDMÉNYEK
1.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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1.2. SPORTVERSENYEK
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1.3. NEM SZAKTÁRGYI VERSENYEK

2. ORSZÁGOS VERSENYEKEN DÖNTÕBE JUTOTTAK
2.1.TANULMÁNYI VERSENYEK
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2.2 LEVELEZÕS TANULMÁNYI VERSENYEK
A Hajdú-Bihar Megyei TIT országos levelezõ tanulmányi versenyen

3. ORSZÁGOS VERSENYEKEN TERÜLETI FORDULÓBA JUTOTTAK
3.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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4. MEGYEI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEK
4.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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4.2. SPORTEREDMÉNYEK
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4.3. NEM SZAKTÁRGYI VERSENYEK



105

Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

7. D osztály – Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök.: Holesné Csige Ilona          pótosztályfõnök.: Nagyné Kálóczi Edina

1. Ármós Anna
2. Bakos Fruzsina
3. Baranyi Regina Evelin
4. Barna Petra
5. Bertók Babett
6. Bodor Anna Boglárka
7. Buda Gergely
8. Csák Melinda 
9. Fekete Katalin

10. Gembiczki Júlia
11. Grajzel Dafna
12. Gyetvai Máté
13. Gyõri Alex
14. Hajzser Máté Bálint
15. Holtai Orsolya Luca
16. Juhász Dominik
17. Kása Zsombor
18. Kovács Bence

19. Kõrösi Dalma
20. Kurdi Evelin
21. Majoros Viktória
22. Marosszéky Soma
23. Molnár Gábor Bálint
24. Pál Eszter
25. Racs Eszter Mária
26. Susán Enikõ
27. Szabó Gréta
28. Szalai Soma László
29. Szilágyi Donát
30. Szlobodnik Mátyás
31. Tóth Máté
32. Varga Bence
33. Varga Petra
34. Varga Réka Marianna
35. Varga Viktória
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8. D osztály – Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Sóvári László          pótosztályfõnök.: Árpád Sándor

1. Ascher Anna Zsófia
2. Babják Patrik
3. Barna Eszter Sára
4. Dolnegó Diána
5. Dovál Orsolya
6. Erdélyi Ákos
7. Fejes Krisztina
8. Géczi László
9. Gubán Sándor

10. Gyetvai Ádám
11. Habony Gergely
12. Határ Álmos
13. Havas Soma Lukács
14. Horváth Rebeka
15. Ispán Kriszta 
16. Kis Ádám
17. Kolozsvári Alexandra
18. Liszka Bettina Bianka

19. Mátyás Balázs
20. Mravcsik Bálint Sándor
21. Nagy Gabriella
22. Nagy Judit
23. Oravecz Gréta
24. Orosz Krisztina
25. Papp Orsolya
26. Papp Viktor
27. Rauch Ajna Fanni
28. Rigó Petra
29. Sánta Bálint
30. Széky Flóra Anna
31. Tolmácsi Erik Zoltán
32. Tóth Adél Tímea
33. Tóth Márton
34. Tóth Petra
35. Urvölgyi Zsanett
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9. A osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Soósné Axmann Zsuzsanna         pótosztályfõnök: Gressainé Lóránt Lujza

1. Ádám Csenge Nikolett
2. Ádám Lilla Nóra
3. Andrássy Richárd
4. Bári Krisztián
5. Bayer Zsolt
6. Butkai Ákos
7. Farkas Lilla
8. Ferhan Gábor
9. Ferkó Fruzsina

10. Gordos László
11. Gordos Péter
12. Hollandi Réka
13. Juhász Lénárd
14. Kiss Dániel

15. Kiss-simon Áron
16. Komáromi Márk
17. Kotrocz László
18. Kristóf Péter
19. Lopatovszki Edmond Dávid
20. Mester Petra
21. Nyerges Marcell
22. Pádár Zoltán
23. Ponyi Soma
24. Prakfalvi András
25. Szabó Fanni
26. Tarjáni Timót
27. Verebélyi Virág
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9. B osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Tóth Géza          pótosztályfõnök: Kelemenné Berta Mária

1. Bakos István
2. Bene Anett Enikõ
3. Bolyós Bence
4. Bozó Ákos
5. Csanádi Adrienn Fanni
6. Fodor Bálint
7. Juhász Áron
8. Kiss Eszter
9. Krajer Alexandra

