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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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