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Kedves Vendégeink, 
Kollégáim, Tanítványaink! 

Milyen idõszakban is élt
mindmáig legnagyobb mate-
matikusunk, az abszolút
geometria megalkotója? Az
1802�1860 közötti idõszak �
hasonlóan az azt megelõzõ
évszázadokhoz � igen moz-
galmasnak nevezhetõ. Tud-
juk, hogy nem volt ez soha
másképp. Európa történel-
me túlnyomó részt Közép-
Európában és azon belül Ma-

gyarország területén íródott, hiszen hazánk a történe-
lem keresztútján fekszik. Délnyugatról (Rómából) ér-
kezett a katolicizmus, északnyugatról (német földrõl)
a reformáció, észak-keletrõl a görögkeleti hit, délkelet-
rõl pedig az Iszlám, alternatívákat kínálva és konflik-
tusokat gyújtva. Keletrõl és nyugatról érkezõ hadak
vonultak át rajtunk évszázadokon keresztül. 

Az 1800-as évek elsõ felében sincs ez másként.
Szerte Európában harcok dúlnak országokért, függet-
lenségért, a nemzeti nyelv megtartásáért. Gondolko-
dók, tudósok, hazafik indítanak harcot a tudatlanság
ellen, írók, költõk keresik a változtatás lehetõségeit,
fogalmazzák meg kulturális programjukat, röpirataik-
kal rázzák fel a nemzeteket tespedt álmukból. Bolyai
János élete és munkálkodása alatti idõszakban
l az egész öreg kontinens beleremeg a napóleoni

háborúk hatásába,
l Széchenyi Ferenc gróf a nemzetnek ajándékozza

könyvtárát és gyûjteményeit, megvetve ezzel a
Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széche-
nyi Könyvtár alapjait,

l I. Ferenc kiadja a második Ratio Educationist, a
tanügy új szabályozását,

l Kölcsey Ferenc megírja a Himnusz címû költe-
ményét és Vörösmarty Mihály a Szózatot,

l Széchenyi István gróf egyévi jövedelmét ajánlja
fel a Magyar Tudományos Akadémia alapítására,

l nyelvújítási harcot indít Kazinczy Ferenc
l Bécs és Pest között megindul a gõzhajóforgalom

l forradalom és szabadságharc, majd a világosi
fegyverletétel és a megtorlás

lMagyarországon új pénzt, osztrák értékû ezüst-
forintot vezetnek be.

lMegindul az Orvosi Hetilap,
l Ferenc József és Erzsébet magyarországi köruta-

kat tesz, az uralkodó meneszti Bach belügymi-
nisztert.

A 18-19.században a természettudományok iránt a
nemesek és polgárok körében megnõtt az érdeklõdés.
A tudományágak képviselõi igyekeztek a közönség
kezébe kézikönyveket adni. Megpróbálták közvetíteni
a külföldi eredményeket, szakmunkákat fordítottak.
Megkezdõdött a tudományok szaknyelvének magya-
rosítása. Ugyanakkor a viszonylagos elmaradottságot
és a fejlõdés nehézségeit mutatja, hogy az egyetemes
és hazai tudományosság eredményei pontatlanul ke-
rültek a hazai érdeklõdõk elé. 

Olyan jelentõs teljesítményekrõl pedig - mint Bo-
lyai János abszolút geometriája - sem a közvélemény,
sem a szakma nem vett tudomást. Melyek voltak en-
nek az okai:
l a kutatási feltételek hiányosságai,
l 1840-ig az Akadémia csak a nyelv ügyével foglal-

kozott,
l az elméleti tudományosság még nem volt önálló

terület, nem különült el az oktatástól,
l a kutatás alárendelt szerepet játszott,
l a társadalmi, gazdasági élet is csak lassan fejlõ-

dött.
A legfejlettebb szintet mégis a kevés feltételt igény-

lõ � a mérnöki feladatok miatt fontos � matematika ér-
te el. Az oktatásban is jelentõs szerepet kapott, hiszen
valamennyi gimnáziumban nagy súllyal tanították. 

A XVIII. század végére érezhetõen lelassult az új
matematikai eredmények elérésének üteme. Addigra
az eredmények nagy sokasága jött létre, melyeket
azonban rendszerbe kellett foglalni, egységesíteni és
ez nem ment az egzaktságnak a korábbi szintjén. 

Megérett az idõ a párhuzamossági axióma tisztázá-
sára is. A tudományos világ egy elegáns bizonyításra
várt, arra, hogy valaki ezt levezeti a többi axiómából,
ám nem ez történt. Az újkor matematikatörténetének
legragyogóbb fejezete következett be, melynek során
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Pálfalvai Zoltán
igazgató

�A magyar nép géniusza a tudomány területén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban
öltött testet� � írta Szentágothai János professzor iskolánk névadójáról.



bebizonyosodott, hogy amit a túlnyomó többség várt,
az lehetetlen. Az áttörés Bolyai János és az orosz
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij munkájának ered-
ményeként született meg. 

Bolyai mûvének jelentõségét azonban csak halála
után ismerték el, akkor sem ellenállás nélkül. Életé-
ben nem értették meg zseniális gondolatait, melyek
már huszonegy éves korában megérlelõdtek benne.
Aki viszont megértette Bolyai gondolatait, nevezete-
sen Gauss, a "matematikusok fejedelme", méltatlanul
viselkedett Bolyai Jánossal szemben, amikor 1832-
ben az Appendixrõl véleményt nyilvánított. Azt írta
Bolyai Farkasnak, hogy János mûvét nem dicsérheti,
mert ez azt jelentené, hogy saját magát dicséri, ugyan-
is az abban foglalt eredmények, és az út, melyen jár-
va ezek megszülettek, szinte szó szerint megegyezik
saját munkájával. Gauss 1855-ben bekövetkezett halá-
la után hagyatékát feldolgozták, és említett állításának
írásos bizonyítékát nem találták. 

Gauss késõbbi magatartása is kifogásolható, ami-
kor tudomást szerzett arról, hogy az orosz Loba-
csevszkij is felfedezte lényegében ugyanazt, mint Bo-
lyai János. Lobacsevszkijt 1842-ben megválaszttatta a
Göttingeni Királyi Társaság külföldi levelezõ tagjának.
Bolyait azonban nem tájékoztatta arról, hogy van még
más is, aki hasonló eredményeket ért el, mint õ.

Bolyai János élete végén ideje nagy részét az Üdv-
tan megírására fordította. Ezzel egy, a boldogság útjá-
ra vezérlõ enciklopédiát igyekezett adni az emberiség-
nek. A meg nem értettség korán visszavonulásra kész-
tette, elhagyatva halt meg. 1860. január 29-én temet-
ték jeltelen sírba. Késõbbi azonosítását is csak katonai
zubbonyának fémgombjai és kardja tette lehetõvé.

Bolyai János tudományos nagyságát halála után kül-
földön fedezték fel. Az Appendix megjelent olasz, fran-
cia, majd angol nyelven. A hazai elismerés csak ezután
következett. A XIX-XX. század fordulóján a kontinen-
sen már széles körben ismertté vált mûve. Angolszász
területen is voltak, akik megismerték és lelkesedtek ér-
te, de jóval kevesebben, mint Európában. 

A jelen kor embere számára � aki az internet vilá-
gában él és egy-egy felfedezés, újítás a bejelentés pil-
lanatában a világ minden pontján olvasható � talán
érthetetlen, hogy miért nem kapott nagyobb elisme-
rést kiváló matematikusunk. Bolyai János tudása,

munkássága évtizedekkel meghaladta korának tudo-
mányos társadalmát. A matematika tudománynak
idõre volt szüksége, hogy felismerje munkájának
nagyszerûségét. Magyarországi és erdélyi matemati-
kusok, Bolyai-kutatók érdeme, hogy életmûve ma
már a világ egyetlen pontján sem ismeretlen. 

A Magyar Világemlékezet Nemzeti Bizottsága a ha-
zai szellemi hagyatékok közül 2007-ben elsõ helyen
Bolyai János Appendix címû mûvét és az abban fog-
lalt abszolút geometria tételeit javasolta az UNESCO
Világemlékezet listájára. Ez a lista hasonlít az ENSZ-
szervezet világörökségi programjára, ám ez esetben
nem tájak vagy építmények, hanem legfõképp doku-
mentumok képezik a részét. 2009 januárjában jelen-
tették be ünnepélyes keretek között a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában, hogy Bolyai János
Appendix címû mûve felkerült az UNESCO Világem-
lékezet listájára. 

Csokonai Vitéz Mihály Magánossághoz címzett
ódájában már 1798-ban megfogalmazta a semmibõl új
világot teremtõ szellemi erõ, géniusz feladatát. Bolyai
e küldetést teljesítette be, zsenialitása összecsengett a
század tudományos törekvéseivel, felfedezõ szándé-
kával. Költõ és tudós közös tragédiája, hogy csak az
utókor elismerésében reménykedhettek.

Bátran állíthatjuk, hogy Bolyai János munkája nem
volt hiábavaló, életmûve a tudományos életben méltó
helyre került. Az utókor feladata- így a miénk
�bolyais� tanároké és diákoké is-, hogy szellemi ha-
gyatékát õrizzük és továbbvigyük, hogy életének, tö-
rekvésének üzenetét megértsük és átadjuk a követke-
zõ nemzedéknek. S hogy mi az üzenet? Bolyai életét
és munkáját tekintve lehet mindenkinek más és más.
De lehet az is , hogy minden - akár történelmi korból,
akár társadalmi  vagy kulturális nehézségbõl fakadó-
probléma ellenére a bennünk rejlõ legjobbat, legtöb-
bet kell megvalósítani. Lehet az is, hogy a mindenna-
pi gondokon felülemelkedve járjuk a magunk útját,
õrizve a tudás értékét, hasznára válva a kisebb-na-
gyobb emberi közösségnek, ellentmondva a jelenkori
fogyasztói társadalom értékrendjének, s hinni abban,
hogy Bolyai munkássága nem volt hiábavaló: az em-
beriség boldogsága rajtunk is múlik. 

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom!
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A megújuló közoktatás jegyében

Színvonalas munka struktúraváltás elõtt és után
Helyzetelemzés az angol-magyar két tanítási nyelvû képzésrõl

(A Bolyaiban leérettségizett az utolsó négyosztályos két tannyelvû osztály)

A nyelvtanulásnak az a cél-
ja, hogy minél jobban elsajá-
títsunk egy idegen nyelvet.
Magyarországon az 1980-as
évek második felében éppen
azért jöttek létre a két tannyel-
vû iskolák, hogy egy kiválasz-
tott idegen nyelvet � az anya-
nyelvi fejlõdéssel párhuzamo-
san � magasabb szinten meg
lehessen tanulni. Kettõs tehát
a cél, innen származik a kép-
zés elnevezése.

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskolában

2003-ban indítottuk el az elsõ angol-magyar két tannyel-
vû csoportot a négyosztályos képzési forma keretein be-
lül. Abban hittünk, hogy egy ilyen képzésre Nógrád me-
gyében is szükség van, itt is van jövõje ennek a nyelvta-
nulási rendszernek.

Az évek során a képzés népszerûsége, így az oktatás-
ban részt vevõk száma is egyre nõtt: a 2003/2004-es tan-
évtõl kezdõdõen teljes osztályokat indíthattunk
(2002/03: 17 fõ; 2003/04: 26 fõ; 2004/05: 23 fõ; 2005/06:
31 fõ). A 2006/07-es tanév hozta a struktúraváltást: a
négyosztályost az ötosztályos rendszer váltotta fel. Az öt-
osztályos forma azoknak a diákoknak is elérhetõvé teszi
a képzést, akik korábban még egyáltalán nem tanultak
angolul, így bõvült intézményünk beiskolázási köre.

A négyosztályos rendszer a korábban, más intézmé-
nyekben, elsõsorban az általános iskolákban megszerzett
tudásra alapozott, és azt volt hivatott az említett módon to-
vábbfejleszteni. Fontos szerepet játszott tehát a nyelvi elõ-
képzettség, aminek az elmélyítésére a 7. és 8. osztályosok
számára szervezett nyelvi elõkészítõ szolgált. A tanulók a
város és a környék általános iskoláiból hetente két alka-
lommal, délutánonként 3 órában jártak ezekre a foglalko-
zásokra. Négy csoportban, négy szaktanár vezetésével
folytak az elõkészítõ nyelvi órák. Ezekre az alkalmakra
külön segédanyagot készített az angol nyelvi munkakö-
zösség, amely elsõsorban a négy alapvetõ készség fejlesz-

tésére, tematikus szókincsbõvítésre és a legfontosabb
nyelvtani ismeretek megszilárdítására irányult. Az elõké-
szítõk sikeresek voltak, hiszen a tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a ta-
nulók a 9. évfolyamon három tárgyat rögtön a célnyelven
kezdtek el tanulni. A másik fontos elem a képzés beindí-
tásakor az angol nyelvi tábor volt, amikor is egy hétig in-
tenzív nyelvi foglalkozásokat tartottunk tábori körülmé-
nyek között. Az elõkészítõ lezárásának szántuk; a megta-
nultak összegzésére, más szempontok szerinti átismétlé-
sére került sor. Itt is csoportokban zajlott a munka, és
rendkívül eredményes, de ugyanakkor fárasztó öt napot
töltöttünk az angol nyelv gyakorlásával. A tehetséggondo-
zás szándéka tehát nyilvánvaló: olyan nyelvi szintre jussa-
nak el a diákok, amely lehetõvé teszi számukra, hogy akár
magyarul, akár angolul képesek legyenek leendõ hivatá-
sukban helytállni az Európai Unióhoz csatlakozott Ma-
gyarországon és külföldön. A nyelv eszköz, nem cél.

Mindezek megvalósításához a két tanítási nyelvû is-
kolai oktatás a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek
és az érettségi vizsgatárgyak általános követelményei
által közvetített mûveltségképet tartja irányadónak. Sa-
ját céljaiból módosítja és kiegészíti a célnyelv mûveltsé-
gi területeit, és bõvebben ismerteti meg a célnyelv or-
szágainak kultúráját. Nincs ez másképp a négyosztá-
lyos formában sem. Az általános elõírásoknak megfele-
lõen három tantárgyat kell a tanulóknak angol nyelven
tanulni. Az adott iskola kínálatától függ, hogy melyik
ez a három tantárgy. A mi gimnáziumunk a következõ
tárgyakat tette elérhetõvé az elmúlt évek során: a törté-
nelem, matematika, fizika, biológia és egy rövid ideig a
földrajz közül választhattak a diákok. A történelem és a
matematika kezdetben mindenki számára kötelezõen
választandó volt. A feltételrendszerhez tartozik az
anyanyelvi tanár kérdése. A két tannyelvû képzésen
belül törvény írja elõ, hogy anyanyelvi lektor, illetve
lektorok segítsék a diákok és a tanárok munkáját. Intéz-
ményünknek sokféle tapasztalata van ebbõl a szem-
pontból; természetesen az a legjobb, ha rátermett,
szakmailag és emberileg is kifogástalan anyanyelvi ta-
nár foglalkozik a diákokkal, megvalósítva a megígért le-

Batkiné Tótok Katalin
összeállítása
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hetõségeket: a képességek fejlesztését, az anyanyelvi
környezet bizonyos mértékû megvalósulását.

Ennek az oktatási rendszernek a két fõ vonalát te-
hát a célnyelvi órák és a célnyelven tanult tantárgyak
adják. Az angol nyelv továbbfejlesztõ tanítása, tanulá-
sa a négy év fontos része, elengedhetetlen feltétele a
célnyelvû órákon való sikeres szereplésnek. Ezért eb-
ben a képzésben magasabb óraszámban foglalkoznak
a nyelvvel a tanulók. A négyosztályos rendszeren be-
lül a 9. évfolyamon heti nyolc, a 10. évfolyamon hét,
11.-ben öt és 12.-ben négy angolóra volt.

A négyosztályos formában fontos volt, hogy az isko-
lának nagy legyen a merítési lehetõsége, amikor eldön-
ti, hogy kiket vesz fel az elsõ évfolyamra, hiszen így a
legjobbakkal indíthatott osztályt. Ez 2006-ban valósult
meg a leginkább: 44 jelentkezõ közül kiválasztott 31 fõ-
vel egy nagyobb létszámú osztályunk lett. Erre a képzé-
sünkre írásbeli és szóbeli felvételi alapján kerültek be a
tanulók. Írásbeli vizsgát 3 tantárgyból (magyar nyelv,
matematika, angol nyelv) tartottunk, illetve ezeket ki-
egészítette az angol nyelvi szóbeli vizsga, hiszen elen-
gedhetetlen volt a nyelvi elõképzettség.

Következtetéseinket most már négy leérettségizett és a
felsõoktatásban eredményesen helytálló évfolyamra ala-
pozva fogalmazhatjuk meg. A 2003/2004-es tanévtõl kez-
dõdõen az érettségi eredmények magukért beszélnek:
4,29, 4,36, 4,53, 4,54. Meg kell említeni természetesen azt
is, hogy ehhez az angol nyelvi átlagok is hozzájárultak. A
2006-ban és 2007-ben végzõ diákok közül mindenki ren-
delkezett államilag elismert, C típusú, középfokú nyelv-

vizsgával, amely 100%-os emelt szintû érettségi ered-
ménynek felelt meg. 2008-ban 4,94, 2009-ben pedig 4,93
volt a két tannyelvû osztályok angol nyelvbõl emelt szin-
ten elért érettségi átlaga. Nemcsak össziskolai szinten, ha-
nem egy évfolyamon belül is az élmezõnybe tartoztak
ezek az osztályok. Felvételi eredményeik ugyancsak kivá-
lóak: 2006-ban 14 tanulóból 14-et, 2007-ben 22-bõl 20 di-
ákot, 2008-ban 18-ból 17-et és 2009-ben 29-bõl 26-ot vet-
tek fel valamilyen felsõoktatási intézménybe. 

Jó tapasztalatainkat nagymértékben megerõsíti az ezek-
ben a két tannyelvû osztályokban tanuló diákok vélemé-
nye. Tisztában vannak azzal, hogy az angol nyelv mint esz-
köz a mai globalizált világban nélkülözhetetlen szerepet ját-
szik a munkaerõpiacon, az életben való boldogulásban.
Úgy vélik, a képzés az angol magas szintû elsajátítását tette
lehetõvé a számukra. A szakszókincs (történelem, matema-
tika, fizika, biológia) megismerését mindannyian kiemelik.
A kérdõíves vizsgálat formájában megkérdezett tanulók
többségének legfontosabb megállapítása, hogy ismét erre a
képzésre jelentkeznének. Indokaik között természetesen a
két tanítási nyelvû oktatás specifikumai szerepelnek: a
nagyszámú célnyelvi és célnyelvû óra, a kiutazások és cse-
rekapcsolatok nyújtotta lehetõségek, a látványos nyelvi fej-
lõdést eredményezõ nyelvtanítási komplexitás.

Úgy véljük tehát, hogy tanárnak, diáknak egyaránt ki-
hívást jelent a két tanítási rendszeren belül dolgozni. A ta-
nári összefoglalók még nagyobb rálátást engednek az itt
folyó munkára, és az összeállítás végén megszólaltatunk
egy olyan diákot is, aki az elsõ bolyais két tannyelvûsök
közé tartozott.

Kiss Ernõné, igazgatóhelyettes, az angol nyelv tanára
�A nyelvek összehozzák az embereket, kitágítják a világot a nyelvtanuló számára.�

(Lomb Kató)

Azt hiszem, napjainkban
már nem szükséges bizonygat-
ni azt, hogy mennyire fontos az
idegennyelv-tudás. Intézmé-
nyünkben fennállása óta ki-
emelt helyen szerepel az ide-
gen nyelvek tanítása. Tanítot-
tunk speciális osztályokban,
haladó angolos, emelt angolos
osztályokban, tömbösített órák-
ban (2 idegen nyelv összevont

óraszámában) mindig azért, hogy az idegennyelv-okta-
tás hatékonyságát, eredményességét fokozzuk. 

Az idegennyelv-oktatás legeredményesebb és leg-
hatékonyabb formája, véleményem szerint, a két ta-
nítási nyelvû képzés, amely 9 éve létezik iskolánkban.
Igazgatóhelyettesként és szaktanárként is részt vet-
tem ennek az oktatási formának a bevezetésében és
elindításában. Négy évfolyam fejezte be tanulmányait
a négyosztályos képzésben. Közülük az utolsó évfo-
lyam 2009-ben érettségizett. A négy évfolyamos
rendszerben két osztályt tanítottam, az elsõt és az
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utolsót. Egyértelmûen pozitív kép alakult ki bennem.
Rendkívül magas szintû és használható nyelvtudás
birtokába kerülnek a tanulók tanulmányaik végére.

Az idegen nyelvet intenzíven, magas óraszámban
tanulják, mellette pedig három tantárgyat szintén ide-
gen nyelven tanulnak. Ez az összóraszám nagymér-
tékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók egy idõ után
angolul kezdenek el gondolkodni, és mondandóju-
kat nyelvi eszközeiknek megfelelõen öntik formába.
Minden beszédhelyzetben feltalálják magukat, képe-
sek folyékonyan társalogni bármely témában. Be-
szédértésük és beszédkészségük messze felülmúlja a
kortárs tanulók ilyen irányú képességeit. Nagy elõnye
ennek a képzésnek az, hogy a tanulók szakmai szó-
kincset is elsajátítanak azokon az órákon, ahol a tan-
tárgyakat angol nyelven tanulják. 

A két tannyelvû oktatási rendszer része az angliai ta-
nulmányút. A tizedikes tanulók tíz napot töltenek Dél-
Anglia varázslatos vidékén, ahol egyrészt a valós életben
használhatják az iskolapadban megtanult nyelvet, más-
részt ismerkedhetnek a környék nevezetességeivel, illet-
ve útban hazafelé megtapasztalhatják, milyen az élet
Londonban. Másik fontos eleme a nyelv gyakorlásának a
chicagói cserekapcsolat, ahol tanítványaink családoknál
laknak, iskolába járnak, illetve Magyarországon vendégül

látják cserepartnereiket egy újabb tíznapos idõszakban.
Bátran mondhatjuk tehát, hogy a nyelv kapcsolatterem-
tõ funkciója is megvalósul a képzés során, hiszen anya-
nyelvi környezetben gyakorolják az angol nyelvet.

Tanítványaink nem vesznek el külföldön, hiszen
angolul minden országban meg tudják értetni magu-
kat. Különösen fontos ez napjainkban, mert a határok
megszûnésével az emberek szabadon utazhatnak. El-
érhetõvé vált a külföldi egyetemeken való tanulás, il-
letve külföldi szakmai gyakorlatokon, továbbképzése-
ken való részvétel. A nyelvtanulás hozzájárulhat új
barátságok létrejöttéhez, kapcsolatok kialakításához.

Végül pedig azt mondhatjuk, hogy a nyelvtanulás
kitágítja a világot a tanulók számára. Az idegen
nyelv értése révén olyan ismeretek birtokába jutnak,
amelyeket anyanyelvükön nem érnének el, olyan em-
berekkel ismerkedhetnek meg, akikkel az idegen
nyelv segítségével kommunikálhatnak, olyan élmé-
nyeket tapasztalhatnak meg, amelyekhez az idegen
nyelv tanulása segítette õket.

Úgy vélem, hogy a másik nyelv kultúrájának meg-
ismerése révén saját kultúránkat is jobban megért-
jük, és mindenképpen gazdagodik személyiségünk.
Idegennyelv-tudás nélkül ma már nem boldogul az
ember.

Zsiveráné Fekete Borbála, a célnyelvi civilizáció tantárgy tanára

Az angol-magyar két taní-
tási nyelvû képzésben a diá-
kok a két utolsó tanévben cél-
nyelvi civilizáció tantárgyat
tanulnak. Egy éven keresztül
heti két órában brit civilizáci-
ót, a másik tanévben amerikai
civilizációt. 

Nagy kihívás volt számom-
ra, amikor 2005 szeptemberé-
ben elkezdtem tanítani a brit

civilizációt. Mivel központi tankönyv nincs ehhez a
tantárgyhoz, az elsõ évben a tananyag összeállítása
volt a feladatom, melyet különbözõ forrásokból kellett
összeszedni. Ez nem volt könnyû dolog, hiszen ren-
geteg anyag áll rendelkezésre, de úgy volt célszerû ki-
választani az anyagrészeket, hogy azok nyelvi szintje

megfeleljen a képzésben részt vevõ diákok nyelvi tu-
dásszintjének. 

A tanítás során én is sok újat tanultam, hiszen egye-
temi tanulmányaim alatt országismereti tantárgy cí-
men más jellegû ismereteket sajátítottunk el. Mivel az
idõ haladtával egyre újabb információk kerülnek napvi-
lágra, a tananyagot mindig aktualizálni kell. Az órákon
a tanulók megismerkedhetnek olyan érdekességekkel,
mint például az angol királyi család; nevezetes ünne-
pek; az Egyesült Királyság földrajza, történelme, politi-
kai berendezkedése; nevezetes sportágak; a Beatles
együttes története; London nevezetességei; stb.

Diákjaim túlnyomó többsége érdeklõdéssel fogad-
ta és fogadja ezt az új tantárgyat. Többségük érettségi
vizsgát is tesz belõle. Mindig igyekszem színesebbé
tenni óráimat szemléltetõ eszközökkel. Mivel nagyon
sokszor jártam már Nagy-Britanniában, és minden al-
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Az érintett négy osztályból
háromban tanítottam, mind-
egyikben egy-egy átlagos létszá-
mú csoportot. Általában el-
mondható, hogy a két tanítási
nyelvû osztályokba nem elsõ-
sorban a reál tárgyak � így pél-
dául a matematika � iránt érdek-
lõdõ diákok járnak. A matemati-
ka angol nyelven való elsajátítá-
sa kifejezetten a szaktárgyi tu-

dásuktól függ és nem a nyelvi készségüktõl. Az egyes
csoportokon belüli nyelvi különbségek tovább mélyül-
nek a szaktárgy idegen nyelven való tanításával/tanulá-
sával párhuzamosan.

Mivel a kétszintû érettségire való felkészítéshez nem
állnak rendelkezésre angol nyelvû tananyagok matemati-
kából, így egy igen régi, még a korábbi tantervre épülõ ma-
tematika-tananyag angol nyelvû változatát felhasználva
saját összeállítású tananyagot készítettem el, amelyet a di-
ákok fénymásolat formájában kaptak meg. A tankönyv

megegyezett a magyar nyelven tanuló csoportok által
használttal, ezzel lehetõvé tettük a csoportok közötti átjár-
hatóságot.

Minden csoportban arra törekedtem, hogy a matemati-
ka szakkifejezéseit mindkét nyelven ismerjék a tanulók,
így az esetek zömében kétnyelvû órát tartottam. A négy-
osztályos képzés elsõ évében kapott heti plusz egy órát �
nyelvtanárként � szaknyelvi fejlesztésre használtam fel,
ezek kifejezetten gyakorlóórák voltak. A célirányos nyelv-
használat mindig meghozta a gyümölcsét, és ez megmu-
tatkozott az írásbeli munkáikban.

Az érettségi eredményekrõl általánosságban elmond-
ható, hogy örvendetes tény, hogy minden osztályban sok
diák tanulta ezt a tárgyat célnyelven, és pár kivételtõl elte-
kintve inkább középszinten vizsgáztak azok a tanulók,
akik négy évig tanulták angol nyelven a matematikát. Az
idegen nyelvû matematika érettségi feladatsor minden év-
ben egy kicsit könnyebb volt a magyar nyelvû változatnál,
így ez nem okozott gondot diákjainknak. A 25%-kal több
kidolgozási idõ és a szótárhasználat is nagymértékben
hozzájárult a jó eredményekhez.

2002 óta folyik angol nyel-
ven a történelem tantárgy okta-
tása iskolánkban. Az eltelt idõ
alatt egy módosítás történt,
ami hatást gyakorolt a tárgy ta-
nítására, nevezetesen 2006-
ban a négyosztályos rendszer
mellett bevezettük az elõkészí-
tõ évfolyammal megtoldott öt-
osztályos változatot.

Akármelyik szisztémát is
tekintjük a kimeneti, érettségi eredmények szem-
pontjából, az oktatás hatékonysága egyformán jó. A

tanulók akár közép, akár emelt szinten, jó és jeles
eredményekkel tették le a vizsgát. Gyakran elõfor-
dult, hogy a négy év során felmutatott érdemjegyei-
ken javítani voltak képesek az érettségin, így tovább-
tanulási esélyeiket növelni tudták. További pozití-
vum, ami a tárgy idegen nyelven történõ tanulása
mellett szól, hogy nyelvi készségeik elsõsorban fo-
galmazási és beszédkészségük, illetve szókincsük a
tárgy jellegébõl fakadóan jelentõs mértékben fejlõ-
dik az évek során. Olyan szerteágazó szókincsre
tesznek szert, mely a szorosabban vett történelmi
szakkifejezéseken túlmutat és kiterjed a földrajztól
kezdve a mûvészeteken keresztül alapvetõ gazdasá-

Sóspataki Tünde, a matematika tantárgy tanára

Gedõcziné Berger Mária, a történelem tantárgy tanára

kalommal sok könyvet, múzeumi kiadványt, képesla-
pot, prospektust, újságot, térképet hoztam haza, ezért
gyakran tudom ezeket használni óráim élvezetesebbé
tételére. 

Igaz, hogy az angol nyelvi órákon is sok mindent
megtanulhattak már a diákok a brit kultúráról, eze-
ken az órákon azonban sokkal mélyebb ismeretekre
tehetnek szert.
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A biológiát három évig ta-
nulják a gimnazisták. Ezt
megelõzõen a két tanítási
nyelvû képzésben tanulók
szakmai elõkészítõ órákon is
részt vesznek, hiszen sok új
kifejezést kell elsajátítaniuk az
�igazi� tananyag angol nyelvû
feldolgozása elõtt. Fél éven ke-
resztül heti egy órában törté-
nik a szakszókincs legfonto-

sabb elemeinek megismerése. Ezután ugyanazzal a
tanmenettel haladunk, amivel a többi, magyar nyelvû
osztályban. 

A tantárgy tanulását kissé megnehezíti, hogy az
angol nyelv a legtöbb biológiai szakszót a latinból vet-
te át, így az óra olykor szinte �három nyelven� folyik.
Ez a diákok számára eleinte kicsit ijesztõ, viszont
meglepõen hamar hozzászoknak a tudományos kife-
jezésekhez. A képzés több diákja is választott már or-
vostudományi egyetemet, biológusi, kertészeti vagy
gyógyszerészeti szakot a gimnázium után; az õ ese-
tükben kifejezetten hasznos volt a latinos elõképzés.

A fontosabb kifejezések természetesen mindig el-
hangzanak magyarul is. 

A tankönyvet Balatonalmádiból szoktuk rendelni,
szerzõje az ottani két tanítási nyelvû gimnázium bio-
lógiatanára. Ez egy igényesen, az érettségi követelmé-
nyekhez igazodva megszerkesztett könyv; nagy segít-
séget jelent számunkra mind a szövege, mind az áb-
raanyaga.

Szerencsére iskolánkban több angol nyelvû doku-
mentumfilm és természetfilm is megtalálható DVD-n,
ezek színesítik óráinkat és segítik a diákok hallásérté-
sének fejlõdését is. 

Évente 2-3 tanuló választja érettségi tantárgyának
a biológiát középszinten, angol nyelven. Eredménye-
ik nagyon szépek, eddig kizárólag jó és jeles osztály-
zatok születtek, sõt az ügyesebb tanulók 90 % feletti
eredményeket értek el. 

Az angol nyelvû oktatás természetesen nemcsak a
diákok, hanem a tanár számára is nagy kihívást je-
lent, ugyanakkor lehetõséget nyújt a folytonos önfej-
lesztésre, új módszerek kipróbálására és a tantárgy
azon szépségeinek felfedezésére, amelyek a magyar
nyelvû tanítás során esetleg nem kerülnek elõ.

Gál Petra, a biológia tantárgy tanára 

gi fogalmakra is. Mindez megkönnyíti, hogy a felsõ-
oktatásban végzett tanulmányaik során könnyebben
tegyenek le egy szakmai nyelvvizsgát. A tananyag
mélységét tekintve ugyanazt a tudást sajátítják el,
mintha magyarul tanulnák a tárgyat, tehát ha célja-

iknak jobban megfelel, magyarul is képesek érettsé-
gi vizsgát tenni, bár ez ritkán fordul elõ.

Összességében tekintve a történelem tanítását an-
gol nyelven rendkívül hasznosnak és eredményesnek
ítélem.
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Az angol nyelv hosszú ide-
je része az életemnek. Általá-
nos iskolás koromban 6 évig
tanították � én tanultam. Sze-
rettem, mint a többi tantár-
gyat. Majd nagyon merész
döntésre jutottam a továbbta-
nulás idején. Félve, de dacos
akarattal a Bolyai két tanítási
nyelvû osztályába felvételiz-
tem. Bár tele voltam kétellyel
a döntésem helyességét ille-
tõen, az elhatározás, tehát
örültem annak, hogy felvételt
nyertem. Kezdetben a mate-
matikát, a történelmet és a bi-

ológiát tanultam angol nyelven, a késõbbi évek nagy él-
ménye a célnyelvi civilizáció volt. Eleinte a szótárazás
töltötte ki minden idõmet. Hát nem unatkoztam. 

�English is a funny language; that explains why we
park our car on the driveway and drive our car on the
parkway.�: (author unknown)

Fárasztó volt, azt hittem, ennek sose lesz vége. A
második tanévben éreztem, hogy jó irányba haladok, a
tanulás már nem monoton �szókeresésbõl� állt, kezd-
tem érezni az idegen nyelven való gondolkodás vará-
zsát. A szókincsem egyre bõvült � persze a matekkal
kínlódtam. Lehet, hogy ennek elsõsorban nem az an-
gol volt az oka?! Izgalmasnak bizonyult a tantárgyakat
angolul tanulni, hiszen olyan szókészletet sajátíthat-
tunk el, ami hagyományos nyelvtanulás során nem
szerezhetõ. S mindennek mi volt a hozadéka? Eljutot-
tam a hatékony szótárazásig, tág merítésû szókincsig,
megismertem egy idegen kultúrát, s az érettségin � 4

tantárgyból angol nyelven vizsgáztam � felsõfokú
nyelvvizsgával egyenértékû tanúsítványt kaptam.
Büszke vagyok kétnyelvû érettségi bizonyítványomra.
Az angollal való hatékony foglalkozás további nyelvek
tanulására is sarkallt. A gimnáziumi évek idején a fran-
cia nyelvvel is foglalkoztam, s tanulmányaimat közép-
fokú nyelvvizsgával zártam.

S most az egyetem. Az ELTE angol szakán folytattam
és folytatom jelenleg is tanulmányaimat. Ehhez különö-
sen sokat adott a két tannyelvûs �elõélet�, a gimnázium
adta sokrétû ismeretanyag. Nem egy egyetemi dolgoza-
tom alapja az itt tanult ismeretekbõl fakadt. S a további
nyelvek megismerésének igényét is a volt iskolámban
töltött idõkre datálom. Az angol tanulmányok folytatá-
sa mellett a keleti nyelvekkel � japán, koreai � és kultú-
rával való ismerkedést választottam. 

�Learn a new language and get a new soul.�
(Czech Proverb)

�A different language is a different vision of life.�  
(Federico Fellini)

Ahogy az idézetek is sugallják, a nyelvtanulás nem-
csak a nyelvi kompetenciák elsajátításáról szól, hanem
egy új kultúrába, új életszemléletbe való betekintést is
ad. Ezt szolgálták az emelt óraszám és az angolul tartott
egyéb órák.

Úttörõk voltunk mi, diákok a két tanítási nyelvû kép-
zésben � mi voltunk az elsõk. Tanárainkkal együtt ta-
pasztaltuk meg két tannyelvûsként a nyelvtanulás új
formáit, és tanultuk meg kihasználni elõnyeit, illetve ki-
küszöbölni a felmerülõ problémákat. Közös érdekünk
volt, hogy sikeresen induljon az új képzés. Tudom, ta-
náraim sokat adtak tudásban, lehetõségben, s remélem,
igazolni tudjuk, jól bánunk a kapott munícióval. 

Köszönök tudást, segítséget, támogatást, biztatást!

Angol / English

Horváth Ágnes
az elsõ két 

tannyelvûsök egyike
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Milyen gyorsan rohan az
idõ� Mintha csak tegnap lett
volna, úgy emlékszem rá� 

14 évesen eljött az idõ, hogy
középiskolát válasszak, s el-
döntsem, hogy milyen irány-
ban szeretném folytatni tanul-
mányaimat. Édesapám sokáig
gyõzködött, míg végül az angol-
magyar két tanítási nyelvû kép-
zés mellett tettem le a vokso-
mat. Pedig kezdetben nagyon
idegenkedtem tõle.  Rendkívül
nehéznek gondoltam, s úgy vél-

tem, ott csak a legjobbaknak van helye. Rengeteg kérdés ka-
vargott bennem: hogyan is tudnék oda bekerülni? Vagy ami
rosszabb: hogyan tudnék én ott megfelelni? Hiszen egészen
addig nem igazán foglalkoztam sokat az angollal, ének ta-
gozatra jártam általános iskolában. Végül édesapám kitartó
munkája meghozta �gyümölcsét�: beadtuk a jelentkezési
lapot, s azon egyedül csak a két tannyelvût jelöltem meg.
Volt is nagy öröm otthon, mikor kiderültek az eredmények!
Természetesen az izgalmam ezután csak fokozódott.

A gólyatábor, majd az azt követõ elsõ tanítási napok
azonban megnyugtattak egy picikét. Nagyobb önbiza-
lommal és kitartással néztem elébe a rám váró kihívá-
soknak, s a kezdeti sikerek egyre jobban felbátorítottak.

Lassan ráébredtem, hogy nem is vagyok én annyira �ka-
kukktojás�. Tisztán emlékszem: az elsõ jegyem egy ötös
volt, melyet történelembõl kaptam (az õskorból felel-
tem), s rettentõen büszke voltam magamra. Ahogy telt
az idõ, egyre jobban éreztem magam a Bolyai falai kö-
zött. Az angol tudásom rohamosan fejlõdött, s éreztem,
hogy jó helyen vagyok. A történelem-, biológia-, civilizá-
cióórák (és sorolhatnám vég nélkül) mind-mind kelle-
mes élményként maradtak meg bennem. Akadtak per-
sze kudarcok s embert próbáló feladatok is, nem is ke-
vés, de az osztályunk sikeresen át tudta vészelni a nehe-
zebb megpróbáltatásokat is. 

Most 21 éves vagyok. Nagyon furcsa arra gondolni,
hogy lassan 7 éve léptem be elõször a Bolyai kapuján. Je-
lenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kereskedelem és
marketing szakos hallgatója vagyok, s rengeteg hasznát
veszem a középiskolában megszerzett angoltudásom-
nak. Mivel nemzetközi marketing szakirányon tanulok,
az összes tárgyam megköveteli a magas szintû angol
nyelvtudást, jó érzés, hogy könnyedén meg tudom érte-
ni még a szakkifejezéseket is. Következõ félévben angol
nyelvû tantárgyam is lesz, visszaidézve a �jó öreg� két
tannyelvûs hangulatot (remélhetõleg). Szeretnék majd
angolból szakmai felsõfokú nyelvvizsgát is tenni. Taná-
raimnak mindig hálás leszek kitartó munkájukért, a sok
segítségért. Köszönöm, hogy tagja lehettem ennek a jó
hangulatú közösségnek! 

Szarvas Sára
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Amikor elkezdtem a két ta-
nítási nyelvû osztályt a Bolya-
iban már több mint 8 éve ta-
nultam angol nyelvet, mivel
akkoriban még csak 4 éves
volt a képzés, a nyelv bizo-
nyos szintû ismerete elõfelté-
tel volt. Így megvoltak a szük-
séges alapjaim ehhez a kép-
zéshez. Mikor ezt a helyet je-
löltem meg leendõ középisko-
lámként, biztos voltam benne
hogy a megyében a lehetõ
legmagasabb szintû nyelvok-

tatásban lesz részem. Négy év után sem bántam meg a
döntésemet.

Nemcsak a képzés, hanem a képzés belüli tantárgy-
választásom is jól alakult. Matematikát, biológiát és fizi-
kát választottam angol nyelven, ezek szókincse most
nagyban segíti a fõiskolás tanulmányaimat. Az angol
nyelvórák hatékonyak és hasznosak voltak, rengeteg té-

ma felmerült, széleskörû szókincsre tettem szert, és ez-
által nem voltak kétségeim afelõl, hogy a felsõfokú tanul-
mányaimat is angol nyelven szeretném folytatni. Gazda-
sági vonalon kutattam szakok után, míg végre az angol
nyelvû nemzetközi gazdálkodásra esett a választásom.
Szakomból kifolyólag a matematikai szakszavak, kifeje-
zések ismerete angol nyelven a leghasznosabb, de az an-
golórákon elsajátított szókincs sem elhanyagolható. A
sok angol nyelvû társalgás és a két angol nyelvterületen
eltöltött idõ miatt még a kiejtésem miatt sem kell szé-
gyenkeznem. Nagyon jó lehetõségnek tartom, hogy az
iskola minden évben angliai tanulmányutat szervez, és
egy amerikai iskolával Chicagóban cserekapcsolatot ala-
kított ki a két tanítási nyelvû képzés diákjai számára.

Biztos vagyok benne, hogy ha csak emelt óraszámú
angol osztályba jelentkezem, nagyobb gondot jelentett
volna a felsõfokú C-típusú nyelvvizsga megszerzése, és
nem lennék képes ilyen magabiztosan angolul kommu-
nikálni. Manapság egy második nyelv szinte anyanyelvû
ismerete elengedhetetlen, ehhez a Bolyai János Gimná-
zium két tanítási nyelvû képzése nagyban hozzájárul.

Szabó Ádám

Tanulmányaimat 2004-ben
kezdtem meg az angol-ma-
gyar két tannyelvû tagozaton.
Élénken él bennem az elsõ an-
gol nyelvû történelem óra,
melyen olyan kifejezésekkel
találkoztunk, mint �ancient
times� vagy �The Origin of
Species�, melyektõl azt hi-
szem elõször megijedtünk, de
aztán viszonylag hamar hoz-
zászoktunk az angol nyelven
folyó órákhoz. 

Az elsõ évben a történe-
lem, földrajz, biológia, matematika és fizika tantárgyak
közül kellett legalább hármat idegen nyelven tanul-
nunk, késõbb ezekhez társult 11. és 12. osztályban az
angol célnyelvi civilizáció, mely során elõször az Egye-
sült Királyság, majd az Egyesült Államok földrajzát, tör-
ténelmét és kultúráját ismerhettük meg. A képzés része-
ként magasabb óraszámban tanultuk az angol nyelvet,
mint a normál gimnáziumi képzésben. 

A négy év során két alkalommal is lehetõségünk

nyílt, hogy angol nyelvterületre utazzunk. 2005 szep-
temberében egy hétre Barnstaple-be, Angliába utaz-
tunk, majd a 2007/2008-as tanév elején az elsõ, magyar-
amerikai, középiskolai diákcsere kapcsolat keretében
Chicago-ban töltöttünk el két hetet, következõ tavasszal
pedig az amerikai diákok látogattak el Magyarországra. 

Ami a képzés eredményességét illeti, elég azt elmon-
dani, hogy az osztályunk olyan jó teljesítményt ért el az
érettségin, hogy a tanulók több mint 90%-ának az érett-
ségi bizonyítványa felsõfokú C típusú államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. 

Jelenleg az Eszterházy Károly Fõiskola hallgató-
ja vagyok nemzetközi tanulmányok szakon, ahol
már az elsõ félévtõl kezdve több tantárgyat angol
nyelven kellett hallgatni, ami a két tannyelvû kép-
zésnek köszönhetõen már nem okozott számomra
különösebb nehézséget. Mindent összevetve nagyon
jó döntés volt annak idején a Bolyai János Gimnázi-
um két tannyelvû képzését választani, és ezúton sze-
retném megköszönni volt angoltanárom, Batki Ar-
nold és osztályfõnököm, Bagyinszki Boglárka négy
éves munkáját, mely hozzásegített a sikeres érettségi-
hez és felvételihez.