10. László Mária
11. Márton Ákos
12. Németh Bálint
13. Németh Gergely
14. Oláh Vivien

15. Ozsvárt Anita
16. Palla Gergõ
17. Pataky Etelka
18. Polareczky Csaba
19. Rácz Mihály
20. Rákos Zsolt
21. Rusz Dóra
22. Sólyom Boglárka
23. Szabó Dóra
24. Torják Szilárd
25. Tóth Bálint Péter
26. Urbán Rebeka
27. Velki Gábor



109

Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

9. C osztály – Ötosztályos angol-magyar két tanítási nyelvû 
gimnáziumi képzés

osztályfõnök: Balogh Erzsébet          pótosztályfõnök: Szabóné Básti Csilla

1. Balogh Dávid
2. Budafoki Dávid
3. Csernok Emese
4. Demkó Dorina
5. Fekete Valentin
6. Fülöp Katalin
7. Gajdár Laura
8. Gergely Ádám
9. Havasi Bettina

10. Klagyvik Dzsenifer Katalin
11. Kolaj Ágnes
12. Kónya Maja
13. Kubinyi Márton
14. Laurencsik Laura
15. Lengyel Zsófia
16. Lipták Enikõ
17. Lopatovszki Noémi

18. Mócsány Viktória
19. Molnár Angelika
20. Molnár Melina
21. Oláh Terézia
22. Oravecz Ádám
23. Orosz Elvira
24. Pardy Balázs
25. Rusz Boglárka Judit
26. Sándor Lilla
27. Spalek Dávid
28. Szabó Anna
29. Széll Krisztián
30. Szentes Ádám
31. Szentiványi Tímea
32. Sztancsek Olivér
33. Tóth Bálint
34. Tuza Karolina
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9. D osztály –Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála          pótosztályfõnök: Fónad Éva

1. Angyal Mariann
2. Baksa Mátyás
3. Bartkó Lilla
4. Blahó Dávid
5. Blahó Eszter
6. Egyed Viktória
7. Földesi András
8. Grajzel Dávid
9. Gyaraki Benjámin

10. Horváth Ágnes 
11. Huszár Ábel
12. Juhász Dóra
13. Kadlót Anikó
14. Kadlót Zsófia
15. Kiss Boglárka
16. Kovács Benjámin
17. Lászlók Réka

18. Lipták Angelika
19. Magyar Réka
20. Máté Attila
21. Menich Nóra
22. Nagy Dávid
23. Oláh Patrik
24. Pál Bence
25. Pauló Eszter
26. Pintér Réka
27. Rideg Zsolt
28. Sági Ákos
29. Scherer Gábor Sebastian
30. Simon Richárd
31. Somoskõi Réka
32. Sótér Sándor
33. Umeh Annamária Nwando
34. Zagyi Klára Martina
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10. A osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Lékóné Lantos Zsuzsanna     pótosztályfõnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka

1. Balázs Petra
2. Balla Boglárka
3. Barrak Ibrahim Ádám
4. Bartus Annamária
5. Bódi Eszter Anna
6. Bokros Csaba Bence
7. Dóra Dalma
8. Fazekas Marcell
9. Fülöp Norina

10. Gembiczki Dorottya
11. Hracskó Diána
12. Huszár András
13. Kelemen Cintia
14. Kiss Annamária
15. Kolláth Péter
16. Kozma Endre András

17. Laczkó Bianka Claudia
18. László Gyula
19. Mede Anna Fruzsina
20. Mustó Máté
21. Nádasdi Patrik
22. Papp Dávid
23. Paróczai Márton
24. Ringeisen Vivien
25. Somogyi Melinda
26. Szabó István Gábor
27. Szántó Róbert
28. Szarvas Dávid
29. Tordai Péter
30. Tóth Bálint
31. Vernyik Vivien
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10. B osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Tóth Zénó          pótosztályfõnök: Szászné Molnár Zsuzsanna

1. Ádám Dorottya
2. Bagó Viktória
3. Bakos Ágnes
4. Balázs Zsófia
5. Berta Dávid
6. Bistei Dóra
7. Botos Vivien
8. Braun Adél
9. Dániel Eszter

10. Gelencsér János
11. Golyán Eszter
12. Grajzel Jonatán
13. Hollandi Marcell
14. Holtai Bence
15. Járja Eszter
16. Kovács Brigitta

