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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.
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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