Kolosi Bálint



Hogy mit is jelent a fenti
végzettséget tanúsító bizo-
nyítvány, azt az elmúlt tanév-
ben szakvizsgára jelentkezõ
8 tanulónk küzdelme mutat-
ja. Hogy a kitartó munka,
szorgalom és lemondás gyü-
mölcse közülük hány poten-
ciális vizsgázónál érett be, ta-
lán nem csupán küzdelem
kérdése. A végeredmény a
számok tükrében ugyanis
igen lehangoló, mivel egyet-
len-egy tanuló szerzett jogo-

sultságot arra, hogy a 2009. június 10-re kitûzött szak-
vizsgán megjelenjen. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a
kérdés, mi lehet a látszólagos eredménytelenség oka. A
tanulók lezser hozzáállása, képességeik korlátja, szigo-
rú, netán teljesíthetetlen elvárások? Örök törvény,
amely ebben az esetben is igaz, hogy az éremnek min-
dig két oldala van. Tény, hogy a jogszabályi elõírás,
amely szerint a tanulóknak idegenvezetõ specializá-
ción a képzés 4 féléve alatt két, szakmai anyaggal bõví-
tett középfokú nyelvvizsgát kell letenniük, abszurd
helyzetet teremt, és az elhivatottság mellett bizony a
szerencse is nagy szerepet játszhat benne, hogy sike-
rül-e vagy sem. A képzés szervezése kapcsán is felve-
tõdnek kérdések: nem lenne szerencsésebb, ha a kép-
zésre csak a legalább egy nyelvvizsgával rendelkezõ ta-
nulók nyernének felvételt? A jelenlegi felvételi eljárás
az FSZ-képzésben nem ír elõ nyelvvizsgát, csupán a
pontok számítanak, míg a kimeneteli oldal a szakvizs-
gáztatás feltételeit szigorú elõíráshoz köti. Ha ez az el-
lentmondás feloldódna, bizonyára nagyobb számú, a
végzettséget megszerzõ tanulóról számolhatnánk be.

Mindezeken túl a végzõs tanulóink optimista látás-
módról tettek bizonyságot. A négy félév alatt megszer-

zett elméleti és szakmai tudást többen is szakirányú fõ-
iskolán kamatoztatják.  A nyolc végzõs tanuló közül
ugyanis 6 fõ tanul tovább Egerben, Budapesten vagy
Gyöngyösön könnyített félévek során, mivel a Bolyai-
ban letett vizsgákat teljes mértékben beszámítják a tan-
rendjükbe. Õk már tapasztalatot szereztek szakdolgo-
zatírásból is, ami szintén megkönnyíti fõiskolai diplo-
mamunkájuk elkészítését. Örvendetes, hogy a témavá-
lasztás során a legtöbb dolgozatban szûkebb pátriájuk,
Nógrád megye egy-egy település idegenforgalmának
növekedése, fejlesztése dominált: A falusi turizmus
mint fejlesztési lehetõség Bátonyterenye kistérségben
(Babcsán István); Cered község a falusi turizmus jegyé-
ben (Bódi Veronika); Utazási trendek változásai Salgó-
tarjánban az 1900-as évek végétõl napjainkig (Fodor
Brigitta); Lovas turizmus és fogathajtás az észak-ma-
gyarországi régióban (Koren Csaba); A kazári riolittufa
természeti képe és idegenforgalmi lehetõségei (Meny-
hárt Attila); Salgóbánya múltbéli és jelenkori rekreáci-
ós létesítményei, idegenforgalmi vonzereje és fejleszté-
si lehetõségei (Szabó Miklós); Helyi hagyományok,
mint idegenforgalmi vonzerõk szerepe a szécsényi kis-
térségben, Rimócon és Hollókõn (Varga Anita). Két
szakdolgozat országos kitekintésû témával foglalko-
zott: Kulturális turizmus a balatoni régióban (Csizma-
dia Adrienn) és Sisihez és kultuszához kapcsolódó ide-
genforgalmi hatások (Tóth Orsolya).

És végül, akire büszkék lehetünk, mert a címben
sorolt végzettséget megszerezte, és a június 10-i szak-
mai záróvizsgán egyedül tehetett tanúságot elméleti
és szakmai tudásáról, védhette meg szakdolgozatát,
és köszönthette két nyelven is a (nagyszámú) vizsga-
bizottságot Szabó Miklós volt. Vizsgabizottsági tag-
ként jó volt hallani:

Meine lieben Gäste! Als Reiseleiter begrüße ich Sie
ganz herzlich in Salgótarján �

Dear quests! Welcome to Salgótarján �
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Képzettsége: felsõfokú idegenforgalmi szakmenedszer, 
idegenvezetõi specializációval

Kelemenné 
Berta Mária



Az Országos kompetencia-
mérés 2008 fenntartói, iskolai
és telephelyi jelentés (rövidít-
ve OKM 2008 FIT jelentés),
köznapi értelemben a kompe-
tenciamérés.

2008. május 28-i dátum-
mal immár hatodik alkalom-
mal került sor az Országos
kompetenciamérésre, ame-
lyen minden 6., 8. és 10. évfo-
lyamos tanuló részt vett. Az
ország összes iskolájának
minden telephelyén minden
6., 8. és 10. évfolyamos tanuló
az erre kiképzett felmérésve-
zetõk irányításával és felügye-

letével, azonos idõpontban és azonos körülmények kö-
zött írta meg a felmérést, amelynek során 2x45 perc 
hosszúságú matematikai és 2x45 perc hosszúságú szö-
vegértési tesztet, valamint egy Tanulói kérdõívet töltöt-
tek ki a tanulók. Emellett az intézmények vezetõi is ki-
töltötték az Iskolai és Telephelyi kérdõíveket.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó
javítókulcsokat és a kérdõíveket az Értékelési Központ
munkatársai állították össze sokéves mérési tapasztala-
tuk birtokában, a legkorszerûbb tesztelméleti és mérési
tendenciák figyelembevételével. 

A tesztek elsõsorban olyan matematikai és szövegér-
tési eszköztudást mérõ feladatokból álltak, amelyek
alapvetõen nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulá-
sát mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a
tanultakat hogyan képesek alkalmazni valódi problé-
mák, megoldandó helyzetek esetében.

A továbbiakban három nagyobb szempont szerint
kerül bemutatásra az iskola tanulóinak eredménye a
többi iskola eredményéhez viszonyítva: elemezhetjük
diákjainak átlagos képességét, az iskola diákjainak elosz-
lásjellemzõit a képességskálán, valamint a tanulók elhe-
lyezkedését a képességskálán. A táblázatok és ábrák tá-
jékoztató jellegûek, mélyebb elemzésükhöz egyéb - az
OKM 2008 FIT jelentésben szereplõ (itt fel nem tünte-
tett) - adatok és ábrák is szükségesek.

Az alábbi elemzés az itt nem látható ábrákat és ada-

tokat is figyelembe veszi, a tényszerûbb tájékoztatás ér-
dekében.

1. Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmérés-
ben részt vevõ többi iskola eredményeihez viszonyítva
képességpontban láthatjuk az 1. táblázatban. 

Szövegértés
8. évfolyamon: az átlaga 568, az országos átlag 508.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 573, az országos átlag
497. 

Matematika
8. évfolyamon: az átlaga 546, az országos átlag 497.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 558 az országos átlag
490 

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a
mi eredményünk mindkét évfolyamon mindkét terüle-
ten szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

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

A 2. táblázatban diákjaink és az észak-magyarországi
régió diákjainak képességeloszlása hasonlítható össze.

Szövegértés
8. évfolyamon a minimum 283, a maximum pedig

673, az átlag pedig 568 az iskolánkban.
Diákjaink több mint 80% � a az országos átlagnál

jobb képességû.
Az észak-magyarországi régióban és a salgótarjáni

kistérségben mértekhez képest diákjaink szignifikánsan
jobb képességûek. 

10. évfolyam esetében a minimum 393, a maximum
pedig 693, az átlag pedig 573 az iskolánkban. Diákjaink-
nak kb. 60 %-a az országos átlagnál jobb képességû. 
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Tanulóink képességszintje, avagy kompetenciamérés 2008

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési

szakértõ
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A fent nevezett régióban, ill. kistérségben mért diákok
képességénél a mi diákjaink képessége jobb, a gimnázi-
umok telephelyein mértekhez képest hasonló képessé-
gûek tanítványaink.

Matematika
8. évfolyamon a minimum 309, a maximum pedig

698, az átlag pedig 546 az iskolánkban.
A tanulók 75%-a az országos átlag felett teljesített. A

tanulók 75%-a esik az országos, a salgótarjáni kistérség
és az észak-magyarországi régió felsõ 50%-ának tartomá-
nyába.

10. évfolyam esetében minimum 379, a maximum pe-
dig 746, az átlag pedig 558 az iskolánkban.

Az országos, az észak-magyarországi régiói és a sal-
gótarjáni kistérségitõl is szignifikánsan jobb a teljesít-
mény, a gimnáziumokéval lényegében azonos a képes-
ségpont. Az észak-magyarországi régióban mért átlag fö-
lötti eredményt ért el tanulóink több mint 75%-a.

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

szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatáro-
zott képességszintek. A tanulókat képességük szerint
négy kategóriába lehet sorolni a mérés alapján. A 2. ké-
pességszint az a minimális szint, amely szükséges továb-
bi ismeretek megszerzéséhez és a mindennapi életben
való eligazodáshoz.

Az 1. és 2. ábrák szemléletesek, az eredmények jól le-
olvashatók. 

Szövegértés (1. ábra)
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A megújuló közoktatás jegyében

A 8. évfolyamon tanulóink kb. 75% -a 3. és a 4. képes-
ségszintbe esik, a 2. szintbe 21,9 % - a. Az 1. szintbe
egyetlen tanulót sem találunk. Viszont 3,1% (1 tanuló)
az 1. szint alatti szintbe tartozik.

A 10. évfolyamon a hatosztályos (d) tanulóink közül
senki nem esik az 1. szint alatti vagy 1. szintbe, 42,9% a
2.; 46,4% a 3.; és 10,7% a 4. szintbe sorolható.

A 10. évfolyamon a négy- ill. ötosztályos (a, b, c) ta-
nulóink közül senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, az
1. szintbe, 1,2% (1 tanuló; 28,9% a 2.; 57,8% a 3.; és 12%
a 4. szintbe sorolható. 

Ezen az évfolyamon a tanulók képessége egysége-
sebb képet mutat a 2. és 3. szint dominanciája miatt.

Matematika (2. ábra)
A 8. évfolyamon tanulóink kb. 75%-a 2. és a 3. képes-

ségszintbe esik, a 4. szintbe 9,4%-a. Az 1. szintbe 12,5% és
3,1% (1 tanuló) az 1. szint alatti tartományba tartozik.

A 10. évfolyamon a hatosztályos (d) tanulóink közül
senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, 10,7 % az 1.;
28,6% a 2.; 50,0 % a 3.; és 10,7% a 4. szintbe sorolható.

A 10. évfolyamon a négy- ill. ötosztályos (a, b, c) ta-
nulóink közül senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, az
1. szintbe, 3.6% (3 tanuló); 38,6% a 2.; 49,4% a 3.; és
3,4% (3 tanuló) a 4. szintbe sorolható. 

Az idén újdonságként jelentkezett, hogy minden
diák a kapott azonosítója segítségével az interneten
keresztül (www.kompetenciameres.hu) saját ered-
ményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok isme-
retében minden diák el tudja magát helyezni a ké-
pességskálán, mind országos, mind iskolai környe-
zetben.
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Az angol nyelvi munkaközösség feladatai 
a 2008-2009-es tanévben

Biológia-kémia-földrajz munkaközösség
Feladatok a tanításon kívül

Iskolánk egyik fõprofilja az
idegennyelv-oktatás. Ennek
értelmében nagy hagyomá-
nya van az angol nyelv oktatá-
sának is. 

Az angoltanárok különbö-
zõ csoportokban tanítják a
nyelvet: alapórás, haladó, öt-
éves és hatéves kéttannyelvû.
Az elmúlt évben dolgoztuk ki
a hatosztályos két tanítási
nyelvû képzés dokumentu-
mait (tanterv, tanmenet). Töb-
ben közülünk angol nyelven
tantárgyakat is tanítanak (tör-
ténelem, matematika, célnyel-
vi civilizáció). 

A tanév során felkészítjük diákjainkat közép- és emelt
szintû érettségi vizsgákra, nyelvvizsgára. Vannak közöt-
tünk akkreditált nyelvvizsgáztatók is. Többen vállalnak
emelt szintû érettségiztetést is.

A tanév elején szintfelmérõ dolgozatokat állítunk ösz-
sze, melyek segítségével különbözõ tudásszintû csopor-
tokba osztjuk tanítványainkat a hatékonyabb nyelvokta-
tás érdekében.

Különbözõ versenyekre készítjük fel a tanulókat, pl.
prózamondó, OKTV, OÁTV.

A kéttannyelvû képzésben résztvevõ diákjainkat
rendszeresen vizsgáztatjuk a 9. és a 11. év végén, vala-
mint felmérjük és összehasonlítjuk tudásukat a nyelvte-
rületre való kiutazás elõtt és után.

Programjaink: 
� Utazás Angliába, melynek szervezése több hónapon

keresztül történik.
� Az elmúlt évben a chicagói diákcsereprogram keretében

a mi tanítványaink utaztak õsszel, és a vendégek tavasz-
szal jöttek látogatóba. A vendégfogadásban minden an-
goltanárnak részt kellett vennie, hiszen nagyon sokszí-
nû, gazdag programot sikerült számukra összeállítani. 

� Szintén nagy körültekintéssel szerveztük megyénk ál-
talános iskolás diákjai számára az angol nyelvû
országismereti vetélkedõt és a Christmas Party-t.

Zsiveráné 
Fekete Borbála

munkaközösség-
vezetõ

Mindannyian tudjuk,
hogy a pedagógusok feladata
nem csupán annyiból áll,
hogy csengetéskor bemen-
nek az osztályokhoz, majd
45 perc múlva kijönnek. Is-
kolánk dolgozóinak és diák-
jainak életét sok egyéb fel-
adat színesíti. Természete-
sen a biológia-kémia-földrajz
munkaközösség tagjainak
tevékenysége sem merül ki a
szakórák megtartásában, ha-
nem számos egyéb program

lebonyolítását végezzük minden tanévben. 

A munka már a tanév megkezdése elõtt indul: min-
den évben kilátogatunk a gólyatáborba, ahol rendha-
gyó természetismeret-órákat tartunk iskolánk leg-
újabb diákjai számára. 

Rendszeresen megünnepeljük a környezet- és ter-
mészetvédelmi, valamint egészségvédelmi világnapo-
kat: október 21-én a Földünkért világnapot, december
1-jén az AIDS elleni világnapot, március 22-én a Víz
világnapját, április 22-én a Föld napját és május 31-én
a Dohányzás elleni világnapot. Ezekre az alkalmakra
gyakran rádiós mûsorokat készítünk a diákok bevoná-
sával, valamint rajzpályázatokat írunk ki és kiállítás-
sal ünneplünk. Arra törekszünk, hogy tanulóink ne
csak passzív befogadók legyenek, hanem az adott té-
mával kapcsolatos tudásukat megmutathassák és bõ-

Gál Petra



víthessék. A szünetekben vetítést nézhetnek az aulá-
ban vagy totót tölthetnek ki � ilyenkor természetesen
a legügyesebb megfejtõk apró jutalmakban részesül-
nek. Bízunk benne, hogy ezekkel a kis megemlékezé-
sekkel fel tudjuk hívni a diákok figyelmét a Földet és
egészségünket fenyegetõ legnagyobb veszélyekre, va-
lamint ötleteket tudunk adni nekik a környezetbarát
és egészség-centrikus életmódhoz. 

Munkaközösségünk legfontosabb rendezvénye az
általános iskolák tanulói számára meghirdetett kör-
nyezetvédelmi vetélkedõ. Erre minden év novemberé-
ben kerül sor. A versenyen 7-8. osztályos diákok 4 fõs
csapatai indulhatnak. Az elõkészületek már szeptem-
berben megkezdõdnek: tájékoztatjuk az általános is-
kolákat a lehetõségrõl, felkészülési segédanyagot állí-
tunk össze, zsûritagokat hívunk, szponzorokat kere-
sünk, és természetesen próbálunk minél érdekesebb
feladatokat kitalálni. A vetélkedõ idén már 11. alka-
lommal kerül megrendezésre. 

A csupán néhány éve mûködõ, de annál sikere-
sebbnek mondható év végi helyismereti napok szer-
vezésében is szerepet vállal a biológia-kémia-földrajz
munkaközösség. A tábor egyik napját túrázással tölt-
jük, ilyenkor állomások szakítják meg a kirándulást,
ahol az osztályok különféle feladatokat oldanak meg.
A témakörök között szerepelnek olyanok, melyek
szûkebb környezetünk élõvilágával és természetvé-
delmével kapcsolatosak. 

Mint minden tantárgyból, biológiából, kémiából és
földrajzból is versenyeznek tanulóink. Szerencsére
minden évben vannak szorgalmas és tehetséges diák-
jaink, akik megyei és országos versenyek továbbjutói,
helyezettjei. Felkészítésükre nagy hangsúlyt helye-
zünk, hiszen tanuló, tanár és iskola számára egyaránt
nagy öröm és büszkeség, ha szép eredmények szület-
nek. 

A 11. és 12. évfolyamos tanulók egy csoportja év-
rõl évre indul az ország egyik legrangosabb és legne-
hezebb versenyén, az OKTV-n. Ezen a megméretteté-
sen nem könnyû helyt állni, ennek ellenére idõrõl
idõre akadnak olyan tehetséges diákok, akik az élme-
zõnyben végeznek. A 9-10. évfolyamosok versenyei
közül a legfontosabbak a Kitaibel Pál biológiaver-
seny, az Irinyi János kémiaverseny, a Less Nándor és
a Lóczy Lajos földrajzverseny. Ezeken az erõpróbá-
kon is szép eredmények születnek, szinte minden
tanévben van olyan tanuló, aki az országos döntõbe

jut és ott elõkelõ helyen végez. A hatosztályos kép-
zésben részt vevõ 7-8. osztályos diákok a Herman Ot-
tó biológiaverseny és a Hevesy György kémiaverseny
rendszeres résztvevõi. 

A Bolyai Körök elõadásain is szívesen szerepelnek
tanítványaink mindhárom tantárgyból. Felkészítésük
elsõsorban a szaktanár feladata, de sok diák képes
önállóan, saját ötletek alapján is színvonalas elõadást
készíteni. Ezeket a tehetséges kiselõadókat mindig
nagy örömmel figyeljük és segítjük. 

Mivel gimnáziumunk elsõsorban tehetséggondozó
intézmény, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanórán
kívüli szakmai tevékenységekre is jusson megfelelõ
idõ és energia. Sajnos mostanában gyakran érezhet-
jük úgy, hogy a közoktatásban a természettudomá-
nyok sorsa egyre mostohább, ezért mind jobban fel-
erõsödik bennünk az igény, hogy � mi, akik már is-
merjük ezen tárgyak szépségeit és lehetõségeit � min-
dent megtegyünk annak érdekében, hogy a tanulóin-
kat is �megfertõzzük� tantárgyaink szeretetével.
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A 2008�2009-es tanévben
már harmadik éve dolgozom
a Bolyai János Gimnázium
Szülõi Választmányának el-
nökeként. Büszkén mondha-
tom, rendkívül összetartó,
lelkes szülõi közösség ala-
kult ki az évek során. A mun-
kánknak vannak látványo-
sabb és kevésbé feltûnõ ele-
mei: azt gondolom, a szülõk
évrõl évre sokat tesznek az
iskolai élet színessé tételéért,
a hagyományok kialakításá-
ért és megõrzéséért.

A hagyománynak rendkívül fontos szerepe van
egy iskola életében: meghatározza az intézmény ar-
culatát, érzelmi töltést ad, formálja a közösséget, nö-
veli az összetartozás érzését. Élményt jelent tanár-
nak, diáknak egyaránt.

Az iskolai ünnepélyek mellett a legizgalmasabb, leg-
hatékonyabb együttmûködést igénylõ rendezvény a Szü-
lõk- Nevelõk bálja. Ismét nagy izgalommal készültünk �
negyedik alkalommal is � az alapítványi bálra. Ezúttal a
környezettudatos nevelés állt az érdeklõdés központjá-
ban, hiszen a XXI. századra a természeti környezetünk
egyre inkább veszélybe kerül. Az iskola célja, hogy a di-
ákokban megteremtse azt a belsõ motiváltságot, amellyel
a környezetünk védelmét értékrendjükben elõre sorolják 

Világunk megismerésének egyik legizgalmasabb
módja a természettudományok tanulmányozása. A
Bolyai Gimnáziumban ezek a területek hagyományo-
san fontos szerepet kapnak. A tanórákon és a tanórán
kívüli foglalkozásokon kerül sor arra, hogy a tanulók
gazdagíthassák, elmélyítsék tudásukat, kibontakoz-
tathassák a tehetségüket.

A bál bevételét ebben az évben a környezeti neve-
lésre, túrák szervezésére, a természettudományos tan-
tárgyakkal kapcsolatos szakkörök, versenyek, egyéb
rendezvények támogatására fordítjuk. Ez az összeg az
idén is igen figyelemre méltó volt, amit nem utolsó

sorban köszönhetünk az úgynevezett �nagytámoga-
tóknak�. Új kezdeményezésként természetbeni ado-
mányokkal is hozzájárultak a szülõk a bál megszerve-
zéséhez. A programot a bolyais diákok alkotásaiból
rendezett licit, tombola és borárverés színesítette. 

Az iskolai hétköznapok elhalványulnak ugyan az
idõk során, de az ünnepi alkalmak emléke megmarad.
Jó visszagondolni, milyen elgondolkodtató, hatásosan
szavalt verseket, lélekemelõen finom, vagy éppen meg-
hökkentõen modern zenei darabokat, ötletesen kore-
ografált táncokat láthattunk a bolyais évek során. 

Az idei Bolyai Est ébresztette ezeket a gondolatokat,
hiszen úgy gondolom, ez az est végre úgy sikerült, ahogy
mindig is szerettük volna. Sokféle produkció, lelkes sze-
replõk,... és nagy számú közönség tette teljessé: bolyaisok
és szülõk, pedagógusok, sõt még az amerikai diákok és
tanáraik is élvezettel tapsoltak a szereplõknek. A büfében
a számos cukrászsütemény mellett ínycsiklandó házi ké-
szítésû finomságokat kínáltunk a betérõknek.

A program végén elégedetten végeztük el a számve-
tést, amit nemcsak a kiugróan magas bevétel, hanem fõ-
ként a sok vendég, a régen várt magas érdeklõdés okozott. 

Év végén most sem maradhatott el a pedagógusok
köszöntése. A Diákönkormányzat és a Szülõi Választ-
mány nevében bensõséges kis �házi ünnepséget� ren-
deztünk, hogy megköszönjük azt a munkát, amellyel
pedagógusaink és az iskola valamennyi dolgozója
hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink itt töltött évei
tartalmasak és minél zökkenõmentesebbek legyenek.

A tanév utolsó két napjára a bolyaisok már nem úgy
gondolnak: �na, már csak ezen legyünk túl, és aztán...�

A Helytörténeti Napokká varázsolt évzárás ugyan-
is számos élményteli és szórakoztató programot kí-
nál. Ebben az évben is a túráé volt az elsõ nap. 

Ezt az akadályversenyt másnap a fõzõverseny követ-
te. Az egyes osztályok csapatai mellett tanári, ill. szülõi
csapat is vetélkedett a legfinomabb bográcsgulyás elis-
merésért. A Sodexho munkatársaival, az iskola igazga-
tójával kóstoltuk végig a fõként amatõr szakácsok jobb-
nál jobb fõztjeit. Megállapítottuk, hogyha kisebb - na-
gyobb javítanivalók akadtak is, mindenki nagyon igye-

�A kamasznak szüksége van saját térre és idõre, hely kell a növekedéséhez. 
A szülõk boldognak és egészségesnek akarják látni, és azt szeretnék, hogy 
mindent megkapjon, ami a neki kijáró élethez kell.�

Susan Hickman Sater 

Vinczéné Járinka
Magdolna
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kezett ízletesen fõzni, és gusztusosan tálalni. A három
legfinomabb gulyást tortával és oklevéllel jutalmaztuk. 

A szokatlan feladatot nagy lelkesedéssel, vidáman
teljesítették a csapatok.

Az iskolaudvaron szín-, illat- és hangkavalkád
uralkodott. A hangulatot �Ferkó Attila barátai� fokoz-
ták, karaoke tette teljessé a bogrács körül sürgölõdõk
jó kedvét: rock 'n' rollt éppúgy hallottunk, mint ro-
mantikus dalt, Eddát, Hungáriát, Kft-t, stb.

Akik nem fõztek, azok sem unatkoztak. Kézmûvesek

(kosárfonó, mézeskalács-készítõ, csuhébaba-készítõ) taní-
tották mesterségük fortélyaira a diákokat, sõt még egy hen-
nafestõ is gazdagította a kínálatot. Desszertként a szülõk
által sütött palóc finomságok szolgáltak; az biztos, hogy
senki sem maradt éhes ezen a napon a Bolyaiban.

Galilei azt mondja: �Semmit nem lehet megtaníta-
ni az embernek. Csak segíteni abban, hogy rátaláljon
önmagán belül.� Céltudatos diákok, felkészült, empa-
tikus pedagógusok és segítõkész szülõk � ez a �há-
romság� csak eredményre vezethet.

Diákönkormányzat a Bolyaiban
Nagy örömmel fogadtam

el a felkérést, hogy megírjam
e cikket a diákönkormányzat
munkájáról. Azt gondolom,
a diákönkormányzat végre
magára talált. Az év nagy ré-
szét azzal töltöttük, hogy
egy új, összetartó csapatot
kovácsoljunk a már meglévõ
s az újabb tagokból. Szeren-
csére ez megvalósult egy na-
gyon mókás és hatékonyan
mûködõ, bár kis létszámú
társaságban.

Az évet a Tanévnyitó
Fesztiválon való részvételünkkel kezdtük, ahol bemu-
tatkoztunk az "Iskola-tér"-en, valamint a "Suli-show"
játékos vetélkedõn is, kisebb nagyobb sikerekkel. Ez-
után belevetettük magunkat a szervezésbe.

Mivel abban mindannyian egyet értettünk, hogy
színesebbé kell tennünk a �diákéletet� itt a Bolyai-
ban, próbálkoztunk olyan programokat szervezni,
amelyeken mind a diákok, mind a tanárok jól szóra-
kozhatnak. Szerencsére ebben nagy segítségünkre
volt új segítõ tanárunk, Czene Éva tanárnõ. A hagyo-
mányos évi két papírgyûjtésen, a DÖK-Mikuláson és
a közgyûléseken kívül új hagyományokat is teremtet-
tünk, valamint újfajta dolgokat is kipróbáltunk. A 2.
és 3. termek közötti faliújságot DÖK-faliújságnak ne-
veztük ki, ahová kifüggeszthetjük programjainkat,
valamint egyéb hasznos információkat, amelyeket
tudniuk kell a diákoknak. A karaokeparty is ebben az

évben indult, mindenki nagy örömére. Szerencsére
olyan jól sikerült, hogy többet is rendeztünk az év fo-
lyamán, valamint a szünetek alatti karaoke sem volt
visszhangtalan. 

Az ünnepek közelgésével sem maradhatott prog-
ram nélkül az iskola. A téli szünet elõtti napokban az
iskolát elárasztotta a mézeskalács finom illata kis
csapatunknak köszönhetõen, hiszen a süteményvá-
sáron árusított mézeskalácsokat mi magunk készí-
tettük a suli konyháján. Valentin napján sem marad-
hatott el a diákönkormányzat meglepetése. Az
üzenõfal mindenki tetszését elnyerte, ki a szerelmé-
nek, ki a barátainak, ki egyéb ismerõseinek szánt
üzenettel látta el azt. A tavaszi idõ beköszöntével
megrendeztük a rockestet, amely a vártnál is jobban
sikerült. Jobbnál jobb zenekarok mutatkoztak be is-
kolánk falai között. Sajnos a sulirádiót ebben az év-
ben sem sikerült elindítanunk, de talán a karaoke-k
kárpótolták a diákokat. 

Az év végi Helyismereti tábor keretében szervezett
túrán is segítséget nyújtottunk a rendezõknek. Az ál-
lomásokon diák-önkormányzati tagok kíváncsiskod-
tak az aktuális témakörökrõl. A túra elõtti terepbejá-
rás pedig jobban összekovácsolta a csapatot, hiszen
az iskolában nem jutott sok idõnk a beszélgetésre.

Összességében elmondhatom, hogy a diákönkor-
mányzat sok lemaradást behozott a korábbi évekhez
képest, de még van mit fejlõdnie. A továbbiakban is a
csapatfejlesztésbe fogjuk a legtöbb energiát fektetni,
és nagy szeretettel várjuk az új tagokat, hiszen minél
többen vagyunk, annál jobban szórakozhatunk mun-
ka közben. Csatlakozzatok hozzánk, jó móka lesz!

Kiss Mariann
11. D
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Gólyatábor � 2008. augusztus 

Iskolánkban immár évti-
zedes hagyomány, hogy a
tanév kezdete elõtt a kezdõ
évfolyamosok együtt tölte-
nek néhány napot a Tó-
strand mellett található tar-
jáni gyermektáborban. Itt
kellemes környezetben nyí-
lik lehetõség arra, hogy ösz-
szebarátkozzanak az új osz-
tálytársak, megismerjék osz-
tályfõnöküket és tanáraikat,
valamint rendhagyó, játékos
órák keretében ráhangolód-

janak az elõttük álló tanévre. 
A 2008/2009. tanévben gimnáziumunk három osz-

tályt indított: a 7.d tanulói hatosztályos képzésben
vesznek részt, osztályfõnökük Czene Éva tanárnõ. A
9.a hagyományos gimnáziumi osztály, angol és német
nyelvet tanul emelt óraszámban (osztályfõnök: Gál
Petra), a 9.c diákjai pedig az ötosztályos két tanítási
nyelvû képzésben indulnak Szabóné Básti Csilla ta-
nárnõ szárnyai alatt. 

A két nap alatt igen változatos programokon vettek
részt diákjaink. Az osztályfõnöki órák érdekes szak-
órákkal, önismereti tréningekkel, prevenciós elõadá-
sokkal váltakoztak. Sor került egy izgalmas sportver-
senyre is, ahol lelkesen küzdött hetedikes és kilence-
dikes, fiú és leány egyaránt. Az egyes osztályok az is-
merkedési est vetélkedõjén is megmutathatták ráter-
mettségüket, ahol tréfás feladatok vártak rájuk. 

A rendhagyó órák megtartásához iskolánk több ta-
nára is kilátogatott a táborba. Nem könnyû feladat a
nyári szünetrõl visszacseppenve máris tanítani a leg-
újabb, még ismeretlen osztályokban, viszont a megfe-
lelõen kiválasztott témákkal és érdekfeszítõ feladatok-
kal minden óra nagyon jó hangulatban telt.

A második nap végén megkértük a tanulókat, hogy
röviden írják le véleményüket a gólyatáborról. Vála-
szaikból megtudhattuk, hogy ez a két nap diákszem-
mel nézve is hasznosan és kellemesen eltöltött idõnek
bizonyult. 

1. Milyen programok tetszettek a táborozás során? 
�Mindegyik program nagyon tetszett, de legjobban

az ismerkedési est. Megismerhettük egymást, és jól
éreztük magunkat.�

�A különféle versenyek és az órák is nagyon tetszet-
tek. Jó volt összebarátkozni a többiekkel.�

�Nekem az éjszaka tetszett a legjobban, mert min-
dig jobbnál jobb dolgokat találtunk ki, és így nem
aludtunk el.�

�Az osztályfõnöki órák tetszettek, mert megtudtunk
néhány dolgot egymásról és memorizáltuk a neveket.
Persze azért inkább a szabadidõ volt az, amikor felfe-
dezhettük egymást.�

�Nekem azok a programok tetszettek, amik jobban
összekovácsolták a csapatot, pl. önismereti óra, sport-
vetélkedõ.�

2. Ha rajtad múlna, mit változtatnál a táboron?
�Én semmit sem változtatnék, mert szerintem na-

gyon jó volt!�
�Meghosszabbítanám a napokat, hogy jobban

megismerjük egymást.�
�Én a táborban azt változtatnám, hogy tovább tar-

tanám, mondjuk 3-4 napig. És a tanári megfigyelést is
gyengíteném, hisz úgyis sokáig fennmaradunk!�

�Nem változtatnék semmit, csak esetleg annyit,
hogy több idõt töltsünk itt.�

Gál Petra
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Már a cím is sugalmazhat-
ja a kedves olvasónak, hogy
a Bolyai János Gimnázium
hagyományainak ápolása
nem kell, hogy mindig vala-
mi jól bejárt, kitaposott út le-
gyen. Egy hagyomány attól
teljesedik ki, ha meg tud
újulni, folyamatosan válto-
zik, míg lényegi motívuma
mindig ugyanaz marad. Ez
nincs másképpen a Bolyai
kör esetében sem. Iskolánk
diákjai közt mindig is akad-

tak olyanok, akik egy-egy, érdeklõdésüket jobban fel-
keltõ tudományterületen belül elmélyültebben beás-
ták magukat a �felszín alá�, új felfedezéseket téve, sa-
ját kutatásokat végezve, és mindeközben az empiri-
kus megismerés rögös útján kezdtek járni, melyre az
életük során igencsak sokszor fognak még rá-rátéved-
ni. Megismerés, mely mindig valami újat hordoz ma-
gában, mely kapcsolatban áll magával az individuum-
mal, és amely hajtja tanulóinkat a tudás megszerzése
felé. A tudás, amely egy idõ után oly nagy és szerte-
ágazó lesz egy-egy tudományterületen belül, hogy a
birtokosa érdemesnek tartja arra, hogy megismertes-
se más emberekkel. Furcsa és egyben felemelõ érzés
is. Az elõkészületek, a gondos utánajárás, a szerkesz-
tés, a stílus, a képi megjelenítés és természetesen ma-
ga a feszültség, mely minden egyes tudását megoszta-
ni kívánó diákban ott �motoszkál� legbelül, még ha
ezt is próbálja jól leplezni.

Iskolánk régi hagyományként tekint vissza a név-
adóról elkeresztelt Bolyai körök elõadás- sorozataira,
melyek egy-egy tanévhez kötve zajlottak és zajlanak
hónapról-hónapra, hogy az érdeklõdõk betekintést
nyerhessenek a tematikus �csokrokba� szedett tudo-
mányos elõadásokba, melyeket diáktársaik adnak elõ
képességeiket és tudásukat szélesebb fórumon is ki-
nyilatkoztatva. És ott is vagyunk képzeletben: az ün-
nepi egyenruhába öltözött elõadó, akin bár látszik,
hogy izgul, mégis jegyzetei és laptopja mögé rejtõzve
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önuralmat és magabiztosságot próbál sugallni a né-
zõknek és a szemlélõ közönség, amely áhítattal várja
diáktársa �csetlés-botlását�, hogy bemutassa nekik
azt, amire a legbüszkébb � a saját �keze� munkáját.
Talán egy-egy végighallgatott elõadássorozatot köve-
tõen, mikor az elõadó megkönnyebbülten rogy a szé-
kére és konstatálhatja, hogy igenis elért valamit a ke-
mény munka révén, maga az érdeklõdõ formál oly
gondolatokat, melyek sugallják neki is: �Érdemes ezt
megpróbálni! Ha másért nem, talán, hogy bizonyítsak
önmagamnak.�

A 2008/2009-es tanévben új szervezõi lettek a Bo-
lyai köröknek. Igazi patriarchátus vette körül, ugyan-
is fiatal férfi kollégák kezeskedtek érte. Varga Tamás
és jómagam próbáltuk meg ellátni minél megfelelõb-
ben a teendõket, hûen a jól bevált hagyományokhoz.
Természetesen, nem is ment minden egybõl zökkenõ-
mentesen, inkább úgy zajlott, mint �ahogyan az a
nagy könyvben meg van írva�: túlszerveztük, valami
apróságot elfelejtettünk, néha rohangáltunk az elõ-

adásukat bemutatók után. Mondhatni, minden kezdet
nehéz. Ám nem csak mi voltunk vele így. Rögtön kez-
detnek egy grandiózusabb Bolyai kör indította a soro-
zatot a kezdõ évfolyamosak bemutatkozásával, ami a
szervezõknek is feladta ugyan a leckét, de ugyan-
olyan, vagy talán még nagyobb kihívás volt a szerep-
lõknek. Próza, tánc és zene kavalkádja tette színpom-
pássá akkor a délutánt. Új környezet, új közösség, új
hatások, érzések, impulzusok. Nekik sikerült: tapsvi-
harral és elégedett mosolyokkal zártuk a bemutatót.
Nekünk is sikerült: átéltük a nehéz kezdetet, és lebo-
nyolítottunk egy üdítõ és nagyon fontos eseményt is-
kolánk soron lévõ tanévében. 

Ezt követõen havonta jelentkezett a Bolyai kör kü-
lönbözõ tudományterületek elõadásaival: fizikából
megismerkedhettünk többek között a napelemek fel-
használási lehetõségeivel, földrajzból és környezetvé-
delembõl egy üzenetet kaptunk a jövõbõl, bemutat-
koztak összeállításaikkal az Angliában és az Egyesült
Államokban járt tanulók. Késõbb német nyelvterület-
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rõl hallhattunk érdekes elõadásokat, megismerhettük
a francia diákcsere eseményeit, majd a félévet, nevé-
hez hûen, az ünnepi matematika Bolyai kör zárta. Az
elkövetkezendõkben mûvészi kollázsokat láthattunk,
színvonalas összeállításokat ismerhettünk meg az
Egyesült Királyság kultúrájából, magyar nyelvi �ku-
lisszatitkok� mögé nézhettünk be, és megláthattuk,
hogyan is lehet úgy írni tollal, hogy az ne hagyjon ma-
radandó nyomot. Hallhattunk erdélyi kalandozások-
ról, a számítástechnika sokoldalú fejlõdésérõl, egy ter-
mészetben tett kirándulás nem kívánt �mellékhatása-
iról� és érdekes jelenkori sporttörténeti mozaikokról. 

Közeledvén a nagy nap, kollégámmal egyre inkább
elgondolkoztunk a tényen, miszerint nekünk kellene
megrendezni az iskola egyik legpatinásabb mûsorát,
egyéves folyamatos tudományos munka lezárását, a
Bolyai Tudományos Ülésszakot. 

Sikerült! Nem, hogy csak egyszerûen sikerült. Le-
nyûgözte a közönséget és az érdeklõdõket. Jó érzés
volt nekünk is, de talán még jobb azoknak, akik szí-
vüket-lelkület beleadták, hogy megmutassák felké-
szültségüket, és tudásuk legjavát nyújtsák. Utólag is
csak gratulálni tudok minden résztvevõnek és vállal-
kozó szellemû diáknak, akik részesei voltak egy mé-
lyen gyökerezõ, de annál színesebb forgatagnak,
mind egész évben, mind pedig a �katartikus� végki-
fejletben.

Mindezt olvasva most már nyugodtan papírra vet-
hetem: Te, ki ezen sorokat olvasod, kedves bolyais, re-
mélem, átélted és átérezted mindazt, amirõl maga a
Bolyai kör szól. Akarat, bizonyítás, tudás, stílus. A
másik oldalon pedig ott egy el nem szalasztható lehe-
tõség mindezeknek a megmutatására. Remélem, mi-

nél többen lesztek, akik kedvet kaptok ahhoz, hogy
felálljatok a mûanyag székbõl, és Ti is a jegyzeteitek
és a laptopotok mögé bújva bizonyítsatok és mutassá-
tok meg társaitoknak vagy akár egy szélesebb közön-
ségnek azt, amiben a legjobbak vagytok. Vállalkozó
szellemûek, gyertek! Csatlakozzatok Ti is a Bolyai kör
kavalkádjához!

Végül nyugodt szívvel leírhatom, hogy bár �esve-
kelve� indult szervezésünkben a 2008/2009-es tanév
Bolyai köri sorozata, igen szép, eredményes évet is
zártunk a Bolyai Tudományos Ülésszak keretében,
ahol a jók közül is a legjobbak kaptak lehetõséget a
szereplésre. Hogy mit hoz a jövõ? Még nem tudni.
Személyi váltást biztos. Mindezzel együtt remélem,
egy olyan Bolyai kört, mely az eddigieknél is látványo-
sabban képes a megújulásra, hogy lépést tartson mo-
dern, rohanó világunk új elvárásaival.
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Mint minden évben, így
2009-ben is megrendeztük a
Bolyai Estet, amely kiváló al-
kalom arra, hogy a bolyais
diákok megmutassák tehet-
ségüket, sokoldalúságukat.
Április 3-án tömött nézõtér
várta, hogy kezdetét vegye a
színes mûsor, melynek mû-
vészeti vezetõje Czene Éva
tanárnõ. 

A rövid köszöntõk után
Czikora Emese Salgótarján-
ról készített montázsa han-
golta rá a közönséget a közel

kétórás rendezvényre. Ezt követõen Andrássy Fanni
és Rauch Ajna népi énekkel töltötték be az aulát. 

A fülek után a szemeket kényeztette Deák Dóra, Mik-
lós Enikõ, Göröcs András( Stromfeld A. Szki.), Dudás
Dániel (Madách I. Gimn.)vérpezsdítõ latin táncokkal.

Mivel egy Bolyai Est sem múlhat el néptánc nélkül,
így most sem volt másképp. A Nógrád Táncegyüttes és
utánpótlás csoportjának bolyais diákjai foglalták el a
színpadot. Császár Boldizsár � Mucsina Stefánia,
Mustó Máté � Rauch Ajna, Mester Márk � Császár Or-
solya, Bakos István � Ascher Anna, Budafoki Dávid �
Orosz Elvira, Somoskõi Soma � Kiss Magdolna, Juhász
Krisztián � Danyi Lilla, Szoboszlai Balázs (Madách I.
Gimn.) � Mócsány Viktória rimóci táncokkal nyûgöz-
ték le a közönséget; Gelencsér János, Tóth Ádám,
Bacskai Balázs és Juhász Péter húzták a talpalávalót.

Megpihenhettünk Molnár Melina Dreamgirls � One
night only címû száma alatt, amely egy kicsit álomvi-
lágba repítette a hallgatót. Széky Flóra oboajátéka csak
fokozta ezt. Weiner Leó Rókatáncát Dolnegó Diána ad-
ta elõ fuvolán, Szabó Istvánné kíséretében. Tóth Babett
és Nyilas Dániel latin táncokkal forrósította a hangula-
tot. Ezek után egy fiatal tehetség, Berecz Veronika zon-
gorajátékával ragadta magával a közönséget.

A már említett �Nógrádosok� forgatásokban gaz-
dag jobbágytelki táncokkal folytatták az estet. Az elsõ
részt a fúvósok zárták le. Tarnóczi Balázs trombitajá-
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tékát egy fagott trió követte, melynek tagjai: Földesi
András, Gordos Péter és Lukács Máté. 

Egy kis pihenõ után Puskás Marcell saját készítésû
Mystical címû filmjével ismerkedhettünk meg, amely-
re a profi jelzõ a legmegfelelõbb.

Szojka Ágnes, Rácz Lívia, Bonivárt Fanni (Táncsics
M. Szki.) székes táncukkal fõként a férfiaknak szerez-
tek kellemes perceket. 

A második részben újból elõkerültek a már említett
hangszerek. Csák Melinda és Puskás Bettina zongorá-
zott, Gyaraki Benjámin gitározott, Venter Annamária
furulyázott, Majd Balla Boglárka ragadta meg a mikro-
font és énekelte el Rihanna Unfaithful címû számát,
zongorán Huszár András kísérte.

