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Bolyai János minden idõk
egyik legeredetibb gondolko-
dású matematikusa tragikus
sorsú hadmérnök, aki mûvei-
ben messze meghaladja korát.

Kedves Vendégeink, Kollé-
gáim, Tanítványaink!

Aligha találunk olyan –
Bolyai életével és munkássá-
gával foglalkozó – írást, ame-
lyik nem ezekkel a szavakkal
kezdõdne. Az élettörténetét
megismerõ olvasó hamar rá-

jön, hogy a névadónkról leírt sorokban nincs semmi
túlzás. Mi az, ami a világ egyik legnagyobb matemati-
kusának életét végigkíséri? Tudomány, mûvészet, tár-
sadalmi és gazdasági problémák megoldásának, vala-
mint a boldogságnak a keresése.  Nincs olyan – bolyais
diák és tanár biztosan –, ki ne ismerné a matematiká-
ban egy teljesen új szemléletet, „semmibõl egy új, más
világot teremtõ” matematikus felfedezését. Az õ geo-
metriája, „az új, más világ” nélkül elképzelhetetlen len-
ne a legmodernebb kor vívmányainak – rakétáknak és
mûholdaknak – a mûködése. Elmondhatjuk, hogy a
modern matematika tizenkilencedik és huszadik szá-
zadban bekövetkezett fejlõdése nagymértékben kö-
szönhetõ Bolyai János munkásságának. 

Az 1800-as évek elején tudott olyat alkotni, amit iga-
zán csak a huszadik század embere volt képes hasznosí-
tani. Abszolút geometriája tehát forradalmi tanítás,
amelytõl az akkor uralkodó haladásellenes eszmevilág-
ban nevelkedettek visszariadtak. Részben ez a maradi
gondolkodás volt az oka annak, hogy zseniális felfedezé-
sének csak évtizedekkel a halála után lehetett sikere, ami-
kor már a társadalom belsõ ellentmondásai minden té-
ren, a matematika terén is kifejlesztették az éles kritikát.

A munkáját fogadó értetlenség elkeserítette, így
gyakran talált a zenében vigasztalást. Kiváló zenész
volt, virtuóz hegedûjátékát már fiatal korában is sokan
megcsodálhatták. 

Bolyai tisztában volt új, más világa forradalmi me-
részségével, és hasonló merészséggel – bár összehason-
líthatatlanul kevesebb sikerrel – igyekezett társadalmi

kérdéseket is megoldani. Ezt pedig nem tûrhette az
összeomló táblabíróvilág konzervativizmusa. Kiközösí-
tették tehát maguk közül úgy, hogy még az emlékét is
igyekeztek elhalványítani. Forradalmi lángelme volt, s
ez elég a rövidlátó maradiak gyûlöletének kiváltására. 

A korát messze meghaladó matematikus kereste az
emberi boldogsághoz vezetõ utat is. Egyik, valószínû-
leg 1850 körüli idõbõl származó feljegyzésében a kö-
vetkezõket találjuk: „... szomorú és kétes, sõt önmagá-
ra nézve... is legveszélyesebb ... a mások elnyomása s
romjára építeni akarni önboldogságot! A társadalmi re-
form alapfeltétele tehát, hogy az emberek belássák a
közösségi érzés egyedül üdvözítõ voltát. Egyáltalában
semmiféle egyéni üdv nem létesíthetõ vagy nem állhat
fenn közüdv nélkül” – írta Bolyai. Ahhoz pedig, hogy
az egész emberiség megértse ezt a mindenkit boldogí-
tó alapelvet, egy Üdvtan címû mûvet szándékozott ösz-
szeállítani, amelybõl az egész emberiség megismer-
hetné az általános boldogsághoz vezetõ utat. Szerinte
az Üdvtan ismerete mintegy elõfeltétele a boldogság-
nak: „Az üdv egyik jelentékeny és lényeges részét al-
kotja az Üdvtannak megtanulása, a másikat, nem ke-
vésbé nemeset és jeleset az Üdvtannak megfelelõ élet-
mód. Bolyai azt remélte, hogy ha az Üdvtan elkészül,
annak hatására a társadalom átalakul.” 

A Tan alapján szervezõdõ államok nemzeti ellenté-
tektõl mentesen könnyen egyesülhetnek. Magyaror-
szág és Erdély unióját is elsõsorban ebbõl a szempont-
ból, az egyesülés következtében megnövekedett lehe-
tõségek és hatékonyság szempontjából üdvözölte: „az
unió egy lépés az emberi nem egyesülése, tehát az Is-
ten országa felé”. Amit lépésenként, „minden respub-
licák respublicáinak” a szervezõdésével egyszer majd
elérhetõnek remél. Talán ezért is törõdik annyit – hoz-
záértéssel, és látható élvezettel – a földgömb országai-
nak és régióinak természetes és célszerû politikai-gaz-
dasági, geográfiai beosztásával. Gondolkodásában eljut
– egy napjainkban is alakuló szervezet – az Európai
Unióhoz hasonló közösség szervezõdéséig. 

Tudományos gondolkodás, mûvészetre való érzé-
kenység, társadalmi problémák megoldása és a boldog-
ság keresése. Bolyai János a XIX. század elsõ felében
jóval megelõzve kora társadalmát, utat mutatott a ma
emberének. Utat mutatott, de úgy gondolom, nem
mindig a jó úton jártunk. 
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Az 1800-as évek végén kezdõdõ és az 1900-as évek
elsõ felében folytatódó – egymást viharos gyorsasággal
követõ – tudományos felfedezések, találmányok talán
egy kicsit elbizakodottá is tették az emberiséget. S ami
szomorúbb, hogy tudósok ezrei dolgoztak olyan talál-
mányokon, amelyek nem az emberiség javát, hanem
egy másik népcsoport elpusztítását szolgálták. A tudo-
mányos kutatás az elmúlt másfél száz évben hihetetlen
fejlõdésen ment keresztül:
l az emberek a lovas kocsikból egyre tökéletesebb

és gyorsabb autókba szálltak át,
l a Leonardo da Vinci által megálmodott repülõ

szerkezet ma már a hangsebességet átlépi, és leg-
nagyobb példányai emberek százait viszik át né-
hány óra alatt egy másik földrészre,

l gyáróriások ontják az olyan szerkezeteket, ame-
lyek az emberek kényelmét szolgálják, és egy la-
kásba belépve hûtenek, fûtenek, mosnak, száríta-
nak, világítanak,

l atomenergia, amit elõször pusztításra terveztek,
de ma szerencsére jórészt az emberiség érdekeit
szolgálja, és amellyel kapcsolatban Gábor Dénes
azt írta: „Nem hagyhatjuk abba az innovációt,
mert tigris hátán lovagolunk. ”

S vigyázzunk, mert miközben a lehetõ legnagyobb
kényelemben élünk, közben 
l az energiaéhségünk kielégítése érdekében a ter-

mészeten gyógyíthatatlan sebeket ütünk,

l a bennünket körülvevõ növényzetet, az erdõket
kiirtjuk,

l az ózonpajzsot elvékonyítjuk,
l a vizeinket ihatatlanná szennyezzük,
l különbözõ állatfajokat véglegesen eltüntetünk

Földünkrõl.
De nincs ez másképp a társadalmi és gazdasági tör-

ténések és törekvések terén sem. 
Míg Bolyai az Üdvtan megalkotása során a boldog-

ságot keresi és gondolkodásában eljut a különbözõ né-
pek uniójáig, addig a huszadik század embere 
l különbözõ nagyságú területekért milliók életét ál-

dozta fel,
lmás nemzethez, valláshoz tartozókat tömegével

gyilkolt le.
A jószomszédi kapcsolatok helyett vasfüggönnyel

különültek el egymástól, és nemzetek önállósodási tö-
rekvései kölcsönös népirtásba torkolltak.

Van még mit tanulnia Bolyaitól a ma emberének is.
Ebben az értékvesztett, elsekélyesedõ világban egyre
nagyobb szükségünk van a biztos tudással rendelkezõ,
a mûvészet iránt fogékony, a másik embert tisztelõ,
környezettudatos gondolkodású fiatalokra. Hiszem,
hogy a magyar iskolák, így a mi gimnáziumunk is
olyan kis mûhelyként, szigetként tudnak mûködni,
ahonnan ilyen tanítványokat bocsáthatunk útnak.

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

Leérettségizett az elsõ ötosztályos két tanítási nyelvû 
osztály

A 2010/2011-es tanév vé-
gén ismét olyan pillanat ér-
kezett el iskolánk történeté-
ben, amely számvetésre,
visszatekintésre és értékelés-
re késztet mind tanárt, mind
pedig diákot. Leérettségiztek
ugyanis azok a tanulók, akik
az intézményünkben folyó
ötosztályos angol-magyar
két tanítási képzésben elsõ-
ként kezdték meg tanulmá-
nyaikat 2006-ban. Az idáig
vezetõ út – mint az általában

lenni szokott – sikerekkel, kudarcokkal, örömmel és
bánattal volt teli, viszont a kemény munka, a sok be-
fektetett energia végül meghozta gyümölcsét: az osz-
tály minden tagja jó szintû, sokrétû nyelvtudással fel-
vértezve lépett ki az alma mater kapuján.

A kezdetekkor – Árpádné Vincze Marietta osztály-
fõnök tanárnõ irányításával – 32 tanuló járt az osztály-
ba, közülük 16 diák naponta járt be, 4-en kollégium-
ban laktak, 12-en pedig Salgótarján különbözõ iskolái-
ból érkeztek. Viszont nemcsak a lakóhelyük, hanem a
felkészültségük, tudásszintjük, képességeik és angol
nyelvi elõképzettségük tekintetében is óriási különbsé-
gek voltak az osztály tagjai között. Az elsõ (elõkészítõ)
évfolyam feladata éppen az volt, hogy ezeket kiegyen-
lítse. Az ötévfolyamos képzést pontosan azért vezet-
tük be iskolánkban, hogy azok a gyermekek is részt ve-
hessenek a két tanítási nyelvû képzésben, akik koráb-
ban nem tanulták a nyelvet. A 9. évfolyamon a diákok
heti 18 órában tanultak angolt (három csoportban), 3
órában magyar nyelv és kommunikációt, 3 órában ma-
tematikát és testnevelést, 1-1 órában informatikát, éne-
ket és rajzot. A 10. évfolyamon kezdtek 3 tantárgyat
(matematika, történelem és biológia) angol nyelven ta-
nulni, és minden más tantárgyból beléptek a hagyomá-
nyos gimnáziumi képzésben a 9. évfolyamon oktatott
tantárgyak. Az utolsó két évben kötelezõ tantárgy volt
a célnyelvi civilizáció, amelynek keretében a tanulók
az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok földrajzá-

val, nevezetességeivel, történelmével, kultúrájával, po-
litikai vonatkozásaival, oktatási rendszerével és hagyo-
mányaival ismerkedtek meg alaposabban.

Az évek során igen nagyarányú volt a lemorzsoló-
dás: 4 tanuló nem tudta teljesíteni a követelményeket
angol nyelvbõl, s így átkerült a normál tantervû osz-
tályba. További 5 tanuló távozott még az osztályból
egyéb okok miatt. A 12. évfolyamtól kezdõdõen sokfé-
le emelt szintû elõkészítõre jártak, attól függõen, hogy
milyen irányba szerettek volna továbbtanulni. Sokan
választották a történelem emelt szintû elõkészítõt, hi-
szen többen készültek gazdasági fõiskolára, jogi egye-
temre, valamint nemzetközi kapcsolatok szakirányba. 

Az osztály az 5 év során fokozatosan formálódott jó
közösséggé, melyhez nagyban hozzájárultak a közös
rendezvények, kirándulások és színházlátogatások.
Nyelvi szempontból ki kell emelni az angliai tanul-
mányutat, amelyen a 9. év végén az osztály valameny-
nyi tagja részt vett. Ez volt az egyik elsõ alkalom, hogy
a diákok „élesben” is kipróbálhatták, hogy az elõké-
szítõ év során milyen nyelvi jártasságra tettek szert,
hiszen itt angolul kellett kommunikálniuk a tanárok-
kal és a fogadócsalád tagjaival. Mindenképpen hasz-
nos volt az angliai tartózkodás, fõleg a hallásértés és a
beszédkészség fejlesztése szempontjából. Pár évvel
késõbb szintén anyanyelvi környezetben, az Egyesült
Államokban nyílt lehetõsége a nyelvgyakorlásra az
osztály néhány tanulójának. A chicagói cserekapcso-
lat minden résztvevõ számára nagyon hasznos és fe-
lejthetetlen élmény volt.

Mivel a képzés kiemelt végcélja az, hogy a diákok
eszközként tudják az angol nyelvet használni, a nyel-
vet tanító szaktanárok munkája rendkívül fontos sze-
repet játszott az elért eredményekben. A kezdõ cso-
port tanára, Gedõcziné Berger Mária tanárnõ így érté-
kelte az eltelt öt évet:

„Annak ellenére, hogy csupán egy osztály végzett
még csak az ötosztályos két tanítási nyelvû képzésen,
úgy gondolom a szisztéma elõnyei egyértelmûen meg-
állapíthatók.

Az elsõ úgynevezett elõkészítõ év során a kezdõ cso-
port óriási mennyiségû nyelvi ismeretre tett szert. A 12

Batki Arnold
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nyelvi óra, az anyanyelvi tanár segítõ munkája és a
szaktárgyi alapozó órák lehetõvé tették, hogy az év vé-
gére magabiztos, használható tudásra tettek szert a
gyerekek. Biztonsággal meg tudták értetni magukat az
angliai tanulmányút során, és a következõ évben a
szaktárgyak elsajátítása idegen nyelven megléphetõ
volt a számukra. Az elõkészítõ év azokat a tanulókat
is kiszûrte, akik nyelvi képességek és szorgalom hiá-
nya miatt ebben a csoportban ugyan nem maradhat-
tak, de sikeresen folytathatták tanulmányaikat isko-
lánk egy nem speciális osztályában.

A következõ évek a haladó csoport és a kezdõk is-
meretanyaga közti különbségek lefaragásával, csök-
kentésével telt. Szisztematikus munkával ezek a kü-
lönbségek egyre zsugorodtak. A tanulók rendszeres ön-
képzéssel, angol irodalmi alkotások, regények, újsá-
gok eredetiben olvasásával, angol nyelvû filmek nézé-
sével, beszámolók, prezentációk készítésével szélesítet-
ték tudásuk spektrumát, gyakorlatilag szórakozást je-
lentett sokuknak a nyelvvel történõ foglalkozás a sza-
badidejükben, és örömmel újságolták mit láttak, mit
olvastak legutóbb.

Az utolsó évben a folyamatosság csiszolása és a
nyelvi struktúrák, szókincs választékossága került az
órák középpontjába. A szókincs bõvítése tematikus ol-
vasmányokkal és azok tartalmi megbeszélésével cso-
portmunkában történt. Heti rendszerességgel 200 sza-
vas fogalmazásokat adtak be, melyekben az adott té-
máról alkotott véleményüket kellett kifejteni megadott
szempontok és szerkezeti elemek felhasználásával.

Sokan sikerrel próbálkoztak felsõfokú nyelvvizsgá-
val, de az igazi bizonyíték arra, hogy tudásuk a képzés
végére szinte azonos szintre került a haladó csoporté-
val az emelt szintû érettségi volt, amelyen osztályzato-
kat és százalékot tekintve is csaknem ugyanúgy teljesí-
tettek, mint a másik csoport tagjai.”

A másik csoport tagjait Zsiveráné Fekete Borbála
tanárnõ készítette fel. Õ így foglalta össze tapasztala-
tait:

„Szintfelmérõ alapján három csoportba osztottuk
az osztályt. A haladó csoport tanulóinak nagy része
igen jó elõképzettséggel érkezett a gimnáziumba, a
többiek pedig általában igyekvõek voltak. Az elõkészí-
tõ év végén elmondhattuk, hogy mindenkit alkalmas-
nak tartottunk arra, hogy angol nyelven tanulja a vá-
lasztott tantárgyakat a következõ tanévtõl. A csoport
tagjai komolyan vették a tantárgyat. Rendszeresen ké-

szültek és aktívan részt vettek a tanórai munkában. A
9. és a 11. évfolyam végén felmértük a tudásukat. A 13.
évfolyamon a 13 fõbõl kilencen tettek emelt szintû an-
gol nyelvi érettségi vizsgát. A többiek már rendelkeztek
felsõfokú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Az érett-
ségin egy kivételtõl eltekintve mindenki 60% fölött tel-
jesített.”

A középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgán mind
emelt, mind pedig középszinten igen szép eredmé-
nyeket értek el a tanulók: magyar nyelv és irodalom-
ból 4,96, angol nyelvbõl 4,91, történelembõl 4,70 lett
az átlag. Az emelt szintû angol nyelvi érettségin csu-
pán két diák teljesített 60% alatt, mindkét csoportból
egy-egy tanuló. Kicsit gyengébben teljesítettek a diá-
kok matematikából (3,70), de ez részben annak volt
betudható, hogy az angol nyelvû feladatsor most ne-
hezebb volt, mint a magyar nyelvû. Feltétlenül meg
kell említeni azokat a tanulókat, akik kitûnõ érettségi-
vel zárták gimnáziumi tanulmányaikat: Bolla Tímea,
Hajnovics Réka, Kristan Anita, Tótok Fanni, Varga Lil-
la és Zsetkó Nikolett. A továbbtanulási mutatók is fi-
gyelemre méltóak: az osztályból 23 fõ jelentkezett fel-
sõoktatásba, és 20 fõt vettek fel.

A diákok is szívesen emlékeznek az itt eltöltött öt
évre. A kezdõ csoport egyik tanulója, Kristan Anita a
Gedõcziné tanárnõ által tartott angol nyelvû történel-
met emelte ki, mert ez volt, amit a leginkább kedvelt
és ami „lexikálisan a legtöbbet adta”. Szintén ebbe a
csoportba járt Bolla Tímea, aki így emlékezett:

„Két tannyelvû = nulláról egy jó nyelvtudási szintre
eljutni. Ezt én a saját bõrömön tapasztaltam… Persze
semmit sem adnak ingyen, így meg kellett izzadni az
elsõ évben a heti 18 óra angollal nekem is. Viszont ha
a figyelem egy kis szorgalommal párosul, nem lehet
semmi gond. Az angol nyelven tanult tárgyak és a cél-
nyelvi civilizáció is segítettek a minél színesebb eszköz-
készlet elsajátításában. A tanulmányi utak is egyedül-
állóak; Anglia és Chicago élménygazdag helyek és jó
gyakorlási alkalmak. … Hálás köszönet Gedõcziné
Berger Mária tanárnõnek!”

A haladó csoportba járt Varga Lilla, aki így látta a
képzést:

„Szerintem a képzés legnagyobb elõnye, hogy ma-
gas szintû nyelvtudásra tettünk szert viszonylag rövid
idõ alatt. Bár nem volt könnyû dolguk azoknak, akik
általános iskolában nem tanultak angolt, de az elsõ év
végére a heti 18 nyelvóra õket is olyan szintre hozta,
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hogy mindenféle nyelvi akadály nélkül tudtak angolul
tárgyakat tanulni a késõbbiekben. A lektori órák is na-
gyon sokat segítettek a fejlõdésben. Különbözõ kiejté-
sekkel, beszédtempókkal találkozhattunk, így javult a
hallásértésünk. Eleinte voltak ugyan gondjaink a meg-
értéssel és önmagunk megértetésével, de úgymond rá
voltunk kényszerítve, hogy angolul kommunikáljunk,
és az idõ elõrehaladtával egyre könnyebben tudtuk
venni a nyelvi akadályokat. A csereutak során pedig a
nyelvtanuláson túl felejthetetlen élményekkel és ta-
pasztalatokkal gazdagodtunk.”

Tótok Fanni is ebben a csoportban tanult, és ta-
pasztalatait így összegezte:

„Amit én kiemelnék a két tannyelvûrõl, hogy ne-
kem nagyon sokat segített a biológia angolul tanulása;
az egyetemen nagyon jól kamatoztatható a magyar

képzéseken is! Nagyon jó volt, hogy eljuthattunk kül-
földi utazásokra (én emiatt örülök kifejezetten, hogy
ezt az iskolát választottam), sok tapasztalatot szerez-
tünk, és nagyon jól megtanultunk angolul! A civilizá-
ciót is nagyon szerettem, mert sok érdekességet tanul-
tunk meg, amit máshol nem tanultunk volna.”

Összességében tehát elmondható, hogy az elsõ öt-
osztályos két tanítási nyelvû osztály tagjai küzdelmes,
de mindenképpen eredményes idõszakot hagytak ma-
guk mögött. Szinte mindegyikük most már valamelyik
fõiskolán, egyetemen próbálja kamatoztatni az itt
megszerzett tudást, a képzés során csiszolódott kész-
ségeket. Az eddigi eredmények alapján úgy tûnik, ér-
demes volt annak idején ezt a képzési formát elindíta-
nunk és végigvinnünk. Reméljük, hogy kirepült diák-
jaink is így gondolják.

2008. január 1-tõl a diplo-
mát szerzõ tanárok kötele-
sek gyakornoki idõt tölteni
abban az intézményben,
amelyik alkalmazza õket.

A gyakornok hároméves
szakmai gyakorlattal nem
rendelkezõ, határozatlan
idõre pedagógus-munkakör-
be kinevezett közalkalma-
zott. Munkáját a gyakornoki
program alapján végzi, me-
lyet a mentorául kinevezett
vezetõ tanár – vele elõzete-
sen egyeztetve – állít össze.

A program három szakaszra osztható. 
Az elsõ szakasz a kezdõ szakasz, a második a hala-

dó és a harmadik a befejezõ szakasz.
Az elsõ és a második szakaszban a gyakornokkal

szemben kétféle elvárás fogalmazódik meg. Az egyik
a szabályok követése, a másik pedig a tapasztalatszer-
zés különféle területeken, elsõsorban a tanítás terén. 

A szabályok követése azt jelenti, hogy a gyakor-
noknak a 2 év során meg kell ismernie azokat a fon-
tos dokumentumokat, törvényeket, amelyek az iskolai
életet szabályozzák.

Ezek a dokumentumok a következõek:
r a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
r az intézmény nevelési, pedagógiai programja 
r a házirend
r az intézmény gyakornoki szabályzata
r az éves munkaterv
r a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

szóló 11/1984 (VI.8.) MKM rendelet
r az intézmény Szervezeti és Mûködési szabályzata
r az intézmény minõségirányítási programja
r az intézmény egészségnevelési, környezeti ne-

velési programja
r az intézményi érdekképviseleti szervek mûködé-

se (Szakszervezet, KAT)
r a tanügy-igazgatási dokumentumok
r a munkavédelemre, balesetvédelemre, tûzvéde-

lemre vonatkozó szabályok.
A tapasztalatszerzés a következõ területeken fo-

lyik: a tanításban, a tanításhoz kapcsolódó adminiszt-
rációs feladatok végzésében (naplóvezetés), valamint
egyéb tevékenységekben, szervezési feladatokban.

A tanítási folyamatban a gyakornoknak meg kell
tanulnia tanmeneteket írni, meg kell ismernie az in-
tézmény különbözõ képzéseinek – a négyosztályos, a
hatosztályos és a két tanítási nyelvû képzések – prog-
ramjait és ezek alapján kell tanmenetet készítenie.

A gyakornoki rendszer mûködtetése

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes
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További teendõi: dolgozatok összeállítása, óraváz-
latok készítése, hospitálás mások óráin, óralátogatá-
sok, óramegbeszélések, konzultáció a szakmai segítõ-
vel vagy segítõkkel, részvétel team munkában, bekap-
csolódás a versenyeztetésbe.

Az egyéb tevékenységek területén fontos, hogy a
gyakornok részt vegyen nevelõtestületi értekezlete-
ken, fogadó órákon és bekapcsolódjon mind a tantes-
tület, mind a munkaközösségi munkába. Részt kell
vennie tanórán kívüli eseményekben, be kell kapcso-
lódnia ezek szervezési feladataiba. Ünnepségeket,
mûsorokat kell szerveznie, illetve kirándulásokon ta-
nulói kíséretet kell ellátnia. 

Az értékelés egy szempontsor alapján történik. Ez
tartalmazza a gyakornok önértékelését, a szakmai se-
gítõ értékelését és a következõ idõszak fejlesztési terü-
leteinek meghatározását.

Ebben az idõszakban segíteni kell a gyakornok be-
illeszkedését az iskolai munkába, fejleszteni szakmai
munkáját, órai viselkedését. Motiválni kell a kezdõ ta-
nár kollégát, hiszen a pályakezdés meghatározza
majd a késõbbi évek munkáját is. 

Az igényesség, a magas szintû tanítás, az elvárá-
soknak való megfelelés kialakítása ekkor alakul ki.

A befejezõ szakaszban folytatódik a szabályok kö-
vetése, illetve a másik elvárás a gyakornokkal szem-
ben a gyakorlati tudás megalapozása és alkalmazása a
tanítás során. 

A befejezõ szakaszban az elsõ 2 évben tapasztaltak
alapján konkrét feladatok megvalósítása következik,
illetve az elméleti tudás gyakorlatban történõ alkalma-
zása a fõ célkitûzés.

Így a gyakornoknak a gyakorlati tudást kell megala-
poznia tanítási gyakorlatában és egyéb tevékenysé-
gekben. Tudatosan, tervszerûen, osztályra szabottan
készítse tanmeneteit, mélyítse el ismereteit a tanított

korosztály életkori sajátosságait illetõen és az oktatás-
hoz kapcsolódó eszközök használata területén, és fej-
lessze módszertani kultúráját. Képes legyen a konflik-
tuskezelésre és a megfelelõ kommunikáció kialakítá-
sára a tanulókkal, szülõkkel és munkatársakkal szem-
ben. Egyéb írásban elkészítendõ feladatok is várnak a
gyakornokra.

A befejezõ szakasz értékelése ugyanúgy történik,
mint a kezdõé, majd az értékelõ megbeszélés után a
gyakornoki idõszak a gyakornok minõsítésével zárul.

Természetesen mindenféle követelményt nem le-
het ennyi idõ alatt teljesíteni, hiszen a problémák és
minden más egyéb is majd az évek során a tanítási fo-
lyamatban fog idõrõl idõre elõjönni. 

A gyakornoki szabályzat egyik erõssége, hogy a ta-
nári pályát kezdõ kollégákat a munkájuk során alkal-
mazott törvényi háttér megismerésére készteti, így tá-
jékozottá válnak az iskolai munkát meghatározó tör-
vények, rendeletek és rendelkezések útvesztõiben.

Másrészt biztosítja számukra a folyamatos ön- és
továbbképzést, segíti, hogy megismerjék az iskola
belsõ életét és lehetõvé teszi számukra, hogy „szak-
májukat” jó szinten mûveljék. Emellett ez a rendszer
nagymértékben segíti a kezdõ kollégák beilleszkedé-
sét a tantestületbe, hiszen folyamatos kapcsolatban
vannak a mentorukkal és a szakmai munkaközösség
tagjaival. 

Egy ilyen program már befejezõdött. Úgy gondo-
lom, hogy mint minden pályán, a tanárin is, fontos a
tapasztalatok átadása, a kezdõ kollégák segítése,
hogy megtalálják a helyüket, hogy helyes értékrendet
alakítsanak ki, hogy szakmájukat jó színvonalon mû-
veljék és elinduljanak azon az úton, amelynek során
jó tanárokká válnak, akiket a tanulók és a szülõk sze-
retnek és tisztelnek, és akiket a kollégáik is megbe-
csülnek.



Egy-egy tanévben, több
idõszakban, többféle vizsga
zajlik az iskolákban. A végzõs
osztályok számára érettségi
vizsgák, az alsóbb éveseknek
osztályozó vizsgák, különbö-
zeti vizsgák, az emelt szintû
elõkészítõkön félév végi és év
végi vizsgák, a két tanítási
nyelvû képzésben részt vevõ
osztályokban szintvizsgák –
és sajnos a követelményt nem
teljesítõ diákjainknak javító-
vizsgák. A hozzánk érkezõ,
továbbtanulni készülõ általá-

nos iskolás diákoknak felvételi vizsgákat tartunk. Ezek
közül néhányról számol be ez a cikk – pár gondolatot,
adatot bemutatva a tavalyi év tükrében.

Érettségi vizsgák 
A 2010/2011-es tanév a hetedik volt azóta, hogy a

kétszintû érettségi rendszert bevezették. Ez volt az
utolsó olyan év, amikor a vizsgákat az Oktatási Hiva-
tal az Észak-magyarországi régióban együtt bonyolí-
totta le Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében; a következõ évtõl ugyanis a vizsgaszervezés –
más feladatok mellett – a közben már megalakult me-
gyei Kormányhivatalok feladata lesz majd.

A kétszintû rendszer bevezetése óta elõször fordult
elõ, hogy iskolánkat kijelölték az õszi (október-novem-
beri) idõszakban középszintû vizsgát szervezõ iskolá-
nak, így ebben az évben kétszer is folytak írásbeli és
szóbeli vizsgák nálunk. Az õszi középszintû érettségi-
ken 93 tanuló vett részt, õk 11 tantárgyat választottak,
közülük 45 tanuló volt bolyais diák, a többiek más isko-
lákból érkeztek. Az október 18-tól 26-ig tartó írásbeli idõ-
szak nem kis többletmunkát jelentett a tanároknak, hi-
szen a felügyeletet õk látták el, a lyukas órái-
kat, délutánjukat feláldozva erre. Mivel termé-
szetesen ezeken a napokon az iskolánkban
minden évfolyamunkon rendes tanítás is zaj-
lott, a zavartalan lebonyolítás érdekében az
alagsori folyosó termeibõl idõlegesen kiszo-
rultak a csoportok, osztályok. Az õszi szóbe-

li vizsga november 18-án, 19-én és 20-án zajlott, ahol a
felkészült elõrehozott vizsgázók mellett jó néhány ke-
vésbé felkészült, javítóvizsgás tanuló feleletét hallgatta
és értékelte a vizsgabizottság. Óhatatlanul is összeha-
sonlítást tettünk saját osztályaink eredményeivel, és ez
megerõsítette azt, hogy a bolyais diákok érettségi vizsgá-
ira, szóbeli feleleteire évrõl-évre büszkék lehetünk.

