
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.
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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…



24

Mindennapjaink

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.

36

Mindennapjaink



37

Mindennapjaink

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.
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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.

42

Mindennapjaink

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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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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