Csodálatos latin táncokkal lepte meg a nagyérde-
mût Racs Eszter � Dudás Dániel (Madách I. G.), Tóth
Bence � Utasi Dorina (Madách I. G.), Kiss Anna � Tajti
Áron(Ceredi Ált. Isk.).

Majd a szavak vették át a fõszerepet. Horváth Lili
és Somoskõi Soma Életképek-Életképes? címû váloga-
tását élvezhettük. Aztán Jakab Tamás egy prózával,
Kadlót Zsófia pedig egy Radnóti-verssel ámított el
minket.

A mûsor zárásaként a Kodály Táncegyüttes tagjai
(Somoskõi Soma � Varga Zsófia, Adame Zoltán (Ma-
dách I. G.) � Kiss Magdolna, Szoboszlai Balázs
(Madácsh I. G.) � Balla Boglárka) tettek pontot az Est
végére, mely nem csak a szülõket, tanárokat szóra-
koztatta színvonalas mûsorával, hanem az amerikai
vendégeknek is pompás élményt adott.
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VISSZATEKINTÉS
A Derkovits Gyula Iskolagaléria 2008�2009-es kiállításai

Iskolánkban az elmúlt
tanévben öt színvonalas kiál-
lításnak adhattunk otthont.
A helyi mûvészeti esemé-
nyek bemutatásán kívül ta-
lálkozhattunk országos ran-
gú és határainkon túl élõ ma-
gyar mûvészek életmûvével
is. A tárlatok megtervezése-
kor arra törekedtünk, hogy a
mûfaji változatosság felvo-
nultatása mellett a kiemelten
jeles évfordulókat és szülõ-
földünk képviselõit is méltón
megünnepeljük. 

Elsõként idézem azt az emlékkiállításunkat, amit
Salgótarján rangos festõmûvészének, a 90 éve szüle-
tett Iványi Ödönnek rendeztünk. A mûvész baráti szá-
lakkal hozzánk kötõdõ családjának jóvoltából és a
Nógrádi Történeti Múzeum segítõ közremûködésével
a megyében elsõként nagyszabású, rendkívül igénye-
sen összeállított és egyedülálló kollekciót mutathat-
tunk be iskolánk és Salgótarján város közönségének is.
A kiállításmegnyitón H. Szilasi Ágota mûvészettörté-
nész és F. Csaba Mária festõmûvész méltatta Iványi
Ödön munkásságát. A kiállításon azokat a remekmû-
veket vonultathattuk fel, amelyek az életmû legfonto-
sabb szakaszait jelentették.

A kezdeti évtizedek valósághoz kötõdõbb, elmé-
lyült, izzó színvilágát fokozatosan felváltották a világo-
sabbá, levegõsebbé váló kompozíciók, amelyek a pá-
rás atmoszféra, a napfény és a finom impressziók meg-
szólaltatói. A kiállításon olajfestmények és akvarellek
is szerepeltek.

2008. szeptemberében láthattuk Lõrincz Róbert
Mályiban élõ festõ és grafikusmûvész tûzzománcait. A
színekben gazdag, lélekmelengetõ és technikailag sok-
oldalú képeket az SVT-Wamsler Tûzhelygyár nyaranta
megrendezett Zománcmûvészeti Alkotótelepén készí-
tette a mûvész.

Iványi Ödön: Zûrös sakktábla (olajfestmény)

Iványi Ödön: Alkony (olajfestmény)

Berencsikné 
Gedeon Hajnalka



2009. február 24-én nyitottuk meg Szirtes János
intermédia mûvésznek és tanítványainak, Fátyol Violá-
nak, valamint Molnár Ágnes Évának a kiállítását, ami
többféle szempontból is különleges értéket képviselt.
Különleges, mert a kiállítás újszerûsége, meglepõ szug-
gesztiója, modernsége még a szakértõket is zavarba
hozta. Galériánk eddigi történetében még nem találkoz-
hattunk olyan mûvészekkel, akik ilyen egyértelmûen
kapcsolódnak a világon tapasztalható jelenkori irányza-
tokhoz. Alkotói magatartásuk, kifejezési formáik élen-
járnak a mai mûvészet megújításában. Az itt látott mû-
vek mûfaját nehéz lenne konkrét kategóriába sorolni.
Technikailag fotódokumentációkról van szó. Bár a fotók
profi minõségû nyomdai termékek, a képek tartalma
túlmutat a hagyományos képzõmûvészet határain. Ta-
lálkozik bennük a hagyományos képzõ- és fotómûvé-
szet, az akció, a performansz, tehát minden, ami az
intermédia területéhez sorolható. Ennek a kiállításnak a
láttán a legmodernebb mûvészeti törekvéseknek lehet-
tünk tanúi. Manapság már a mûvészeti határok feloldó-
dásáról, egymásba olvadásáról lehet hallani. Ennek oka
kettõs: egyrészt a mûvészet számára is kiszélesedtek a
technikai lehetõségek. Másrészt nyilvánvaló, hogy mai
életünkben egyre nehezebb megszólítani az embereket,
a médiának hála, egyre magasabb a befogadó közönség
ingerküszöbe. A mûvészeknek újabb és újabb ötletek-
kel, váratlan asszociációkkal kell felhívni a figyelmet
magukra és közlendõjükre. Az egész huszadik század
azzal telt el, hogy keresték az ötlet alapú megoldásokat,
új kifejezõeszközöket, a meghökkentõ formákat és tar-
talmakat. Napjaink mûvészete is követi ezt a nyomot,
de ma már mûvészeink alapvetõ kérdéseket tesznek föl
a rendíthetetlennek vélt értékekkel kapcsolatban. Meg-

kérdõjelezik a hagyományos táblakép létjogosultságát,
sokszor tagadják az állóképek üzenetközvetítõ értékét.
Nem fogadják el a szokásos kompozíciós sémákat, a jól
bevált gyakorlatokat, kánonokat. Új stratégiát dolgoz-
nak ki a közönség megszólítására, a formanyelv egyre
populárisabb. 

Szirtes János grafikus, installátor, akció- és festõ-
mûvész, a MOME Vizuális kommunikáció tanszé-
kének vezetõje, egyetemi docens.

Több száz mûvészeti akciót, performance-ot, és ezek
installációit hozott létre a világ számos országában,
fesztiválokon, mûvészeti találkozókon, színházakban,
workshopokon. Munkásságában meghatározó jelentõ-
ségû a mûvészi akció mozgásformáinak átvitele a fest-
ménybe, illetve a performansz installatív, azaz bemuta-
tó elõadása. A festészetnek az a fajta komplexitása és
minõsége, amit Szirtes János gyakorol, és ahol többféle
technika, tradíció és mûvészi idea találkozik össze, nap-
jaink sajátja. Szirtes János kimegy a nagyváros járókelõi
közé, és ott furcsa alakzatokkal bírja megállásra az em-
bereket. Piros fonalaival látható és láthatatlan kapcsola-
tokat teremt az addig idegenek között, mesterséges kö-
zösségeket alakít ki, és eközben gondolkodásra készteti
közönségét. Madáralakzatával egy urbánus közegbe vo-
nul, ahol éles kontrasztot képez a modern világ és a ter-
mészeti lény esztétikuma között. Székekre feszített tes-
tével és a földre hulló húsdarabokkal egyszerre utal lé-
tünk bizonytalan kiszolgáltatottságára, az emberi ke-
gyetlenség hétköznapokat átszövõ, látszólagos termé-
szetességére. Tehát nagyon mély és életbevágó kérdése-
ket tesz föl jelenkorunk konfliktusairól, a mûvészet ha-
tárairól és összeolvadásáról, a tömegkultúrát és a szer-
zõi mûveket elválasztó hártyavékony átmenetekrõl.
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Iványi Ödön: Kõváros (olajfestmény) Iványi Ödön: Táj (akvarell)



34

Mindennapjaink

Molnár Ágnes Éva 2003-
2008 között végezte el a buda-
pesti Moholy-Nagy László Mû-
vészeti Egyetemen a vizuális
kommunikáció szakot. Koráb-
ban a Budai Rajziskola tervezõ-
grafika kurzusaira járt. Érdeklõ-
dési köre a fotómûvészet, a di-
vatfotózás, a performansz- és
videómûvészet.

Kiállításunkon szintén fotó-
dokumentációkkal szerepelt.
�Önkioldó� c. sorozatának fõ-
szereplõje saját arca és teste. A
perfomansz is a mûvész és kö-
zönségének aktív szereplésére
épül. Arról van szó, amit a fiata-
lok is gyakran megtesznek: ön-
magukat és társaikat fényképe-
zik különbözõ helyzetekben és
beállításokban. Ezek a munkák
azt a kérdést feszegetik, hogy
hol vannak a mûvészet határai, ki lehet mûvész egyál-
talán, mit tehet egy mûvész, ha szeretné megnyerni
magának a nézõt. Akcióiba bevonja társait is, és ezzel
varázsolja élõvé az alkotás folyamatát.

Fátyol Viola 2006 óta tanul a Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetem fotó szakán, de már korábban is foglal-
kozott rajz és vizuális kommunikációval Egerben, az
Eszterházy Károly Fõiskola diákjaként, ahol a manuá-
lis alkotótevékenységek mellett kezdett el a fotó irá-
nyába tapogatózni, ami aztán az egyetemen teljesedett
ki igazán.

A 2007-es ARC pályázat második helyezettje, a
2008-as debreceni MÛ-terem galéria Fresh art pályáza-
tának fõdíjasa. Munkáin a képi kompozíció és a mûvé-
szi koncepció összecsengése hozza létre a várt, vagy
sokkal inkább váratlan, letisztult vizuális hatást. 

Fotói humorral, ironikus felhanggal telítõdtek. Gáz-
palackjait "felöltöztette" férfinak és nõnek. Diagramja-
it kihímezte. Furcsa módon közelít a megrögzött esz-
mék ábrázolásmódjai felé. 

A gázpalack önmagában csak egy hétköznapi hasz-
nálati eszköz, amelynek esztétikai értéke elenyészõ.
Ám ha ezt a potenciálisan veszélyes tárgyat megsze-
mélyesítjük, és elképzeljük azt egy robbanásveszéllyel
fenyegetõ úriembernek, esetleg egy idõzített bomba-

ként mûködõ nõi lénynek, asszociatív montázs gya-
nánt egészen más tartalmakra lehet következtetni. A
�ready made� talált tárgyainak dadaista hagyományai
köszönnek vissza ezeken a fotókon.

A hímzett diagramokon is újfajta gondolkodásmó-
dot érhetünk tetten. A diagram megszokottan csak
száraz kötelezõ adatsorként szerepel unalmas médiu-
mokban, tankönyvekben, általában statisztikákat il-
lusztrálnak vele. Egészen más üzenete lesz, ha esztéti-
kai élményként felruházva emelkedik a mûvészet
rangjára, és úgy szemléljük vonalait, mintha az alkotó
saját lelki állapotának jelzõrendszere lenne.

2009 tavaszán találkoztunk Jacsmenyik József
Füleken élõ festõmûvész és restaurátor képeivel. A
kiállításon a hagyományos technikák, olajfestmé-
nyek, akvarellek, diófapác rajzok szerepeltek, ame-
lyek legfõbb témái a hazai és távoli tájak, városok,
portrék és bensõséges kompozíciók voltak. Mûvésze-
tét dinamizmus, sokoldalú érdeklõdés, a szülõföld
iránt érzett hûség, a szakma iránti alázat és a színes
megformálás jellemzi.

A Bolyai Napokon a hagyományoknak megfelelõ-
en a rajzzal emelt szinten foglalkozó vagy mûvészi
pályára készülõ diákjainknak rendeztünk kiállítást. A
kiállítás szereplõi Ádám Dorottya 11. b, Danyi Ágnes

Szirtes János: Zágrábi nyár 
(a mûvész bemutatójának fotódokumentációja)
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12. a, Golyán Eszter 11. b,  Gressai Ferdinánd 12. a,
Kereszti Edina 12. b, Kovács Brigitta 11. b, Molnár

Antal 11. d, Puskás Marcell 11.
d, Rigó Dorottya 12. b, Tóth
Bálint 10. b és Vernyik Vivien
11. a osztályos tanulók voltak.
A színes tárlaton mindenki
megmutathatta egyéniségének
különleges vonásait, sajátos
képességeit. Gressai Ferdi-
nánd, aki sikert sikerre hal-
mozva indul mûvészi pályá-
ján, szatirikus hangvételû,
könnyed stílusú, mély monda-
nivalókat rejtõ képregényeivel
tûnik ki, Puskás Marcell ruha-
tervei meglepõ fantáziáról ta-
núskodnak, de valamennyi
szereplõnek voltak olyan mû-
vei, amelyekben a legjobb és
legtetszetõsebb rajzokkal
büszkélkedhetett. Munkájuk-
hoz gratulálunk, és kitartást

kívánunk a rajztudást mellõzõ és elsöprõ pályavá-
lasztás esetén is.

A rajzos csoport 2009. májusában

Jacsmenyik József: Utcarészlet (diófapác)
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Iványi Ödön emlékkiállítás
Tisztelt tanári kar, kedves

gyerekek, kedves vendégek!
Nagyon megörültem, ami-

kor meghallottam, hogy Iványi
Ödön festõmûvész emlékére,
aki ebben az évben lenne 90
éves, kiállítást rendeznek a Bo-
lyai Gimnázium tanárai. Hinni
kezdtem a megérzésben, mert
különös véletlen, hogy a tárlat
hírét még nem is hallva,
Szécsényben, a megyei kiállítá-
son összetalálkoztunk régi kol-
légákkal, és éppen Iványi Ödön
� számunkra Dönci bácsi �

nagy-nagy hiányáról beszélgettünk. Annak az embernek a
hiányáról, aki nemcsak kitûnõ alkotó volt, hanem olyan ta-
nár is, akinek szakkörében nagyon sok fiatal szerette meg
egy életre a képzõmûvészetet, s ma is folytatja azt, amit ott
tanult. Mert õ nem csak oktató, hanem olyan pedagógus is
volt, akinek nagy hatása egész egyéniségébõl sugárzott.

Milyen volt? Csendes, kedves, nyugodtan mosolygó,
olyan ember, aki soha nem bántott meg senkit, de � talán
épp� ezért � õt is szerették. Számára ez elég volt, hivatalos
elismerésekért sohasem törtetett.

Ezekrõl beszélgettünk és emlékének hiányáról is,
amely a rohanó világban könnyen eltûnhet a ködös ho-
mályban. Szerencsére azonban nem így történt, végre újra
láthatjuk képeit, felidézhetjük emlékét. Úgy érzem, ezért
köszönetet kell mondanom sok-sok tanítványa, festõtársa,
barátja és családja nevében is a kiállítás rendezõinek.

Nem régen azt kérdezte tõlem valaki, hogy vélemé-
nyem szerint mi történik velünk a halál után? Különös
kérdés, meglepett, de válaszoltam rá. Hiszem, hogy éle-
tünk valamilyen formában folytatódik. Gyermekeink éle-
tében, tanítványaink, barátaink emlékezetében és alkotá-
saiban. Például képekben, amelyek mesélni is tudnak. Ha
ez igaz, akkor most õ itt van közöttünk, emlékezzünk!

A halál 1985-ben váratlan gyorsan érte. Jól emlékszem
rá, hogy mennyire várta azokat az éveket, amikor idejét
már kedvére a festészetnek szentelheti, kár a meg nem va-
lósult képekért!

Bódi Tóth Elemér költõ, újságíró tollából gyakran jelen-
tek meg olyan írások, amelyekben Iványi Ödönt a fény fes-

tõjének nevezte. Így volt ez akkor is, ha a mûvész képei-
nek stílusa és technikája sokoldalú volt, és a fény elsõsor-
ban a lelkébõl sugárzott képein keresztül.

A mesterségbeli tudás alapjait a Képzõmûvészeti Fõis-
kolán sajátította el Rudnay Gyula tanítványaként. Nem vé-
letlen tehát, hogy munkásságát elsõsorban olajfestmé-
nyek jellemezték. De igazán kedvelt és egyéni stílusát a
szokottnál is oldottabb, lágy és finom akvarelljeiben talál-
ta meg. Ezekben az esztétikus alkotásokban egyszerre
volt jelen a köd, a fény és a lírai hangulat.

Gyerekkorának legkedvesebb emlékei Cserhátszent-
ivánihoz kötötték, és ez megmaradt egész életében, mint von-
zalom. Amikor Nagymezõn volt a megyei nyári táborunk, õ
gyakran ment át látogatóba a közeli faluba. Volt, hogy csak
egyedül, de elõfordult, hogy mi is vele mentünk és õ megmu-
tatta, hogy honnan, melyik dombról legszebb a táj.

A megyei tábornak õ volt a vezetõje, Hibó Tamás és
Ászai Csaba pedig a segítõtársai. Ezekben a Nógrád me-
gyei táborokban nem csak jól éreztük magunkat, de kiala-
kult egy széles baráti kör is, amelyben sokat tanultunk
egymás munkáiból. Különösen kedvesek voltak a tóparti,
bánki táborok, megmaradt képeink még mindig õrzik
hangulatait.

Salgótarjánba Bajáról érkezett 1954-ben. Dolgozott a
könyvtárban és iskolában is, de legfontosabb munkájának
az amatõr mozgalom irányítását tartotta. Eredményesen,
nagy hozzáértéssel és kedvvel dolgozott. Úgy érzem, hogy
városunkban és megyénkben is a képzõmûvészet talán
ebben az idõben élte virágkorát. Sokan alkottak, ismertük
egymást, és kitûnõ kiállításokat láthattunk.

Szeretném felsorolni tanítványai nevét, de zavarban
vagyok, és meg sem kísérlem, mert oly sokan voltunk,
nem szeretnék a névsorból bárkit kifelejteni.

Mit tudnék még mondani Iványi Ödön személyével
kapcsolatban?

Õ igazi példaképünk nekünk, és az lehetne az ifjúság-
nak is. Milyen jó lenne, ha sok hozzá hasonló alkatú em-
ber élne a világban. De Iványi Ödön élete így is hasznos és
teljes értékû volt. Ne felejtsük el sem személyiségét, sem
képeit, melyek társaival együtt megérdemelnének végre
méltó helyen egy állandó kiállítást! Salgótarján nem
hosszú történetû város, mégis született már annyi érték
itt, jó lenne, ha sokan láthatnánk azokat.

Úgy érzem, ha Dönci bácsi itt lenne, õ is ezt akarná!

F. Csaba Mária
festõmûvész
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Amikor elõször hallottam a
könyvtárszakkörrõl, éppen in-
formatika óráról jöttünk kifelé.
A könyvtárismereti óra után
Marika néni említette meg,
hogy akinek van kedve hozzá,
bátran jöjjön el, és nézze meg,
mivel is foglalkoznak egy ilyen
- elsõre talán unalmasnak tû-
nõ - szakkörön. Éppen csak
megfordult a fejemben a gon-
dolat, de nem nagyon foglal-
koztam vele, mivel senki más
nem jelentkezett, én meg úgy
voltam vele, hogy egyedül biz-

tos nem megyek. Aztán ahogy a folyosón sétáltunk Bogi-
val, õ említette, hogy érdekli ez a szakkör. Mivel bennem
is egyre nõtt a kíváncsiság, visszafordultunk, és megkér-
deztük Marika nénit, mikor lenne alkalmas ellátogatnunk
a könyvtárba. Végül megbeszéltük az idõpontot, és még
azon a héten bele is vágtunk a felkészülésbe. Mindez ta-
vasszal történt, sajnos így lekéstük az akkori versenyt,
aminek a megyei fordulóit télen tartották.

Késõbb aztán röpült az idõ, és egyre több mindent
megtudtunk a katalógusban való keresésrõl, a lexiko-
nokról, a szakjelekrõl és még sorolhatnám. Tulajdon-
képpen észre se vettük, mennyit fejlõdtünk, hiszen a
délutánok olyan jó hangulatban teltek, hogy azt mond-
hatom, játékosan tanultunk. Ebben az évben mi is kipró-
bálhattuk magunkat a versenyen.

Aztán egyre közeledett a megyei forduló napja, ame-
lyen egy írásbeli feladatlapot kellett megoldanunk. Mind-
annyiunkban volt egy pici izgalom, hiszen ezen a verse-
nyen nem az elméletet kell visszaadnunk, hanem azon
van a hangsúly, hogy a kutatás során miként alkalmaz-
zuk a megszerzett tudást. Minden évben egy adott téma
körül forog a verseny. A mi korcsoportunknak (9. és 10.
évfolyam) a levegõ, míg a másik korcsoportnak (7. és 8.
évfolyam) az erdõ volt a téma. Szerencsére jól vettük az
akadályt, és elég szép eredményeket értünk el a feladat-
lap kitöltésében. Persze nem dõlhettünk hátra, mivel még
azon a héten meg kellett mutatni tudásunkat a szóbeli
fordulón. A szóbeli fordulókon általában könyvet vagy
egy folyóiratot kell bemutatni, jellemezni az adott témá-

ban, illetve elmondani hogy hogyan találtuk meg és miért
arra a könyvre vagy folyóiratra esett a választásunk. A
végeredménye a megyei fordulónak az lett, hogy az isko-
lából hárman jutottunk be az országos írásbeli fordulóra:
Ármós Anna, Somoskõi Réka és én, Szentes Ádám.

A kis szünet, ami a két forduló között volt, szintén
gyorsan elszállt, és már újra a megyei könyvtárban vol-
tunk, ahol az elõzõ fordulók zajlottak. Természetesen ez
a feladatlap is fõként �keresõs� feladatokból állt, a meg-
adott témában. Bevallom, hogy nem volt könnyû dol-
gunk, hiszen a témák, amiket kiválasztottak, olyan sok-
féle mûfajban feltûnnek, hogy az irodalomtól a festésze-
ten át egészen a gépekig, mindenfajta területben kalan-
dozhattunk a feladatok megoldása során. Aztán úgy hoz-
ta a sors, hogy én képviselhettem megyénket a II. korcso-
portban az országos szóbeli fordulón, amelyet Békéscsa-
bán rendeztek meg.

A verseny utolsó szakasza ígérkezett a legnehezebb-
nek. A döntõ 2009. április 20-án és 21-én zajlott, a békés-
csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban,
amit a helyiek csak �belvárnak� neveztek. 20-án indul-
tunk Budapestrõl Békés megye fõvárosába. A közel 4
órás út után csak annyi idõnk maradt, hogy lepakoljuk
csomagjainkat a szobáinkba, hiszen városnézést szer-
veztek nekünk a békéscsabai szervezõk. Utunk során a
városban megnéztünk egy kiállítást, kipróbálhattuk ma-
gunkat újrahasznosított papír készítésében, illetve bete-
kinthettünk egy még meg nem nyitott fotókiállításba. A
séta után vacsora következett, majd zenés est. A nap vé-
gén kellõen kifáradva feküdtünk le, a másnapi megmé-
rettetés tudatával a fejünkben.

Másnap a készülõdés és reggeli után a verseny hely-
színére szállítottak minket. Elõször megismerkedtünk a
könyvtárral, a katalógusokkal, majd ezután megkaptuk
a feladatlapokat. Felkészítõ tanáraink mindeközben - mi-
vel nem tartózkodhattak a helyszínen - egy újabb város-
nézésre indultak, minden olyan helyszínt megtekintve,
amely az elsõbõl kimaradt. Ezzel egyidõben mi, verseny-
zõk megkaptuk, hogy milyen �projektet�, kell majd elké-
szítenünk. A nagyobb korcsoportnak egy Wikipedia szó-
cikk kiegészítése, a kisebbeknek pedig egy könyv szer-
kesztése volt a megoldandó feladat. Az �önálló szellemi
munka� elkészítése után a kész anyagokat egyesével is-
mertetnünk is kellett a zsûrinek. A projekt készítése köz-

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Szentes Ádám
10.C
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ben persze mindenki kapott maga mellé egy zsûritagot,
aki az egész munkáját figyelemmel kísérte és pontozta.
Aztán persze ki így, ki úgy teljesített, mégis mindenki
örült, hogy végre túl vagyunk rajta. Még egy kis idõt kel-
lett várni az eredményhirdetésre, ami számomra rosz-
szabb volt, mint maga a verseny, mert a végérõl kezdték
a helyezések sorolását. A versenyen második helyezést
értem el, aminek persze Marika néni nagyon örült, én
mondjuk, jobban örültem volna az elsõ helynek, de ez is
igen szép helyezés. Könyvjutalomban részesültem én is,
úgy mint a többi versenyzõ, ki-ki a helyezéséhez mérten.

Zárásképp szeretnék köszönetet mondani Marika né-
ninek, aki felkészített, a szakkör tagjainak, akik segítet-
tek a felkészülésben. Egy életre szóló élmény volt, biztos
vagyok benne hogy hasznát veszem a tanultaknak a ké-
sõbbiekben. Csak arra tudlak buzdítani titeket, hogy ha

csak egy kicsit is megmozgatta a fantáziátok a történe-
tem, akkor ne habozzatok ellátogatni a könyvtárba, és ki-
próbálni magatokat az effajta versenyekben. Lehet, hogy
még nagyobb sikereket értek el, mint amit én elértem.
Ezt kívánom nektek!
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Jó palócok akarunk maradni

A helyismeret témaköreit
� helytörténet, néprajz, ter-
mészeti-gazdasági környezet
� a tanterv szerint kötelezõ
feladatként kell a különbözõ
tantárgyak anyagába beépí-
teni. Iskolánkban azonban,
mint valamennyi tennivalón-
kat, ezt sem tekintjük száraz
követelménynek. Olyan is-
meretszerzési formákat pró-
bálunk kialakítani, amelyek
élményszerûvé, láthatóvá,
tapinthatóvá teszik a szülõ-

föld megismerését. Ezért már hagyománnyá válik,
hogy a tanév utolsó két napját a szûkebb környeze-
tünkkel való ismerkedésre szánjuk.

Minden évben valamilyen kiemelt témakör köré
csoportosítjuk feladatainkat. Ebben a tanévben a ter-
mészet állt a figyelmünk középpontjában: a város
környékének geológiai jellegzetességeivel, növényze-
tével, állatvilágával ismerkedtünk, a természeti kör-
nyezet megjelenését tanulmányoztuk a népköltészet-
ben, népi hiedelmekben. Ehhez számos elõzetes fel-

adatot kaptak, könyvtári kutatómunkát, néprajzi
gyûjtést végeztek a tanulók.

Ismereteikrõl az elsõ honismereti napon szervezett
túrán adtak a diákok számot. Azt gondolná az ember,
hogy a tanév végén már fogy a gyerekek energiája, lel-
kesedése, de õk erre rácáfoltak. Kifogyhatatlanok vol-
ta palóc népdalokból, babonákból, mondákból, hie-
delmekbõl, élvezettel próbálták a tájolást az erdõben,
nem volt számukra ismeretlen kõzet vagy rovar, gyõz-
ték a sportversenyt a hegyoldalon. Volt, aki többolda-
las jegyzettel, volt, aki könyvekkel felszerelve járta vé-
gig az utat a Pécskõ-szikláig és vissza. 

Vincze Béláné
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Helyismereti tábor � �Mi vállaltuk!�

2009. június 12-én rendeztük meg iskolánkban a 3.
honismereti tábort, mely egy bográcsfõzõ versennyel
párosult.

Az osztályok csapatai mellett fakanalat ragadtak
elsõ alkalommal a pedagógusok és a szülõk is. Jó volt
látni, hogy mindenki lelkesen próbál minél ízletesebb
gulyást készíteni a felajánlott alapanyagokból. A mi

csapatunkban nagy szerepet kaptak a férfiak is, hi-
szen mint tudjuk, igazán jó, magyaros bográcsost õk
tudnak fõzni. A nõi csapattagokról sem szabad azon-
ban elfelejtkezni, õk kiváló �kiskuktáknak� bizonyul-
tak. A nagy tapasztalattal rendelkezõ nagyszülõk is
megosztották velünk fõzésbeli tudásukat. Mindenben
segítettük egymást, és ez az együttmûködés a diákok

Mi vállaltuk: Lakatosné Kovács Ágnes, 
Torák Ervinné és a többiek

A második nap az ízeké és illatoké volt: hagyomá-
nyos palóc ételek elkészítésében próbálták felülmúlni a
csapatok egymást. A szülõk szokásos feladata, hogy a
környék jellegzetes süteményeit - túrós lepényt, laskát,
herõcét - süssék meg az iskolaudvaron rotyogó étel mel-
lé: most babgulyás készült. Természetesen ebben is ver-
senyeztek az osztályok, ezúttal mozijegyet és éttermi,
cukrászdai kuponokat nyerhettek a legjobbak. Elsõ íz-
ben a szülõk és a tanárok csapatai is növelték a mezõnyt
egy-egy kitüntetõ oklevélért. Amíg az étel készült, az ér-
deklõdõ tanulók népi mesterségekben ügyeskedhettek a
kosárfonás, a csuhébábkészítés, a mézeskalácsfestés és
a hennafestés szakembereinek segítségével. Munkáikat
rögtönzött kiállításon mutattuk be. A szorgos munka fe-
szültségét a színpadon matinémûsor oldotta: Dr. Ferkó
Attila, egyik tanítványunk édesapja szervezésében éneke-
sek, színjátszók, táncosok szórakoztatták az iskola közös-
ségét: gyerekeket, szülõket, nevelõket.

Végezetül álljon itt a legilletékesebbek, néhány ta-
nítványunk véleménye:

�A túrán tetszettek a feladatok az állomásokon, öt-
letesek voltak, bár esetleg egy kicsivel több humort le-
hetett volna beleiktatni. Ezek a programok hasznosak,
mert nagyon sok új információval, tudással gazdago-
dunk, és közben még jól is érezzük magunkat.�

�Jó volt, mert én voltam a fõszakács, és finomat
fõztem. Kár lenne, ha az idén nem lenne.�

�Ami nekem nagyon tetszett, hogy az egyik osztály-
ból egy lány kiállt a színpadra és bejelentette, hogy
osztálytársának születésnapja van, ezért az egész osz-
tály kiment, és énekelt neki.�

�Szerintem azok a tanulók, akiknek fontos a közös-
ség, és szeretnek ilyen dolgokban részt venni, szívesen
jöttek el erre a két napra.�

�Sok izgalmas és érdekes program volt. Nagyon jól
sikerült a babgulyásunk, és a hangulat is jó volt. Én
imádok fõzni, ezért is éreztem jól magam. Sok prog-
ramban is részt vettem, ettem tócsnit, mézeskalácsot,
és más osztályok gulyásait is megkóstoltam. Remé-
lem, sok ilyen évzáró lesz a Bolyaiban.�



soraiban is megfigyelhetõ volt. Kisebb viták adódtak
az ízesítést illetõen, de végül elkészült a gulyás,
amelynek minden cseppje elfogyott, hiszen a munka
közben megéheztünk és kellõen el is fáradtunk.

Akik nem vet-
tek részt a fõzés-
ben, azok külön-
bözõ hagyo-
mányõrzõ prog-
ramok részesei
lehettek. Lányok
és fiúk egyaránt
szívesen próbál-
ták ki magukat a
mézeskalács-dí-
szítésben, a csu-
hébaba-készítés-
ben, és a kosárfo-
násban. A nap
folyamán a zené-
rõl is gondoskod-
tak a szervezõk,
a fellépõkkel
együtt énekeltek
a gyerekek. Dél-
re nemcsak a

füst szállt fel a magasba, de a hangulat is. Minden ver-
seny végén van eredményhirdetés is, de szerintünk egy
ilyen fergeteges nap után mindenki nyert egy felejthetet-
len élményt, amelyet emlékeinkben õrzünk. A legügye-
sebb kézmûves diákok jutalmat is kaptak. 

A honismereti tábor mind a gyermekeknek, mind a
pedagógusoknak és szülõknek élményekben gazda-
gon zajlott. Már harmadik éve jó befejezése a szorgos
munkával telt tanévnek. Biztatni tudjuk a szülõket,
hogy gyermekeikkel együtt vegyenek részt minél több
iskolai programon, mert ezek egy életre szóló emléket
nyújtanak.
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Környezetvédelmi vetélkedõ
Az elsõ 10 év

Gimnáziumunk aulája
minden év novemberének
utolsó péntekjén természet-
szeretõ tizenévesek izgalmá-
val és lelkesedésével telik
meg. Iskolánk biológia-kémia-
földrajz munkaközössége
ilyenkor szervezi környezet-
védelmi vetélkedõjét az általá-
nos iskolák felsõbb évfolya-
mos tanulói számára. 

2008. november 28-án tar-
tottuk 10., jubileumi verse-
nyünket. Ebbõl az alkalomból

e rövid cikk és sok-sok fénykép segítségével idézzük fel
az elmúlt 10 rendezvény eseményeit. 

A vetélkedõ megszervezésének gondolata Bagyinszki
Boglárka tanárnõ fejében született meg 1999 õszén. Lel-
kes szervezõmunkájának köszönhetõen ezen a legelsõ
versenyen 17 csapat indult. A jelentkezõ iskolák száma
azóta is 10 és 20 között van minden évben.

A négyfõs csapatok nem csak Salgótarjánból, hanem
Nógrád megye más településeirõl is szívesen versenyez-

Gál Petra

Munkában a zsûri

Segítõk
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A versenyzõ csapatok produkciói

Akik késõbb bolyaisok lettek�

nek, így rendszeres résztvevõink Bátonyterenye, Kazár,
Vanyarc, Balassagyarmat, Etes, Pásztó és Karancslapujtõ
iskoláinak diákjai. 

A felkészülési anyagot már szeptemberben kijelöljük:
a versenyzõk szakkönyveket, újságcikkeket, tankönyve-
ket olvasnak, állat- és növényfajok felismerését gyakorol-
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ják, posztert, bemutató anyagot vagy éppenséggel rövid
kiselõadást készítenek. Munkájukat általános iskolai
szaktanáraik segítik, akik természetesen a versenyre is
elkísérik tanítványaikat. Mindig nagy öröm megtapasz-
talni, hogy ezek a pedagógusok évrõl évre ugyanolyan
lelkiismeretesen és alaposan készítik fel tanulóikat. 

A munkából a bolyais diákok is kiveszik a részüket.
Õk azok, akik a vetélkedõ alatt segítik a csapatok és a
szervezõk munkáját: kiosztják és összegyûjtik a feladat-
lapokat, pontokat számolnak, kezelik a technikai beren-
dezéseket. Szívesen teszik ezt, hiszen a segítõk közül so-
kan egykor maguk is versenyzõk voltak. 

Természetesen egy ilyen vetélkedõ megszervezésé-

nek anyagi vonzatai is vannak. Szerencsére minden év-
ben sikerül szponzorokat találnunk, akik részben a pén-
zükkel, részben értékes nyereménytárgyakkal támogat-
ják a rendezvényt. Rendszeres segítséget kapunk a
Tarjánhõ Kft-tõl, a Nemzeti Tankönyvkiadótól, a Bükki
Nemzeti Park Nógrád Megyei Igazgatóságától, valamint
a Sodex-ho Kft-tõl.

A hagyományt a továbbiakban is szeretnénk folytat-
ni. 2009 novemberében ismét megtartjuk a vetélkedõt,
immáron 11. alkalommal. Nem szeretnénk azonban ki-
hagyni saját diákjainkat sem: ezentúl 1-1 bolyais csapat
is indulhat a 7. és 8. évfolyamról. Jó versenyzést kívánok
a csapatoknak a következõ 10 évre is!

Nagy munkában a csapatok



2008: az emlékezések gaz-
dag éve. Biblia-év, Nyugat-év,
reneszánsz-év� 550 éve volt
annak, hogy szinte gyerek-
ként trónra lépett Hunyadi
Mátyás. Az az uralkodónk,
akirõl a német megszállókat
pisztollyal fogadó Bajcsy-Zsi-
linszky Endre 1939-ben írta a
következõ metaforikus soro-
kat: �Mátyás király élete és
mûve az utolsó magyar
eposz. Utána már csak ragyo-
gó balladák következnek:

akár a Bethlen Gáboré, akár a Zrínyi Miklósé, akár a Rá-
kóczi Ferencé, akár a Kossuth Lajosé.� Harminckét
éves uralkodása valóban eposzba illõ sikertörténet. Má-
tyás, az utolsó nagy király, aki erõs, tekintélyes államot
hagyott méltatlan utódaira. Mátyás, az igazságos, aki
már életében a népmesék, a vándortrufák mindig gyõ-
zelmes hõse lett, aki mindig megjelent ott � álruhában,
ha kellett �, hol szükség volt rá, hogy törvényt tegyen.
Mátyás, aki az ország �zivataros századaiban� a ma-
gyar függetlenség szimbólumává nõtt.

Corvin Mátyást választotta a Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola az idei (7.) szépirodalom-olva-
sási versenye témájául. Két mûfaj került így fókuszba:
a történelmi regény és a történelmi anekdota. A ver-
senyzõ 7-8. osztályos diákoknak Jankovich Ferenc re-
génytrilógiájának, a Világverõ Mátyás királynak (A vi-
lágverõ, A budai napkirály, A fáklya kilobbant) az elsõ
részével és Lengyel Dénes Középkori magyar mondák
címû könyvébõl a Mátyás-mondákkal kellett megis-
merkedniük. A résztvevõ gyermekek elmondták, hogy
nem volt ez könnyû feladat: A világverõ nem kimon-
dottan ifjúsági regény, megértése feltételez bizonyos
történelmi ismereteket, sok benne a leírás (amit ez a
mostani képi világban nevelkedett olvasókorosztály
nem igazán kedvel). A Mátyás-mondák illeszkednek
ugyan a korosztály fejlõdési szintjéhez, de szerteágazó
történeteik, sok szereplõjük próbára teszi a memóriát.

Mit sikerült a Bajcsy-Zsilinszky által �utolsó magyar
eposznak� nevezett életmûbõl ezen a pénteki délutá-
non a Bolyai aulájába varázsolni? Az olvasott mûvek
egy-egy jelenetének színpadi megjelenítése a mondák
bölcs, furfangos és igazságos Mátyását élesztette újjá.
Az elõzetes feladatban kért korabeli étlapok nemcsak a
királyi konyhát, hanem a korabeli gasztronómiai nyel-
vezetet is elénk varázsolták. A regénybõl az életkori sa-
játosságoknak megfelelõen elsõsorban a fiatal uralkodó
és a �boroszlói virágszál�, a német polgárlány Edelpeck
Borbála romantikus szerelme volt népszerû. Az írásbeli
feladatok megoldása közben felhangzó halk reneszánsz
zene pedig az udvari mulatságok légkörét idézte.

Valamilyen oknál fogva az idén a szokásos tíz-tizen-
egy csapatnak csak a fele vállalta  a megmérettetést. Ez
az öt csapat viszont önfeledten vetélkedett. A jó hangu-
latú versengés a következõ eredményt hozta: 1. Veres
Pálné Általános Iskola, Vanyarc (Csomor Boglárka,
Géczi Gabriella, Hering András, Rücz Ágnes). Felkészí-
tõ tanár: Hugyeczné Nedeliczki Mária. 2. Általános Is-
kola, Ságújfalu (Mester Dóra, Nagy Regina, Percze Fru-
zsina, Szaniszló Csilla. Felkészítõ tanár: Dénesné Tari
Zsuzsanna. 3. SKÁID Beszterce Lakótelepi Tagiskola
(Dénes Sára, Kisbalázs Klára, Molnár Fruzsina, Hajdú
Péter). Felkészítõ tanár: Oraveczné Végh Zsuzsanna.
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Ha kérdezed õket, semmit nem hallgatnak el
(SZÉPIRODALOM-OLVASÁSI VETÉLKEDÕ 2009)

Sóvári László



A Bolyai szervezõ magyar munkaközössége, a felké-
szítõ tanárok mindenképpen bíznak abban, hogy azok
a gyerekek, akik egy-egy ilyen szépirodalom-olvasási
"bajvíváson" elindulnak, elolvas-
sák a megjelölt könyveket, szöve-
geket, azok kapnak egy adagot
abból az energiából, ami több
ilyen dózis után olvasó emberré
teheti õket. Lehet persze azt
mondani, hogy ez kóros idealiz-
mus; nem is gondoljuk mi, az ol-
vasás megszerettetésének  máso-

dik vonalbeli felelõsei (az elsõ vonal ugyanis a család),
hogy egy ilyen vetélkedõvel rögtön olvasókat nevel-
tünk, de hogy ezen a délutánon némileg �megfertõzõd-

tek�, az teljesen biztos. Kap-
csolatba kerültek a KÖNYV-
vel, és ez a kapcsolat szeren-
csés esetben önmagától to-
vábbépülhet, nekünk felnõt-
teknek csak támogatni kell
ezt az önmûködõ kapcsolat-
épülést. Richard de Bury
gondolatai jutnak eszembe
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ezzel kapcsolatban, annyira ide illik, hogy nem tudom
nem megkeresni a megfelelõ részt: �Mesterek (a köny-
vek), akik minket bot és fenyíték nélkül, kemény sza-
vak és harag nélkül, ruha- és pénzadományok nélkül
tanítanak. Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak: ha

kérdezed õket, semmit nem hallgatnak el, ha félreérted
õket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem nevetnek
ki. [�]�

Mi mindenképpen bízunk abban, hogy tovább épül
a kapcsolat �mester� és tanítvány között!

Nagy örömünkre szol-
gált, hogy hatvan diák és tíz
angolnyelv-tanár tisztelte
meg rendezvényünket 2008.
december 18-án a Bolyai Já-
nos Gimnázium és Szakkö-
zépiskolában. 

Úgy tûnik, hogy egyre
népszerûbb lesz a Bolyaiban
a Nógrád megye általános is-
kolás tanulói számára rende-
zett angol nyelvû civilizációs
vetélkedõ, amelyet már ötö-
dik alkalommal tartottunk
meg. Ebben a tanévben
Nagy-Britannia történelme,
földrajza és nevezetességei

volt a téma, amelybõl felkészültek a kisdiákok. 
Változatos feladatokat oldottak meg írásban és szó-

ban, többek között számot adva tudásukról pl. Oxford,
Cambridge, Stonehenge, angol királyok, királynõk és
nem utolsósorban a Loch Ness-i szörny témakörében. 
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Országismereti vetélkedõ Nagy-Britanniáról ötödször

Zsiveráné 
Fekete Borbála
a rendezvény 

szervezõje



A verseny lebonyolításával iskolánk 11. c osztályos
két tanítási nyelvû osztályának tanulót bíztuk meg,
akik ügyesen oldották meg ezt a feladatot.

A zsûri elnöke Dósa Ildikó volt, a Salgótarjáni Pénz-
ügyi és Számviteli Fõiskola angolnyelv tanára, a kezde-
tektõl figyelemmel kíséri ezt a vetélkedõt. A zsûriben
foglalt még helyet Kiss Ernõné, a Bolyai János Gimná-
zium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese, Varga Lil-
la, a rendezõ osztály
képviselõje és Daniel
Fergusson, anyanyel-
vi lektor, aki skót
nemzeti viseletével
nagy sikert aratott a
jelenlévõk körében. 

A versenyzõ diá-
kok elõzetes feladat-
ként egy posztert ké-
szítettek, melyen
Nagy-Britannia tér-
képét ábrázolták a
földrajzi, történelmi nevezetességekkel. Nagyon krea-
tív, színvonalas megoldások születtek. 

Karácsony közeledtével másik elõzetes feladatként
azt kapták, a diákok, hogy mutassák be, hogyan ün-
neplik Nagy-Britanniában a karácsonyt. Mind a 15
részt vevõ csapat a színpadon adta elõ prezentációját
ebben a témában. A zsûri véleménye szerint az évek
során a diákok angolnyelv tudása sokat fejlõdött, egy-
re színvonalasabb produkciókat hallhatunk tõlük.
Különbözõ módon tették színesebbé, változatosabbá
elõadásaikat, felhasználva a számítógép segítségét is.
Nagyon izgalmas versengés alakult ki. 

Amíg a zsûri tanácskozott, a 10. d osztály zenés
programmal szórakoztatta a hosszú versengés alatt
elfáradt diákokat.

