
„…De jelenthet a Bolyai
név a salgótarjáni diák szá-
mára többet, programot is” –
fogalmazta meg Németh
László iskolánk névadó ün-
nepélyére írt köszöntõjében.
Mi, a Bolyai nevét viselõ is-
kolák szövetségének szeren-
csés résztvevõi már bizton
tudjuk, hogy ez nekünk,
„bolyais” diákoknak, taná-
roknak sokkal többet is je-
lenthet. A hat magyarországi
és a három határon túli kö-
zépiskola évente megrende-

zésre kerülõ találkozói bebizonyították, hogy a mate-
matikai-, kulturális- és sportvetélkedõkön túl jelenthet 
l barátságot, egymás segítését, együttgondolkodást, 
l a számunkra furcsának tûnõ szokások elfogadását, 
l a kisebbségben élõ magyarság kultúrájának

megismerését, 
l a határokon túl élõ magyarság vonzódását az

anyaországhoz, 
l a magyar nyelv ápolását más ország állampolgá-

raként, 
l és jelenthet nekünk, Magyarországon élõknek

tapasztalást a kisebbségek magyarság- és haza-
szeretetérõl. 

A legutóbbi találkozóra Kárpátalján, nevezetesen
Aknaszlatinán került sor alig pár nappal ezelõtt. Min-
denkiben él a vágy, hogy megismerjen más városokat,
vidékeket, országokat, embereket és kultúrákat. Nem
volt ez másként velünk sem, amikor elindultunk úti cé-
lunk felé. Ámulva és megilletõdve néztük Munkács várá-
nak áttörhetetlen falait, a Fehér-Tisza és a Fekete-Tisza
tajtékzó összefolyását, a Tatár-hágó és a Vereckei-hágó
panorámáját. De ennél talán sokkal mélyebben belénk
vésõdtek azok a pillanatok, amelyek most arra késztet-
tek, hogy iskolánk ünnepén is megidézzem õket:
l egy háromezres közösség kis iskolájának meg-

nyitó ünnepségét, ahol megjegyzés, fintor, mor-
golódás nélkül büszkén és meghatottan énekel-
ték a Szózatot, a Magyar és a Székely Himnuszt,

l egy keresztény óvoda apró emberkéinek mûso-

rát, ahol a vezetõ óvónõ drága testvéreimnek
szólítva köszöntötte a találkozó résztvevõit,

l egy emlékmû megkoszorúzását, ahol a malenkij
robotra elhurcolt magyarok hozzátartozóival
együtt emlékezhettünk, és hajthattunk fejet a 40
ezer – 18 és 50 év közötti – magyar és német
származású férfi áldozat emléktáblája elõtt,

l a Himnusz éneklését Zrínyi Ilona szobránál,
l és látni azt a helyet, ahonnan a kárpátaljai ma-

gyarság egy tapodtat sem mozdult el, mégis 17
ország állampolgára volt az elmúlt évtizedekben.

A Bolyai nevet viselõ iskolák határokon átívelõ kap-
csolata, barátsága tovább erõsödött ezzel a kárpátaljai
találkozóval. Nem véletlen ez a szoros kapcsolat, hi-
szen évrõl évre azonosak az ünnepeink, vetélkedõink,
megemlékezéseink, nevezetesen Bolyai János mun-
kásságának, szellemiségének megõrzése, ápolása. De
mit jelent napjainkban ez a szellemiség? Gondolhatott
valaha arra, hogy magyar tudósként több ország okta-
tási intézménye viszi tovább a nevét? Eszébe jutott,
hogy Marosvásárhelyen kívül Budapesten, Ócsán,
Kecskeméten, Szombathelyen, Mosonmagyaróváron,
Salgótarjánon túl Zentán, Aknaszlatinán is ismert lesz
a neve? Nem valószínû. Mint ahogy arra sem gondolt,
hogy a megváltoztatott magyar határokon túl õrzik hír-
nevét azok, akiknek anyanyelvük, magyarságuk õrzé-
se meghatározza a mindennapi életet.

Leckét kaptunk mi Aknaszlatinán mindannyian ki-
tartásból, nehézségek leküzdésébõl, összefogásból, ér-
tékek õrzésébõl és nem utolsó sorban hazaszeretetbõl.
Hallgatva a kárpátaljai vendéglátókat sokszor gondol-
tunk arra, valóban meg kell tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk. Vajon kellõképpen értékeljük-e azt,
amink van? Értékeljük a lehetõségeinket, küzdünk ér-
tük? Vannak céljaink, amelyeket minden nehézség el-
lenére is megtartunk és hisszük, hogy elérjük? Mit
adunk tovább diákjainknak? Tudást, ismeretet, lehetõ-
séget az érvényesülésre? Az értékeket devalváló világ-
ban adunk-e eligazodási pontot, megtanítjuk, mi a kü-
lönbség jó és rossz, elviselhetõ és elfogadható közt?

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai, eredményei, volt
diákjaink visszajelzései azt mutatják, igen. Bolyai
nyomában haladva visszük tovább a hagyományokat,
õrizzük az értékeket, és újulunk meg minden egyes
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Pálfalvai Zoltán
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érettségi vizsgát tett diákkal, OKTV-döntõssel, külön-
bözõ tanulmányi versenyek résztvevõivel, a Bolyai
körök elõadóival. Õk viszik tovább a Németh László-i
gondolatot, a Bolyai név adta kötelezettséget, a progra-
mot, hogy kipróbálják magukat a gimnáziumi évek
alatt, hogy magasra törjenek és legyõzzék az akadá-
lyokat.

A kárpátaljai találkozóra visszatekintve bízom ab-
ban, hogy olyan közösség tagjai vagyunk és leszünk
továbbra is itt mi mindannyian, amelyben érték a múlt
ismerete és érték a jövõ megteremtése. Amelyben ta-
nár és diák együtt õrzi és viszi tovább az értékeket, a
tudást, az anyanyelv szeretetét, a megújulás képessé-
gét és Bolyai János hírnevét országhatáron belül és túl.

Békésy György fizikus mondta egyszer: Ha egy
utazóról külföldön kiderül, hogy magyar, majdnem
mindig fölteszik a kérdést: „Hogy lehet, hogy egy ilyen
kicsiny ország annyi intellektuálisan kimagasló tudóst
adott az emberiségnek?” Vannak olyan magyarok,
akik erre megpróbáltak felelni. Magam részérõl nem

tudok választ, de valamit azért megemlítek. Amikor
Svájcban éltem, ott minden békés volt, nyugodt és biz-
tonságos. Magyarországon más az élet. Mindnyájan
folyamatos harcot vívtunk majd mindenért, amit el kí-
vántunk érni. Volt, amikor nyertünk; volt, hogy vesz-
tettünk, de végül is túléltük. Az embereknek szüksé-
gük van az ilyen kihívásokra, és ez mindig megadatott
Magyarország hosszú történelme során.