A május-júniusi, azaz a „rendes” érettségi vizsgaidõ-
szakban 4 végzõs osztályunk 106 tanulója tett érettségi
vizsgát, hozzájuk csatlakozott 29 elõrehozott és 18 is-
métlõ, kiegészítõ vizsgára jelentkezõ diák. Az elért szép
eredmények az évkönyv végén táblázatos formában
részletesen is tanulmányozhatók. A korábbi évekhez
hasonlóan a tavaszi vizsgaidõszakban iskolánk emelt
szintû vizsgaközpontként is mûködött, amikor nem-
csak helyet adtunk az emelt szintû vizsgáknak, hanem
az írásbeliken a felügyeletet – az egy idõben zajló kö-
zépszintû vizsgákkal együtt – az iskolánk tanárai látták
el. A teremcseréket és azt, hogy néhány szünetben
szinte lábujjhegyen, suttogva kellett a fölsõ szinten köz-
lekedni, a diákság fegyelmezetten viselte, „cserébe” 4
napig nem jöhettek be az iskolába a magyar, történe-
lem, matematika és az angol nyelv írásbelik alatt. 

Örvendetes, hogy iskolánk tanulói nagy arányban je-
lentkeznek és tesznek évrõl-évre emelt szintû érettségi
vizsgát. A két tanítási nyelvû osztályainkban az emelt
szintû angol érettségit szinte mindenki választja, hiszen
így lehet 60%-os eredmény és két másik tárgyból angol
nyelven letett sikeres vizsga esetén felsõfokú nyelvvizs-
gával egyenértékû érettségi bizonyítványhoz jutni. Az
angol mellett más tárgyakból is kiemelkedõ számban
jelentkeznek tanulóink emelt szintû vizsgára, mint bio-
lógiából, történelembõl, magyarból, vagy éppen föld-
rajzból, kémiából. Néhány számadat is igazolja mind-
ezt – összehasonlítva iskolánk adatait az OH honlapján
megjelentetett országos statisztikai adatokkal a 2011.évi
május-júniusi idõszak vizsgáit tekintve:
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Vizsgák a Bolyaiban a 2010/2011-es tanévben

Bagyinszki Boglárka
igazgatóhelyettes
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Nemcsak a diákjainak vállalják be nagy számban az
emelt szintet, hanem a bolyais tanárok közül is sokan –
17 fõ – vállalkoztak emelt szintû írásbeli dolgozatok ja-
vítására, vagy emelt szintû szóbeli vizsgákon vizsgázta-
tói feladatokra.

Osztályozóvizsgák 
Iskolánkban az õszi és a tavaszi érettségi vizsgaidõsza-

kot mindig megelõzik az osztályozóvizsga-idõszakok, hi-
szen minden évben vannak olyan tanulóink, akik egy-egy
tárgyból elõrehozott érettségire jelentkeznek és a tantár-
gyuk még nem ért véget. Az érettségire való jelentkezésük
akkor válik érvényessé, ha a tanuló az adott tárgyból a he-
lyi tantervben megfogalmazott követelményeket teljesí-
tette és ezt bizonyítványba beírt osztályzattal igazolni
tudja. A 2010/2011-es tanévben az õszi idõszakban 37,
míg a május-júniusi vizsgák elõtt 16 tanulónk tett osztá-
lyozó vizsgát. A tantárgyakat és az érettségi vizsgán elért
eredményeik átlagát mutatja a következõ táblázat.

Emelt szintû vizsgák
Az emelt szintû elõkészítõ foglalkozások egy részé-

re jellemzõ, hogy a szaktanárok a félév vége elõtt, illet-
ve az év vége elõtt vizsgákat tartanak. Ez az elmúlt tan-
évben a magyar, a történelem, biológia és a fizika emelt
szintû foglalkozásokra volt jellemzõ iskolánkban. A
vizsgák tantárgytól függõen írásbeli és szóbeli részek-
bõl tevõdtek össze, az itt kapott érdemjegy a félévi és év
végi jegyek megállapításakor nagyon hangsúlyos volt.
A vizsgák célja egyrészt az ismeretek rögzítése, ami
nem könnyû, hiszen egy félévnyi tananyagot kell átis-
mételni - másrészt a szóbeli feleletek során a szóbeli ki-
fejezõkészség fejlesztése, amire év közben kevesebb
idõ jut. Az érettségi vizsgák szóbeli vizsgarészein is
fontos (és pontokat jelentõ) szempont az önálló téma-
kifejtés, a mondanivaló logikus gondolatmenetbe ren-
dezése, a felelet megszerkesztettsége – így az emeltes
vizsgák mintegy fõpróbaként szolgálnak a tényleges
vizsgák elõtt.



Az Országos kompetencia-
mérés 2010. május 26-án nyol-
cadik alkalommal mérte fel a
közoktatásról szóló törvényben
meghatározott tanulók 6., 8. 10.
évfolyamos csoportjának teljes
körében a szövegértési képes-
ségeket és a matematikai esz-
köztudást. A mérésben alkal-
mazott feladatok nem a tudás-
tartalom elsajátításának mérté-
két mérik, a felmérés nem az
adott tanévi tananyag ismeret-
anyagának számonkérése, ha-
nem azt vizsgálja, hogy a diá-
kok a közoktatásban addig elsa-

játított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életbõl vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez (elbe-
széléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, me-
netrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kér-
dések jellemzõen az információk visszakeresését, követ-
keztetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szö-
veg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a ta-
nulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalma-
zott feladatok valamilyen életszerû szituációban megjelenõ
probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kom-
munikálását kérik a tanulóktól a matematika különbözõ te-
rületeit érintve (mennyiségek és mûveletek; hozzárendelé-
sek és összefüggések; alakzatok síkban és térben; esemé-
nyek statisztikai jellemzõi és valószínûsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolya-
mos tanulója megírja, az eredményekrõl a tanév rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott idõpontig minden iskola
visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy ob-
jektív képet kapjanak teljesítményükrõl, megismerjék erõs-
ségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen.
A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az al-
kalmazásképes tudás jelentõségének felismerésére és a ja-
vítás igényének erõsítésére is alkalmas. Az évrõl-évre is-
métlõdõ mérési eredmények a módszerek eredményessé-
gének mutatói is lehetnek az elkövetkezõ években.

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt
kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítá-
sát, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak
és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével
kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hiva-
tal végzi.

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban
(a skála módosításának okai)

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalma-
zott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megva-
lósítható igény volt, hogy az egymást követõ évek mérési
eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek.

A követéses mérés lehetõségének megteremtése érde-
kében az adatvédelmi szabályoknak megfelelõen az oktatá-
sért felelõs kormányzat és a mérés megvalósításáért felelõs
hivatal közösen kidolgozta a tanulói mérési azonosítót. Ezt
az azonosítót minden mérés elõtt a tanuló intézménye ge-
nerálja ugyanúgy, ahogyan eddig, ugyanakkor a központi
szerveren mûködtetett generátor egy tanulóhoz mindig
ugyanazt a mérési azonosítót rendeli.

A követéses visszajelzés a 2010. évi méréstõl válik lehe-
tõvé, a 2008. évi 6.-os és 2010. évi 8.-os, vagy 2008. évi 8.-os
és 2010. évi 10.-es eredmények összevetésével, és a fejlõdés
vizsgálatával.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti az,
hogy az évfolyamok eddig külön-külön kalibrált skáláit egy
közös skálára cserélték. Erre az elméleti modellek lehetõsé-
get adnak, hiszen a tartalmi keret a szövegértési képessé-
get, illetve a matematikaképességet olyan képességként de-
finiálja, amely egy folytonos skálával leírható.

Az új szövegértés és matematika skála kialakítása, 
kapcsolata a régi skálákkal 

A közös, évfolyamfüggetlen skála kialakításának feltéte-
le az is, hogy az egyes évfolyamok tesztjei közös feladato-
kat is tartalmazzanak. Ezek a közös feladatok jelölik ki a ké-
pességskálán azokat a pontokat, amelyeken keresztül az
évfolyamok közötti összekötés érvényesül. Mivel a kompe-
tenciamérésekben évek óta szerepelnek közös feladatok a
különbözõ évfolyamok tesztfüzeteiben mind a szövegér-
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szakértõ
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tés, mind a matematika területén, ez a feltétel adott a közös
skála kialakításához.

A képességszintek 

A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül
együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képes-
ségszintek kialakítása is. Mivel a közös skála a három évfo-
lyam eredményeit összefogva szélesebb, mint az évfolya-
monkénti skálák voltak, és mivel több feladat szerepel az új
skálán, mint amennyivel külön-külön az évfolyamonkénti
skálák esetében rendelkeztek, az új szövegértés és matema-
tika skálán több, szám szerint 7-7 képességszintet tudtak
kialakítani.

A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján úgy
ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a 3. képességszint,
a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint az a mi-
nimális szint mind a két területen, amelynek elérése szük-
séges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmaz-
ni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló ta-
nulás során.

1. Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmérés-
ben rész vett többi iskola eredményeihez viszonyítva
képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban az intéz-
mény létszámadatait láthatjuk, míg a 2. táblázatban az

A régi szövegértési skálák és az új szövegértési skála kapcsolata

A régi matematika skálák és az új matematika skála kapcsolata
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átlageredményeket hasonlíthatjuk
össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok fi-
gyelembevételével a mi eredmé-
nyünk mindkét évfolyamon mind-
két területen szignifikánsan jobb az
országos átlagánál.

2. A diákok képességeloszlásának
néhány jellemzõje az iskolánkban 
és azokban a részpopulációkban, 
amelyekbe a mérés alapján 
beletartozunk

A 3. táblázatban diákjaink és a
megfelelõ viszonyítási csoportok
képességeloszlása hasonlítható 
össze.

A táblázatból kiolvashatjuk a
megfelelõ átlagértékeket és az ösz-
szehasonlítás után megállapíthat-
juk, hogy egyetlen esetben sem
alacsonyabb szignifikánsan isko-
lánk eredménye az egyes viszonyí-
tási csoportokban.

3. Az iskola eredménye a tanulók
CSH-indexének és korábbi 
eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének meg-
ítélésében fontos a teljesítmény
szerinti abszolút sorrend, ugyan-
akkor ennek az értékelésnek szá-
mos hiányossága is van: a nemzet-
közi és hazai tanulmányok mind
alátámasztják, hogy a tanulók hát-
tere, otthoni körülményei jelentõs
mértékben meghatározzák képes-
ségeik, eredményeik alakulását.
Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját
szülei. Éppen ezért az intézmény
teljesítményének megítélésekor a
családi hátteret is figyelembe véve
adták meg a tanulók eredményeit.
A tanulói kérdõív néhány, a család
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szociális-kulturális helyzetére vo-
natkozó kérdésére adott válasza
alapján számították a tanulók je-
lentésben szereplõ CSH-indexét.

A 4. táblázat és 5. táblázat alap-
ján is elmondható, hogy mind az or-
szágos regresszió, mind a megfelelõ
képzési forma telephelyeire illesztett
regresszió alapján tanulóink teljesít-
ménye szignifikánsan jobb, vagy az
elvártnak megfelelõ volt.

Az idén, csakúgy, mint tavaly is,
minden diák a kapott azonosítója
segítségével az interneten keresztül
(www.kompetenciameres.hu) saját
eredményét is meg tudja nézni, így
a fenti adatok ismeretében minden
diák el tudja helyezni magát a ké-
pességskálán, mind országos, mind
helyi környezetben.

Az Országos kompetenciamérésrõl további információkat a www.oh.gov.hu 
honlapon találhat minden érdeklõdõ.
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Beszámoló az SZMK 2010/2011-es tanévben végzett munkájáról

2010 szeptemberétõl va-
gyok a Szülõi Választmány el-
nöke. A tanév elején elkészí-
tettük éves munkatervünket,
mely alapján szeptembertõl
júniusig tevékenykedtünk. A
Szülõi Választmány tagjairól
adatbázist készítettünk az in-
formációáramlás és a szerve-
zés megkönnyítése érdeké-
ben. A megadott e-mail cí-
mek, telefonszámok alapján
nagyon hatékonyan és gyor-
san tudtuk egymást tájékoz-
tatni az eseményekrõl, köny-

nyebb volt egy-egy rendezvény megszervezése is.
Szeptemberben, januárban és májusban is tartot-

tunk Választmányi Ülést, amelyenken igyekezett min-
den osztály képviseltetni magát. Mindig az éppen aktu-
ális program, esemény megbeszélése volt a téma.

Az iskola ütemtervével teljesen összehangoltan
kapcsolódtunk be a programok szervezésébe. Az év
során a következõ rendezvények megvalósításához já-
rult hozzá a Szülõi Választmány is:

December:
– ünnepi hangulat kialakítása, dekorációk, adventi

koszorúk készítése
– a nevelõtestület részére Karácsony-délután szer-

vezése köszöntõvel, apró ajándékkal
Február:
– Szülõk-nevelõk báljának megszervezése, a felada-

tok osztályonkénti bontása, népszerûsítés, tombo-

latárgy-gyûjtés, jegyeladás, dekoráció, sütemé-
nyek, lebonyolítás.

Március:
– Nõnap, a tantestület nõi munkatársainak köszön-

tése virággal.
Április:
– Bolyai esten büfé-üzemeltetés, sütemény-eladás.
Június:
– Pedagógusnapi köszöntõ, megajándékozás, „fe-

hér asztal”.
– Fõzõverseny megszervezése.
A tanév során 2 alkalommal került sor szociális tár-

gyú kérelmek elbírálására. A hátrányos helyzetben lé-

Csabainé 
Freistág Erzsébet
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Diákönkormányzatunk min-
den év elején az osztályok meg-
bízottjaiból felállítja irányító
csoportját, akik aktív, kezdemé-
nyezõ, véleményét nyíltan vál-
laló, ötletgazdag diákok, és még
van elég szabadidejük a délutá-
ni elfoglaltságok mellett arra,
hogy képviseljék az osztályu-
kat, és részt vegyenek a progra-
mok elõkészítésében, lebonyo-
lításában. A Bolyai Diákönkor-
mányzata közel 50 fõbõl áll.
Nagy örömömre szolgál, hogy
sok új taggal bõvült ebben az

évben. A diákönkormányzat elnökeként sok feladatot kap-
tam az év során, melyeket nagy örömmel irányítottam. 

A tanévet minden alkalommal a gólyatáborral kezd-
jük, így idén sem volt másképp. A gólyákat körbevezet-
tük az iskolánkban, és játékos feladatokat rendeztünk
azért, hogy jobban megismerjék egymást. 

Majd a Fõ téren szervezett SuliShow következett, ahol
iskolánk bemutatása után egy 10 fõs csoport vetélkedett.
Szeptemberben megválasztottuk a tisztségviselõket, ös-
szeállítottuk éves tervünket, ez alapján végeztük mun-
kánkat.  Felvettem a kapcsolatot a helyi sajtóval, a Nógrád
Megyei Hírlappal, a Rádió Fókusszal, a Salgótarjáni Tele-
vízióval, és a Figyusz Ifjúsági Magazinnal, ahol rendsze-
resen közzé tettük programjainkat, rendezvényeinket.
Úgy gondoltam az iskola népszerûségét növelné, ha min-
dig hallanának rólunk a városban. Októberben megszer-
veztük a papírhulladékok gyûjtését, melyet tavasszal
megismételtünk. Rendkívül sikeres megmozdulás volt.
Nem is hittem volna, hogy több tonna papírt sikerül majd
összegyûjtenünk. A diákönkormányzatunk által kialakí-
tott csapat novemberben a Pupák Kupán is részt vett. 

Úgy vélem a régi hagyományok megõrzése, új érté-
kek teremtése fontos iskolánkban. Új ötletként decem-
ber elején feldíszítettük iskolánkat, karácsonyi hangu-
latot varázsoltunk. A Mikulást a gyerekek osztálykeret-
ben várták. Ha a Télapó úgy gondolta, megérdemelik a
jutalmat, szaloncukrot kaptak.

võ tanulók családi és egyéb okok miatt fordulnak
anyagi támogatásért a Szülõi Választmányhoz. 

Összesen 68 000 Ft került ily módon kiosztásra ta-
nulmányaik megsegítésére.

Összességében nagyon pozitívnak értékelem a
Szülõi Választmány munkáját, mert minden rendez-
vény jól sikerült, a bevételekbõl a kitûzött célokat meg
tudtuk valósítani. A bálból befolyt összeget az ebédlõ
asztalainak és székeinek cseréjére fordítottuk, ezzel
sokkal esztétikusabbá és jobban kihasználhatóbbá
tettük a tanulók által igénybevett iskolai étkeztetést.

A tantestület képviseletében Kiss Ernõné Évikével
mindvégig szoros együttmûködésben voltunk, elõze-
tesen egyeztettünk minden tennivalót.

A Szülõi Választmány pénzügyi helyzetének alaku-
lásáról kivonatosan:
Bevételeink: 323.200 Ft
elõzõ tanévi pénzmaradvány: 33.000 Ft
tanulónkénti 400 Ft pedagógusnapra 195.200 Ft
Bolyai Est: büfé és gömb: 65.000 Ft
Szülõk-nevelõk Bálja bevételbõl: 30.000 Ft

(A teljes báli bevétel 1.022.600 Ft volt, melybõl a ki-
adások levonása után 684.500 Ft maradt az ebédlõ bú-
torainak cseréjére,illetve 30.000-30.000 Ft a helyisme-
reti táborra és az Szmk-nak.)

Kiadásaink: 200.190 Ft
szociális tárgyú kérelmekre: 68.000 Ft
Karácsony, advent: 8.550 Ft
Nõnapi virágokra: 15.050 Ft
Pedagógusnapra ajándék, 
megvendégelés: 108.590 Ft

Maradvány: 123.010 Ft

Igyekeztünk költségtakarékosan gazdálkodni, de
ugyanakkor biztosítani a rendezvények színvonalát,
odafigyelni a szociális problémákkal küzdõ tanulókra
és megköszönni a tantestület munkáját.
Magam nevében én is köszönöm Kissné Évike, a

szülõtársak és a pedagógusok együttmûködését, se-
gítségét ehhez az eredményes munkához.

Diákönkormányzatunk a 2010/2011-es tanévben

Andrássy Fanni,
a DÖK elnöke
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Sajnos a Karaoke Party kevés érdeklõdés miatt elma-
radt, de a februári Rock Est maradandót alkotott! Géczy
Gábor, volt bolyais diák felkeresett, és egy remek kon-
certprogramot ajánlott. Komoly szervezõmunkát, sok
egyeztetést igényelt ez a program. Nagyon izgultam
azért, hogy sokan legyünk. Fantasztikus érzés volt,
amikor közel 200 ember tombolt a Never Die, az All
Rights Reserved és az országban mindenhol ismert
Szükségállapot zenekar koncertjére. Nagyon örültem,
hiszen más városokból is érkeztek a programra, me-
lyen bebizonyítottuk, hogy kulturáltan is tudunk szó-

rakozni. Úgy gondolom a tanév során ez volt a legna-
gyobb és legsikeresebb rendezvényünk!

A tanév során több városi programba is bekapcso-
lódtunk (Városi Kincskeresõ), illetve a Városi Diákön-
kormányzat munkáját is segítettük. 

Úgy gondolom a tanévet sikeresen zártuk, és meg-
valósítottuk mindazt, amit célul tûztünk ki magunk elé.
Mindez azonban nem jött volna létre, ha nincs a támo-
gatásáról biztosító iskolavezetés és a segítõ tantestület.
Remélem diákönkormányzatunk minden tagja élvezte
a közös munkát és jövõre is ilyen aktívak lesznek!

Gólyák a Bolyaiban
Már hagyomány iskolánk-

ban, hogy a kezdõ évfolyamos
tanítványaink gólyatábor kere-
tében ismerkednek meg egy-
mással, szûkebb közösségük-
kel, az osztálytársakkal, osz-
tályfõnökükkel, tanáraikkal és
a Diákönkormányzat képvise-
lõivel. Hosszú éveken keresztül
e kötetlen programnak a tó-
strandi Ifjúsági tábor adott
helyt, azonban objektív okok
miatt 2010 augusztusában a tá-
bor szervezõinek meg kellett
változtatniuk a helyszínt.

Így fordulhatott elõ, hogy 2010. augusztus végén két na-
pon át „gólyáktól„ volt hangos a Bolyai épülete. Mindhárom
osztályfõnök (7.b – Juhász Zsuzsanna, 7.d – Horváthné
Scholcz Erika, 9.c – Lékóné Lantos Zsuzsanna) véleménye
szerint ez a megoldás több pozitívummal járt: költségkímé-
lõ, a diákok nemcsak egymást, hanem az iskola épületét is
megismerhették, és nem utolsósorban az éjszakai nyugodt
pihenés is jólesett a hosszú és mozgalmas hétfõi nap után
(különösen a tanároknak).

S mi minden várt a „gólyákra”? Rendhagyó osztályfõ-
nöki órák, ahol játékos feladatok révén  ismerkedtek egy-
mással; önismereti foglalkozások Czene Éva és Kancsulik
Attiláné tanárnõk vezetésével; drogprevenciós elõadá-
sok, melyeket kortárssegítõk tartottak; az iskola épületé-
nek megismerésében a diákönkormányzat tanulói segí-
tettek; a játékos ismerkedési est, melyet a három osztály-

fõnök lelkesen szervezett, s még a pótosztályfõnökök
(Szemán Brigitta, Konti Csilla) is bekapcsolódtak a vetél-
kedésbe; a sportverseny, ahol ügyességi, gyorsasági fel-
adatokban mérte össze magát a három osztály; termé-
szetismereti séta, melynek keretében felmentünk a Kál-
váriára,  s különbözõ állomásokon értékes és érdekes elõ-
adást hallhattunk Salgótarján földrajzi adottságairól, a
környék növényvilágáról. Majd az itt szerzett ismeretek-
rõl totót töltöttek ki a diákok a gimnáziumba való vissza-
érkezésük után.

A nagy meleg kissé nehezítette az akadályok leküzdését,
de a sok ásványvíz és finom ebéd, uzsonna még azt is feled-
tetni tudta.

Nézzük, hogyan vélekedtek az osztályfõnökök a tábor-
zárás után a rájuk bízott „gólyákról”!

Juhász Zsuzsanna: „A 7.b osztály mind a 30 tanulója
részt vett a táborban. Kezdetben rendkívül fegyelmezetten,
udvariasan válaszolgattak, majd ahogy játékos feladatra ke-
rült sor, egyre jobban felengedtek. Nagyon tetszik nekem,
hogy sosem kellett noszogatni õket, mindig minden feladat-
ra azonnal volt jelentkezõ. A keddi sportversenyen már úgy
szerepeltek, mint valami összeszokott csapat, így imponáló
gyõzelmet arattak.”

Horváthné Scholcz Erika: „A 7.d osztály 30 fõbõl áll, a tá-
borban 29-en vettek részt. Általános véleményem az osztály-
ról: 2-3 fiú elevenebb, ám a lányok meghatározóbb helyet
töltenek be. Nem csak létszámuknál fogva. Többségük kre-
atív, igazi jó közösségi ember, ám 5-6 lány csendes, vissza-
húzódó, nehezen oldódó.”

Lékóné Lantos Zsuzsanna: „Valamennyiükben érdeklõ-
dõ, nyílt, szimpatikus fiatalokat ismerhettem meg. Sokan

Lékóné 
Lantos Zsuzsanna
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sportolnak, foglalkoznak a mûvészetek különbözõ ágaival;
ill. tartanak különös állatokat. A tábor túl jól (?) sikerült, hi-
szen azóta két tanuló is szeretett volna átjönni hozzánk. Van
olyan tanuló, aki 9 fõs osztályból érkezett, így számára be-
szoktatás is volt a tábor.”

A tábor végén mi, osztályfõnökök is kíváncsiak voltuk,
hogyan élték meg e két napot a gólyák, s az õ írásbeli érté-
kelésükbõl is álljon itt néhány:

„Hát egybõl azzal kezdeném, hogy nekem ezzel a tábor-
ral semmi bajom se volt. Minden jó és tökéletes!”

„Sok új barátot szereztem. Sokat röhögtünk. Az ebéd fi-
nom volt. A sorversenyt élveztem. Egyébként nagyon kedve-
sek a tanárok és a gyerekek. Örülök, hogy ide kerültem.”

„A táborban még jobban tudatosult bennem, hogy ide
szeretnék járni.”

„Tetszett a mai kirándulás és az is, hogy beszélgettünk a
természetrõl.”

„Kár, hogy a Gólyatábor az iskolában volt, azért mert el-
maradt az együtt alvás.”

„A nagy létszám zavaróbb volt beiratkozáskor, mint élõ-
ben.”

„Ez a másfél nap jó és érdekes volt az osztály megismeré-
sében, összehangolt minket. Második nap kicsit jobban,
többet beszéltünk egymással. Hasznosak és szórakoztatóak
voltak a közös programok. Még a várakozás sem zavart be-
le, mert közben remek volt a hangulat. És még az osztályfõ-
nökkel sincs baj.”

A két nap programja sokszínû volt, s betöltötte célját: hi-
szen a szeptember elsejei tanévnyitón már ismerõsként lé-
pett a Bolyai épületébe minden kezdõ évfolyamos diákunk.

„Tessék! Leszakítottam a plombát. Most pedig, Gergõ fiam,
tartsd a tûz felé és nyomjad azt a kart!”

Bolyai kör 2010/2011

Már tavaly is megjegyez-
tem, hogy kissé nehezen áll-
nak össze a dolgok a fejem-
ben, hogyha valamilyen tár-
gyilagos beszámolót kell elõ-
vezetnem ama írásos formá-
ban. Pedig most még minden
„archív” feljegyzés is a rendel-
kezésemre állt az elõzõ év ter-
mésébõl. Azt is hosszasan
ecseteltem már a megelõzõ
évkönyvi irományomban,
hogy nem tartom eredeti öt-
letnek az idézetek használa-

tát. A tisztelt Olvasó pedig mit lát? Hogy egy idézettel kez-
dem meg szokásos évi összefoglalómat, melyet bátorko-
dok címként aposztrofálni, továbbá, hogy a megelõzõ
pár sor ismét csak a mentegetõzés kategóriájába 
pottyantható. Tudják mit? Nem leszek tárgyilagos. Mi
több, a jelen évkönyv pergamenjére karcolt, vésett és vájt
irkafirkám sem. Az idézetekrõl pedig csak annyit, hogy a
címben szereplõ apró „tanmese” tõlem származik. 

„Kedves gyerekek! Ma elmesélek nektek egy me-
sét, de csak akkor, ha nem ijedtek meg!” Megjegyez-

ném, hogy az imént is egy idézethez volt szerencséje
a kedves Olvasónak, de most már ezt ne boncolgas-
suk. Vagy mégis? Mégis! Gyerekek – mondja az ékes-
szólás. Igen. Diákok. Bolyaisok. Rólatok és Nektek is
szól ez a mese. De ne feledkezzünk meg a felnõttekrõl
sem, hiszen õk is olvastak, néztek vagy még a mai na-
pig néznek és olvasnak mesét, ezért bátran olvassák
õk is. Mese – igen, ez tényleg olyan, mint egy mese!
Elolvasod, meghallgatod, és nem hiszed el, pedig még-
is egy könyvnek a lapjára van írva, vagy egy nagyon
idõs, tapasztalt nagypapi vagy nagymami mondja,

Nagy Csaba



akik már biztos láttak ezt-azt. Nos, ezt a mesét én
mondom el. Nem vagyok se könyv se nagyszülõ, de
azért megpróbálom hûen interpretálni a cselekményt.
„Ha nem ijedtek meg!” – nos, ide bármiféle kommen-
tár felesleges, szerintem.