17. Lakatos Lilla Patrícia
18. Molnár Inez
19. Nyitrai Alexandra
20. Olteanu Gábor Róbert
21. Puporka Marianna
22. Radvánszky Tamás
23. Simon Viktória
24. Szabó Noémi
25. Szpisák Renáta
26. Tarnóczi Tamás
27. Torák Evelin
28. Tóth Johanna
29. Váci Ildikó
30. Verbói Dávid
31. Vincze Nóra
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1. Bodó Anett
2. Bogenglück Dávid
3. Bolla Tímea
4. Csanálosi Edina Kitti
5. Drexler Máté
6. Fehér Lilla
7. Földi Viktória
8. Gyebnár Nóra
9. Hajnovics Réka

10. Jakus Julianna
11. Kiss Tímea
12. Kovács Anett
13. Kovács Barbara
14. Kovács Petronella
15. Kristanová Anita
16. Lakatos Nóra

17. Mede Dávid
18. Nyerges Luca
19. Oravecz Judit Katalin
20. Rácz Adrienn
21. Rácz Lívia Anna
22. Romhányi Fanni 
23. Sipos Eszter
24. Szarvas Maja
25. Szõllõs Diána
26. Tácsik Tamás
27. Tótok Fanni
28. Varga Emese
29. Varga Fanni Alexandra
30. Varga Lilla
31. Zsetkó Nikolett

10. C osztály – Ötosztályos angol-magyar két tanítási nyelvû 
gimnáziumi képzés

osztályfõnök: Árpádné Vincze Marietta           pótosztályfõnök: Cserkúti Edit
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10. D osztály – Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök.: Bajnóczi Éva          pótosztályfõnök: Tolnai Gábor

1. Bata Dorottya
2. Bognár Kitti
3. Bús Csaba
4. Czibik Tibor
5. Császár Orsolya
6. Csuka Helga
7. Farkas Eszter
8. Fodor László
9. Fodor Vivien

10. Fülöp Petra
11. Géczi Dorottya
12. Gordos Zsuzsanna Orsolya
13. Horváth Lili
14. Ildzsa László
15. Kasza Balázs
16. Kiss Mariann
17. Koós Brigitta

18. Kristóf Zsüliet Vénusz
19. Laczkó Lilla Noémi
20. Lengyel Janka
21. Lukács Máté
22. Molnár Antal
23. Molnár Petra Andrea
24. Németh Attila
25. Pintér Barbara
26. Pozsonyi Gábor
27. Pozsonyi Péter
28. Puskás Marcell
29. Selmeci Balázs
30. Szarka Viktória
31. Szigedi Zsófia
32. Tóth Balázs
33. Ürmössy Barnabás
34. Végh Zsuzsanna Eszter
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11. A osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Batki Arnold          pótosztályfõnök: Dembrovszky Zsuzsanna

1. Baksa Zsuzsanna
2. Balga Bianka
3. Bársony Balázs
4. Csontos Tamás
5. Dániel Zoltán
6. Danyi Ágnes
7. Danyi Lilla
8. Deák Adél
9. Dénes Fanni

10. Domonkos Bence Tamás
11. Dudoma Péter
12. Dupák Anna
13. Gál András
14. Gressai Ferdinánd
15. Hegedûs Barbara
16. Heizer Katalin
17. Kaári Dávid Sándor

18. Kapás Márton
19. Kárpáti Miklós
20. Král Kitti
21. Lipták Judit
22. Mayer Boglárka
23. Mayer Fruzsina
24. Mester Anett
25. Nagy Máté
26. Nagy Sarolta
27. Pintér Ákos
28. Puszta Szilvia Diána
29. Rozgonyi Dorottya
30. Szabó Zsuzsanna
31. Szarvas Vera Etelka
32. Sztankó Lili
33. Tarnóczi Balázs
34. Tóth Tamás
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11. B osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Karádi Tamás          pótosztályfõnök: Vincze Béláné

1. Ádám Erika
2. Ármós Erika
3. Baksa Viktória
4. Balás Péter
5. Balázs Zsuzsanna
6. Balogh Viktória
7. Bocskai Dénes  
8. Dávid Máté
9. Forgács Barbara

10. Gordos Margit
11. Grósz Judit
12. Kálmán József
13. Kereszti Edina
14. Kiss Ákos
15. Kiss Magdolna

16. Krajer Andrea
17. Madar Evelin
18. Németh Nóra
19. Rigó Dorottya
20. Sándor Roland Martin
21. Simon Eszter
22. Somoskõi Soma
23. Szabó Boglárka
24. Terék Zsolt
25. Török Karolina
26. Ujj Anna
27. Unger Szilvia
28. Varga Zsófia
29. Virág Anett
30. Wagensommer Dániel
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11. C osztály –Négyosztályos angol-magyar két tanítási nyelvû 
gimnáziumi képzés

osztályfõnök: Batkiné Tótok Katalin          pótosztályfõnök: Borók Sándorné

1. Bábel Dóra
2. Barkó Ivett
3. Batki Attila
4. Bozó Bálint
5. Berze András
6. Czikora Emese
7. Csernok Anikó
8. Ferhan Alida
9. Fülöp Viktória