Ezek a gondolatok összecsengenek a kárpátaljai ta-
pasztalatokkal. Nekünk magyaroknak itthon és más
országban évszázadokon keresztül kijutott a kihívá-
sokból, a küzdelmekbõl, a túlélésért folytatott harcból.
A tét máig ugyanaz: az értékek õrzése és átmentése.
Kiknek lehetne ez manapság biztosabban feladata,
mint az iskoláknak? Aknaszlatina, Zenta, Marosvásár-
hely példája adhat erõt és buzdíthat bennünket a min-
dennapok harcában, amelyet a jövõnkért vívunk, a jö-
võ nemzedékéért, a holnapért.

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

Új képzés iskolánkban
A két tanítási nyelvû hatosztályos képzésrõl szülõi szemmel

Egy évvel ezelõtt örömmel fogadtuk a bejelentést,
hogy a Bolyai János Gimnázium 2009 szeptemberétõl
bevezeti az angol két tanítási nyelvû hatosztályos kép-
zést. 

Eddig is vonzónak találtuk, hogy Salgótarjánban van
olyan középiskola, ahol a gyermekek az általános iskola
6. évfolyamának befejezése után újabb 6 évig folytathat-
ják tanulmányaikat egy másik intézmény falai között, de
igazán szerencsésnek éreztük magunkat, hogy gyerme-
keink elsõként élhetnek a most felkínált lehetõséggel.

Minden szülõ szeretné, ha gyermeke nyelveket tanulna,
de egyre nagyobb az igény a használható nyelvtudásra.

Különórák helyett jobb választásnak bizonyult, ha
órarendbe építve, a többi tantárgy mellett, heti 8 majd 7
órában, tudásszint szerinti 10-10-10 fõs csoportokban sa-
játítják el az angolt mint célnyelvet 2 éven keresztül,
majd 9.-tõl az osztály választása szerint, további három
tárgyat is angolul tanulnak.

Persze a gyerekek kicsit féltek még az elején, hogy ez
esetleg több tanulást kíván, idõigényesebb lesz a felké-
szülés angolul egy-egy tantárgyból, de szülõként igyek-
szünk meggyõzni õket, hogy képesek erre, és nagyon
sok elõnyük származik majd nyelvtudásukból a tovább-
tanulás és a munkavállalás terén is.

Már a Gólyatáborból felejthetetlen élményekkel, a le-
endõ osztálytársak MSN és e-mail címeivel gazdagodva
tértek haza. Az általános iskolához képest rengeteg válto-
zás történt a napirendben, a tanulás mennyiségében és
minõségében, de ugyanakkor a színes diákélet, az új ba-
rátságok, a sok program nagyban megkönnyítette a beil-
leszkedést.

Az angol nyelv tanítása valóban magas színvonalon,
beszédcentrikusan és látványos eredménnyel folyik. A

sikerhez természetesen a tapasztalt nyelvtanárok lelkiis-
meretes munkája mellett szükséges a rendszeres és ala-
pos otthoni felkészülés is a gyerekek részérõl.

Az osztályban tanító pedagógusok közvetlenek, segí-
tõkészek, és igyekeztek fokozatosan kialakítani az elvárt
tanulási szintet, felállítani a követelményeket.

A sok jó képességû és szorgalmas tanuló pozitív ha-
tással volt egymásra. A gyerekek rövid idõ alatt összetar-
tó, ütõképes csapattá kovácsolódtak, amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint az, hogy a játékos Gólyaavató vetélke-
dõjét a Bolyai történetében elõször egy hetedikes osztály,
a 7. B nyerte!

A jelvényavató ünnepséget követõen a remek hangu-
latú Tanár-Szülõ-Diák ismerkedõ esten az egymással
folytatott beszélgetések után megerõsítést nyert, hogy az
iskola, ami az elkövetkezõ 6 évben gyermekeink máso-
dik otthona lesz, jó választás volt.

Mi, Szülõk, akik boldogan voltunk örömük szemta-
núi és részesei 2009 õszén, büszkén figyeltük õket egy
évvel késõbb is, amikor 8. B-s rendezõ osztályként ügye-
sen, talpraesetten szervezték és rendezték meg ezt az
emlékezetes estet az újonnan érkezõ osztályoknak.

Elégedettek vagyunk az iskolával és a képzéssel, mivel
kedvesek és igényesek a tanárok. Noha közülünk nem
mindenki beszél angolul, de laikusként megítélve is lát-
hatjuk, hogy óriási léptekkel haladnak a nyelvtanulás-
ban, s egy év alatt is rengeteget fejlõdtek. A haladósok ré-
gebbtõl, de már a kezdõs csoport is újságcikkeket,
könyvrészleteket olvas. S ami különösen szimpatikus, az
az, hogy az osztály igazi közösség. 

A 7. B osztály szülõi közössége nevében
Csabainé Freistág Erzsébet, Király Beáta

Langár Ágnes, és Válóczi Mónika
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A két tanítási nyelvû hatosztályos képzésrõl diákszemmel

A kezdõ csoportból:
„Lassan másfél éve tanulom az angol nyelvet heti

igen magas óraszámban. Általános iskolában németet
tanultam – melyet, mellesleg, egyáltalán nem szerettem
– s kiskori álmom teljesült azzal, hogy bekerültem a Bo-
lyaiba. Az pedig, hogy a város történetében elõször hat-
osztályos két tanítási nyelvû képzés indult, és nekem si-
került ide bejutnom, még inkább okot adott az ünnep-
lésre. Persze féltem is, hogy én, aki egyáltalán nem ta-
nult angolul, hogy fogok boldogulni itt. Hetedik osztály
elején három csoportba osztottak minket: kezdõ, közép-
haladó és haladó csoportokba. Természetesen azok,
akik nem angolt tanultak az elõzõ iskolájukban – szinte
kivétel nélkül – a kezdõbe kerültek. Nem gondoltam vol-
na, hogy ennyire meg fogom szeretni az angolt. Az osz-
tályunk összetartó, s ez sokban köszönhetõ a nyelvnek
is: leülünk a másikkal, ha valami nem világos, segítünk
egymásnak, néha vitatkozunk egy-egy mondat nyelvta-
ni megoldásában vagy nyelvi megfogalmazásában. Egy-
szóval a három nyelvi csoport – függetlenül attól, hogy
nincs együtt angolórákon – fejleszti egymást. S azt hi-
szem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a 4-5

év múlva esedékes egyetemi vagy fõiskolai jelentkezési
lapunkon valamilyen angollal kapcsolatos szak biztosan
be lesz jelölve.”

(Géczi Luca 8. B)

A középhaladó csoportból:
„Amióta ebbe az osztályba járok észrevehetõen so-

kat fejlõdtem – én is, meg szerintem az osztályban
mindenki –, angolból. Rengeteget tanultunk ez alatt az
egy év alatt. Igaz 7. osztályban heti 8 angolóránk volt,
most már csak 7, de így is nagyon sokat haladunk és
tanulunk. Remélem, hogy 12.-re össze tudom hozni a
felsõfokú nyelvvizsgát. Az osztály 3 részre van osztva
órákon, és én a középhaladó csoportba tartozom, ami
szerintem egy elég erõs csapat. Nagy Csaba tanár úr
próbálja belõlünk kihozni a legjobbat.”