Végül szoros versenyben a Pásztói Dózsa György
Általános Iskola tanulói nyerték az elsõ díjat. A csa-
pat tagjai: Bukrán Valér, Hlavacska Darinka, Till
Anilla, Tóth Vivien. Felkészítõ tanáruk: Szabóné
Ádám Marianna tanárnõ. A második helyezett csapat
a Gagarin Általános Iskolából érkezett. A csapat tag-
jai: Juhász Viktória, Matthesz Flóra, Prakfalvi Anna,
Szemerády Dóra. Felkészítõ tanáruk: Ormainé Ba-

logh Andrea. Har-
madik helyen vég-
zett a Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola
(szintén Pásztóról
érkezett) csapata,
melynek tagjai: Bí-
ró Nikoletta, Czank
Alexandra, Kovács
Viktória, Tõkei
Ákos. Felkészítõ ta-
náruk: Gömbicz
Nándorné. 

Támogatóink jóvoltából mindenkit meg tudtunk
ajándékozni, senki sem távozott üres kézzel. A ren-
dezvény támogatói voltak: Sodexho, Kódex-Líra Tan-
könyvterjesztõ Kft, Papírcentrum, Tarjánhõ KFT, Sal-
gótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Lívia
Csokoládégyár, Oxford Kiadó, Nógrád  Megyei Ren-
dõrkapitányság, Budapest Bank, Professionál Kft. Kö-
szönet nekik.

Jövõre újra várjuk Nógrád megye általános iskolás
diákjait, akik a vetélkedõ segítségével is el akarják
mélyíteni kulturális ismereteiket és nyelvtudásukat.
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Kéttannyelvû-
sökként mindig is
vágytunk abba az
országba, amely-
nek a nyelvét ta-
nuljuk, kultúráját,
hagyományait ta-
nulmányozzuk.
Ezért is vártuk
annyira az iskola
által szervezett
angliai utat, amely

érdekes kalandnak ígérkezett.
2008. szeptember 13-án reggel fél hétkor indul-

tunk el úti célunk felé. Az emeletes buszon 36 órát
töltöttünk el három-négyóránkénti pihenõkkel. Át-
haladtunk Ausztrián, Németországon, Belgiumon,
Hollandián és Franciaországon. Innen komppal
mentünk tovább, és nemsokára már angol földön
jártunk. Elsõ állomásunk a ködös Albionban a
Stonehenge volt, melynek lenyûgözõ, hatalmas kõ-
tömbjeit és érdekes történetét nem hagytuk figyel-
men kívül. Második megállóhelyünk a 80000 fõt
számláló város, Bath lett, ahol egy gyönyörû templo-
mot nézhettünk meg. 

A nap végére érkeztünk meg Barnstaple-be, ahol
találkozhattunk a fogadó családjainkkal. Mint késõbb
megtudtuk, a legkülönbözõbb korú, nemzetiségû és
foglalkozású emberekhez kerültünk. 

Barnstaple-ben tartózkodásunk alatt nyelviskolába

is jártunk; itt csoportokra bontva, anyanyelvi tanárok
segítségével fejleszthettük angoltudásunkat. 

Idegenvezetõnk, Tim megismertette velünk a vá-
ros történelmét, így még közelebb hozta hozzánk a
helyszínt, ahol megszálltunk. 

A következõ napon ellátogattunk a Woolacombe
és Ilfracombe nevû városkákba. Woolacombe-ban le-
hetõségünk volt megmártózni a hûs óceánban.
Ilfracombe-ban közelrõl is megtapasztalhattuk az
apály-dagály jelenséget, szabadidõnkben felfedezhet-
tük a várost. 

Másnap egy egész napos kiránduláson vettünk
részt a történelmi múltú Tintagelben. A város Artúr
király ott-tartózkodásáról lett igazán híres. Megcso-
dálhattuk a vár romjait, a magas dombról pedig mesés
kilátás nyílt a horizonton túli óceánra.
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Csernok Emese, Orosz Elvira
10.C

Emlékeink az angliai tanulmányútról

A nyelviskolánál

A csoport az óceánnál



Kirándulást tettünk még két kis faluban: Lynton-
ban és Lynmouth-ban is. Lyntonban gyalogos túrát
szerveztek nekünk. Hosszú és fáradságos séta volt,
de a ránk váró látványért megérte.

Lynmouth-ban kagylókat gyûjtöttünk vagy éppen
megkóstoltuk a helyi specialitásokat. 

Visszafelé siklóval tettük meg az utat.
Utolsó barnstaple-i esténken kis ajándékokkal,

többek között pirospaprikával, szalámival, marcipán-
nal, prospektusokkal és képeslapokkal kedvesked-
tünk házigazdáinknak.

Reggel búcsút intettünk Barnstaple-nek, a család-
jainknak és meg sem álltunk Londonig. Ottlétünk so-
rán élõben is láthattuk a Big Ben-t, a Trafalgar teret, a
parlamentet, az angol királynõ palotáját és a West-
minster Apátságot. Legnagyobb sikere mégis a híres
Madame Tussaud's-nak és a London Eye-nak volt a
gyerekek körében. Angoltanárnõnk  idegenvezetésé-
vel még érdekesebbé tette a várost.

Egy napot töltöttünk Nagy-Britannia fõvárosában,
és sajnos itt volt az ideje a végsõ búcsúnak. Fájó szív-

vel pillantottunk még egyszer London kimagasló épü-
leteire és megkezdtük utunkat hazafelé.

Úgy gondoljuk, az összes résztvevõ diák nevében
mondhatjuk: nagyon örülünk, hogy tagjai lehettünk
ennek a tanulmányútnak és mindenki sok élmén-
nyel, tapasztalattal és baráttal gazdagodott.

50

Utazások

Az amerikai álom

2008. szep-
tember 24-én 15
diáktársunkkal és
3 tanárral keltünk
útra, hogy 10 na-
pot Amerikában,
pontosabban Chi-
cagóban töltsünk.
Miután sikeresen
túléltünk két ki-
merítõ repülõ-
utat, este 11-kor

meg is érkeztünk, és elõször találkozhattunk ideigle-
nes családjainkkal.

Elsõ kint töltött napunkon közös programunk volt az
amerikaiakkal, így velük együtt csodálhattuk meg a vá-
ros hatalmas felhõkarcolóit a Hancock Tower 94. emele-
térõl, majd egy délutáni hajókirándulás alkalmával meg
is ismerhettük azok történetét. A hétvégét többnyire a
családjainkkal töltöttük. A programok között szerepelt
baseball- és amerikaifoci-meccs, mozi, színház, cirkusz

vagy éppen egy látogatás a kínai negyedbe. Vasárnap egy
medencés welcome-partit szerveztek a csapatunknak,
amelyen pizza, lasagne és süteményáradattal találtuk
szembe magunkat. Az idõt az amerikai fiatalok által oly
kedvelt babzsákdobálással múlattuk. Sõt, az itthonról
vitt magyar kártya rejtelmeibe is beavattuk õket!

A hét további napjait érdekesebbnél érdekesebb
múzeumokban töltöttük, úgy mint a tropikárium, a
planetárium, a Tudományok Múzeuma és a Kortárs
Mûvészeti Múzeum. Ott-tartózkodásunk 7. napján
részt vettünk egy izgalmas biciklitúrán. Indulás elõtt
egy rövid beszámolót hallhattunk a vezetõnktõl, majd
a fõúton egymás után hosszú sorban haladva indul-
tunk el. Számos híres helyet meglátogattunk, mint
például Oprah házát vagy Hughtlefner Playboy � villá-
ját, de a legnagyobb élményt a Michigan-tó partján va-
ló biciklizés jelentette mindenki számára. A tó valójá-
ban úgy néz ki, mintha maga az óceán lenn: homokos
part, pálmafák, kocogó, sportoló emberek. Mivel az
idõ Chicagóhoz híven nagyon szeles volt, a homokot
szinte mindenhol éreztük magunkon.

A Parlament és a Big Ben a London Eye-ból

Fülöp Viktória, Barkó Ivett
12.C



A tanítás minden reggel 8 órakor kezdõdött, a diákok-
nak azonban fél órával elõtte kellett megérkezniük. A
2001-ben elkészült iskola üvegfalai és hatalmas focipá-
lyái láttán még talán mi is kedvet kaptunk a tanuláshoz.
Persze ki ne járna szívesen oda, ahol egy héten csak két
napot töltenek igazi tanulással, a többin pedig különbö-
zõ szemináriumokon vesznek részt. Mindenki rendelke-
zett fényképes azonosítókártyávál (érkezésünkkor ne-
künk is készítettek), amit reggelente a bejáratnál lévõ
biztonsági rendszernél ellenõriztek. A nemzetközi kap-
csolatokat gondosan ápoló intézmény tantermei termé-
szetesen nem szenvedtek hiányt semmiben. Számunkra

szokatlan gesztus volt az amerikaiaktól, hogy széles mo-
sollyal üdvözöltek, és kérdezték, hogy érezzük magun-
kat. Ez a barátságosság szinte mindenhol megfigyelhetõ,
így a kintlétünk igazán pihentetõ volt, hiszen gyorsan át-
vettük az ottani kiegyensúlyozott életstílust. Másrészt vi-
szont a programokkal teli napjaink után fáradtan zuhan-
tunk az otthon ránk váró puha ágyba.

Összességében rendkívül érdekes, szórakoztató és
tanulságos 10 napot töltöttünk el a sokak által áhított
lehetõségek országában. Hogy egyikünk �apukáját�
idézzük azonban: �It's just like on TV�. Hamburger,
pizza, fánk és McDonald's mindenütt!
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Chicagói diákok Palócföldön
Tavaly szeptemberben

bolyais diákok egy maroknyi
csoportja második alkalommal
kapott lehetõséget az amerikai
álom megismerésére. 15 isko-
latársammal és 3 tanárunkkal
együtt Chicagóba repültünk.
Hatalmas felhõkarcolókat lát-
tunk, rapkoncerten vettünk
részt, baseballmeccsen szur-
koltunk, csodálatos cirkuszi
elõadást néztünk meg, és nem
utolsó sorban fantasztikus em-
bereket ismertünk meg.

Idén újra találkozhattunk cserepartnereinkkel,
akik 10 órás repülõút után április 2-án érkeztek Ma-
gyarországra. Szép hazánkban mindössze 9 napot töl-
töttek, de ez alatt az idõ alatt izgalmasabbnál izgalma-
sabb programokon vettek részt. 

Állóképességüket már az elsõ napon próbára tet-
tük, hiszen a Kálvária 176 fokból álló lépcsõsorát kel-
lett megmászniuk. Az eléjük táruló látvány minden
fáradságért kárpótolta õket. Az elsõ napot még nélkü-
lünk töltötték el az amerikai diákok, viszont a hétvé-
gén már együtt utaztunk Budapestre. Meglátogattuk a
Parlamentet, a budai várat, és sétáltunk a Lánchídon.
Fõvárosunk egyéb nevezetességeit egy kényelmes ha-
jóról a Dunán ringatózva ismertük meg. 

Csuka Helga
11.D
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A következõ napokban Nógrád megye látnivalóit mu-
tattuk meg vendégeinknek. Jártunk Szécsényben a XIV.
századi ferences templomban; Hollókõn megcsodáltuk
az ófalu jellegzetes házait, Ipolytarnócon egy fantaszti-
kus idõutazáson vettünk részt. Kazáron az amerikai ba-
rátaink megismerkedtek a vidék népviseletével, s élvez-
hették az ott élõ emberek vendégszeretetét.

A magyar konyha is nagyon megnyerte tetszésü-
ket, egy vállalkozó kedvû amerikai fiú még a számuk-

ra igen bizarrnak tûnõ kakasherepörköltet is megkós-
tolta.

A szervezett programok után a szabadidõt is szin-
te mindig együtt töltöttük, így életre szóló barátságok
köttettek. A cserekapcsolat sikerességét bizonyítja,
hogy amerikai vendégeink nagyon jól érezték magu-
kat, és egy év múlva újra szeretnének ellátogatni ha-
zánkba. Nem csoda. Õk is megismertek egy álmot:
egy magyar álmot � a palóc álmot.
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A 2008/2009-es francia-
magyar diákcsere megszer-
vezésére jubileumi évben
került sor immár 8. alkalom-
mal. Iskolánk francia testvér-
iskolával való kapcsolata 15
éves évfordulóját ünnepel-
te. Ez a Bolyai János Gimná-
zium legrégebbi máig mûkö-
dõ és legnagyobb létszámú
diákcsoportok találkozását
és barátságát ápoló diákcse-
re kapcsolata. 

Szinte hihetetlen, hogy az
elsõ diákcsere, 1993 óta már
15 év telt el. Az akkor egy-
szeri osztálykirándulásnak

induló kaland mára felejthetetlen élményekben és
igaz barátságokban gazdag, a francia nyelv tanulását
színesítõ testvériskolai kapcsolattá vált.

Kialakult egy állandó tanári szervezõ csapat,
mely szívügyének tekinti a cserék szervezését:
francia részrõl Christiane Romand történelem-
földrajz szakos tanárnõ, a csere francia felelõse,
akivel már 5 cserét szerveztem együtt, Nicolas
Esseiva biológiatanár, lelkes és elkötelezett környe-
zetvédõ, a szakmai programok koordinálója Michel
Ferlat tanár úrral, aki közgazdasági ismereteket ta-
nít és már az elsõ cserében is tanárpartnerem volt,
magyar részrõl pedig jómagam vállalom ezt a fel-
adatot. A fenti három lelkes francia tanárkolléga
nélkül ez a cserekapcsolat nem mûködhetne, hi-
szen, amikor 2004-ben az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkkal a francia fél támogatási pénze-
ket vesztett, õk hárman minden egyéb pályázati le-
hetõséget megragadva, komoly pedagógiai progra-
mokon alapuló diákcseréket szerveztek a mi isko-
lánkkal. Mindhárman átlagon felül mûvelt, széles
látókörû és érdeklõdésû, rendkívül nyitott és inno-
vatív pedagógusok, a maguk szakterületének kiváló
szakemberei. A velük való társalgás és tapasztalat-
csere igazi szellemi élmény és lelki felüdülés.

A nyelvtanuláson túlmutató céljaink az interkul-
turalitásban valósultak meg az évek során. Tanár és
diák szinten egymás kölcsönös szellemi gazdagítása,
szemléletformálás minden téren, de az utóbbi évek-
ben különösen a fenntartható fejlõdés témájának fel-
dolgozásában, olyan példák és kinti tapasztalatok át-
adásával és megismerésével, amelyek a mi hétköz-
napjainkban is követendõek környezetvédelemben,
kis közösségek szolidaritásában, egymás segítésében,
az egészséges életmód elsajátításában, energiatakaré-
kosságban, hogy földünk tovább, még sok-sok nemze-
déken keresztül élhetõvé váljon. 

De természetesen célunk egy-egy csere során egy-
más régiója természeti és kulturális örökségének meg-
ismerése a megannyi csodás kirándulás során. A ma-
gyar diákok számára a rengeteg élményen kívül a
nyelvtanulásban számos hozadéka van a cserének.
Bátrabban kommunikálnak írásban és szóban anya-
nyelvûekkel és eredményesebben verseny-illetve vizs-
gaszituációban. 

Az idei cserében 34 magyar diák vett részt, közülük
18-an végzõs osztályokból. A 18 végzõs diák közül ösz-
szesen 16-an mentek el nyelvvizsgázni, s valamennyien
elsõre eredményes középfokú C típusú nyelvvizsgát
szereztek. Igaz az is, hogy közülük 5 diák a hatosztályos
képzésben tanulta a nyelvet és 10 pedig emelt szintû
érettségi elõkészítõs csoportban. 10 fõ választotta közü-
lük érettségi tárgynak is a francia nyelvet, s valamennyi-
en jeles eredménnyel érettségiztek. A 12.D osztályból
Dósa Márton érte el a legszebb eredményt: a francia
nyelvi OKTV országos döntõjében 11. helyezett lett.

A diákcsere elõkészítése, az utazás és vendégfoga-
dás során olyan kapcsolatok születnek tanárok, diá-
kok és szülõk között, amelyekre lehet tovább építkez-
ni. A két diákcsoport szülõinek és a két iskola vezeté-
sének segítõkész együttmûködése a sikeres cserekap-
csolatok elengedhetetlenül fontos eleme. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy 34 kedves, érdeklõdõ
és jól nevelt magyar diáknak és diákkal szervezhet-
tem meg ez utóbbi cserét is, és megismerhettem 34
nagyon közvetlen és ugyanolyan érdeklõdõ, aranyos
francia gimnazistát. 

Dembrovszky 
Zsuzsanna

a diákcsere felelõse
francia nyelvi 

tantárgygondozó

15 éves évfordulóját ünnepelte a francia�magyar diákcsere
Vélemények, emlékek, élmények és képek a francia-magyar testvériskolai kapcsolatról



Köszönetemet fejezem ki Berencsikné Gedeon Haj-
nalka tanárnõnek, aki a szervezésben és lebonyolítás-
ban volt nagy segítségemre és Pálfalvai Zoltán igazga-
tó úrnak és Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettes-
nek, akik aktív részt vállaltak a vendégfogadásban, s a
francia fél is nagyra értékelte emberi tulajdonságaikat
és vezetõi kvalitásaikat. 

Aki kint Franciaországban, Pontarlier-ban és itt-
hon, Salgótarjánban látta a 68 francia és magyar diá-
kot, a szülõket és családtagokat búcsúzkodni, az ért-
heti meg igazán, hogy mi ad energiát, örömöt és lelke-
sedést a folytatáshoz. 

Christiane Romand tanárnõ írásában elmondja,
miért vállalja a szervezõi feladatokat és mi motiválja a
francia diákokat, hogy részt vegyenek a magyar diá-
kokkal való cserében. Hiszen jelentkezõben a francia
oldalon szerencsére nincs hiány. Majd a 12.A osztály
diákjai mesélik el a 2008/2009-es diákcsere élménye-
it és programjait.

Aller en Hongrie était un
vieux rêve, impossible de dire
exactement pourquoi, à cause
des représentations qu’on en
a, héritées de lectures, 
d’images, de musiques, avec
quelque chose de riche dans
les couleurs et les sensations,
de complexe et de généreux
dans les sentiments, et de
dynamique, d’épique dans
l’Histoire. C’est la raison
pour laquelle, quand on m’a
proposé en 1996 de prendre
la responsabilité de l’échange
franco-hongrois, j’ai immédi-

atement répondu oui.
Et je ne l'ai jamais regretté! En tout premier lieu à

cause de madame Zsuzsanna Dembrovszky, parce que
ses qualités d'organisatrice en font une partenaire
idéale pour les échanges scolaires, ses qualités
humaines  en ont rapidement fait une amie précieuse.
Madame Dembrovszky s'entoure aussi de personnes de
qualité et nous avons vraiment partagé votre deuil lors
des décès d'Attila Gyarmati et de Gabor Tolnai. 

Depuis 1996, l'échange entre nos deux lycées a
connu plusieurs thématiques, l'eau, le bois, le sel, la
région… et depuis le début du XXI°siècle, le développe-
ment durable. En 2002, les élèves français ont fait
découvrir à leurs camarades hongrois ce qu'eux-mêmes
avaient travaillé en atelier (en dehors des cours), et il
est vrai qu'aujourd'hui ce sujet est inscrit dans les 
programmes de nombreuses disciplines, aussi bien en
Hongrie qu'en France. 

Il y a donc, pour les élèves français, un intéret évi-
dent à cet échange scolaire franco-hongrois, qui est
d'échanger des pratiques, des expériences et des points
de vue différents sur nombre de sujets et en particulier
sur l'avenir de la planète et le rôle que chacun peut
jouer pour un développement plus juste, plus har-
monieux, plus humain. Autrement dit c'est d'avenir et
donc de présent qu'il est question.

Il ne s'agit pas pour ces élèves d'un échange linguis-
tique, meme s'ils apprennent quelques petits mots hon-
grois, et pratiquent avec plus ou moins de bonheur
l'anglais, mais cette proposition de mise en relation
avec la Hongrie, faite par le lycée, depuis qu'elle existe

54

Utazások

A diákcserék állandó szervezõcsapata

Christiane Romand
tört-földrajz szakos

tanárnõ

Testvériskolánk � Le Lycée Xavier Marmier



a toujours beaucoup de succès, et les raisons n'en sont
peut-être pas strictement pédagogiques ou linguis-
tiques. Peut-être que comme leurs professeurs, les
élèves français ont une image positive de la Hongrie, et
si elle manque d'évidence au départ, elle est renforcée
à l'arrivée. 

Parole aux élèves :
l "La Hongrie est un pays que j'ai apprécié décou-

vrir. Les Hongrois sont très accueillants et très
ouverts. Malgré nos langues différentes, nous
avons pu partager nos opinions sur des sujets
divers. Je voudrais remercier ma correspondante
et sa famille pour leur accueil chaleureux.
J'espère retourner en Hongrie très rapidement. "

l "Madame, les gens ici sont tellement gentils que
j'ai envie de pleurer !"

l "Aller en Hongrie, ça fait grandir…"
l "C'est incroyable comme les gens sont gentils et

attentionnés en Hongrie, on me  l'avait dit, mais à
ce point, j'y crois pas !"

l "C'est CAVIAR ici !"
l "J'ai découvert un pays extraordinaire, des gens

gentils, rigollots, incroyablement généreux, je
veux revenir."

Et l'on pourrait continuer longtemps avec des
témoignages de cette sorte, ce qui veut dire que le pre-
mier intérêt de cet échange est cette remarquable
chaleur humaine que les élèves sont si émus de trouver
en Hongrie. Que l'administration du lycée, les pro-
fesseurs hongrois, les élèves et leurs familles en soient
remerciés!

Fordítás:
A magyarországi utazás régi álmom volt, nem tu-

dom pontosan megmondani miért, a színekben és ér-
zésekben gazdag irodalmi, képi és zenei ábrázolások,
az érzelmek teljessége és bõsége, s mozgalmas és ka-
landos történelme miatt. Ezzel magyarázható, hogy
1996-ban, amikor felajánlották, hogy legyek a francia-
magyar diákcsere felelõse, azonnal igent mondtam.

S ezt sohasem bántam meg! Elsõsorban Demb-
rovszky Zsuzsanna tanárnõ miatt, mert szervezõ-
készségének köszönhetõen a diákcserék ideális tanár
partnere, emberi tulajdonságai pedig hamar értékes
barátommá tették. Dembrovszky tanárnõ kiváló em-

berekkel dolgozik együtt a cserében, s mi õszintén
osztoztunk Gyarmati Attila és Tolnai Gábor tanár
urak elvesztése felett érzett gyászukban.

1996 óta a két gimnázium diákcseréje számos té-
mát dolgozott fel együtt: mint a víz, az erdõ, a só, a ré-
gió� és a XXI. század elejétõl a fenntartható fejlõdés.
2002-ben a francia diákok megismertették magyar tár-
saikkal az e témában (tanítási órákon kívül) szakköri
keretek közt végzett munkájukat, s az is igaz, hogy
mára ez a téma számos tantárgy tantervébe beépült
Magyarországon éppúgy, mint Franciaországban.

A francia diákok részérõl a cserében való részvétel-
nek tehát van egy nyilvánvaló motivációja: tapaszta-
lat- és véleménycsere számos témában, különöskép-
pen a bolygónk jövõjét és az egyes emberek szerepét
illetõen egy igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és
humánusabb fejlõdés érdekében. Más szóval jele-
nünkrõl és jövõnkrõl van szó.

A diákcserében résztvevõ francia diákok számára
ez nem nyelvi csere, még ha tanulnak is néhány ma-
gyar szót és több-kevesebb sikerrel az angol nyelvet is
gyakorolják, és mégis a gimnázium által szervezett
magyarországi diákcsere, amióta csak létezik nagy si-
kernek örvend, s ennek oka talán nem feltétlenül pe-
dagógiai vagy nyelvtanulási. Talán a francia diákok-
nak, csakúgy, mint tanáraiknak pozitív összképük
van Magyarországról, s ha ez még nem is ennyire
nyilvánvaló a Magyarországra való induláskor, haza-
érkezéskor annál inkább.

Így vélekedtek a diákok:
l �Magyarország olyan ország, amit nagy öröm-

mel ismertem meg. A magyarok nagyon ven-
dégszeretõ és nyitott emberek. A nyelvi különb-
ségek ellenére a legkülönbözõbb témákban
tudtunk véleményt cserélni. Szeretném megkö-
szönni cserepartneremnek és családjának a szí-
vélyes vendégfogadást. Remélem, mihamarabb
visszatérhetek Magyarországra.�

l �Tanárnõ, az itteni emberek annyira kedvesek,
hogy teljesen meg vagyok hatva!�

l �A magyarországi utazás többé, nemesebbé te-
szi az embert��

l �Hihetetlen, mennyire kedvesek és figyelmesek
az emberek Magyarországon, mondták ezt ne-
kem korábban is, de hogy ennyire, ezt nem hit-
tem volna!�
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l �NAGYON KIRÁLY itt�
l �Egy rendkívüli, különleges országot ismertem

meg, kedves, vicces és hihetetlenül nagylelkû
emberekkel, szeretnék visszajönni.�

S még sokáig folytathatnánk ezekhez hasonló
véleményekkel, ami egyben azt is jelenti, hogy en-
nek a diákcserének az elsõdleges mozgatórúgója
az a figyelemre méltó emberi melegség, emberi
kapcsolat, amit a diákok oly meghatottam tapasz-
talhatnak Magyarországon. Köszönet érte a gimná-
zium vezetésének, a magyar tanároknak, a diákok-
nak és családjaiknak!
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Hazaindulás elõtt, a búcsú pillanatai Pontarlier-ban

A szervezõ tanárok csapata



2008. októberében gimnázi-
umunk 34 franciás diákja vehe-
tett részt a francia-magyar diák-
cserében. Ez 15 év alatt már a
nyolcadik alkalom volt, hogy a
bolyais diákoknak lehetõsége
nyílt arra, hogy anyanyelvi kö-
zegbe csöppenve élvezhessék
Franciaország páratlan légkör-
ét és szellemiségét. 

Az október 10-18-ig tartó di-
ákcsere nem csupán egy hétre
való szép élményt és rengeteg
új ismeretet tartogatott szá-
munkra, hiszen 2009 tavaszán

mi is fogadtuk a francia tanulókat, és megosztottuk velük
saját életvitelünk és kultúránk érdekességeit.

Az azonban, hogy ezek a látogatások létrejöhessenek,
folyamatos kapcsolattartást, egymásra való odafigyelést
igényel cserepartnerünkkel. Így nemcsak két hosszabb
idõn át tartó intenzív nyelvgyakorlásra van alkalmunk, ha-
nem folyamatos tanulásra.

A francia cserekapcsolatnál ugyanis az utazásokat � fõ-
ként a kiutazást � hosszas elõkészületek vezetik be. Még az
elõzõ év koratavaszán megírtuk iskolánk francia testvéris-
kolájába, a Lycée Xavier Marmier-ba az egyéni leveleket,
amelyekben bemutattuk saját magunkat, ízlésünket, hob-
bijainkat. Ezt követõen a másik oldalon indult meg a sürgö-
lõdés: leveleink alapján a tanárok megpróbálták kiválaszta-
ni az egyes diákokhoz legjobban illõ francia cserepartnert.

Ez után nem volt más dolgunk, mint várni. Egy ideig
csend volt, aztán mindennap újabb és újabb magyar diák
jelentette be izgatottan, hogy õ már megkapta partnere le-
velét. Sorra vettük a különösen hangzó francia neveket, és
a levélben leírtakat. Ezek a kedves, érdeklõdõ idegenek
egyszerre bekerültek az életünkbe, és szép lassan ismer-
kedni kezdtünk velük. 

Mai modern világunkban már nagyon egyszerû egy
több száz kilométerre lévõ személlyel akár napi rendsze-
rességgel kommunikálni. Az MSN, az e-mailezés, chatelés
egyszerre biztosította a rendszeres és gyors kapcsolattar-
tást, valamint hogy fényképeket oszthassunk meg egymás-
sal saját magunkról, családunkról, környezetünkrõl.

Ahogy közeledett az október, az addig még csak tapo-
gatózó levelek egyre sûrûbbek és lelkesebbek lettek. Mind-
két fél izgatottan várta a kiutazást, hiszen az életben sosem
találkozunk még szemtõl szemben, ráadásul különbözõ
hagyományokkal és szokásokkal rendelkezõ országokból
származunk. A francia oldalról számos figyelmes levél ér-
kezett: milyen ételeket szeretünk, allergiásak vagyunk-e,
szeretjük-e az állatokat, és számos hasonló lázas feltérké-
pezõ kérdés. A magyar diákok esetében az izgalom termé-
szetesen egy kis nyugtalansággal is vegyült: nagyon aggód-
tunk, hogy feltaláljuk-e magunkat egyedül egy francia csa-
ládban, és hogy segítségünkre lesz-e ebben a kommuniká-
lásra szolgáló legfontosabb eszközünk: a francia nyelv. 

Szerencsére az erõs akarat, és a rengeteg franciaóra meg-
hozta gyümölcsét. Egyre gördülékenyebben ment egymás
megértése az egy hét során. Bár természetesen a magyar di-
ákok profitáltak a legtöbbet a francia útból, hiszen hallhat-
ták, milyen a nyelv mindennapi használata, milyen szleng-
szavakat használ egy átlagos francia diák, hogyan lehet az
addig elvontnak tûnõ nyelvtant életre kelteni a mindennapi
kommunikációban, azért a francia diákok is megtanultak
pár elengedhetetlen magyar szót és kifejezést.

Így, és az októberben szerzett tapasztalatokkal, és szép
élményekkel a hátunk mögött már sokkal magabiztosab-
ban fogadhattuk a francia vendégeket, a 34 diákot és 3 szer-
vezõ tanárt a 2009. március 28 - április 3-ig tartó hét során. 

És nem biztos, hogy április elején véget ért a csere a
résztvevõk számára: a szerencsésebbek újabb meghíváso-
kat kapnak Franciaországba, és a kint tett látogatásokat
újabb visszahívásokkal viszonozhatják, így hosszabb idõ-
re szóló barátságok szövõdhetnek mind a résztvevõ tanu-
lók, mind a két kultúra, a magyar és a francia között.
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A 8. francia-magyar diákcsere elõkészületeirõl 
és diákkapcsolatairól

Puszta Szilvia
12.A

Csoportkép Svájc fõvárosában, Bernben
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A családi hétvége és a francia gimnázium bemutatása

Október 11-12, a szombat
és a vasárnap családi körben
telt. Mindenki egyénileg vett
részt a partnere által szerve-
zett, kínált programokon.
Drasztikusnak tûnhet � mi is
így véltük kezdetben �, hogy
szinte bedobnak minket a
mélyvízbe, hiszen egyedül
töltöttünk el másfél napot egy
számunkra teljesen idegen
környezetben. De hihetetlen
élmény volt számomra, ami-
kor azt vettem észre, hogy
nemcsak mint egy vendég va-

gyok jelen az életükben, hanem már bekapcsolódok a
beszélgetésekbe, véleményt alkotok, viccelõdöm.

A kezdeti gátlások után már olyan témákat is érintet-
tünk a családi beszélgetések alkalmával, mint például
hogyan történik a tárgyas ragozás a magyar nyelvben,
vagy milyen problémákat okoz a kisebbségek jelenléte
Franciaországban, de sorra vettük, hogy milyen magyar
személyiségeket ismernek. Kiderült, hogy az anyuka
már olvasott Máraitól könyvet, és Bartók, Rubik Ernõ
vagy Jancsó Miklós neve sem idegen számukra. A cse-
reprogram egyik legnagyobb elõnye, hogy betekintést
nyerhettünk a családok életébe, ez már önmagában iz-
galmas, hát még ha az a család teljesen más kultúrában
él, más szokásokat, hagyományokat követ!

A családdal töltött egy hét alatt sorra kóstoltunk be-
le a francia ételkülönlegességekbe. Vasárnap reggel
természetesen ott várt a reggelizõ asztalon a még forró
croissant, a baguette, és persze minden étkezés elma-
radhatatlan kiegészítõjeként a sajtok. Nem tudok
olyan alkalmat említeni, amikor legalább 4 féle sajt ne
lett volna a fogások mellé. A vasárnapi ebéd és az esti
vacsorák hatalmas élményt jelentettek a magam fajta
ínyenceknek, és akadt köztünk olyan, aki még a csigát
is kipróbálta. Én ilyen messzire azért nem merészked-
tem, de a fondüt, a charlotte-ot (krémes gyümölcsös
süti), a morteau-i kolbászt dijoni mustárral azért nem
hagytam ki.

A magyar konyha is megállja azért a helyét, errõl
gyõztük meg szerintem sokan az anyukákat, amikor
francia nyelvû magyar szakácskönyvvel, illetve hogy el
is tudják a benne szereplõ fogásokat készíteni, piros-
paprikával és fokhagymakrémmel leptük meg õket.
Mindannyian vittünk a hazai édességipar legfinomabb
termékeibõl kóstolót, pl. Túró Rudit, Boci csokit, Fran-
cia drazsét, Sport-szeletet. Sokan készítettünk zenei vá-
logatás CD-t is, hadd ismerjék csak meg milyen a vérbe-
li magyar népzene vagy épp az ütõs punk-vagy rockze-
ne! De volt, aki a magyar vérmesség legfõbb bizonyíté-
kának a házi pálinkát és az Unicumot tartotta. Kétség kí-
vül sikert aratott�=) Megjegyzem, a vendégfogadás so-
rán cserepartnerem, Hyppolite is nagyra értékelte a ma-
gyar konyhamûvészet remekeit, a gulyáslevesbõl több
tányérral fogyasztott.

Dupák Anna
12.A

Együtt a francia családdalMegérkezés - Anna és Hyppolite
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Vasárnap nagyon sokféle programot szerveztek ne-
künk a partnerek. Én egy Villers-le-Lac nevû kis falucs-
kában laktam, amitõl egy ugrásra volt a Doubs-folyó és
zuhataga. Vasárnap reggel Hippolyte és nõvére kíséreté-
ben elsétáltunk a közeli erdõbe, ahonnan gyönyörû ki-
látás nyílt a folyóra, melynek másik oldalán már Svájc
található. Délután a szülõkkel együtt felkerekedtünk,
hogy közelebbrõl is megcsodálhassam ezt a vadregé-
nyes tájat egy sétahajókázás keretében. A családok per-
sze örömmel teljesítették az egyéni kívánságokat is, így
történt például Nagy Dávid esetében is, akinek nagy ál-
ma volt, hogy lásson egy igazi TGV-t és utazhasson raj-
ta. Ezt teljesítették is. Volt, aki szurkolhatott francia cor-
resének egy focimeccsen, Lakatos Nóri pedig hódolha-
tott lovaglószenvedélyének. Akadt olyan is, aki Joux ha-
talmas várrendszerét csodálhatta meg, amelyrõl az 1-es
teremben is találhatók képek. 

Francia partnereink gondoskodtak róla, hogy hét-
köznap is eltölthessünk együtt egy kis idõt. Ezek az es-
ti élmények még szorosabbá fûzték a kapcsolatokat, s
persze jó volt, hogy minél többféle szituációban próbál-
gathatjuk francia nyelvtudásunkat. 

A hétfõi napon, 13-án a Xavier Marmier Gimnázium
életébe nyerhettünk bepillantást. Az 1500 fõs gimnázi-
um egy helyi íróról -újságíróról kapta a nevét. Az iskola

hatalmas területen helyezkedik el, s közvetlenül mellet-
te található a kollégium.  

Az ebédet nagy örömünkre a gimnázium menzáján
fogyaszthattuk el, ami, szerintem mindenki nevében be-
szélhetek, az egyik legmeghatározóbb élményt jelentet-
te számunkra. Az elõételt és a desszerteket gyümölcs-és
fagyikelyhek, pudingok, sütemények, és persze sajtok
alkották, amihez a bejáratnál vehettünk egy zsömlét.
Kétféle fõétel közül választhattunk, egyik alkalommal
gyros volt az egyik alternatíva, másik alkalommal pedig
egy boros mártásban fõtt húsos étel. Aki a salátákért ra-
jong, az kedvére választhatott a 6-8 féle salátástálból.
Szóval nagy élmény, de az is igaz, hogy a gimnázium
menzája rajta van az országos top 10-es listán, szóval az
átlagos iskolákban azért nem így mûködik a dolog. 

Ebéd után mindenki bepillantást nyerhetett egy-egy
tanórába. Jártak közülünk spanyol, angol, matek és
rajzórán. Én például egy fantasztikus dupla fizika órán
vehettem részt. A francia diákok nagy része három ide-
gen nyelvet tanul, azonban mint tapasztaltuk, egyiket
sem sikerül igazán elsajátítaniuk. Nem érzik olyan lét-
fontosságúnak, mint mi, és például nagy dolog volt szá-
mukra, mikor Mikecz Estilla angolul mutatta be magát
egy angolórán. A többi tárgyat tekintve azonban igen
eredményes az oktatásuk.

Esti program a francia barátokkalEbéd a francia menzán
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Svájci kirándulásaink a francia diákcsere keretében

Kedden, október 14-én
Svájcban töltöttünk egy tel-
jes napot. Elsõ utunk
Gruyères-be vezetett. A vá-
ros régiója sajtjáról híres,
ezért elõször a sajtgyárat
néztük meg.

A Gruyère olyan, mint a
Comté, kb. 60 cm átmérõjû,
leginkább egy malomkerék-
hez lehetne hasonlítani. Ma-
gának a gyárnak volt egy
múzeumi része, ahol azokat
a növényeket: füveket és vi-
rágokat szagolhattunk meg,

amiket a tehenek fogyasztanak, valamint bepillantást
nyerhettünk a régebbi idõk sajtkészítésébe néhány
kép és régi eszköz megtekintése révén. 

A sajtgyártást, az európai normáknak megfelelõen,
csak üvegfalon keresztül nézhettük meg. Láttuk,
ahogy az óriás üstökben kevergetik a még lágy sajtot,
s amint elérte a kellõ sûrûséget, kisebb formákba ön-
tik, majd hónapokig érlelik.

A gyár után magát a festõi szépségû Gruyères fa-
lucskát néztük meg. Ezek után továbbindultunk a né-
hány km-re lévõ Broc városába, ahol a Nestlé csoport-
hoz tartozó Cailler üzemét néztük meg. Nagyon so-
kan vártuk már az indulás pillanatától, hogy végre be-
szabaduljunk a gyárba és teletömjük magunk annyi
csokival, amennyi csak belénk fér.

Higiéniai okok miatt a gyár azon részébe, ahol a cso-
kik készülnek nem mehettünk be, de egy ottani hölgy
megismertette velünk az alapanyagokat. Megkóstolhat-
tuk a több mázsás zsákokban érkezõ pörkölt mandulát,
mogyorót, kakaóbabot, s az abból készülõ kakaóvajat is.

Egy másik teremben képeket és videókat nézhet-
tünk meg a csoki gyártás lépéseirõl és kis monitoro-
kon keresztül láthattuk az ott dolgozók munkáját. A
következõ teremben régi õrlõ- és keverõgépek sora-
koztak. Majd továbbhaladva láthattuk folyamatában
is, egy üvegfalon keresztül, a csokimassza készülését.

Azonban az utolsó terem, mint egy mágnes, úgy
vonzott mindenkit. Egymás után sorakoztak a fino-
mabbnál finomabb csokoládék. Volt kicsi, nagy, ke-
rek, szögletes, töltött, sima, mogyorós, mandulás, volt
tejcsoki, étcsoki és fehércsoki. S a kirakott csokik szin-
te mind elfogytak. Azt hiszem, Gombóc Artúr megiri-
gyelt volna minket.

Csütörtökön, október 16-
án ismét Svájcba látogat-
tunk. Utunk elsõ célpontja a
Genfi-tó partján fekvõ Vevey
városa és Alimentarium
nevû múzeuma volt. Itt
szemügyre vehettük, hogy a
19. sz-tól kezdve napjainkig
mennyiben változtak az em-
berek étkezési szokásai. Hi-
szen 100 évvel ezelõtt még
saját maguk készítették az
emberek az ételt, manapság
viszont többségében készter-
méket vásárolunk. 

Ebben az interaktív múzeumban a helyes táplálko-
zással kapcsolatos játékokban tesztelhettük tudásun-
kat. Választ kaphattunk arra a kérdésre, hogy: mit cél-
szerû és mikor fogyasztani.

A kellõ ételmennyiséget egy ételpiramis ábrázolta.
Megkóstolhattuk, még ha jelképesen is, a múzeum
termékeit és különbözõ élelmiszer automatákkal
játszva teljesen kiürítettük azok tartalmát. A felesle-
ges kalóriáinkat is elégethettük egy óriás mókuskerék
segítségével, igaz ez kicsit fárasztó volt.

Mayer Fruzsina
12.A

A sajtgyárban

Mayer Boglárka
12.A



Második állomásunk a Genfi-tó partján Lausanne és
az Olimpiai Múzeum volt. Tudhatjuk, hogy Lausanne a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelye, ezért itt
épült fel a múzeum. A múzeum elõtti parkban megcso-
dálhattuk az olimpiai lángot és számos szobrot, s mivel
2008 októberében még kevés idõ választott el a pekin-
gi játékoktól, a múzeum kínai díszekben pompázott.
Bent az eddigi téli- és nyári olimpiai fáklyák mellett, a
földszinten az ókori olimpiai játékokat idézõ kiállítás
tárult a szemünk elé. A kiállításon a versenyzõk érme-
it és az olimpiák kabalafiguráit is szemügyre vehettük,
köztük már a 2010-es téli olimpiára készülteket is. Kü-
lön kiállítás szólt a pekingi létesítményekrõl. A hatal-
mas stadionok kicsinyített másai között részesei lehet-
tünk a pekingi élményeknek. Megtekinthetõek voltak a
régi és a mostani felvonuló nemzetek ruhái, a sportolók

által adományozott mezek, felszerelések, amik között
rábukkantunk egy magyar úszósapkára is.
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Csokikóstolás

Lausanne-ban, az Olimpiai Múzeum elõtt

Cailler csokigyáraGruyère sajtok
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Besançon � a régió fõvárosa

A szerdai nap, okt. 15-én,
egy besançon-i kirándulásra
kerekedett fel a franciás csapat. 

Az odavezetõ úton azon-
ban megálltunk Ornans váro-
sában, hogy megtekintsük a
gyönyörû völgyet, ahol a
Loue folyó ered. Útközben
megcsodálhattuk az õszi szí-
nekbe öltözött tájat, vala-
mint a Jura hegység mészkö-
ves szurdokait. 

Ornans városában megte-
kinthettük Gustave Courbet,
francia realista festõ szobrát,

szülõházát, továbbá kívülrõl vetettünk pár pillantást a
múzeumokra, amelyek képeit õrzik.

A kb. 150 000 fõt számláló nagyváros, Besançon
Franche-Comté régió székhelye. 

Elõször a Citadellába látogattunk el, melyet idén

nyáron az UNESCO a Világörökség részévé avatta, a
vauban-i életmû keretében. Vauban a Napkirály, azaz
XIV. Lajos hadmérnöke volt. 150 francia erõdítmény
megépítése fûzõdik a nevéhez, melybõl 12-t nyilvání-
tottak a Világörökség részévé. 

Hosszadalmasabb programlehetõség a Citadellá-
ban található állatkert megtekintése, ahol külön részt
képez az Akvárium a rengetegféle hallal és vízi állattal,
például teknõsökkel és kétéltûekkel. (Mellesleg szá-
mos állatot szabadon meg is lehetett simogatni).

Rendkívül megrázó és sok ismeretet feltáró része a
Citadellának a második világháborús Ellenállási Múze-
um.

A Citadellát elhagyva az óváros utcáin tettünk sétát.
Végigjárhattuk az utat, amelyet Stendhal Vörös és Fe-
ketéjének fõhõse, Julien Sorel járt be szemináriumi
évei idején.

Sétánk során a híres francia író, Victor Hugo, vala-
mint a mozgókép feltalálóinak, a Lumiere fivéreknek a
szülõházát is láthattuk.