Egyszer volt, hol nem volt, a
lépcsõhegyeken is túl volt egy
nagy épület. Kis gólyaként hõ-
sünk gondolta, hogy márpedig õ
megtudja, megismeri ennek a
nagy épületnek a titkát. Eddig
szárnyalt, mégis megállt és két
lábon, szilárdan a földön járva
tette meg az elsõ lépéseket a lép-
csõhegyeken. A hegy tetején 
visszanézett, és rádöbbent, hogy
az elsõ lépések még nem is vol-
tak olyan nehezek. Látta, hogy innen az út újból fel-
felé vezet. Talán az ismeretlenbe? Vagy mintha már
egyszer járt volna itt? Tûnõdött, majd nagy levegõt
véve folytatta lelkesedéssel teli léptekkel az utat a
nagy épület felé. Õsz volt. A fák levelei megannyi
színben pompáztak, de hõsünknek nem volt ideje
csodálni a természet kaleidoszkópját. Fülét zene,
énekszó, tánclépések és szavalás hangjai igézték
meg és csalogatták egyre közelebb és közelebb.
Ahogy a kis hõs bemerészkedett az elõtte tárva nyit-
va álló ajtón, sok-sok embert látott, akik figyelmüket
a színpadi történésekre irányították. Hõsünk egyre
közelebb merészkedett, majd egy árnyékos és biz-
tonságosnak tûnõ helyre leheveredett és kíváncsian
várta a történéseket. A zene és a tánc hangjai egyre
hangosabbak lettek, és mikor alakok kezdtek feltûn-
ni a pódiumon, hõsünk is egyre közelebb merészke-

dett. Megdöbbenve látta, hogy ismerõsöket vél felfe-
dezni az alakok közt! Gólyák voltak õk is és széles e
világnak hírül akarták adni tehetségüket. A közönség
ámult, majd a tapsok viharában lassan elhalványul-

tak a zene és a tánc hangjai.
Hosszú volt az õsz. Hõsünk mé-
lázva felfigyelt egy messzi fényre.
Közelebb húzódott és láthatta,
ahogy híres filmrendezõk, építé-
szek, zeneszerzõk, és egy kórus
életébe és mûveibe tud beletekin-
teni. Érdeklõdéssel fordult azok-
hoz az emberekhez, akiket a
színpadon látott. Nem ismerte
õket. Talán, mintha egy-kettõ arc
ismerõs lenne, de nem. Ámulva
figyelte tehetségüket és tudásu-

kat. Érdekelni kezdte õt, hogyan lehetnek ennyire tá-
jékozottak ezek az új arcok. Ahogy közelebb ért el-
halványult a színpad, majd lobogók és menetelõ ka-
tonák zaja szûrõdött ki a sötétbõl. Talán a történelem
elevenedett meg? Jól gondolta. Újra átélhetett dicsõ-
séget, kudarcot, sikert és bukást, hadjáratokat és csa-
tákat. Újra láthatta történelmünk nagy alakjait és új
kilátásokat is megpillanthatott a jövõbe tekintve. Va-
rázslat volt csupán? Tovatûnt hamar. Hirtelen min-
den mozogni kezdett. Átrepülhetett hõsünk a Temze
felett, majd egy hatalmas ugrással a Michigan-tó vi-
zébe pottyanhatott. Körültekintett. Ismerõs volt neki,
de csak képekrõl. Megbabonázta õt a kultúrák sok-
színûsége, és hogy körülötte mindenki angolul be-
szél. Kinyújtotta a kezét, hogy elérje azokat, akik el-
mesélték utazásuk élményeit, de már hûlt helyüket
találta. Valami feketébe lépett. Majd belezuhant egy
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zöldségeskertbe. Feltekintve száraz fákat látott és
menekülnie kellett, mert a távolból hatalmas robba-
nás hangja hallatszott. Megijedt volna? Nem. Inkább
csodálta mindazt, ami szinte egy pillanat mûve volt.
Lassan és bizonytalanul hátrált, aztán egy szertár-
ban találta magát, ahol megbotlott és hullottak a kör-
zõk, vonalzók, szögmérõk és feladatgyûjtemények,
egyenesen hõsünk fejére. Betemette õt a tudás. Gon-
dolta, innen nehezen fog kimenekülni. Tévedett.
Hangokat hallott, és feléje nyúló kezeket látott, akik
segítettek neki kiszabadulni a kaotikus helyzetbõl,
mi több, egy szempillantás alatt rend lett a szertár-
ban. Hõsünk
még integetett a
segítõknek, akik
m e g í g é r t é k ,
hogy amíg a tu-
dást keresi, min-
dig a segítségére
lesznek. Hirtelen
minden ember,
aki körülvette õt,
más nyelven
kezdett kommu-
nikálni. Ijesztõ
volt talán? Alig-
ha. Elbûvölték a festõi szépségû tájak, ahol jártak és
hirtelen azt vette észre, hogy õ is ott van a többiek
közt és németül beszélget a környékbeliekkel. De
csak álom volt az egész. Felkelt, és úgy érezte, hogy
ilyet már valahol tapasztalt. Persze! Minden álom-
szerû utazás alkalmával tudta, hogy neki is lehetõsé-
ge lesz oda eljutni, ha a tudás rengetegében megtalál-
ja a helyes utat. Két lábra állva hõsünk egy almafa

alatt találta magát, melynek termése fejére pottyanva
kábította õt el. Álmában sosem látott alakokat vélt
felfedezni. Megdöbbenve hallgatta beszédeiket és rá-
döbbent, nem is olyan idegen mindez. Sõt! Körül-
vesz. Bármerre néz, bolygójának megannyi csodás
jellegzetessége mindig mosolyt csal az arcára. Szép
hely az, ahol õ él. Itt az ideje megismerni! Felriadva
álmából látja, hogy egy csoportnyi ember ül egy kör-
ben és áhítattal figyel néhány szónokot. Hõsünk
szkepticizmusa elszállt és midõn az által a bizonyos
csípés által rájött, hogy nem álmodik, beült a körbe
õ is. Erõszakmentesen próbáltak kommunikálni,

oknyomoztak,
költõink hozzá-
tartozóinak éle-
tével ismertettek
meg és kalan-
doztak. Valaki
Varró Dánielt
emlegette, majd
kitört a nevetés,
de egyszer csak
sikítozva rohant
el a tömeg, mert
valaki megidézte
Frankensteint.

Hõsünk is futott, bár szíve mélyén érezte, hogy ma-
radnia kellett volna. Hirtelen a Towerben találta ma-
gát, Londonban, és ahogy ámultan futott, nekiesett a
Királyi család koronaékszereit tartó vitrinnek. Több
piros és mintás egyenruhába öltözött õr kezdte õt ül-
dözni. Hõsünk az utcára keveredve el tudott rejtõzni
a megannyi akcentus közt. Ahogy ballagott tovább
chilei bányászokról látott transzparenseket. 



23

Mindennapjaink

Hirtelen ott találta magát, ahol minden elkezdõ-
dött. Ünnepélyes hangulat kerítette hatalmába. Egy
hatalmas terem borult díszbe a szemei elõtt. Megfor-
dult, és látta, hogy egy hatalmas tö-
meg egyenruhában figyeli a törté-
néseket. Újra megfordult és már
minden olyan ismerõs volt számá-
ra. Néha-néha a tavasz egy-egy
napsugara vetített apró fényjátékot
a terembe, viszont ezt aligha vette
valaki is észre. Mindenki a kiemel-
kedõ szónokok szavain csüngött.
Szinte pillanatok alatt lepergett az
egész. Mintha tényleg csak egy pil-
lanat lett volna. Egyszer csak hirte-
len lángba és füstbe borult a szín-
pad, hatalmas porfelhõ gomolygott a közönség felé.
Mindenki szemét eltakarva ámuldozott, majd hirte-
len csönd lett. Hõsünk egymaga állt a díszes terem
porral fedett padlóján. Tovatûnt minden. Majd egy

kedves nõi hang megszólította. Azt kérdezte hõsünk-
tõl nem akar e részese lenni a pillanatnak. Annak a
pillanatnak, ami épp most halványult el. Hõsünkben

égett a vágy, hogy átélje ugyaneze-
ket a kalandokat. Mosollyal az ar-
cán felnézett, és ahogy a sötét pa-
nelek közül elõbukkant egy-egy
napsugár, tudta, hogy a következõ
pillanatnak õ is részese lesz.

Hõsünk ma már nem gólya. Fia-
tal diák már. Többször átélhette
már a pillanatot. Hol, mint megfi-
gyelõ, hol, mint szónok. Belekerült
õ is egy körbe. A Bolyai körbe.
Büszke volt magára és azokra a jó
barátokra is, akik az elsõ pillanat-

ban még csak távoli ismerõsök voltak. Büszke volt,
hogy a tudásának megfelelõ „nagy épületben” tud
helyt állni. Kedves gyerekek! Legyetek Ti is részesei a
mesének!
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A 2010–2011-es tanévben
a szokásosnál jóval mozgal-
masabb események történ-
tek a galériában, a korábbi-
aknál több tárlatot láthatott
az iskolaközösség. A Nem-
zeti Kulturális Alaphoz be-
nyújtott sikeres pályázatnak
köszönhetõen anyagi támo-
gatást nyertünk a galéria és
a képzõmûvészeti szakkör
számára. Néhány szükséges
tárgyi eszköz beszerzésén
kívül biztosítani tudtuk a
mûvek szállítását, installálá-

sát, a mûvészek utazási költségeinek támogatását, és
a rajz szakkörösökkel budapesti múzeumokat is
meglátogattunk. Eljutottunk a Hopp Ferenc Kelet-
Ázsiai Mûvészeti Múzeumba, ahol egzotikus mû-
gyûjtemény kincseket érõ lakktárgyait, selymeit, drá-
gakõ és porcelán remekeit, fametszeteit csodálhattuk
meg India, Kína és Japán hagyományos kultúrájából.
A Néprajzi Múzeumban a magyar nép életmódjának
legértékesebb darabjainak megismerésén kívül bõr-
mûves foglalkozáson is részt vehettünk, ahol szütyõt
készítettünk és bõrszíjat is fonhattunk. A Ludwig
Múzeum kortárs kiállításain bepillantást nyertünk az
aktuális mûvészeti trendek, irányzatok világába, az
1945–1989 közötti idõszak európai és észak-amerikai
kultúrájának sajátos szemszögébõl. Mára ez a mí-
tosz, az elmúlt két évtized politikai változásainak és
elképesztõ technológiai fejlesztéseinek hatására a
kortárs mûvészet termékeny táptalajává vált. A kiállí-
tott videók, rajzok, installációk, és „retro” alkotások
megidézték a hidegháború korszakát és kultúráját: a
tudományos elméleteket, jövõvel kapcsolatos vízió-
kat, történeteket. 

Kiállításaink sorát a XXI. Salgótarjáni Zománc-
mûvészeti Alkotótelep tárlata nyitotta 2010. szep-
tember 8 – október 1 között. A megnyitón Maldrik Gá-

bor tûzzománc mûvész beszélt a tûzzománc techni-
ka sajátos és elragadó anyagszerûségérõl, a szakma
iránt elkötelezett alkotók sokféleségérõl, a tûz vará-
zsáról, a véletlenek játékáról. Kiállítók voltak: Bakos
Jánosné, Balázs Ferenc, Balogh Erzsébet, B. Gedeon
Hajnalka, Csonka Ibolya, Demeter Marianna, Garai
Rebeka, G. Lóránt Lujza, Gressai Ferdinánd, Gressai
Mánuel, Hertelendy Mária Zsuzsanna, Iglódi Eszter,
L. Presits Lujza, Losonczy Ildikó, Lõrincz Róbert,
Maldrik Gábor, Perényi Anna, Romhányi Olga, Sikló-
si Eszter, Szenográdiné Végh Erzsébet, Sztremen
Krisztina és Ujhelyiné Csincsik Orsolya.

Urbán Sándorné ikonfestményeinek kiállítása 2010.
október 12–29. volt. 

Dr. Szirácsik Éva, Urbán Sándorné Belinyák Olga
Salgótarjánban született, itt végezte középiskolai ta-
nulmányait. Ifjúkori barátai ma is itt vannak, pedig
már évtizedek óta Szegeden él. Ikonfestéssel tíz éve
foglalkozik. Az „ikon” szent képet jelent, amely
Krisztust, Máriát és/vagy szenteket ábrázoló tábla-
kép a görög keleti egyházban. Pontosan meghatáro-
zott tartalmi és formai szabályok szerint fatáblára
festették, amelyet olykor arannyal és drágakövekkel
ékesítettek. A leghíresebb középkori orosz festõ
Andrej Rubljov volt, akinek legismertebb mûve a
„Szentháromság” címû kép. Az ikonfestészet Bizánc-
ból terjedt el a pravoszláv hitû területeken. Jelentõs
ikonfestõ iskolák alakultak ki Bizáncban, Oroszor-
szágban, Közel-Keleten, a Balkán országaiban, de
Közép-Európában is. Urbán Sándorné Belinyák Olga
a hagyományos ikonfestészet szabályait követve ala-
kította ki egyéni stílusát. Kiállításunk bemutatására
olyan kedves személyt kértünk fel, aki a Bolyai János
Gimnázium egykori diákja volt, és ma már nagy te-
kintélyt vívott ki a történelemtudomány és a múzeu-
mok irányításának területén. Dr. Szirácsik Éva a Nóg-
rád megyei múzeumi szervezet igazgatója a megnyi-
tón kihangsúlyozta az ikonok hosszú évszázadokra
visszatekintõ hagyományait, és a mai embereknek
szóló üzenetét.

Berencsikné
Gedeon Hajnalka

PARAFRÁZIS
Kiállításaink a Derkovits Gyula Iskolagalériában
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Kovács Bodor Sándor, Kovács Lea, Kovács Bodor
Máté kiállítása november 12–25. között került meg-
rendezésre. A fotózással, filmezéssel és multimédiás
installációkkal foglalkozó család immár két generáci-
ója mutatkozott be az iskolagalériában. Kovács Bodor
Sándor világot látott, sokoldalú, érzékeny optikával
rendelkezõ fotográfus. Képeit különleges látásmód,
pontos kompozíció, precíz kidolgozás jellemzi. Ko-
vács Lea és Kovács Bodor Máté iskolánk volt diákjai
pályakezdõ mûvészként tértek vissza az Alma mater-
be. Fotóikat, mûveiket rendkívül kifinomult és tuda-
tos képépítéssel, egyéni hanggal, szokatlan megoldá-
sokkal írhatjuk körül. A képek azt bizonyítják, ho-
gyan lehet eljutni az önkifejezés magasabb rendû for-
máihoz, merre vezethet az út, amely az iskolai stúdi-
umokon túllépve saját expresszivitáshoz vezet. Az al-
kotók érdeklõdési köre szerteágazó, szemléletmódjuk
friss és újszerû, kifejezési formáik a mûvészet vala-
mennyi ágából táplálkoznak. Alkotásaik a képzõ- és
multimédiás mûvészet határterületeit érintik. 

Fancsikné Csaba Mária, Dr. Fancsik János,
Fancsik Mária, Fancsik Zsuzsanna, Danyi Diana és
Filius Balázs kiállítása december 3-20-ig volt látható. 

A Fancsik családban szinte mindenki fényképez. A
nagyszülõk, a szülõk és a gyerekek - akik szintén is-
kolánk régi diákjai - a világ jelenségein tûnõdnek a fo-
tózás különbözõ nézõpontjain keresztül. Valamennyi
képen felbukkan a megközelíthetetlen szépség vará-
zsa - a tünékeny harmat, a lebbenõ nõi alakok, az al-
kony és a város panorámájának tükrében. A nagyszü-
lõk, Dr. Fancsik János és Fancsikné Csaba Mária a ter-
mészet szerelmesei, Nógrád megye jó ismerõi, a vi-
zuális és környezetkultúra mûvelése és terjesztése
iránt mélységesen elkötelezett közismert alkotók.
Fancsikné Csaba Mária nemcsak fotografál, hanem
professzionális képzõmûvészként fest és rajzol is.
Férjével együtt hosszú évtizedek óta járják a Palóc-
föld legszebb, legrejtélyesebb helyeit, kutatják és fel-
térképezik kis hazánk titkait, föltárják pompás szép-
ségét. Csodálatos könyveket adtak ki Nógrád megye
védett természeti és kulturális értékeirõl, a Karancs és
Medves vidékérõl, hogy lírai hangvételû felvételeiken
népszerûsítsék és megszerettessék a mi otthonunkat,
Salgótarjánt és környékét. 

A lányok, Fancsik Mária és Fancsik Zsuzsanna sem
távolodtak el a mûvészi látásmódtól. Mindketten

bolyaisok voltak, és Czinke Ferenc tanár úr tanítványa-
ként olyan – építésztervezõi, táj- és kertépítõ – pályát
választottak, amiben az alkotásnak és a vizuális kultú-
rán alapuló szemléletnek meghatározó szerepe van. 

Filius Balázs és Danyi Diána a harmadik generáció
képviselõiként az új, friss és megújulásra törekvõ gon-
dolatokat jelenítik meg nagyon érzékeny, jó ösztönnel
megragadott fotóikon. Balázs, aki még pár évvel ezelõtt
a mi diákunk volt, most teljes értékû alkotóként tér 
vissza hozzánk. Szereplésükhöz gratulálunk!

Budveszel Gyula üvegtervezõ kiállítása 2011. ja-
nuár 20 – február 18-ig szerepelt iskolánkban. Az al-
kotó amatõr képzõmûvészként kezdte pályáját, mint
az egykori Öblösüveggyár megbecsült szakembere.
Budveszel Gyula mindent tud az üvegrõl, amit egy
kézmûves mesterséget élethivatásának tekintõ ember
megtanulhat élete során. Igazi kísérletezõ, játékos,
fölfedezõ személyiség, aki az anyagszerûség törvé-
nyeit betartva újszerûen, és sokoldalúan használja ki
a mûvészi lehetõségeket. Nagyszerû lenne, ha min-
den szakember, aki hasonló anyagokkal dolgozik
ilyen alázattal és kreativitással fordulna a megoldan-
dó feladatok felé. 

Horváth József Aranykoszorús fényképészmes-
ter, fotómûvész kiállítása 2011. február 25-március
17-ig szerepelt nálunk. Képeit Paróczai Csaba mutat-
ta be. Az alkotó rendkívüli kíváncsisággal fordul a kü-
lönleges, egyszeri, megismételhetetlen pillanatok fe-
lé. Minden általa kiválasztott képen felcsillan az egyé-
ni stílus, a szépség iránti törhetetlen vonzódás, a tech-
nikai tökéletesség. Bármilyen témáról van szó - le-
gyen az portré, tájkép, úti élmény, koncertfotó vagy
tablókép - az alkotó a modell, a tárgy legelõnyösebb,
legmegkapóbb vonásait emeli ki. Professzionális és
mûvészi fényképeket, csodálatos portrékat készít. Ér-
zékenyen fedezi föl az élõ és élettelen anyagban rejlõ
finom szépségeket, és úgy tálalja a kompozíciót,
hogy annak minden pontja kellemes vizuális élményt
nyújtson a nézõ számára.

Elõd László: Víziók III. c. kiállításán április 4–20-
ig egy sorozat újabb epizódja bontakozott ki elõt-
tünk. A tengeri búvártúrák fotóin egzotikus színpom-
pában bontakoztak ki a polipok, cápák, tintahalak,
halrajok, rákok, bohóchalak, egzotikus állatok, el-
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süllyedt hajók vonalai. A természet szépsége már-
már felülmúlja az emberi képzelet határait. Elõd
László 22 éve fényképez, szívesen mesél képeirõl és
a fényképezés kalandjáról. Kedvenc témái a víz alatti
felvételek. Nekünk, akiknek hasonló élményekben
nem lehet részünk, csodálattal szemlélhettük a fel-
szín alatt megbúvó színek sokaságát, a formák végte-
len gazdagságát, a természet végtelen változatossá-
gát. Szinte hihetetlen, hogy a számunkra láthatatlan
világban milyen bizarr, egyedi és megismételhetetlen
alakzatokat komponál az élet. Talán éppen azért
ilyen sokoldalú és mérhetetlenül szép, mert ide még
nem férkõzhetett be az ember, és nem hódíthatta el a
vizek birodalmát magának. Olyan lehet ez a hely,
mint a mesebeli Testvérország. De Testvérországban
mégis minden sokkal szebb. Mindennek, ami fent
van, annak lent is van egy testvére, éppen úgy, mint
a tó tükrében. Minden embernek, minden állatnak és
minden növénynek van egy testvére ebben az
alsóországban, aki egészen olyan, mint a felsõ, csak-
hogy jobb és szebb: olyan, amilyen a felsõ is szeret-
ne lenni. Aki oda lemegy, mindenütt azt látja, hogy a
víz alatti világ azon dolgozik, hogy fent a földön is
minden szép legyen. És mi van velünk a felsõ világ-
ban, itt, az Egyenesországban? Szeretnénk, ha mi is
olyan jók, szépek és tökéletesek lehetnénk, soha nem
bántanánk senkit, mindig bátrak és igazmondók len-
nénk. Ha szeretnénk másokat, olyan jók lennénk
egymáshoz és a természethez, mint a Testvérország
lakói, boldogok lehetnénk. A víz alatti tündérvilág el-
varázsol, elkápráztat bennünket, álomvilágba vezeti
képzeletünket. És mert tudjuk, a víz alatti léttel nem
egyesülhetünk, örökre az elérhetetlen szépség, har-
mónia és a megtestesült csoda marad számunkra.

Víziók III. címû tárlat iskolagalériánk egyik leg-
népszerûbb kiállítása volt. A képeken víz alatti csön-
des pillanatok, különleges élõlények, halak, polipok,
cápák, tengeri csillagok kápráztatták el a nézõket. 

A BOLYAI NAPOKON – április 28 – május13. kö-
zött – Birkás Babett képzõmûvész volt a vendégünk.
Iskolánk egykori diákja ma már sikeres pályát mondhat
magáénak. 1999-ben Nagy-Britanniában, Maidstone-

ban textiltervezõ, 2002-ben a londoni Central Saint
Martins College of Art and Design képzõmûvészeti
egyetemen textilnyomás szakirányú diplomát szer-
zett. Több mint 10 egyéni, és majdnem 100 csoportos
kiállításon (külföldön 12 különbözõ országban) sze-
repelt. Birkás Babett folyamatosan megújuló, rendkí-
vül kreatív, sokoldalú mûvészegyéniség. A tárgyi vi-
lághoz kötõdõ ábrázolások, az illusztrációk és önálló
grafikai lapok éppúgy sajátjai, mint a míves kidolgo-
zású mesteri tervezõmunkák, az iparmûvészeti alko-
tások, a textiltervezés és a gyakorlati kivitelezés. Di-
ákkorától fogva gondos aprólékossággal, elmélyült
szeretettel, odaadással készíti mûveit. Kevés olyan
mûvész van a világon, aki ilyen sokféle választ képes
adni a mûvészeti kihívásokra. Végtelen variációkban
tud újat alkotni mindig a legmegfelelõbb eszközök-
kel, a legnemesebb anyagokkal, a lehetõ legprecízebb
kivitelezéssel és a legigényesebb megjelenítéssel. Mû-
vei derût, bájt, könnyed játékosságot és mély gondo-
latiságot sugároznak.

Birkás Babett: Halál Velencében (részlet)
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Gólyaavató – 2010

Iskolánk történetében mi
voltunk az elsõ 7. évfolyamos
osztály, akik legfiatalabbként
megnyerték a Gólyaavatót. A
dicsõség mellett ez azt is je-
lentette, hogy a következõ
évben nekünk kellett meg-
szervezni a „szivatást”.

A kigondolt témát – „Föl-
dön, vízen, levegõben” – há-
rom rajzfilm ihlette.

A 9.C-ben a lányoknak
Frédinek vagy Béninek,  a fi-
úknak pedig Irmának vagy
Vilmának kellett beöltözni-

ük. A 7.D-ben a lányok Spongyabob, a fiúk Patrik jel-
mezt viseltek. A 7.B-ben a lányok Aladdinná, a fiúk Jáz-
min hercegnõvé változtak. Ezen felül minden osztály-
ban egy-egy gólya jelmezt is viselnie kellett valakinek.

Ezt követõen kezdtük kitalálni a feladatokat, ami
nem volt könnyû. A könyvtárban megnéztük az elõzõ
évi videókat, ezekbõl sok ötletet merítettünk. 

Miután Pálfalvai Zoltán igazgató úr jóváhagyta a
forgatókönyvünket, kezdõdhetett a feladatok szétosz-
tása és a beszerzési hadjárat. 

Az osztályunkból mindenkinek volt feladata, elosz-
tottuk, hogy a vetélkedõ során kinek mire kell figyel-
nie, hol kell segítenie.

Szerintem a kellékek beszerzésével volt a legtöbb
macera: elég tejszínhabot venni, tálakat, lufikat és az
összes szükséges eszközt beszerezni. Ráadásul arra is
figyeljünk, hogy semmi ne kallódjon el...

Mikor már minden klappolt, elérkezett az a bizo-
nyos nap. Mi is ugyanolyan izgatottak voltunk, mint a
„gólyák”. Nagyon nagy megfelelési vágy hajtott min-

Mogyoró Virág
8.B



Osztályfõnöki –
és néha egyéb órá-
kon is – témák rep-
kedtek, ötletek kör-
vonalazódtak. Akad-
tak jók, kevésbé lele-
ményesek, alig vagy
egyáltalán nem kivi-
telezhetõk, és ott volt
köztük az, amely
mellett végül döntöt-
tünk: egy fergeteges
multikulturális nap,
egy komplex világ
körüli út terve. 

A legnagyobb viták ezután az egyes évfolyamok jel-
mezei, a plakátok, elõzetes és diáknapi feladatok körül

folytak. Ezekhez társult még a saját kisfilmünk készí-
tésének, illetve az osztályok körüli teendõk kiosztásá-
nak kérdése.

A szervezés során a legemlékezetesebb pillanatokat ta-
lán akkor éltük át, mikor a Diáknap elõtti estén az utolsó,
ám cseppet sem elhanyagolható simításokat végeztük.
Ekkor mutatkozott meg az, hogy mennyire egy csapat-
ként tudunk mûködni, valamint törekszünk arra, hogy a
kreativitásunkra bízott nap élményekben gazdag és gyü-
mölcsözõ legyen. Mindenki segített valamiben: a zászlók,
az amerikai utcatáblák, a csillagfüzérek elhelyezésében, a
kellékek beszerzésében, a festésben, a lufifújásban.

Aztán elérkezett a várva várt novemberi nap. Felvet-
tük egyenpólóinkat, és végleg hatalmába kerített min-
ket a varázs. Ez nem csupán egy gólyaavató volt, ahol
három osztályt szórakoztattunk, hanem a Diáknap,
amikor az egész iskola jókedve rajtunk állt.

ket, hiszen a kételkedõknek meg akartuk mutatni,
hogy az osztályunk igenis sikeresen teljesíteni fogja
ezt a kihívást.

Az avatás napja azzal kezdõdött, hogy a Fõ téren
kisebb reggeli tornát tartottunk a jelmezben érkezõ
újoncoknak. Ezután kerülõ útvonalon felvezettük
õket a Bolyaihoz. Az órák közti szünetekben a beöltö-
zött osztályok produkciókkal szórakoztatták az iskola
diákjait. A jelvényavató ünnepség után nem sok idõnk
maradt, hogy mindent összekészítsünk, de sikerült.
Kezdetét vette a vetélkedõ. Úgy érzem, hogy az este fo-

lyamán minden zökkenõmentesen zajlott le. A meg-
mérettetés végén a 9.C-nek adtunk át a nyertesnek já-
ró tortát. A gyõzelem azt is jelentette, hogy a követke-
zõ Gólyaavatót nekik kell megszervezni. Az estét disz-
kó zárta, ahol kitombolhattuk magunkból a készülõ-
déssel járó stresszt.

Az osztályunk megmutatta, hogy egy 8.-os is tud
olyan jó avatót szervezni, mint bármely idõsebb osztály!

Sikerünkhöz nagymértékben hozzájárult osztály-
fõnökünk, Dembrovszky Zsuzsanna tanárnõ türelme
és segítõkészsége.
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Diáknap 2010 i Welcome to the US

Csernok Emese, Orosz Elvira
12.C
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Kilenckor megnyitottuk a diákok – témánkhoz hí-
ven a nemzetek – elõtt a kaput. Osztályunk a vendége-
ket fogadó országot, az Amerikai Egyesült Államokat
képviselte; a külföldi delegációk a tengeri világnak be-
rendezett alagsoron keresztül jutottak el hozzánk.
Amikor végigmentek a sötétbe borult szekrények labi-
rintusán, az izgalom pattanásig feszült. Vízzel locsol-
tuk õket, hogy még ijesztõbb, tengeri viharhoz hason-
ló legyen a bevonulás. Késõbb, a termekben osztály-
társaink pontozták a jelmezeket, elmondták a további
feladatokat. 

Következett a filmvetítés és a levonulásunk: azokra
a felemelõ percekre ma is kellemes borzongással gon-
dolunk vissza. Megtapsoltak minket, s miközben ki-ki
elfoglalta a helyét, elõször láttuk teljes egészében több
hónapos munkánk eredményét.

Az iskola pontosan olyan látványt nyújtott, aho-
gyan korábban elképzeltük. A tematikusan feldíszített
aulában színkavalkád uralkodott: gésákkal, bajor sör-
táncosokkal, poncsós mexikóiakkal, Mickey egerek-
kel nézhettünk farkasszemet. 

Megkezdõdött a verseny: az osztályok/nemzetek
próbára tehették felhõkarcoló-építõ, jégkocka-tûrõ ké-
pességeiket, zoknik párját és csillagokat kereshettek,
bemutathatták tánctudásukat – igaz, utóbbit nehezí-
tett formában. A „nemzeti himnuszok” eléneklése és
sok-sok Obama-beszéd tette még nemzetközibbé a
kora délelõtti órákat.  A nap vége felé már azon sem le-
põdött meg senki, ha Lady Gaga vagy a Szabadság-
szobor sétált el mellette a folyosón.

Láthatólag mindenki jól érezte magát, de a versen-
gés vége felé közeledve egyre nagyobb várakozással
tekintettek a zsûri asztala felé. A pontok összesítése
alatt zajló karaoke lehetõséget adott arra, hogy az osz-
tályok megcsillanthassák énektudásukat, és lazítsa-
nak a „megpróbáltatások” után. 

Az eredményhirdetés során díjaztuk a legfrappán-
sabb Obama-beszédet, a legtehetségesebb táncosokat,
a második és a harmadik helyezett osztályt, ám a leg-
nagyobb ajándékot, a 2011-es Diáknap rendezési jogát
az (akkori) 10. D osztály kapta. 

Sok sikert a szervezéshez, srácok!
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Bolyai Est

2011. április 20-án iskolánk
tanulói ismét megmutathatták
tehetségüket a nagyközönség-
nek. A közönség soraiban
büszke szülõk, kíváncsi taná-
rok, illetve iskolánk érdeklõdõ
diákjai foglaltak helyet.

Csabainé Freistág Erzsébet
köszöntõje után a modern tánc
világába kaptunk betekintést
Gyurcsák Diána, Kiss Gabriella,
Varga Fanni, Turcsányi Georgi-
na, Racs Eszter, Babcsány Ta-
mara, Mazuk Alexandra (Rákó-
czi F. Ált. Isk.), Rottenhoffer Gá-

bor (Stromfeld A.Szki.), Mazgon Karina (Madách I. Gimn.)
és Horváth Tamás jóvoltából. Ezután Szilágyi Donát zon-
gorajátékát halhattuk. Harmadik fellépõként Molnár
Melina állt színpadra. Melina egy angyali dalt énekelt. A
„gólyák” is megmutatták tehetségüket: Oláh Patrik Gergõ
hegedûjátékával, Járja Tamás és Takács Dorottya (Arany J.
Ált. Isk.) standard tánccal. A tánc után Rónay Boglárka, Pál
Eszter és Kapás Kitti (Madách I. Gimn.) fuvolázták el Csaj-
kovszkij A kis hattyúk tánca címû mûvét. A hagyománytól
eltérõen már az elsõ felvonásban is találkozhattunk népi
szálat követõ diákjainkkal. Füzesi népdalcsokorral töltötte
be az aulát Andrássy Fanni, Rauch Ajna és Ascher Anna
éneke, majd Venter Annamária ült le a zongorához és ját-
szotta el Strauss Denevér keringõjét Háryné Koronczi Gab-
riella tanárnõ segítségével. Ocsovszki Ditta hastánca min-

denkit magával ragadott. Moldvai táncot járt Császár Boldi-
zsár, Ascher Anna, Budafoki Dávid, Orosz Elvira, Mester
Márk, valamint Császár Orsolya, iskolánk volt diákja. Egy
Amerikai duót halhattunk Miklós Enikõ, Grajzel Ádám, va-
lamint Simon Dorina (Mikszáth K. Gimn.) elõadásában.
Már rutinos fellépõként állt színpadra Baksa Mátyás, aki
Nino Rota Keresztapa címû mûvével és egy latin darabbal
repítette álomvilágba a közönséget. A pihenõ elõtt iskolánk
kamarakórusa is színpadra lépett.