(Mogyoró Virág 8.B)

„Ebben az iskolában egy év alatt annyit fejlõdtem
angolból, mint az elõzõ iskolámban 4 év alatt. Szóval
igazán megéri itt tanulni.”

(Aranyosi Kinga 8.B)
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„Már a második évemet kezdem ebben az osztály-
ban és ebben a tanítási formában. Mi a két tanítási
nyelvû osztály vagyunk, ezáltal magas óraszámban
tanuljuk az angolt. A heti hét angolóra lehetõvé teszi
számunkra, hogy minden nap gyakoroljuk a nyelvet.
Bár a többi tantárgy mellett minden nap kell készül-
nünk a másnapi angolra is, mégis leendõ nyelvtudá-
sunk szempontjából ez lehet a legoptimálisabb. Másik
nagy elõnye ennek az oktatási formának, hogy cso-
portokra osztva tanuljuk az angolt. A csoportban csak
tízen vagyunk, ezért tanárunk sokat foglalkozik ve-
lünk egyénileg is. A magas színvonalú oktatás pedig
lehetõvé teszi számunkra, hogy minél jobban elsajá-
títsuk ezt a nyelvet.”

(Vanó Krisztián 8.B)

A haladó csoportból:
„Amikor megtudtam, hogy a Bolyaiban nemcsak

„sima”, hanem két tanítási nyelvû hatosztályos kép-

zés is indul, egyértelmû volt számomra, hogy ez
utóbbi osztályba jelentkezzek. Nem is csalódtam
benne, hiszen nagyon jó a közösség, a lehetõ legjobb
tanárokat kaptam meg és igen, a Bolyai, a közhiede-
lemmel ellentétben, még mindig ugyanolyan jó, mint
régen volt.”

(Nyikes Zsombor 8.B)

„A Bolyai János Gimnázium hatosztályos két taní-
tási nyelvû osztályába jelentkeztem, hogy az angol
nyelvi tudásomat még magasabb szintre emelhessem.
Ezelõtt, elõzõ iskolámban már 6 évig tanultam az an-
gol nyelvet, ami nagyon jó alapokat adott a folytatás-
hoz. Ez a képzés rengeteg lehetõséget biztosít a nyelv-
tudás fejlesztéséhez. A haladó csoportba járok, ahol
Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõ a tanárunk. Minden
nap nagyon sokat tanulhatunk az óráin. Nagyon örü-
lök, hogy ebbe az osztályba járhatok.”

(Magnucz Márton 8.B)

A két tanítási nyelvû hatosztályos képzésrõl osztályfõnökként

A tanulók központi írás-
beli és a hozott tanulmányi
eredmények alapján nyertek
felvételt ebbe a képzési for-
mába. A 30 fõs osztály egy-
harmada naponta jár be Sal-
gótarján környéki települé-
sekrõl, s 13 különbözõ álta-
lános iskolából érkezett eb-
be az osztályba: 7 salgótarjá-
ni és 6 vidéki iskolából.

Sokféle elõképzettségû,
de jó képességû tanuló ke-
rült egy osztályba. Aktív,
nyüzsgõ és lelkes kisdiákok,
ezt már a gólyatáborban is

megtapasztaltam, akik nagyon szeretnének bizonyí-
tani az új iskolában, mely valamennyiüknek a tanu-
lásban minõségi és bizony mennyiségi változást jelen-
tett. Emberileg nagyon rendes kis társaság, olyan iga-
zi gyerekek. Sok türelem és megértés kell hozzájuk,
de sok örömet is tudnak szerezni. Jól lehet az órákon

dolgozni velük és lehet rájuk számítani. Szeretnek eb-
be az iskolába járni.

Az év eleji szintfelmérõ alapján 3 csoportot képez-
tek (kezdõ, középhaladó és haladó szinten) az inten-
zív, heti 8 órás, a két tanítási képzésre felkészítõ an-
golórákon. Az õ tantervükben – legnagyobb sajnála-
tomra – nincs 2. idegen nyelv, hiszen a törvényi elõírá-
soknak megfelelõ heti óraszámmal dolgozunk.

Nagy a versenyszellem, a korosztályos tanulmá-
nyi versenyekbe sokan bekapcsolódtak. A legki-
emelkedõbb eredmények matematikából és angol
nyelvbõl születtek, valamint a könyvtárhasználati
országos versenyen. De jeleskednek országos és
nemzetközi szinten is a modern- és társastáncok-
ban, s különbözõ sportágakban is. Az élboly verse-
nyez, de a többség is nagyon igyekvõ, a munkához
való hozzáállásuk jó, a tanulás érték ebben az osz-
tályban. A közösségi munka: az iskolai diákönkor-
mányzatban, vagy osztály szinten is vonzó, lelkesen
és eredményesen vesznek részt minden megmozdu-
lásban legyen szó a gólyaavatóról, diáknapról, a Ki
tud többet Bolyairól? vetélkedõrõl, a Christmas

Dembrovszky 
Zsuzsanna

osztályfõnök
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Partyról, a városi adventi sokadalomról, az iskolai
nyílt napokról, papírgyûjtésrõl, avagy a honismereti
tábor fõzõversenyérõl.

Örülök, hogy elvállaltam az osztályfõnökséget, s
kíváncsian várom, hogy az alapozó évek után a két
tanítási nyelvû tantárgyakban hogyan állják meg a
helyüket. A nyelvtanárok gondos felkészítõ munká-

ja, s a gyerekek lelkesedése és munkabírása, bízom
benne, meghozza a tõlük elvárható eredményt. Ha
ki-ki a saját képességeinek megfelelõen és kellõ
szorgalommal teljesít, a legjobbat hozva ki magá-
ból, meg leszek velük elégedve. S remélem, megma-
radnak ilyen õszinte, lelkes, összetartó kis közös-
ségnek.



Az Országos kompeten-
ciamérés 2009 fenntartói, is-
kolai és telephelyi jelentés rö-
vidítve OKM 2009 FIT jelen-
tés, köznapi értelemben a
kompetenciamérés.

2009. május 27-i dátummal
immár hetedik alkalommal ke-
rült sor az Országos kompe-
tenciamérésre, amelyen min-
den 6., 8. és 10. évfolyamos ta-
nuló részt vett. Az ország ösz-
szes iskolájának minden telep-
helyén minden 6., 8. és 10. év-
folyamos tanuló az erre kikép-
zett felmérésvezetõk irányítá-

sával és felügyeletével, azonos idõpontban és azonos kö-
rülmények között írta meg a felmérést, amelynek során
2x45 perc hosszúságú matematikai és 2x45 perc hosszú-
ságú szövegértési tesztet, valamint egy Tanulói kérdõívet
töltöttek ki a tanulók. Emellett az intézmények vezetõi is
kitöltötték az Iskolai és Telephelyi kérdõíveket.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tarto-
zó javítókulcsokat és a kérdõíveket az Értékelési Köz-
pont munkatársai állították össze sokéves mérési ta-
pasztalatuk birtokában, a
legkorszerûbb tesztelméleti
és mérési tendenciák figye-
lembevételével. 