Puszta Szilvia
12.A

Besançonban
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A fenntartható fejlõdéshez kapcsolódó szakmai programról
két elkötelezett biológus és környezetvédõ beszél:

Echange Franco-Hongrois
Année 2008 Thématique: Déve-
loppement durable Dans le cadre de
la mise en place de son agenda 21,
le Lycée Xavier Marmier et l'équipe
d'enseignants qui gèrent l'échange
ont décidé d'aborder la thématique
du développement durable à partir
d'exemples locaux. Deux temps
forts ont marqué cette semaine
d'échange:
l La visite d'une ferme tradi-

tionnelle (élevage de vache de race
Montbéliarde et production de lait a Comté) convertie à
l'agriculture biologique avec des applications bio
dynamiques  permet de montrer aux élèves les intérêts ma-
is aussi les difficultés d'une telle pratique. Visite de la
ferme, observation des pâturages environnants, décou-
verte des aliments biologiques distribués au bétail résu-
ment  les diverses activités de cette matinée. Après un
entretien avec le couple d'éleveur et un échange profitable,
la visite se termine par une dégustation de lait "bio" agré-
menté de pâtisseries locales. 
lEn fin de semaine, le groupe d'élève visite un chantier

de construction de maison bioclimatique à quelques kilo-
metres de Pontarlier. A partir d'un questionnaire, les éleves
enquêtent et relèvent des indices permettant de comprendre
les particularités environnementales de cet habitat. Une dis-
cussion avec le propriétaire permet d'aborder la diversité et
la qualité des matériaux utilisés. Une attention toute parti-
culière est portée sur les stratégies d'économie d'énergie de
type passif (serre bioclimatique, triple vitrage au krypton,
isolation en papier et chanvre) et de type actif (chauffage
par poêle à inertie) La discussion se termine en abordant le
probleme du surcoût d'une telle construction, mais égale-
ment des aides de l'Etat français engagé via les traités
européens dans une démarche d'éco habitat.
l Pour terminer, on peut signaler que les éleves

Hongrois, peut-être sans le savoir, ont mangé à la cantine
du lycée des aliments biologiques et /ou locaux�.une action
de lycée en faveur, là aussi, du développement durable.

Fordítás:
A 2008-as francia-magyar diákcsere témája: 

a fenntartható fejlõdés
Az Agenda 21 program keretében a Xavier Marmier

Gimnázium és a diákcserét vezetõ tanárcsapat úgy
döntött, hogy a fenntartható fejlõdés témakörét helyi
példák alapján közelíti meg. A csere hetében ezt két
emlékezetes pillanat jelezte:
l Egy hagyományos (Montbéliard fajtájú tehén-

tartással és Comté sajt elõállításához szükséges tej-
termeléssel foglalkozó) farm megtekintése, mely át-
tért a bioenergia felhasználású biogazdálkodásra. A
diákok megismerhették, hogy milyen elõnyökkel és
nehézségekkel jár az ilyen típusú gazdálkodás. E
délelõtt programját az alábbiakban foglalhatjuk ösz-
sze: a farm és a környezõ legelõk megtekintése, az
állatoknak adott biotakarmány megismerése. Az ál-
lattenyésztõ házaspárral folytatott beszélgetés hasz-
nos tapasztalatcserének bizonyult. A látogatás
biotej kóstolóval zárult, melyet helyi sütemény tett
még élvezetesebbé.
lA hét végén a diákcsoport megnéz egy Pontarlier-

tõl néhány km-re épülõ bioklimatikus házat. A diákok
egy kérdõív alapján megvizsgálják és feljegyzik azokat
a jellemzõket, amelyek segítenek megérteni az ilyen tí-
pusú lakóépület környezeti sajátosságait. A tulajdo-
nossal való beszélgetés feltárja a felhasznált építõ-
anyagok jellegzetességeit és sokféleségét. A passzív
energia megtakarításának módszereire nagy figyelmet
fordítottak (bioklimatikus üvegház, tripla kripton üve-
gezés, papír- és kenderszigetelés), csakúgy, mint az
aktív energiatakarékosságra (kályhafûtés). A beszélge-
tés végén az anyagiakról is szó esik: mennyi többlet-
költségbe kerül egy ilyen építkezés, s milyen segítséget
nyújt a francia állam Európai uniós források révén,
hogy elõsegítse az ökoházak építését.
l Végezetül megemlíthetjük, hogy a magyar diákok

anélkül, hogy tudták volna, a gimnázium menzáján bio
és/vagy helyi élelmiszert fogyasztottak. A gimnázium
ezen kezdeményezésével járul hozzá a fenntartható fej-
lõdéshez.

Nicolas Esseiva
biológiatanár
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Franciaországi utunk egyik
fõ témája a fenntartható fejlõ-
dés volt, így ennek kapcsán le-
hetõségünk nyílt egy biofarm
megtekintésére.

A Bavarel házaspártól, a
farm tulajdonosaitól megtud-
tuk, hogy a biocímke /label
biologique/, elnyeréséhez leg-
alább 2 éven keresztül nem
használhatnak többek között
sem mûtrágyát, sem rovarirtó-
szert, valamint évente maxi-
mum kétszer adhatnak az álla-
toknak antibiotikumos keze-
lést. Természetesen a génke-

zelt táplálék szóba sem jöhet. Csupán a kazlakban álló szé-
nák és a hatalmas õrlõgéppel megdarált kukorica, búza és
különbözõ finomságok kerülhetnek a tehenek vályújába.

Rendkívül szigorú elõírásoknak kell megfelelniük. A
különbözõ úton-módon megvizsgált, kiváló tápértékû tej
csak bio alapanyagokat felhasználó sajtkészítõk és üze-
mek kezébe kerülhet. Pár km-es körzetben házhozszállí-
tást is vállalnak, így a környékbéli lakosok szolidaritásból

- és talán környezetbarát felfogásukból adódóan - a bolti
árnál drágább, de a valódi biotejet fogyasztják.

És, hogy mindez miért olyan óriási dolog? Habár nem
hangsúlyozták ki, csak mellékesen hozzátették: ez az
egész valójában nem érné meg nekik, ha csak a pénzre
gondolnának. Csakhogy a Bavarel házaspár számára az
anyagi dolgok kevésbé fontosak, mint az erkölcsiek. Hi-
szen, ahogy õk mondták, céljuk az, hogy legalább a kör-
nyezetükben élõ emberek mentalitásán változtassanak.
Hogy kíméljék, kíméljük környezetünket, hiszen mi is csu-
pán a természet része vagyunk és nem különbek annál.

Nicolas Tanár úr- elszánt biológus, környezetvédõ-
idõt és pénzt nem kímélve egy ökoházat tervezett magá-
nak, melynek minden apró kis részletére óriási gondot
fordított. A tájba minden
szempontból beolvadó ház
teljes mértékben környe-
zettudatosan épült.

Déli fekvésébõl adódó-
an tágas ablakaival a Nap
jótékony sugarait szinte
magába szívja; a tetõn ta-
lálható, forgatható nap-
elem segítségével pedig
elegendõ energiát tud
nyerni háromnapi fürdõ-
víz felmelegítéséhez az év
bármely szakaszában.

Szintén a déli oldalon
épült egy kis üvegház,
melynek fekete padlója elnyeli a napsugarakat. Így télen,
ha a ház belsõ terében hideg van, csak ki kell nyitni az
összekötõ ajtót és a meleg máris beáramlik a szobába.

És ha már egyszer bejutott oda, egykönnyen nem tud
kiszabadulni, hiszen Nicolas tanár úr a hõszigetelésre fek-
tette az egyik legnagyobb hangsúlyt. A ház falai légréses
téglából épültek, ami ugyan nagyon törékeny, de rendkí-
vül jó hõszigetelõ is egyben.

Ott tartózkodásunk alatt szemléltetõ ábrák segítségével
megtudtuk, hogy a legtöbb energia a ház tetején keresztül
távozik a külvilágba. Így hát a tetõszerkezet gerendái közé
újságpapírból és kenderbõl készült vastag szigetelõréteget
helyezett.

Itt térjünk ki egy kicsit a gerendákra. Ezek és a házban
található összes fából készült berendezési tárgy (mind pl.
a bútorok vagy a parketta) alapanyaga csakis a helyi er-
dõkbõl vagy a fenntartható módon kezelt svéd területek-
rõl származik, ezáltal is kímélve a környezetet.

Fával tüzelnek, így kevesebb energiát fogyasztanak, s
az óriási, 3,5 tonnás kályha egy befûtés után összegyûjti
és 24 órán keresztül árasztja a meleget.

Látván Tanár úr csillogó tekintetét, amint épülõ házát
szemlélte és hallván lelkes szavait, hogy mit hogyan és mi-
ért úgy tervezett, megerõsítette bennem a biofarmon hal-
lottakat:

Nem attól lesz valaki csodás ember, hogy óriási palotát
építtet magának, hanem attól, hogy óvja környezetét, har-
móniában él vele és ez határozza meg mindennapjait.

Szarvas Vera
12.A

leendõ biológus

A biofarmon a 10. D-bõl

Az épülõ ökoház
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A francia vendégek Magyarországon � történet képekben

A visegrádi vár elõtt A visegrádi várban

Cserepartnerek a salgói várban Kazáron, népviseletbe öltöztetve
Donia és Romain

A búcsú pillanatai a Pécskõ utcában � 68 francia és magyar diák



A 11.-es történelemfakultá-
ció diákjaival és a történelmet
kedvelõ, jó eredményeket elért,
7.d osztályos diákokkal 2009
tavaszán látogatást tettünk Er-
délyben, úgy tekintve a tájegy-
séget, mint a történelmi Ma-
gyarország egyik jelentõs terü-
letét kerestük közös múltun-
kat, figyeltük mit jelent a közös
jelen. Célunk az volt, hogy a
történelmi színhelyek megte-
kintésével, erdélyi magyar test-
véreink között megerõsödjünk
identitástudatunkban, tanul-

junk valamit kitartásról, hazaszeretetrõl. Utazásunk során
templomok, tájak, városok, iskolák meglátogatásával át-
éreztük Erdély hangulatát, az ottani élet milyenségét.

Nagyvárad, Kolozsvár, Csucsa, Székelyudvarhely,
Farkaslaka, Csomakõrös, Gyergyószárhegy emlékhelye-
in olyan nagy magyar személyek nyomát kerestük, mint
Szent László király, Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc,
Ady Endre, Tamási Áron, Kõrösi Csoma Sándor vagy
Bethlen Gábor. Marosvásárhelyen az õsi Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban tettünk baráti látogatást, elcsodál-
koztunk a bánffyhunyadi cigánypalotákon, a kalotaszegi
népmûvészeti alkotásokon, a szovátai Medve-tavon, a
tusnádfürdõi csodálatos hegyi tájon, ahol egy ortodox
templomot is megnéztünk. Gyergyószentmiklóson az
örmény közösség életébe tekinthettünk be, Csíkszere-

dán és Sepsiszentgyörgyön a helyi székely múzeumok
kiállítását jártuk végig. Máréfalván a székely kapukkal is-
merkedtünk Kovács Piroska tanárnõ elõadásával � aján-
déka, egy DVD formátumú ismertetõ az iskolai könyvtár-
ban megtalálható-, Mádéfalván koszorút helyeztünk el a
háború áldozatai emléke elõtt tisztelegve. Igazi zarán-
dokutat is tettünk, hiszen gyalogosan kerestük fel Mikes
Kelemen szülõházának romjait és a rajta található em-
lékmûvet, elhelyeztük itt az elsõ szalagot iskolánk és vá-
rosunk nevével. Ha sok év után visszatérünk erre a vi-
dékre, újra megtesszük ezt az utat, és megtaláljuk ezt a
szalagot, jó érzéssel és büszkeséggel emlékezhet min-
denki vissza erre a felemelõ pillanatra.

Bebarangoltuk talán a legszebb vidéket Erdélyben,
Gyimest. Fantasztikus, hófödte tájakon és falvakon ke-
resztül vezetett az utunk. Meglátogattuk az ezeréves ha-
tárt és az ott felállított emlékmûvet, tiszteletünket a Him-
nusz eléneklésével fejeztük ki. Deáky András, a környék
magyarságáért igen sokat tevõ nyugdíjas iskolaigazgató
elõadást tartott nekünk a gyimesi csángók történetérõl és
mindennapi életérõl, valamint a magyarság mibenlété-
rõl, a tevékeny, segítõ, semmiképpen sem valami ellen
irányuló nemzeti öntudatról, helyünkrõl a világban. Sza-
vaival talán minden addiginál közelebb hozott minket
erdélyi utunk valódi céljához, magyarságtudatunk he-
lyes értelmezéséhez. A táj tisztasága, szépsége minden-
kinek üdítõ színfolt volt, jó tiszta magyar szót hallani a
Kárpát-medence legkeletibb szegletében is.
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Erdélyben jártunk

Holtai Bence
11.B

Tordai hasadék

Emlékhelyek
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Érdekes, az elõzõektõl némiképp eltérõ, de minden-
képpen az egyik legnagyobb élmény várt minket
Bögözön. Ezen az elég jelentéktelen településen sokáig
haladtunk egy apró mellékúton, majd megálltunk egy
teljesen szimpla falusi templom elõtt, hogy itt, minden-
nek a háta mögött találjunk végre egy olyan embert, a

helyi egyházközösség plébánosát, aki választékos ma-
gyar nyelven a legkisebb megakadás, már-már levegõvé-
tel nélkül tud beszélni egy egész órán keresztül. Ízes szé-
kely elõadása már az elsõ percekben elfeledtette a temp-
lomban lévõ fagypont körüli hõmérsékletet. A bögözi
plébános mint látványosság mögött szinte elbújt a temp-
lom valódi érdekessége, a falon található három igen ré-
gi freskó. Minden olvasónak javasoljuk tehát, hogy láto-
gasson el, ha teheti, a bögözi templomba.

Szálláshelyeink egytõl egyig fantasztikusak voltak, a
zeteváraljai Gábor atyától kezdve a csíkrákosi vendéglõ
zenészéig mindenki nagy-nagy szeretettel, gondosko-
dással, örömmel fogadott minket.

Vitathatatlan az élmény nagysága, sokszínûsége,
mindegyikünk magával hozott valami értéket, közelebb
kerültünk a külföldi magyarokhoz. Nemcsak a rengeteg
látnivaló, a táj hangulata, az ott élõ emberek jelentettek
többet egy egyszerû utazásnál, hanem egymás társasága
is, legyen az buszon, gyalogosan egy emlékmû felé kö-
zeledve, vagy akár a szálláshelyen. Valószínûleg a cso-
port nagy része nem utoljára volt Erdélyben ki teheti, vis-
sza fog menni, hogy újra meglátogassa a megismert
helyszíneket, vagy felfedezze a még ismeretlent. Erdély-
ben nemcsak történelmet, hazafiságot tanultunk, hanem
emberséget is egy nagyszerû közösségben.

Turulszobor Madéfalván

Székelykeresztúr



Egy kétezer éves város,
Savaria felé �száguld� ve-
lünk iskolánk mikrobusza
ezen a gyönyörû áprilisi csü-
törtökön, a volánnál az isko-
lát is �kormányzó� Pálfalvai
Zoltán igazgató úr. Rajta kí-
vül iskolánk tantestületét
Czene Éva, a DÖK patronáló
tanára és Sóvári László kép-
viselte. Ebben a városban
született a keresztény kul-
túrkör egyik legismertebb
szentje, Szent Márton. Vi-

rágzás mindenhol, tavaszi színpompa. A babarózsa
rózsaszínje a japánbirs tûzpirosával felesel.  Fehér
gyöngyvesszõ, kökény és vadgesztenye, sárga repce,
lila és fehér orgona az utak mentén. Rózsaszín szelíd-
gesztenye-virág mint ritka tünemény egy helyen. A
kertekben tulipánok mindenféle színben.

A tavaszi pompa hatására hamar elmúlik rólam a
mindennapok Kosztolányi-féle �agyvérszegénysége�.
Ahogy áthaladunk a Lágymányosi hídon egy pillantást
vetve az új Nemzeti Színház impozáns épületére, már
érezni kezdem, hogy ünnepi felszenteltséggel telik
meg a lelkem. Diákjaink az utastérben az ifjúság élénk-
ségével szellemesen társalognak. Megnyugszom, még
értem a szinte félévenként változó diákszlenget.

�Az ünnep nem kívül kezdõdik, hanem belül� �
hallom valahonnan Hamvas Béla szavait. Ugyanis
mindig ünnep, amikor az egyenesek (a 9 Bolyai-nevet
viselõ kárpát-medencei középiskola) évenként talál-
koznak. Ez lesz a 7. összejövetel, amióta egy ócsai di-
ák fejébõl kipattant a találkozás ötlete. A névadók
elõtti tisztelgés is minden ilyen találkozó. A marosvá-
sárhelyi iskola Bolyai Farkas nevét viseli, a többi
nyolc a lángeszû fiúét. �A Bolyai név méltó szimbólu-
ma iskoláink törekvéseinek. Gyorsan és kiszámítha-
tatlanul változó korunkban olyan örök érték, mint az

égbolt csillagai. A legfényesebben ott ragyogó csillag
pedig a Szíriusz. A magyar tudomány Szíriusza a mi
névadónk � hangsúlyozta a szombathelyi Megyeháza
dísztermében tartott ünnepi megnyitón dr. Lenner Ti-
bor, a vendégfogadó szombathelyi iskola igazgatója. 

Többszörös ünnep a mostani találkozó: a szom-
bathelyi Bolyai, a vendéglátó iskola most 50 éves.
Megtiszteltetés számunkra, a többi kárpát-medencei
bolyais számára, hogy épp egy ilyen jeles nap alkal-
mából találkozhatunk. A születésnapra azonban
nemcsak mi vagyunk hivatalosak. Eljöttek a magyar
testvériskola köszöntésére az Alpok-Adria régió isko-
lái is. Ausztriából: Graz, Linz és Oberpüllendorf egy-
egy iskolája; Horvátországból: Cakovec (Csáktornya);
Szlovéniából: Lendva; a szlovákiai Zoboraljáról pedig
Alsóbodok küldöttsége. Igazi nemzetközi sokadalom:
úgy is mondhatnánk, hogy minden szomszéd eljött a
neves évfordulóra, hiszen itt van még az aknaszlatinai
(Ukrajna), a marosvásárhelyi (Románia) és a zentai
(Szerbia) Bolyai is.

És a vendéglátó gyönyörû, e célra berendezett im-
pozáns tornatermében felhangzik a Bolyaisok dala.
Ugyanis tavaly óta ilyen is van. Az ócsai találkozótól
kaptuk (a kottát lásd a tavalyi évkönyvünkben):

Számok világa értõre vár,
Jelek õrzik a végtelent már,
Kettõs csillagunk nekünk ragyog:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Kárpát-medence karja ölel,
Budapest, Kecskemét népe figyel.
Ócsa kék egén csillag ragyog:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Tarján kapuja barátra vár,
Óvár határa nem akadály
Zenta vizében fénylõ habok:
Örülök, hogy bolyais vagyok!
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Nemzetközi sokadalom egy születésnapon

Kárpát-medencei Bolyai nevet viselõ iskolák szombathelyi találkozója, 
2009. április 22-25.

Sóvári László
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Szlatina, Vásárhely kezet fogott,
Szombathely õrtüze felragyogott.
Találkoztak a párhuzamok:
Örülök, hogy bolyais vagyok!

Refrén
Mi vagyunk a sok, mi vagyunk a sok,
Mi vagyunk a, mi vagyunk a Bolyaisok.
Nincs itt sok hiba, nincs itt taktika,
Jelszavunk és iránytûnk a matematika.

Leírhatatlan érzés ennyi különbözõ helyszínrõl ér-
kezett bolyais közt lenni, és együtt énekelni ezt a közös
indulót! A együttes ének  valami olyan lelki mélységet
tud megnyitni, amit a verbalitás nem. Ezért is volt világ-
bajnok ötlet ez a dal.

Az ünnepi megnyitó után tobzódtunk a programok-
ban. Minden ilyen találkozó súlyponti rendezvénye a
Bolyai Kupáért zajló játékos vetélkedõ a diákcsapatok
között. Most tanulóinknak a modern technika eszköze-
ivel (számítógép, maroktelefon) a város jellegzetes
helyszínein kellett vetélkedniük az Alpok-Adria régió
iskoláiból érkezett tanulók közremûködésével. A sok
ötletes versenyszám közül csak néhányat emelnék ki:
célbalövés római kori hajítógépekkel, zeneiskolás diá-
kok közremûködésével az elhangzott zenékkel kapcso-
latos kérdésekre válaszolni, helytörténeti feladványok
megoldása idõre internet segítségével. Április 23-án es-
te a vendéglátó iskola ünnepi mûsorát hallgathattuk
meg, melyben fellépett a Campanella táncegyüttes, a
Weöres Sándor Verskör és a Bolyais Tanárock ad hoc
zenekar.

A tanulók egy-egy szombathelyi diák családjánál
voltak elhelyezve. Jó barátságok szövõdtek, hiszen az
együtt lakás mindig jó hatással van az emberi kapcso-
latokra, illetve nagyon hatékony útja a másik ember
megismerésének. Senki nem panaszkodott, a családok
igen vendégszeretõek voltak.

A pénteki nap (ápr.24.) délelõttje a diákságnak diák-
napi rendezvényekkel telt. Választhatóak voltak a prog-
ramok: a tornacsarnokban diáknapi mûsorokat lehetett
élvezni, a díszteremben és az ebédlõben a mi Bolyai Kö-
reinkhez hasonló különbözõ témájú diákelõadásokat
hallgathattak az érdeklõdõk, akik pedig a sportot, a moz-

gást részesítették elõnyben, azok a régi tornateremben
vívhattak, illetve az úszómedencében játékos vizes ve-
télkedõben vehettek részt.

Délután �A tudós Bolyaiak, bolyais tudósok� téma-
körben hallgathattunk felnõttelõadásokat. A téma elõ-
adói vagy Bolyai-kutatók, vagy az iskola tudóssá érett
egykori diákjai voltak. Számomra a legérdekesebb
Oláh Anna Bolyai-kutató fizikus tanár Bolyai Farkas
kemencekonstrukcióiról szóló képekkel gazdagon il-
lusztrált ismertetése volt. A tudományos feltöltõdés
után helyijárati különbuszokkal elszállították a tisztelt
közönséget a Szombathelyi Képtárba. Itt résztvettünk
Biczó Antal bolyais mûvésztanár és tanítványai kiállítá-
sának megnyitóján. Vacsora után újra az impozáns tor-
nacsarnokban találkoztunk, ahol megnéztük az iskolák
filmes bemutatkozását. Téma: �A (szûkebb) Haza
szép� (ezt a feladatot természetesen még itthon kellett
megoldani). Kis problémát okozott, hogy a helyi tech-
nika nem mindig tudta követni a különbözõ gépekkel
és programokkal kivitelezett CD-s filmeket. Így nagy
gonddal és sok munkával elkészített filmek sem érték
el a kívánt hatást. Sajnos, a marosvásárhelyiek mellett
a salgótarjániak filmje is e sorsra jutott. Tanulság: a leg-
közelebbi találkozón hasonló feladatnál meg kell hatá-
rozni valamiféle közös paramétereket (ha ez lehetsé-
ges!). Ez már a szakemberek dolga.

Az est végén a találkozó ünnepélyes zárása és az
eredményhirdetés következett. A Bolyai Kupát az idén
az ócsaiak nyerték, második lett Salgótarján (Kiss Ma-
riann, Vincze Nóra, Fodor Vivien, Kozma Endre,
Drexler Máté), harmadik Marosvásárhely. Nagy dicsé-
ret illeti diákjainkat, hiszen �történelmet írtak�: a Bo-
lyai-találkozók történetében elõször sikerült bekerül-
nünk az elsõ háromba.

Lenner Tibor igazgató úr megnyitójában Wass Al-
bert gyönyörû írását idézte, amelyben a kõrisfa minden
évben megméri a földet. Merthogy az 50. születésnap
számvetés is. Úgy gondolom, hogy miközben gratulá-
lunk a szombathelyi bolyaisoknak a születésnaphoz és
a találkozó ötletekben tobzódó megszervezéséhez,
nyugodtan és büszkén odaállhatnak a kõrisfa alá, a
megmérettetés vékájában rengeteg felhalmozott érté-
ket, és sok remek eredményt találnak majd. És
bolyaisok! 2010-ben találkozunk Aknaszlatinán.
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Hradec Kralové
(avagy kórusunk Csehországban)

Június 12-én, pénteken
reggel 6 órakor a legtöbb Nóg-
rád megyei lakos még bizo-
nyára aludt � velünk ellentét-
ben. Mi ugyanis ekkor intet-
tünk búcsút szüleinknek,
akik kissé álmos szemekkel
nézték a távolodó, régi vágású
szlovák �kockabuszt�. Igen,
elérkezett a nagy nap: a 25 lel-
kes dalos útra kél, hogy im-
máron másodszor is részt ve-
gyen egy csehországi kórus-
találkozón. 

A korai kelés miatt az út
elejét nagyrészt a pihengetés jellemezte - már ameny-
nyire ezt jármûvünk engedte. Délelõtt azért lassan
összeszedtük magunkat, és több-kevesebb sikerrel el-
énekeltük azokat a mûveket, amelyeket késõbb a tisz-
telt nagyközönség elõtt is elõadtunk. A buszsofõr is ha-
mar megtanulta, melyek lesznek a fesztiválon a saját da-

laink: Farkas Ferenc: Pataki diákdalok, Deep River (spi-
rituálé), Morley: Though Philomela, Farkas: Hajnal-nó-
ta, az Ó-francia táncdal és legújabb kedvencünk, a
Zottelmarsch. Közös éneklésre is készültünk a többi
résztvevõ kórussal együtt, és az elõre elküldött kották-

Tóth Adél Tímea
9.D

Csoportkép Hradec Kralove hangulatos fõutcáján 

Koncert után vidám séta a parkban � idegen-
vezetõnk, a magyar származású Zoli bácsi meg-

mutatta a város legszebb részeit
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ból próbáltuk elsajátítani az ismert musical-részleteket:
Aquarius (Hair), I feel pretty, America, Tonight (West
Side Story), Phantom of the Opera. 

Délután meg is érkeztünk a kórustalálkozó helyszí-
nére, a Prágától keletre található Hradec Kralové-ba. Iz-
gatottan figyeltük a buszból a várost, és nagyon vártuk

már azt a pillanatot is, amikor kiszállhatunk, és kinyúj-
tóztathatjuk elgémberedett tagjainkat.

Nemsokára találkoztunk idegenvezetõnkkel, Balla Zoli
bácsival, aki mindvégig nagyon segítõkész és kedves volt
velünk. Megmutatta késõbbi �törzshelyünket�, az
Adalbertinumban a felsõ emeleti teremszerû szobánkat.
Miután kicsit kipihentük a hosszú út fáradalmait, bemen-
tünk a nagyterembe, ahol már javában folyt az éneklés, im-
már a csehekkel, szlovákokkal és a lengyelekkel együtt. Az
ilyen próbák nagyon viccesek voltak, mert mindenki értet-
te, mit magyaráz a karmester, (aki bizonyára szintén cseh
volt,) csak mi nem. A fontosabb dolgokat pár elõttünk ülõ
lengyel lány szerencsére lefordította nekünk angolra.

Vacsora után elszállásoltak bennünket egy kollégi-
umban. A lányok háromágyas, a fiúk nagyobb szobákat
kaptak. Bepakolás után átöltöztünk, ugyanis kórusunk
még aznap estére hivatalos volt a fesztivál nyitókoncert-
jére, amin egy cseh rockoratóriumot adtak elõ. A mûvet
igen érdekesnek találtunk, mivel egyes dalok elõtt az
egyik fiú felolvasott a Bibliából (eleinte a kiejtése miatt
azt hittük, csehül, de késõbb kiderült, hogy angolul).

Este a szálláshelyünkön részletesen átbeszéltük a
nap eseményeit, s bár emiatt elég késõn feküdtünk le, a
keléssel szerencsére nem volt gondunk.

A másnap is sok izgalmat tartogatott számunkra.
Kezdésként a Szûz Mária templomban mutatkoztunk
be, s mivel az akusztika nem volt túl jó (templomi vissz-
hang), éneklés közben jobban oda kellett figyelnünk a
hangerõnkre és a tempóra, hogy a dallamok mindenki-
hez eljussanak. Miután átöltöztünk, városnézés kereté-
ben felmásztunk a Fehér toronyba, ahol Csehország
harmadik legnagyobb harangja található, megcsodáltuk
a Jirásek-kertet, majd a Masaryk-térre is elsétáltunk. 

Néhány huszonéves volt diákunk is erõsítette 
a kórust. A legkisebbek természetesen folyton 

hozzájuk csapódtak.

Szólampróbák, utolsó simítások az odafelé úton Szeretünk pózolni...

A várost keresztül szelõ Elba folyó barátságos 
hangulatot áraszt 
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A nagyszínpadi elõadásunk szombat este volt. Elõ-
ször minden kórus külön állt ki és énekelte el saját da-
rabjait. A vastapsból ítélve tetszettünk a közönségnek,
és amikor helyet foglaltunk, Zoli bácsi is megdicsért
minket. Igazából minden énekkar szépen énekelt, az
elõadások színvonalasak voltak, látszott, hogy nem
csak mi tudhatunk magunk mögött sok, kemény mun-
kával eltöltött kóruspróbát. Egy kis szünet után már
egyesítve, több nemzet képviselõivel együtt léptünk is-
mét a pódiumra. Most sem okoztunk csalódást, bár kí-
váncsi vagyok, a közönség mennyit hallott az énekbõl,
ugyanis a mellettünk lévõ zenekar minden hangszerét a
kelleténél talán jobban felhangosították, emiatt kissé
�elnyomottnak� éreztük magunkat.

A sikeres éneklést követõen visszamentünk az
Adalbertinumba, ahol a szervezõk egy kis bulival ked-
veskedtek a fellépõknek. Nem maradtunk sokáig, mert
a hangversenyünk amúgy is hosszúra nyúlt, a nap végé-
re nagyon elfáradtunk.

Az utolsó napon egy misén is énekeltünk, amit egy
huszita templomban tartottak. Kicsit sivárnak találtuk a
templom berendezését, (az oltár fölött csak egy nagy
kereszt, más dísz nem is volt,) mindazonáltal a misét él-
veztük, és úgy tûnt, dalaink a hívõknek is tetszettek.
Ebéd után ismét buszra szálltunk, és egy plázát és né-
hány benzinkutat kivéve meg sem álltunk hazáig. A ha-
zaúton felszabadultan énekelgettünk, beszélgettünk.
Elhatároztuk, hogy szüleinknek, rokonainknak, akik es-
te 11-kor kissé elcsigázottan vártak minket, kedveske-
dünk kedvenc dalunkkal, a Zottelmarsch-sal, amit õk
vastapssal köszöntek meg.

Az együtt töltött három nap alatt összeszokott a
társaság. Csodálatos élményekkel gazdagon tértünk
haza Csehországból, s ezt elsõsorban az énekkart már
5 éve lelkesen és odaadóan vezetõ Gál Petra tanárnõ-
nek köszönhetjük. Remélem, hogy kórusunk a késõb-
biekben is kijuthat majd hasonlóan izgalmas külföldi
fesztiválokra.

A Fehér toronyból csodálatos panoráma nyílik 
a városra

A fiúknak annyira tetszett a folyópart, hogy már a
megvásárlását tervezgették

A három elválaszthatatlan barátnõ Útra készen 
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Egy hét - négy ország
Német nyelvi tábor a Bodeni-tónál

Iskolánk német nyelvet
tanuló diákjai július 19-25-ig
egy hetet töltöttek el nyelvi
táborban a Bodeni-tó csodá-
latos környezetében. Az egy
hét alatt nem csupán a tavat
határoló három országban,
hanem Európa negyedik leg-
kisebb miniállamában,
Liechtensteinben is jártunk.

Szállásunk Németország
egyik festõi szépségû hegyvi-
dékén, Oberreute településen
volt. A szállodában 2-4 ágyas,
fürdõszobás szobák szolgál-

ták kényelmünket. A nyelvoktatás az ausztriai
Vorarlberg tartomány fõvárosában, Bregenzben volt,
ahol a tanulók napi 4 órában anyanyelvi tanárok segít-
ségével csiszolhatták nyelvtudásukat, bõvíthették is-
mereteiket, mindezt fõként projektoktatás keretében.

A táborban jól mûködõ napi- ill. hetirend szerint
éltünk. Az ébresztõ fél hétkor volt (persze ez az
idõpont a hét folyamán egyre késõbbre tolódott),
reggeliztünk, elkészítettük ebédcsomagjainkat,
majd háromnegyed nyolckor indultunk a 35 km-re
fekvõ Bregenzbe, a nyelvoktatás színhelyére.
Utunk csodálatos hegyvidéken keresztül vezetett.
Az oktatás fél kilenckor kezdõdött, s fél egyig tar-
tott. Õszintén mondhatom, hogy minden diák � a
nyári szünet ellenére � örömmel vett részt ezeken a
nyelvi órákon, ahol a nyelvi szintjüknek megfelelõ-
en 3 csoportban folyt az oktatás, elõtérbe helyezve
a szóbeli kommunikációs készség, valamint a szö-
vegértés fejlesztését. 

A nyelvi órák feladatmegoldásai során tanulóink
felfedezõ utat tettek Vorarlberg fõvárosában, kapcso-
latot teremtve a helybeliekkel, meglátogatták a Tarto-
mányi Parlamentet, ahol annak felépítésérõl, mûkö-
désérõl hallottak ismertetést, sõt még a képviselõk he-
lyét is elfoglalhatták az ülésteremben. A város mûvé-

Horváthné 
Scholcz Erika



szeti galériájában, a Kunsthausban egy projektmunka
keretében valódi remekmûvet alkottak a tanulók. 

Délutánonként, ill. szabadnap keretében bejártuk a
Bodeni-tó környékét. Minden este csak vacsorára ér-
tünk vissza szálláshelyünkre. Vacsora után szabad-
program és útinaplóírás következett. Kirándulásaink
alkalmával felfedeztük Bregenzet, a fesztiválvárost.
Igazán lenyûgözõ volt számunkra a víziszínpad látvá-
nya, az éppen bemutatásra kerülõ Aida c. opera monu-
mentális díszleteivel. Bregenz legmagasabb hegye a
Pfänder, ahová felvonóval mentünk fel, s ott egy látvá-
nyos madárröptetést nézhettünk meg és gyönyörköd-
hettünk a hegyrõl elénk táruló Bodeni-tó látványában. 

Kedden Lindau szigetén jártunk, ahol a környék
legszebb kikötõjét, ill. a történelmi óvárost tekintet-
tük meg. 

Meckenbeurenben, a Minimundus Parkban a világ
nevezetességeinek kicsinyített mását néztük meg.
Svájci kirándulásunk során rácsodálkoztunk
Hundertwasser sokszínû és különleges mûvészetére
egy általa tervezett vásárcsarnokban, Zürichben a
Banhofstrassén sétálva bepillantást nyerhettünk a vi-
lág egyik leggazdagabb városának életébe, s termé-
szetesen megkóstoltuk a híres svájci csokoládét is. 

Svájci barangolásunkat Schaffhausenben, Európa
legnagyobb vízesésénél, a Rajna vízesésénél folytat-
tuk, majd a Bodeni-tó déli partja gyöngyszemeinek
érintésével (Konstanz, Arbon, Rorschach) visszatér-
tünk szálláshelyünkre. 

Másnap a Svájc és Ausztria által ölelt hercegség,
Liechtenstein és annak fõvárosa, Vaduz volt kirándu-
lásunk célpontja. A kis városi vonat, a Citytrain segít-
ségével beutaztuk a hercegség fõvárosát, majd a na-
pot a németországi Oberstaufen aquaparkjában fejez-
tük be, ahol mindenki kedvére próbálhatta ki a külön-
bözõ élmény- és wellness-szolgáltatásokat. 

Kirándulásaink során a tó legromantikusabb váro-
sával, Meersburggal is megismerkedtünk, ahonnan
hajóval utaztunk Mainaura, a virágszigetre. Csodála-
tos parkok, gyönyörû virágok vonzzák az idelátogató-
kat. A sziget különlegessége a pillangóház, ahol a lep-
kék egy trópusi növényekkel berendezett pálmaház-
ban szabadon repkednek. 

A tábori hét utolsó estéjét játékos vetélkedõvel zártuk,
ahol tanulóink számot adhattak tájékozottságukról. 

Az egy hét tapasztalatai bizonyítják, hogy az élõ nyel-
vi környezet hatására a tanulókban nõ a nyelv még ma-
gasabb szintû elsajátításának igénye, megnyilvánulása-
ikban bátrabbakká válnak, s nem utolsó sorban közvet-
len tapasztalatokat szerezhetnek a német nyelvterületû
országok mindennapjaival, szokásaival kapcsolatban.

Fárasztó egy hét volt mögöttünk: tanulás, kirándulások,
utazás. Gyönyörû helyeken jártunk, kedves, segítõkész em-
berekkel találkoztunk, új barátságokat kötöttünk, s nem
utolsó sorban minden tanuló élvezte munkája eredményét:
milyen nagyszerû dolog idegen nyelven megnyilvánulni!

2010 júliusában újra táborozni indulunk! Gyertek ve-
lünk az osztrák Alpokba!
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Német nyelvi tábor

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola
2009-ben rendezett német
tábora fantasztikus élmény
volt szerintem mindenkinek
aki részt vett benne. Renge-
teg program volt, és minden-
ki számára élvezhetõ. De in-
kább kezdjük az elején.

2009. július 19-én buszra
szálltunk hajnali 6-kor Sal-
gótarjánban. 

Szerintem nem én va-
gyok az egyetlen, akinek ez
némi nehézséget okozott,

de szerencsére � vagy éppen nem � nagyjából 15 órás
buszút várt ránk. Aki képes volt ez alatt aludni annak
igen gyorsan elrepülhetett, vagy aki csapatban volt,
annak szintén szállt az idõ. 

Én személy szerint egyedül utaztam. Az osztá-
lyomból nem döntött senki a tábor mellett, én viszont
összeszedtem csomagom és elindultam � miért is ne?
Nem bántam meg hogy erre a döntésre jutottam. 

Már az elsõ nap szereztem pár új ismerõst, és a tá-
bor végére ezek az ismeretségek szépen lassan barát-
ságba mentek át.

Az utazás napján alig vártuk már, hogy elfoglal-
hassa mindenki a saját szobáját. Amint megkaptuk a
kulcsokat, azonnal felrobogtunk és feltérképeztük,
milyen a táj és milyen a szálloda környezete. Hát,
csodálatos volt. Olyan gyönyörû kilátású szobát kap-
tunk, amitõl jobbat nem is lehetett volna. Miután le-
pakoltuk bõröndjeinket egy gyors vacsora és eligazí-
tás utána mindenki mehetett a saját helyére. A más-

napi programunk elég sûrû volt, de nagyon élveztük.
Elsõnek Bregenzbe vezetett az utunk ahol 3 órát töl-
töttünk tanulással, és az igen kedves tanárunk utána
levitt minket a városba nézelõdni. Itt volt alkalmam
beszélgetni vele Magyarországról és Ausztriáról is.
Igen, hiszen Bregenz Ausztria területén fekszik, így
mikor iskolába mentünk, minden nap átléptük a ha-
tárt. Muszáj megemlítenem a hatalmas vízi színpa-
dot, amit szintén megmutatott nekünk James, a taná-
runk.

Délután egy vadasparkba felvonóztunk, ahonnan
csodás kilátást nyertünk a Bodensee-re, ami 4 ország
partján fekszik. A parkban egy madárbemutatót lát-
tunk, majd szabadprogram volt. Mikor hazaértünk, a
szokásos vacsi és egyebek után ágyba bújtunk.

A második nap ismét volt suli, majd elindultunk
nagy csapatostul Lindauba. Nagyon szép hely volt,
viszont iszonyú meleg, ezért fõleg ez maradt meg
bennünk, meg hogy egy kicsit eltévedtünk. De nem
volt vészes, nem mi mentünk rossz felé, csak nem ar-
ra mentünk, mint a többiek. Érdekes volt, de legalább
vásároltunk egy jót. Mikor sikerült összeráznunk a
csapatot, egy érdekes parkba mentünk, amely a
Minimondus nevet viseli. Itt a világ leghíresebb épít-
ményei láthatók � kicsinyítve. Ezt vártuk mindannyi-
an nagyon-nagyon, bár nekem kissé csalódás volt,
nem gondoltam, hogy ennyire le vannak kicsinyítve
az épületek. A legnagyobb is épp hogy egy kisebb-
ember magasságú volt. De azért érdekes látványt
nyújtottak így együtt. 

Szerdán végre elérkezett az a nap, mikor nem kel-
lett tanulni. Ehelyett összeszedtük magunkat, és neki-
vágtunk Svájcnak. Izgatottak voltunk, és vártuk már,
hogy hol raktározhatunk be svájci csokit. Elõször a

Földi Kitti
9.A
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Hundertwasser-házat látogattuk meg, amirõl igen ér-
dekes kinézetén kívül még sok egyéb információt
kaptunk, de leginkább az maradt meg bennem, hogy
a falban üvegek voltak, amelyek irtó jól mutattak, és
mindenki olyat akart a saját szobájába is. Miután be-
vásároltunk képeslapokból, Zürichbe mentünk.

A Bahnhofstraße-n végigvonulva csorgathattuk a
nyálunkat a drágábbnál drágább nagynevû butikok
elõtt mint pl.: Dior, Prada stb stb.

A nap vége elõtt még a gyönyörû Rajna vízesést lá-
togattuk meg, ami fantasztikus látvány volt bár kicsit
tovább idõztünk ott, mint terveztük, mert 2 egyén-
nek sikerült meglógni a hatáskörünkbõl - elvesztek.
De amint meglettek, indultunk is haza és a szokásos
dolgok. 

Csütörtök � suli. Délután Vaduzba mentünk, ahol
egy igen �érdekes� sétakocsikázáson, inkább
sétavonatocskázáson vettünk részt. Nagyon élveztük
a jódli dalokat, amelyeket hallhattunk, és hogy ma-
gyarul beszéltek hozzánk, ami ekkora már igencsak
hiányzott a német és ausztriai környezetben.

Az utolsó ott töltött napunkon Mainau szigetére
mentünk, ami tényleg csodálatos volt. Rengeteg vi-
rág, lepkeház és virágokból megformált szobrok éke-

sítik. Fantasztikus és leírhatatlan érzés volt ott mász-
kálni közöttük. Egy igazán szép nagy kert. Kis cso-
portokban kellett körbejárni a szigetet, és nekünk na-
gyon jó csapatunk lett. Hárman voltunk, és még azt
is sikerült eldöntenünk, ki hova akar menni. Nagyon
jól éreztem magamat velük. 

Egész hétre sikerült szereznem igen jó társaságot.
Pestrõl csatlakozott hozzánk még 4 diák, és fõleg a 2
lánnyal töltöttem idõmet, akik nagyon-nagyon rende-
sek voltak. 

Az utolsó nap már csak hazaútból állt. Összepa-
koltunk, és még egy egy utolsó pillantással elbúcsúz-
tunk a csodaszép tájtól. Rossz volt otthagyni a szál-
lót, mert tudtuk, hogy most ennek vége van, és van,
akivel nem fogjunk tudni napi szinten tartani a kap-
csolatot (nekem legalábbis ott volt a 2 pesti lány). A
buszutat megpróbáltuk még a lehetõ legtartalmasab-
ban végig beszélgetni és mókázni. 

Nagyon jól éreztem magam ez alatt az egy hét
alatt. És bár húztam a szám, hogy nem akarok egye-
dül menni, egyáltalán nem bántam meg, hogy mégis
így lett. Fantasztikus hét volt, teletûzve jó progra-
mokkal, és emellett tudtunk tanulni egy kicsit néme-
tül is.

Az a hír járja...

A nyár kétségtelenül a
legkedveltebb idõszak a
diákok számára. Ilyenkor
hátrahagyjuk az iskola
fáradalmait, a végtelennek
tûnõ tanórákat és persze a
házi feladatokat. A nyár
lényege hogy kellõképp ki-
pihenve és kitombolva
kezdjünk újult erõvel, na
meg sok élménnyel.

