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Kulturális örökségünk jegyében
A Derkovits Gyula Iskolagaléria kiállításai a 2009-2010-es tanévben

Az idei esztendõ mozgal-
mas kiállítási naptárában
olyan kiállításoknak adtunk
helyet, amelyekben múl-
tunk hagyományai, a ma-
gyar nemzettudat megnyil-
vánulásai, a mögöttünk ha-
gyott évtizedek emlékei és
mindezeknek a mai valóság-
hoz való viszonya jutottak
kifejezésre. 

Külön kiemelem Kovács
László és Nagy Zoltán
„Csángó múlt, jelen, jövõ”

címû fotókiállítását, ahol a szórvány magyarok sajá-
tos életének, lassú átalakulásának, szívszorító sorsá-
nak, személyes hangú dokumentumainak lehettünk
tanúi. A képeket régi bolyais öregdiákok készítették,
akik azért kerekedtek föl a távoli utakra, hogy bi-
zonyságot keressenek a tiszta érzésekrõl, a hazasze-
retetrõl, az egymás iránti felelõsségrõl, a hagyomá-
nyokhoz való hûségrõl, a mások tiszteletérõl és elfo-
gadásáról.

Tanulságos volt a „Helyi idõ – Ortszeit” c., a buda-
pesti Goethe Intézet vándorkiállítása is. A német
munkaközösség által rendezett kiállításon olyan hely-
színeket láthattunk, amelyek a rendszerváltás elmúlt
húsz éve alatt mentek keresztül gyökeres változáson.
Az átalakulás mérlege többnyire pozitív képet muta-
tott: a német városok néhány kivételtõl eltekintve cso-
dálatra méltón megújultak, a régi sérülések nyomai el-
tûntek, az utcák és a házfalak megszépültek. A kitárt
valóság azonban gondolkodóba ejtette a nézõt, és pár-
huzamok keresésére indította a látható és láthatatlan
képek, a német és magyar változások között.

Hasonló küldetéssel készítettek fotókiállítást osztá-
lyaink az év végi helyismereti táborra is, amikor ösz-
szegyûjtötték környékünk építészeti örökségének da-
rabjait.

A Derkovits Gyula Iskolagaléria ünnepi megnyitó-
ját egy szomorú esemény tette kiemelkedõvé. Dr.

Dobány Irén, iskolánk kiváló nyugalmazott tanára
2010-ben hunyt el. 

Dr. Dobány Irén tanárnõ 1956-ban az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen szerzett biológia – kémia
szakos diplomát. A Bolyai János Gimnáziumban
1969-1990-ig tanított. Köszönettel tartozunk Dr.
Dobány Irén tanárnõnek, aki végrendeletében isko-
lánkra hagyományozta teljes képgyûjteményét és
könyvtárát. A Bolyai Napok keretében rendezett em-
lékkiállításán jó ízléssel összegyûjtött csendéleteit,
portréit és tájképeit láthattuk. Dr. Dobány Irén tanár-
nõ egész pályafutása alatt nyílt és õszinte érdeklõdés-
sel fordult a mûvészetek felé. Különösen nagy becs-
ben tartotta a képzõmûvészetet. Széles érdeklõdési
körû értelmiségi ember lévén õ maga is 24 darabos
magángyûjteménnyel büszkélkedett. Czinke Ferenc
grafikusmûvész, Réti Zoltán festõmûvész magas kva-
litású festményei, értékes grafikái éppúgy helyet kap-
tak nála, mint Szász Endre kerámiái, a mûvészettör-
ténet és az irodalom világhírû mûvei. Leginkább azo-
kat a mûveket kedvelte, amelyeket a klasszikus szép-
ség, a jó kompozíció, a figurális megformálás, a har-
monikus színvilág jellemzett. Pártolta az iskolagaléria
ügyét is. Fontosnak tartotta a professzionális alkotá-
sok megjelenése mellett azt is, hogy tehetséges diá-
kok produkciói is nyilvánosságot kapjanak, úgy a Bo-
lyai körökön, mint a galéria falain, vagy a sokszínû
ünnepségek sorában. Az iskolaközösség volt életében
a legfontosabb érték. 