A tesztek elsõsorban
olyan matematikai és szö-
vegértési eszköztudást mérõ
feladatokból álltak, amelyek
alapvetõen nem az iskolai
tanterv konkrét megvalósu-
lását mérik, hanem a tanu-
lóknak azt a képességét,
hogy a tanultakat hogyan ké-
pesek alkalmazni valódi
problémák, megoldandó
helyzetek esetében.

A továbbiakban három na-
gyobb szempont szerint kerül

bemutatásra az iskola tanulóinak eredménye a többi is-
kola eredményéhez viszonyítva: elemezhetjük diákjai-
nak átlagos képességét, az iskola diákjainak eloszlásjel-
lemzõit a képességskálán, valamint a tanulók elhelyez-
kedését a képességskálán. A táblázatok és ábrák tájékoz-
tató jellegûek, mélyebb elemzésükhöz egyéb – az OKM
2009 FIT jelentésben szereplõ (itt fel nem tüntetett) –
adatok és ábrák is szükségesek. Az alábbi elemzés az itt
nem látható ábrákat és adatokat is figyelembe veszi, a
tényszerûbb tájékoztatás érdekében.

1. Standardizált átlagos képességek 
Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-

résben részt vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk az 1. táblázatban.

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

2. A diákok képességeloszlásának néhány jel-
lemzõje az iskolánkban és azokban a részpopuláci-
ókban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

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

11

A megújuló közoktatás jegyében

Kompetenciamérés – 2009 

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési

szakértõ
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A megújuló közoktatás jegyében

Szövegértés
8. évfolyamon: Diákjaink több mint 85 % - a az or-

szágos átlagnál szignifikánsan  jobb képességû.
Az észak-magyarországi régióban és a salgótarjáni

kistérségben mértekhez képest is diákjaink szignifi-
kánsan jobb képességûek. 

10. évfolyam esetében: Diákjainknak kb. 75 %- a az
országos átlagnál jobb képességû. A fent nevezett ré-
gióban mért diákok képességénél a mi diákjaink ké-
pessége jobb, a gimnáziumok telephelyein mértekhez
képest hasonló képességûek tanítványaink.

Matematika
8. évfolyamon: 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 tartományába.

10. évfolyam esetében: Az országos, az észak-ma-
gyarországi régiói és a salgótarjáni kistérségitõl is
szignifikánsabb jobb a teljesítmény, a gimnáziumoké-
val lényegében azonos a képességpont. Az észak-ma-
gyarországi régióban mért átlag fölötti eredményt ért
el tanulóink több mint 75%-a.

3. A tanulók eloszlá-
sa a képességskálán 

Az adatok elemzésé-
ben fontos szerepet ját-
szanak a szakmai és sta-
tisztikai szempontok
alapján meghatározott
képességszintek. A tanu-
lók képességéhez négy
kategóriát rendeltek a
mérés alapján. A legfon-
tosabb ismérv, hogy a 2.
képességszint az a mini-
mális szint, amely szük-
séges további ismeretek
megszerzéséhez és a
mindennapi életben való
eligazodáshoz.

Az 1. és 2. ábrák
szemléletesek, az ered-
mények jól összehason-
líthatóak. 

Szövegértés (1. ábra)
A 8. évfolyamon tanulóink kb. 80%-a 3. és a 4. ké-

pességszintbe esik (ez rendkívül jó teljesítmény), a 2.
szintbe 21,2%-a. Az 1. szintbe és az 1. szint alatt egyet-
len tanulót sem találunk.

A 10. évfolyamon a hatosztályos (D) tanulóink kö-
zül senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, az 1. szint-
be 3,3%, 13,3% a 2., 83,3% a 3., és a 4. szintbe egyet-
len tanuló sem sorolható.

A 10. évfolyamon a négy- ill. ötosztályos
(A,B,C) tanulóink közül senki nem esik az 1. szint
alatti szintbe. Az A osztályban az 1. szintbe, 4,2%
(1 tanuló), 29,2% a 2., 62,5% a 3., és 4,2% (1 tanu-
ló) a 4. szintbe sorolható. A B és C osztályban
egyetlen tanuló sem esik az 1. szintbe. Lényeges
különbség figyelhetõ meg a 2. és 3. szintbe esõ ta-
nulók arányát tekintve. A B osztályban a 2. szint-
be esõk 56,5%), míg a C osztályban a 3. szintbe
esõk (69,2%) vannak többségben. A B osztályból
17,4%, illetve a C osztályból 13,8% tanuló a 4.
szintbe sorolható.

Ezen az évfolyamon a tanulók képessége jól elkü-
löníthetõ a különbözõ osztályokban.
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Matematika(2. ábra)
A 8. évfolyamon tanuló-

ink több mint 80%-a a 2. és
a 3. képességszintbe esik, a
4. szintbe 12,1 %-a. Az 1.
szintbe 6,1 %-a és az 1. szint
alatti tartományba egyetlen
tanuló sem tartozik.

A 10. évfolyamon a
hatosztályos (D) tanuló-
ink közül senki nem esik
az 1. szint alatti és az 1.
szintbe; csupán 13,3% a
2., de több mint fele (54,5
%) a 3., és 30,0% a 4.
szintbe sorolható. Ez ki-
magaslóan jó eredmény-
nek számít, nemcsak is-
kolai, hanem országos
összehasonlításban is.

A 10. évfolyamon a
négy- ill. ötosztályos (A, B
és C) tanulóink közül sen-
ki nem esik az 1. szint
alatti szintbe. Az 1. szint-
be, 4,2% (a), 4,3% (b) és 6.9% (C). A további két szin-
ten jelentõsebb eltérés mutatkozik a három osztályt
összehasonlítva. Míg az A osztályban a 2. szintbe a ta-
nulók 37,5%-a tartozik, addig a B osztályban 60,9% és
a C osztályban 58,5%. A 3. szintben is hasonló a hely-
zet fordított arányban, míg az A osztályban a tanulók
54,2%-a tartozik, addig a B és C osztályban 21,7% és
21,6 %-a. A 4. szintbe a B osztályból tartoznak a leg-
többen 13,0%, míg az A és C osztályból 4,2% és 6,9%. 

A fenti adatok ismeretében a szövegértési és mate-
matikai képességek jól jellemzik az egyes osztályok

összetételét. Jól látszik, hogy melyik osztály melyik te-
rületen erõsebb és melyiken kell a hiányosságok pót-
lására nagyobb gondot fordítani. A felzárkóztatás-fel-
zárkózás történhet osztály szinten, esetleg csak egy-
egy csoportban, de akár egyénileg is. 

