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Chicagói diákcsere
(Egy álom megvalósult)

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

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

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

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

családok izgatottan vártak minket a chicagói O'Hare
repülõtéren. 

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

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

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

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

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

Zsiveráné 
Fekete Borbála

csoportvezetõ tanár
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Amerika diákszemmel

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

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

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

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

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

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

Erdõs Bálint 
12.D
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Az amerikai cserepartnerek látogatása iskolánkban

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

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

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

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

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

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

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

Zsiveráné 
Fekete Borbála 



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

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

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

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

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

ákjai magyarországi élményeik alapján töltöttek ki totót
szinte hibátlanul.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vincze Béláné



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

A tanfolyam alatt helyi családok adtak otthont gyer-
mekeinknek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mede Anna
11.A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szombaton délben búcsút vettek egymástól diá-
kok, tanárok, vendéglátócsaládok. De ez a búcsú csak
egy évre szól. Jövõre ismét beigazolódik a fent említett
tétel, csak az egyenesek ezúttal Szombathelyen talál-
koznak majd.
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Hiszem, hogy az élet min-
den pillanatban egy új felfe-
dezést tartogat számunkra,
csak tudnunk kell ezeket fel-
ismerni és megélni. Ezek a
pillanatok – amikor egyszer-
re minden sokkal egysze-
rûbbnek, tisztábbnak és sze-
rethetõbbnek tûnik – akár
egész életünket meghatároz-
hatják.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A felfedezés élménye

Horváth Lili
10.D
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Olvasótáborban jártam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ármós Erika
11.B
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Terepszínben látni a világot

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

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

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

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

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

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