A rövid szünet után Beethoven Für Elisét játszotta el
Berecz Veronika. Császár Boldizsár ismét egy új oldalát
mutatta meg nekünk: nagybõgõn játszott. Õt Venter An-
namária kísérte zongorán. A konferálás mellett elõadó-
ként is színpadra léptem. Kosztolányi Dezsõ A hídon cí-
mû versét szavaltam el. Ezután Mester Ádám és partnere,
Markó Virág (Gagarin Ált. Isk.) latin táncokkal kápráztat-
ta el a közönséget. Chopin Noktürnjét Rozgonyi Marcell
zongorázta el, majd Kiss Anna, Földesi Tamás és Betlehe-
mi Viktória (Gagarin Ált. Isk.) fuvola triója lépett színpad-
ra. Huszadik fellépõkként Kovács Réka és Csank Zita ra-
gadott mikrofont, és énekelték el a Valaki mondja meg c.
számot. Puskás Bettina zongorajátéka után Egyed Ádám
gitározott. Paul Desmond Take five c. mûvét adta elõ
Földesi Tamás, Földesi András, Szabó Dorina, Tóth Ta-
más Bendegúz, valamint Tóth Bonifác Zoltán. Zárásként
iskolánk táncos lábú diákjai ismét színpadra léptek.

Nem utolsósorban mindenki nevében szeretnék kö-
szönetet mondani Czene Éva tanárnõnek, aki minden év-
ben lelkesen és fantasztikus precizitással, energiával segít
az Est megszervezésében.

Zsély Virág
9.D
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Milyen céllal épült a
Trafalgar tér? Ki építette a
Tower-t? Ki lakik a Bucking-
ham Palotában?

Csupa ehhez hasonló kér-
désre kerestük a választ, ami-
kor 2010. december 10-én
már hetedik alkalommal
szerveztünk angol nyelvi ci-
vilizációs vetélkedõt Salgó-
tarján és Nógrád megye álta-
lános iskolái 7. és 8. osztá-
lyos tanulói számára.

Felhívásunk rendkívül
kedvezõ fogadtatásra talált,

21 négyfõs csapat jelentkezett a versenyünkre.
Ebben az évben a verseny témája London volt. Elõ-

zetes feladatként egy londoni térképet készítettek a csa-
patok és elhelyezték rajta London fõbb nevezetessége-
it. A másik feladat pedig az volt, hogy válasszanak egy
híres angol személyt vagy épületet, és mutassák be rö-

vid prezentáció keretében. Az elkészült poszterek
rendkívül ötletesek és igényesen elkészítettek voltak,
sok közülük igazán szemet gyönyörködtetõvé vált.

A prezentációkat pedig változatosan és élményszerûen
állították össze a tanulók. Hallhattunk Shakespeare-rõl, Di-
ana hercegnõrõl, VIII. Henrikrõl, Sir Christopher Wrenrõl,
Erzsébet királynõrõl, Sir Conan Doyle-ról, Nelson admirá-
lisáról, a Tower hídról, és még sok egyéb másról is.

Az elõadásokat igyekeztek a tanulók szabadon elõ-
adni. Élvezetesek voltak, jó néhányból a humor sem
hiányzott. Ügyesen használták a legújabb technikai
eszközöket is elõadásuk szemléletesebbé tételére. 

A vetélkedõ folyamán pedig pl. hallásértési felada-
tot, lyukas szöveg kitöltését, párosítási feladatot telje-
sítettek, ill. villámkérdésekre válaszoltak.

Az egész vetélkedõ élvezetes, izgalmas volt. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy milyen kiváló a tanulók angol
nyelvi tudása, bátran adják elõ a megtanultakat.

A vetélkedõ után Sodexo jóvoltából megvendé-
geltük a versenyzõket, majd átadtuk a megérdemelt
jutalmakat.
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Civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes
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Nagyon szoros volt a küzdelem a csapatok között
és minimális pontkülönbség alakult ki a helyezettek
között.

Az elsõ helyezett a pásztói Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola csapata lett (Nagy Milán, Bengyik Károly,
Kulcsár Rebeka, Kis Károly; felkészítõ tanáruk:
Gömbicz Nándorné), második helyezett két iskola
csapata lett egyenlõ pontszámmal, a pásztói Dózsa
György Általános Iskola csapata (Pécsi Péter, Hermesz
Szabolcs, Cristea Evelin, Domonkos Alexandra; felké-
szítõ tanáruk: Tóth Gáborné) és a SKÁID Gagarin Tag-
intézményének csapata (Balázs Márk, Bozó Bence,
Dupák Gábor, Handó Klára; felkészítõ tanáruk:
Ormainé Balogh Andrea).

Az angol nyelv tanulását és hasznosságát már sen-
ki sem kérdõjelezi meg. Szükség van rá szinte az élet
minden területén. Az angol nyelvi országok kultúrájá-
nak megismerése pedig élvezetesebbé teszi a nyelv ta-
nulását, sok fontos információ birtokába jutnak a ta-
nulók. És nem utolsó szempont, hogy más országok
civilizációjának megismerése hozzásegíti õket ahhoz
is, hogy saját kultúrájukat is jobban megértsék. 

A civilizációs vetélkedõ színvonalas megrendezése
minden évben rendkívül nagy feladat.

A verseny meghirdetése, a feladatok összeállítása, a
rendezõ osztály mozgatása (a mindenkori 12. C osz-
tály), a verseny lebonyolítása, a meghívottak megven-
dégelése és megjutalmazása igazi csoportmunka ered-
ménye. Az angol nyelvi munkaközösség minden tagja
fontosnak tartja munkaközösségének ezen rendezvé-
nyét és kiveszi részét a munkákból.

Sok támogató járul hozzá a verseny megszervezé-
séhez minden évben. Mióta elkezdtük, immár hetedik
éve, a Sodexo biztosítja a vendéglátáshoz szükséges

enni és innivalót. A fõdíjat az MM Publications aján-
lotta fel már másodszor, amióta a versenyt rendezzük,
100e Ft értékû angol könyv csomag a gyõztes csapat
iskolájának.

Tanítványaink szülei is bekapcsolódnak a rendez-
vény sikeres megrendezésébe. Süteményt sütnek a
vendéglátáshoz, illetve ajándéktárgyakat küldenek a
versenyzõk megjutalmazásához. Ezen kívül több vál-
lalkozó, illetve a Kétnyelvû iskolákért Alapítvány is
hozzájárul a vetélkedõ eredményes megszervezésé-
hez.

A jövõ évben is újból megrendezzük a civilizációs
vetélkedõt és reméljük, hogy az általános iskolák ver-
senyzési kedve nem lankad és az új tanévben is sike-
res rendezvényt bonyolítunk le.
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Már 11.-ben is tervbe volt
véve – legalábbis Scholcz Eri-
ka tanárnõ biztatására rábó-
lintottam –, hogy részt ve-
szek ezen a regionális szintû
megmérettetésen, az idegen
nyelvi szépkiejtési verse-
nyen. Noha ekkor eljutnom
sem sikerült a versenyre,
megfogadtam, hogy jövõre
(azaz a Bolyaiban töltött
utolsó évemben) mindent
megteszek annak érdekében,
hogy megjelenhessek a ver-
senyen és így megnehezít-

sem a többi versenyzõ dolgát.
Scholcz tanárnõ is hasonlóképpen gondolkodott,

ugyanis amint kiírták a versenyt, elújságolta nekem.
Természetesen megkérdezte, hogy szeretném-e meg-
próbálni, viszont elõre tudta, hogy igen lesz a vála-
szom. Innentõl kezdve felpörögtek az események. Ta-
nárnõ a kezembe nyomott négy történetet azzal az
instrukcióval, hogy válasszam ki azt, amelyik a legin-
kább elnyeri a tetszésemet, ugyanis a verseny elsõ for-
dulójában ezt a választott szöveget kell felolvasnom.
Bár azt füllentettem Tanárnõnek, hogy mindet végig-
olvastam többször is, igazából csak egyet olvastam el
teljesen, illetve kettõt úgy félig-meddig. Lényeg a lé-
nyeg, végül a legrövidebb történetet választottam ki
(természetesen ezt olvastam el végig). 

Ezután következett a felkészülés úgymond kemé-
nyebb része, ugyanis a versenyt megelõzõ két-három
hétben minél tökéletesebbre kellett csiszolnom mind
a kiejtésemet, mind pedig az egyes mondatok hanglej-
tését a szövegben, stb. A viszonylag kevés idõ ellené-
re - legalábbis szabadidõm nem sok volt, hiszen vég-
zõs diákként rengeteg más dologgal is kellett foglal-
koznom – szinte teljesen sikerült felkészülnöm, úgy
éreztem, hogy az elsõ forduló nem fog nagy meglepe-
téseket okozni.

Január 28-án ezzel a boldog tudattal keltem ki az
ágyból hajnali 5 óra tájékán. Reméltem, hogy az utazás
során még pihenhetek egy kicsit, de a szöveg ott is elõ-

került. Merem feltételezni, hogy Scholcz tanárnõ mottó-
ja a Gyakorlat teszi a mestert szólás, illetve kedvenc ver-
se, Váci Mihálytól a Még nem elég! Végülis a kétórás
buszutat követõen pár percnyi séta következett, hamar
megtaláltuk az épületet, ahol rendezték a versenyt (az
Eszterházy Károly Fõiskola idegen nyelvi tanszéke). A
regisztrációt követõen megvártuk, amíg a többi ver-
senyzõ is megérkezik, ezt követõen egy általános tájé-
koztatót tartottak, majd beosztották külön termekbe a
franciásokat, az angolosokat, illetve a németeseket. 

Az elsõ forduló a regisztráció során húzott sorszám
alapján folyt. A várakozás idegölõ volt, sõt amíg kinn
álltam, jóval több idõnek tûnt, amíg egy diák benn
volt. Majd az utolsó hat versenyzõ – köztük én – egy-
szerre ült be a terembe, így hallhattuk egymást. Hall-
va néhány vetélytársamat kisebb kétségbeesés lett raj-
tam úrrá, a szokásos gondolatok jártak a fejemben:
„Biztos nem jutok tovább!”, „Õ ezerszer jobb nálam!”
stb. Amikor én kerültem sorra, akkor sem sikerült tel-
jesen megnyugodnom, viszont a szöveg felolvasása
után mégis úgy éreztem, hogy egészen ügyes voltam. 

Miután mindenki végzett, egy újabb borzalmasan
hosszú szünet következett, amíg a zsûri eldöntötte,
hogy ki az a tíz ember, aki részt vesz a második, egy-
ben utolsó fordulón. Nem akartunk hinni a fülünk-
nek, amikor bejelentették, hogy megszületett a dön-
tés. Ismét egy kisebb fajta tájékoztatót adtak, majd fel-
olvasták a továbbjutók nevét. Kicsit nagyképûnek fog
hangzani a kijelentés, de én biztosra vettem, hogy raj-
ta leszek a listán. És rajta voltam. 

Eddig természetesen minden szép és jó, azonban
belegondoltam, hogy most már csak tízen vagyunk,
nem pedig harmincan, és elvégre ez egy olyan verseny,
amelyen az ország számtalan szegletébõl jöhettek a di-
ákok. Viszont nem sok idõm volt elmerengni gondola-
taimban, ugyanis pár percen belül elkezdõdött a máso-
dik forduló, amely úgy nézett ki, hogy tíz lefordított lap
közül kellett választani egyet. Ezeken a lapokon voltak
a szövegek, amelyeket úgy kellett felolvasni a zsûri
elõtt, hogy nem ismertük õket elõre. A helyzet kínos
része az volt, hogy csupán annyi idõnk volt elolvasni
(és megérteni) ezt a kötelezõ szöveget, amíg az elõt-
tünk lévõ versenyzõ a bírák elõtt ült. Rövid szövegek

Német nyelvi szépkiejtési verseny

Juhász Lénárd
12.A



A 2010/2011-es tanévben
a szolnoki Varga Katalin
Gimnázium adott otthont az
országos angol nyelvi civili-
zációs versenynek, amelyet
2011. február 19-én immár
nyolcadik alkalommal ren-
deztek meg az angol-magyar
két tanítási nyelvû középis-
kolák tanulói számára. A fel-
hívásnak azért is örültünk,
mert így ellátogathattunk ab-
ba az iskolába, amelytõl an-
nak idején a mi iskolánkban

mûködõ két tanítási nyelvû oktatás programját átvet-
tük. A versenykiírásban megkaptuk a vetélkedõ téma-
körét: a 60-as évek az Egyesült Királyságban és Ame-
rikában. 

Iskolánkból a versenyre három 13. C osztályos ta-
nuló jelentkezett: Földi Viktória, Kristan Anita és Var-
ga Lilla. A felkészülés a célnyelvi civilizáció két taná-
ra, Batki Arnold és Zsiveráné Fekete Borbála irányítá-

sával kezdõdött meg. A verseny fõ részét képezõ elõ-
adáshoz nehéz volt egyet kiragadni a történelmi pilla-
natokban nem szûkölködõ évtized történéseibõl.
Hosszas tanakodás után csapatunk a kor „legütõsebb”
zenei eseményének, az 1969-es woodstocki fesztivál-
nak a megidézését választotta. A tanulók posztereket
készítettek, és megtervezték a prezentációt. Nem volt
könnyû ám „képzelt riportot” készíteni Woodstockról,
valamint meginterjúvolni egy korabeli hippit! Ez volt
ugyanis csapatunk elõadásának a lényege. A megfele-
lõ kellékek és a korhû ruházat kigondolása és elkészí-
tése viszonylag simán ment, annál nehezebb volt az 5
perces prezentáció szövegének megalkotása. Szeren-
csére ehhez sok segítséget adott iskolánk anyanyelvi
lektora, Luke Skeen.

Maga a verseny regisztrációval kezdõdött, majd a
versenyzõknek egy 7 feladatcsoportból álló kvíz-fel-
adatsort kellett megoldaniuk. Ezt követte a hallásérté-
si feladatsor, amelyben dalszövegekbe kellett beírni a
hiányzó szavakat. Amíg a diákok dolgoztak, a kísérõ
tanárok egy amerikai vendégtanár nagyon izgalmas
elõadását hallgathatták meg, amelyben a szavak erejé-
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lévén ez az idõ körülbelül egy perc, ha volt. Ugye nem
hangzik soknak? Megnyugtatok mindenkit, azt hittem,
fél perc sincs az az egy perc. A már egyébként is totá-
lis pánikba esésemet tetézte az a tény is, hogy a még
elõttem lévõ négy vagy öt lap közül azt húztam ki,
amelyiken a tíz közül a legnehezebben megérthetõ, és
legkacifántosabb szavakat tartalmazó kis történet állt.
Tehát, életemben elõször találkoztam többek közt pél-
dául az ortsansässigen szóval, amelynek jelentését ed-
dig nem ismertem. Mire végeztem az egyébiránt félol-
dalas szöveg felolvasásával, szabályosan hideg verejté-
keztem és remegtem. Nem hiszek azoknak az embe-
reknek, akik azt mondják, hogy meg tudják õrizni
nyugalmukat egy ehhez hasonló helyzetben. 

Visszakanyarodva, alig negyed órát követõen kien-
gedtek bennünket, amíg megszületik a végleges dön-
tés. Ebben a kisebb szünetben próbáltam mérlegelni,
hogy nagyjából hányadik leszek a tízes listán. Ezután
már nyugodtabban ballagtam vissza a terembe, ahol
öt név felsorolása után a verseny rendezõje kimondta

a nevemet. Büszke voltam és vagyok erre az ötödik
helyezésre, a körülményekhez képest szerintem min-
denféleképpen nagyszerû dolog, a nyereménynek pe-
dig külön örültem. (Aki bejut a második fordulóba, az
biztos lehet abban, hogy díjazzák valamilyen kisebb,
vagy nagyobb ajándékkal.)

Éppen ezért bátorítok mindenkit, aki több éve ta-
nul egy nyelvet, és ügyesnek érzi magát, hogy próbál-
ja ki magát, hiszen vesztenivalója nincs, gyõzni pedig
ki ne szeretne? Noha a történetemben leírtam olyan
dolgokat is, amelyek nem éppen arra utalnak, hogy él-
veztem ezt a napot, illetve a versenyt, leszögezem,
hogy igenis fantasztikus volt. Ha tehetném, ezer
örömmel jelentkeznék minden egyes évben! Egy szó,
mint száz, ha valaki csak egy kicsit is szerencsés, ak-
kor ne fogja vissza magát, és bátran jelentkezzen a
versenyre, mint mondtam, különösebb tétje nincs, ve-
szíteni semmit sem lehet vele, ugyanakkor, ha más ok-
ból nem is, de egy szép helyezés miatt bekerülhetünk
a Bolyai János Gimnázium büszkeségei közé.

Batki Arnold

Országos angol nyelvi civilizációs verseny
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rõl beszélt. Ebéd után következtek az elõadások, ame-
lyeket – a hagyományok szerint – mindenki megte-
kinthetett. Nagy élmény volt végignézni, amint a 60-
as évek egy-egy kiemelkedõ történése az elõadásokon
keresztül megelevenedik.

A pontok összesítése után megszületett a végered-
mény: iskolánk csapata a 12. helyet szerezte meg,
amivel mindannyian elégedettek voltunk. A gyõztes
csapat iskolája pedig a 2011/2012-es tanévben Székes-
fehérváron látja majd vendégül a versenyre jelentke-
zõket. Reméljük, hogy a résztvevõknek hasonlóan iz-
galmas és jól szervezett versengésben lesz részük.

Mikszáth-vetélkedõ a Bolyaiban
„Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik legjobban: hegyeivel, völgyeivel, egyenesre nõtt fáival; itt úgy
látom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, mint bárhol másutt a világon. Még a felhõ is mintha rózsa-
színbe öltözne, amikor átsuhan fölöttünk... Ez az én igaz hazám.” (Mikszáth Kálmán)

Ez a tanév is bõvelkedett
tanulmányi versenyekben, a
szokásos OKTV-n kívül még
rengeteg vetélkedõn méret-
hettük meg tudásunkat. A
Bolyaiban már évtizedes
múltra visszatekintõ irodalmi
vetélkedõn kívül, mely általá-
nos iskolák 7-8. osztályos ta-
nulói számára volt meghir-
detve, most végre mi is részt
vehettünk egy ilyen megmé-
rettetésen. Az iskola magyar-
tanárai Mikszáth Kálmán ha-
lálának 100. évfordulójáról kí-

vántak megemlékezni egy csapatverseny formájában.
A versenyben, mely 2011. március 29-én került meg-

rendezésre, 5 fõs csapatok vettek részt. Az én osztályom-
ból rajtam kívül még Andrássy Fanni, Fodor Csilla,
Sztrémi Dóra és Oláh Ágnes alkottuk a kis csapatot. Elõ-
zetes feladatként egy interjút kellett készítenünk magával
a híres íróval. A beszélgetésben a „nagy palócot” sikerei
titkáról faggatja egy korabeli újságíró. Az elõadást szín-
padra is kellett vinnünk a verseny folyamán, így lázas ke-
resgélésbe fogtunk, hogy minél hitelesebb jelmezt talál-
junk vagy éppen korhû kifejezések után nyomoztunk.

Minden csapat más és más módon közelítette meg ezt a
témát, és nagyon változatos produkciók születtek, éppen
ezért a zsûrinek nem volt könnyû dolga az eredmény ki-
hirdetésénél. A vetélkedõn még különbözõ Mikszáthoz
kapcsolódó helyszínek, évszámok alkották a feladatokat,
de volt olyan is, amikor egy-egy mûvébõl kiragadott idé-
zeteket kellett felismernünk, tehát elengedhetetlen volt,
hogy tisztában legyünk az író életével, munkásságával.

Személy szerint én nagyon örülök neki, hogy részt vet-
tem ezen a vetélkedõn, mert hasznos volt számomra,
hogy egy ilyen nagyhatású magyar író életmûvét ismer-
hettem meg közelebbrõl, mint amilyen Mikszáth Kálmá-
né. A verseny elõtt beosztottuk a csapatban, hogy ki me-
lyik mûvét olvassa el, én A jó palócok címû novelláskötet-
ét választottam, de miután elolvastam, annyira megtet-

Rónay Boglárka
11.C
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szett, hogy a Tót atyafiakat is kivégeztem egy-két óra alatt.
Ez a verseny mindenki számára kiváló lehetõség volt arra,
hogy jól érezzük magunkat és tanuljunk is valamit. Az pe-
dig csak hab a tortán, hogy a végén a mi csapatunk nyer-
te meg a versenyt, így nagyon büszkék is voltunk magunk-
ra, hogy milyen jól ismerjük a „nagy palóc” életét.

Ajánlom mindenkinek, hogy olvasson rengeteg
Mikszáth Kálmán könyvet, mert egyszerû hétköznapi
témáival és megnyerõ stílusával mindenkit levesz a lá-
báról, és ez a tudás egyszer még akár egy Mikszáth ve-
télkedõn is kamatoztatható lesz.

Országos angol nyelvû civilizációs vetélkedõ kéttannyelvû 
általános iskolák számára

2011. április 19-én rendezték
meg a Gagarin Általános Iskolá-
ban, Salgótarjánban az angol
nyelvû országismereti vetélke-
dõt az ország két tanítási nyelvû
általános iskolás tanulói részvé-
telével. Ez egy úttörõ kezdemé-
nyezés volt, hiszen eddig ilyen
versenyt csak a kéttannyelvû
középiskolák számára szervez-
tek. Mivel a Gagarin Általános
Iskolában a korai kéttannyelvû
képzés elérkezett a 7. évfolya-
mig, a 7. és 8. osztályos tanulók
részvételére számítottak.

Amikor decemberben megérkezett hozzánk a ver-
senyfelhívás, kapva kaptunk az alkalmon, hiszen nálunk
is már a nyolcadik évfolyamnál tartott a hatosztályos két-

tannyelvû képzés. Jelentkezõ akadt bõven, lelkesedés-
ben sem volt hiány. A téma Skócia történelme, földrajza
és kultúrája volt. (A felkészítõ tanár nem kis örömére.) A
jelmezek beszerzésében nagy segítségünkre voltak a
kollégák, akik rendelkezésünkre bocsátották Skóciában

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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beszerzett féltve õrzött kincseiket. Nem is állt rosszul a
fiúknak a skót szoknya. 

Az elsõ feladat egy Skót származású híres ember
bemutatása volt. William Wallacet a „Rettenthetetlen”
harcost választottuk, és a csapat tagjai nagyon ügye-
sen elõadták a színpadon színvonalas, jelenetekkel
tarkított produkciójukat a színpadra termett fiúk. Mi-
vel az 1-es számot húzták a regisztrációnál, már nyu-
godtan tudtuk nézni a többi csapat elõadását, mert õk

léptek színpadra elõször. Ekkor már éreztük, hogy
nem fogunk rossz helyezést elérni. A többi feladat is
nagyon változatos volt, és játékosan szervezték meg a
rendezõk, pl. interaktív táblán feladatokat megoldani. 

Nagyon örültünk az elsõ helyezésnek, fõleg azért,
mert budapesti iskolákat is megelõztünk.

A csapat tagjai: Cseke Bence, Mester Ádám, Nyikes
Zsombor, és Varga Dániel voltak, felkészítõ tanáruk:
Zsiveráné Fekete Borbála.

A döntõ
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Mátészalka, 2011. április 19-20.

Idegesen ráncigáltam a ki-
lincset fel és alá - két év nem
volt elég, hogy megtanuljam,
hogy a könyvtár ajtó azon
speciális ajtók közé tartozik,
amiknél nem elég, ha egy-
szerûen kirántom, le is kell
nyomnom a kilincset.

Ezt a tapasztalatomat –
körülbelül kétszázadjára –
elraktároztam a fejemben.

Igényesen lehajítottam a
táskámat az egyik szék alá,
és vártam az instrukciókat.

Marika néni – elsõre!!! –
nyitott be a könyvtárba, arcán azzal a mosollyal, ami-
vel akkor jutalmazott, ha jó napja volt. Ezzel a tudat-
tal aztán, bizakodva tekintettem a délután további ré-
szére.

Izgatottan vártam már, hogy elmondja, hogy hol-
nap mikor és honnan indulunk.

Lelkesedésem már az elsõ mondata után jelentõsen
megcsappant: Budapestre a hatóra negyven perces
busszal indulunk, onnan pedig egy röpke három órás
buszút során jutunk el Mátészalkára.

Felkészítettem hát, hogy én olyan hajnali órákban
egyáltalán nem vagyok használható állapotban, és elõ-
re elnézést kértem tõle az esetleges – kedvesnek bizto-
san nem mondható- megjegyzéseimért.

Másnap reggel – hajnalban – idegesen cammogtam
ki a fürdõszobába. A legnagyobb problémám talán az

volt, hogy totálisan üresnek éreztem a fejemet. Ezzel
egy áltagos napon nem is lenne semmi baj, de azért
egy országos szóbeli döntõn nem árt, ha van valami
információfoszlány a fejedben.

Nyugtalanul szálltam be a kocsiba: már legalább
egy fél órája ébren voltam, és kétségbeesetten kutat-
tam lelassult agyamban, hogy mi is az a katalógus
vagy a bibliográfia.

Igen, kedves Te, nekem sem volt róla több fogal-
mam, mint neked…

Sikeresen elértem a buszt – az azért már nem lett
volna fair, ha lekésem –, és pókerarccal beültem Mari-
ka néni mellé. Semmi értelme nem lett volna, ha meg-
osztom vele aggodalmaimat afelõl, hogy tulajdonkép-
pen nekem semmi keresnivalóm nem lesz azon a ver-
senyen.

Viszonylag gyorsan felértünk Pestre. Kettõ 10-10 ki-
lós táskával róttuk az utakat.

Géczi Luca
8.B
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A felkészülést, hogy merre találjuk a helyet, ahon-
nan indul a külön buszunk, mérsékelten vettük ko-
molyan. Útbaigazítást ugyan kaptunk (amelyet mi ter-
mészetesen szigorúan követtünk is), csak kellett némi
idõ, míg elszivárgott a tudatunkig az a sajnálatos tény,
hogy akitõl az információt szereztük, durván két villa-
mosmegállónyit tévedett. Na, akkor éreztem azt, hogy
lehajítom azt a két óriási táskát, leülök a földre, és vá-
rok, hogy ott süljek meg.

Ez a terv minden kétséget kizáróan be is jött volna,
ha – a még mindig lankadatlanul jókedvû – Marika né-
ni nem biztat, és nem megy tovább.

A hangulatom, amikor odaértünk az indulási pont-
ra, finoman szólva borús volt. Némileg azért javított a
kedélyállapotomon egy hosszú feketekávé.

Felszálltunk a buszra, és a felszínes jó kedv, amit
kedvenc itókám adott, nyomban elhagyott.

A busz tömve volt okosakkal. Minden porcikájuk-
ból sugárzott, nem is, már csöpögött az értelem.

Komolyan megfordult a fejemben, hogy leszállok a
buszról, és eltûnök, megkímélve minden buszon ülõ
embert magamtól.

A három órás úton – ami egyébként négy órás volt
–, egyre több félelem igazolódott be a fejemben.

Ideges voltam, fáradt voltam és mintha mindenki
azt várta volna tõlünk, hogy potom hat óra utazás

után még élvezzük a kulturális örömködéseket a kö-
zeli falvakban. (Egyébként nagyon jó kis program
volt, tetszett is, egész addig, amíg eszembe nem jutat-
ták, hogy a következõ nap lesz a „kivégzésem”).

Este fél tíz körül kerültem ágyba. Szorosan magam-
hoz húztam a definiálhatatlan fajtájú plüss állatomat,
és erõsen arra koncentráltam, hogy legalább éljem túl
a következõ napot, a verseny napját.

Másnap reggel monoton hangulatban telt: igyekez-
tem fenntartani a normál ember látszatát. Nem lett
volna túl jó dolog, ha a versenyrõl valamelyik pszichi-
átriára szállítanak.

Gyors bemutatások után elkezdõdött a verseny.
Pánikba esetten futottam végig a feladatlapot újra

meg újra. Nem értettem a témát, a lapomra-hasznos
információk helyett - óriási, piros kérdõjelek kerültek,
pontosan tükrözve a fejemben uralkodó káoszt. Sírás
közeli állapotban leszedegettem legalább harminc
könyvet a polcról, és vadul elkezdtem jegyzetelni –
legalább higgyék azt, hogy tudom, hogy mit csinálok.

Az idõ repült – az elszakadt idegszálaimmal együtt.
Hamarosan eltûnt mind a kettõ, aztán mindenkit

kiküldtek az olvasóból, majd egyenként szólítottak
bennünket, hogy mutassuk be a munkánkat.

Hamar sorra kerültem, próbáltam a magabiztos
lány látszatát fenntartani. A feladat az volt, hogy egy
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újságot kellett szerkeszteni, aminek a címlapján négy
gyermekirodalmi, történelmi témájú cikk van.

Már akkor leírtam magamat a zsûri elõtt, amikor
csak úgy, „Lucásan” (nem feltétlenül a megfelelõ stí-
lusban) megemlítettem, hogy nem látom a két téma
közti kapcsolatot, és egyáltalán nem is értem, úgy-
hogy inkább egy olyan újságot terveztem, amit én ér-
dekesnek találtam.

Meghallgattak, szépen, gyilkosan mosolyogva, nem
is kérdeztek semmit, hozzátet-
ték, hogy nem ez volt a feladat,
én meg csak mosolyogtam, és
mondtam, hogy tudom.

Ennyi volt. Kiténferegtem
az ajtón. Valószínûleg egy el-
romlott közúti lámpának több
önbizalma volt, mint nekem.

Marika néni földöntúli
örömmel érkezett meg, vi-
szont – a két nap folyamán
elõször – azért láttam a szemé-
ben a csendes kétségbeesést.

Persze, nagyon nem rejtet-
tem véka alá, hogy mennyire
el vagyok keseredve, így hát
jöttek a közhelyek, hogy „itt

már úgy is nyertes vagy” meg „itt már nem veszít-
hetsz” stb.

Felesleges ilyenkor ilyen bíztatónak szánt dolgokat
mondani, mert sablonos és ráadásul még nem is igaz.