2009-ben írt végrendeletében ez áll: „Halálom ese-
tén a lakásomban található képeket, festményeket,
grafikákat a Bolyai János Gimnázium és Szakközép-
iskolára hagyom, azzal, hogy ezen alkotásokat az is-
kolagalériában helyezzék el és adományozó szemé-
lyemet az alkotások mellett tüntessék fel. A lakásom-
ban található könyveket szintén az iskolának adomá-
nyozom…”

Fogadjuk szeretettel ezt az örökséget, köszönjük
a megtisztelõ hagyatékot, és ígérjük, hogy az ado-
mányt szellemiségéhez méltó módon tesszük köz-
kinccsé. 

B. Gedeon Hajnalka
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A következõkben összefoglalom a tanév kiállításait.

1. BUDA LÁSZLÓ fotókiállítása
2009. szeptember 22 - november 6.

2. SZENOGRÁDINÉ VÉGH ERZSÉBET festmé-
nyeinek és tûzzománcainak kiállítása
2009. november 24. – 2010. január 8.
Megnyitja: Bobály Attila szobrászmûvész

3. RÓNART Mûvésztelep közös kiállítása 
2009. november 24-tõl 
Megnyitja: Bakos Ferenc grafikusmûvész

4. KOVÁCS LÁSZLÓ ÉS NAGY ZOLTÁN „Csángó
múlt, jelen, jövõ” c. fotókiállítása
2010. március 5 - március 30-ig
Megnyitja: Shah Gabriella mûvészettörténész

5. „HELYI IDÕ – ORTSZEIT” a BUDAPESTI Goethe
Intézet vándorkiállítása 2010. április 16. – ápri-
lis 26. 
Megnyitotta a német munkaközösség.

6. DR. DOBÁNY IRÉN tanárnõ képzõmûvészeti
hagyatékának kiállítása
Alkotó diákjaink kiállítása – BOLYAI NAPOK –
2010. április 29-tõl

7. Helyismereti tábor – Salgótarján és környéké-
nek építészeti öröksége. Az osztályaink által
készített fotókiállítás.
Rendezte: Vincze Béláné tanárnõ. 
2010. június 7 - június 11.

Szenográdiné Végh Erzsébet festõmûvész kiállítását Bobály Attila 
szobrászmûvész nyitotta meg
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Gólyaavató – 2009

„Megnyertük, jövõre mi
rendezhetjük az avatót!” – Ez
a mondat lebegett elõttünk,
mikor kis gólyaként meg-
nyertük a „beavatást”. Na-
gyon örültünk neki, én külö-
nösen. Mindig is szerettem
programokat szervezni, és
már 9. osztályosként is sokat
tettem azért, hogy megnyer-
jük a nekünk rendezett dél-
utánt. Teltek-múltak a na-
pok, és már csak arra esz-
méltünk fel, hogy újra szep-
tember van, jönnek a gólyák,

mindjárt itt a Nagy Nap! 
A szervezés nem ment olyan könnyen, mint hit-

tem. Édesanyámtól már sokat tanultam a szervezés
fortélyairól, hogy ilyenkor mire kell különösen odafi-
gyelni, de egy osztályban szinte lehetetlen úgy megbe-
szélni a dolgokat, hogy mindenkinek megfelelõ le-
gyen. Már nyáron elkezdtem a szervezkedést, min-
dent tökéletesre szerettem volna elõkészíteni. Sok ba-
rátommal összeültem beszélgetni, milyen feladatok-
kal lehetne izgalmassá tenni ezt az eseményt. Az osz-
tály szeptember elsõ hetében ellátogatott Angliába, és
már a buszon a mi napunkat, a Gólyaavató napját ter-
vezgettük. Ahogy hazaértünk, megkezdõdött a kõke-
mény tanulással együtt a kõkemény szervezés is!

