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Országismereti vetélkedõ az USA-ról

Már hatodik alkalommal
rendeztük meg a Bolyai Já-
nos Gimnáziumban az angol
nyelvû civilizációs vetélkedõt
Nógrád megye általános isko-
lás tanulói számára. Ebben a
tanévben december 18-án ke-
rült sor a rendezvényre. A
versengés témája az Ameri-
kai Egyesült Államok törté-
nelme, nevezetességei és
földrajza volt.

Elõzetes feladatként egy
olyan posztert kellet készíte-
niük, amely az USA térké-
pén ábrázolta a nevezetessé-
geket. Ezek a mûvek már
elõre bizonyították szá-

munkra, hogy igényes munkát végeztek a diákok a fel-
készülés során. A helyszínen pedig bemutattak a csa-
patok egy híres személyt, akit a felkészülésük alatt is-
mertek meg. Így pl. John Smith kapitány, George Wa-
shington és más híres amerikaiak életútjával ismer-
kedhettünk meg. 

Különbözõ nevezetességeket is tanulmányozhat-
tak, mint pl. a Szabadságszobor, a Niagara Vízesés, a
Grand Canyon, Hollywood vagy Las Vegas. Évrõl évre
azt tapasztaljuk, hogy a tanulók angolnyelv-tudása
egyre jobb, egyre színvonalasabb prezentációkat lát-
hatunk, hallhatunk elõadásukban.

A verseny lebonyolításáért iskolánk 12. C osztályos
angol-magyar két tanítási nyelvû osztályának tanulói
voltak a felelõsek, akik rutinosan oldották meg ezt a
feladatot.

A zsûri elnöke Dósa Ildikó volt, a Salgótarjáni
Pénzügyi és Számviteli Fõiskola angolnyelv-tanára,
aki már hatodszor vett részt ezen a rendezvényen.  A
zsûriben foglalt még helyet Kiss Ernõné, a Bolyai Já-
nos Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyette-
se, Tótok Fanni, a rendezõ osztály képviselõje és Mike
Fabian, anyanyelvi lektor. 

A nemes versengés eredményeképpen a kilenc csa-
pat közül az elsõ helyezést a pásztói Gárdonyi Géza Ál-

talános Iskola diákjai szerezték meg. A csapat tagjai:
Tóth Szabina, Géczi Dorottya, Frei Emõke, Czene Fan-
ni. Felkészítõ tanáruk: Gömbicz Nándorné. A második
helyen a pásztói Dózsa György Általános Iskola csapata
végzett Tóth Gáborné tanárnõ irányításával. A csapat
tagjai: Andó Pier, Nagy Bence, Tóth Brigitta, Tóth Emí-
lia. Harmadik lett a csécsei Fráter Erzsébet Általános Is-
kola csapata, amelynek tagjai: Sztaniszláv Rebeka,
Váradi Valentina, Pusztai Petra, Mengyi Martin. Felké-
szítõ tanáruk Brown Mária. Mindenkinek gratulálunk a
szép teljesítményhez.

Ebben az évben támogatóink igen bõkezûek vol-
tak, ezért pl. a gyõztes csapat iskolája 100 000 forint
értékû tankönyvvásárlási utalványt kapott az M&M
Publications könyvkiadótól.

Zsiveráné 
Fekete Borbála

az angol 
munkaközösség 

vezetõje
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Emberben a könyv
(Szépirodalomolvasási-verseny – 2010)

Miért olvassunk? Hogyan
olvassunk? Mit olvassunk?
Nem egyszerû kérdések egy
olyan korban, amelyben a
mindennapi ember számára
ezek fel sem vetõdnek. Mert
a dilemma ez ügyben inkább
így fogalmazódik meg: Ol-
vassak-e egyáltalán? Minek
olvassak? Van ennek valami-
lyen pragmatikus haszna?

Magyartanárként szíve-
sebben adok feleletet az elsõ
háromra, tudva azt, hogy a

másik kérdéscsoportot sem kerülhetem meg. Azok
megválaszolása már felér egy missziós tevékenység-
gel. Már ha ezekre a diákjaim között kerül sor.