Nem vagyok az a nagy versenyszellem, úgy indul-
tam neki, hogy hát innen már tényleg nem lehet rosz-
szul kijönni. Nem is a helyezés számított. Ha utolsó
lettem volna, de értettem volna a témát, lett volna róla
akár egyetlen egy odakapcsolódó gondolatom, akkor
már boldogabb lettem volna.

Az eredményhirdetés. Nos, azt senkinek nem kívá-
nom: idegtépõen lassú.

Hab volt az elgyötört idegeimnek, hogy ráadásul a
második korcsoportosok eredményeit sorolták fel elõ-
ször. Nem baj, legalább van fogalmam róla, hogy mi-
lyen átélni egy „majdnem” agyvérzést.

Amikor az „utolsó” helyezettet szólították – és nem
én voltam”, azért egy jókora kõ esett le a szívemrõl.
Marika néni köve már szinte puffant… Jött a hetedik,
a hatodik. Itt Marika néni kisebb üdvrivalgásba kez-
dett, hogy de jó, de jó, legrosszabb esetben is csak ötö-
dik lehetek. Hát, ez most a legrosszabb eset volt.

A valaha látott legmûbb mosolyomat vettem fel, és
végig az járt a fejemben, hogy most ezzel mindenki-
nek jókora csalódást okoztam. Az már nem is számí-
tott annyira, hogy magamnak mekkorát. Csak az,
hogy azok az emberek, akik hittek bennem, majd mit
fognak gondolni egy nyamvadt ötödik hely után? Azt,
hogy nem dolgoztam eleget (oké, ez jogos), azt, hogy
nem is érdemlem meg még ezt az eredményt sem
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(jobban belegondolva ez sem éppen jogtalan). A
„mély depresszióba esést” akkor én szó szerint meg-
tapasztaltam.

Meg is nyugodtam. Persze, hogy jó, hogy már vé-
ge, de teljesen elkeseredtem; nem számított már az a
sok hiszti, amit levágtam a könyvtárban, hogy „már-
pedig olyan könyv nincs, amiben ez benne van” vagy
„de Marika néniiiiiiiiiiii, eltûnt a t-betû”, nem számí-
tott az, hogy izgultam miatta, nem számított, hogy
voltak, akik azért minimálisan, de hittek benne, hogy
legalább ebben jó vagyok. Ez csengett a fülemben, a
fejemben, mintha az ülés hátoldalán – amivel egész
hazaúton szemeztem – is ez lett volna. Elõtört az az
énem, akihez nem lehet hozzászólni, aki feketében
látja a világot.

Lassan-lassan fejlõdött annyit a világnézetem,
hogy már mosolyogtam egy-egy megjegyzésen, és

volt kedvem levegõt venni, de semmi több. Pestre ér-
keztünk, és végre valahára leszálltunk a buszról. Jö-
hettünk haza.

Derûsnek azért nem mondanám az akkori lelkiálla-
potomat, de felvidítottam magamat egy automatás ká-
véval – jobb, mint a semmi.

A hazafelé út már könnyebb volt. Nem voltak uta-
ló arcok a délelõttre, sem pedig olyan mondatok, amik
eszembe juttatták, hogy mekkorát hibáztam.

Marika néni azért jól viselte a depresszióban töltött
óráimat. Hálás is vagyok neki ezért, mert valószínûleg
az út során hatszor megfojtottam volna magamat a
helyében.

Most már itthon vagyok – kezdek ráérezni a dolog
pozitív oldalára; elvégre, azért még élek, itt vagyok, és
kezemben van a lehetõség, hogy jövõre is ott legyek.

Mert – hogy egy jó kis közhellyel zárjak –, nem az
a lényeg, hogy hányszor esünk hasra (esetemben fej-
re), hanem az, hogy utána hányszor állunk fel.

Nagy munkában

A zsûri elõtt

Eredményhirdetés

A döntõ résztvevõi
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Angliában állandóan zu-
hog az esõ. Az egész ország
ködös, szürke, és unalmas.
Az emberek mogorvák, hû-
vösek, akárcsak az idõjárás,
amirõl elõszeretettel beszél-
nek. Nos, azt hiszem, ezek a
legelterjedtebb sztereotípiák
a szigetországról. Sokáig –
egészen addig, amíg a Bolyai
János Gimnázium és Szak-
középiskola angol-magyar
kéttannyelvû osztályába
nem kerültem – én is körül-
belül ilyen ismeretekkel ren-

delkeztem Angliát illetõen. A nyelvet viszont mindig
szerettem, és tanulni sem esett nehezemre. A tavalyi
tanév alatt már az ország kultúráját is megkedveltem,
gyökeresen megváltozott a véleményem, így alig
gyõztem kivárni a tizedik osztályosok tanulmányi ki-
rándulását.

2010. szeptember 3-án, pénteken ötvenfõs csopor-
tunk délután öt órakor indult útnak Salgótarjánból, hat
kísérõtanárral. Emeletes busszal mentünk, felettébb
szimpatikus és beszédes sofõrökkel. Ugyan harminc-
hat órát utaztunk, de remek hangulatban, és három-
négy órás pihenõkkel színesítettük Ausztria és Német-
ország amúgy is élénkzöld tájképét, majd szombat dél-
után fáradtan-lelkesen tettünk Brüsszelben városné-

zést. Az Atomiumról tudni kell, hogy a tudomány
egyik szimbóluma, kilenc acélgömbbõl áll, és nagyon
jó fotókat lehet róla, illetve elõtte pózolva készíteni. Es-
te ideiglenes birtokba vettük szobáinkat a csinos fran-
cia szálláson, Calais-ben, és én személy szerint rendkí-
vül örültem annak, hogy végre megvetett ágyban ké-
nyelmesen alhatok. Bár a másnapi reggelit helyesebb
lett volna inkább „hajnalinak” titulálni, ugyanis a
komp meglehetõsen korán indult; de a gyönyörû nap-
felkeltéért még ez is megérte. Legközelebb Salisbury
városában álltunk meg, ahol tradicionális angol tégla-
házakkal találkoztunk, majd a Stonehenge monumen-
tális kõtömbjeinél szívtuk magunkba a tiszta levegõt, a
még több tudást és ismeretet.

Mielõtt megérkeztünk volna úticélunkhoz, a szim-
patikus, takaros kisvárosba, Barnstaple-be, mindenki-
nek remegett egy kicsit a gyomra; izgultunk, hogy va-
jon milyenek lesznek a vendéglátó családjaink, tu-
dunk-e velük majd beszélgetni. Általában kettesével
helyeztek el minket, és így könnyebb volt leküzdeni az
eleinte fellépõ félénkséget és hallgatagságot. Én és a ba-
rátnõm egy nagyon kedves és rokonszenves hölgynél
laktunk, aki folyamatosan társalgott velünk, és az ösz-
szes estére kitalált valamilyen programot, ezért akkor
sem unatkoztunk, amikor hazaértünk az iskolából.
Mert ez alatt a dél-angliai hét alatt a SOL nyelviskolájá-
ban tanultunk, három vicces, készséges tanárral, akik
segítségével bõvebb szókincsre tettünk szert.

Hétfõn délelõtt körbejártuk a várost a hallatlanul

Az én Angliám

Filó Mariann
10.C
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szórakoztató stílusú idegenvezetõvel, Tommal, s mi-
vel az esõ szemerkélt, megnézhettük, hogy fest egy
tipikus angol férfi kalapban és esernyõvel a kezében.
Délután megismerkedtünk tanárainkkal, aztán miu-
tán otthon megvacsoráztunk – e napon különösen
ízlett az a piteszerû étel, amelynek sajnos elfelejtet-
tem a nevét –, házigazdánk elvitt minket az Atlanti-
óceánhoz. Fenséges látványban részesültünk sötéte-
déskor, majd kedden délelõtt is, hiszen következõ ki-
rándulásunk fõ látnivalójaként is a nagy kékség sze-
repelt Woolacombe-ban. A csoport nagy része rög-
tön belevetette magát a hûs habokba, de a megfon-
toltabbak csak szolidan, felhajtott nadrággal gázol-
tak bele a vízbe. A feledhetetlen fürdõzés után az
Ilfracombe nevû városban kóstoltuk meg Nagy-Bri-
tannia egyik szimbolikus ételét, a fish & chips-et, és
mindeközben remekül szórakoztunk – talán ez volt a
kedvenc programom a többi, ugyanennyire nagysze-
rû közül. Szerdán egész napos kirándulást szervez-
tek nekünk, elsõként Exeterben voltunk, ahol meg-
csodáltuk a gótikus rózsaablakú katedrálist, de né-
hány órányi szabadidõnkben megrohamoztuk az
ajándékboltokat és üzleteket. Knightshayes-ben a jel-
legzetes angol kert várt
ránk, buján zöldellõ,
tarka virágos. Másnap,
Lyntonban gyalogtúrát
tettünk, és Lynmouth
felé menet, a keskeny
hegyi ösvényen baktat-
va, a vadkecskék között
és a világoskék ég alatt
gyönyörködhettünk is-
mét az óceánban. A
barnstaple-i hetet pén-
teken egy vicces kvíz-
zel, illetve egy prezen-
tációval zártuk. A kvíz
gyõztes csapatában én is benne voltam, a prezentá-
ciót pedig a csapatom nyitotta, úgyhogy a kezdeti iz-
gulás után felszabadultan élvezhettem a többiek fe-
nomenális produkcióját. Este viszont már kezdett
fájni a szívem; tényleg megkedveltem a vendéglátón-
kat – és biztos vagyok benne, hogy más ugyanígy
volt ezzel. A hölgy olyan aranyos volt, hogy még a
szüleinknek is küldött ajándékot, amit természete-
sen mi is vittunk Magyarországról: fokhagymafüzér-

rel, õrölt pirospaprikával, marcipánnal, valamint to-
kaji aszúval kedveskedtünk neki.

Szombat hajnalban érzékeny búcsút vettünk házi-
gazdáinktól, és újult erõvel nekivágtunk Londonnak.
Más elképzeléseim voltak az angol fõvárosról, úgyhogy
amikor megérkeztünk, szinte az ablaküvegre tapadtam,
annyira lenyûgöztek az egyszerre régies hatású, mégis
modern épületek. Mielõtt beléptünk volna Madame
Tussaud’s fantasztikus panoptikumába, busszal körbe-
jártuk a város fõbb állomásait. A hírességek élethû vi-
aszmásaitól kelletlenül elszakadva London másik neve-
zetességét, az óriáskereket ostromoltuk meg. A London
Eye legmagasabb pontjáról az emberek drámaian ki-
csiknek tûntek, a legmagasabb épületek teteje azonban
velünk egy szintre került. A szállásunk elfoglalása után
pazar vacsorával laktunk jól, és bele sem gondoltunk,
hogy két nap múlva már újra otthon fogunk aludni. Va-
sárnap meglátogattuk a Buckingham Palotát, a minisz-
terelnök lakhelyét Downing Street-en, aztán a Picadilly
Circus-ön sétálva a Covent Gardenben költöttük el utol-
só fontjainkat. A legutolsó látványosság, amelyet megte-
kintettünk, a Trafalgar téren Nelson admirális szobra
volt, és ezután megkezdtük utunkat hazafelé.

Úgy gondolom, az egész csoport nevében kijelent-
hetem, hogy nem mindennapi élményben volt ré-
szünk, hiszen ilyen fiatalon kijutni az Egyesült Király-
ságba nem akárkinek adatik meg. Nagyon örülünk,
hogy tagjai lehettünk ennek a tanulmányútnak, és
hogy ennyi tapasztalattal gazdagodhattunk.

S zárásképpen: Angliában igenis sokszor süt a nap,
az emberek derûsek és vidámak, és nem beszélnek
többet az idõjárásról, mint bárki más.
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Üdvözöl Amerika

A legtöbben közülünk
Amerikát a rengeteg túlsú-
lyos emberrel, az állandóan
hamburgert reggelizõ, ebé-
delõ, vacsorázó – és kitudja
még mikor fogyasztó – társa-
dalommal azonosítja. Pedig
ettõl Amerika sokkal, de sok-
kal több és érdekesebb.

Ez év szeptemberében 16
társamnak és nekem megada-
tott az a lehetõség, hogy 10 na-
pot töltsünk „a valóra váltható
álmok országában”. Nem
csak egy egyszerû látogatás

volt ez, megismerkedtünk az amerikai kultúrával, bepil-
lantást nyerhettünk az ott élõ emberek mindennapjaiba.
Ugyanis ez az utazás egy csereprogram keretében tör-
tént, ami már évek óta mûködik az egyik jó hírû chicagói
középiskola és a Bolyai János Gimnázium között.

Ott tartózkodásunk során millió tapasztalatot sze-
reztünk arról, hogy milyen az élet a tengerentúlon. Fel-
vetõdhet a kérdés, hogy milyen? A válasz: teljesen más.
Európai szemlélõként megdöbbenten figyeltem, hogy
az emberek mennyire közvetlenek, mosolygósak és
mindig van egy-két kedves szavuk a másikhoz. Sajnos
néhány rossz dolgot is tapasztaltam az emberi kapcso-
latok terén: nagyon népszerû a multimédiás telefonok
használata, ami önmagában nem is lenne baj, de az em-
berek folyton-folyvást azt nyomogatják és egymásnak
küldözgetnek rövid sms-eket, ahelyett, hogy személye-
sen találkoznának. Ezeken kívül még ezernyi dolgot
tudnék felsorolni, mert teljesen testközelbõl láthattuk
az átlag amerikai életét, hiszen mindenki egy-egy csa-
ládnál volt elszállásolva. A partnerek, a cserekapcsolat-
ban résztvevõ középiskola diákjai, nagyon örültek neki,
hogy új emberekkel ismerkedhettek meg, akik egy tel-
jesen más földrészrõl érkeztek hozzájuk és nagy élve-
zettel vezettek körbe minket városukban. Hétvégén iz-
galmas programokat szerveztek nekünk, délutánon-
ként összejöveteleket rendeztek, étterembe vittek min-
ket, hogy kipróbáljuk az igazi amerikai ízeket. Az egyik
délutánra egy mozilátogatást terveztek nekünk, míg

Rónay Boglárka
11.C
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máskor bowlingozni mentünk. A szülõk, testvérek is
örömmel fogadtak minket, nagy érdeklõdéssel kérdez-
gettek Magyarországról. A partnerek ezerféle kulturá-
lis, vallási és nemzetiségi csoportból valók. Van olyan
aki a családjával Ukrajnából költözött az Államokba
még egyéves korában. Találhatunk közöttük afro-
amerikait, mexikói származásút vagy kolumbiait. Az
én cserepartnerem apukája svájci születésû, az anyuká-
ja pedig Kína szülötte. Ebbõl is kiderül, hogy milyen
sokszínû az amerikai nép.

Mintahogyan már azt említettem, rengeteg izgal-
mas dolgot csináltunk a partnereinkkel, de ezeken kí-
vül rengeteg programunk volt együtt is, csak a magya-
roknak. Ellátogattunk tudományos múzeumba, ahol
érdekes fizikai és kémiai kísérletek szemtanúi lehet-
tünk. Láthattunk hatalmas dinoszaurusz csontváza-
kat és múmiákat a Field Múzeumban. Chicago nép-
szerû Akváriumában is jártunk, ahol sokféle vízi élõ-
lényt figyelhettünk meg testközelbõl és még egy
delfin-showra is hivatalosak voltunk. A Planetárium-
ban pedig az ûrkutatást ismertük meg jobban.

A város mindenkit lenyûgözött. Hatalmas felhõkar-
colói többünket ámulatba ejtett. A Michigan-tó, mely-
nek partján fekszik a város, inkább hasonlít egy tenger-
re, mintsem egy tóra végeláthatatlansága miatt. Néhol
zöld parkok tarkítják a betondzsungelt, melyekben kis
mókusok szaladgálnak és ahol jó idõ esetén az embe-
rek a füvön heverésznek. Abban a szerencsében volt
részünk, hogy Chicago második legmagasabb felhõkar-
colójának tetejérõl szemlélhettük a gyönyörû várost. A
látványt, mely elénk tárult fentrõl, talán soha életünk-
ben nem fogjuk tudni elfelejteni. Személy szerint az én
kedvenc programom a biciklitúra volt, mely során ke-

rékpárral jártuk be a várost. Lehet, hogy csak a napos
és meleg idõ miatt találtam olyan jónak ezt a napot, de az
biztos, hogy a túra során nevettem a legtöbbet és érez-
tem magamat a legjobban. Az igazi amerikai dolgokat
sem hagytuk ki. Az egyik este egy baseball meccsen jár-
tunk, ahol a chicagói White Sox és a bostoni Red Sox ját-
szott egymás ellen. A játék egy kicsit unalmas volt, bizo-
nyára azért is, mert nem nagyon ismertük a szabályokat,
de a hangulat, ami a stadionban uralkodott, annyira ma-
gával ragadott mindenkit, hogy egy pillanat erejéig úgy
éreztük magunkat, mintha mi is igazi amerikaiak len-
nénk. A meccs közben hot-dogot ettünk, kólát ittunk és
mi is harsányan szurkoltunk, habár nem igazán tud-
tuk, hogy éppen mi is történik a játékban. Ha pedig
sport, akkor meg kell említenem, hogy az iskola ameri-
kai foci csapatának meccsén is jártunk. A szurkolás jó-
val a játék kezdete elõtt elindult, az iskolában egész nap
mindenki a suli színeit viselte, a narancsot és a kéket,
majd a tanítás után pompon lányok buzdították a tö-
meget. A meccs csak este volt, de a kitartás a csapatuk
mellett akkor sem hagyott alább. Sajnos elvesztették a
meccset, de itt igazából az számított, hogy együtt volt
mindenki és nagyon jól érezték magukat.

Felejthetetlen napokat töltöttem Chicagóban, ezért
tanácsolom mindenkinek, ha teheti, utazzon az Álla-
mokba és tapasztalja meg saját maga azokat a furcsa,
de jó dolgokat, amiket én is tapasztaltam. Akár saját
magad is kilátogathatsz, de szeretném figyelmetekbe
ajánlani a csereprogramokat is, mert életreszóló barát-
ságok születtek és az angol nyelvtudásom fejlõdésé-
hez is sokban hozzájárult, hogy rá voltam kényszerül-
ve a nyelv folyamatos használatára.

Jó volt, szép volt és visszamennék még…
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A 2010-2011. tanévben le-
hetõségünk adódott arra,
hogy 2x40 fõvel látogatást te-
gyünk a paksi atomerõmû-
be. A pályázat elnyerése
után elkezdtük a diákok
szervezését. Elõször a fizikát
emelt szinten tanulók kap-
ták meg a látogatási lehetõ-
séget (30 fõ). A két buszra
való érdeklõdõ hamarosan
összeállt. Mint utóbb kide-
rült 4–5 buszt is meg tud-
tunk volna tölteni. 

Február 16-án és március
9-én összesen 74 diák és 6

kísérõ tanár vett részt ezen a csodálatos tanulmányi
kiránduláson. A tanulókat vonzotta az atomerõmû
monumentalitása, tudományos megalapozottsága
és az üzemet körülvevõ hétköznapi misztikum. El-
várásainknak a szervezettség, a pontosság, a lát-
vány mindenben eleget tett. Nem elhanyagolandó,
hogy az erõmû teljes egészében fizette az oda-vissza
utaztatás költségét és még ráadásként mindenkit
megvendégelt egy-egy ingyen ebéddel. Mindezt
összeszámolva iskolánk tanulói hat-hétszázezer fo-
rintot nyertek a pályázattal, a lehetõséggel. A látot-
tak, tapasztaltak az ott tanultak pedig nem forin-
tosítható élményként jelennek meg a résztvevõk-
ben. Mindezért köszönet a paksi atomerõmû veze-
tõségének és elsõsorban Hamvas István vezérigaz-
gató úrnak.

Érdeklõdés az atomerõmû iránt

Tóth Géza
fizika 

munkaközösség 
vezetõ
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Tavaly egy kihagyhatatlan lehetõséggel éltünk.
Tóth Géza tanár úr szervezett egy utat a paksi atom-
erõmûhöz 74 fõ bolyais diák számára. Mindig is érde-
kelt bennünket az atomenergia, és többet szerettünk
volna megtudni a radioaktivitás és a maghasadás ve-
szélyeirõl. Órai tanulmányainkban éppen itt tartot-
tunk. Egy szerdai napon indultunk útnak három ta-
nárral és az Igazgató Úrral. Néhány órás buszút után
érkeztünk meg az atomerõmû bejáratához. Nagyon
izgatottak voltunk, mert még soha nem jártunk ilyen

helyen.
Szerencsések voltunk, mert elõbb az atomerõmû

részeit tekintettük meg és csak ez után a kiállítást.
Kaptunk egy idegenvezetõt. Biztonsági okokból meg-
motoztak és fémtárgyainkat (mobiltelefon, kulcs stb.)
letetették. Ezután mentünk be az erõmûbe. Útközben
fegyelmezettek és óvatosak voltunk.

Elsõ megállóhely a fõvezérlõközpont volt. Hatal-
mas terem, sok felszereléssel, néhány mérnökkel, ren-
geteg kapcsolóval és még sorolhatnánk. Elképesztõ
volt, hogy ezeken a fizikusokon és az általuk elõállí-
tott, vezérelt technikán múlhat sokunk élete. – Õk
nem hibázhatnak! Érdekes dolgokat hallottunk, mint
például: a primer körben áramló dunai víz 300°C-os
és folyadék halmazállapotú, percenként 300m3 zúdul
a megfelelõ helyre, amit felmelegítenek, és nagy nyo-
mást hoznak létre. Tehát a fõ áramtermelõ-forrás a
víz, ami a hõenergiát a maghasadásból nyeri. Ezt a vi-
zet a folyamat végén visszaengedik a Dunába.

Miután ezeket megtudtuk, második állomásként
megcsodáltuk a gõzturbinákat. Füldugókat kaptunk,
mert a turbinák nem csendesek!

Harmadik és egyben a legelképesztõbb hely az
egyik reaktor volt. Üvegfalon keresztül néztük meg a
munkafolyamatot. Konkrétan a maghasadás helyszí-

Paks diákszemmel

Palkovits Cintia 11.A,  Mester Márk 11.C
és Kondacs Lídia 11.A
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nét és a pihentetõ meden-
cét. A maghasadás elhasz-
nált anyagait még öt évig
pihentetik több méter mé-
lyen a víz alatt és utána
még húsz évig tárolják spe-
ciális hulladékgyûjtõkben.

Véget ért az út, már csak
a kiállítás volt hátra. Itt meg-
ismertük az atomerõmû tör-
ténetét, mûködését, a világ
atomerõmûveit, az urán-
pasztillát, a fékezõrudakat.

Választ kaptunk kérdése-
inkre. Most már azt is tud-
juk, hogy miért lehet veszé-
lyes is a maghasadás. Ha a folyamat szabálytalanul, ren-
dezetlenül és gyorsan megy vége, akkor nagy a baj. Azt
is megtudtuk, hogy ha a radioaktív sugárzásból kapunk
egy meghatározott dózist, akkor onnantól nem sok min-
dent tehetünk.

Az atomenergia elkápráztatott, mert óriási ereje

van. Két darab (8 g) uránpasztilla tudná biztosítani a
háztartásunk villamosenergia-szükségletét egy évre.
És hogy miért megdöbbentõ ez? Azért, mert 8 g urán-
dioxid annyi, mint 900 m3 földgáz vagy annyi, mint 7
hektoliter olaj vagy annyi, mint 40 mázsa szén. Volt
min elgondolkodni akkor is, utána is.
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Szívünk csücske: Erdély
Tanulmányút 2011 áprilisában

Élmények, benyomások, emlékek tanár szemmel

Ha ezt a szót hallom Er-
dély, kicsit hevesebben do-
bog a szívem, s vagyunk így
jó néhányan történelemtaná-
rok. Nekünk szívünk csücs-
ke: Erdély. Azok a történelem
iránt érdeklõdõ tanulók pe-
dig, akik az – immár harma-
dik alkalommal megszerve-
zett – erdélyi tanulmányúton
részt vettek, talán hasonlóan
éreznek a csodálatos tájak, a
megannyi történelmi és iro-
dalmi emlékhely megtekinté-
se, az egyszerû székely em-

berekkel való beszélgetés és találkozás, az ezeréves
határon hallott rendhagyó történelemóra után. Ha a
határok csaknem száz éve politikailag el is választot-
ták Erdélyt Magyarországtól, azért lelki értelemben
nem szûnt meg az ország részének lenni.

Aki Erdélyre gondol, látja maga elõtt Kalotaszeg cso-
daszép kis templomait, Kolozsvár Mátyás király szob-
rát, az Aranyos folyó völgyét a tordai hasadékkal, a
parajdi sóbányát, a mélyzöld színû Gyilkos-tavat feny-
veseivel és vadregényes tájával és mondáival, a Békás-
szoros meredek sziklafalait, a zuhogó vízeséseket, a
várakat, melyekrõl a történelemórákon tanultunk, s
irodalmi mûvekbõl ismerünk, Segesvár éjszakai fénye-
it, Marosvásárhely szecessziós épületeit, a két Bolyait
ábrázoló szobrot a Bolyai Líceum elõtt, Orbán Balázs
síremlékét a hozzá vezetõ székelykapukkal, s a madé-
falvi székely emlékmûvet, hogy Petõfi körtefájáról se
feledkezzünk meg Székelykeresztúron.

Erdély – Transylvania (vagyis „Erdõntúl”) – mindig
is menedéke volt a vallásháborúktól feldúlt európaiak-
nak, és munkahelye számos tudósnak. Menekült ide
politikus és vallási vezetõ, üldözött hazafi és nagysze-
rû mesterember. A történelem eseményei számos pró-
batételnek vetették alá.

A történelem munkaközösség elkötelezetten szer-
vezi e tanulmányutakat, hogy diákjaink megismer-
hessék történelmünk szerves részét képezõ kincseit,
tudásukat élményekben gazdag kirándulás során gya-
rapíthassák. 2011 tavaszán, április 5-9-ig, az Árpádné
Vincze Marietta tanárnõvel közösen szervezett út so-
rán, 25 diák részesült felejthetetlen élményekben.

A program ismertetése után következzen néhány
diák élménybeszámolója.

1. nap: 
Nagyvárad: püspöki palota, székesegyház, kanonoksor

Királyhágó, Csucsa, Kalotaszeg, Bánffyhunyad
Kolozsvár: Szent Mihály templom, Mátyás király
szoborcsoport, Mátyás szülõháza, fõtéri paloták
Érkezés az elsõ szállásra az esti órákban 
Marosvásárhelyre

2. nap:
Marosvásárhelyi séta: ismertetõ a városról és a vár-
ról, a fõbb nevezetességek megtekintése: Bolyai Far-
kas Líceum, Fõ tér, Kultúrpalota
Utazás tovább és az útvonalon lévõ nevezetességek
megtekintése:
Parajd: sóbánya
Korond: fazekas falu
Farkaslaka: Tamási Áron emlékmûve és sírja
Szejkefürdõ: Orbán Balázs síremléke
Máréfalva: székelykapuk
Székelyudvarhely
Érkezés az esti órákban a csíkrákosi szállásra

3. nap: 
Gyergyószárhegy: Lázár kastély
Gyergyószentmiklós: az örmény katolikus temp-
lom megtekintése
Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csíkdánfalva
Érkezés az esti órákban Csíkrákosra a szállásra

Dembrovszky 
Zsuzsanna
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4. nap: 
Mádéfalva: székely emlékmû
Csíkszereda: vár, városi séta, Csíksomlyó kegy-
templom
Ezeréves határ: emlékmû (rendhagyó történelem-
óra)
Székelykeresztúr: Petõfi körtefája

Fehéregyháza: Petõfi emlékhely
Segesvár: városismertetõ, városi séta
Érkezés Marosvásárhelyre az esti órákban

5. nap:
Torda: a tordai hasadék megtekintése
Az Aranyos folyó völgye

Élmények, benyomások, emlékek diákszemmel

2011 áprilisában hajnali fél négykor a Shell-kútnál
várakoztunk, egy csapatnyi Bolyais diák, hogy egy
hosszú, több mint fél napos buszút megtételével meg-
érkezzünk Erdélybe. Az odaút köz-
ben betértünk néhány neves város-
ba, többek között Nagyváradra és
Kolozsvárra is.

Az elsõ szállásra, Marosvásár-
helyre csak estefelé értünk oda;
szerencsénkre mi már abban a ho-
telben szállhattunk meg, amely
nemrégiben épült, és ezért még
egész szép állapotban találhattuk.

Egy kevésnyi alvás után másnap
belevetettük magunkat Marosvá-
sárhelybe, eljutottunk a Bolyai Far-
kas Líceumba is, amely egy feren-
ces-rendi kolostorból lett magyar
nyelvû középiskola, és nem melles-
leg a testvériskolánk is. Aznap ké-

sõbb ellátogattunk Parajdra, ahol egy hatalmas sóbá-
nya található, s két óra szabadidõnket eltölthettük ott
lent, sétálással, fényképezéssel, vagy akár az ott levõ
fajátékokon ücsörgéssel. Ezek után a szabadba men-
tünk, s megnéztük a máréfalvi székelykapukat, majd
Székelyudvarhelyen is körülnéztünk. Este már egy
másik helyen volt a szállásunk, Csíkrákoson, a Csere-
kert fogadóban, ahol egy kétemeletes faházat kap-
tunk, közös nappaliba nyíló ajtókkal.

A harmadik nap volt talán az egyik legjobb; elutaz-
tunk a Gyilkos-tóhoz, valamint a Békás-szoroshoz is,
s mind a kettõ helyen lenyûgözõ látvány tárult a sze-
münk elé. A Gyilkos-tó, valóban úgy, mint ahogy azt
mondják, egyre inkább ellepi a belõle kiálló fákat, így
mi már alig tíz-húsz centiméteres fartörzseket láthat-
tunk. A Békás-szoros pedig egy hatalmas szurdok-
völgy, amelyben a Békás-patak folyik, s rengeteg árus
próbálja az emberre tukmálni szerzeményeit. 