Szerintem nincs olyan
ember, aki ne táborozott
volna legalább egyszer. A
táborozás a legjobb formája

annak, hogy új embereket ismerjünk meg, miközben
zajlanak az események, így unatkozásról szó sincs.
Elõször bolyais evezõs táborról 7. osztályos korom-

ban hallottam. Már akkor eldöntöttem, ha majd
egyszer én is a bolyais diákok közé fogok tartozni,
akkor biztos, hogy megyek. Azóta tudom, ez volt a
legjobb döntésem. Az iskolában szerencsére az a hír

Tarnóczi Anna
9.A
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járja, hogy a nyáron megrendezett evezõs tábor
hihetetlenül jóra sikeredett. Ezt a véleményt osztom,
hiszen sok tábort megjártam már, de a pálmát
feltétlenül az evezõs vitte.

2009. július 7-én 16 diáktársammal a vasútállomá-
son találkoztunk, hiszen utunkat vonattal tettük meg
túránk kezdõpontjához, Tokajhoz. Sokan megszep-
penve, néhányan pedig már szinte rutinosan készül-
tek. Szerencsénkre a nehéz táskákat bepakolhattuk
egy külön kisbuszba, ami végig kísérte utunkat, így
eggyel kevesebb gondunk volt (Ezúton is köszönjük a
fáradalmat!). Így azon a keddi reggelen az úti cso-
magjainkkal és némi izgatottsággal fölszálltunk a
vonatra, hogy elinduljunk meghódítani a Tiszát.

Dél környékén, két átszállás után meg is érkeztünk
Tokajba, ahol elsõ programunk a városnézés volt. Erre
két és fél óra állt rendelkezésünkre, amit mindenki kis
csapatokban töltött el, de a nagy meleg miatt leginkább
a hûvös helyeket kerestük. A központban a szabadpro-
gram után alkalmunk volt kisvasutazni, 
így megnézhettük a város távolabbi pontjait is. Na meg
persze a vonat elvitt minket a campingünkbe is, amivel
hosszú utat spóroltunk meg. Amikor megérkeztünk az
elsõ szálláshelyünkre, következett a sátorállítás, majd
egy kis pihenõ után jött az, amiért egyáltalán odamen-
tünk: az evezés. Persze, nem egybõl Szegedig mentünk
elsõ nap. De legalább mindenki kipróbálhatta élesben,
így kezdésként evezésoktatásban vettünk részt. Négy
kajakkal és négy kenuval közlekedtünk végig.
Mindenkit beosztottak valamelyikhez, kinek melyik
passzolt jobban. Már ekkor si-
került átélnünk, hogy milyen az, amikor borul a hajó és

milyen, amikor egy evezõ eltörik. Az evezgetés után az
úszás jött, majd visszatértünk szállásunkhoz.(1. kép)
Az elsõ nap estéjének lényege az ismerkedés volt,
hiszen az sose árt, ha egy hétig együtt van egy csapat.

A második napot már nagyon vártuk, hiszen kb. 23
km-es távot meg kellett tennünk a kajakokkal és
kenukkal. Aznap még érzõdött, hogy nem vagyunk
olimpikonok evezésben, hiszen rég láttam a táv vége
után annyi fáradt embert egy helyen. A következõ
megállónk Tokaj után Tiszalök volt. Itt szintén
fürdõzéssel és egy hatalmas csocsózással töltöttük az
estét. A harmadik napot egy kis �surranópályán�
kezdtük, ami egy gyönyörû holtághoz vezetett. Innen
aztán visszatértünk a Tiszára, majd eveztünk tovább.
Az egyik nagy kaland a tiszalöki erõmûnél történt
meg velünk. Az eredeti terv alapján fél km-en
keresztül kellett volna fiainknak cipelni a hajókat
(ezzel kikerülve az erõmûvet), de helyette a duz-
zasztónál �leeresztettek� minket. Persze, itt nem arra
kell gondolni, hogy a víz eltûnik alólunk, mi meg
zuhanunk 7 métert lefelé, hanem szépen, lassan
ereszkedtünk a Tisza szintjére.

A harmadik nap pedig megtörtént a második és
egyben utolsó borulás is. Természetesen senkinek
nem lett baja, viszont akik látták, azoknak egy
örömteli pillanatot szereztek a fiúk. Az este ezúttal
Tiszadadán ért minket, ahol röplabdázással és focival
vezettük le az izomlázat. A negyedik napon
Tiszaújváros volt a célpont. Fontos kiemelnünk a kis-
buszunk sofõrjét, aki egyben a szakácsunk is volt,
hiszen a hosszú túránk után mindig megörven-
deztetett minket ebéddel és a magyaros konyhán kívül
olyan gasztronómiai élményben lehetett részünk,
mint a tésztafõzelék. Nagy szerencsénkre egyedül itt
kapott el minket az esõ, de az is már a kései órákban.
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Olvasás másképp

A nyár folyamán sok em-
bernek újságoltam, hogy ol-
vasótáborba készülök, és vá-
laszul mindenkitõl ugyanazt
kaptam:

�� Két hétig csak olvasni
fogtok?�

Az ilyen kérdések után
gyakran elbizonytalanod-
tam, hiszen én sem tudtam,
pontosan mi vár rám.

Július 25-én nem minden
aggodalom nélkül szálltam
fel a buszra, de aggodalmam
nyomtalanul eltûnt, amikor

ráébredtem: nagyszerû társaságba kerültem. Buda-
pestre már egy félig-meddig összeismerkedett csoport
érkezett meg. Itt Bujtor Anna vezetésével körbejártuk
a Petõfi Irodalmi Múzeum Radnóti-kiállítását (ebben
egy játékos tesztkitöltés is segítséget nyújtott). �Baran-
golásunkat� szegedi városnézéssel, Tisza-parti séták-
kal folytattuk.

A következõ két napot vajdasági kirándulásokkal,
irodalmi-történelmi nevezetességek látogatásával töl-
töttük: Palics, Pétervárad, Szabadka, Topolya, Zenta�
öt tájházat láttunk, számomra ez mégsem volt mono-

ton: egyikben is, másikban is akadtam érdekes dol-
gokra.

A túrák vége az igazi tábori élet kezdetét jelentette
a százéves Tótfalun. Napjainkat egy-egy mottó hatá-
rozta meg, volt min elmélkedni, volt mire építeni a kö-
zös foglalkozások beszélgetéseit, játékait. Az önisme-
reti, szituációs és bizalomjátékok során még jobban
megismertük egymást, saját magunkat. A facsemete-
ültetés, a falufeltáró játék, a tanyaszínház, a meghí-
vott elõadók történetei, a zárómûsor próbái mind
örök élmények maradnak.

A délutáni szabadidõs órák alatt a szórakozást film-
nézésben, táncházban, karkötõk készítésében, énekel-
getésben találtuk meg. Egymásnak tanítottunk népda-
lokat, tánclépéseket, hajfonást, valamint erdélyi, felvi-
déki, vajdasági és palóc szavakat (mely szavak azután
a magyar-magyar szótárunkat gazdagították).

�Angyalkáink� bármely pillanatban �Jó reggelt�-
cetlikkel, idézetekkel, kis ajándékokkal lephettek
meg, mialatt mi azon törtük a fejünket, hogy mivel
kedveskedjünk �báránykáinknak�.

Fantasztikus volt egy ilyen közösséggel együtt len-
ni, együtt alkotni. Az olvasótábor sokkal több köny-
vek olvasásánál � az emberek lelkében �olvashattam�,
gondolataik, tetteik megfigyelése alapján formálhat-
tam képet róluk.

Orosz Elvira
10. C

Az ötödik nap talán mindenki kedvence volt,
Tiszacsege. Sokan aggódtunk, mivel erre a napra volt a
leghosszabb táv kiírva (32 km), de most már rutinos és
megedzõdött evezõsökként lazán megtettük az utat.
Sõt, már-már csodálkoztunk is, hogy olyan rövid a táv.
A szokásos lepakolás, sátorállítás és ebéd után (melyen
alkalmunk volt egy vérbeli halászléfõzõ remekét
megkóstolni) már egybõl láttuk, hogy nagy élet van
körülöttünk. Mint késõbb kiderült, épp egy fesztivál
zajlott �Csegén�, ahol természetesen mi is kör-
benézhettünk, és az estét is a forgatagban tölthettük.

A hatodik és egyben utolsó nap értünk a végál-
lomásunkra, vagyis Tiszafüredre. Ekkor már érezni
lehetett, hogy mindenki elfáradva és nehézkesen
evez, de persze hõsiesen megtettük az összesen 120
km-t. A kikötõnknél végleg kivettük hajóinkat, levet-

tük a mentõmellényeinket, és leraktuk az evezõket. A
tábor nélkülözhetetlen csoportképe is elkészült ter-
mészetesen (3. kép). Az utolsó sátorállítás után jött a
hír: ismét fesztiválba csöppentünk, így a záróbulit
megint jól tölthettük el, együtt a nagycsapattal.

A hetedik napon elérkezett a pillanat, amit úgy
vélem, senki se várt, a hazaút. Tiszafüredrõl vonattal
visszajöttünk szeretett otthonunkba. Az úton még
nosztalgiáztunk, mi is történt a héten, mik azok,
amiket az iskolában majd mindenkinek elmesélünk.
Szeretném megköszönni kísérõtanárainknak és diák-
társaimnak, hogy ilyen felejthetetlen élményt
szereztek nekem! Akik pedig nem voltak ilyen túrán,
azoknak a következõt üzenem: Ha van még a világon,
amit nem láttál, és nem hallottál, akkor csatlakozz a
csapatunkhoz!
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Számtalan sportágban indultak
Diáksport � Górcsõ alatt a Bolyai János Gimnázium tanéve

Meghatározó szerepet ját-
szott az utóbbi években Sal-
gótarján sportéletében a Bo-
lyai János Gimnázium. Alábbi
írásunkban igyekeztünk ösz-
szegyûjteni a 2008/2009-es
tanév eredményeit, ami a szá-
mos érintett sportágat tekint-
ve bizony nem kis munka
volt.

Úszásban akadt, aki orszá-
gos szinten is helytállt (példá-
ul Kása Zsombor, Pozsonyi
Gábor és Pozsonyi Péter), de

számos megyebajnokot is adott az iskola (Baksa Zsuzsa,
Czikora Emese, Gordos Péter, Benyus Marcell, Sári Máté,

Niedermüller Gábor, Tóth Bálint, Kiss Dániel, Prakfalvi
András, Kubinyi Márton, Csernok Emese). 

Sakkban egy megyebajnok került ki a Bolyaiból
Bartkó Lilla személyében, aki Somoskõi Rékával és Sán-
dor Lillával csapatban is Nógrád legjobbja lett. Az orszá-
gos döntõn Bartkó Lilla a 15., míg Fodor Csilla a 17. lett.

2008. legjobb salgótarjáni és nógrádi ifjúsági spor-
tolónõje, a jövõre végzõs Koós Brigitta is a Bolyai diák-
ja, aki az elmúlt szezonban tájkerékpárban Európa-
bajnoki ezüstérmet nyert. Kovács Anett tájfutásban jár
élen, a rövidtávú országos bajnokságon bronzérmes
lett, középtávon ötödik, míg diákolimpián aranyérmet
szerzett normál távon, mellé pedig egy harmadik he-
lyet rövidtávon. Õ atlétikában, a mezeifutó diákolimpi-
ai megyebajnokságon a VI. korcsoportban elsõ lett.
Goldmann Dóra a diákok tájfutó bajnokságán egy 

Bakos László

A bolyais röplabdások a táncsicsos fiúkkal a debreceni döntõben



Egyre népszerûbb sportág.
Játsszák mindenhol, terem-
ben, szabadban, strandon,
homokban, füvön. Játsszák
kicsik és nagyok, profik, ügye-
sek és azok is, akik nem ját-
szották még soha� A játék
gyönyörû, és közben nyugod-
tan lehet a barátod a túlolda-
lon, nem kell harcolnod vele �
csak az eszén kell túljárnod�

A Bolyaiban, aki röplab-
dázni jár, kényszer nélkül jö-
het. Ha akar tanul, ha más

dolga van, elmehet - mindenkit szívesen látunk. Van-
nak persze tétmeccseink is, amire a legjobbak állnak
készen, és nyerni szeretnénk. De a hangulat a fontos. 

Én, mint a csapat edzõje, nem beszélhetek a lá-
nyok nevében, csak a saját érzéseimet mondhatom el:

Engem ezek az edzések megnyugtatnak. Feltöltõd-
ve tudok továbblépni, folytatni a megszokott szürke
hétköznapokat. Aki érezte már azt az érzést, hogy le-
sáncolt egy nehéz labdát, vagy megmentett egy elérhe-
tetlennek tûnõ leütést, az tudja, hogy mirõl beszélek.
Aki pedig eddig nem próbálta, az � tudom, hogy � egy-
szer ott fog állni a pályán, és jól fogja magát érezni.

Tavaly � a 2008/09-es tanévben � sikerült kijut-
nunk az Amatõr Országos Röplabda Diákolimpiára!
Olyan ez, mintha egy megyei focimeccs után egy Ang-
lia-Spanyolország válogatott meccsen találnánk ma-
gunkat. A hangulat és a látvány minden munkát meg-
ér. Szerintem, akik ott voltak, nem cserélnék el most
sokmindenért! Az eredmény? Egy gyõzelem csupán,
de sokkal nagyobb eredménye volt a debreceni 3 nap-

13. és egy 21. hellyel gazdagodott (középtávú országos
bajnokságon ötödik).

Atlétikában idén � rajtuk kívül álló okokból � kevés
versenyen indulhattak a bolyaisok, ám így is akadt
megyebajnoki cím. Csapatban az V. korosztályos fiúk
(Tóth Bence, Tóth Bálint, Sánta Bálint, Kotrocz Lász-
ló) és lányok (Rusz Boglárka, Goldmann Dóra, Ispán
Kriszta, Szentiványi Tímea), valamint a VI. korcso-
portos lányok (Mravcsik Mariann, Mikecz Estilla, Ko-
vács Anett, Kiss Eszter) is diadalmaskodtak. 

Erõemelésben Gortva István (90 kg), Pádár Zoltán
(62,5 kg), Batki Attila (100 kg) és Kiss Dániel (75 kg)
nyert diákolimpiai megyebajnokságot. Két vívó, Ispán
Kriszta és Tarnóczi Anna is szép sikereket ért el orszá-
gos versenyeken.

A duatlon országos döntõn Hajzser Máté 20. lett
(triatlon megyebajnok), míg a több fronton is bevet-
hetõ Kiss Dániel megyebajnoki címet szerzett (triat-
lon országoson 13.). Tóth Máté harmadik lett a triat-
lon megyebajnokságon.

Sírollerben Varga Bence egy második, míg Ildzsa Dá-
niel egy ötödik hellyel járult hozzá a Bolyai sikereihez. 

Amatõr röplabdában az V-VI. korcsoportos lányok kép-
viselték megyénket a debreceni döntõben. A triatlon-
versenyeken Tóth Zénó (rendre feltûnõ) tanítványai (Kiss

Magdolna, Varga Zsófia, Dénes Fanni, Lipták Eszter, Kiss
Eszter, Pataky Etelka, Demkó Dorina, Angyal Marianna,
Juhász Dóra) több vereség után a Sopron elleni gyõzelem-
mel a 19. helyen zártak, de mint a tanár úrtól megtudtuk, a
lányok azóta újult lendülettel látogatták az edzéseket, és lel-
kesedésbõl nincs hiány, hogy jövõre elõbbre léphessenek.

Az intézmény � több sikeres atléta felkészülésében is
jelentõs szerepet játszó � igazgatója, Pálfalvai Zoltán at-
létikaedzéseket tart a Bolyai keretein belül. Mellette Cser-
kúti Edit is atlétákat nevel, de õ még tornából is külön
foglalkozásokat tart az érdeklõdõknek. Czene Éva a tor-
na mellett � a város csapataiba több játékost is adó (pél-
dául Kadlót Anikó, a Salgótarjáni Vadmacskák csapatka-
pitánya, kapusa) � lány labdarúgásért felel. A fent emlí-
tett Tóth Zénó a röplabdázók felkészítését végzi, a gim-
náziumban Kancsulik Ákos tart még testnevelésórákat. 

Nyáron egyhetes vízi tábor (Kancsulik Ákos és Tóth Zé-
nó szervezésében), télen egyhetes sítábor (Pálfalvai Zoltán
és Tóth Zénó vezetésével) köti le a diákokat. A nemrég fel-
újított és jól felszerelt konditermet délután szabadon hasz-
nálhatják az iskola tagjai. A diákönkormányzat szervezésé-
ben az elmúlt tanévben is volt teremfoci házibajnokság.

A tanév végén négy lány és egy fiú választotta a test-
nevelést érettségi tantárgyként, és bár egy sérülés is
közbejött, mindenki sikeresen zárhatta a vizsgákat.
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nak: a tudat, hogy a játék lehet ilyen is, és az, hogy mi
is képesek lehetünk ilyen teljesítményre! Ez ad erõt, a
további napokhoz és munkához. És itt nem csak a
sportra gondolok.

Nem lenne teljes ez a fogalmazvány, ha nem emlí-
tenék meg egy pár nevet, akik nélkül elképzelhetetlen

volt a csütörtöki és pénteki edzés, akik elhagyva ezt
az iskolát boldogan újságolják, hogy legújabb baráta-
ikat, ismerõseiket a röplabdapályán találták meg. Kiss
Magdolna, Varga Zsófia, Dénes Fanni, Lipták Eszter,
Kadlót Boglárka, Szabó Boglárka! Ahogyan azt a bú-
csúmérkõzésen mondtuk: visszavárunk benneteket!

Négy jó barát együtt iszo-
gatott Hawai-n. Egymást lici-
tálták felül, ki a jobb sporto-
ló, kinek nagyobb a teljesít-
ménye�

Egy vicc is kezdõdhetne
így, de ez nem az. Nagyon
nem. Egyikük 3,8 km úszás-
ra mondta, hogy emberfelet-
ti teljesítmény. Másikuk 180
km kerékpározásra, míg a
harmadik a maratoni futásra
szavazott. Már-már elfajult
volna a vita, mikor a negye-

dik szerényen megjegyezte: �Én mind a hármat meg-
csinálom � egymás után!!!�

A beszélgetést tett követte, ezután pedig elindult a
sportág térhódító útjára, mely a triatlon nevet kapta.
Természetesen nem vállalhatja mindenki, az elõbb
említett embertelen távot, így aztán felezték, negye-
delték és így tovább. Manapság a legkisebbeknek is
200m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás a táv. A
legnépszerûbb a sprinttáv, ami még vállalható: 750m
úszás. Aki próbálta már, azért tudja: gyorsúszásnál
200 méter után jó lenne egy hajó, amiben megkapasz-
kodik az úszó. 20 km kerékpár. Vizesen, fáradtan 40
fokban, vagy esõben�. 5 km futás. Na, ne!!! Javas-
lom, egyszer próbálja ki mindenki a legkisebbek táv-
ját versenytempóban! Garantáltan úgy fogja magát
érezni, mint Hajzser Adél 7. B osztályos tanuló, aki
nemcsak a versenyrõl, hanem az egyesületérõl is be-
szél nekünk:

Triatlon

Tóth Zénó



84

Sportélet

A triatlon három sport-
ágat foglal magába: az
úszást, a kerékpározást és a
futást. Salgótarjánban im-
már 2 éve létezik a Tarjáni
Tornádó Triatlon S.E. 

Király Zoltán és Szuhán
Attila voltak azok, akik nélkül
nem jöhetett volna létre, és a
második év kezdetétõl már
Tóth Zénó tanár úr is az egye-
sület tagjává vált. Immár ered-
ményre is szert tett, 2. lett a
Pedagógus Országos Bajnok-
ságon, melyet Kiskörén ren-

deztek meg. Iskolánkból több tanuló is ûzi ezt a sportot,
(Pl.: Tóth Máté, Hajzser Máté, Hajzser Adél és Kiss Dáni-
el). A nyár folyamán a versenyek kihagyhatatlanok, me-

lyeknek a hangulatát el sem lehet mondani. Amint épp a
rajt vonalában vagy (mert vízbõl indulunk), az adrenali-
nod a tetõfokára hág, és eldördül a rajtjelzés, már nem
fordulhatsz vissza. Ám már nem is szeretnél. Amint be-
futsz a depóba (ott van a bicód és az egyéb holmid, ami
szükséges), és a szédüléstõl majd elesel, de azért még
magadra húzod valahogy a cipõt, és mire a biciklidet fo-
god, hogy elindulhass, már nem is szédülsz. A bicikli
után következik a mindent eldöntõ futás, itt sokat be-
hozhatsz és elveszíthetsz. De amint beérsz a célba, jóér-
zés járja át a tested, és el is felejted, mennyire fáradt vagy.

De ne hidd, hogy ezt mind egyedül kell végigcsi-
nálni, hisz� ott vannak az edzõtársaid, a barátaid, és
mind szurkolnak, segítenek neked. Az edzések alkal-
mával sok barátra tehetsz szert, akikkel akár együtt
bulizhatsz vagy szórakozhatsz is. Hetente 7-8 alka-
lommal edzünk. Úszás az uszodában 14:30 és 15:30
között minden hétfõn, kedden, csütörtökön és a hét-

Hajzser Adél
7.B
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végén. A futás 15:00 és 16:00 óra között, de van, ami-
kor egy negyedórával tovább tart. A bicikli általában
kedden és csütörtökön van. Viszont ha verseny van a
hétvégén, mindenki megérdemel egy pihenõnapot,
melyre általában pénteken kerül sor. A nyarat betáb-

lázza a versenyek sorozata, melyekkel felküzdheted
magad a ranglistán. Az edzõtábor minden nyáron
ugyanazon a helyen, de más-más élményekkel gazda-
gítja az emlékeket. Egy hét a Tisza-tónál, napi négy
edzéssel és tele élménnyel.

Életem egyik legjobb hete és eredménye

Egy sportoló számára az
iskolakezdés egyben valami-
nek a befejezése is, hiszen a
versenyszezon többnyire au-
gusztusban véget ér. A brin-
gások számára megrendez-
ték az utolsó Magyar Kupa
futamot és a legrangosabb
hazai T-Mobile Top Maraton
sorozat utolsó állomását, a
Mátra Maratont. Ezek után
már nincsenek �kötelezõ�
versenyek, már csak a jól
megérdemelt pihenés kezdõ-
dik a téli alapozás elõtt. Au-

gusztus utolsó napjait én is próbáltam teljes mérték-
ben kihasználni, s egy kicsit félre is raktam a bicikli-
met. Azonban néhány pihis nap után egy váratlan te-
lefonhívás �kötelezett�, hogy ismét vegyem elõ a brin-
gám, és �néhány� edzést éljek még túl szeptember kö-
zepéig. Meghívást kaptam (amire persze én gondol-
kodás nélkül igent mondtam) a szeptember 24-28-a
között megrendezett Tájkerékpáros Európa Bajnok-
ságra. Számítottak rám az elit nõi váltóban, de persze
az elvárás nem csak a csapatversenyrõl szólt, hiszen
elõtte volt a 3 egyéni versenyszám is. Na, elõ a brin-
gát, nem csak egy kis versenyre kell készülni� Gyors
edzésterv az edzõtõl és szeptember 20-ig, az utazás
napjáig nincs megállás!

De mi is az a tájkerékpár? A tájfutástól csupán any-
nyiban különbözik, hogy az ember nem két lábon, ha-
nem két keréken halad. A kormányon egy speciális
tartóra helyezzük a térképet, és innen már ismerõs is:
az gyõz, aki az ellenõrzõpontok sorrendjét betartva a
legrövidebb idõn belül érkezik a célba. Fontos megje-
gyezni, hogy ebben a sportban az utakat elhagyni ti-
los, kizárást von maga után.

Szeptember 21-én indultunk, s késõ este érkeztünk
Litvániába, a hosszú, keskeny, mindössze 2 km szé-
lességû szigeten lévõ kisvárosba, Nidába (megvolt
életem elsõ kompozása is). Kedd reggel összeraktuk a
bringákat, csak ez az egy napunk volt, hogy megis-
merjük a litván terepviszonyokat, ami egyébként nem
várt meglepetést okozott: süppedõs, kerékfogó talaj,
gazdag úthálózat, homokdûnés tengerpart és gyönyö-
rû fenyveserdõ, amelyben minden körülmény között
élvezetes a tekerés.

Másnap következett az elsõ versenyszám, a közép-
táv. Nagyon izgultam rajt elõtt, hogy vajon milyen
lesz a pálya, erõsek-e a külföldiek, hányadik leszek?!
Féltem is, meg nem is, túl akartam lenni rajta. A csa-
pattársak nagyon bíztak bennem, ebben a számban
vártak a legjobb helytállást, de sajnos az a nap nem az
én napom volt. Igazából nem éreztem a térképet, és
csak haladni akartam � olyan montis módra �, s ekkor
hibáztam a legnagyobbakat. Végül a 9. helyen érkez-
tem a célba. Sokat tanultam a hibáimból, tudtam,
hogy csak jobban kell koncentrálnom. S következett a
sprinttáv, a naptárban 25-ét írtunk, ami nem minden-
napi eredményt hozott. Már kora reggel a csapatveze-
tõk bombáztak az instrukciókkal: �Ne siesd el, figyelj
oda, ez tájbringa, nem egyszerû monti�� Egy remek
bemelegítés után beálltam a rajtba, megkaptam a tér-
képem, memorizáltam az elsõ pontra az útvonalat, és
ahogy csak bírtam, tekertem� �az 1., 2., 3. pont meg-
van hiba nélkül. Nicsak, ez meg az elõttem induló
cseh lány, nem szabad foglalkozni vele, most csakis a
pálya a fontos. Minden megvan, egy picit túlmentem
az egyik pontomon, vissza, ez az, utolsó pont�, és fé-
lig meghalva célba értem.� Csak a nevem hallottam,
az idõeredményemre nem is nagyon figyeltem, leül-
tem a célkaranténba és csak bíztam, reménykedtem,
hittem. A magyarok is, ahogy érkeztek be, kérdezték,
hogy mit tudok az eredményrõl, de semmit sem tud-

Koós Brigitta
11.D



tam. És amikor a középtáv gyõztese, az orosz lány cél-
ba érkezett, a speaker kiabálva mondta a végered-
ményt: �The 1st is Tatjana Repina from Russia, the
2nd is Brigitta Koós from Hungary�� amikor ezt meg-
hallottam, felugrottam, sikítottam egyet, s megölel-
tem a hozzám legközelebb álló csapattársat. Alig tud-
tam elhinni, és még most is hihetetlen, hogy itt van az
érem elõttem, és az enyém! Eredményhirdetéskor vé-
gig rázott a hideg, csak mosolyogtam és volt egy pilla-
nat, amikor arra gondoltam: csak 3 másodpercen
múlt, hogy nem nekem szólt a Himnusz!

Következõ nap volt a hosszútáv. Tudtam, hogy
nem bízhatom el magam, nem szabadott! Ismét sokat
hibáztam, és a nagy ellenfél, az orosz lány utolért, s
ekkor láttam: mindamellett, hogy kiválóan tájékozó-
dik, bringázni is nagyon tud. Együtt értünk a célba, s
õ ismét bajnok lett. Ezután azt mondtam: ez a lány
minden aranyérmet megérdemel, profin csinálja.

A háromfõs nemzeti csapatok záró váltóversenye
elõtti estén aztán újabb meglepetés ért: a szakvezetés
az ifjúsági fiú csapatba kívánt indítani. Eleinte nem tet-
szett a dolog, de biztattak a srácok: �segítünk minden-
ben, nem is olyan erõsek az oroszok, csehek, finnek�.
Végül vállaltam a csapattagságot. A legjobb emberünk,
Marci volt az elsõ �futónk�, én a befutó szerepet kap-
tam. A 7. helyen váltottam 2. emberünket, Bencét.
Mentem, ahogy bírtam, bár 3 versenynap után már
igencsak fáradt voltam, de a jól bevált bemelegítõ krém
most is csodákra volt képes. Több fiú versenyzõt is
utolértem, akik csak bámultak a sisak alól: egy lány, fiú
rajtszámmal?! (ami egyébként abszolút legális). Az
utolsó pont elõtt az erdõben egy rendezõ megállított
egy kb. 1m széles úton: �Stop, it's not a path�. Néztem
rá értetlenül, hiszen õ maga is az úton állt! De õ mutat-

ta, hogy kizárás, vagy forduljak vissza! Ekkor elvesztet-
tem a fonalat, idõveszteség ért. Mint késõbb kiderült,
ekkor elõzött le a lengyelek záró embere, akiktõl 40
másodpercet kaptunk, így 5. helyen zártuk a váltóver-
senyt, ami azért szép helyezés még így is.

Aznap este az EB-t záróbankett követte, ahol min-
den versenyzõ, kísérõ részt vett. Beszélgettünk, ismer-
kedtünk, táncoltunk, és csak jól éreztük magunkat. Tö-
kéletes zárása volt egy igazán nagyszerû hétnek�

Bátran írhatom a litvániai verseny után, hogy éle-
tem egyik legjobb hetét töltöttem Nidában, mind a
magyar csapatot, a hangulatot, a versenyt, az ered-
ményt, mind a nemzetek közötti barátságot tekintve.
Szeretném megköszönni azoknak a barátoknak, taná-
roknak, akik a hazaérkezésem után a suliban gratulál-
tak, és velem együtt örültek az eredményeimnek!
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�Véletlenül kerültem a Bolyaiba�
Interjú Kiss Ernõné tanárnõvel

Kiss Ernõné tanárnõ, is-
kolánk nevelési igazgatóhe-
lyettese az elmúlt tanévben
igen rangos kitüntetésben
részesült, eddigi munkája el-
ismeréseképpen kapta meg
az Arany Katedra Emlékpla-
kettet.

Ennek �ürügyén� készí-
tetten vele interjút, (tettem
fel neki néhány kérdést).

� Hogyan kerültél éppen
ide a Bolyai Gimnáziumba?

� Tulajdonképpen vélet-
lenül, pásztói születésû vagyok és az egyetem (JATE
BTK 1976) elvégzése után szerettem volna olyan mun-
kahelyet, hogy közel legyek a szüleimhez; körülnéz-
tem hát a környéken. Elmentem Salgótarjánba, a Bo-
lyaiba, kiderült, szükség van angol-orosz szakos ta-
nárra, és így lett ez az elsõ és egyetlen munkahelyem
a mai napig.

� Jó néhány éve vagy már a tanári pályán. Sokféle
feladatot láttál el, dolgoztál néhány beosztásban. Ha
visszatekintesz, kire, mikre emlékszel a legszíveseb-
ben, ami a legszebb élményt jelentette számodra eddi-
gi pályád során?

� 33 éve vagyok itt az iskolában, és valóban sokfé-
le beosztásban dolgoztam; kezdetben mind két szako-
mat tanítottam, majd ez egyre inkább az angol felé
�tolódott� el, illetve az orosz tanítás megszûnt az isko-
lában.

Angolból sokféle kísérletben vettem részt � kiemelt
feladat volt új és új kísérletekkel, formációkkal igye-
keztünk jobban, eredményesebben tanítani a nyelvet.
Ilyen volt pld. az úgynevezett tömbösített módszer,
melyben 6 héten át csak az egyik nyelvet tanítottuk,
majd ugyanilyen projekt alapján a másikat. Vezettem
speciális tagozatos csoportokat, haladó szinten tanuló
osztályokat, voltam angol munkaközösség vezetõ,
megyei szaktanácsadó illetve szakértõ, részt vettem
az orosz nyelvi tanárok számára szervezett átképzés-
ben, sok mostani kollégám is tanítványom volt, ezen

kívül voltam érettségi elnök
és a kétszintû érettségi beve-
zetése után emelt szintû bi-
zottságban is vállaltam fel-
adatot, vizsgáztatást.

Az iskolában 9 éve folyik
két tanítási nyelvû képzés,
ebben is részt veszek a kez-
detek óta.

A konkrét szakmai mun-
kán túl számos tapasztalat-
cserén, továbbképzésen vol-
tam, és szinte mindig tanul-
tam valami újat, mást, sok jó
példát láttam és igyekeztem ezeket átvenni illetve al-
kalmazni a munkám során.

Négyszer voltam osztályfõnök, és fergeteges él-
mény volt, amikor az egyik osztályommal diáknapot
rendeztünk; a középkori lovagkort idézve szerveztük
meg a hagyományos rendezvényt; a mai napig szíve-
sen emlékszem a hangulatára.

Az osztályfõnöki munkámban egyéb szép dolgok-
ra is szívesen emlékszem:

� az egyik osztályban azt helyeztem a nevelõmun-
kám középpontjába, hogy az önzetlen segítségnyúj-
tás, az egymás jobb megismerése mennyire fontos az
ember számára.

� egy másik �apróság�; mindig szoktam adni házi
feladatot, ezt a tanulók megszokták és egyszer egy
osztályomban az óra végén elfelejtettem feladni, és
amikor mentem ki a terembõl a gyerekek utánam �ki-
abáltak�, hogy nincs házi feladat, megtorpantam, és
azt válaszoltam, hogy most az egyszer tényleg nincs.

� Hogyan látod nevelõként illetve szaktanárként a
nyelvoktatás helyzetét napjainkban? Mennyit változ-
tak a lehetõségek (módszerek) az elmúlt évtizedek so-
rán?

� Nagy fejlõdésen ment át az angol oktatás. Sokat
emelkedett a színvonala, úgy érzem ehhez én magam
is hozzájárultam; szerencsésnek érzem magam olyan
iskolában, ahol négy igazgató vezetése alatt voltam, és
mindig lehetett új ötleteket újításokat megvalósítani.

Árpád SándorKiss Ernõné
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Jelentõs fejlõdés tapasztalható az elmúlt évtizedek
során, jobbak lettek a személyi és tárgyi feltételek egy-
aránt.

Nagymértékben változott az idegen nyelv tanulá-
sához való viszony, a mai fiatalok jobban motiváltak
abban, hogy jó szinten sajátítsák el a nyelvet.

Az elmúlt idõszak engem is megváltoztatott, hiszen
új kihívásoknak kell megfelelni folyamatosan, ki lehet
itt emelni a két tanítási nyelvû képzést, amelyben a ta-
nulók imponáló, használható nyelvtudást szereznek.
Két dolgot szeretnék még hangsúlyozni: igen fontos-
nak tartom a folyamatos továbbképzést, információ-
szerzést, tájékozódást az új lehetõségek felõl, ezt a tö-
rekvésemet mindig támogatta az iskolavezetés.

Rendszeresen olvasok angolul, fõleg regényeket,
és ez nagymértékben segít napi szinten tartani a nyel-
vi tudást, hogy állandóan a toppon legyek. 

� Mit jelent számodra az évek óta rendszeresen
megrendezett angliai nyelvi tábor (�angliai út�); ta-
pasztalatod szerint mennyire lehet hasznos, élmény-
szerû a tanulók számára?

� Már a 90-es évek elején szerveztünk ilyen utakat;
szerettük volna, ha anyanyelvi környezetben is kipró-
bálhatják tudásukat tanulóink; ez kezdetben kurió-
zumnak számított. A két tanítási nyelvû képzésnek ez
szerves része és ezért is szorgalmazzuk, szervezzük,
hogy diákjaink kijussanak angol nyelvi területre. Ösz-
szességében nagyon hasznosak ezek az utak. Angliá-
ban a gyerekek családoknál laknak, így nem csak a
nyelvi tudásukat tökéletesíthetik, hanem megismer-
hetik, megtapasztalhatják egy másik nép kultúráját,
szokásait, életmódját. Iskolába is járnak, ahol a kom-
munikációra és szerepjátékokra helyezik a hangsúlyt
a tanárok, aktivizálják a tudást, a nyelvi ismereteket,
így fejlõdik a tanulók beszédértése, beszédkészsége
és szókincse; a felszabadultság erõsödik, a �bátorság�,
hogy merjen megszólalni sokféle élethelyzetben.

Örülök, hogy a szülõk is partnerek ebben, hiszen
ezek az utak komoly anyagi áldozattal is járnak; fon-
tos, hogy jó célra áldoznak.

Új keletû, pár éve kezdõdött az amerikai cserekap-
csolat; egy chicagói gimnázium diákjait fogadjuk, és a
mi tanulóink pedig a cserepartnereknél vendégesked-
nek. Ez a lehetõség egyedülálló olyan szempontból is,
hogy hivatalosan nincs még egy ilyen Magyarorszá-
gon; ennek a kapcsolatnak az elindításában, kimun-
kálásában is részt veszek a kezdetektõl.

� Magánéletedben mi jelent jó kikapcsolódást, ha
úgy érzed, szükséged van rá? Van-e valami sajátos
hobbyd?

� A szellemi munka végzése után a legkedveltebb
kikapcsolódásom ("hobbym") a kertészkedés (csalá-
di házban lakunk); nagyon sokféle virágom van, ezek
különbözõ idõben nyílnak, így szinte mindig virágzik
a kert; a kerti munka közben sokszor támadnak jó
gondolataim, ötletek; hogy mit lehetne a �fõmunká-
ban� jól vagy még jobban csinálni; másrészt teljesen
megnyugtat, és természetesen nagyon egészséges is
kint lenni a szabad levegõn.

Büszke is vagyok a kertemre, elõfordul, hogy szá-
momra idegen emberek is megdicsértek, bár csak egy
pillantást vetnek rá a ház elõtt elmenõ buszról.

A másik hobbym az olvasás - olyankor szoktam el-
mélyülni egy-egy angol nyelvû regénybe, amikor kint
rossz idõ van, és nem lehet a kertben dolgozni.

� Úgy tudom jártál olyan országokban (helyeken),
ahová az �átlagember� ritkán jut(hatott) el; volt-e
ilyen helyen valami különleges élményed (�story�)?

� Igen. Visszagondolva még az egyetemi diákévek-
re orosz szakosként fél évet Moszkvában töltöttem
részképzésen. Innen jutottam el Közép-Ázsiába. Fe-
lejthetetlen élmény volt látni Üzbegisztánban, két ré-
gi város Szamarkand és Buhara jellegzetes iszlám épí-
tészeti mûemlékeit.

Még a hetvenes években � amikor ez ritkaságnak
számított, angol szakom és tudásom révén sok euró-
pai országban jártam, táborokban, konferenciákon
vettem részt.

Érdekes élményt jelentett számomra, hogy 1989-
ben Soros-ösztöndíjjal az USA-ban tölthettem öt és fél
hetet; Amerikában jó érzés volt magyarnak lenni, az-
zal vívtuk ki a helyiek megbecsülését - ahogy õk
mondták: jól tudunk angolul. Még a 80-as években 10
napot tölthettem Japánban, ami igazán különleges él-
mény volt; látni a miénktõl eltérõ mentalitást, tiszta-
ságot, tiszteletet, iskolát.

Itt éltem át egy különleges �storyt�. Egy öttagú kül-
döttséggel jártuk az országot, és egyszer vacsorameg-
hívást kaptunk vendéglátóinktól. A vacsora után elbú-
csúzva a házigazdáktól, mindenkitõl udvariasan, ke-
zet fogva, meghajolva váltak el; én viszont egyedüli-
ként egy puszit is kaptam, ami elég szokatlan volt; ér-
dekes volt a magyarázat: én voltam az egyetlen házas-
ságban élõ, családos vendég, és ez a gesztus ennek az
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elismerését és külön figyelmességet fejezett ki, hiszen
Japánban igen nagy tiszteletben tartják a családot, és
rendkívül fontosak a családi hagyományok.

� Kialakult-e vagy megfogalmazódott-e benned, ta-
pasztalataid illetve mentalitásod alapján egyfajta hit-
vallás (�Credo�), a tanári pályával (�hivatással�) kap-
csolatban?

� Úgy gondolom, hogy mindig magas mércét állí-
tottam magam és a tanítványaim elé, próbáltam(lom)
magam állandóan �fejleszteni�, �tovább képezni�, ami
nem könnyû.

Úgy érzem, hogy a szakmát (nyelvtanítás, nyelvtu-
dás) magas szinten tudom mûvelni, ami állandó mun-
ka eredménye lehet csak.

Sok szép sikert értem el tanítványaimmal, akik jól
megtanulták a nyelvet, kemény, kitartó munka gyü-
mölcseként. Meg kell tanulni, tanítani, hogy a siker-
hez göröngyös út vezet, de a cél elérhetõ.

Fontos azoknak az embereknek, kollégáknak a
hozzáállása, segítsége, akikkel együtt dolgozok.

Elengedhetetlennek tartom a szülõkkel való
együttmûködést, ez igazgatóhelyettesi beosztásomnál
fogva is feladatom.

Véleményem szerint a mai világban az iskola csak
úgy lehet eredményes és hatékony, ha a �fõ partne-
rek� tanárok, szülõk is mindenben együttmûködnek a
közös cél, a gyerekek érdekében.

Az eredményes munkához, tanításhoz három fõ
dolog kell: a tanár, a diákok és a megfelelõ óraszám.
Fontos hogy a tanár és a gyerek egy �hullámhosszon�
legyen; és ha ezek a feltételek adottak, akkor sikeres a
nyelvtanulás. 

Nélkülözhetetlen a gyerekek iránti empátia; lehet
rossz napja, bármilyen baja, és ezt a tanárnak el kell
fogadnia, meg kell értenie.

Nagyon fontos az órán a jó hangulat, a derû, a hu-
mor.

� Köszönöm a beszélgetést és a munkához további
jó egészséget és sikereket kívánok, a magam és min-
den kolléga nevében!

�Számomra ez az iskola alma mater��
BAJNÓCZI ÉVA az anyaság örömeirõl, a rendezés kulisszatitkairól, 

versenyeredményekrõl szerényen, illetve arról, 
milyen volt az õ diákságának idején bolyaisnak lenni

� Ennek a tanévnek az in-
dulásakor értesültünk arról,
hogy � mindannyiunk nagy
örömére � anyai örömök elé
nézel. Mennyiben fogja ez
megváltoztatni eddigi meg-
szokott életedet? Van-e kiala-
kult elképzelésed az anya-
szereprõl, vagy inkább az ad
hoc megoldások híve vagy?
Majd ahogy az élet hozza!

Szerinted posztmodern vi-
lágunk hogy tudja össze-
egyeztetni az anyaszerepet

az élet egyéb kihívásaival: karrierrel, a tárgyak iránti �
néha már-már beteges � vággyal, az önmegvalósítás-
sal? Egyáltalán lehet ezeket egyeztetni?

� Nyilván teljesen meg fog változni az életem, ha
megszületik baba. Most hosszú évekig õ lesz elõtér-

ben, a gyermekgondozás na-
pi 24 órás feladat. Sajnálom,
hogy én már csak két évig le-
hetek otthon vele, szívesen
maradtam volna háromig.
Szerencsére mostanában jó
példákat látok magam elõtt
gyermeknevelés terén, eze-
ket szeretném követni. Nem
akarok idejekorán fejlesztõ
foglalkozásokra, nyelvórákra
járó idegroncsot csinálni a
gyerekembõl, legfontosabb
szerintem a szeretetteljes,
harmonikus környezet kialakítása, ahol védve érezhe-
ti magát a kicsi. Sokat szeretnék vele foglakozni, be-
szélni hozzá, játszani vele, ugyanígy a párom is. So-
sem voltam karrierista, pénzsóvár, így nem okozott
törést, hogy most egy idõre fel kell hagynom a mun-

Sóvári LászlóBajnóczi Éva
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kámmal. Régóta vártunk már erre a gyermekre, sem-
mi más nem számít, csak az, hogy egészséges és bol-
dog legyen õ is, mi is.

� Azért is kérdeztem mindezt, mert a Fónad Éva ta-
nárnõvel együtt rendezett idei jelvényavató irodalmi
mûsorotok a maga módján � a humor, az irónia, a
szatíra eszközeivel � egyfajta választ adott ezekre a
kérdésekre. Mûsorrendezéseid arról árulkodnak, hogy
munkádnak ezt a részét is szereted. Vagy tévednék?
Mik ennek a munkának az örömei és nehézségei? Be-
avatnád a mûsorkészítés titkaiba egy kicsit az Év-
könyv olvasóit?