Imádtam. Imádtam, hogy mindig kellett valamit intéz-
ni: egyen pólók, feladatok, osztályokkal egyeztetni,
posztereket készíteni. 

Aprólékosan, kis léptekben jutottunk el a célig.
Legelõször megbeszéltük, hogy ki mit vállal el, ki mit
szeretne hozzáadni az avatóhoz: osztályfelelõsök,
zsûrik, kellékesek, technikusok, mûsorvezetõk, a pó-
lóra kerülõ gólya rajzolói. A feladatok felépítésében
sok ellenkezés, vita alakult ki, de szerencsére ezeket
hamar meg tudtuk beszélni, hisz mindenki arra töre-
kedett, hogy a legjobban sikerüljön. A hagyomány
megõrzése, különbözõ újítások megvalósítása volt a
mottónk. Személy szerint úgy gondoltam, hogy a Gó-
lyaavatóknak megvolt a jellegzetes felépítésük, szinte
azonos feladatokkal dolgoztak az elõzõ osztályok ren-
dezõi. Ezt akartam megújítani. A vetélkedõ teendõi
után jöttek a nagy harcok: ki minek öltözzön be? Ta-
lán a jelmezek miatt volt a legnagyobb összetûzés kö-
zöttünk. Majd megszületett az alapötlet, az elõzetes
feladatok, a vetélkedõ, a mindenkinek személyre sza-
bott forgatókönyv, már csak tökéletesíteni kellett min-
dent. Osztályfõnökünk, Szabóné Básti Csilla tanárnõ
nagyon sokat segített, mindig kérdezte hol, mit kell se-
gíteni.

Egy éve történt, mégis mindenre tisztán emlék-
szem. 2009. október 16. Gólyaavató! Egy egész hétig
nem aludtam elõtte, mindig kattogott az agyam, hogy
hol lehet még javítani, hol lehetne egy parányi dolgot
jobban csinálni. Már öt órakor fent voltam, 7-kor pe-

Andrássy Fanni 
10.C
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dig a téren találkoztam az osztályommal. Mindenki iz-
gatottan várta, hogy mennyire veszik komolyan a gó-
lyák a beöltözést. Hamar megkaptuk a kérdésünkre a
választ: jedikkel, hableányokkal, menyasszonyokkal,
roxfortos diákokkal lett teli a Fõtér. Pár kör lefutatása
után értünk a Bolyaiba, ahol minden gólya ment a sa-
ját órájára menetrend szerint. Az osztályfelelõsök
pontoztak a tanórákon. Én is benéztem mindenhova,
hogy minden jól megy-e, de fõszervezõként más dol-
gaim is voltak: például tanárokkal egyeztetni, a szünet

feladatait intézni. Éreztem, 120 gyereket irányítani,
összeszedni, koordinálni nem egyszerû. Egyik osz-
tály násztáncot járt, másik buborékot fújt, a harmadik
a kardjait mutatta be, a negyediknek pedig párbajoz-
ni kellett a folyosón. 

Már nagyon vártuk a délutánt. A jelvényavatás
után felpörgött minden. Olyan gyorsan kellett kipa-
kolni a kellékeket, ahogy csak tudtuk. Csapatmunká-
val ez egyszerûbb volt, mint gondoltam. Roppantul
izgultam, hogy jól érezzék magukat a gólyák, én is
remekül éreztem magam. A mûsor elejére egy osz-
tályvideót csempésztünk, amit minél aprólékosabban
kellett megjegyezniük az újoncoknak, hisz’ az osz-
tálytotónál ez visszaköszönt. Ha visszagondolok, a
legizgalmasabb feladatok a sminkelés, a mézesalma-
evés, vers írása és felolvasása héliumos lufikkal – jut-
nak az eszembe. De volt a hagyományos szerelem-
vallás, karaoke és egy kis limbó tánc is. Végezetül a
bálkirály és bálkirálynõ választása után az eredmény-
hirdetés következett. A 7.b osztály nyerte meg a játé-
kos vetélkedõt, akik ujjongva rohantak fel a színpad-
ra, amint kimondtam az eredményt. Ez volt az elsõ az
iskola történetében, hogy 7.-es osztály bizonyult a
legjobbnak. 