Juhász Noémi és Karácsony Eszter
11.C

Kolozsvár – Mátyás király szobra
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Csoportkép Kolozsváron
Tamási Áron 
síremlékénél

A Békás-
szorosnál

A madéfalvi székely emlékmûnél Szejkefürdõ: Orbán Balázs síremléke

Csoportkép Székelykeresztúron – Petõfi körtefájánálA parajdi sóbánya

Másnap, szintén korai keléssel, s igen fáradtan in-
dultunk tovább az ezeréves határ felé, ahol egy kis tör-
ténelmi oktatást kaptunk a csángók életérõl és a ma-
gyarság történetérõl, majd Segesvár kellemes utcáin
az esti fényekben nézelõdhettünk szét. Aznap este
már ismét a marosvásárhelyi hotelben szálltunk meg,
s innen is indultunk másnap reggel hétkor vissza Ma-
gyarországba. A visszaúton még megálltunk a Tordai

hasadéknál, s akiknek volt még valamennyi erejük,
azok felmásztak a domb tetejére, hogy utoljára szét-
nézhessenek Erdély földjén.

Érdemes volt Erdélybe ellátogatni, mind a társaság,
mind az érdekes helyekre eljutás szempontjából. Csak
ajánlani tudjuk azoknak, akik az elkövetkezendõ
években el szeretnének látogatni oda iskolánk szerve-
zésében.



52

Utazások

Chicagóiak Salgótarján utcáin, avagy egy bolyais 
cserekapcsolat krónikái

Egy fárasztó és hosszú áp-
rilisi csütörtökön indultunk
haza az iskolából. Csúnya,
borult idõ volt, de mi még is
a legnagyobb örömmel vál-
tunk el egymástól, siettünk
haza, otthon még sok volt a
teendõ… Aztán idegesen, a
körmünket rágva vártuk,
hogy megszólaljon a telefo-
nunk és a többiek értesítse-
nek bennünket, hogy merre
is járnak. Hol lehetnek? Va-
jon leszállt már a repülõgé-
pük? Ezek a kérdések kava-

rogtak a fejemben. És igen, végre egy jó hír. Már indu-
lunk is a Bolyai János Gimnázium és Szakközépisko-
lához, hogy ott várjunk rájuk a hosszú és kimerítõ re-
pülõ-, majd buszút után. És kik is ezek a titokzatos,
messzirõl jött látogatók, akiknek az érkezésérõl szól-
tak az elmúlt hónapok 17 bolyais diák számára? Õk a
Bolyai és a Walter Payton Középiskola cserekapcsola-
tában résztvevõ chicagói diákok, akik szeptemberben
láttak vendégül minket az elképesztõen sokszínû és
lenyûgözõ Amerikai Egyesült Államokban.

Hét hónap után végre újra személyesen is megbe-
szélhettük az eddig eltelt idõszak eseményeit, élmé-
nyeit amerikai barátainkkal, akik a kezdeti idõeltoló-
dás miatti fáradtságot egy hosszú alvással pihenték ki.
És pénteken már kezdetét is vették a közös progra-
mok, kirándulások a környéken. Itt tartózkodásuk
alatt a Bolyai szerves részévé váltak, órákat látogattak,
körbekalauzoltuk õket az épületben és még a hagyo-
mányos Bolyai Est színvonalas produkcióit is megcso-
dálhatták.

Az elsõ közös napunkon a polgármesteri hivatal-
ban fogadták vendégeinket, megismerkedtek Salgótar-
ján város történelmével. A Kálváriára egy kicsit döcö-
gõsen sikerült felérnünk, mivel amerikai partnereink
nincsenek nagyon hozzászokva a lépcsõzés fáradal-
maihoz, õk inkább a mozgólépcsõket részesítik elõny-
ben. Késõ délután az üdvözlõ parti vette kezdetét, me-

lyet a salgótarjáni Polgármester Asszony rendezett,
ahol ízletes gulyás volt a menü. Ezen az estén minden-
ki feloldódott és már nem volt akadálya, hogy egy fer-
geteges hetet töltsünk együtt.

A hétvégén szabadidõt kaptunk, amikor is nem
volt hivatalos program, ez amolyan családi nap volt,
amit mindenki nagyon hasznosan töltött el.

Másnap korán reggel indultunk Budapestre. A fõ-
városban meglátogattuk a Parlamentet, a Halászbás-
tyát, a Budai várat, részt vettünk egy hajókirándulás-
ban a Dunán, sétáltunk és megpihentünk a hangula-
tos Váci utcán, és a látogatóinknak lehetõségük volt
vásárolni az egyik nagyobb budapesti bevásárlóköz-
pontban.

A következõ napokban kirándultak egyet Hollókõn
és Ipolytarnócon. Együtt egy délutáni kiruccanást is
tettünk Kazárra, ahol ízelítõt kaphattak a magyar tra-
díciókból, például magyar népdalokat hallgattak, ma-
gyar táncokat láttak, sõt õk is táncra perdültek és két
amerikait palóc népviseletbe öltöztettek.

Még hátra volt egy utolsó, egész napos kirándulás
is Egerben, ahol a fõbb nevezetességeket látogattuk
meg, a várat és a Bazilikát, a Marcipán Múzeumot. A
délutánokat rendszerint kisebb csoportokba tömörül-
ve töltöttük, nyársaltunk, otthoni összejöveteleket
szerveztünk, a fiúk kosármeccset rendeztek. A búcsú-
parti, amit a mi otthonunkban tartottunk, a fájdalmas
elköszönés kezdete volt. És egyszer csak azt vettük
észre, hogy elmentek…

Úgy gondolom ez a csere nagyon hasznos volt, hi-
szen eljutottunk Amerikába, ami egy életre szóló él-
mény és nyelvtanulás szempontjából is az egyik leg-
jobb lehetõségünk volt. Az angolunk nagyon sokat
fejlõdött, az út végére már álmodni is angolul álmod-
tunk, annyira intenzíven hallottuk a nyelvet. Örökre
szóló barátságokat kötöttünk, tartjuk velük a kap-
csolatot és õszintén reméljük, hogy még fogunk ta-
lálkozni.

Ajánlom mindenkinek, hogy ragadja meg az alkal-
mat, mert Magyarországon egyelõre csak a salgótarjá-
ni Bolyaiban van arra lehetõség, hogy Amerikába ki-
jusson valaki egy cserekapcsolat keretén belül.

Rónay Boglárka
11.C
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KILENC VÁROS – EGY SZÍV
(A Bolyai nevet viselõ kárpát-medencei iskolák X. találkozója. 2011. április 14-15-16-17.)

Zenta a Szerb Köztársa-
ság, illetve a Vajdaság Auto-
nóm Tartomány északi ré-
szén, 42 km-re délre a szerb-
magyar határtól, a Tisza jobb
partján fekszik. 26 ezer fõ
lakja. Ez a történelmi múltú
magyar város várta a
„bolyaisokat” április 13-14-
én. Én ugyan még sohasem
jártam a délvidéki magyar te-
rületen, mégis kicsit úgy
éreztem magam, mint Má-
tyás király okos leánya: jár-

tam is ott és nem is. Gion Nándornak (1941–2002), a
Vajdaság emblematikus kortárs írójának köszönhe-
tem ezt a rejtelmes érzést. A Latroknak is játszott cí-
mû regénytetralógiájának elolvasása után már tudtam,
mit jelent(ett) a Délvidéken magyarnak lenni.

Az aknaszlatinai és a marosvásárhelyi bolyaisok
már április 13-án este megérkeztek külön-külön mik-
robuszokkal. A többi hat intézmény – az elõzõ akna-
szlatinai utazás közösségteremtõ élményeire emlé-
kezve – úgy határozott, hogy közös busszal utazik. A
salgótarjáni küldöttség 8 tagja a következõ
volt: Pálfalvai Zoltán igazgató, Czene Éva
DÖK-patronáló tanár, Sóvári László,
Andrássy Fanni (a DÖK vezetõje; 11.C), Hida-
si Viktória (11.A), Rusz Boglárka (12.C), Bu-
dafoki Dávid (12.C) és Mravcsik Bálint
(11.D). Mi a fõvárosig az iskola mikrobuszá-
val mentünk, majd a budapesti Bolyai udva-
rán hagyva a jármûvet átpakoltunk a közös
autóbuszra. Remek hangulatban érkeztünk a
röszkei határra, ahol vendéglátóink már vár-
tak ránk.

Szabadka felé tartva megálltunk a Palicsi-
tónál. Felújított épületei ma is a Monarchiát,
az aranykort idézik. Egy letûnt világot. Szá-
momra pedig Vajda Jánost (1827–1897), a
költõt: „Fönn az égen ragyogó nap. / Csilla-

nó tükrén a tónak,/ Mint az árnyék leng a csónak. //
Mint az árnyék olyan halkan,/ Észrevétlen, mond-
hatatlan / Andalító hangulatban.” A Nádas tavon
(1888) címû híres versének színtere, ihletõje, a „nádas
tó”, ez a Szabadka mellett elterülõ víz, ahol most já-
runk. Vajda évente többször is lejárt ide vadászni, pi-
henni, feltöltõdni. Miközben a ma is csodaszép állóvíz
számomra Vajda szellemét idézte, elgondolkodtam:
milyen nagyot fordult azóta a világ! Talán a 19. száza-
di költõ megsejtett valamit a költemény záró strófái-
val: „A levegõ meg se lebben, / Minden alszik…és a
lelkem / Ring egy méla sejtelemben: // Hátha minden
e világon, / Földi életem, halálom / Csak mese, csaló-
dás, álom?...” Éreztem a szemem sarkában megkép-
zõdõ könnycseppet. 

A Palicsi-tó után Szabadkán a Népkör étteremben
remek ebéd várt bennünket. Mi tagadás, igen jól esett.
A tárkonyos ízesítésû forró leves különösen. Majd
megtekintettük a város néhány nevezetességét.
Szabadka/Subotica a vajdasági magyarság egyik kul-
turális központja. A várossal való találkozás keveseket
hagy hidegen. Utcái, szecessziós építészete, történeti
emlékmûvei, szállodái és gasztronómiai kínálata, a
Ludasi- és a Palicsi-tó, a környék tanyái, a ménesek, a

Sóvári László
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pincészetek egyre több vendéget vonzanak ide. Ne-
künk ebbõl a gazdag kínálatból csak a csodálatosan
monumentális szecessziós Városházát volt idõnk meg-
tekinteni. Kihagyhatatlan. A Történelem nem várt,
nem is sejtett kegyetlenül igazságtalan változásának
mementója. Ki gondolta 1912-ben (ekkorra készült el),
hogy mindössze nyolc év múlva ez a fejlõdõ, gazdag
délvidéki város már nem lesz magyar terület, megáll a
fejlõdésben, és elveszíti gazdagságát?! Kész csoda,
hogy a mai önkormányzat fenn tudja tartani ezt a Pa-
zar, a Monarchiabeli városok gazdagságát sugárzó sze-
cessziós palotát! Ugyanazok az építészek tervezték,
mint a marosvásárhelyi Kultúrpalotát: a Lechner-iskola
szellemében Komor Marcell és Jakab Dezsõ. Az eu-
rópai szecesszió díszítõelemeit itt a magyar népmûvé-
szet motívumai gazdagítják stilizált növénymintákkal,
kerámia és kovácsoltvas virágmintás díszítõelemekkel.
A kerámiákat természetesen a pécsi Zsolnay-manufak-
túra készítette. Leglátványosabb terme a mesteri kidol-
gozású, festett üvegablakokkal ékített díszterem. Az
üvegablakokat itt is Róth Miksa tervezte, mint Maros-
vásárhelyen. Úgy érzi itt magát az ember, mintha a
magyar Parlamentben járna. A 20. század elején egy
magyar város mindezt megengedhette magának! Hol
tartanánk már, ha ezt a fejlõdést nem töri össze Tria-
non?!

Ugyanez az élmény Csantavéren (következõ állo-
más). Egy ma közel 7200 lakosú falu 1908-ban épít
magának egy olyan istenházát, ami a római Szent Pé-
ter Bazilika kicsinyített mása, de egy kis falunak így is
hatalmas. De akkor volt erre itt is anyagi erõ, mert ak-
kor senki sem számíthatott az 1920-as katasztrófára.
Napjainkban nem kis gondot okoz az idegenvezetést
vállaló, kitûnõ humorral és elõadókészséggel megál-
dott fiatal plébánosnak a templom fenntartása.

De még egy újabb fontos irodalmi momentum Sza-
badkához. Kosztolányi Dezsõ (1885-1936) szülõváro-
sa is. Édesapja, Kosztolányi Árpád, a helybeli gimná-
zium matematika-fizika szakos tanára, késõbb igazga-
tója. Itt élt a költõ születésétõl 1903-ig, itt járt gimná-
ziumba is. „Diákkoromban, vékony kis legényke, /
fölnéztem a didergõ csillagokra, / mik fázva égtek
fönn a téli éjbe. // […] Jaj, elbeszélni nem tudtam,
mi nékem -- / oly ájuló-mély bûvöletbe estem -- / a
csillagfény a bús, kopott vidéken. // […] Vak vágyam
mégis fölfelé feszítem, / a kis diákdalt újra sírva zen-
gem, / s kihunyt arcom fölmutatom szelíden. // 

Ó, csillagok, ismertek-e még engem?” (Diákkorom-
ban, vékony kis legényke). A gimnáziumban egy tisz-
teletére berendezett emlékszoba található. Ezt sajnos a
program ritmusa miatt nem tudtuk megnézni.

Késõ délután értünk Zentára. Itt székel testvérin-
tézményünk, a Bolyai Találkozó idei házigazdája a Bo-
lyai János Tehetséggondozó Kollégium. Rendkívül
fontos szerepet tölt be a vajdasági magyarság tehetsé-
geinek kiválasztásában és nevelésében. Mint neve is
mutatja, bentlakásos iskola. Épülete a következõkép-
pen néz ki: a földszint városi magyar közmûvelõdési
intézet és könyvtár, az elsõ emelet az iskolarész, a má-
sodik pedig a kollégium, balra a fiúk, jobbra a lányok.
A beépített tetõtérben pedig szintén tantermek van-
nak. Az intézmény tízegynéhány tanulóval indult, és a
pénzszerzéssel egyenes arányban bõvült, gyarapo-
dott. Az udvaron van egy félkész épület, amely három
éve áll ilyen állapotban. Elfogyott a pénz. De nem
mondanak le arról, hogy amikor újra lesz, folytatják.
Magyarországról eddig is jelentõs támogatást kapott.
Fiatal, küldetéstudatos igazgatója, Gajda Attila elõtt
nincs lehetetlen. Az is sokat elmond, hogy a tantestü-
let átlagéletkora 35 év.

Miután elhelyezkedtünk a kijelölt kollégiumi szo-
bákban, siettünk a programban megjelölt kiállítás-

Koszorúzás a zentai csata emlékmûvénél
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megnyitóra. A Mûvelõdési Ház kiállítótermében a te-
hetséggondozó kollégium ifjú alkotóinak alkotásait,
dísztárgyait tekinthettük meg.

A második nap (április 15. péntek) a szecessziós
városháza dísztermében megrendezett ünnepélyes
megnyitóval indult. Az épület Zenta városképének
egyik fõ meghatározója. A közel 50 méter magas
masszív, ég felé törõ tornya kissé romantikus hatású,
de díszeiben a szecesszió nyomait viseli magán. Dísz-
lépcsõháza és közgyûlésterme (a megnyitó helyszíne)
impozáns szecessziós kiképzésû. Történelmi levegõje
van, mint a szabadkai városházának. Talán leglátvá-
nyosabb beltere a gazdag díszítésû lépcsõházi galéria.
Tornyából – errõl késõbb a nap folyamán meg is bizo-
nyosodhattunk – pazar kiállítás nyílik a városra és
környékére.

A megnyitón a város polgármesterasszonya rövid
áttekintést adott a település történetérõl. Kiváló földraj-
zi adottságainak köszönhetõen õsidõk óta lakott hely.
Elsõ ízben egy 1216-ból származó okmány említi, de
ekkor már lakott település, temploma van, s forgalmas
átkelõhely a Tiszán. Sokáig a budai káptalan birtoka.
1475-ben már mezõvárosként említi egy okirat. A bu-
dai káptalan kérésére 1506-ban szabad királyi várossá
nyilvánítja II. Ulászló magyar király. 

Országos jelentõségû történelmi eseménnyel is di-
csekedhet a város. A törökök 1697-ben hadjáratot
szerveztek az 1685-tõl fokozatosan elvesztett területek
visszafoglalására, de 1697. szeptember 11-én súlyos
vereséget szenvednek Zentánál a Savoyai Eugén her-
ceg (1663–1736) által vezetett keresztény seregektõl.

A császári sereg fõvezére szeptember 10-én a Tisza
menti Óbecsénél értesült portyázóitól, hogy 
II. Musztafa szultán (1695–1703) csapatai megérkez-
tek Zentához. Másnap kora reggel menetoszlopba
rendezett ezredei élén az ellenség nyomába szegõ-
dött. Néhány órával késõbb elõõrsei elfogták Dzsáfer
pasát, a török hírszerzõk parancsnokát, aki elmond-
ta, hogy a szultán Thököly Imre tanácsára a Maros
völgyén át igyekezett volna Erdélybe, de a kereszté-
nyek láttán megváltoztatta menetvonalát, s hajóhidat
építtetett Zentánál, hogy rövidebb úton jusson el a fe-
jedelemségbe. Musztafa lovassága egy részével már
át is kelt a Tiszán, de Elmasz Mehmed nagyvezír a
gyalogsággal és a visszamaradt szpáhikkal még a zen-
tai hídfõben emelt sáncok mögött, a folyó jobb part-
ján tartózkodik.

A fõvezér személyesen akart meggyõzõdni a tény-
leges helyzetrõl, ezért erõs kísérettel elõrelovagolt, és
egy jó órányira Zentától délre megállapodott. A látot-
tak igazolták a török felderítõtiszt szavait: a település-
tõl mintegy 2,5 kilométerre állt a hatvan hajóból ösz-
szeállított híd. Az átkelõhelyet 1500 méter átmérõjû,
félkörívben kiépített, két szárnyával a Tiszára támasz-
kodó földsánc védte. A körülárkolt terület belsejében,
a hídfeljáró elõtt szekérvár magasodott. A védelmi
rendszer elõtt az elõzõnél nagyobb sugarú, befejezet-
len sánc húzódott, rajta 600–700 méternyi rés, amely
éppen a felvonuló császári sereg irányába nézett. A ja-
nicsárok már a belsõ védõmûbe húzódtak, a szpáhik
viszont a két sánc közötti térségben álltak. A herceg
látta, amint a törökök rendezetlenül vonulnak át a ha-
jóhídon a biztonságot jelentõ túlsó partra, ahol
Zentával átellenben fehérlett a szultáni tábor. Ameny-
nyire Savoyai Jenõ meg tudta ítélni a nagy zûrzavar-
ban, a Tisza két partján, viszonylag szûk területen
70–80 ezer harcos zsúfolódott össze. A herceg gyorsan
döntött: átkelés közben, még az est beállta elõtt meg-
támadja az ellenséget. Lovasságot és tábori lövegeket
irányított a résen át a sáncok közötti területre, ahol
egységei mintegy két kilométerre megközelítették a
hídfõ körül tömörülõ oszmán erõket. A törökök a csá-
szári elõrenyomulás ütemében hátráltak, és nem mu-
tattak hajlandóságot a küzdelemre. A fõvezér menet
közben alakította ki a csatarendet: középre a felzárkó-
zó gyalogzászlóaljak kerültek Charles Francois
Commercy herceg vezérletével, a szárnyakon a lovas-
ság sorakozott fel Siegbert Heister gróf és Guido
Starhemberg gróf, tábornaggyal az élen. A centrum-
ban elhelyezkedõ Savoyai Jenõ a jobbszárnyra össz-
pontosította erõinek zömét, mert az került elõször
harcérintkezésbe az ellenséggel. A bal oldali hadosz-
lop csak késõbb, mintegy negyed körív megtétele után
érte el a török arcvonalát. Délután ötre járt az idõ,
amikor valamennyi alakulat a helyére került: a mintegy
60 ezer fõt számláló császári hadsereg félkörívben fog-
ta át a hídfõben védelemre berendezkedett ellenséget.

Elõször a tüzérség háromfontos ágyúi szólaltak meg.
A két szárnyon felállított 44 löveg fõként a hajóhídra és
annak közvetlen elõterére irányította tüzét, nagy fejet-
lenséget okozva az átkelõ törökök között. A zûrzavart
csak fokozta a szultán, amikor a lovukról leszállított
szpáhikat a zentai partra hajtotta, hogy segítsék meg
társaikat. A hídon eszeveszett tülekedés támadt.
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A kutyaszorítóba került oszmán erõk megkísérel-
ték a kitörést. Elmasz Mehmed nagyvezír elõbb meg-
szólaltatta a belsõ sáncban elhelyezett ágyúkat, majd
lovasrohamot intézett a császáriak balszárnya ellen,
hogy oldalba és hátba kapja õket. Starhemberg gróf
azonban könnyedén kivédte a szpáhik akcióját, sõt
csapataival követve a visszavonulókat, behatolt a sánc
mögé, ahol mintegy 35 ezer ellenséges katona zsúfo-
lódott össze. A védõmûvek mögött elkeseredett közel-
harc kezdõdött: a Tisza helyenként homokzátonyos
medre felõl megtámadott janicsárok kétségbeesetten
védekeztek, a császáriaknak mégis sikerült eljutni a
híd feljárójáig. Savoyai Jenõ, hogy eldöntse az estébe
hajló küzdelmet, bevetette a balszárny és a derékhad
tartalékait, sõt elõre vezényelte a jobbszárny svadron-
jait is. Amikor a császáriak elfoglalták a hajóhíd feljá-
róját, a törökök helyzete reménytelenné vált: a vissza-
vonulás lehetõségétõl megfosztott ellenséges tömeg a
Tisza szakadozott, helyenként meredek partjáról a
vízbe vetette magát, hogy a 350 méter széles folyón át-
úszva meneküljön: többségével azonban végzett a lõ-
fegyverek tüze, sokan a nagy tolongásban fulladtak
meg. Estére elcsendesedett a csatatér. 

Savoyai Jenõ számítása bevált: világraszóló gyõzel-
met aratott Zentánál. Hadserege mindössze 483 em-
bert vesztett, és 1588 sebesültet ápoltak a Szegeden és
Baján berendezett tábori kórházban. Ellenben a szul-
táni haderõ tisztikarának javarésze odaveszett, közöt-
tük a nagyvezír, a janicsáraga, az anatóliai, a ruméliai
és a diarbekiri beglerbég, továbbá a tüzérség fõpa-
rancsnoka és 54 janicsárcsorbadzsi. Velük együtt el-
esett a hídfõben a szultán 24 000 katonája.

Hát ez történt Zenta nagy napján 1697. szeptember
11-én. A csata után Zenta a katonai határõrvidék, majd
1751-tõl a kiváltságos tiszai Korona-kerület fontos tele-
pülése lett. A 19. század végén és a 20. század elején a
város látványos fejlõdésnek indul, ekkor épül meg gim-
náziuma, több középülete, modern rakpartja, elsõ vas-
hídja, s ezzel alapvetõen kialakult a város mai arculata.
Ezt a gyors fejlõdést a trianoni diktátum törte derékba.

A megnyitó további részében még Rácz Szabó
László, a városi képviselõtestület elnöke, Pirityiné
Szabó Judit, a nemzetpolitikai államtitkárság munka-
társa, dr. Zsoldos Ferenc, a Nemzeti Tanács elnöke,
volt bolyais diák, Juhász Attila, a tartományi kormány
képviselõje köszöntötte a találkozó résztvevõit. Mind-
nyájan hangsúlyozták a délvidéki magyarság közös

politikai céljait: a nemzeti integráció megvalósítását és
ezzel párhuzamosan a magyarság régi helyének visz-
szaszerzését a Kárpát-medencében. Az üdvözléseket
a vendég iskolák nevében Dr. Szenes György, a buda-
pesti Bolyai János Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Kollégium igazgatója viszonozta. Zárás-
képpen a házigazdák színvonalas irodalmi színpadi
mûsorát tekinthettük meg „Egy ötlet libeg a nyelve-
men” címmel, amely az alkotás nehézségeit taglalta.

A megnyitó után a tanárok és a diákok programja
kettévált: a diákok egész nap vetélkedtek, a tanárok
pedig külön programokon vettek részt. A diákok vetél-
kedése három képességszintet mozgatott meg. Az ún.
Portya Zenta mai arculatának és történelmének meg-
ismerését célozta. Majd sport és ügyességi játékok kö-
vetkeztek. Végül a logikai készségek kaptak szerepet.

Mi, tanárok elõször egy tiszai hajókiránduláson ve-
hettünk részt. Sajnos az idõ rendkívül hideg és szeles
volt ezen a délutánon, a csodás tiszai táj és a nem min-
dennapi élmény azonban feledtetni tudta a didergést.
Legalábbis a mi hajónkon, ahol lehetõség volt minden-
kinek fedett részen tartózkodni. A másik hajóra mind-
ez nem vonatkozik, arról néhányan (akiknek belül
nem jutott hely) „jégszobrokként” szálltak le. Felejt-
hetetlenek a Tisza part virágozni kezdõ gesztenyefái.
No meg a hajón folytatott vidám társalgás, az ugratá-
sok. A hajó kapitánya azt is megengedte, hogy közü-
lünk néhányan átvegyék a hajókormányt...? Frigyes, a
szombathelyi és Benedek Imre, az aknaszlatinai Bo-
lyai igazgatói egyértelmûen bebizonyították, hogy
nemcsak iskolát tudnak vezetni.

A következõ program csak tovább fokozta a már
egyébként is jó hangulatot. Puszta-party, tanyai vendég-
látás. Gulyás Csaba fiatal tanyatulajdonos látott vendé-
gül bennünket. Tanyájától kb. 2 kilométerre kiszálltunk
a buszból. Délvidéki lovasszekereken közelítettük meg a
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helyszínt. Mindenkinek nagy élmény volt, hiszen a vá-
roslakók közül a legtöbben még soha életükben nem
utaztak ilyen jármûvön. Elindult a közös éneklés. A sze-
kereket helyi népviseletbe öltözött lovasok vezették vág-
tában (köztük a tanya gazdája is). A tanyán pedig egy ci-
terazenekar és eszem-iszom várta a társaságot. Monda-
nom sem kell: fergeteges hangulat kerekedett. A gazda
még karikásostor-mutatványokkal és állatbemutatóval
is színesítette a tanyai idillt. Néhányan a vendégek közül
is megpróbálkoztak az ostorral, de hamisíthatatlan csi-
kós mentalitással ez csak Zsadányi László nyugalmazott
ócsai igazgatónak sikerült.

Alig akartuk otthagyni a tanyát. Szerencsére nem
tört meg ezzel a jó hangulat. Ugyanis Zentán a Papuli
étteremben, a vacsora színhelyén remek szalonzene-
kar mûködik. Itt nemcsak finom tiszai halételt ehet-
tünk, de fergeteges táncmulatság is kialakult. A magu-
kat munkájukból kifolyólag állandóan fegyelmezni
kénytelen tanárok most végre kiengedhették a gõzt.
Tapintani lehetett a kiáradó örömöt. Rég vágytunk
már egy ilyen „elengedett”, igazi, jó mulatságra. A há-
zigazdák igen jól megérezték ezt.

A harmadik nap (április 16., szombat) újra a diá-
kokkal közös kirándulásé volt. Óbecse, Pétervárad, Új-
vidék, Temerin. Óbecse/Becej egy 26 ezer fõs város a
Tisza jobb partján, a Ferencz-csatorna tövében. A la-
kosság 45%-a magyar. 1848-ban Damjanich János
hosszabb ideig itt tartotta fõhadiszállását, volt lakását
márványtábla jelöli. A város déli oldalán van a
Ferencz-csatorna tiszai torkolata, amely világhírû vil-
lamos zsilipekkel van ellátva; tanulmányozására még
Japán is küldött egy mérnököt. A város szülötte Than
Mór kiváló és hírneves festõmûvész. Õ festette a kato-

likus templom a „Nagyboldogasszony égbeszállása”
címû oltárképét.

A következõ állomásunk Újvidék/Novi Sad. 192
ezres lakosságának ma már csak 6%-a magyar. Elõ-
ször a péterváradi erõdöt jártuk be. A komáromihoz
hasonló erõsséget soha nem tudták bevenni. Az impo-
záns, hatalmas méretû védmûvek, sáncárkok között
sok fényképfelvétel készült. A vár bástyáiról a Tiszán
át remek kilátás nyílt Újvidék városára. A belvárosban
egy órát sétálhattunk. A városban uralkodó hangulat-
ról sokat elárul az, hogy házigazdáink figyelmeztet-
tek: a helyi szerb nacionalista szervezet néhány napja
megint aktivizálta magát, jobb lesz, ha séta közben
nem beszélünk hangosan magyarul. Nem szeretnék,
ha a nyitrai magyar lány, Malina Hedvig vagy a temeri-
ni magyar fiúk sorsára jutna közülünk valaki.

Temerinben egy délvidéki magyar tájházat tekint-
hettünk meg. Udvarán tájékoztatást kaptunk az itteni
paraszti élet jellegzetességeirõl. Uzsonnát is kaptunk:
megtudhattuk, mi az a burek. Tájjellegû paraszti tész-
taféle. Rétestésztából zsírban kisütött sütemény.
Nagysága a lángoshoz hasonló. Többféle töltelékkel
készítik. A klasszikus a túrós, én ezt választottam. Fi-
nom és rendkívül laktató. Temerin lakossága egyéb-
ként 19200 fõ, 43% a magyar.

Hazafelé újra Óbecsén keresztül vezetett az út.
Megnéztük az Óbecsétõl 14 kilométerre levõ Fantaszt
turisztikai komplexumot. A 65 hektárnyi terület ma-
gában foglal egy kastélyt, egy lovardát, egy kápolnát,
egy kiskastélyt, a hozzájuk tartozó gyönyörû parkos
övezetet, valamint több, kísérõhelyiségnek mondható
épületet. A kastélyt 1919–1923 között Bogdan
Dunderski, a környék nevezetes nagybirtokosa épít-
tette mint gazdagsága, népszerûsége és vitathatatlan
befolyása jelképét. 2600 hold termékeny szenttamási
és becsei föld tulajdonosa volt. A birtok a földmûvelés
mellett híres volt ménesérõl és lovardájáról is, birto-
kán idõnként 1400 telivér is legelészett.