Itt és most hatásosabb, ha nem én válaszolok, ha-
nem egy-egy magyar író. A miértre Müller Péter: „Ol-
vasni nem azért érdemes, hogy ‘mûveltek’, hanem,
hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben sok
ezer életet leéljünk és megtapasztaljuk, milyen a bukás,
a hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a ha-
zátlanság és a szerelem, hányféle hit, rögeszme, félelem
mozgathat egy embert, hogy leleplezzük hazugságain-
kat, fölfedezzük életünk értelmét […], hogy egy nálunk-
nál érettebb és tapasztaltabb lény világában járva rá-
döbbenjünk arra, amit lelkünk mélyén csak sejtettünk,
de tudni nem mertünk: hogy halhatatlanok vagyunk.”
(Müller Péter: Titkos tanítások. Alapkérdések – végsõ
válaszok. Jonathan Miller Kft. Kiadó. 2003. 39. o.) 

A hogyanra Márai Sándor: „Áhítattal, szenvedéllyel,
figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. […] Minden
szót, egymás után, elõre és hátra hallgatózva a könyv-
ben, látva a nyomokat, melyek a sûrûbe vezetnek, fi-
gyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán
elmulasztott észlelni, mikor elõrehaladt mûve rengete-
gében. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint
akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével
turkál az ételekben.” (Márai Sándor: Füves könyv. Heli-
kon Kiadó 2001. 42. Az olvasásról. 36. o.) 

A mit-re Kölcsey Ferenc: „Mint üresbeszédû társal-
kodót: úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Sõt ne köny-
nyen végy kezedbe oly mûvet, amely a genie lángjegyét
homlokán nem hordja; a nagy író mûvét pedig mély fi-
gyelemmel tanuld keresztül. Így az olvasásnak szentelt
órák nem lesznek elvesztve, mint azoknál, kik válasz-
tás és cél nélkül ezer meg ezer köteteket forgatnak ke-
resztül, vagy  hogy emlékezetüket terheljék, vagy  hogy
jegyzõkönyveiket becsnélküli apróságokkal megtöm-
jék, vagy unalmas pillanataikat megöldököljék.” Olyan
könyveket válassz, „melyek ítélet és ízlés által vezérel-
tetnek.” (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmán-
hoz. Kölcsey Társaság. Debrecen 1995. 31. és 25. o.)

Egy szépirodalomolvasási-verseny persze ezeket a
kérdéseket csak közvetve veti fel, fölhorgadásuk a hát-
térben azonban nagyon is aktuális. A salgótarjáni Bo-
lyai János Gimnázium és Szakközépiskola magyar
nyelv és irodalom munkaközössége az idén immár
nyolcadszor rendezte meg Nógrád megyében ezt a
versenyt. Úgy tûnik azonban, hogy az idén utoljára.
Mi lehet az oka a kifulladásnak?

Egyrészt bizony a fenti kérdésekre adott negatív vála-
szok. Hogy a minket ma körülvevõ társadalmi környezet
a második kérdéscsoportot preferálja. Amíg az évenként
kiírt verseny motivációs bázisa az volt, hogy az elsõ há-
rom helyezett felvételt nyert a rendezõ iskola gimnáziu-
mába, tömeges jelentkezést könyvelhettek el a rendezõk.
Amint ezt a törvényi környezet megváltozása már nem
tette lehetõvé, drámaian visszaesett a hajlandóság.

2010 januárjában a versenyzõknek Mikszáth Kál-
mán elbeszélésköteteivel, a Tót atyafiakkal és A jó paló-
cokkal, illetve a Szent Péter esernyõje címû regénnyel
kellett megismerkedniük. Mértük a tájékozottságukat
az író életrajzában is. Az elõzetes feladatok között sze-
repelt többek között egy élõ interjú a „nagy palóccal”,
valamint bármilyen technikával készített tabló, amely
Mikszáth Nógrád megyei kötõdéseit mutatja be.