Így történt, hogy a 10. c osztály egyszer Gólya-
avatót rendezett. A nap végére nagyon elfáradtunk,
de úgy érzem, megérte, hiszen minden osztálytár-
sam a maximumot nyújtotta a feladatok lebonyolítá-
sában. Amikor véget ért a rendezvény, az osztályom
tisztelegve állt köszönetképp azért, hogy ennyi
energiát fektettem a szervezésbe, rendezésbe, én
pedig örömkönnyeket hullattam. Nem szeretem a
végeket. Arra gondoltam, hogy bárcsak visszapör-
gethetném az idõt, és újra megrendezhetnénk és tö-
kéletesítenénk a nagy napot. Szívbõl remélem, hogy
minden Gólya számára felejthetetlen élmény volt a
2009-es Gólyaavató!
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Megvallom, mikor Marika
néni az idén ismét megkért,
hogy írjak egyfajta bemuta-
tást a könyvtári szakkörrõl,
úgy éreztem, megint nekem
jutott a munka nehéz része.
A két év folyamán annyi kö-
zös emléket szereztünk a
hétköznap délutánokon,
amikor a könyvtárban „ta-
nyáztunk”, hogy az egész év-
könyvet meg lehetne tölteni
ezekkel az élményekkel. Ám
ha le is írnék ide pár ilyen
délutáni alkalmat, melyiket

válasszam? A maga nemében mindegyik páratlan
kincs: vannak viccesek, vannak emlékezetesek, bi-
zony még borongós hangulatúak is. Hiszen tudnotok
kell, a könyvtári szakkör nem olyan száraz és unal-
mas, amilyennek hangzik…

Tudom, hogy ha valaki ezzel a szóval találkozik:
könyvtár, mindig a könyvek alatt roskadozó szekré-
nyek, polcok, a feszült csend, nyugodtan mondhat-
juk, hogy maga az unalom jut eszébe. De mint annyi
minden, ez sem az, ami elsõnek látszik. A könyvtár le-
het kincseskamra annak, aki tudja, hogyan kell hasz-
nálni. Lehet magántanár, aki segít nekünk a házi fel-
adat elvégzésében. Lehet az a hely, ahol el tudjuk töl-
teni szabad perceinket, óráinkat, lehet a megfelelõ
környezet elménk élesítéséhez. Egyszóval semmikép-
pen sem nevezhetõ unalmas helynek. Számomra a
könyvtár azon része az iskolának, ahová bármikor be-
térhetek és ahol mindig kedvesen fogadnak. Remé-
lem, már kicsit változott az elképzelésetek a biblioté-
kákról, és már csak az a dolgom, hogy kedvet csinál-
jak az ehhez kapcsolódó szakkörhöz. 

A könyvtári szakkör célja, hogy a diákokat megis-
mertesse a könyvtárral, annak használatával, illetve
felkészítõ is azoknak, akik meg szeretnék magukat
mérettetni a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen.
Ezeken az alkalmakon Marika néni feladatsorait vagy
az elõzõ évek versenyfeladatait oldjuk, persze elõfor-
dul, hogy a szárazabb elméleti résszel foglalkozunk.
Természetes, hogy mindezekhez a jó hangulat is hoz-