10. Gergely Gábor Tamás
11. Hegedûs Nóra
12. Kadlót Boglárka Veronika
13. Kárpáti Csaba
14. Kiss Balázs
15. Komáromi Orsolya

16. Kondacs Benjámin
17. Kovács Máté Tamás
18. Kovács Zsolt
19. Kukoricza László
20. Madarász Lili
21. Nagy István
22. Ónodi Zoltán
23. Petrucsik Krisztina Katalin
24. Sisa Attila
25. Susán Krisztián
26. Szabó Ádám
27. Tóth Babett
28. Válóczy Bálint
29. Wei Cheng
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11. D osztály – Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Juhász Zsuzsanna          pótosztályfõnök: Nagy Csaba

1. Balogh Attila
2. Bányik Ádám
3. Barta László
4. Bárány Kinga
5. Bodor Tímea
6. Cene Dávid
7. Czene Bernadett
8. Deák Anna M.
9. Dormán Bálint Gyula

10. Dósa Márton 
11. Egyed Enikõ
12. Egyed Evelin
13. Fejes Dorottya
14. Gál Boglárka
15. Gyõri Anna
16. Gyurácz Erika
17. Józsa Gergely

18. Kiss Eszter
19. Kiss Máté
20. Kovács Andrea
21. Kubinyi Júlia
22. Lipták Eszter
23. Mikecz Estilla
24. Mravcsik Mariann
25. Nagy Boglárka
26. Niedermüller Gábor
27. Nyerges Péter
28. Radics Máté
29. Rajkó Ádám
30. Sári Máté
31. Sólyom Veronika
32. Szabó Attila
33. Tóth Bálint
34. Zsovák Orsolya
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12. A osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Kancsulik Attiláné          pótosztályfõnök: Csonka Ádám

1. Bakos Gábor
2. Balog András
3. Baski Bence
4. Bodócs Judit
5. Bózvári Zoltán
6. Daróczi Roland
7. Dolnegó Bálint
8. Fodor Richárd
9. Géczi Attila

10. Hajas Katalin
11. Horváth Réka
12. Huszár Bence
13. Illés Ádám
14. Juhász Gábor
15. Kiss Anita Júlia

16. Kis Eszter
17. Kazsik Ádám
18. Mikuska Tamás
19. Molnár Dániel
20. Molnár Veronika
21. Nagy Judit
22. Sági Dániel
23. Sándor Lilla
24. Soós Ádám
25. Sótér Orsolya
26. Szluka Judit
27. Tolnai Kinga
28. Tóth Gábor
29. Vincze Tamás
30. Zsidai Orsolya
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12. B osztály – Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Gál Petra           pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. Antal Gábor
2. Bodócs Tamás
3. Braun Eszter
4. Csákó Ádám
5. Földi Attila
6. Gáspár Bence
7. György Krisztina
8. Ildzsa Boglárka
9. Jakus Péter

10. Kiss Annamária
11. Kovács István Dávid
12. Kozma Lenke Ilona
13. Krajer Adrienn
14. Márton Péter
15. Menczel Boglárka
16. Osgyáni Péter

17. Ottmár Eszter
18. Paróczai Anna
19. Pálfalvai Petra
20. Pálfalvai Vera
21. Póczos Laura
22. Prokai Péter
23. Prommer Virág
24. Rigó Ádám
25. Serfõzõ Zsuzsanna
26. Simon Tibor
27. Sopotnik Noémi
28. Surányi Beáta
29. Szabó Dániel
30. Tóth Alexandra
31. Varga Balázs
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12. C osztály – Négyosztályos angol-magyar két tanítási 
nyelvû gimnáziumi képzés

osztályfõnök: Bagyinszki Boglárka           pótosztályfõnök: Sóspataki Tünde

1. Baló Emese
2. Benyus Máté Gábor
3. Berki Bianka
4. Bérci Gergõ
5. Fehér Dávid
6. Havasi Renáta
7. Juhász Norbert
8. Kazinczi Réka
9. Kolosi Bálint 