Sajnos, csak hat csapat (5 iskola) vállalta a megméret-
tetést: Ságújfalu, Karancslapujtõ, Karancsalja, Vanyarc,
Nógrádkövesd, Salgótarján Gagarin). Ez a 6 csapat vi-
szont önfeledten vetélkedett. A jó hangulatú versengés a

Sóvári László
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következõ eredményt hozta: 1. Általános Iskola,
Ságújfalu, 81 pont (Nagy Regina, Mester Dóra, Percze
Fruzsina, Szaniszló Csilla 8. osztályos tanulók. Felkészítõ
tanár: Dénesné Tari Zsuzsanna). 2. Veres Pálné Általános
Iskola, Vanyarc, 77 pont (Kovács Annamária, Laukó Be-
atrix, Matuch Kitti 7. osztályos, Nikodém Adrienn 8. osz-
tályos tanulók. Felkészítõ tanár: Hugyeczné Nedeliczki
Mária). 3. Mocsáry Antal Körzeti Általános és Mûvészeti
Iskola, Karancslapujtõ, 71 pont (Angyal Petra, Balázs Fru-
zsina, Bellér Bettina, Rozgonyi Marcell 8. osztályos tanu-
lók. Felkészítõ tanár: Kökény Adrienn).

Bár elkeserít bennünket, szervezõ magyartanárokat,
hogy az érdeklõdés ennyire lecsökkent, elkeserít, hogy
szép kezdeményezésünk „idealizmusnak” bizonyult,
abban még is bízunk, hogy a résztvevõ gyerekeknek
kell a könyv, hogy õket sikerült „megfertõzni” az olva-
sás vírusával, hogy Babits Mihály gyönyörû sorai rájuk
már érvényesek:

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
/ hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: / mert a
Könyv is Élet, és él, mint az ember – / így él: emberben
könyv, s a Könyvben az Ember.”
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Országos Célnyelvi Civilizációs verseny

2010. március 20-án ren-
dezték a Budai Középiskolá-
ban az Országos Civilizációs
Versenyt az angol-magyar
két tannyelvû középiskolák
tanulói számára. A 2004-ben
alapított iskola méltó helyszí-
ne volt ennek az esemény-
nek.

Iskolánk csapata – mely-
nek tagjai a 12. c osztály ta-
nulói: Kristyán Anita, Varga
Lilla, Földi Viktória és Ko-
vács Anett voltak –, lelkesen
készült a vetélkedésre Batki

Arnold, az USA civilizációjának tanára és Zsiveráné
Fekete Borbála, a brit civilizáció tanárának irányításá-
val. A verseny témája az 1980-as évek gazdasága, po-
litikai élete, kultúrája, irodalma, zenei élete volt.

Elõzetes feladatként posztert kellett készíteni. Mi
Ronald Reagan elnök csillagháborús programját vá-
lasztottuk. A helyszínen be kellett mutatni a témát a
csapat tagjainak.

Elsõ feladatként 50 kérdésbõl álló tesztet oldottak
meg a részt vevõ csapatok, melyet nagyon igényesen
állítottak össze a rendezõk.

A feladatok segítségével nemcsak a tényanyag tu-
dását, hanem a diákok angol nyelvi felkészültségét is
mérték, hiszen volt hallásértési feladat is.

Elsõ helyezett a szolnoki Varga Katalin Gimnázium
csapata lett, akik nagyon kreatívan adták elõ mûsoru-
kat. Így a jövõ tanévben Szolnok ad otthont a követke-
zõ országos célnyelvi civilizációs versenynek.

Iskolánk csapata a 18. helyezést érte el. A vetélkedõ
igazi haszna viszont abban áll, hogy a felkészülés során
a diákok sok új ismeretre tettek szert, és a következõ
tanévben már sokkal több tapasztalat birtokában vág-
hatnak neki egy újabb izgalmas megmérettetésnek.

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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„Örökségünk, értékeink”
Nógrád megyei vetélkedõ

2010 januárjában iroda-
lomtanárunktól, Sóvári Lász-
ló tanár úrtól tudomást sze-
reztünk egy vetélkedõrõl.
Mikszáth Kálmán halálának
100. évfordulója alkalmából
rendezte meg a Nógrád Me-
gyei Közgyûlés. Témája a
történelmi és jelenkori Nóg-
rád megye kulturális, termé-
szeti és történelmi értékei-
nek felelevenítése és megis-
merése.