zátársul: minél többen vagyunk, annál jobb a hangu-
lat. Emlékszem, sokszor pont ez a jó hangulat sodort
minket jó messze a feladatunktól, és kellett más napo-
kon újra bemenni a könyvtárba és befejezni a mun-
kánkat. Természetesen Marika néni sohasem volt
olyan szigorú, hogy kényszerített volna minket befe-
jezni az aznapra kiadott feladatlap kitöltését. Számta-
lanszor õ is velünk együtt nevetett, és így utólag remé-
lem, hogy akkor egy kis örömet csempésztünk az õ
szürke hétköznapjaiba is. Összegezve tehát olyanok
voltunk, mint a kisiskolások: játszva tanultunk meg
eligazodni a könyvtárban, köszönhetõen szakkörünk
vezetõjének. Társaim pedig, akikkel együtt töltöttem
ezeket a délutánokat, igazi jóbarátaimmá váltak.

A tavalyi cikkemben már beszámoltam a könyv-
tárhasználati verseny fordulóiról, a döntõ izgalmairól.
Ebben az évben ismét az a szerencse ért, hogy beju-
tottam az országos szóbeli fordulóra, amit az idén
Szentendrén rendeztek meg. A verseny témája egyéb-
ként a közlekedés volt, így nem meglepõ, hogy a szó-
belin egy híres ember életének fontosabb állomásait
magába foglaló útvonaltervet kellett készítenünk,
méghozzá olyan formában, hogy azt késõbb egy
GPS-be be lehessen építeni. Az én útvonaltervem
alapját László Gyula régész-történész életének fonto-
sabb állomásai szolgáltatták. Ezen a versenyen or-
szágos 3. helyezést sikerült elérnem, aminek termé-
szetesen nagyon örültem, bár szoros volt a verseny,
1-1 % döntött az elsõ három helyezett sorsáról. Mint
a tavalyi évben, most is 2 napos volt ez a forduló, az
elsõ napon Szentendre nevezetességeit mutatták be
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A könyvtári délutánokról

Szentes Ádám
11.C
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nekünk a helyi iskola diákjai, ami szintén nagyon iz-
galmas program volt mindenki számára. Tehát, aki
eljut a verseny során idáig, egy emlékezetes kirándu-
lást is nyer a dicsõség mellett, hogy több száz ver-
senyzõ közül bekerült a legjobb 8 közé. Ezért is bá-
torítok mindenkit, aki egy kis érdeklõdést is érez a
könyvtár világa iránt, hogy próbálja meg és érjen el
ilyen és még jobb eredményeket, öregbítve ezzel a
Bolyai János Gimnázium hírnevét.

Persze a könyvtári szakkör nem csak azoknak
szól, akik könyvtárosok szeretnének lenni. Bár sze-
retem a könyvtárat, én sem akarok könyvtáros lenni.

Inkább az nyûgöz le, hogy ha valaki tudja, hogy az
adott információt mely helyen keresse, tulajdonkép-
pen tud mindent, bármit is kérdezzenek tõle. Hiszen
középiskolai tanulmányaink alatt is, de fõképp fõis-
kolán, egyetemen válik fontossá, hogy tudjuk, me-
lyik könyvben hogyan keressünk akkor, mikor már
nincsenek olyan tankönyveink, amik tartalmazzák a
számunkra elégséges információt. Biztos vagyok
benne, hogy ez a 2 év, amíg aktív résztvevõje voltam
a könyvtári szakkörnek és az a tudás, amit az évek
alatt szereztem, egész további életem során a hasz-
nomra válik.
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Diáknap – 2009

2008 utolsó heteiben az ak-
kori 11.D megnyerte a diákna-
pot. Mindez az osztály össze-
fogásának eredménye lett, hi-
szen már évek óta erre a gyõ-
zelemre készült az osztály
minden tagja. Mindezt bizo-
nyítandó, csupán két héttel az
édes gyõzelem után már szin-
te teljesen összeállt a fejekben
a következõ diáknap témája,
vázlata, feladatai. Majd 2009
szeptemberében felgyorsultak
az események.