Kár, hogy a késõi érkezés miatt a lovardát és a mé-
nest nem nézhettük meg. Néhány szép legelészõ lovat
azért láthattunk. Az istállók külsõ állapota hagyott né-
mi kívánnivalót maga után. Mint idegenvezetõnktõl
megtudtuk, a lovarda éppen felszámolás alatt van. A
kastélyt és a kápolnát azonban megnézhettük. A kas-
tély több építkezési stílus ötvözete, maga a torony és a
négy szögletes kupola neogótikus, míg a két bejárat
neoklasszicista. A neobizánci stílusban épült kápolnát

Csapatunk a péterváradi erõd bástyáján
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1923-ban építették, belsejét Uros Predic festõmûvész
nagy értékû ikonjai ékesítik.

Nekem nagyon nem tetszett ez az épületegyüttes.
Számomra az ízlésnélküliség nagypénzû emlékmûve.
Minden része, külseje, belseje csak úgy sugározza ezt.
Soha nem voltam még hasonló helyen. Ezért volt tanul-
ságos. Egyébként maga ez az egész komplexum a nevét
Dunderski Fantaszt nevû híres telivér ménjérõl kapta.

20 óra körül értünk haza Zentára. Gyorsan lezuha-
nyoztuk az út porát, ünnepibe öltöztünk, mert 21 óra-
kor kezdõdött a zentai színházban megrendezett gála.
Végül csak 22 órakor kezdõdött, így még némi próbá-
ra is volt idõ. Ezen a gálán minden évben egy megadott
témára kell a diákküldöttségnek bemutatni valamilyen
elõadást. Az idei kiírásnak két újdonsága volt: 1. téma-
ként a zentaiak mindössze egy szót adtak meg: alma 2.
a korábbiaktól eltérõen a gálaelõadást is egy színházi
szakértõkbõl felkért zsûri értékelte, s most ez is bele-
számított az iskolák között folyó versenybe. Õszintén
bevallva csapatunknak nem kis fejtörést okozott a la-
konikus témakiírás. Alma!!! Most akkor mi legyen? Ed-
dig minden találkozón valahogy a Bolyaiakhoz kapcso-
lódtunk. Talán a kreativitásunkat szeretnék próbára
tenni? Hogyan tudjuk ezt a gyümölcsöt a nagy mate-
matikusokhoz kapcsolni egy színpadi produkcióban?
Szerencsére Czene Éva tanárnõ „átvágta a gordiuszi
csomót”: csinálják meg teljesen egyedül a résztvevõ di-
ákjaink. Andrássy Fanni hozott egy „Mosolygó alma”
címû Móra Ferenc-meseátiratot, amelynek semmi kö-
ze sem volt egyik névadóhoz sem, viszont egy kis jel-
mezes néptáncot és néhány autentikus népdalt építve
a történetbe, egészen egységes, stílusos színpadi pro-
dukciót lehet belõle létrehozni. Fanniék másik ötlete: a
két kísérõtanár is szerepeljen. Czene tanárnõ tánctu-
dása eleve adott volt, engem pedig majd betanítanak. A
történet úgy kezdõdik, hogy meghal a jelenetben sze-
replõ lányok édesapja. Rábeszéltek, hogy ezt is játsz-
szam el. Hiába próbáltam érvelni: nem biztos, hogy jó
ötlet dramaturgiailag, ha a produkció elején látványo-
san meghalt tanárszereplõ a jelenet végén táncra per-
dül. Mi lesz, ha a közönség hangos nevetésben tör ki?
Mi is nagyokat kacagtunk ezen a próbák közben, én
viszont Kasszandrának bizonyultam.

Mester Márk (11.c) segített a tánckoreográfia meg-
alkotásában, és a táncjelenet betanításában. Andrássy
Fanni gyönyörû, autentikusan énekelt népdalait is be-
lekomponáltuk a jelenetbe. Rusz Boglárka és Budafo-

ki Dávid néptáncolnak, így aztán egy valóban „ütõs”
színpadi produkciót sikerült létrehozni. De vajon az
ottani zsûrinek is fog tetszeni ez az eddigiektõl eltérõ
szabad értelmezés? Nos – legnagyobb meglepetésünk-
re –, ez tetszett neki a legjobban. Magasan (pontszám-
ban) mi nyertük a gálamûsorok versenyét. A zsûri az
értékelésben kiemelte, hogy a salgótarjániak produk-
ciója volt stílusában a legegységesebb, legkidolgozot-
tabb. Fantasztikusan örültünk.

Annak ellenére mi lettünk az elsõk, hogy a jóslatom
bevált:  a közönség tényleg hangosan kacagott az em-
lített részen (és még egy másikon is: a kellékesek rö-
vid asztalt hoztak be, így aztán a „halott” édesapa feje
nem tudott vízszintesbe kerülni, illetve a fénytechnika
mûködtetésének hiánya miatt a halál után nem tud-
tam észrevétlenül elhagyni a színpadot). Ebbõl kifo-
lyólag a közönség meseparódiaként értelmezte a jele-
netünket. Szerencsére a zsûri a lényeget figyelte.

A negyedik nap (április 17. vasárnap) délelõttjén
megkoszorúztuk a zentai csata emlékmûvét a Tisza
parton. Majd buszokkal elmentünk Tófaluba (kb. 30
km-re Zentától). Itt mûködik a zentai Bolyai fociaka-
démiája, egyelõre 18 bentlakó diákkal. Az ízletes bú-
csúebéd után itt tartották a házigazdák az eredmény-
hirdetést. Alig akartuk elhinni, az összesített versenyt
is mi nyertük. Elõször a találkozók történetében. Most
egy évig miénk a Bolyai Kupa.

1. Salgótarján            159 pont
2. Marosvásárhely     154 pont
3. Ócsa                      132 pont
4. Szombathely         124 pont
5. Budapest               120 pont
6. Aknaszlatina           98 pont
7. Mosonmagyaróvár  92 pont
8. Kecskemét              88 pont

Örültünk, hogy a „zentai csatát” mi is gyõztesen
vívtuk meg.
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Német nyelvi tábor Karintiában

Vallom, hogy egy idegen
nyelv elsajátításához szinte
nélkülözhetetlen az autenti-
kus környezet, a célnyelvi
ország történelmének, kultú-
rájának és az ott élõ emberek
életvitelének ismerete. Ha
mindezekhez még nyelvta-
nulás valamint a környék lát-
nivalóinak felfedezése is pá-
rosul, úgy gondolom, teljes a
siker. 

E tanévben is ilyen remek
lehetõségben volt része isko-
lánk német nyelvet tanuló di-
ákjainak, amikor július 3-án

Ausztria Karintia tartományába, egészen pontosan en-
nek legdélebbi pontjára, Obersammelsdorfba indul-
tunk német nyelvi táborba. Szállásunk a karintiai tóvi-
dék egyik szép tava, a Turner See partján található,
„Hotel am See” szállodában volt. A táborban a már
megszokott napirend szerint éltünk. Délelõttönként a
tanulók osztrák nyelvtanárok vezetésével három szint-
csoportban napi négy-négy óra nyelvoktatásban vettek
részt, majd délutánonként Karintia nevezetességeivel
ismerkedtünk. Fontos tudnunk, hogy ezen nyelvórák
nem a megszokott iskolai keretek között folytak, ha-
nem sokkal oldottabb légkörben, a szövegértés és be-
szédkészség és fejlesztését célzó projektmunkák kere-
tében. Erre a hotel helységei biztosítottak lehetõséget. 

Az egy hét elteltével mindhárom csoport bemutatót
tartott, ahol számot adtak tudásukról, s arról, mivel
foglalkoztak a hét folyamán. 

S hogy mi mindent láttunk az egy hét alatt? Még cél-
állomásunk felé tartva ismerkedtünk Graz belvárosával,
s megtekintettük a város jelképét, az óratornyot is. A
következõ napokban Klagenfurtot fedeztük fel, s elláto-
gattunk a Minimundusba is, ahol a világ leghíresebb
építményeinek makettjeit csodálhattuk meg. Igazi él-
ményt jelentett számunkra az obiri cseppkõbarlang,
mely a világörökség része. Felvonóval felmentünk a sí-
elõk által is kedvelt Gerlitzen-csúcsra, majd a gyerekek

nagy örömére kirándultunk az Affenbergre, a majmok
hegyére is, ahol a szabadon élõ makákó majmokat is-
merhettük meg. Igazi megpróbáltatás, ugyanakkor fe-
lejthetetlen élmény volt a „Tsceppaschlucht”, ahol mint-
egy három órás túra során, vadregényes tájon keresz-
tül, szurdokokkal, vízesésekkel, függõhidakkal tûzdelve
vezetett utunk. A túra után a nagy melegben jól esett a
strandolás St. Kanzianban, a Klopeiner-tóban. 

Pénteken Klagenfurtban hajóra szálltunk, s végig-
hajóztunk a Wörth-i tavon egészen Veldenig. 

Bad Bleibergben, Európa leghosszabb fa bánya-
csúszdáján lecsúszva a Terra Mystica elnevezésû bá-
nya tárnáiban kalandozhattunk. Rövid kitérõt tettünk
Maria Wörth-be, mely település a Wörthi tó gyöngy-
szeme, s szintén a világörökség részét képezi. A
Pyramidenkogel 78 m-es magasságából gyönyörköd-
hettünk a tóvidék látnivalóiban. 

Utolsó este a tanulók egy játékos totó keretében
számot adtak mindarról, mi mindent láttak a hét folya-
mán, s mit kell azokról tudni. 

Elmondhatjuk, hogy ez egy remekül sikerült tábor volt.
Tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva tértek haza ta-
nulóink. Az egy hét elteltével nem csupán szókincsük,
szövegértésük fejlõdött, de bátrabbakká, nyitottabbakká is
váltak a mindennapi kommunikáció során, s nem utolsó
sorban bepillantást nyerhettek egy német nyelvû ország
egyik tartományának mindennapi életébe is. 

A tábort természetesen 2012-ben is megszervez-
zük, gyertek velünk július 1-jén Tirolba!

Horváthné 
Scholcz Erika

németnyelv-tanár
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Ausztria

Alig kezdõdött el a nyár,
Horváthné Scholcz Erika ta-
nárnõ vezetésével egy na-
gyobbacska csapat, július 3-
án kora reggel útnak indult
Ausztria talán legmesésebb
tája, Karintia felé. Azonban
nem csupán bolyais nebulók
szenvedték el a közel tizen-
két órás buszozás fáradal-
mait, hanem 10 záhonyi, va-
lamint 10 kodályos diák is
csatlakozott hozzánk.

Mielõtt megérkeztünk a
szállásunkra, vasárnap dél-

után egy rövid városnézés keretében megcsodálhat-
tuk Graz városát, megmásztuk a Schlossberget, s tisz-
teletünket tettük a híres óratoronynál is, mely a hely
jelképévé vált. Sokáig azonban nem lógathattuk a lá-
bunkat a hatalmas óramutatók alatt, folytattuk utun-
kat Obersammelsdorf felé. A Hotel am See , ahol meg-
szálltunk, egy csodaszép tó,  a Turner-See partján fe-
küdt, ahonnan káprázatos kilátás nyílt az Alpok fen-
séges vonulataira. 

Másnap reggel, miután három kis csoportra osz-
tottak bennünket, megkezdõdött a tanítás. Minden
délelõtt négy órát töltöttük helyi anyanyelvi tanárok
társaságában, akik egy szót sem beszéltek magyarul,
ráadásul leginkább a helyi dialektust beszélték,
melynek megértése néha még a kísérõ tanároknak is
gondot okozott. Az órák merõben különböztek a
szokásos iskolai modelltõl, a foglalkozások játéko-
sak, kötetlenebbek voltak. A hét elsõ felében a szó-
kincsüket fejleszthettük, második felében pedig egy-
egy izgalmas, hétköznapi, ugyanakkor kihívást je-
lentõ szituációban kellett helytállnia a csoportoknak:
projektmunkát kellett bemutatni, melyek között volt
híradó, egy bankrablás megtervezése és kivitelezése,
illetve egy magányos lány próbálkozása egy villám-
randin. Bár ennek ellenére is igen valószínû, hogy
mindenki sokkal izgatottabban várta a délutáni ki-
rándulásokat, amelyek keretében szinte egész
Karintiát bejártuk.

Az elsõ napon Klagenfurtot, Karintia fõvárosát fe-
deztük fel. Megnézhettük a „Landhaus”-t, ahol az
összes karintiai nemesi család címere, és egy csodá-
latos freskó nyûgözte le csoportunkat. Még ugyan-
ezen a délutánon világkörüli útra indultunk. Egy egé-
szen kicsi világkörüli útra, a nevezetes Mini
Mundusba, ahol a párizsi Eiffel torony és a berlini té-
vétorony mindössze pár lépés távolságból néznek
farkasszemet egymással.

A második nap Obir lélegzetelállító cseppkõbar-
langja került sorra, ami azt hiszem, mindannyiunk
számára felejthetetlen élményt jelentett. Nem is cso-
da, hiszen a barlang már jó ideje az UNESCO világ-
örökség részét képezi.

A következõ napon aztán próbára tettük a tér-
iszonyban szenvedõk tûrõképességét, s a közel há-
romezer méter magas síparadicsomot, a Gerlitzen-
csúcsot is meghódítottuk – igaz csak sífelvonóval. Oda-
fent páratlan látvány fogadott bennünket, csipkés-hó-
sipkás hegyek gyûrûje fogott közre kis csapatunkat. 

Miután mindenki lemerítette a fényképezõgépét,
egy újabb „hegyhez” igyekeztünk – a Majmok Hegyé-
hez. Itt valójában semmilyen csúcsot nem hódítot-
tunk meg, a csúcsot ezúttal a testközelben flangáló
japán makákók jelentették, akik a legkevésbé sem za-
vartatták magukat, békésen jártak-keltek a diáksereg
sûrûjében.

Szerda este meglepetés is várt ránk: Erika néni egy
kisvonatot rendelt nekünk a Hotel am See-hez, s a
naplementében kis csapattunk körberobogta a kör-
nyezõ tavakat – szám szerint hatot.

A csütörtöki talán a legemlékezetesebb nap volt
mind közül. Embert próbáló túrán vettünk részt
Tscheppaschluchtnál, amely több mint három órán
át tartott, azonban minden fáradtságért kárpótolta
csapatunkat a vízesésekkel, szurdokokkal, függõhíd-
dal tarkított vadregényes táj. A fáradalmainkat ezt kö-
vetõen St. Kanzian strandján pihenhettük ki a
Kloperiner-See-ben, ami különösen jól esett a közel
30 fokos hõségben.

Pénteken valódi kalózok módjára birtokba vettük
a Klagenfurtból induló hajó fedélzetét, s végighajóz-
tunk a Wörthi-tavon. A veldeni kikötõben léptünk is-

Laurencsik Laura
12.C
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mét szárazföldre, s meg sem álltunk egészen Bad
Bleibergig, ahol Európa leghosszabb – közel hatvanöt
méteres – földalatti csúszdáján juthattunk le a régi
ólombányába, Terra Mysticába.

Ezt követõen meglátogattuk Maria Wörth-öt, hiszen
a település méltán része a világörökségnek csodálatos
templomának köszönhetõen. Ezt követõen a
Pyramidenkogel 78 méteres kilátójából gyönyörködhet-
tünk a tóvidék páratlan panorámájában. Az utolsó estén
egy kvíz keretében számot adhattunk róla, mi mindent

tudtunk meg, illetve mi mindent felejtettünk el Ausztri-
áról és Karintiáról, az ott eltöltött egy hét alatt.

Mindannyiunk számára feledhetetlen élményt jelen-
tett ez a Karintiában eltöltött hét. A csoport jó néhány
tagja már a jövõ évi német táborról ábrándozik, ugyan-
is nem kérdéses, hogy szeretnénk-e ismét ehhez hason-
ló kalandokban részt venni a következõ nyáron.
A cikk megírásában közremûködött: Pardy Balázs 12.C, 

Kovács Réka Nikolett és Antal Bálint 10.A, 
valamint Molnár Gábor Bálint 10.D.
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A díj: egy hét Franciaországban

2011 februárjában részt
vettem a budapesti Francia In-
tézet által rendezett 3 napos
franciadal éneklõ versenyen.
Amel Bent, francia énekesnõ
egyik hosszú dalát választot-
tam. Mivel a francia nyelvet
még nem sikerült elsajátítani,
megkértem Dembrovszky
Zsuzsanna tanárnõt, hogy se-
gítsen a szavak helyes kiejté-
sében, mivel a zsûri erre nagy
hangsúlyt fektetett.

Nagy izgalommal telt a
verseny, mivel élõzenekarral

énekelni újdonság volt számomra, ennek ellenére 3. he-
lyen végeztem. A sok kisebb ajándékon kívül nyertem
egy 1 hetes utat Franciaországba, Antibes városába,
ahol a nyelvtanulási lehetõség mellett a kikapcsolódás-
ra is lehetõségem nyílt.

Június 7-én fél 3-kor indultam el otthonról szüleim-
mel a ferihegyi repülõtérre. Egy 15 éves debreceni lány,
Anna is ugyanezt azt utat nyerte, így együtt utaztunk.
Este 10-kor értünk a nizzai repülõtérre, ahol a Da Vinci
Nyelviskola egy kedves animátora várt minket, aki ko-
csival vitt a szállásra. Antibes a francia riviéra része és

megtudtuk, hogy a nyelviskolából egy 5 perces buszút-
tal leérünk a végtelenségig zsúfolt, de annál szebb part-
ra. A szállásra érkezve egy kicsit megijedtünk, mert haj-
nali 1 óra volt és a kollégium folyosóján már teljesen
csend volt. Az izgalomtól elfáradva gyorsan behuppan-
tunk az ágyra, mert reggel már kezdõdtek az órák.

Másnap persze megkönnyebbültünk, mert az ebéd-
lõ tele volt velünk egyidõs, élettel teli fiatalokkal. A reg-
geli után az animátorok csoportokra osztottak minket
és megkaptuk az egy hét programját. Egy kis teszt után
a tanárok beosztottak mindenkit 10 fõs csoportokra. Én
kezdõbe kerültem 10 különbözõ nemzetiségû fiatallal
és egy nagyon kedves fiatal tanárnõvel, aki nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy minél többet beszéljünk és ért-
sünk. A 3 órás oktatások után minden délután különbö-
zõ programokat ajánlottak nekünk. Elsõ nap Antibes
városát jártuk be, sétáltunk a pálmafákkal teli tenger-
parton. A sötétkék tenger csillogott a napfénytõl.

Minden nap kaptunk kimenõt. Annával ilyenkor a
partra siettünk. A víz sajnos annyira hideg volt, hogy
nem tudtunk egész nap pancsolni, de jólesett egy kis ki-
kapcsolódás a napon a hosszú órák után. Eközben
azoknak a fiataloknak, akik ott maradtak a szálláson az
animátorok programokat szerveztek, minden nap lehe-
tett zumbázni, kosarazni vagy társasjátékozni, esetleg
fürödni a kollégium teraszán lévõ medencében.

Molnár Melina
12.C
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Vacsora után együtt mentünk ki egy Antibes-tõl nem
messze fekvõ kis városba, ahol koktélbárba, étterembe,
shisha bárba volt lehetõségünk beülni, sétálni a parton
vagy az utcai táncosokat nézni, esetleg vásárolni a buti-
kokban. Este 11-kor indultunk vissza a szállásra, ahol az
animátorok takarodót fújtak, mert másnap 7-kor ébred-
ni kellett és kezdõdött egy újabb élményekkel teli nap.

Az utolsó napon elvittek TGV-vel Monacóba. Ez volt
az a program, amit már mindenki nagyon várt. Már út-
közben is csodálattal néztük az épületek érdekességét,
a városok gazdagságát és a gyönyörû tengert. 2 óra alatt
értünk oda, majd elindultunk a városnézésre. Magasra
kellett mennünk ahhoz, hogy belássuk egész Monacót.
Egymás mellett szorosan álltak a házak, üdülõk, tetejü-

kön medencékkel és mindez egy hegyoldalba építve. 
A tengeren több száz luxusyacht volt kikötve. Nagyon
sok fényképet és videót csináltam, mivel arra voltam a
legbüszkébb, hogy eljutottam Monte Carlóba.

Szombat hajnalban indultunk a repülõtérre. Szomo-
rúak voltunk, hogy véget ért a nyaralás, de azért már ki-
csit honvágyunk volt, vártuk, hogy ehessünk egy jót és
elmeséljünk minden kis részletet a családnak. Életem
egyik legnagyobb élménye volt eljutni egy ilyen gyönyö-
rû helyre és ezért is sokat köszönhetek Dembrovszky
Zsuzsanna tanárnõnek. Október 7-én megyek az iskolá-
val újra Franciaországba, remélem ugyanennyi élmény-
nyel fogok hazatérni, ezzel egy kis töltést kapva az utol-
só évemre.
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Röplabdás évek

45 éves az iskolánk. Szinte
minden évben pattogott a
röplabda abban az alacsony
építésû kifutó nélküli tornate-
remben, amit mi „nagy” tor-
nateremnek hívunk. Nem
csak vicceit és mosolyát õriz-
zük, de hagyományosan a ró-
la elnevezett tornán is ját-
szunk. Igen Õ Tóth András.
Aki ismerte, annak nem kell
tovább magyaráznom. Aki
nem? Nézzen körül, menjen
oda egy olyan csoporthoz,
akik éppen röplabdáznak Sal-
gótarjánban, és kérdezze
meg ki indította el õket? Ma is
vidáman, és lendületesen ma-
gas színvonalon játszanak ta-

nítványai, vagy éppen tanítványainak gyermekei. 
De folytassuk a sort! Bolyais diákként az én edzõm

Cserkúti Edit tanárnõ volt. Szándékosan nem beszél-
tem, beszélek eredményekrõl, mert nem mindig az a
fontos. Emlékszem olyan edzésekre, amitõl másnap
nem tudtam lábra állni, de emlékszem az este hétig
tartó röplabdázásra, ahol a nevetéstõl lett izomlázam -
a hasamban. És ami edzéseken kívül történik? Azt hi-
szem az, amirõl nem is lehet igazán beszámolni. A
CSAPAT csupa nagybetûvel! Ez ami fontos, és ez ami-
rõl a röplabda szólt a bolyais éveim alatt...

Testnevelõ lettem
és tanultam a röp-
labdázást. De amit
nem lehet megtanul-
ni a fõiskolán, azt az
a 12 év tanította
meg, amit a volt is-
kolámban tölthet-

tem. Úgy érzem, nem csak én tanítottam, hanem en-
gem is alakított a röplabda és a csapat. Soroljam a ne-
veket? Mindenkit lehetetlen. Akit kihagyok, érdemtele-
nül tenném. Ezért csak a mérföldkövek csapatkapitá-
nyait említem: Kovács Eszter – válogatott röplabdázó

lett. Lakatos Katalin és Nagy Judit olyan feladó páros
volt, akik a hátukon cipelték az iskolát is, ha kellett.
Lipták Zsófia ütései nyomát ma is érzem az alkaro-
mon. Kiss Magdi, aki ha nem jár a nyakamra, talán
csapat sincs... Pataky Etelka és Kiss Eszter tavaly bal-
lagtak, és mindig azt hitték, hogy csak az egyikük a
CSK, pedig egyikük sem tudott volna a másik nélkül
létezni.

12 év. Hatalmas csaták. Könnyûnek tûnõ és veríté-
kes gyõzelmek. Sírások az öltözõben és volt amikor a
pályán is (ugye Betti?), és majdnem most a klaviatúra
elõtt is... 

Elõttem vannak azok a fiúk, akik ha eljöttek nézni a
meccseket, és ottragadtak. Velünk együtt bosszankod-
tak, nevettek. Látom azokat a napokat, amikor a röp-
labdás tábor „lakói” nehezen tudtak elszakadni egy-
mástól. Fantasztikus érzés, amikor az azóta család-
anyákká változott gyerekek összejönnek a Generációs
Kupán, és együtt élünk át régi élményeket. Itt nem me-
hetek el egy név megemlítése mellett. Schmidt Eszter,
aki ennek az eseménynek a mozgatórugója volt. 

Képek, nevek, arcok.... 45 év, aminek én is részese
lehettem. Köszönöm.

Büszke voltam mindig minden csapatra, aki velem
dolgozott. Köszönöm nekik, hogy írhattam róluk – Ró-
latok.

Tóth Z. Zénó
a Bolyai János

Gimnázium volt
diákja, volt tanára, 

jelenlegi
röplabdaedzõje
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B33 Országos Diákolimpia, Sopron

Városi, Megyei forduló:
A Bolyai János Gimnázi-

um és Szakközépiskola férfi
kosárlabda csapatát értesítette
a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége, hogy je-
lentkezést adhat le a 2011 má-
jusában megrendezésre kerü-
lõ B33 Városi illetve Megyei
kosár diákolimpia versenyére.
Iskolánk 2 igen jó erõket felvo-
nultató csapattal vághatott ne-
ki. A Madách Imre Gimnázi-
umban megrendezésre kerülõ
városi, megyei megmérette-

tésre ahol többek között a Táncsics Mihály Közgazdasá-
gi Szakközépiskola, Stromfeld Aurél Gépipari Szakkö-
zépiskola valamint a Madách Imre Gimnázium legjobb-
jaival kellet megmérkõznie 2 csapatunknak. A torna
olyan sikeres volt iskolánk számára, hogy a két csapa-
tunk játszhatta a mindent eldöntõ utolsó mérkõzést,
amelynek gyõztese egy 4 napos Sopronban rendezett
országos versenyre kvalifikálhatta magát. A végsõ gyõ-
zelem a Bolyai 1. számú csapatáé lett, amely a Dániel Pé-
ter, Tóth-Szarvas Levente, Benyus Marcell és Stork Dá-
vid összeállításban múlta felül a Stork Máté, Sári Bálint,
Szopóczi Marcell által alkotott második számú csapatot.
Mindkét csapatot Czene Éva tanárnõ vezette.

Irány Sopron!
A júniusban megrendezésre került országos diák-

olimpiára csapatunk sajnálatos módon Benyus Marcell
nélkül, de Molnár Mátéval kiegészülve vághatott neki a 4
napos kõkemény megmérettetésnek. Az utazás Sopron-
ba vonattal történt. Fárasztó és hosszú út után megérkez-
tünk szálláshelyünkre, egy kollégiumba, ahol az orszá-
gos döntõben részt vevõ fiú és lány csapatok voltak el-

szállásolva. Az elsõ napunkon csak pihentünk és egy kis
városnézést iktattunk a programunkba, majd a többi
csapattal összebarátkozva egy igen jó hangulatú estét töl-
töttünk el a kollégiumban. A második napon mindjárt
négy mérkõzést is játszottunk, amely közül az elsõ kettõ
nem okozott gondot és igen simán felülmúltuk ellenfele-
inket (Miskolc, Szeged). A 3. meccsen azonban már
érezhetõ volt egy kicsit a fáradtság, és nem is jöttek úgy
össze a dolgok, ahogy azt mi szerettük volna, így elszen-
vedtük elsõ vereségünket a Kaposvártól. A csapat szeren-
csére kitartott, és az utolsó meccsünkön gyõzelemmel
zárhattuk a napot a Gyõr ellen, így a csoportunkból 2.
helyen továbbjutva vághattunk neki a középdöntõknek. 

A harmadik nap már csak egy meccset tartogatott
számunkra. Ez a mérkõzés az elõdöntõbe kerülésrõl
szólt, amelyet sajnálatos módon egy igen kiélezett
mérkõzésen elveszítettünk, mindössze 2 pont válasz-
tott el minket az elõdöntõbe jutástól. Mivel a helyosz-
tókat már nem játszhatta le egyik csapat sem, így elsõ-
sorban a gyõzelmek és vereségek száma döntött. Csa-
patunk így az országos döntõben 5-6.helyen végzett
az igen színvonalasnak mondható tornán. A csapat si-
keredzõje: Czene Éva tanárnõ!

A B33 szabályzata:A B33 szabályzata: A játékot félpályán játsszák. Minden csapat maximum négy játékosból áll (3 játékos a pályán és 1 cserejátékos), illetve szükség van egy edzõ-
re is. A hivatalos játékidõ két, egyenként ötperces félidõbõl áll. Az a csapat, amelyik elõbb eléri a 33 vagy több pontot, megnyeri a játékot még
akkor is, ha az korábban történik, mint a hivatalos játékidõ vége, vagy a hosszabbítás(ok) lejárta. Ha az eredmény a második félidõ végén
döntetlen, akkor a játékot annyi kettõ perces hosszabbítás követi, amennyi szükséges a gyõzelemhez. 
Az a játékos, aki öt személyi hibát követ el, kipontozódik és nem folytathatja a játékot. A csapathibák száma minden játék periódusban négy
hiba, mely elkövetése után életbe lép a büntetõszabály. A csapatnak 10 másodpercen belül meg kell próbálnia a kosárra dobást. 

Stork Dávid
11.C
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„Aki egyszer beleszeret a francia kultúrába és nyelvbe 
az egy életre szól, nem pillanatnyi fellángolás”

Interjú Dembrovszky Zsuzsanna tanárnõvel

Más kultúrák iránti nyi-
tottságát, az idegen nyelvek
szeretetét erdélyi származá-
sú édesapjának köszönheti.
Dembrovszky Zsuzsanna ta-
nárnõ, iskolánk francia-tör-
ténelem szakos tanára, aki az
idén immár harmadszor
nyerte el iskolánk egyik leg-
rangosabb kitüntetését (Bo-
lyai Emlékplakett és Díszok-
irat) magas színvonalú ver-
senyfelkészítõ és szaktanári
munkájáért.

– A francia OKTV területi
és országos döntõjébe 1995-tõl folyamatosan jutnak be
tanítványaid, kilencen kiemelkedõ helyezést értek el.
De más rangos versenyeken is (Allons en France orszá-
gos vetélkedõ, Francia nyelvi Civilizációs Verseny,
Francia nyelvi helyesírási Verseny) ott vannak az elsõk
között. Nagyon sokan tettek tanítványaid közül sikeres
„C” típusú nyelvvizsgát, néhányan pedig felsõfokút is.
Már ezek a szép eredmények is bizonyítják a francia
nyelv iránti szenvedélyes elkötelezettségedet. Hogy lá-
tod a francia kultúra, nyelv szerepét a ma Európájá-
ban illetve a világban?

– Korábban az arisztokrácia és a diplomácia nyelve
volt. Tolsztoj: Háború és béke címû regényében is
francia nyelven társalog még az orosz arisztokrácia is.
Mára már, az USA világtörténelmi felfutásával, veszí-
tett jelentõségébõl az angol rovására. Az Európai Uni-
ónak viszont az egyik meghatározó nyelve, a munka-
nyelve.