A versenyre Nógrád me-
gye egész területérõl, vala-

mint a szlovák határon túlról, Fülekrõl is beneveztek.
Nagy örömmel és lelkesedéssel jelentkezett kis csapa-
tunk is a versenyre, melynek a „brezinai bacsák” ne-
vet adtuk. A jól összehangolt társaság: Garjzel Dániel,
Kovács Réka, Szántó Anna és én, Antal Bálint a 9.a
osztály tanulói. Februárban megkaptuk az elsõ fordu-
ló feladatait. Fölosztottuk egymás között. Garjzel Dani
a sport jellegû, Kovács Réka a Mikszáth Kálmán iro-
dalmi munkásságához fûzõdõ feladatokat kapta.
Szántó Anna a földrajzzal kapcsolatos kérdéseket, én
pedig megyénk történelmével és néprajzával foglalko-
zó feladatokat oldottam meg. Csapatmunkánknak kö-
szönhetõen iskolánk csapatai közül egyedül mi jutot-
tunk be a döntõbe. Mint a késõbbiekben kiderült 40

nevezett csapat közül 13-an jutottunk tovább, amihez
125 pont volt szükséges. Nagy örömmel és lelkesedés-
sel fogadtuk továbbjutásunk hírét, és még komolyab-
ban, nagyobb erõfeszítéssel készültünk a döntõre.
Elõzetes feladatként egy Nógrád megyei palóc népdalt
kellett megtanulni, és egy palóc népviselettel kellett
bemutatni az arra jellegzetes viselési szokásokat, for-
mákat. Népdalnak a „Péterfali halastóban…” címû
Karancs vidéki dalt választottuk, népviseletnek pedig
az Ipoly túloldalán (Szlovákiában található) Kelenye
község viseletét vittük magunkkal.

Hamar eljött április 22., a döntõ napja. A rendez-
vény helyszínének a Megyeháza adott helyet. Csapa-
tunkat egy lelkes szülõ is nagymértékben segítette, és
részt vett velünk a döntõn. A versenyt Becsó Zsolt, a
Közgyûlés elnöke nyitotta meg. A rendezvényen köz-
remûködött híres színészünk, Oszter Sándor is, aki a
köztudatban Rózsa Sándor személyében vált az ország
kedvencévé. A zsûri elnökei Praznovszky Mihály, a
Mikszáth Társaság elnöke, és Szabó Csaba, Hollókõ

Antal Bálint
9.A
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polgármestere voltak. Nyitásként Mikszáth novelláiból
hallgathattunk idézeteket, és föl kellett ismerni, hogy
melyik mûben ki mondta kinek. Majd palóc mivoltun-
kat „beszédben” kellett kinyilvánítani. Volt aztán derû
és kacagás! Régi használati tárgyak felismerése sem
okozott nekünk gondot. A feladatok közül nagyon
megnyerte tetszésünket, amikor megyénk vaktérképén
el kellett helyezni különbözõ történelmi események
helyszínét. A tanult dal és a népviseleti bemutató na-
gyon jól sikerült. A nevezett csapatok közül mi voltunk
a legifjabbak, de voltak olyanok is, akik már az érettsé-

gire készültek. Feszített tempóban, de jókedvvel és mó-
kával vegyítve telt a nap. Amíg a zsûri visszavonult,
megvendégeltek minket, és volt idõ ismerkedni a többi
csapat tagjaival is. Délután 4 órára megszületett az
eredmény. Rendkívül szoros versenyben, nagyon ele-
nyészõ (8 pont) különbséggel maradtunk le a dobogós
helyrõl. Így „csak” a 6. helyezést sikerült elérnünk.

Örömmel és lelkesedéssel tértünk haza egy fárasz-
tó, ámde örökre emlékezetes verseny után. Elhatároz-
tuk, ha lehetõségünk nyílik, még több felkészüléssel
nevezünk be a következõ versenyre.