Végzõs osztályként sok fel-
adat szakadt a nyakunkba. Szalagavató, érettségi, tabló,
ballagás… És mindezek tetejébe a diáknap! Nem baj, gon-
doltuk, ha egyszer összefogtunk és megcsináltuk, akkor
most is sikerülni fog. S valóban, a 2009. november 23-i
nap elméletben való megtervezése simán ment, termé-
szetesen mindenkinek volt használható ötlete. De ezek
után jöttek a nehézségek, mivel szembesülnünk kellett
azzal (mint ahogy ezt kis hazánkban bárhol tapasztalhat-
juk), hogy a kezdeti lelkesedést erõs visszaesés követte.

Témának a horrort választottuk, ennek megfelelõen a
tanév elsõ osztályfõnöki óráin csakúgy repkedtek a véres-
nél véresebb ötletek (természetesen a diáknappal kapcso-
latban). Mégis, a hetek folyamán rá kellett jönnünk, hogy
a feladatok megtervezése a legkisebb probléma. Ki kellett
találnunk az "egyenjelmezeket", az osztályokat ki kellett
osztani egy-egy osztályfelelõsnek (ebbõl pedig természe-
tesen következik az adott osztályok osztályfõnöki órái-
nak rendszeres zaklatása mindenféle úton-módon), és
mumusként kísértett bennünket napról napra a diáknapi
filmünk elkészítése is. 

Maga a film körülbelül egy kemény negyedórás
brainstorming eredménye, de az, hogy valóban sikerült

az agyakban megjelenõ képeket valódi filmkockákká
varázsolni, legfõképpen Puskás Marcinak (és természe-
tesen a filmben szereplõ amatõr színészeknek) kö-
szönhetõ. Valamint a filmben kiemelt szerepet kapott
osztályfõnökünk, Marika néni, aki halált megvetõ bá-
torsággal szállt szembe minden általunk kitalált hülye-
séggel, és (remélem) boldogan játszotta el a szuper-
gonosz szerepét.

Ahogy teltek a napok, hetek, sûrûsödtek a gondok.
Nem mindegyik osztály hozta a pénzt; idõbeosztás-terve-
zés; pontos leírása a feladatoknak; a plakát megtervezése
(itt meg kell említeni Géczi Dorottya munkáját, ugyanis õ
tervezte, rajzolta, nyomtatta és öntötte gipszbe alkotását,
amelyet egyébként a könyvtárban a mai napig meg lehet
tekinteni minden hétköznap 8 és 14 óra között). 

Végül, minden gond, vita, torokátharapás után a di-
áknapot sikeresen elkezdtük, lebonyolítottuk, végigvit-
tük, lezártuk, és egy fergeteges karaoke után boldogan
és megkönnyebbülten adtuk át a stafétát az (akkori) 11.
C-nek. 

Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de meg kell em-
lítenem egy olyan nehézséget, mely a matematika min-
dennapi életben való hasznosságát bizonyította, bár tu-
dom, hogy most az olvasók 85-90 %-a tovább fog lapozni.

Ha mégsem, íme egy matematikai szöveges feladat,
amelyet egyébként bátran ajánlok az érettségi elõtt álló
diákok figyelmébe: mennyi paradicsomlére van szüksége
egy diáknapot szervezõ osztálynak akkor, ha 17 darab, 18
cm átmérõjû, 10 cm mély tálat akarnak megtölteni úgy,
hogy mindegyik tálba kerül legalább 5 darab meghámo-
zott kivi? Az egyszerûség kedvéért vegyük úgy, hogy egy
kivi 7,5 dkg-ot nyom, és a tálat csak a 4/5 részéig akarjuk
megtölteni, a paradicsomlevet pedig vegyük kétszer sû-
rûbbnek a 4 °C-os csapvíznél. Az eredményt kéttizedes
jegyre kerekítve, literben adjuk meg.

Nos, annak, aki ezt a feladatot megoldja, annak egy di-
áknap szervezése már smafu!