Az idén, csakúgy mint tavaly is, minden diák a ka-
pott azonosítója segítségével az interneten keresztül
(www.kompetenciameres.hu) saját eredményét is
meg tudja nézni, így a fenti adatok ismeretében min-
den diák el tudja helyezni magát a képességskálán,
mind országos, mind helyi környezetben.
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A szülõi munkaközösség éves munkája
(Köszönet a leköszönt vezetõnek)

A mai világban az iskola
nem létezhet a szülõk támoga-
tása nélkül. Nagyon fontos,
hogy a közös cél, „a gyerek” ér-
dekében együtt dolgozzon ta-
nár és szülõ. 

A Bolyai János Gimnázium
és Szakközépiskola szülõi
munkaközössége rendkívül tá-
mogató, pozitívan állnak min-
den javaslat mellé, és nyitottak
minden olyan feladat felé,
amely valamilyen szempontból
az iskolai életet, a feltételeket hi-
vatott javítani.

A szülõi munkaközösség tagjai hatékonyan mozgósít-
ják az osztályok szülõit a különbözõ rendezvények lebo-
nyolítására, szervezésére, részvételre, anyagi támogatásra.
A munkaközösség vezetõje meghatározó ebben a munká-
ban, hozzáállása, példamutatása irányadó a többi szülõ szá-
mára. 

A munkaközösség munkáját hosszú éveken keresztül
irányította lelkesen és felelõsségteljesen Vinczéné Járinka
Magdolna, az SzMK leköszönt elnöke. Mindkét lánya a Bo-
lyaiban tanult, így több éven keresztül elõször a munkakö-
zösség tagjaként, majd vezetõjeként tevékenykedett.

Pedagógus lévén rengeteg saját tapasztalattal rendelke-
zik az iskolai élet minden területét illetõen. Meglátásai, öt-
letei és javaslatai mindig az iskola hírnevének öregbítése cí-
mén fogalmazódtak meg. Vezetése alatt igyekezett tovább-
vinni azokat a már hagyományossá vált rendezvényeket,
amelyeket elõdei vezettek be, és azon munkálkodott, hogy
ezeket színvonalasan valósítsa meg a szülõi munkaközös-
ség. 

Így minden évben megrendeztük közösen a Bolyai Estet
és a Szülõk-nevelõk bálját. A Bolyai Est bevételét a munka-
közösség a szociálisan arra rászoruló tanulók támogatására
fordította. A bált pedig mindig valamilyen nemes cél meg-
valósítása érdekében szerveztük.

Az elmúlt évben a „Pados bált” rendeztük, és a bevétel-
bõl sikerült két termet új padokkal berendezni.

Emellett a munkaközösség aktívan bekapcsolódott a
tanév végi Helyismereti tábor megszervezésébe. A szülõk

külön fõzõcsapatot szerveztek a fõzõversenyen - természe-
tesen versenyen kívül-, és a különbözõ osztályok szülõi
sok-sok finomsággal járultak hozzá a nap gasztronómiai él-
vezetéhez, így készült rétes, túrós lepény, fánk, herõce,
gombóc, tócsni.

A fõzõverseny napján különbözõ mesterségek mutat-
koztak be, pl. kosárfonó, mézeskalácskészítõ. Õket szintén
a szülõk segítségével hívtuk meg. Természetesen a fõzés-
hez szükséges fát is minden évben szülõk biztosítják.

A szervezési munkák mellett a szülõi munkaközösség
figyelmet fordított a pedagógusok köszöntésére is. Pedagó-
gusnapon a munkaközösség vezetõje szívhez szólóan és el-
ismerõ köszönettel fordult a pedagógusokhoz, méltatva az
egész év során végzett áldozatos munkájukat. A nõnapon
pedig a választmány férfi tagjai köszöntötték a tanárnõket
egy-egy szál virággal a nemzetközi nõnap alkalmából.

A munkaközösség vezetõje fontosnak tartotta, hogy ka-
rácsony és húsvét elõtt az ünnepre készülve hozzájáruljon
az iskola ünnepi díszbe öltöztetéséhez. Minden évben gon-
doskodott az adventi koszorúk felújításáról és a húsvéti asz-
tali díszek megújításáról.

Ezen feladatokon kívül, ha az iskola a dokumentumait
módosította vagy felülvizsgálta, a szülõi munkaközösség
vezetõje véleményezési jogkörével élve részt vett ezen fel-
adatok végrehajtásában is. 

Igazgatóhelyettesként éveken keresztül dolgoztam Mag-
dival. Mindig nyitott volt a kéréseink irányában. Önzetlenül,
igényesen és fáradhatatlanul vett részt a feladatok megvaló-
sításában. Mindig konstruktív elképzelései voltak a kivitele-
zéssel kapcsolatban és bármely kérdést, elvégzendõ felada-
tot õszintén megbeszéltünk, mielõtt elkezdtük a munkát.
Kedves, kiegyensúlyozott egyénisége jó hatással volt az
egész választmány munkájára. Mindig kitartóan és ered-
ményesen végezte az elvállalt feladatokat. Munkavállalása,
munkavégzése példaértékû mindenki számára.

Összegezve az elmúlt éveket, köszönettel tartozunk
Vinczéné Járinka Magdolnának több éves kiemelkedõ
munkájáért. Elismerésképpen a Bolyai Napokon megkapta
az iskola egyik legrangosabb kitüntetését, a Bolyai Emlék-
plakettet és Díszokiratot. 

Úgy gondolom, hogy Magdi méltó erre a kitüntetésre és
õszinte szívvel gratulálunk neki, valamint további munkájá-
hoz kívánunk jó egészséget, kitartást és sok sikert.

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes
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Nagy örömömre szolgál
megírni e cikket a diákön-
kormányzat munkájáról.
Mint a DÖK elnöke széles lá-
tókörben tudtam szemlélni
mind a diákönkormányza-
tot, mind a diákok igényeit
iskolánkban.

Az évet, mint minden al-
kalommal, a gólyatáborban
kezdtük, ahol igyekeztünk a
gólyákat közelebb hozni a
gimnáziumi élethez, bemu-
tattuk nekik a diákönkor-
mányzat tevékenységét, se-

gítettünk a játékos vetélkedõ lebonyolításában.
Ezután programfüzetünket fellapozva a Tanévnyi-

tó Fesztivál felé vettük utunk, ahol a Suli Show kerete-
in belül bemutattuk iskolánkat és diákönkormányza-
tunkat Salgótarján Fõ terén.

A DÖK számára minden évben az év eleji alakuló
gyûlés a legfontosabb esemény. Ekkor készítjük elõ
éves programtervezetünket, melyet késõbb az iskola
vezetõségével is el kell fogadtatnunk. Ezen a gyûlésen
köszöntjük új tagjainkat, s segítünk nekik bekapcso-
lódni a munkába.