10. Koncsek Kristóf
11. Mátrai Milán
12. Mede Maja
13. Németh Kitti
14. Pusztai István
15. Sándor Enikõ
16. Szalkai Dávid
17. Szerencsi Tünde
18. Végh Veronika
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12. D osztály – Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Czene Éva         pótosztályfõnök: Rozgonyi István

1. Alapi Dominika
2. Almási Zsuzsanna
3. Andó Katinka
4. Bogár Boglárka
5. Budai Ádám
6. Dianovszki András Márk
7. Durnyik Daniella
8. Erdõs Bálint
9. Fekete Orsolya

10. Galamb Gabriella 
11. Juhász Eszter
12. Juhász Gabriella
13. Kis Attila
14. Kosztolnik Gábor
15. Kovács Ádám
16. Laczkó Dániel

17. Lászlók Kinga
18. Lékó Dániel
19. Lipták Boglárka
20. Mizser Krisztina
21. Nyerges Enikõ
22. Orosz Anita
23. Pintér Gergõ
24. Pintér Zsuzsanna
25. Ponyi Brigitta
26. Rigó Flóra
27. Ruskó Bernadett
28. Sánta Gyula
29. Sulyok Noémi
30. Szabó Eszter
31. Szabó Péter
32. Varga Dávid
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13. évfolyam
osztályfõnök: Szabóné Básti Csilla

1. Babcsán István
2. Bódi Veronika
3. Csizmadia Adrienn
4. Debrei Balázs
5. Fodor Brigitta Tünde
6. Gáspár Gabriella

7. Koren Csaba
8. Menyhárt Attila
9. Szabó Miklós Endre

10. Tóth Orsolya
11. Varga Anita
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14. évfolyam
osztályfõnök: Kelemenné Berta Mária

1. Babcsán Melinda
2. Borenszkí Attila
3. Dénes Zsaklin
4. Ferenczi Viktória
5. Godó Petra
6. Hegedûs Klaudia
7. Mészáros Tamás
8. Molnár Richárd

9. Petrovics Elina
10. Pusztai Annamária
11. Rátóti Rózsa
12. So Alexandra
13. Szandai József
14. Telek Bálint
15. Ürmössy Mátyás
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12.A osztály
Osztályfõnök: Kancsulik Attiláné
Érettségi elnök: Hevérné Tácsik Klára
Létszám:                        28 fõ
Szóbeli feleletek száma: 100
Emelt szintû vizsgák száma: 17
Középszintû vizsgák száma: 131
Érettségi átlag: 4,13
Kitûnõk: Baski Bence, Soós Ádám, Vincze Tamás
Jelesek:  Bodócs Judit, Tóth Gábor

Tantárgyi dicséretek:
Bakos Gábor - történelem, angol nyelv
Baski Bence - magyar irodalom, fizika
Sági Dániel - történelem
Soós Ádám - matematika
Vincze Tamás - történelem, angol nyelv
Dicséretek írásbeli dolgozatokra:
Kiss Anita Júlia - ember- és társadalomismeret, etika
Nagy Judit - ember- és társadalomismeret, etika

Dicséretek szóbeli feleletekre:
Bakos Gábor - magyar nyelv és irodalom
Dolnegó Bálint - testnevelés
Juhász Gábor - történelem, ember- és társadalomis-
meret, etika
Kazsik Ádám - magyar nyelv és irodalom, történelem,
informatika
Soós Ádám - magyar nyelv és irodalom
Szluka Judit - magyar nyelv és irodalom
Tóth Gábor - magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv

12.B osztály
Osztályfõnök: Gál Petra
Érettségi elnök: Soós József István
Létszám: 31 fõ
Szóbeli feleletek száma: 106
Emelt szintû vizsgák száma: 42
Középszintû vizsgák száma: 118
Érettségi átlag: 4,59
Kitûnõk: Ildzsa Boglárka, Kiss Annamária, Krajer

Adrienn, Menczel Boglárka, Ottmár
Eszter, Paróczai Anna, Prokai Péter,
Surányi Beáta, Varga Balázs

Jelesek: Braun Eszter, Pálfalvai Petra, Serfõzõ
Zsuzsanna

Általános dicséret:
Menczel Boglárka - magyar nyelv és irodalom, matem-
atika, történelem, angol nyelv, biológia, kémia
Ottmár Eszter - magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, német nyelv, biológia