Bata Dorottya
12.D
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A minden évben megren-
dezésre kerülõ Bolyai Esten
a diákoké a fõszerep. A szí-
nes mûsorra április 3-án ke-
rült sor, ahol a fellépõk meg-
mutathatták tehetségüket is-
kolánknak. Bizton állítha-
tom, hogy az idei Est felül-
múlta az eddigieket.

Vinczéné Járinka Mag-
dolna köszöntõje után Mes-
ter Ádám és Gyetvai Imola
(SKÁID Kodály Z. Tagisk.)
vérpezsdítõ latin táncokkal
kápráztatta el a közönséget.

Ezután Puskás Bettina zongorajátéka kényeztette fü-
leinket. A zene után a szavak vették át a fõszerepet.
Kadlót Zsófia Kiss Dénes: Nyelvédesanyám címû ver-
sét szavalta el nekünk. Venter Annamária furulyava-
rázsa után Gyaraki Benjámin Francisco Tarréga:
Rositájával repítette álomvilágba a hallgatót. Horváth
Lili szavalása mindenkit magával ragadott. Ezután
Szilágyi Donát mutatta meg tehetségét, majd Molnár
Melina gyönyörû hangja töltötte be az aulát. Õt egy
fuvola- kvartett követte, melynek tagjai: Dolnegó Di-
ána, Zempléni Bence, Pál Eszter és Rónay Boglárka.
10. fellépõként Berecz Veronika ült le a zongorához
és játszotta el Paul De Senneville: Szerelmi házasság
címû darabját. A férfi szemeknek nyújtott örömöt
Szmolár Natália és Keviczki Alexandra tánca. Egyed
Ádám gitárszólója után Kovács Réka zongorázott.
Kiss Anna és Tajti Áron (id. Szabó István Ált. Isk.)
csodálatos latin táncai után, Patai Tamás ragadott
mikrofont, és szavalta el Petõfi Sándor: 15-dik márci-
us 1848 versét. Szintén a fülnek kedvezett Dolnegó
Diána, Rónay Boglárka, Kapás Kitti (Madách Imre
Gimn. és Szki) , avagy a DIBOKIT trió fuvolajátéka.
Az idei év felhozatalából sem hiányozhatott a hip-
hop tánc. A szünet elõtt Rácz Lívia, Szojka Ágnes,
Mazuk Alexandra (SKÁID II. Rákóczi F. Tagisk.),
Bonivárt Fanni (Táncsics M. SzKI), Bojtos Brigitta
(Madách I. Gimn. és SzKI) és Horváth Tamás szer-

zett kellemes perceket a fiatalabb, ill. az idõsebb kor-
osztálynak egyaránt.

A Bolyai Est második részében népi szálak követõi
mutathatták meg tehetségüket. A szünet után Andrássy
Fanni, Rauch Ajna, Ascher Anna és Szõllõi Gréta (Ma-
dách I. Gimn. és SzKI) magyarbõdi népdalcsokrát hall-
hattuk. Szemkápráztató szilágysági, majd rimóci tán-
cokkal mutatta meg tehetségét Mucsina Stefánia, Orosz
Elvira, Csanádi Fanni, Mócsány Viktória, Császár Boldi-
zsár, Bakos István, Budafoki Dávid, Mustó Máté, Rauch
Ajna, Mester Márk, Császár Orsolya és Ascher Anna. A
tánc után ismét a zenéé volt a fõszerep. Gelencsér Já-
nos zenekara (tagjai: Juhász Péter, Bacskai Balázs, Tóth
Ádám) vajdaszegi muzsikával kápráztatták el a közön-
séget, majd újra a táncosok léptek színpadra. Elõször
méhkeréki, majd Egy rész Feketealakról címû produk-
ciójukat táncolták el. Egy kis gömöri hallgató, csárdás
és friss után a „Fekete-fehér álom” címû produkciót és
egy kis legénykedést láthattunk a táncosok elõadásá-
ban. Egy fiatal tehetség, Albertusz Tibor és társai
/Fekécs Ákos (Aba Sámuel Ált. Isk), Csóka Zsolt (Aba
Sám. Ált. Isk.) Telek Máté (Aba Sám. Ált. Isk.),
Valériusz Gergõ (Aba Sám. Ált. Isk.) és Karsai Szabina
(Aba Sám. Ált. Isk.) / népzenéjét hallhattuk. 