Minden évben tartunk két közgyûlést. Itt a diákok
által összegyûjtött kérdéseket tesszük fel a vezetõség-
nek, s beszámolunk aktuális programjainkról.

A tavaszi és õszi papírgyûjtés sem maradhat ki a
felsorolásból, az ebbõl befolyt összegbõl fedezzük
mûködésünkhöz szükséges kiadásainkat.

Ezeken felül számos, mára már hagyománnyá váló
programot is szervezünk, mint például a Karaoke-party,
a Rockest, a Valentin-napi õrület (üzenõfal, üzenetküldé-
si lehetõség), s a karácsonyi ünnepek közeledtével a mé-
zeskalácssütés és vásár, amelynek egy kellemes mellék-
hatása az iskolát betöltõ ínycsiklandó mézeskalács illata.

Sajnos a régi hagyománynak számító Suli-diszkót
és a Suli-újságot fellendíteni az elmúlt évben sem sike-
rült, de az elkövetkezendõ években igyekszünk e
programokat is újra beindítani.

Az év végi helyismereti tábor keretén belül lebo-
nyolításra kerülõ túra szervezésében és megvalósítá-
sában is segédkezünk, igyekszünk érdekessé és figye-
lemfelkeltõvé tenni az állomások feladatait.

Nem csak az iskolánkon belül tevékenykedik diák-
önkormányzatunk. Bekapcsolódunk a Salgótarjáni
Városi Diákönkormányzat munkájába is. Részt ve-
szünk különbözõ városi rendezvényeken; a DÖK ve-
zetõk találkozóján a Medves Hotelben, a fõiskolán
szervezett Pupák kupán, stb.

A diákönkormányzat munkája azonban nehézsé-
gekbe is ütközhet, ezért elengedhetetlen egy felnõtt
segítõ a csapatban. A diákönkormányzatot segítõ ta-
nár Czene Éva tanárnõ, akinek ezúton szeretném
megköszönni magam és a DÖK csapat nevében oda-
adó munkáját.

Zárásképpen hozzáteszem, hogy a DÖK tagjaként
nemcsak az iskola „hivatalos” életébe kapcsolódha-
tunk be, hanem egy nagyon jó társaság, egy csapat
tagja lehetünk, rengeteg ismeretséget szerezhetünk.
Ezért is annyira jó tagnak lenni.

Csatlakozzatok hozzánk bátran, jó móka lesz!
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Kiss Mariann
12.D

A bolyais DÖK élete és munkája
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Gólyatábor – 2009. augusztus 24–25.

Az elõzõ években érdek-
lõdéssel hallgattam a kollé-
gák beszámolóit a megrende-
zett gólyatábori élményeik-
rõl. Nekem ez volt az elsõ,
amire azt mondják, „az elsõ
mindig emlékezetes”.

Az elsõ napot nagy érdek-
lõdéssel vártuk, vajon min-
denki ott lesz, hogy sikerül,
milyen benyomást keltünk
új diákjainkban? Rövid kö-
szöntõ, bemutatkozás és
osztályokra rendezõdés után
birtokba vettük a tábort 2

napra. A gyerekek elmondták, nagy várakozással te-
kintettek õk is a tábor elé. Egy rövid pihenõ után el-
kezdõdtek a programok, osztályfõnöki, DÖK foglalko-
zás, drogprevenció (kortárs segítõvel), önismereti tré-
ning (Czene Évivel, Kancsulik Attiláné-Editkével).
Délután sportfoglalkozás volt a tábor területén
Czímerné Séber Darinka és Czene Évi vezetésével,
mely nagy sikert aratott.

A vacsora után játékos vetélkedõt tartottunk az
ebédlõben, amelyet rock koncert követett. A hangulat
olyan jó volt, hogy a fél tízre tervezett takarodó 11 órá-
ra tolódott el. Bár a gyerekek ezt az idõpontot is kora-
inak tartották. Leginkább a „soha takarodónak” örül-
tek volna a legjobban.

Másnap, kicsit fáradtan ébredt a tábor ideiglenes la-
kossága. Voltak olyan diákok, aki másfél órácskát
aludtak csupán (mi se sokkal többet...).

A keddi programok között szerepelt a rendhagyó
irodalomóra Fónad Éva, Kancsulik Attiláné, Lékóné
Lantos Zsuzsanna és Sóvári László kollégák vezetésé-
vel. Ezután a kezdõ évfolyamosok átvehették új iskolá-
juk egyenruháját, hiszen ma délután már ebben me-
gyünk a Városi Tanévnyitó ünnepélyre. Emiatt egy ki-
csit késõbb kezdtük a természetismereti foglalkozásun-
kat (Bagyinszki Boglárka, Czene Éva, Gál Petra és Nagy
Csaba vezetésével), de nyugodtan mondhatom megér-
te a várakozást, mert nemcsak a gyerekek hallgatták le-
nyûgözve az elõadásokat, hanem mi pedagógusok is.

Itt szeretném megköszönni a kollégáknak az osz-
tályfõnökök nevében a sok segítséget és a színvonalas
elõadásokat. Az értékelésbõl mindjárt hallani fogjá-
tok, hogy a gyerekek pont erre vágytak, ilyen érdekes
elõadásokra, kedves, de mégis szigorú tanárokra és fe-
gyelemre.

A tábor vége felé közeledve megkérdeztük a gólyá-
kat a táborról, az iskolaválasztásról és az iskolával
szembeni elvárásaikról.

A négy kezdõ osztály válaszait szeretném felétek
tolmácsolni egy csokorban:

1., Miért választottad iskolánkat?
Sokan választották az iskolánkat szülõi, testvéri,

baráti biztatásra. Több gyerek szülei, testvérei is
bolyaisok voltak. A mi iskolánkat tartják a legszínvo-
nalasabb oktatást biztosító intézménynek, amely jó
esélyekkel tudja majd õket elindítani az életbe. Néhá-

Nagyné 
Kálóczi Edina
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nyak a nyílt nap jó hangulatát, az itt dolgozók kedves-
ségét említették, mint lényeges, döntést befolyásoló
elemet.

Okként említették a hatosztályos és a két tanítási
nyelvû képzés újdonságát, és a továbbtanulás miatti
fontosságát.

Nagyon sok hatévfolyamos menekülési utat látott
az elõzõ rossz osztályközösségbõl, ahol a magatartá-
si problémák miatt nem hagyták õket tanulni, figyelni
a tanítási órákon.

Néhány tanulói vélemény:
ª „A megye legjobb iskolája, az emberek között is

nagy hírneve van.”
ª „Itt reményeim szerint magas szakértelemmel

fogok találkozni.”
A következõ 2 kérdésünket a jövõ évi szervezést

segítendõ tettük fel diákjainknak.