� Mûsort készíteni mindig fárasztó, kissé idegté-
põ munka, össze kell állítani a forgatókönyvet, sze-
replõket keresni, próbálni, mellette megszervezni az
egész ünnepség menetét. Természetesen mindig
akadnak gondok, alig lehet egyeztetni a próbák idõ-
pontját, nem érnek rá vagy megbetegszenek a sze-
replõk, esetleg a rendezõk közül valamelyik, hiá-
nyosak a technikai feltételek, stb. Mostanában vi-
szont, hogy már van egy kis tapasztalatom, többnyi-
re sikerül megfelelõ anyagokat találni, jól tudunk
együttmûködni a mûsorkészítõ társammal, már kez-
dem élvezni is ezeket a feladatokat. Nem vagyok
megáldva rendezõi vénával, csak próbálkozom ki-
hozni a legjobbat a szövegbõl, a gyerekekbõl. Sze-
rencsére mindig akadnak tehetséges, lelkes színját-
szók, akik vállalkoznak arra, hogy kiálljanak a szín-
padra több száz ember elé szerepelni, ami nem kis
teljesítmény. Velük és a kollégámmal többnyire sike-
rült elfogadható mûsorokat összehozni. A legna-
gyobb falat számomra a modern Rómeó és Júlia
színpadra állítása volt az iskola Comenius-projektje
keretében. Addig mindig más kollégával együttmû-
ködve dolgoztam, most is sokat segített Kancsulik
tanárnõ a próbákon, végül azonban nekem kellett
kiutazni Lengyelországba a csoporttal, és az ottani
színházi körülményekhez alkalmazkodva színpadra
állítani a darabot. Kicsit belerokkantam, de a gyere-
kek végül sikerre vitték az elõadást, ez kárpótolt
mindenért. Még a lengyel kollégák is azt mondták,
hogy a miénk tetszett nekik legjobban.

� Te az iskola tanári karának azon népes csapatá-
ba tartozol, akik középiskolás korukban is bolyaisok
voltak. Tudom, más szemszög a diák és a tanár 
perspektívája, mégis: mennyit változott az iskola di-
ákkorod óta akár pozitív, akár negatív irányba?

� A technikai fejlõdés természetesen a Bolyaiban is
nyomot hagyott. Nagyban megkönnyítik a munkán-
kat a számítógépek, a fénymásolók, a magnók, kame-
rák � már persze, ha mûködnek. A tanár-diák viszony
szerintem mostanában kevésbé személyes, kevesebb
az egymás iránti tisztelet, az odafigyelés. Persze az én
diákkoromban is voltak renitens diákok, de nem en-
gedtünk meg magunknak olyan szabadosságot a ta-
nárokkal szemben, mint egyesek mostanában. Ter-
mészetesen embere válogatja, ki hogyan viselkedik.
Most is vannak szigorúbb tanárok és kevésbé szigorú-
ak, jó és gyengébb tanulók egyaránt, mint régen. Az
iskola hagyományai nagyjából a régiek, viszont több
a kulturális és sportolási lehetõség, több verseny és
program van, mint annak idején. Más kérdés, ki
mennyire használja ki ezeket.

� Van (nak)-e kedvenc (elmesélhetõ) története(i)d
a diákkorod Bolyaijából?

� A történelemtanárunk egy idõs férfi volt, aki nem
nagyon tudott fegyelmet tartani az osztályban. A fiúk
tornaóra után rendszeresen késve, kisebb-nagyobb
csoportokban érkeztek az órájára. Egyik ilyen alka-
lommal az utolsóként befutó osztálytársam úgy 15
perccel az óra kezdete után kinyitotta az ajtót, meke-
gett egy jó nagyot, majd nagy vagányan a helyére vo-
nult. Hátrafordult a hátsó padsorba, és megszólalt:
�Jó poén volt, Maci!� A mosoly akkor fagyott az arcá-
ra, mikor a Maci becenevû osztálytársunk helyett egy
vadidegen férfi nézett vissza rá. Ugyanis az akkor
még mûködõ szakfelügyelõi rendszer egyik képvise-
lõje ült ott. A srác ijedtsége akkor lett még nagyobb,
amikor kiderült, hogy ez az ember lesz az érettségi el-
nökünk. Szerencsére nem lett baj a dologból.

� Némettanárként a cserekapcsolat kapcsán több-
ször jártál Németországban? Mennyire más az ottani
élet (az emberek mindennapjai, a tanárok munkája,
helyzete, erkölcsi és anyagi elismertsége; tanár-diák
viszony)? Használ-e érezhetõen az anyanyelvi környe-
zet a diákok beszédkészségének? Milyen más hozadé-
kai vannak (lehetnek) a cserekapcsolatnak?

� A régebbi cserekapcsolatban háromszor vettem
részt szervezõként, kísérõként. Mivel jó élményeket,
kedves ismerõsöket, barátokat szereztem a königs-
brunni gimnáziumban, szívesen mentem vissza a ta-
valy lezárult Comenius-projekt keretében is. Tapasz-
talataim szerint a német kollégák munkáját anyagilag
sokkal jobban elismerik, mint a miénket itthon, õk
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nem élnek létbizonytalanságban. Erkölcsileg viszont
nagyjából olyan az elismertségük, mint Magyarorszá-
gon, vagyis csekély. A diákokkal való viszonyuk még
kevésbé személyes, mint a miénk, mert ott évente van
tanár- és osztályfõnökváltás minden osztályban. Az
iskola felszereltsége sokkal jobb, pl. olyan uszodájuk
és tornatermük van, hogy a diákjaink mindig irigy-
kedtek rájuk. Én azt tapasztaltam, hogy a német- és a
magyarországi programok során többnyire jó kapcso-
lat alakult ki a tanulók közt. Aki mert próbálkozni né-
metül beszélni, még ha hibásan is, annak elõbb-
utóbb nõtt az önbizalma, fejlõdött a beszédkészsége,
megértette az anyanyelvi beszélõket. Ott nem volt
olyan fontos a nyelvtani korrektség, bátrabban lehe-
tett kommunikálni, olyan diáknyelvi fordulatokat ta-
nulhattak meg, amelyeket a nyelvórán sohasem. A
résztvevõk kicsit bepillanthattak a német családok
mindennapjaiba, a német történelembe, kultúrába,
az iskolarendszerbe. Szerintem ez a fajta cserekap-
csolat a leghasznosabb a nyelvtanulás szempontjá-
ból. Kár, hogy pár éve már nem tudjuk megvalósítani
a cserét.

� A tehetséggondozásban, a versenyeztetésben is re-
mek eredményeid vannak az utóbbi években. Beszél-
nél ezekrõl az eredményekhez hozzátéve a tapasztala-
taidat, érzéseidet is?

� Azt hiszem, szerencsém volt néhány kiváló tanít-
vánnyal, akik egyrészt tehetségesek, másrészt maguk
is akartak dolgozni, soha nem kellett könyörögni ne-
kik, önállóan is képesek voltak elmélyülni az adott
tantárgy anyagában, nekem inkább a segítõ szerep ju-
tott. A kapott feladatokat mindig megoldották, komo-
lyan vették a felkészülést, öröm volt velük dolgozni.
Ezért az elért sikereket inkább az õ érdemüknek te-
kintem, mint sajátoménak. Az országos döntõk � a
helyesírási, szépkiejtési és anyanyelvi versenyeken �
mindig óriási élményt jelentettek. Az adott terület leg-
jelesebb képviselõi ültek a zsûriben, akik szeretettel,
emberséggel kezelték a diákokat és minket, tanárokat
is. Jó volt kilépni a hétköznapokból, megismerni új
kollégákat, részt venni a szervezõk által rendezett
színvonalas programokon. Ilyenkor a tanár közelebb
kerül a tanítványához is, ami szintén jólesik az ember
lelkének.

� Milyen érzésekkel vetted át a tavalyi Bolyai Napo-
kon a kitüntetést?

� Elõször el sem akartam hinni, hogy a nevemet

hallom. Ha jól emlékszem, kis fáziskéséssel álltam
fel, hogy kimenjek átvenni a kitüntetõ okiratot és az
emlékplakettet. Mivel az életem a gimnáziumi éveim
óta összefonódott a Bolyaival, az egyetem alatt sem
szakadtam el tõle teljesen, tudom, kik és milyen telje-
sítményért kapták meg ezt az elismerést, ezért na-
gyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezen
volt és jelenlegi kollégák sorába léphettem. Számom-
ra ez az iskola alma mater, amelynek az elismerését
megkapni büszkeséggel tölt el.

� Mi az, amit az iskolai munkán kívül szeretsz csi-
nálni, ami a civil szférádban megnyugtat, kikapcsol?

� Az egyik kikapcsolódási lehetõség az olvasás,
amire mostanában több idõm jut szerencsére, mint
korábban. Szeretek színházba járni, egy-egy jó elõ-
adás, kiváló színészi játék feltölti a lelkemet, a vígjá-
tékok pedig kikapcsolnak. Megnyugtató számomra a
kertészkedés, az otthonom csinosítása, a kétkezi
munka a sok szellemi után. Szeretünk a párommal ki-
rándulni, új helyeket felfedezni. Legjobban viszont a
családommal, rokonaimmal való együttlétet és a saj-
nos egyre ritkább baráti összejöveteleket élvezem. A
szeretteivel való együttlét tudja megtartani az embert
embernek.

� Akkor azt kívánom, hogy az elkövetkezendõ évek-
ben idõd nagy részét töltsd a szeretteiddel. Remélem,
azért ebbe a körbe az alma materedbõl is beletarto-
zunk néhányan, szívesen látunk majd a kicsiddel
együtt itt az iskolában, természetesen csak influenza-
mentes idõszakban. Köszönöm az interjút. Bolyai Em-
lékplakett és Díszokirat kitüntetésedhez az egész isko-
laközösség nevében szívbõl gratulálunk!
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� Az iskola könyvtárosa-
ként egy különleges nézõ-
pontból szemlélheted tanuló-
inkat. Mit mutat ez a nézõ-
pont? Olvasnak rendszere-
sen? Ha igen, mit? 

� Elég vegyes a kép: van-
nak diákok, akik még a köte-
lezõ olvasmányokat sem ve-
szik a kezükbe legfeljebb a
rövidített változatot, vagy az
elemzést. Vannak, akik leg-
alább a kötelezõ olvasmá-
nyokat igyekeznek elolvasni,

hogy ne legyen gondjuk sem az órán, sem majd az
érettségin, és vannak tanulók, akik kihasználnak
minden szabad idõt még az iskolában is, hogy bõvít-
sék érdeklõdési körüknek megfelelõ tudásukat. Ez az
utóbbi kör nagyon színes és változatos: 
l akik tanulmányi versenyekre készülnek,
l akik a továbbtanulásukat nem kívánják a vélet-

lenre bízni,
l akik csak szeretnének minél több információ-

hoz jutni bizonyos kérdésekben, és
l akik egyszerûen csak szeretnek olvasni.
Az utóbbi csoporthoz tartozó fiatalok verseket, no-

vellákat, regényeket keresnek. Ma a lányok körében
nagyon népszerû a Twilight és folytatásai. Akik pedig
könyvet nem olvasnak, azok a fiatalok többre értéke-
lik a számítógépet, az internetet (bár ott is lehet olvas-
ni), és a filmeket. Sajnos nem rózsás a helyzet a fiata-
lok olvasási kultúrájának tekintetében, és ez már jó
ideje így van.

� Mit tud tenni egy iskolai könyvtár, ill. a könyvtá-
ros az ügy érdekében? Tud-e tenni a jelen viszonyok
között?

� Természetesen tud, legalábbis megpróbál. Kü-
lönbözõ órák keretében (osztályfõnöki, magyar, in-
formatika) tartunk könyvtárhasználati órákat, ahol
megismerkednek diákjaink a könyvtári tájékozódás

eszközeivel, a lexikonok és
enciklopédiák használatá-
val, a bibliográfia fontossá-
gával, a forrás jelölésével,
összehasonlítjuk a könyv és
az internet elõnyeit és hátrá-
nyait. Mindennek ismerete
elengedhetetlen az önálló
szellemi munka végzéséhez.
Iskolánkban sok önálló fel-
adatot kapnak a tanulók, és
amikor bejönnek a könyv-
tárba segítséget kérni, a ta-
nultakat alkalmazniuk kell,
vagy éppen kénytelenek akkor megtanulni. Ekkor
még nem tudják, hogy milyen lényeges ezek ismere-
te a felsõoktatásban való érvényesülésük szempontjá-
ból.

Sokan jönnek a könyvtárba �csak� beszélgetni,
megosztani örömüket, bánatukat, megmutatni írásai-
kat. Ilyenkor arról is szó esik, hogy ki mit olvas éppen
és miért, vagy tanácsot kérnek, hogy mit olvassanak,
mit tudok ajánlani. Ilyenkor megpróbálom észrevétle-
nül irányítani, befolyásolni olvasási szokásaikat.

� Az utóbbi két tanévben a �beugró osztályfõnök�
szerepében is megismerhettünk. Az osztályfõnökség
az egyik legnehezebb tanári feladat. A �beugró osz-
tályfõnök� helyzete még ezen belül is a legbonyolul-
tabb. Külsõ látszatra ez Neked mégsem okozott külö-
nösebb problémát, a gyerekek hamar elfogadtak. Me-
sélnél errõl bõvebben?!

� A felkérés után az elsõ pillanatban megijedtem
annak ellenére, hogy nem voltunk idegenek egymás
számára az osztállyal, hisz� második évemet kezdtem
velük, mint pótosztályfõnök, és szeptembertõl heti
két alkalommal együtt táncoltunk, készülve a szalag-
avatóra. Soha nem felejtem el: a tantestületi értekez-
let után az osztály kint várt a tanári elõtt � táncpróbá-
ra gyülekeztek � az volt az elsõ kérdésük, hogy ki lett
az osztályfõnökük. Félve válaszoltam. Majd örömü-

Borók Sándorné

�A gyerekek hálája kárpótol mindenért��
BORÓK SÁNDORNÉ a diákság olvasási / nemolvasási szokásairól, 

a �beugró osztályfõnökségrõl�, könyveink számítógépes nyilvántartásáról,
illetve arról, milyen volt magyar nõnek lenni a mongolok között

Sóvári László
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ket látva kifejtettem, hogy nagyon jó, hogy ennyire
örülnek, de én még soha nem voltam osztályfõnök.
Erre gyorsan megnyugtattak, hogy mindenben segíte-
nek. Éjszaka nem aludtam, gondolatok ezrei cikáztak
az agyamban. Reggel úgy indultam el otthonról, hogy
lesz, ami lesz. Hát így kezdõdött.

Nem mondom, hogy minden gördülékenyen
ment, még ha kívülrõl így is látszódott. Így utólag be-
vallom, hogy sokszor ösztönösen cselekedtem. Há-
rom gyermekem van (egy lány és egy ikerpár fiú), na-
gyon sokat tanultam tõlük. Sok segítséget kaptam a
kollégáktól, a szülõktõl, különösen sokat köszönhe-
tek Szabóné Básti Csilla tanárnõnek, aki szülõként és
gyakorló osztályfõnökként is végig mellettem állt.

Az, hogy nem tanítok hátrány, de egyben elõny is,
hisz� elsõ pillanattól egészen más a kapcsolatom a di-
ákokkal, mint a kollégáknak, akik tanítanak, számon
kérnek és osztályzatot adnak. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy engem sem tud mindenki elfogadni,
nekem is vannak hibáim és vannak rossz napjaim is.
Minden esetre én is úgy gondolom, hogy a lehetõsé-
gekhez képest jól zártuk az évet, bár igaz, hogy na-
gyon elfáradtam az érettségi vizsgák végére. De a gye-
rekek hálája kárpótolt mindenért.

� Úgy tudom, a könyvtári állomány számítógépre
vitelében is nem kis érdemeid vannak. Hol tart most
ez a folyamat? Milyen érdemeid vannak ebben?

� A számítógépes feldolgozást a Szirén 21 integrált
könyvtári rendszer segítségével kezdték el a kollégák,
mielõtt még én itt dolgoztam volna. Sajnos a program
megszûnt, az adatokat nem lehetett átmenteni, így
2004-ben újra kezdtük az állomány számítógépes fel-
dolgozását egy �arany� kolléganõmmel, Tõzsérné
Csillával. Már akkor tudtuk, hogy nagy munkába fog-
tunk, mivel kézbe kell venni minden egyes könyvet,
a könyv raktári katalógusát, a régi leltárkönyvet, és
úgy bevinni az adatokat a gépbe. Az állomány feldol-
gozása közben leltározunk is, így csak azokat a doku-
mentumokat vezetjük be a gépbe, amelyek meg is
vannak, a többit leselejtezzük. Közben egyedül ma-
radtam a könyvtárban egyre több feladattal. Idõsza-
konként van ugyan segítségem, de a feldolgozásban
nem tud segíteni. Hogy hol tart a folyamat? Jelenleg
valamivel több, mint 20 ezer darab dokumentumot
tartunk nyilván a számítógépes katalógusban, feldol-
gozásra vár még a régi állomány fele. Meg ne kér-
dezd, mikor lesz kész! 

� Ha hivatásos újságíró lennék, biztosan megkér-
dezném, de nem vagyok az, tehát egészen másra len-
nék kíváncsi. Könyvtári témában versenyezteted is a
gyermekeinket. Mióta végzed ezt a munkát? Nehéz
volt erre megnyerni a diákokat? Milyen eredményeitek
vannak ezen a területen?

� 2006 novemberétõl dolgozok az iskola könyvtá-
rában, elõtte azt sem tudtam, hogy létezik könyvtár-
használati verseny. Kancsulik Attiláné tanárnõ, aki
könyvtáros tanár is � tõle vettem át a könyvtári mun-
kát �, adott felvilágosítást a verseny jellegérõl, mene-
térõl. Nekem ajándékozta az összegyûjtött régebbi
versenyek feladatlapjait, hisz már õ is versenyeztetett
gyerekeket. Bemutatta nekem Fábián Ádámot, aki
már gyakorlott versenyzõ volt és jó munkát kívánt ne-
künk.

Eleinte csak egy két tanulóval foglalkoztam, majd
a könyvtárhasználati órák hatására többen is jelent-
keztek könyvtári szakkörre, akik kedvet éreztek a ver-
senyzéshez is. Az elmúlt években országos írásbeli
döntõbe jutott: Császár Orsolya, Ármós Erika,
Somoskõi Réka, Ármós Anna, Szentes Ádám.

Császár Orsolya a 2007/2008-as tanévben orszá-
gos 9., míg Szentes Ádám a 2008/2009-es tanévben
országos 2. helyezést ért el. Rengeteget dolgoztunk
ezekért az eredményekért.

Jó kis csapat jön össze évrõl évre, akik a verseny-
idõszak után ugyanúgy bejönnek a könyvtárba, már
nem annyira tanulni, mint inkább segíteni, vagy csak
egyszerûen azért, hogy együtt legyünk.

� Ugyanakkor részt vállalsz a magyar munkakö-
zösség közös feladataiban is. A tavalyi tanévben � ve-
lem együtt � a ballagási mûsor rendezõje voltál. Jól ér-
zem, ez a feladat sem áll Tõled távol? Hogyan élted
meg ezt a rendezést?

� Soha nem vettem még részt semmilyen mûsor
rendezésében. Féltem is tõle, de volt egy kényszer,
mivel a mûsor elõtt nem sokkal elutaztál a Bolyai ne-
vét viselõ iskolák találkozójára, és így nem volt más
választásom, mint hogy megtartsuk a próbákat a gye-
rekekkel. Az, hogy nem rontottam el azt, amit te fel-
építettél talán annak köszönhetõ, hogy mindig is sze-
rettem a verseket, diákként én is sokat szavaltam, ké-
sõbb pedig szereplõként részese voltam egy színját-
szó csoport munkájának. 

� Jó volt Veled együtt dolgozni, mert rögtön profi
módon át tudtál venni mindent, és a gyorsaság a mi
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munkánkban mindennapos. Pillanatok alatt kell
színvonalas döntéseket hozni, igazi társ voltál eb-
ben. A két énekes lány nélkül (õket Te szerezted) fe-
le annyit ért volna a mûsor. Ha figyelembe vesszük a
fentebb kifejtett sokirányú tevékenységeidet, úgy is
megfogalmazhatjuk a munkaköri leírásodat, hogy
�könyvtáros és mindenes�. Szerintem éppen ezért
nem csoda, hogy megtalált Téged ez a kitüntetés.
Meg tudnád fogalmazni, milyen érzések bujkáltak
Benned, amikor a Bolyai Napokon a Te nevedet ol-
vasta az igazgató?

� Meglepetés, öröm, meghatódottság � elsírtam
magam. Azt az érzést valójában nem lehet szóval ki-
fejezni. Nem is tudom, hogy jutottam ki a színpadra,
hogy, hogy nem estem le a lépcsõn, hogy kerültem
vissza a helyemre. Mintha félálomban lettem volna. A
nevem elhangzása után nem hallottam semmit; mint-
ha légüres térbe kerültem volna. Ez az érzés nagyon
sokáig bennem maradt. Csodálatos.

� Evezzünk más vizekre. Egyszer elárultad nekem,
hogy volt az életednek egy olyan része, amikor hosz-
szabb ideig Mongóliában élhettél. Ez azóta is foglalkoz-
tat engem. Azt gondolom, az iskola dolgozói közül elég
kevesen járhattak ebben a távoli ázsiai országban. Le-
het, hogy csak te jártál ott? Érdekes lehet tehát az év-
könyv olvasóinak egy kis élménybeszámoló. Mikor, mi-
lyen apropóból vetõdtél el Ulanbatorba? Meddig éltél
ott? Milyen élményeket szereztél akkor a mongolokról? 

� Errõl a témáról napokat tudnék mesélni. Férjem,
aki szintén bolyais volt, érettségi után Leningrádban ta-
nult és szárazföldi hidrológus mérnökként tért haza. Ta-
nulmányai befejezése után a Közép-Dunavölgyi Víz-
ügyi Igazgatóság Salgótarjáni Kirendeltségén dolgozott.
1985-ben kapott felkérést egy mongóliai munkára, ame-
lyet elfogadott. Két éves szerzõdést írt alá, melynek volt
egy olyan feltétele, hogy csak a családdal együtt utaz-
hat, hogy biztosítva legyen számára a nyugodt családi
háttér. Természetesen így én nem vállalhattam munkát.
A kislányom alig több mint négy, a fiúk három évesek
voltak. Egy pár napos gyõzködés után beleegyeztem az
utazásba. Nagy merészség volt, s erre csak akkor döb-
bentem rá, amikor megérkeztünk Ulanbatorba.

Legyen elég annyi, hogy az elsõ fél évben minden
nap haza akartam utazni. Egy idõ után persze az em-
ber képes alkalmazkodni. Több magyar család is élt a
környezetünkben: a szülõk dolgoztak, a gyerekek
orosz iskolában tanultak. Mivel csak én voltam ott-

hon, és egy kicsit beszéltem is oroszul, nálunk tanul-
tak a gyerekek. Közben elvállaltam a Magyar Nagykö-
vetségen mûködõ könyvtárban az állomány rendsze-
rezését, majd heti két alkalommal a kölcsönzést. El-
foglaltam magam, így a körülményeket is képes vol-
tam elfogadni.

A mongolok elõször mutogattak ránk az utcán,
amikor megjelentem a három apró gyerekkel: érdekes
volt számukra a három apróság, de különösen az ik-
rek látványa. Elõször azért szólítottak le, mert úgy
gondolták, hogy angolok vagyunk. Mikor megtudták,
hogy Magyarországról érkeztünk érezhetõ szeretet
áramlott felénk. Szerették a magyarokat, keresték a
kapcsolatot velünk. Számomra meglepõ volt, hogy
elég sokan beszélték a nyelvünket (pl. Bozsik, az or-
vos; a minisztériumi alkalmazottak, akik a férjem kol-
légái voltak; ruhagyári szakemberek), õk mindannyi-
an Magyarországon tanulták a szakmát. 

Szép és érdekes helyekre vittek minket kirándulni:
jártam havasi gyopár réten, ahol csokorba szedtük a
virágot; láttam teknõs formájú sziklát, melyet az idõ-
járás viszontagságai formáztak; kopár sziklát, mely-
nek a tetején egy szál fa árválkodott magában; kiszá-
radt folyómedreket;  jártam olyan földutakon, me-
lyekrõl nem lehetett tudni, merre visznek (de a gép-
kocsivezetõ mindig megtalálta a helyes irányt) és lát-
tunk legelészõ tevéket. Megnéztünk egy mongol ope-
ra elõadást és - a gyerekek miatt- nem hagyhattuk ki a
cirkuszi elõadást sem, ahol kínai gumiemberek is fel-
léptek; voltunk buddhista templomokban, forgattunk
ima malmokat. 

Más világ, más kultúra. Amikor két év után megér-
keztünk Magyarországra és az M3-ason közeledtünk
hazafelé, akkor döbbentem rá igazán, hogy milyen
szép környezetben élünk. Az emlékeim az elmúlt 22
év alatt természetesen megszépültek, és szívesen
visszamennék � de csak turistaként � megnézni, hogy
mi változott a mongolok életében, hol tartanak ma.

� Azt mondtad, �errõl a témáról napokat tudnék
mesélni�. Állapodjunk meg abban, hogy aki nem elég-
szik meg ennyivel, az bemehet hozzád a könyvtárba,
és kérdezgethet még. Én leszek az egyik. Sok erõt kívá-
nunk a további munkádhoz, én konkrétan a szalag-
avatói mûsorban újra számítok Rád. Köszönöm az in-
terjút. Az egész iskolai közösség nevében õszintén gra-
tulálunk a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitünte-
tésedhez.
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A 2009. évi Bolyai Napo-
kon a Patrónus Díj kitünte-
tettje Csontosné Havran Éva
volt. Hosszú éveken át dol-
goztunk együtt a Szülõi Vá-
lasztmányban, az interjú al-
kalmával szívesen idéztük
fel a közös munka emléke-
zetes pillanatait.

� Volt bolyaisként jól is-
mered az iskolát. Volt-e en-
nek szerepe abban, hogy Ta-
más fiad is a Bolyaiban vé-
gezte középiskolai tanulmá-
nyait?

� Bizony, a férjem is, én is ebbe a gimnáziumba jár-
tunk. Azt gondolom, ez is befolyásolta a választást.
Emellett Tamás érdeklõdési köre is sokat nyomott a
latban. Nagy örömünkre, a környezetvédelmi vetélke-
dõt megnyerve õ már nyolcadikban novembertõl gim-
nazistának tarthatta magát. 

� A Szülõi Választmányba is ilyen magától értetõ-
dõen kerültél?

� Tulajdonképpen igen. Már az általános iskolában
is bekapcsolódtam az osztály közös munkájába, hi-
szen magam is pedagógus vagyok, és így jól láttam,
miben, hogyan tudom segíteni a közös munkát. A
szervezés, a gyerekekkel való foglalkozás igen közel
áll hozzám. Így amikor Batki Arnold tanár úr felkért,
hogy legyek a szülõi munkaközösség tagja, szívesen
mondtam igent.

� Ezt a lelkesedést mi, az iskolai Szülõi Választ-
mány tagjai is folyamatosan tapasztaltunk. Nem volt
olyan rendezvény, feladat, amelyben ne vállaltál vol-
na oroszlánrészt. Mik voltak a számodra legemlékeze-
tesebb megmozdulások?

� A Gabora Gálát említeném elõször. Ez volt a �be-
ugró�, ekkor kellett a legtöbb szülõt aktivizálnom.
Gyorsan kiderült, milyen jó kis közösségünk van: rög-
tön kialakult egy mag az osztályon belül, akikre bár-
mikor számíthattam. Ezután a Világ- Nyelv bál jut az

eszembe. Itt már nemcsak az
elõkészületekben vettem
részt (a tombolacsomagolás-
ban például), egy tréfás nyel-
vi játékkal is színesítettem az
estét. A játékosokat kisorsol-
tuk. Mindegyiküknek egy-
egy rövid, humoros történe-
tet kellett felolvasnia - angol,
francia, orosz vagy német
nyelven. A �nyelvlecke� bi-
zony próbára tette a játéko-
sokat, nagy derültséget
okozva a közönség körében.
A feladat sikeres teljesítését
egy-egy, az adott országra jellemzõ süteménnyel:
orosz krémtortával, Sacher tortával, muffinnal vagy
franciakrémessel díjaztuk. Ez a kedves játék felélénkí-
tette a hangulatot. Szívesen gondolok vissza rá, sok
kedvezõ visszajelzést kaptam.

� Az egyes rendezvények elõkészítésébe ettõl kezdve
kapcsolódtál bele aktívabban.

� Igen, elõször a meghívókat, majd a következõ év-
tõl az asztalkártyákat és a báli program kártyáját is én
szerkesztettem, nyomtattam. 

Sosem felejtem el az elsõ ízben megrendezett
Helyismereti Tábort. A tanulók egyik feladata az volt,
hogy készítsenek kisfilmet elõre megadott témákról.
(Salgótarján, a szobrok városa; A nógrádi szénbányá-
szat; stb.) Felkérésed nyomán - mint a zsûri egyik tag-
ja - értékelhettem a különbözõ produkcióikat. Többre
ma is jól emlékszem, hiszen profi dokumentumfilm-
ként is megállta volna a helyét. Nagy élményt és meg-
tisztelõ feladatot jelentett számomra.

� Az elmondottak alapján már nem meglepõ, hogy
a Patrónus Díj kitüntettjeként rád esett a választás.
Számítottál erre az elismerésre?

� Semmilyen kitüntetésre nem gondoltam. Amikor
meghívást kaptam, már megfordult a fejemben, hogy
az iskola megköszöni a négyéves közremûködése-
met. De kitüntetésre még ekkor sem...

�A nagy, mindent átfogó igazság, a szeretet és az egymás szolgálata��
Helen Keller

Vinczéné 
Járinka Magdolna

Csontosné 
Havran Éva
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Interjúmban Kubinyi Jul-
csival beszélgettem, aki a
Bolyai Emlékplakett és Dísz-
okirat kitüntetést kapta. Kér-
déseim között szerepel,
hogy hogyan érezte magát
velünk a Bolyaiban,  és kér-
deztem mostani sulijáról is. 

� Te már középiskolás ko-
rodban a népdaléneklés so-
rán több országos versenyen
is vehettél át rangos díjakat.
Jelentett-e valamilyen külön-
legeset számodra ez az isko-

lai kitüntetés? Mit éreztél az átvételekor? Mi is valójá-
ban ez a díj, melynek tulajdonosa lettél? Számítottál
rá, hogy megkapod? 

� Az, hogy az elmúlt tanévben megkaptam a Bo-
lyai-plakettet, bizony meglepetésszerûen ért, és külö-
nösen jól esett. Jólesõ érzés volt, hogy a közvetlen
környezetem is elismerte és értékelte a mûvészeti te-
vékenységemet, amelybe olyan sok erõt és energiát
fektetek már sok-sok éve; továbbá talán hozzájárult a
hat év alatt nyújtott tanulmányi és közösségi mun-
kám is. És ebben különbözik az eddig összegyûjtött
díjaimtól, hogy nem szakmai elismerés. Hiszen nem a
magyarszováti dalok autentikus és hiteles elõadásá-
ért, se nem egy versenyen nyújtott tízperces megnyil-
vánulásomért kaptam. 

� Milyen volt a Bolyaiban töltött 6 éved?
� Hat év a Bolyaiban... Emlékekkel teli, maradandó

élmény... Furcsa, de bennem úgy él, mintha még min-

dig a bolyais diákság tagja is
lennék. Az emlékek frissek,
az osztálytársaimmal annak
ellenére, hogy keveset talál-
kozom, ha együtt vagyunk,
olyan , mintha semmi nem
változott volna...

Pedig mennyire megvál-
tozott minden. Mindenki
szanaszét küszködik az
egyetem vagy a fõiskola kez-
deti nehézségeivel.

� Melyik suliba jársz
most? Melyik szakra? Olyan
szakon vagy, amit elképzeltél
magadnak? Milyen élményeid vannak eddig?

� A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem a tan-
évet a tájépítészeti kar tájrendezõ és kertépítõ mérnöki
szakán. Sokan nem tudják, mit is takar ez a szak. Tu-
lajdonképpen én sem tudom . Na jó, talán most már
kezd körvonalazódni. Ezért kicsit meg voltam süllyed-
ve, mikor az alkalmassági vizsga szóbeli részén meg-
kérdezték: �hogyan látom, mi is a tájépítészet?� De a je-
lek szerint megközelítõleg jól írtam körül, mert csak si-
került az a fránya alkalmassági. Persze ehhez a rajzfel-
adatok is hozzájárultak.

Most már kezdek megbarátkozni a szakkal. (Talán
hozzám illõbb, mint a mûegyetemen az ipari termék-és
formatervezés). Annak ellenére, hogy olyan tantárgyaim
is vannak, amiket a gimiben csípõbõl kizártam (gondol-
va, úgysem lesz rá szükségem), most meg tanulhatom a
növénytant, éghajlattant  és a geológiát is teljes gõzzel. 

� Mit éreztél, amikor átvetted a díjat?
� Meghatódtam, és be kell vallanom, jólesett, hogy

elismerik a munkámat. A dicséret mindig erõt ad a
folytatáshoz, elõreviszi az embert. Pedagógusként kü-
lönösen nagyra értékelem. Annak ellenére is, hogy
egyetlen pillanatra sem vártam viszonzást vagy jutal-
mat az erõfeszítéseimért.

� Merre van most Tamás fiad?
� A Mûszaki Egyetem mûszaki menedzser szakán

tanul � nagy lelkesedéssel.

� Te pedig éled a tanárok korántsem unalmas éle-
tét.

� Igen, a karancslapujtõi Mocsáry Antal Körzeti Ál-
talános és Mûvészeti Iskolában dolgozom matemati-
ka � technika � informatika szakos tanárként, közel
200 gyerek sorsát egyengetem.

� Munkádhoz sok sikert kívánok, és ezúton fejezem
ki a Szülõi Választmány köszönetét az együttmûködé-
sedért.

Beszélgetés egy sokoldalú egyéniséggel

Fodor Csilla
9.C

Kubinyi Júlia



� Hogy ment a beilleszkedés? Az éneklést az egye-
tem mellett tudod folytatni?

� Jól érzem magam az új közösségben. Már a gó-
lyatáborban kiderült számomra, hogy szimpatikus
emberek közé kerülök majd.

A Pestre költözés jelentõs életvitel változással is
járt. Úgy pörögnek a napjaim, hogy sokszor nem min-
den fér bele az idõmbe, amit szeretnék (például na-
gyon sok idõt vesz el a rengeteg rajzolgatás).

Na de az éneklést nem szorítja ám ki!!! Azt ugyan-
olyan aktívan csinálom, mint eddig.

� És végül mit üzensz nekünk, bolyaisoknak, akik
még itt töltik diákéveiket?

� Üzenet helyett inkább kívánom, hogy legyenek
az elõttetek álló bolyais  évek vidámságban és mara-
dandó élményekben gazdagok!

� Köszönöm a beszélgetést, sok erõt és kitartást kí-
vánok neked a továbbiakban!
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Bolyaiból a bölcsészkarra

Puszta Szilvia tavaly fe-
jezte be tanulmányait isko-
lánkban, amirõl sok kedves
emléket õriz. Szilvi a BÖDE-
díj egyik tulajdonosa. Be-
szélgettem vele a középisko-
lás éveirõl, az egyetemrõl és
a nagybetûs élet nehézségei-
rõl.

� Tavaly véget ért számod-
ra a bolyais élet. Melyik isko-
lában folytatod a tanulmá-
nyaidat?

� Az ELTE Bölcsészkarán
anglisztika szakon, esztétika minorral.

� Hogy érzed magad az új közösségben? Gondolom,
máris rengeteg új barátra tettél szert.

� Érdemes elmenni a Gólyatáborba, mert nagyon
jól össze lehet csiszolódni az egyes �örsökön� belül.
Azzal a hat-hét emberrel vagyok a legszorosabb kap-
csolatban, akikkel átestünk a tábori �beavatás� cere-
móniáján, de alapvetõen a legtöbb bölcsész nagyon jó
társaság. Mûveltek, nagy a szókincsük, vág az eszük,
tehát biztos, hogy rövid idõn belül sokszor le lehet es-
ni a közelükben a székrõl egy-egy poén hatására.

� Hogyan tudnád összehasonlítani a mostani élete-
det azzal, amikor még a Bolyai padjait koptattad?

� Az egyetemi élet egyik legfõbb jellemzõje a sza-
badság, annak jó és rossz oldalával együtt. Se szép
szóval, se leteremtéssel nem igazgatja el senki, hogy
mikor, hol és mit csináljak. Mindenki magának állítja
össze az órarendjét, és saját felelõsségére látogatja az

óráit. Néha jobban örülnék,
ha többet ellenõriznének,
mert így nehéz saját szakáll-
ra beosztani a tanulásra és
szórakozásra fordított idõt.

Egyébként fõleg a regge-
lek változtak meg: a Bolyai-
ba elég volt az utolsó pilla-
natban elindulnom, mivel a
Pécskõ úton lakom, itt pedig
számolni kell a tömegközle-
kedés idõigényes procedúrá-
jával. Plusz: kénytelen va-
gyok kávézni, mivel az álta-
lános- és középiskolában
hozzászoktam a 45 perces órákhoz, itt pedig másfél
óránál elõbb nincs szabadulás.

� Mi hiányzik a legjobban a középiskolai éveidbõl,
és mi az, amit a legkevésbé hiányolsz?

� Hiányzik az az érzés, hogy egy kisebb közösség
tagja vagyok. Bár az ELTE-n rengeteg programlehetõ-
ség van, aminek elengedhetetlen velejárója az
�Ingyiribingyiri, ELTE!� csatakiáltás, ez az eszmei
összetartozás nem olyan �meghitt� élmény, mint a kö-
zépiskolás osztállyal átvészelni a felnõtté válás na-
gyobb és hétköznapibb pillanatait. Hiányoznak tehát
az osztálytársak, a messzebbre sodródott barátok, és
a titkos kedvenc tanáraim az óráikkal együtt.

Legkevésbé a matek- és fizika dolgozatok miatt fáj
a szívem, de ezt is csak azért írom, mert benne van a
Bölcsész-kódexben, hogy ilyen kérdésre ezt illik vála-
szolnunk.

Rónai Boglárka
9. C

Puszta Szilvia



� Írói, publicisztikai sikereid okán kaptad meg ta-
valy év végén a Bolyais Öregdiákok által alapított
Böde-díjat. Milyen szerepet tölt be életedben az írás? A
közeljövõben továbbra is szeretnél ezen a pályán ma-
radni vagy inkább más vizekre evezel?

� Az írás kulcsfontosságú szerepet tölt be az éle-
temben, akkor is, ha hónapokig nem vetek papírra
egy sort sem, vagy sosem fogok ezzel foglalkozni hi-
vatásszerûen. Mert fejben akkor is írok. Az íráson ke-
resztül látom és �dolgozom fel� önmagamat és a kör-
nyezetemet. Így gondolkozom, ezen keresztül értem
meg és fejezem ki az érzéseimet, így tudom erõseb-
ben átélni vagy lezárni a történéseket. Nem tudom
nem csinálni. Sokkal mélyebb és belsõbb dolog an-
nál, mint hogy tervezgessek vele. Mostanában inkább
a szépirodalom foglalkoztat, többnyire érlelem ma-
gamban a dolgokat és jegyzetelek, ötleteket gyûjtök.
A fejemben vannak a történetek, csak neki kell vesel-
kedni, hogy le is írjam õket.

� Budapesten tanulsz. Mekkora változást jelentett
neked, hogy Salgótarjánból �áthelyezted a székhelye-
det� Budapestre?

� Gyökereset. Aki vidékrõl megy valamilyen felsõ-
oktatási intézménybe, annak minden megváltozik az
életében. Nekem is több nehézséget okoz az ingázás,
illetve a Pesthez való hozzászokás, mint maga az
egyetem. Egyrészt nagyon hiányzik az otthonom, a
szobám, a családi élet, valamint a salgótarjáni ismerõ-
sök, másrészt óriási energiákat szív ki belõlem a
nagyvárosi élet. Meg kell tanulni elviselni a tömeget,
a személytelenséget, a monoton utazgatást, és néha
az elveszettség érzését. Természetesen sok új lehetõ-
ség is megnyílt elõttem: szinte bármikor találhatok
kedvemre való koncertet, kiállítást, színházat, kihagy-
hatatlan bulit. Szerencsére ezeket a programokat ösz-
sze lehet kötni a Pesten szétszóródott barátokkal való
találkozással is. 

� A tervekkel hogy állsz? Miként tudod magadat el-
képzelni 10 év múlva?

� Én annyira megtervezem a jelent és a közeljövõt,
hogy tíz év távlatáig még nem jutottam el. 

Mindenesetre szeretném, ha sokféle élmény érne
az életben, amikre aztán késõbb visszaemlékezhetek.
Jó lenne rátalálni az igazi hivatásomra, de azt se bá-
nom, ha nem lesz ilyen, hanem sokféle területen ki-
próbálhatom magam, és sokféle szenvedélyemnek
hódolhatok. 

Ezen kívül harminc éves korom körül én már min-
denképp szeretnék egy kisgyereket, mert az az érzé-
sem, hogy attól lesz az életem a legteljesebb és legbol-
dogabb. 

� Esetleg van valamilyen emlékezetes élményed a
Bolyais idõkbõl? Ha igen, mi az?

� Rengeteg jó és fontos emlékem van, számtalan
pillanatkép pereg le elõttem az ott töltött idõszakból.
Onnan indultak, és ott bonyolódtak a kicsi és nagy
szerelmek, ott folytatódtak vagy bontakoztak ki a re-
mélhetõleg életre szóló barátságok. Szerettem az ang-
liai utakat, és különleges élmény volt a francia csere,
nagyon élveztem az angol órákat, amikhez eddig nem
volt fogható egyik anglisztikás elõadásom vagy szemi-
náriumom sem, még mindig eszembe jutnak Tolnai
tanár úr viccei, és az osztály csínytevései, valamint
magam elõtt látom a diákévek összes lépcsõfokát: a
gólyaavatót, az osztálykirándulásokat, a ballagtatást
és a szalagtûzést. Még a kihívásokra is nosztalgiával
gondolok vissza, ilyenek voltak például a beszédeim
vagy a szalagavatós tánc betanulása.

� Végül, te, aki már túl vagy a pályaválasztás ne-
hézségein, mit tudnál ajánlani a mostani végzõs
bolyais diákoknak továbbtanulás szempontjából,
hogy segítségeddel õk is a számukra megfelelõ felsõok-
tatási intézményt válasszák?

� Remélem, lesz valami józanabb gondolkodású ki-
tüntetett is, aki racionális tanácsokat ad, de én azt
mondom, hogy mindenki nézzen önmagába, vizsgál-
ja meg az érdeklõdési körét és a készségeit, hallgas-
son a megérzéseire, és válasszon olyan területet, amit
igazán szeret, még ha az közben vagy utólag nehézsé-
gekkel jár is. 

� Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és kívá-
nom neked, hogy egyetemi éveidrõl ugyanolyan kedve-
sen emlékezz majd vissza, mint ahogyan azt most a
Bolyairól tetted és, hogy életed elkövetkezõ részében a
kitûzött céljaid közül a legtöbbet meg tudd valósítani.
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� Milyen érzésekkel vetted
át a BÖDE-díjat?

� Az átadáson pont nem
voltam ott, mert aznap felvé-
teliztem. De a híre eljutott
hozzám (persze késõbb ma-
ga a díj is), és én igazán örül-
tem neki. Jólesett, hogy az
egyesület elismeri az eddigi
sikereimet, vagy munkássá-
gomat, ha nem korai még
így nevezni, de elõbb-utóbb
véget ér a szárnybontogatás.

� Melyik suliba jársz
most, és pontosan mit tanulsz?