Tantárgyi dicséretek:
György Krisztina - ember- és társadalomismeret, etika
Ildzsa Boglárka - matematika
Kiss Annamária - magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, történelem
Kozma Lenke Ilona - magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Krajer Adrienn - magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, ember- és társadalomismeret, etika
Márton Péter - történelem
Niedermüller Gábor - német nyelv
Pálfalvai Petra - magyar nyelv és irodalom, ember- és
társadalomismeret, etika
Pálfalvai Vera - német nyelv, testnevelés
Paróczai Anna - magyar nyelv és irodalom
Prokai Péter - magyar nyelv és irodalom, történelem
Serfõzõ Zsuzsanna Eszter - magyar nyelv és irodalom
Simon Tibor - matematika
Varga Balázs - magyar nyelv és irodalom, történelem

Dicséretek írásbeli dolgozatokra:
Prommer Virág - ember- és társadalomismeret, etika

Dicséretek szóbeli feleletekre:
Antal Gábor - német nyelv, ember- és társadalomis-
meret, etika
Ildzsa Boglárka - magyar nyelv és irodalom
Kiss Annamária - fizika
Kozma Lenke Ilona - történelem, biológia
Márton Péter - magyar nyelv és irodalom
Pálfalvai Vera - magyar nyelv és irodalom
Prokai Péter - fizika
Serfõzõ Zsuzsanna Eszter - biológia
Sopotnik Noémi - ember- és társadalomismeret, etika
Surányi Beáta - biológia
Tóth Alexandra - ember- és társadalomismeret, etika

Érettségi eredmények
2007/2008

Érettségi átlag: 4,365
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12.C osztály
Osztályfõnök: Bagyinszki Boglárka
Érettségi elnök: Luca Enikõ Magdolna
Létszám: 18 fõ
Szóbeli feleletek száma: 63
Emelt szintû vizsgák száma: 26
Középszintû vizsgák száma: 56
Érettségi átlag: 4,53
Kitûnõk: Baló Emese, Havasi Renáta, Kolosi

Bálint, Szerencsi Tünde
Jelesek: Juhász Norbert, Mede Maja

Tantárgyi dicséretek:
Bérci Gergõ - magyar nyelv és irodalom, történelem
Kolosi Bálint - matematika
Szerencsi Tünde - magyar nyelv és irodalom

Dicséretek szóbeli feleletekre:
Havasi Renáta - történelem
Juhász Norbert - informatika
Kazinczi Réka - magyar nyelv és irodalom
Kriston Bianka - magyar nyelv és irodalom
Mátrai Milán - magyar nyelv és irodalom
Mede Maja - magyar nyelv és irodalom, történelem
Németh Kitti - testnevelés
Pusztai István - történelem

Dicséret írásbeli dolgozatra:
Juhász Norbert - történelem

12.D osztály
Osztályfõnök: Czene Éva
Érettségi elnök: Kolompár Gyula
Létszám: 32 fõ
Szóbeli feleletek száma: 114
Emelt szintû vizsgák száma: 21
Középszintû vizsgák száma: 146
Érettségi átlag: 4,21
Kitûnõk: Erdõs Bálint, Laczkó Dániel, Nyerges

Enikõ, Pintér Zsuzsanna
Jelesek: Kovács Ádám, Ruskó Bernadett, Varga

Dávid

Általános dicséret:
Erdõs Bálint - magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, angol nyelv

Tantárgyi dicséretek:
Budai Ádám - testnevelés
Laczló Dániel - matematika, történelem
Lékó Dániel - angol nyelv
Nyerges Enikõ - magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, francia nyelv
Pintér Gergõ - történelem
Pintér Zsuzsanna - magyar nyelv és irodalom, matem-
atika, történelem
Rigó Flóra - francia nyelv
Ruskó Bernadett - magyar nyelv és irodalom
Sánta Gyula - történelem, angol nyelv
Varga Balázs - magyar nyelv és irodalom, történelem

Dicséretek szóbeli feleletekre:
Andó Katinka - magyar nyelv és irodalom
Kovács Ádám - történelem, kémia
Laczkó Dániel - magyar nyelv és irodalom
Lászlók Kinga - magyar nyelv és irodalom, német
nyelv
Lékó Dániel - magyar nyelv és irodalom
Rigó Flóra - magyar nyelv és irodalom, történelem,
kémia
Ruskó Bernadett - kémia
Sánta Gyula - magyar nyelv és irodalom
Sulyok Noémi - magyar nyelv és irodalom, történelem,
kémia
Varga Dávid - történelem
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