Az Est zárásaként csávási cigánytáncokat láthattunk,
amelyen mindenki szíve szerint táncra perdült volna.

Ezúton is köszönjük a fellépõknek, hogy megmutat-
ták tehetségüket, illetve sok-sok köszönet Czene Éva ta-
nárnõnek az Est lebonyolításáért, megszervezéséért.
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Bolyai Est

Zsély Virág
8.D



33

Mindennapjaink



34

Mindennapjaink



35

Mindennapjaink

Helyismereti tábor

A Bolyai János Gimnázi-
umban már hagyománynak
számít, hogy az utolsó taní-
tási héten, júniusban 2 na-
pos Helyismereti Tábort
szervez a DÖK, az iskolave-
zetés és a Szülõk közössége.

Az elsõ napon túrán vesz-
nek részt, és az állomásokon
mindig elõre meghatározott
témában különbözõ helyis-
merettel kapcsolatos felada-
tokat kapnak a diákok, hogy
lakóhelyük természeti és
épített kincseirõl minél több
ismeretre tegyenek szert.

Osztályonként pontozzák a megoldásokat, a legjob-
bak jutalomban részesülnek.

A legutóbbi helyismereti vetélkedõ témája Salgó-
tarján építészete volt. A legfelkészültebb osztálynak
a 10. C bizonyult, jutalmuk egy ingyenes moziláto-
gatás volt.

A második napon került sor a fõzõversenyre. Az is-
kola udvarán minden osztály, valamint a szülõk és a
tanári kar is egy-egy külön csapatot alkotva bográcsot
állított és saját recept alapján igyekezett elkészíteni a
magyar gasztronómia legnépszerûbb ételét, a bog-
rácsgulyást. Az iskola környékén ínycsiklandó illatok,
sürgõ-forgó gyerekek és különbözõ programok színe-
sítették a péntek délutánt. A rotyogó bográcsok mellett
maradt idõ a szórakozásra is. Akinek kedve volt, mé-
zeskalács szívecskét díszíthetett vagy kosarat fonha-
tott.

A tornateremben rendõrségi bemutatón szereztek
hasznos ismereteket a tanulók. A zene és a tánc sem
hiányozhatott a mûsorok közül: színpadra lépett a
Nógrád Táncegyüttes, ill. a Kontyvirág tánccsoport,
akik Tarról érkeztek. Többen az iskola tanulói közül is
felléptek, hogy jó hangulatot és vidámságot keltsenek
a Vakáció elõtt álló bolyaisoknak.

A fõzõversenyen a legízletesebb bográcsgulyást a
11. B osztály készítette, II. helyezést ért el a 9. A osz-

tály, III. helyezett pedig a 7.B osztály lett. Jutalmuk
egy-egy torta volt a Sodexho felajánlásában. 

A sajátkészítésû gulyás jó ebédnek bizonyult, mely
után a desszert sem maradt el.

A szülõk által készített népies, hagyományos édes-
ségek, mint például fánk, túrós lepény, herõce, na-
gyon finomak és mutatósak is voltak.

A fõzõversenyrõl készült képek felidézik ennek a
nagyszerûen sikerült napnak az emlékeit, akik pedig
most nem voltak jelen, ízelítõt kapnak a programról,
hogy jövõre õk is aktívan részt vegyenek a bográcso-
zásban.

Csabainé Freistág 
Erzsébet

SZMK elnök
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