� A Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskolába
járok, képgrafika szakra. Tetszenek az új tantárgya-
im, mert majdnem mind a mûvészettel foglalkozik.
Hátrány viszont, hogy kevés a gyakorlati órám (rajz,
grafika, illusztráció), és túl sok az elméleti (mûvészet-
történet, népmûvészet, grafikus szakelmélet, nyom-
daismeret, grafikai tervezés, stb.).

Számát tekintve is túl sok órám van (túl sokszor
kell reggel negyed nyolcra menni, és túl sokszor kell
este hatig-hétig bent maradni), ráadásul mivel ez nem
egyetem, igazolatlan órákat is lehet kapni, és 30 után
automatikus kizárást. Majd eljön az egyetem ideje is,
a Képzõmûvészetié, vagy az Iparié, bár inkább az
elõbbi, de ki tudja.

� Mi tetszik a legjobban az életednek ebben az új
szakaszában?

� Végre olyan dolgokat tanulok, amiket nagyrészt
szeretek, és hasznosak a számomra. Pestben pedig az
a jó, hogy mindenféle program (és lehetõség) akad.
Persze attól még nem szép város, túl nagy, személyte-
len, koszos, tömeg van�

� Mennyi idõd jut a hobbijaidra, szórakozásra a ta-
nulás mellett?

� Szerencsére nem kell sokat tanulnom, viszont
egész nap az iskolában ülök, és az odavezetõ út is há-
romnegyed óra, amit naponta kétszer kell megten-
nem, így a nap végére jól elfáradok. De azokat a tevé-

kenységeket, amiket nem
szeretnék hobbinak nevezni,
csak tudom, hogy arra gon-
doltál, lehet ûzni akár egy-
egy kevésbé mozgalmas tan-
óra közben is, meg aztán
(mégiscsak leginkább) ott-
hon. Szórakozásra is van
idõ, energia kevesebb, úgy-
hogy jó programnak kell len-
nie, hogy elmenjek.

� Mivel telik egy átlagos
napod?

� Korán kelek, metró, vil-
lamos, busz, iskola, busz,
villamos, metró, találkozom egy másik BÖDE-díjas-
sal, mosogatok (!), bevásárolok, (itt már nincs sor-
rend), írok, rajzolok, gitározok, olvasok, alszom.

� Sikerült új barátokat szerezned? A régiekkel
mennyire tudod tartani a kapcsolatot?

� Sikerült, vannak jó fej új iskolatársaim. A régiek-
kel is tartom valamilyen szinten a kapcsolatot, bár én
sosem voltam egy nagy társasági lény.

� Mik azok az élmények a bolyaival kapcsolatban,
amikre legszívesebben emlékszel vissza?

� A gólyatábor, osztálykirándulások, sötétedésig
tartó rajzfaktok, gyönyörû kiállítások (amiket alig ér-
tékelt valaki), lyukasórák, meg mikor végre leérettsé-
giztem, megkaptam a bizonyítványt, hazasétáltam, és
levettem az öltönyt.

� Mit gondolsz, mivel foglakozol majd 10 év múlva?
� Gondolom hasonló dolgokkal, mint most, csak

magasabb szinten. (Rejtélyeskedõ válasznak tûnik, de
hát egyrészt majd meglátjuk, másrészt pedig inkább a
jelennel és a közeljövõvel szeretek foglalkozni, mint
ilyen távoli idõpontokkal).

� Köszönöm az interjút!
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Gressai Ferdinánd a Böde-díj tulajdonosa

Ispán Krisztina
9.D

Gressai Ferdinánd 
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Radics Máté 6 évig volt a
Bolyai János Gimnázium
sokszínû és �zenész lelkû�
tanulója, így hát nem csoda,
hogy kiemelkedõ munkájá-
ért megkapta a BÖDE-díjat.
Máté Budapesten az ELTE-
TTK fizika szakán folytatja
tanulmányait és éli az egye-
temista diákok nem minden-
napi, de ugyanakkor sokszí-
nû életét. Nem is csoda,
hogy az internet kivételével,
sehogy sem tudtam vele

kapcsolatba lépni.
� Gratulálok a kitüntetésedhez! Hogyan érintett a

hír, hogy te lettél az egyik szerencsés, aki megkaphat-
ta a BÖDE-díjat?

� Köszönöm! Bevallom õszintén, nem ért teljesen
váratlanul (bennfentes információkat kaptam), de na-
gyon jólesett, hogy ilyen módon (is) értékelik a mun-
kám.

� Állítólag a gimnáziumi évek az ember életének
egyik legszebb és legemlékezetesebb szakaszai, ame-
lyek tele vannak lehetõségekkel és meghatározó pont-
jai a késõbbi életének. Számodra ezek a szakaszok vé-
get értek. Milyen emlékekkel búcsúztál el a Bolyaitól?

� Hat év alatt sok minden történik az emberrel. A
Bolyai indított el engem a természettudományok út-
ján, amin most is haladok, és bár nem mindig volt
könnyû a gimnazista élet, a végkicsengés határozot-
tan pozitív. Szívesen gondolok vissza az ott eltöltött
évekre. Igazából most, hogy szembesültem az egyete-
mi tananyag mennyiségével, visszakívánkozom néha.

� Az ELTE-TTK fizika szakára nyertél felvételt. Mi-
lyen mértékben változott meg az életed, az eddig meg-
szokottaktól?

� Nyugodtan mondhatom, hogy minden a feje tete-
jére állt. Teljesen új környezetbe kerültem, és önálló-
an kell boldogulnom.

� Milyen az új társaság, amelybe belecsöppentél?

Könnyen be tudtál illeszked-
ni? Tudod tartani a kapcsola-
tot a volt osztálytársaiddal?

� A szaktársaim jórészt
(bocsánat, jó közelítéssel)
hozzám hasonló gondolko-
dású és életszemléletû fiata-
lok, akik közé nem volt ne-
héz beilleszkedni. Régi osz-
tálytársaimmal fõleg az
interneten tartom a kapcso-
latot.

� Most, hogy elérted a ta-
nulmányaid úgymond végsõ
stádiumát, hogy érzed ma-
gad?

� Egyre jobban, ahogyan beleszokok az egyetemista
létbe, amit nem neveznék végsõ stádiumnak. Inkább
úgy érzem, a tanulás még csak most kezdõdött el. 

� Mindig is a zene megszállottja voltál. Továbbra is
foglalkozol a népzenével?

� Igen, foglalkozom. Semmiért abba nem hagy-
nám!

� Gondolom azért a tanulás elég sok idõdet elveszi.
Milyen más dolgokkal foglalkozol szívesen a szabad-
idõdben? Biztos találtál új dolgokat a fõvárosban.

� A szabadidõmet fõleg tanulásra, pihenésre és ze-
nélésre fordítom. De ha marad még egy kevés, néhány
csoporttársammal belevetjük magunkat a budapesti
éjszakai életbe. 

� Tekintsük elõre egy kicsit. Már nem azt a kérdést
teszem fel, hogy �mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?�
hanem, hogy �mi leszel?� Mert azért valljuk be, hogy
eléggé közel állsz már hozzá!

� Egyelõre úgy tûnik, hogy korábbi terveim szerint
meteorológusnak fogok tanulni. De az elméleti fizika
szakirány is nagyon csábító.

� Szívbõl gratulálok az eddig elért eredményeidhez!
Remélem a továbbiakban is ilyen eredményeket fogsz
elérni, és valósággá tudod kovácsolni azokat az álmo-
kat, amelyeket magad elé kitûztél!

��mert lassan múlnak a gyermekévek, nincs vissza út��

Papp Orsolya
9. C

Radics Máté



1. Az osztályok száma 18
2. Tanulók létszáma 540
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 307
vidéki 226
szlovákiai magyar 7

b) korosztály szerint
általános iskolás 69
gimnazista 462
szakképzésben résztvevõ 9

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 34
8. évfolyam 35
9. évfolyam 95
10. évfolyam 118
11. évfolyam 124
12. évfolyam 125
13. évfolyam 0
14. évfolyam 9
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Tanév az adatok tükrében

A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói
címû fejezetek a 2008/2009. tanév október 1-i állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2008/2009.



Igazgató:

Pálfalvai Zoltán 2006-
testnevelés 1985-

Igazgatóhelyettesek:

Kiss Ernõné (nevelési) 1996-
angol-orosz 1976-

Bagyinszki Boglárka(általános) 2006-
biológia-kémia 1996-

Tanáraink:

Albné Bogárdi Tünde 2003-
matematika-angol
Árpádné Vincze Marietta 1986-
magyar-történelem-filozófia
Bajnóczi Éva 1991-
magyar-német
Batki Arnold 1997-
angol-amerikanisztika
Batkiné Tótok Katalin 1993-
magyar-angol
Berencsikné Gedeon Hajnalka 1987-
földrajz-rajz
Borók Sándorné 2003-
könyvtár
Czene Éva 1998-
biológia-testnevelés
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka 2001-
testnevelés
Cserkúti Edit 1981-
testnevelés-matematika
Dembrovszky Zsuzsanna 1985-
orosz-történelem-francia
Daniel, Ferguson 2008-2009
anyanyelvi tanár

Fónad Éva 2001-
magyar-történelem
Gál Petra 2001-
biológia-ének
Gedõcziné Berger Mária 1984-
történelem-angol
Gressainé Lóránt Lujza 1997-2009
matematika-rajz
tánc- és drámapedagógia
Herencsényiné Buchinger Mónika 2001-
német
Holesné Csige Ilona 1987-
történelem-orosz-angol
Juhász Zsuzsanna 1985-
matematika-fizika
Kancsulik Ákos 2009-
testnevelés
Kancsulik Attiláné 1992-
magyar-népmûvelés-
drámapedagógia-könyvtár
Karádi Tamás 2001-
matematika-fizika
Kelemenné Berta Mária 2003-2009
német
Konti Csilla 1986-2003, 
matematika 2008-
Nagy Csaba 2007-
angol-földrajz
Nagyné Kálóczi Edina 2007-
informatika-matematika-testnevelés
Lékóné Lantos Zsuzsanna 1985-
magyar-orosz-francia
Rozgonyi István 1971-2008
matematika-ének-zene
Soósné Axmann Zsuzsanna 2000-
matematika-kémia
Sóspataki Tünde 2003-2008
matematika-angol
Sóvári László 1996-
magyar-történelem
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AZ ISKOLA VEZETÕI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2008/2009.
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Szabóné Básti Csilla 1995-
angol-orosz
Székyné dr. Sztrémi Melinda 1981-
magyar-orosz-német
Tolnai Gábor 1974-1984
matematika- fizika 1989-2008 
Tóth Géza 1998-
matematika-fizika
Tóth Zoltán Zénó 1997-
testnevelés-matematika

Varga Tamás 2008-2009
biológia
Vincze Béláné Deák Irén Tünde 2001-
angol
Viszóczky Zsuzsanna 1996-
matematika-fizika
számítástechnika
Zsiveráné Fekete Borbála 1981-
angol-orosz
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Nem pedagógus dolgozók:

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

Óraadók:

Alabérné Boda Andrea 2008-2009
fizika
Árpád Sándor 2009-
történelem
Balla Jánosné 2008-2009
pénzügyi alapismeretek
Dr. Benkõ Dávid 2008-2009
gazdasági jog
Dósa Ildikó 2007-2009
német
Földi Balázs 2008-2009
földrajz német nyelven
Dr. Juhász Béláné 2008-2009
kémia
Kubinyi József 2008-
fizika
Pap Ágnes 2007-2009
utazási ismeretek
Papp Zita 2007-2008
ének
Pozsikné Forgó Olga 2008-2009
magyar tört. német nyelven
Smida László 2007-2009
történelem
Szabó Ferencné 1995-2009
idegenvezetés elmélete 
és gyakorlata



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

Szeptember
Tanévnyitó 
A dicsõségfal elkészítése
Szülõi választmány ülése
Két tanítási nyelvû osztályokban tanítók értekezlete
Angliai út 
Tanévnyitó Fesztivál
Szülõi értekezletek
Amerikai út - a magyarok utazása
Bolyai kör - Elsõsök bemutatkozása
A mese napja (rádiós mûsor)
OKTV jelentkezések
Tantermek szépítése
Tûzriadó
Lõrincz Róbert kiállítása

Október
Francia csere: a magyar diákok utazása

Franciaországba
Osztályozó vizsgák
Október 6-i megemlékezés (rádiós mûsor)
Madách irodalmi nap � Csesztve
Munkaértekezlet
Papírgyûjtés
Jelvényavató ünnepség � gólyabál
Iskolai statisztika elkészítése
Új iskola bemutató elkészítése
Bolyai kör - fizika 
Szülõi fogadó óra
Október 23-i megemlékezés
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)
Õszi szünet
Bolyai kör �- földrajz: Földünkért világnap vetélkedõ

November
Szülõi értekezlet a 6. osztályos tanulók szülõi számára
Szülõi értekezlet a 8. osztályos tanulók szülõi számára
Bolyai kör - Angliai, amerikai úti beszámoló
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Munkaértekezlet
Iskolai szavalóverseny
Diáknap
Nyílt hét szülõknek
Gyermekek jogainak hete rendezvényei
Hangverseny
Bolyai kör � sport 
Nevelési értekezlet � mk-i nap
Pályaválasztás 2009 Salgótarján
Környezetvédelmi vetélkedõ
Hangverseny
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete
Szülõi fogadóóra
OKTV - versenyek
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
Bolyai kör � francia úti beszámoló

� német nyelv
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Eseménynaptár
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December
AIDS ellenes világnap
Váczi Mihály városi versmondó verseny
Implom József helyesírási verseny
Iványi Ödön kiállítása
Munkaértekezlet 
Szülõi fogadó óra
6. és 8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli
felvételi vizsgára
Bod Péter könytárhasználati verseny
Szalagavató
Ünnepi Bolyai Kör - matematika 
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Ki tud többet Bolyairól? � vetélkedõ a kezdõ 
évfolyamok számára
Évkönyv megjelentetése 
Nemzeti tankönyvkiadó rendezvény
Angol nyelvi civilizációs vetélkedõ általános iskolá-
soknak
Christmas Party
Karácsonyi ünnep
Téli szünet

Január
Irodalmi vetélkedõ általános iskolások számára
Két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
I. félév vége - osztályozó konferencia
Magyar kultúra napja - városi rendezvény
Ellenõrzõk kiosztása
Bolyai Kör - angol nyelv
Félévzáró értekezlet
Központi írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos
képzésre
Központi írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos
képzésre
Bolyai kör - mûvészet, zene
Szülõi választmány ülése
Pótló írásbeli a 6. és 8. osztályos tanulóknak
Szirtes János kiállítása
Kitaibel Pál verseny iskolai forduló

Február
Kazinczy vetélkedõ - gimnáziumi kategória
A hatosztályos és négyosztályos felvételi írásbeli
dolgozatok megtekintése
Szülõi értekezletek
10. évfolyam - tájékoztató szülõi értekezlete az
emelt szintû érettségirõl
Bolyai Kör - kémia
Sí tábor
A 6. és 8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli
eredményekrõl
Munkaértekezlet
Hangverseny
Jelentkezés érettségi vizsgára
Szülõk - nevelõk bálja
Bolyai Kör - magyar nyelv és irodalom
A 6. és 8. osztályos jelentkezési lapok beérkezése
Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatairól (rádiós mûsor)
A 12. évf. továbbtanulási lapjainak elküldése

Március
A pedagógus továbbképzés következõ éves tervének
elkészítése
Bolyai Kör � történelem, filozófia
Lipták György kiállítása
Nõnapi megemlékezés
Bolyai Kör - informatika
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Március 15-i megemlékezés
Munkaértekezlet
Bolyai Est
Irinyi megyei kémia verseny
Nevelési értekezlet - mérések értékelése
Forgalomszámlálás
Erdélyi út az emelt szintû történelmei csoportok
részvételével
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Április
Francia csere � a franciák érkezése
Amerikai csere � amerikaiak érkezése
Hangverseny
Bolyai Est
Hangverseny
Költészet napja koszorúzás, városi rendezvény
Tavaszi szünet
Bolyaik találkozója � Szombathely
Megemlékezés a holokaust áldozatairól 
(rádiós mûsor)
Osztálykirándulások
Munkaértekezlet � 12. évfolyamosok jutalmazása
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a
felvételrõl
Osztályozó vizsga
Bolyai Napok
Kiállítás az emelt szintû rajzórákra járók munkáiból
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagási vacsora
Ballagás

Május
Írásbeli érettségi vizsgák
Munkaértekezlet
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre 
(10. évfolyam)
14. évfolyam vizsgaidõszak
A két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
8.,10. évfolyam mérése (OKÉV)
Dohányzás elleni világnap
Szülõi választmány ülése

Június
Pedagógusnap
Munkaértekezlet
Érettségi dolgozatok megtekintése
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
A kórus csehországi kirándulása
Osztályozó konferencia
Helyismereti tábor
Beiratkozás
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
14. évfolyam pótvizsga idõszak
Záróvizsga a 14. évfolyamon
Tanévzáró értekezlet

Július
Szabadságok
Nyári utak
Német nyelvi tábor Ausztriában
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Kitüntetettek

Borók Sándorné 
Bolyai Emlékplakett

és Díszokirat

Bajnóczi Éva
Bolyai Emlékplakett

és Díszokirat

Csontosné Havran Éva
Patrónus díj

Kiss Ernõné 
Arany Katedra 
Emlékplakett

Patrónus díj � azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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Kubinyi Júlia  
12.D

Bolyai Emlékplakett 
és Kitüntetõ okirat

Gressai Ferdinánd  
12.A

A Bolyais Öregdiákok
Egyesület által 

alapított BÖDE díj

Radics Máté
12.D

A Bolyais Öregdiákok
Egyesület által 

alapított BÖDE díj

Puszta Szilvia
12.A

A Bolyais Öregdiákok
Egyesület által 

alapított BÖDE díj
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Támogatóink
akik 2008-ban Szakképzési hozzájárulással támogatták iskolánkat

Balobau Kft.
Budapest Bank Nyrt.
Csorba és Társai Bt.
Dr. Gonda Éva
Fatex Bt.
Fülöp és Társai
Jewa-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.
K&H Bank Zrt.
Korrekt Sz. Kft.
Nógrád Média Kiadói Kft.
Ondrék és Tóth Kft.
Salgó Vagyon Kft.
Szent Anna Pharma  Kft
Tóth Györgyné
Trigon Elektronica  Kft.
Ursa Salgótarján Zrt.
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Versenyeredmények
2007/2008. tanév

1. ORSZÁGOS VERSENYEKEN LEGKIEMELKEDÕBB EREDMÉNYEK
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1. ORSZÁGOS VERSENYEKEN TOVÁBBI KIEMELKEDÕ EREDMÉNYEK
1.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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1.2. SPORTVERSENYEK

1.3. NEM SZAKTÁRGYI VERSENYEK

1.4. LEVELEZÕS TANULMÁNYI VERSENYEK
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2. ORSZÁGOS VERSENYEKEN DÖNTÕBE JUTOTTAK

3. ORSZÁGOS VERSENYEKEN TERÜLETI FORDULÓBA JUTOTTAK
3.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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4. MEGYEI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEK
4.1. TANULMÁNYI VERSENYEK
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4.2. SPORTEREDMÉNYEK
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7. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Czene Éva       pótosztályfõnök: Horváthné Scholcz Erika

1. Antal Alex
2. Bajóczky Júlia
3. Báles Anna
4. Berecz Veronika
5. Császár Boldizsár Rudolf
6. Farkas Imre András
7. Gál Martina
8. Handó Máté
9. Huszár Dániel

10. Igyártó Bernadett
11. Ildzsa Dániel
12. Jakab Tamás
13. Kiss Anna
14. Klagyvik Klára
15. Magyar Gábor
16. Mucsina Stefánia
17. Nagy Boldizsár

18. Nagy Erik
19. Nagy Judit
20. Nagyfalusi Bálint Pál
21. Novák Maja
22. Oravecz Daniella Boglárka
23. Papp Zsófia
24. Pásztor Fruzsina
25. Pataki Enikõ
26. Puskás Bettina
27. Szabó Attila Máté
28. Szabó Dániel Gyula
29. Szabolcski Richárd
30. Szukán Éva
31. Tóth Tünde
32. Tótok Patrik
33. Venter Annamária
34. Zsély Virág
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8. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Holesné Csige Ilona       pótosztályfõnök: Nagyné Kálóczi Edina

1. Ármós Anna
2. Bakos Fruzsina
3. Baranyi Regina Evelin
4. Barna Petra
5. Bertók Babett
6. Bodor Anna Boglárka
7. Buda Gergely
8. Csák Melinda
9. Fekete Katalin

10. Gembiczki Júlia
11. Grajzel Dafna
12. Gyetvai Máté
13. Gyõri Alex
14. Hajzser Máté Bálint
15. Holtai Orsolya Luca
16. Juhász Dominik
17. Kása Zsombor
18. Kovács Bence

19. Kõrösi Dalma
20. Kurdi Evelin
21. Majoros Viktória
22. Marosszéky Soma
23. Molnár Gábor Bálint
24. Pál Eszter
25. Racs Eszter Mária
26. Susán Enikõ
27. Szabó Gréta
28. Szalontai Soma László
29. Szilágyi Donát
30. Szlobodnik Mátyás
31. Tóth Máté
32. Varga Bence
33. Varga Petra
34. Varga Réka Marianna
35. Varga Viktória



120

Tanév az adatok tükrében � Az iskola osztályai

9. A � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Gál Petra       pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. Bakos Ádám
2. Benkõ Gábor
3. Blayer Ádám István
4. Butkai Vanda
5. Deák Dóra Diána
6. Dömötör Gábor
7. Földi Kitti
8. Gombkötõ Péter
9. Grajzel Ádám

10. Hidasi Viktória
11. Horváth Zoltán
12. Kalcsó Diána
13. Keviczki Alexandra
14. Kiss Máté
15. Kotroczó Noémi
16. Miklós Enikõ

17. Molnár Vanda
18. Németh Dóra
19. Palkovits Cintia
20. Sándor Péter
21. Sári Bálint
22. Simon Gergõ
23. Simon Kristóf
24. Stark Adrienn
25. Szabó Balázs
26. Szász Eszter
27. Szendrei Gergõ
28. Szojka Ágnes
29. Tarnóczi Anna Borbála
30. Tóth Bence
31. Verner Dóra
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9. C - Ötosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Szabóné Básti Csilla       pótosztályfõnök: Varga Tamás

1. Almásy Kinga
2. Andrássy Fanni
3. Baló Tamás
4. Benyus Marcell
5. Bistei Zsófia
6. Fodor Csilla
7. Gál István Gergõ
8. Goldmann Dóra
9. Guszti Ágnes

10. Haraszti Gábor
11. Hegedûs Fanni
12. Juhász Diána
13. Juhász Márk
14. Juhász Noémi
15. Karácsony Eszter

16. Keresztényi Vivien
17. Kocsis Mátyás
18. Maros Dávid
19. Márton Patrícia
20. Mester Márk Máté
21. Oláh Ágnes
22 Rónay Boglárka

23. Stork Dávid
24. Szendrõdi Bence
25. Szentes Péter
26. Szmolár Dániel
27. Sztrémi Dóra
28. Tari Alexandra
29. Tóth Bence Gábor
30. Verbói Attila
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9. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Sóvári László       pótosztályfõnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka

1. Ascher Anna Zsófia
2. Babják Patrik
3. Barna Eszter Sára
4. Dolnegó Diána
5. Dovál Orsolya
6. Erdélyi Ákos
7. Fejes Krisztina
8. Géczi László
9. Gubán Sándor

10. Gyetvai Ádám
11. Habony Gergely
12. Határ Álmos
13. Havas Soma Lukács
14. Horváth Rebeka
15. Ispán Kriszta 
16. Kis Ádám
17. Kolozsvári Alexandra

18. Liszka Bettina Bianka
19. Mátyás Balázs
20. Mravcsik Bálint Sándor
21. Nagy Gabriella
22. Nagy Judit
23. Oravecz Gréta
24. Orosz Krisztina
25. Papp Orsolya
26. Papp Viktor
27. Rauch Ajna Fanni
28. Sánta Bálint
29. Széky Flóra Anna
30. Tolmácsi Erik Zoltán
31. Tóth Adél Tímea
32. Tóth Márton
33. Tóth Petra
34. Urvölgyi Zsanett
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10. A � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála          pótosztályfõnök: Fónad Éva

1. Ádám Csenge Nikolett
2. Ádám Lilla Nóra
3. Andrássy Richárd
4. Bári Krisztián
5. Bayer Zsolt
6. Butkai Ákos
7. Farkas Lilla
8. Ferhan Gábor
9. Ferkó Fruzsina

10. Gordos László
11. Gordos Péter
12. Gortva István
13. Hollandi Gábor

14. Hollandi Réka
15. Juhász Lénárd
16. Kiss Dániel
17. Kiss-Simon Áron
18. Komáromi Márk
19. Kotrocz László
20. Mester Petra
21. Pádár Zoltán
22. Ponyi Soma
23. Prakfalvi András
24. Szabó Fanni
25. Tarjáni Timót
26. Verebélyi Virág
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10. B � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Tóth Géza       pótosztályfõnök: Gedõcziné Berger Mária

1. Bakos István
2. Bene Anett Enikõ
3. Bolyós Bence
4. Bozó Ákos
5. Csanádi Adrienn Fanni
6. Fodor Bálint
7. Juhász Áron
8. Kiss Eszter
9. Krajer Alexandra

10. László Mária
11. Márton Ákos
12. Németh Gergely

13. Oláh Vivien
14. Ozsvárt Anita
15. Pataky Etelka
16. Polareczky Csaba
17. Rácz Mihály
18. Rákos Zsolt
19. Rusz Dóra
20. Sólyom Boglárka
21. Szabó Dóra
22. Tóth Bálint Péter
23. Urbán Rebeka
24. Velki Gábor
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10. C � Ötosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Viszóczky Zsuzsanna      pótosztályfõnök: Varga Tamás

1. Balogh Dávid
2. Budafoki Dávid
3. Csernok Emese
4. Demkó Dorina
5. Fekete Valentin
6. Fülöp Katalin
7. Gajdár Laura
8. Gergely Ádám
9. Havasi Bettina

10. Klagyvik Dzsenifer Katalin
11. Kolaj Ágnes
12. Kónya Maja
13. Kubinyi Márton
14. Laurencsik Laura
14. Lengyel Zsófia
16. Lipták Enikõ
17. Lopatovszki Noémi

18. Mócsány Viktória
19. Molnár Angelika
20. Molnár Melina
21. Oláh Terézia
22. Oravecz Ádám
23. Orosz Elvira
24. Pardy Balázs
25. Rusz Boglárka Judit
26. Sándor Lilla
27. Spalek Dávid
28. Szabó Anna
29. Széll Krisztián
30. Szentes Ádám
31. Szentiványi Tímea
32. Sztancsek Olivér
33. Tóth Bálint
34. Tuza Karolina
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1. Angyal Mariann
2. Baksa Mátyás
3. Bartkó Lilla
4. Blahó Dávid
5. Blahó Eszter
6. Egyed Viktória
7. Földesi András
8. Grajzel Dávid
9. Gyaraki Benjámin

10. Horváth Ágnes 
11. Huszár Ábel
12. Juhász Dóra
13. Kadlót Anikó
14. Kadlót Zsófia
15. Kiss Boglárka
16. Kovács Benjámin
17. Lászlók Réka

18. Lipták Angelika
19. Magyar Réka
20. Máté Attila
21. Menich Nóra
22. Nagy Dávid
23. Oláh Patrik
24. Pál Bence
25. Pauló Eszter
26. Pintér Réka
27. Rideg Zsolt
28. Sági Ákos
29. Scherer Gábor Sebastian
30. Simon Richárd
31. Somoskõi Réka
32. Sótér Sándor
33. Umeh Annamária Nwando
34. Zagyi Klára Martina

10. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála      pótosztályfõnök: Fónad Éva



127

Tanév az adatok tükrében � Az iskola osztályai

11. A � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Lékóné Lantos Zsuzsanna      pótosztályfõnök: Konti Csilla

1. Balázs Petra
2. Balla Boglárka
3. Barrak Ibrahim Ádám
4. Bartus Annamária
5. Bódi Eszter Anna
6. Bokros Csaba Bence
7. Dóra Dalma
8. Fazekas Marcell
9. Fülöp Norina

10. Gembiczki Dorottya
11. Hracskó Diána
12. Huszár András
13. Kelemen Cintia
14. Kiss Annamária
15. Kolláth Péter
16. Kozma Endre András

17. Laczkó Bianka Claudia
18. László Gyula
19. Mede Anna Fruzsina
20. Mustó Máté
21. Nádasdi Patrik
22. Papp Dávid
23. Paróczai Márton
24. Ringeisen Vivien
25. Somogyi Melinda
26. Szabó István Gábor
27. Szántó Róbert
28. Szarvas Dávid
29. Tordai Péter
30. Tóth Bálint
31. Vernyik Vivien
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11. B � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Tóth Zénó      pótosztályfõnök: Kancsulik Attiláné

1. Ádám Dorottya
2. Bagó Viktória
3. Bakos Ágnes
4. Balázs Zsófia
5. Berta Dávid
6. Bistei Dóra
7. Botos Vivien
8. Braun Adél
9. Dániel Eszter

10. Földesi Gábor Róbert
11. Gelencsér János
12. Golyán Eszter
13. Grajzel Jonatán
14. Hollandi Marcell
15. Holtai Bence

16. Járja Eszter
17. Kovács Brigitta
18. Lakatos Lilla Patrícia
19. Molnár Inez
20. Nyitrai Alexandra
21. Radvánszky Tamás
22. Simon Viktória
23. Szabó Noémi
24. Szpisák Renáta
25. Tarnóczi Tamás
26. Torák Evelin
27. Tóth Johanna
28. Váci Ildikó
29. Verbói Dávid
30. Vincze Nóra
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11. C � Ötosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Árpádné Vincze Marietta      pótosztályfõnök: Cserkúti Edit

1. Bodó Anett
2. Bolla Tímea
3. Csanálosi Edina Kitti
4. Drexler Máté
5. Fehér Lilla
6. Földi Viktória
7. Gyebnár Nóra
8. Hajnovics Réka
9. Jakus Julianna

10. Kiss Tímea
11. Kovács Anett
12. Kovács Barbara
13. Kovács Petronella
14. Kristanová Anita
15. Lakatos Nóra

16. Mede Dávid
17. Nyerges Luca
18. Oravecz Judit Katalin
19. Rácz Adrienn
20. Rácz Lívia Anna
21. Romhányi Fanni 
22. Sipos Eszter
23. Szarvas Maja
24. Tácsik Tamás
25. Tótok Fanni
26. Varga Emese
27. Varga Fanni Alexandra
28. Varga Lilla
29. Zsetkó Nikolett



130

Tanév az adatok tükrében � Az iskola osztályai

11. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Bajnóczi Éva      pótosztályfõnök: Tolnai Gábor

1. Bata Dorottya
2. Bognár Kitti
3. Bús Csaba
4. Czibik Tibor
5. Császár Orsolya
6. Csuka Helga
7. Farkas Eszter
8. Fodor László
9. Fodor Vivien

10. Fülöp Petra
11. Géczi Dorottya
12. Gordos Zsuzsanna Orsolya
13. Horváth Lili
14. Ildzsa László
15. Kasza Balázs
16. Kiss Mariann
17. Koós Brigitta

18. Kristóf Zsüliet Vénusz
19. Laczkó Lilla Noémi
20. Lengyel Janka
21. Lukács Máté
22. Molnár Antal
23. Molnár Petra Andrea
24. Németh Attila
25. Pintér Barbara
26. Pozsonyi Gábor
27. Pozsonyi Péter
28. Puskás Marcell
29. Selmeci Balázs
30. Szarka Viktória
31. Szigedi Zsófia
32. Tóth Balázs
33. Ürmössy Barnabás
34. Végh Zsuzsanna Eszter
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12. A � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Batki Arnold       pótosztályfõnök: Dembrovszky Zsuzsanna

1. Baksa Zsuzsanna
2. Balga Bianka
3. Bársony Balázs
4. Csontos Tamás
5. Dániel Zoltán
6. Danyi Ágnes
7. Danyi Lilla
8. Deák Adél
9. Dénes Fanni

10. Domonkos Bence Tamás
11. Dudoma Péter
12. Dupák Anna
13. Gál András
14. Gressai Ferdinánd
15. Hegedûs Barbara
16. Heizer Katalin
17. Kaári Dávid Sándor

18. Kapás Márton
19. Kárpáti Miklós
20. Král Kitti
21. Lipták Judit
22. Mayer Boglárka
23. Mayer Fruzsina
24. Mester Anett
25. Nagy Máté
26. Nagy Sarolta
27. Pintér Ákos
28. Puszta Szilvia Diána
29. Rozgonyi Dorottya
30. Szarvas Vera Etelka
31. Sztankó Lili
32. Tarnóczi Balázs
33. Tóth Tamás
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12. B � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Karádi Tamás    pótosztályfõnök: Vincze Béláné

1. Ádám Erika
2. Ármós Erika
3. Baksa Viktória
4. Balás Péter
5. Balázs Zsuzsanna
6. Balogh Viktória
7. Bocskai Dénes  
8. Dávid Máté
9. Forgács Barbara

10. Gordos Margit
11. Kálmán József
12. Kereszti Edina
13. Kiss Ákos
14. Kiss Magdolna
15. Krajer Andrea

16. Madar Evelin
17. Németh Nóra
18. Rigó Dorottya
19. Sándor Roland Martin
20. Simon Eszter
21. Somoskõi Soma
22. Szabó Boglárka
23. Terék Zsolt
24. Török Karolina
25. Ujj Anna
26. Unger Szilvia
27. Varga Zsófia
28. Virág Anett
29. Wagensommer Dániel
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12. C � Négyosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Batkiné Tótok Katalin és Borók Sándorné

1. Bábel Dóra
2. Barkó Ivett
3. Batki Attila
4. Bozó Bálint
5. Berze András
6. Czikora Emese
7. Csernok Anikó
8. Ferhan Alida
9. Fülöp Viktória

10. Gergely Gábor Tamás
11. Hegedûs Nóra
12. Kadlót Boglárka Veronika
13. Kárpáti Csaba
14. Kiss Balázs
15. Komáromi Orsolya

16. Kondacs Benjámin
17. Kovács Máté Tamás
18. Kovács Zsolt Antal
19. Kukoricza László
20. Madarász Lili
21. Nagy István
22. Ónodi Zoltán
23. Petrucsik Krisztina Katalin
24. Sisa Attila
25. Susán Krisztián
26. Szabó Ádám
27. Tóth Babett
28. Válóczy Bálint
29. Wei Cheng
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12. D � Hatosztályos gimnáziumi képzés
osztályfõnök: Juhász Zsuzsanna      pótosztályfõnök: Nagy Csaba

1. Balogh Attila
2. Bányik Ádám
3. Barta lászló
4. Bárány Kinga
5. Bodor Tímea
6. Cene Dávid
7. Czene Bernadett
8. Deák Anna M.
9. Dormán Bálint Gyula

10. Dósa Márton 
11. Egyed Enikõ
12. Egyed Evelin
13. Fejes Dorottya
14. Gál Boglárka
15. Gyõri Anna
16. Gyurácz Erika
17. Józsa Gergely

18. Kiss Eszter
19. Kiss Máté
20. Kovács Andrea
21. Kubinyi Júlia
22. Lipták Eszter
23. Mikecz Estilla
24. Mravcsik Mariann
25. Nagy Boglárka
26. Niedermüller Gábor
27. Nyerges Péter
28. Radics Máté
29. Rajkó Ádám
30. Sári Máté
31. Sólyom Veronika
32. Szabó Attila 
33. Tóth Bálint
34. Zsovák Orsolya
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14. évfolyam
osztályfõnök: Kelemenné Berta Mária

1. Babcsán István
2. Bódi Veronika
3. Csizmadia Adrienn
4. Fodor Brigitta Tünde
5. Gáspár Gabriella

6. Koren Csaba
7. Menyhárt Attila
8. Szabó Miklós Endre
9. Tóth Orsolya

10. Varga Anita
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12.A osztály
Osztályfõnök Batki Arnold
Elnök Dr. Fábri Miklós
Létszám 33
Szóbeli feleletek száma 109
Középszintû vizsgák száma 148
Emelt szintû vizsgák száma 20
Érettségi átlag 4,52
Kitûnõk: Balga Bianka, Dániel Zoltán, Dupák Anna, Gál

András, Mayer Boglárka, Mayer Fruzsina, Mester
Anett, Rozgonyi Dorottya, Szarvas Vera, Sztankó
Lili

Jelesek: Baksa Zsuzsanna, Dudoma Péter, Gressai
Ferdinánd, Lipták Judit, Nagy Máté, Nagy Sarolta, 

Dícséretet kaptak:
Balga Bianka - magyar nyelv és irodalom, matem-
atika, német nyelv, ember- és társadalomismeret,
etika
Dániel Zoltán - matematika, történelem
Dudoma Péter - német nyelv
Dupák Anna - matematika, angol nyelv, francia
nyelv
Fodor Vivien - német nyelv
Gál András - matematika, fizika
Kaári Dávid Sándor - angol nyelv
Lipták Judit - matematika
Puszta Szilvia Diána - történelem, angol nyelv, fran-
cia nyelv
Rozgonyi Dorottya - magyar nyelv és irodalom,
matematika, angol nyelv
Szarvas Vera Etelka - magyar nyelv és irodalom
Sztankó Lili - magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, történelem

12.B osztály
Osztályfõnök Karádi Tamás László
Elnök Vinkóné Kovács Mária
Létszám 29
Szóbeli feleletek száma 101
Középszintû vizsgák száma 131
Emelt szintû vizsgák száma 14
Érettségi átlag 4,19
Kitûnõ:   Sándor Roland Martin
Jelesek:  Kiss Magdolna, Németh Nóra, Wagensommer

Dániel
Tantárgyi dicséretet kapott:

Forgács Barbara � angol nyelv
Németh Nóra, Szabó Boglárka, Török Karolina,
Varga Zsófia, Wagensommer Dániel, 
Balázs Zsuzsanna, Kiss Magdolna � magyar nyelv
és irodalom
Ujj Anna � francia nyelv
Baksa Viktória, Balogh Viktória, Wagensommer
Dániel, Szabó Boglárka, Ármós Erika, Balázs
Zsuzsanna � ember- és társadalomismeret, etika

Szóbeli feleletekre dicséretet kapott:
Balogh Viktória, Somoskõi Soma, Sándor Roland
Martin � magyar nyelv és irodalom
Németh Nóra, Somoskõi Soma, Szarka Viktória �
angol nyelv
Somoskõi Soma � földrajz
Rigó Dorottya, Simon Eszter, Somoskõi Soma,
Ármós Erika, Sándor Roland Martin � történelem
Kiss Magdolna � biológia

Érettségi eredmények
2008/2009
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12.C osztály
Osztályfõnök Borók Sándorné
Elnök Vanó Estilla
Létszám 29
Szóbeli feleletek száma 94
Középszintû vizsgák száma 125
Emelt szintû vizsgák száma 32
Érettségi átlag 4,54
Kitûnõk: Bozó Bálint, Csernok Anikó, Ferhan Alida, Gergely

Gábor Tamás, Kovács Máté Zsolt, Kovács Zsolt
Antal, Szabó Ádám, Válóczy Bálint

Jelesek:  Barkó Ivett, Berze András, Czikora Emese, Fülöp
Viktória, Madarász Lili, Nagy István, Susán Krisztián

Tantárgyi dicséretet kaptak:
Bábel Dóra - magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Barkó Ivett - angol nyelv
Berze András - angol nyelv, angol célnyelvi civilizáció
Bozó Bálint - magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, kémia
Czikora Emese - magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol célnyelvi civilizáció, ember- és tár-
sadalomismeret, etika
Csernok Anikó - magyar nyelv és irodalom,
történelem, biológia
Ferhan Alida - magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol célnyelvi civilizáció
Fülöp Viktória - magyar nyelv és irodalom, angol
nyelv
Gergely Gábor Tamás - fizika
Kárpáti Csaba - matematika, angol nyelv
Kondacs Benjámin - angol nyelv
Kovács Máté Tamás - magyar nyelv és irodalom,
matematika
Kovács Zsolt Antal - magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, fizika
Ónodi Zoltán - történelem
Sisa Attila - angol nyelv
Susán Krisztián - matematika, angol nyelv, angol cél-
nyelvi civilizáció
Szabó Ádám - történelem, angol nyelv, angol cél-
nyelvi civilizáció
Válóczy Bálint - történelem

Szóbeli feleletre dicséretet kaptak:
Barkó Ivett - történelem
Berze András - informatika
Csernok Anikó - kémia
Fülöp Viktória - történelem, biológia
Gembiczki Dorottya - informatika
Gergely Gábor Tamás - történelem
Holtai Bence - informatika
Kiss Balázs - magyar nyelv és irodalom, történelem
Kolláth Péter - informatika
Lakatos Lilla Patrícia - informatika
Madarász Lili - történelem
Nádasdi Patrik - informatika
Szabó Ádám - magyar nyelv és irodalom
Torák Evelin - informatika
Tóth Babett - magyar nyelv és irodalom, biológia
Tóth Gábor - fizika
Válóczy Bálint - fizika

12.D osztály
Osztályfõnök Juhász Zsuzsanna
Elnök Doka Gyuláné
Létszám 34
Szóbeli feleletek száma 100
Középszintû vizsgák száma 145
Emelt szintû vizsgák száma 16
Érettségi átlag 4,62
Kitûnõk: Bányik Ádám, Cene Dávid, Deák Anna Gabriella,

Dósa Márton, Fejes Dorottya, Gál Boglárka,
Gyurácz Erika, Kiss Eszter, Lipták Eszter, Mikecz
Estilla, Radics Máté, Tóth Bálint

Jelesek: Balogh Attila, Czene Bernadett, Dávid Máté, Egyed
Enikõ, Kovács Andrea, Kubinyi Júlia, Nagy
Boglárka

Tantárgyi dicséretet kaptak
Cene Dávid - német nyelv
Bányik Ádám, Czene Bernadett, Deák Anna
Gabriella, Dósa Márton, Egyed Enikõ, Fejes
Dorottya, Gyurácz Erika, Kiss Eszter, Kovács
Andrea, Kubinyi Júlia, Lipták Eszter, Mikecz Estilla,
Mravcsik Mariann, Nagy Boglárka, Radics Máté,
Tóth Bálint - magyar nyelv és irodalom
Dósa Márton - francia nyelv
Bányik Ádám, Cene Dávid, Czene Bernadett, Deák
Anna Gabriella, Dósa Márton, Mravcsik Mariann,
Nyerges Péter, Tóth Bálint - matematika
Deák Anna Gabriella, Dósa Márton, Fejes Dorottya, 
Radics Máté, Tóth Bálint - történelem
Deák Anna Gabriella - kémia
Nagy Boglárka - társadalomismeret
Balla Boglárka - fizika
Mikecz Estilla - testnevelés

Dicséret szóbeli feleletekre:
Cene Dávid, Rajkó Ádám - magyar nyelv és iro-
dalom
Zsovák Orsolya - magyar nyelv és irodalom
Bányik Ádám, Kovács Andrea - angol nyelv
Czene Bernadett, Dávid Máté, Dormán Bálint, Kiss
Eszter, Kubinyi Júlia, Mikecz Estilla, Nagy Boglárka
- történelem
Balogh Attila, Tóth Bálint - informatika
Fejes Dorottya - kémia
Radics Máté - matematika
Czene Bernadett - fizika
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Felvételi eredmények

Felvételt nyert: 91%



139

Pillanatképek az iskola életébõl



140

Pillanatképek az iskola életébõl



141

Pillanatképek az iskola életébõl



142

Pillanatképek az iskola életébõl



143

Pillanatképek az iskola életébõl



144

Pillanatképek az iskola életébõl



145

Pillanatképek az iskola életébõl



146

Pillanatképek az iskola életébõl



147

Pillanatképek az iskola életébõl



148

Pillanatképek az iskola életébõl



149

Pillanatképek az iskola életébõl



150

Pillanatképek az iskola életébõl