2., Mi tetszett a táborban?
Általában tetszett a program, jónak tartották, hogy

kitöltöttük az idõt, nem csak tengtek-lengtek, hanem
hasznos dolgokat csináltak. Tetszett az ismerkedési
est is, bár egy pár diák ellenkezõ véleményen volt,
mert nem kizárólag az osztálytársaival alkotott egy
csapatot.

Volt, aki leírta, hogy nem szereti az „ottalvós” tábo-
rokat, illetve az ilyen összejöveteleket, de ez minde-
nestül tetszett, nem tud rosszat mondani. Általában
tetszett a tábor hangulata, a foglalkozások, a játékos
feladatok, sõt a szép környezetet is többen említették.
Természetesen a szabadidõ és az éjszaka, a kötetlen
beszélgetések is fontosak voltak.

2 idézet a tanulóktól:
ª „Az egész tábor nagyon mozgalmas volt, válto-

zatos programokkal. Nagyon jól volt megszer-
vezve!”
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ª „Az tetszett nagyon, hogy a tanárok hagyták, sõt
segítettek a jó hangulat elõállításában és megtar-
tásában mind a két nap.”

3., Mi az, ami kevésbé tetszett a táborban?
Ami nem tetszett, az leginkább az étel (másoknak

még repeta is jó lett volna), hogy a zuhanyzón nincs
függöny, néhány diáknak a koncert, és pár diák sze-
rint kevés volt a szabad idõ.

Hiányolták a tábortüzet, és annak fényénél az
éneklést.

Illetve az én osztályomból egy pár fiúnak nem tet-
szett, hogy nem hagyták aludni, és nem mehettek ki a
mosdóba éjszaka.

4., Milyen benyomások alakultak ki benned az
osztályodról?

Az osztályát kivétel nélkül mindenki jó csapatnak,
összetartó közösségnek látja, már most jobbnak, mint
a régi osztályuk volt.

Néhány mondat a fogalmazásokból:
ª „Ez egy ötlettel teli és kreativitásban gazdag osz-

tály lesz!”
ª „A világon ez a legkirályabb osztály!”
ª „Ez egy összetartó és majdhogynem jól nevelt

osztály!”
ª „Nagyon jó benyomás alakult ki bennem. Az

osztály rendes, összetartó. Más nem kell egy jó
osztályhoz. Az osztályfõnök is jó, sõt jobb nem
is lehetne!”

5., Mit vársz az új iskoládtól?
Az iskolától színvonalas képzést, szigorú követel-

ményeket, használható, magas szintû nyelvtudást, jó
hangulatot, nem túl kemény tanítást és tanárokat, jó
közösséget, sok lehetõséget, kiváló éveket, türelmet,
biztató szavakat, jó neveltetést és odafigyelést, ismer-

kedési lehetõségeket, nagy kihívásokat, felkészítést az
életre egyaránt várnak, s néhányan egyszerûen csak
szeretnék jól érezni itt magukat.

Több sportolási lehetõséget, többnapos kirándulá-
sokat és zajmentes tanórákat remélnek a hatév-
folyamosok. Az egyik diák azt kérte, hogy ne szívas-
sák õket a nagyok!

A tanulóktól néhány idézet:
ª „Tudjak tanulni, mert nekem fontos a jövõm!”
ª „Jó közösséget és szigorú oktatást!”
ª „Rendes tanárokat vártam nagyon, de erre már

nem kell várnom (pozitív értelemben)!”
ª „Remélem, az összes tanár olyan lesz, mint aki-

ket a táborban ismertem meg!”

Osztályfõnöki benyomások:
Az elsõ benyomások pozitívak. Ügyes, lelkes kis

társaságokat kaptunk. Sokan nagyon konkrét célokkal
jöttek, a nyelvtanulás kiemelt szerepet játszik a válasz-
tásukban. Nagyon aktívak, vállalkozó szellemûek és
munkára foghatóak, reméljük, így is marad.

Azért céljaik eléréséhez még hosszú az út, és nem
kevés energiát fog tõlünk megkövetelni, hogy ezen a
hosszú úton lelki támaszt nyújtsunk számukra a
számtalan pedagógusi teendõnk mellett.
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„Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.”
Cholnoky Jenõ

(Bolyai kör 2009/2010)

A mindennapi ember szá-
mára egy tárgyilagos beszá-
moló elkészítése nem tûnhet
nehezebbnek, mint leírni
egy bevásárlólistára, hogy
mit is kell még aznap dél-
után vásárolni a boltban. Én
is így gondolom minden év-
ben: ha a szükséges ismere-
tek adottak, röpke percek
alatt elkészülhet egy egysze-
rû, de nagyszerû iromány.
Évrõl évre rá kell, hogy cáfol-
jak saját magamra. Bár-

mennyi névsor a szereplõkrõl, bármilyen beszámoló
az elõadásokról, akárhány elõkapart cetli a feljegyzé-
sekkel kevésnek bizonyul, amikor össze kell foglalni
egy év Bolyai köreinek tapasztalatait.

Minden tortúra a cím kiválasztásával kezdõdik.
Elõhozakodhatok egy saját, eredetinek tûnõ címmel,
aztán mikor többször is elolvasom, ihletet várva, rá
kell jönnöm, hogy mégsem olyan formabontó a tétel-
mondatok tételmondatának szánt szentencia. Ha szó-
játékba fognék, a Nap is lemenne, mire épkézláb ötle-
tem születne, mitöbb egy-egy új, frappáns megoldás
egyre messzebb sodorná ladikomat a kincset rejtõ szi-
gettõl. Az idézeteket sosem tartottam valami eredeti-
nek, mondván: más szavaival érvényesülni bárki tud.
Persze, hiszen már valaki elõtte ezeket a gondolatokat
kitalálta és szellemesen formába öntötte. Sok ember
pedig csak kényelmi szempontból ragaszkodik hoz-
zájuk. Felmerül a kérdés: akkor miért éppen egy idé-
zet jelen cikk címe? A válasz egyszerû: kényelmesebb
így: minden, amit kifejezni kívántam vele, benne van.
Viszont a válasz egyben nagyszerû is: Cholnoky Jenõ
tudományos munkássága a honi geográfiában megke-
rülhetetlen, és komoly elméleti írásai mindig egy gya-
korlati szemléletû, olvasmányos, kalandos, olyan
„beleélhetõs” formában kerültek a könyvek lapjaira,
hogy Rejtõ Jenõ is elrejtõzhet néhányuk mögött. Jelen
esetben a nagy út egy cikk megírása, és azért kell be-

lekezdeni, hogy folytatni tudjam, vagyis belül is meg-
induljon valami. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez
nem csak nekem egyfajta jó tanács. Azon tanulók szá-
mára, akik már bemutatkoztak a Bolyai körön, a cím-
ben szereplõ idézet evidencia. Azoknak pedig, akik
elõtt még ott áll ez a nagy út, egy remek „útravaló”.

Minden évben a Bolyai János Gimnázium tehetsé-
ges tanulói a Bolyai kör fórumain kapnak lehetõséget
arra, hogy tágabb közönségnek is bemutathassák tu-
dásuk legjavát. Vannak, akik mûvészetükkel kápráz-
tatják el a nagyérdemût, legyen az egy prózai mû, egy
mesterfokon mûvelt virtuóz zenedarab vagy egy vér-
pezsdítõ táncegyveleg. Sokan inkább a kutatómunká-
juk eredményét kívánják feltárni a publikum elõtt. Ha
egyszer véletlenül beszorulunk egy mikro sütõbe, te-
lefonálhatunk-e onnan? Ha fel akarjuk dobni a nyár
eleji nyársalások tábortüzeit, mit kell tennünk, hogy a
lángok táncra perdüljenek a tomboló AC/DC hallatán?
Miért van az, hogy az elsivatagosodó területeket is
megérinti a globalizáció enyhe szellõje, mivel a szu-
dáni tevepásztor is Nike Air cipõben mosolyog a ka-
merába, mint sokan a közönségbõl az elõadókra?
Többen kedvenc tudományterületükrõl vagy mûvé-
szeti águkból mazsoláznak, mely nemcsak számukra,
hanem kortársaik számára is érdekes és hasznos le-
het.

Hagyomány, hogy az év elejét az elsõ évfolyamo-
sok bemutatkozásával kezdjük a Bolyai kör nyitánya-
ként. A 2009/2010-es tanévben is ötletes, színes mû-
sorokat tekinthettünk meg. Több hangszeres játék
mellett nem maradhatott el a próza és sokak kedven-
ce, a tánc sem. Kuriózumként két osztály közös dallal
is készült, melyekkel hangulatosan zárult a mûsor.
Ahogy teltek a hónapok, és egyre zordabb és sötétebb
idõjárás burkolta be a délutánokat, szinte csendben
suhantak el a késõ õsz és a tél elõadásai. Mûvészek-
kel, zenészekkel és sportolókkal kezdtük meg elsõ kö-
rünket, majd csatlakoztak hozzá a történelem ver-
senyszámban indulók, akik lelkesedése igen sok szép,
kerek elõadást eredményezett. A Nagy Armada utat
tört a végvárak erõdítésein, és a buzgó katonák

Nagy Csaba



Normandiában áthaladtak a célvonalon. A gyõzelmet
a matekosokkal ünnepeltük, melynek keretében do-
bogós elõadásokat tekinthettünk meg a „számmiszti-
ka” tudományterületérõl. Mindeközben megjártuk
Angliát, Ausztriát, Németországot és Csehországot,
majd felébredtünk és elszontyolodtunk, hogy mindez
csak egy álom volt csupán. Vagy talán a Bolyai köri úti
beszámoló? Késõbb újra elkalandoztunk a német
anyanyelvûek csodálatos világába, ahol kezet fogtunk
Ötzivel, bontottuk a falat, és egy filmbemutatót köve-
tõen a moziból kijövet megtudtuk, miért is érdemes
tanulnunk németül, természetesen auf Deutsch. A ta-
vasz kicsalogatta a biológusokat a barlangjaikból,
akik, reméltük, nem látták meg az árnyékukat, mert
akkor visszabújtak volna, és tovább tartott volna a tél.
A földrajzosok sem kopogtatták tovább a kõzeteket, és
kiszálltak egy idõre a világkereskedelem forgatagából,
hogy együtt nevethessünk az ifjú környezetvédõk el-
sõ csetlésein-botlásain és a kémikusok félresikerült kí-
sérletein. Természetesen ez utóbbi csak vicc volt, és
eme grandiózus méretû Bolyai köri elõadás levezény-
lése közben egyetlen élõlény sem sérült meg, csak ta-
láltunk néhány hamis bankjegyet és DNS-mintát. A ta-
vasz beköszöntével és a szabadesés jóvoltából a fizi-
kusok pottyantak a tudomány forgószínpadára, és
északi pólusukkal vonzották a déli közönséget. Új töl-
tést kaptunk, és így tovább haladhattunk az informa-
tika bûvös négyzeteinek oszlopai és sorai közé. Függ-
tünk a függvényeken, ámultunk az ábrákon és elké-
pedtünk az Excelben, mikor március közepén hozzá-
adtuk a már megpárolt alapunkhoz a Gravy szószt, jól
eldolgoztuk, és kisütve zenélõ, csillagháborúzó, az
Egyesült Királyságot egykor vezetõ, judózó és érdekes
munkákat is elvégzõ Yorkshire pudding-okat kap-
tunk. József Attilára is emlékeztünk, Kertészek let-
tünk, hiszen itt volt az április, és a Mamára gondolva

figyeltük, ahogy a magyarosok kerestek valakit, vagy
netán csak Kakuk Marcit, és a költészet napja elõtt
tisztelegve olvastuk Egy spanyol földmûves sírversét. 

Április végén került sor a Bolyai kör nagy megméret-
tetésére a Tudományos Ülésszak keretein belül. Meg-
mérettetés ez a szaktanárnak, hiszen a sok kiemelkedõ
elõadás közül kell kiválasztani mégis azt az egyet, mely
képviseli az adott tudományterületet. Megmérettetés ez
a diáknak is, hiszen újra izgulhat, újra átgondolhatja
mondanivalóját, és újra tervezheti a fellépését. Jutalom
viszont, hogy újra a reflektorok fényében örülhet a vas-
tapsnak, melyet iskolatársaitól és tanáraitól szûnni nem
akaró lelkesedéssel kap. Az Ülésszak programja rendkí-
vül színes volt: utaztunk Franciaországba, tüzet gyúj-
tottunk, honfitárs költõnõnkrõl hallhattunk, Japán kul-
túrájába mélyedve zenéltünk és kórusba tömörülve
énekeltünk. Vegyészkedtünk és szívpanaszainkat orvo-
soltuk, próbáltunk tenni a környezetszennyezés ellen,
a történelem történéseit taglaltuk tûnõdve, mikor nyel-
vek színes kavalkádja közepedte ereszkedtünk le a bar-
langok világába. És mindezt szûk két órában. Valljuk
be, jók vagyunk mi bolyaisok.

A 2009/2010-es tanévet remek évvel zártuk a Bo-
lyai körök tekintetében. Kibújtunk a szûk termek óvó
falai közül, és az aula viharos szelei közt folytattuk ha-
gyományunkat. Így több érdeklõdõnek is lehetõsége
nyílt iskolatársaik elõadásainak megtekintésére. A
szervezésben új segítséget Herencsényiné Buchinger
Mónika tanárnõ személyében kaptam, akivel vállvet-
ve harcoltunk az elemekkel, és a 9 V-at is legyõzve egy
sikeres Bolyai köri sorozatot könyvelhettünk el április
végével bezárólag.

Te, aki ezt a cikket olvasva kedvet kaptál arra, hogy
akár szereplõként, akár nézõként részt vegyél tudo-
mányos forgószínpadunk elõadásainak kavalkádjá-
ban, gyere bátran és nézz be hozzánk!
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