Jelen van a világban anyanyelvként, hivatalos
nyelvként - Ausztráliát kivéve - minden földrészen. Az
angol mellett ez a diplomácia nyelve.

Idegen nyelvként Nyugat-Európában az angol után
másodikként, Magyarországon pedig a Dunántúlon
harmadikként, a keleti országrészben pedig második-
ként tanult idegen nyelv.

Dallamos, szép nyelv, de
hasznos nyelv is.

A francia kultúra európai
hatását a felvilágosodás korá-
tól tapasztaljuk.

A színház, a mûvészetek
szakszókincsében igen sok
francia jövevényszó van
szerte a világon, ez alól a ma-
gyar sem kivétel.

A külföldiek számára Pá-
rizs a világ egyik kulturális
fõvárosa. A francia kultúra
rendkívül sokszínû. Kedve-
lem minden ágát. 

Építészetben a katedrálisok, templomok érdekelnek
különösképp. Gyönyörûek a francia gótika székesegy-
házai, pl. Reims, Rouen, Saint-Denis székesegyházai, a
francia reneszánsz soktornyú kastélyai a Loire-völgyé-
ben, de hozzám a román stílus a maga nemes egyszerû-
ségével sokkal közelebb áll. Imádom Burgundia román
stílusú kis templomait, kolostorait, mint pl. Fonteney
cisztercita apátsága, lenyûgöz Vezelay román katedráli-
sa faragott oszlopfõivel, csodálatos fekvésével. A svájci
Jura hegységben található Romaînmoutier temploma
pedig igazi kis gyöngyszem a román stílusban.

Festészetben az impresszionizmus áll legközelebb
hozzám, szobrászatban Rodin kis márványszobrai, de
szeretem a dijoni Rude monumentálisabb szobrait is.

A változatos francia tájak közül az Alpok vadregé-
nyes hegycsúcsai vonzanak a legjobban.

Ez a változatosság Franciaország egyik vonzereje a
turisták számára is.

– A francia kultúra magyarországi megismertetésé-
ért és terjesztéséért az iskolai tehetséggondozó tevé-
kenységen kívül is igen sokat teszel. Ezt a francia kor-
mány egy nagyon rangos kitüntetéssel ismerte el, a
Francia Akadémia Pálmarendjének Lovagi fokozatát
adományozta Neked. Bepillanthatnánk egy kicsit e te-
vékenységedbe is?

Dembrovszky 
Zsuzsanna 

Árpádné 
Vincze Marietta
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– 1998 óta tagja vagyok a francia OKTV (ez a legma-
gasabb tanulmányi versenyünk) 6 fõs bizottságának.

2001 és 2003 között a francia közös felvételi írásbe-
li öt fõs bizottságában dolgoztam, e munkacsoport-
nak az ELTE francia tanszékének vezetõje volt az el-
nöke, a nyelvi feladatlapokat mindig én állítottam ösz-
sze (szigorú titoktartási kötelezettség mellett), most
már beszélhetek róla, hiszen az új érettségi rendszer
bevezetésével ma már nincs ilyen.

De ugyanakkor az ezt kidolgozó 5 fõs bizottságá-
nak is tagja voltam, ehhez kapcsolódva próbafeladato-
kat is teszteltem.

A franciatanárok egyesületének is tagja vagyok,
2000-ben a magyarországi küldöttség tagjaként Pá-
rizsba, a Franciatanárok X. Világkongresszusára is ki-
jutottam.

Tanártovábbképzõként szakmai és módszertani to-
vábbképzéseket tartok az ország különbözõ pontjain
(Nyíregyházától - Kaposvárig) franciatanároknak és
más nyelvtanároknak egyaránt. 

Bekapcsolódtam nagy nemzetközi projektekbe
(Comenius program) is, ezek az interdiszciplináris
együttmûködések egy angol iskolával és a francia test-
vériskolánkkal nagyban hozzájárultak tanítványaink
nyelvtudásának fejlesztéséhez is.

– A francia diákcsere az egyik legrégebbi diákcsere
iskolánkban, miben látod máig tartó sikerét?

– Sokszor sok helyen leírtam és elmondtam, hogy
a 2012-ben immár 20. évfordulóját ünneplõ francia di-
ákcsere a szívügyem. Örülök, hogy máig él, s mint
mindig, most is nagy létszámú diákcsoportokat moz-
gat meg: Pontarlier gimnáziumában is és nálunk is.
Erre a diákcserére nem nehéz diákokat toborozni a
francia kollégáknak, annyira jó híre van a kinti gyere-
kek között, noha számukra ez nem klasszikus nyelvi
csere. Esetükben inkább a civilizációs ismeretek és él-
mények vonzóak, a multikulturális Európa egy másik
szegletének felfedezése. A személyes kapcsolatok ba-
rátsággá mélyülnek egy-egy diákcsere során a kétszer
egyhetes együttléteknek és a levelezésnek köszönhe-
tõen. Az interkulturalitás is fontos összetevõje e diák-
csere sikerének. A másik nép szokásainak, természeti
és kulturális örökségének, gasztronómiájának stb. fel-
fedezése.

A magyar gyerekek motivációja nyílván az elõbb
említetteken túl a nyelvtudás fejlesztése, a tanultak
gyakorlati alkalmazása és új nyelvi és civilizációs is-

meretek tanulása. Természetesen két tizenéves fiatal
találkozásakor a zenei ízlés éppúgy téma, mint a sport
és szerelem, de ez így van rendjén. Az élményekben
gazdag tanulás lendületet ad a folytatáshoz.

A diákok diákcserénként változnak, de az utóbbi
jó néhány cserében, 2002-tõl, a tanári csapat stabi-
lan állandó. A három cserét szervezõ francia kolléga
10 éve változatlan. Érdemük vitathatatlan. E három
lelkes francia tanárkolléga nélkül ez a cserekapcso-
lat nem mûködhetne, hiszen, amikor 2004-ben az
Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal a francia
fél támogatási pénzeket vesztett, õk hárman minden
egyéb pályázati lehetõséget megragadva, komoly
pedagógiai programokon alapuló diákcseréket szer-
veztek iskolánkkal. Mindhárman átlagon felül mû-
velt, széles látókörû, rendkívül nyitott és innovatív
pedagógusok, a maguk szakterületének kiváló szak-
emberei. Személyes barátságunk élteti a csereu-
takat. Hol én, hol õk kezdeményezik a következõ
cserét, s mindig nagyszerû az együttmûködés. Úgy
vélem, hogy a siker záloga ez is. A személyes kap-
csolat, a bizalom, az esetleges problémák rugalmas
kezelése. Rugalmasság, alkalmazkodóképesség, nyi-
tottság, érdeklõdés, együttmûködés, barátság: ezek
azok a kulcsszavak, amelyekben tanári szinten a si-
ker titkát látom.

– A francia szakod mellett a másik a történelem. E
tantárgyból is születtek szép, országos versenyeredmé-
nyeid, s két alkalommal voltál odaadó szervezõje a
történelem emelt szintû érettségi elõkészítõre járók er-
délyi tanulmányútjának. Honnan ered ez az elkötele-
zettséged?

– Ez egy örök szerelem. Ez apu miatt van, nagyon
büszke volt erdélyi származására, üvegfúvó dinasztiá-
ból származik. Máramaros volt a szülõföldje, Tordán
is dolgozott, a II. bécsi döntés után jöttek el
Sajószentpéterre.

Kolozsvár, Dicsõszentmárton, Balázsfalva … ami-
kor a történelmet tanítom ezek mindig bevillannak.

Ebben nõttem fel, apukám románul is jól beszélt,
én ezt sajnos nem sajátítottam el tõle.

Vadregényes tájak, õszinte igaz emberi kapcsola-
tok a székelyekrõl, Székelyföldrõl ez jut az eszembe.

Csíkrákoson a fogadóban Dénes ahogyan megszó-
lal azon az ízes székely nyelven, Ábelt látom benne.
Elment Kolozsvárra tanulni, de szíve visszahúzta szü-
lõfalujába.
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Ezek az emberek a legnehezebb idõkben (ezt is
személyes tapasztalataim alapján rokonaimtól tudom)
sem törtek meg, meg tudták õrizni magyarságukat.

Büszkék arra, amijük van, ott akarnak boldogulni a
szülõföldjükön.

Ez a székely konokság bennem is megvan.
Ez a tanulmányút az élményszerû tanulás-tanítás

remek példája: tele történelmünk, irodalmunk és nyel-
vünk emlékeivel, mely mindig „megérinti” a résztvevõ
tanulókat, tanárokat. Kalotaszeg kis, kazettás meny-
nyezetû román és gótikus templomai emlékeztetnek a
Felsõ-Tisza vidékén található csodaszép román stílusú
mûemlékekre.

Történelemtanítás nélkül szegényebb lenne a taná-
ri munkám. Nevelni minden tantárgyon keresztül le-
het, s ezt fontosnak is tartom. A történelem e téren ki-
emelt helyet foglal el a szívemben a magyarságtudat
formálásában, a hazaszeretetre nevelésben. Ezért is
tartom fontosnak, hogy a határon túli magyarság éle-
tét, történelmünk emlékeit megismertessük a tanítvá-
nyainkkal egy-egy erdélyi tanulmányút során.

A történelem munkaközösségrõl pedig elmondha-
tó, hogy mind a munka, mind a közösség, a munka-
megosztás nagyon jó. Biztos, hogy gimnáziumi osz-
tályfõnököm, Árpád tanár úr, az õ hatalmas tudásával
és lenyûgözõ mûveltségével nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a történelmet válasszam másik szakomnak.
Ami pedig a történelemtanítást illeti, nélküle szegé-
nyebb lenne a tanári munkám. 

– Szerteágazó tanári tevékenységedhez hozzátarto-
zik az osztályfõnöki munka is.

– Igen, eddigi, majdnem harmincéves tanári pá-
lyám során többször vállaltam osztályfõnökséget,
mind a négy, mind a hat évfolyamos képzésben. A Bo-
lyaiban legelsõ osztályom 1989-ben, a rendszerváltás
évében érettségizett. Mostani kis osztályom az elsõ,
amelyik a két tanítási nyelvû hatosztályos képzést
folytatja. Aktív, nyüzsgõ, lelkes és kreatív kisdiákok,
sok színes egyéniséggel. Emberileg nagyon rendes kis
társaság, õszinte és összetartó kis közösség. Sok örö-
met tudnak szerezni, s persze sok energiát és odafi-
gyelést igényelnek. Szeretném, ha négy év múlva min-

denki képességeinek megfelelõen, a legjobb tudását
nyújtva érettségizne. Közülük sokak szüleinek is osz-
tályfõnöke vagy szaktanára voltam.

– Az eddig elmondottak is már egy teljes embert kí-
vánnak, de van-e esetleg valami olyan hobbid, amirõl
szívesen mesélnél?

– Édesapámnak köszönhetem az idegen nyelvek
szeretetét, s azt is, hogy imádom a sportokat, szinte
mindet. Gyerekkoromban rendszeresen jártunk a
„stécé” meccseire. Igaz, hogy az az idõszak volt a csa-
pat fénykora. A Bolyaiban kosaraztam 4 évig, ezt még
egyetemi éveim elején is folytattam. Nagyon szeretem
nézni a különbözõ sportokat, s néhányat mûvelni is
szoktam.

Az utazás is gyermekkoromhoz köthetõ hobbi. A
mi kis családunkban a tárgyaknál mindig fontosabb
helyet foglaltak el az emberi kapcsolatok és az utazá-
sok adta élmények.

Sokan színházba járnak Budapestre, én viszont ki
nem hagynám a Szépmûvészeti Múzeum egyetlen
idõszaki kiállítását sem. Minden festészeti kiállítását
megnézem.

A francia nyelv egyben hobbi is. Folyamatosan
igyekszem fejleszteni különbözõ nyelvi szintekhez
kapcsolódó lexikai tudásomat: lett légyen szó az ar-
góról, a „familier” és „populaire”, azaz „nagyon be-
szélt nyelvi” kifejezésekrõl, avagy akár a „le français
non standard” szókincsérõl. Rengeteg ilyen témájú
nyelvészeti könyvem van, de a mai beszéd, az írott és
elektronikus sajtó követése is segít az új kifejezések,
szófordulatok tanulásában. A francia nyelv szólásai-
ban és állandósult kifejezéseiben, frazeológiájában
rendkívül expresszív. Folyamatosan bõvítem ezen a
téren is a tudásomat. Ehhez rengeteget olvasok fran-
cia nyelven. Vallom, hogy az olvasás nagyon fejlesz-
ti a nyelvtudást. Kedvenc kortárs francia íróim: Marc
Lévy, Guillaume Musso, õk egyébként nagyon ha-
sonló stílusban írnak és Daniel Pennac. Ez több mint
hobbi, ez szenvedély.

– Ami ezeket a szép eredményeket hozza az iskolá-
ban is. Köszönöm a beszélgetést. További sok szép si-
kert kívánok!
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Kultúrák és nyelvek ölelésében
Horváthné Scholcz Erika

– Nem sokan vannak a Bo-
lyai János Gimnáziumban,
akiknek az elmúlt idõben eny-
nyi szerep jutott volna, mint
neked. Hiszen nemcsak egyko-
ri diákként, hanem késõbb
szülõként, nyelvtanárként, pe-
dagógusként, ill. osztályfõnök-
ként is megtaláltad a helyed.
Mesélj ezekrõl a szerepekrõl.
Miként élted-éled meg õket?

– Valóban, három oldalról
kötõdöm a Bolyaihoz, s azt
kell mondjam, ez a kötõdés az

évek múlásával egyre mélyebb. Az általános iskola el-
végzése után büszke voltam arra, hogy a meglehetõsen
nehéz, sokoldalú tájékozottságot, általános mûveltséget
is mérõ felvételi után felvételt nyertem az általam hõn
áhított idegen nyelvi tagozatra. Az itt töltött évek igazi
szellemi mûhelyt jelentettek számomra, egy olyan mû-
helyt, ahol ki-ki – igazi tanáregyéniségek vezetésével –
kibontakoztathatta egyéniségét, tehetségét. Tanáraim
nagyon jó pedagógiai érzékkel fedezték fel a még szeré-
nyebb, visszafogottabb társaimnál is azt a területet,
amellyel érdemes volt mélyebben foglalkoznia. 

A Bolyai azonban a közösségi élet területén is a lehe-
tõségek tárházát jelentette. A mai napig szívesen emlék-
szem a KISZ-délutánokra, építõtáborokra, Sport-napok-
ra, a tanévet „indító” mezõgazdasági munkákra, kirán-
dulásokra. 

Ilyen elõzmények után – azt hiszem, teljesen termé-
szetes módon – lányaim is ezt az iskolát választották.
Mindketten a hatéves képzésben vettek részt. Szülõként
is megbizonyosodtam arról, hogy a legjobb intézménybe
kerültek. Az itt töltött hat év alatt számtalan lehetõségük
volt tehetségük kibontakoztatására. Eszter az érettségi
után – az itt kapott tudással, erkölcsi értékekkel az ELTE
francia-kommunikáció szakának elvégzése után immár
2. diplomáját szerzi a Filmmûvészeti Egyetem filmdra-
maturg szakán, ahol utolsó éves. Lili másodéves a
Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán.
Nagyon büszke vagyok rájuk!  Az is büszkeséggel tölt el,

hogy gimnáziumi tanulmá-
nyaik befejezése után mind-
ketten – kiemelkedõ tanulmá-
nyi – és versenyeredményeik
miatt – a „Bolyai Emlékplakett
és Díszokirat” kitüntetésben
részesültek. S ezt a csodálatos
érzést még fokozta, hogy nagy
meglepetésemre, de ugyanak-
kor nagy-nagy örömömre az
elmúlt tanév végén e kitünte-
tést én is megkaptam.

S mit jelent számomra pe-
dagógusként a Bolyai? Meg-
tiszteltetés, de ugyanakkor ha-
talmas kihívás is abban az intézményben tanítani, ahol
én is egykor diák voltam. Engem ez az iskola megtaní-
tott a minõség igényére, arra, hogy önmagammal szem-
ben magas követelményeket támasszak. Igyekszem nap
mint nap ezen önmagam állította követelményeknek
megfelelni, bár ez nem mindig sikerül. Ezt az igényt sze-
retném továbbadni.

– Térjünk ki a pedagógiai, nevelõi munkádra is. Je-
lenleg a 8. d osztályosok, vagyis ez egyik „hatos” csapat
osztályfõnöke vagy. Milyennek ismerted meg õket? Hogy
érzed magad ebben a szerepben?

– Mivel nem régóta tanítok az intézményben, s úgy
éreztem, hogy még nem ismerem kellõen a helyi „viszo-
nyokat” – mindenképpen megtiszteltetés jelentett szá-
momra, amikor 2010-ben igazgató úr felkért a 7.D osz-
tály osztályfõnöki teendõinek ellátására. Ma már úgy
gondolom, mindenképp szegényebb lennék „lelkileg”,
ha nem tettem volna eleget a felkérésnek.

Szívesen és örömmel végeztem ez irányú teendõi-
met. Úgy érzem, jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a
tanulókkal, s a szülõkkel is. Nem csak osztályfõnöki, de
egész nevelõ-oktató munkám „vezérfonala” az ember-
központúság. A legfontosabb alapelvnek az õszinteség-
re, kölcsönös bizalomra épülõ kapcsolatot tekintem.
Ezért is szeretem, ha a gyerekek elmondják véleményü-
ket, még akkor is, még ha az nem is mindig egyezik az
enyémmel. Lehet, hogy idõnként szigorúnak tûnik a

Horváthné 
Scholcz Erika

Szemán Brigitta
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szemükben, de érezniük kell, ezt csak értük teszem. Jó-
zsef Attila gondolatai idézve: „érted haragszom, s nem
ellened.”

Egy év elteltével úgy érzem, jó irányban haladunk a
nyíltság, õszinteség a „minden problémát meg lehet be-
szélni” irányú elvek útján. 

– Ha jól tudom a német és az orosz szakok mellett, pe-
dagógia szakos végzettséggel is rendelkezel. Ezt miként
kamatoztatod munkád során?

– Valóban hasznát veszem a pedagógia szaknak,
nemcsak az osztályfõnöki, de a mindennapi nevelõ-ok-
tató munkám szerves részét képezik.  A legpontosabban
úgy fogalmazhatnám meg: hogy egy mélyebb, tágabb
pedagógiai látásmódot adott ez számomra. A szaktárgyi
megújulás mellett a nevelési területen belüli folyamatos
megújulást, képzést is nagyon fontosnak tartom. Ezzel
magyarázható, hogy pedagógus szakvizsgás dolgozato-
mat is a pedagógusszerepek változtatásairól írtam, külö-
nös tekintettel az osztályfõnök szerepére. 

– Elsõsorban azonban mindenki német szakos nyelv-
tanárként ismer. Honnan való a nyelvek szeretete? 

– A nyelvek szeretetét is tiszteletét az általános isko-
lából hoztam magammal. Ma is nagy szeretettel emlé-
kezem orosz nyelvtanáromra, Szentkúti Jánosnéra, aki
megszeretette velem ezt a nyelvet. Rendszeresen indul-
tam orosz nyelvi versenyeken, ahol jó eredményeket
értem el. A nyelvtanulás már akkor legkedvesebb idõ-
töltésemet is jelentette. A nyelvek iránti érdeklõdése-
met felismerve, szüleim biztosították számomra, hogy
hatodik osztályos koromtól – a mai divatos szóhaszná-
lattal élve – egy magántanárnál német nyelvet is tanul-
hattam. A gimnáziumban orosz nyelvi tagozatos osz-
tályban folytattam tanulmányaimat, második idegen
nyelvként pedig a németet tanultam. Nagyszerû nyelv-
tanáraim voltak – dr. Antal Elemérné, Szabó Istvánné,
Puskás Istvánné –, akik nem csak szaktudásukkal, ha-
nem emberi nagyságukkal is példát jelentettek, jelente-
nek számomra. Határtalanul jó érzés volt velük talál-
kozni iskolánk 45 éves évfordulóján, s megköszönni
nekik az útravalót, amit tõlük kaptam. Ilyen elõzmé-
nyek után egyértelmû volt pályaválasztásom. Ma már
talán nem „divat” ezt mondani, de én már 7. osztályos
koromtól kezdve nyelvtanárnak készültem. Tehát bol-
dog ember lehetek, hiszen azt csinálom, amit mindig is
szerettem volna. A legnagyobb örömöt azonban az je-
lenti, ha a német nyelv szeretetét sikerül átadnom ta-
nítványaimnak is. 

– Évek óta szervezel táborokat német nyelvterületre.
Ezek nagyon népszerûek a gyerekek körében, hiszen
mindig hasznos és csodálatos élményekkel térnek haza.
Gyönyörû dolgokat látnak, és úgy tudom, a diákjainkról
is mindig elégedettséggel és dicsérettel beszélnek az oszt-
rák kollégák?! 

– A kommunikatív nyelvoktatás során a nyelvtanulás
intézményes formái mellett fontos szerepet játszanak a
célnyelvi környezetben történõ nyelvgyakorlás lehetõsé-
gei is. A bolyais német nyelvet tanuló diákoknak is lehe-
tõségük van minden tanév végén egy-egy hetet német
nyelvi környezetben eltölteni. Az idei tábor – mely az
ausztriai Karintia tartományban volt – számomra „jubi-
leumi” tábor volt. Éppen tíz évvel ezelõtt, 2001-ben szer-
veztem az elsõ német nyelvi tábort. Egy németországi
továbbképzés során találtam rá erre a lehetõségre, s az-
óta minden évben szervezem a csoportokat. Vannak
olyan diákok, akik már igazi „törzsutasnak” számíta-
nak, hiszen évek óta rendszeresen részt vesznek a tá-
borban. S hogy miért?  A nyelvtanuláson túl elsõsorban
azért, hogy a német nyelvû országok életével, kultúrájá-
val, látnivalóival ismerkedhessenek. Ezen elvárásoknak
a tábor maximálisan megfelel, hiszen minden évben
más-más helyszínre utazunk. A középiskolai évek alatt
a nyelvi tábor keretein belül a tanulók eljuthatnak Né-
metországba (két helyszín), Svájcba, Liechtensteinbe s
Ausztria négy tartományába is. 

Valóban mindig örömmel készülök a tábor megszer-
vezésére, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy a tanu-
lók mindennapi gyakorlatban is alkalmazni tudják a tan-
órákon tanultakat. Évrõl évre azt tapasztalom, hogy a tá-
boroknak köszönhetõen a diákok az idegen nyelvi kom-
munikáció során bátrabbakká, nyitottabbakká válnak, s
szövegértésük is sokat fejlõdik. Nem utolsó sorban
olyan élményekkel térnek haza, mely egész életükben
maradandó lesz. 

– Amikor mi elõször találkoztunk, majd késõbbi beszél-
getéseink során is, tapasztaltam, hogy te egy aktív, tempe-
ramentumos és ötletekben gazdag ember vagy. Ezért gon-
dolom, hogy vannak még elképzeléseid az oktatás-nevelés,
nyelvtanítás és nyelvtanulás területén egyaránt. 

– Terveim? Talán a hosszú távú terveimben szerepel
– bár ez még messze van – hogy az osztályom sikeresen
leérettségizzen, s mindannyian megtalálják a helyüket a
nagybetûs életben. Minden igyekezetemmel azon mun-
kálkodom, hogy a Bolyai számukra is ugyanazt a szelle-
mi, erkölcsi értéket jelentse, amit nekem a mai napig je-
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lent. Még ma is, valahányszor meghallom a Bolyai szig-
nálját, összeszorul a torkom, s úgy érzem, mintha meg-
állt volna az idõ. Szeretném, ha tíz-húsz év múlva õk is
hasonlóan éreznének. Akkor talán elmondhatjuk, hogy
igen, a tudáson kívül még tudtunk valami mást is adni a
gyerekeknek útravalóul, valamit, ami talán még fonto-
sabb, mint az itt megszerzett ismeretek, tudás…

Ezen túlmenõen céljaim között továbbra is szere-
pel, hogy minél több tanítványom szerezze meg német
nyelvbõl a nyelvvizsgát, tegyen sikeres érettségit. Min-
dig nagy öröm számomra, ha olyan tanítványaim van-
nak, akik többet akarnak, s nem elégednek meg csu-
pán a nyelvi órákon tanultakkal. Az õ érdeklõdésük,
igényességük példaértékû, ezért szívesen töltöm dél-
utánjaimat is ilyen tanulók körében, közösen készülve
egy-egy versenyre, megmérettetésre. Örömet okoz, ha
sikerükhöz én is hozzájárulhatok. Természetesen a
nyelvi táborokat a jövõben is szervezni fogom. Igaz, ez
nagy elõkészületeket igényel, hiszen csupán a helyszín
a fix pont, ezen kívül a tábor teljes programjának ösz-
szeállítása az én feladatom, de mindenképpen megéri.
Nyelvtanárként legfontosabb célomnak azt tekintem,
hogy a megszerzett nyelvtudás ne „végpont” legyen a
tanulóknál, hogy a nyelvtanulás – mely természetesen
rendszeres, kitartó munkát követel – örömszerzõ tevé-
kenység is legyen, mely a késõbbiekben nyitottabbak-
ká és motiváltabbakká teszi õket újabb és újabb nyel-
vek tanulására. 

– Hogyan képzeled el a jövõ nyelvtanítását? Akár itt a
Bolyaiban vagy nagyobb térben és távlatokban? Min vál-
toztatnál és min nem?

– Az idegennyelv-tudással kapcsolatos társadalmi el-
várások a rendszerváltás óta minden más tárgynál erõ-
teljesebb formában nyilvánulnak meg. 

Folyamatosan mérik a lakosság nyelvtudásának ala-
kulását, vagy pl. az iskolák egyik értékmérõje a nyelv-
vizsgát tett diákok száma. 

Korábban minden uniós összehasonlító vizsgálatban
a legutolsó helyen álltunk a nemzetek rangsorában,
azonban a legfrissebb uniós felmérés szerint ez a lesza-
kadás megszûnt. A legalább egy nyelvet beszélõk 42%-
os arányával „felküzdöttük” magunkat a mediterrán or-
szágok nyelvtudási szintjére. A két nyelvet beszélõk ará-
nya pedig csupán 1%-kal marad el az EU-átlagtól.

Tehát elkeseredésre semmi okunk, de természetesen
még sokat kell fejlõdnünk. Nyelvtanárként az a vélemé-

nyem, hogy a nyelvtanítás eredményességi mutatójának
nem csupán a sikeresen letett nyelvvizsga tekinthetõ,
hanem sokkal inkább a mindennapi életben jól alkal-
mazható nyelvi készség kialakítása, amely egyben a ta-
nulók személyiségének fejlesztéséhez is hozzájárul.

Az eltelt évtizedek alatt nem csupán az idegen nyel-
vek szerepe, de a tanítás céljai, módszerei is mások let-
tek. Új eszközök, technikák is szerepet kapnak a tanítás-
ban, s a kommunikációs készség fejlesztésén túlmenõ-
en – természetesen a négy alapkészséggel együtt – az
adott nyelvet beszélõ népek kultúrájának, mindennapja-
inak megismerése is a cél.

Ezért van nagy jelentõségük a már korábban említett
nyelvi táboroknak. 

Az idegennyelv-tudás a jövõben még inkább megnö-
veli a munkavállalók esélyeit a munkaerõpiacon, ezért
joggal várja el a társadalom a közoktatástól, hogy minél
több diák juthasson hozzá a középiskolában ehhez a
kulcskompetenciához még a közoktatás keretein belül.

A közoktatás elméletben biztosítja erre a lehetõséget,
a gyakorlatban azonban ez többnyire nem mûködik,
mert nincsenek meg hozzá a szükséges feltételek (inten-
zitás, nyelvórák száma).

Tehát feltétlenül emelni kellene a 2. idegen nyelv (né-
met) órák számát, s már a kéttannyelvû osztályok min-
tájára német nyelvbõl is fontosnak tartanám az országis-
meret „Landeskunde” tanítását. S, hogy miért is? Úgy
gondolom, az idegennyelv-tanítás nem járul hozzá az
esélyegyenlõség megteremtéséhez, mivel azoknak ked-
vez, akik a „plusz” szolgáltatásokat meg tudják fizetni
(utazás, privátórák).

Biztos vagyok benne, hogy ha a közoktatás keretein
belül a tanulók megfelelõ tanulási képességekre, ill.
nyelvtanulási motivációra tesznek szert, akkor ezek ré-
vén alkalmassá válnak a formális oktatási rendszeren kí-
vüli és utáni nyelvtanulásra is.

– Mit üzensz tehát a nyelvet kezdõ és nyelvet választó
diákoknak?

– Legyenek /tek/ nyitottak, érdeklõdõk, s legfõkép-
pen kitartóak a nyelvtanulás során. Soha ne adják fel, ne
riadjanak meg az elsõ nehézségek jelentkezése után.
Lomb Katónak, a nyelvtanulás néhány éve elhunyt nép-
szerûsítõjének és lelkes mûvelõjének gondolatával zár-
nám, aki 16 nyelven beszélt: „A nyelv az egyetlen, amit
rosszul is érdemes tudni.”

– Köszönöm a beszélgetést!
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Interjú Zsiveráné Fekete Borbálával

Már-már megszoktuk, hogy
a megyei és országos szintû
versenyeredményeket ismerte-
tõ iskolai rádiós információk-
ban elhangzik Zsiverá-
né Fekete Borbála tanárnõ ne-
ve, mint a gyõztes vagy helye-
zett diákok felkészítõje.

Az efféle „megszokás” mö-
gött hosszú évek alapos, sokol-
dalú tanári munkája áll. De kol-
léganõm nemcsak a napi taní-
tási munkáját végzi ilyen igé-
nyességgel, hanem mint mun-

kaközösség-vezetõ, az iskolai angol nyelv oktatást is ered-
ményesen irányítja. Ez – amellett, hogy 10-12 nyelvtanár
éves munkáját összehangolja – olyan oktatásszervezési
feladatokkal is jár, mint az új képzési formák, iskolánk ese-
tében a 4, majd 5 éves és az új 6 éves kéttannyelvû oktatás
beindítása, a képzés során felmerülõ problémák megoldá-
sa.

A diákok kiváló tanulmányi, nyelvvizsga és verseny-
eredményei igazolják, hogy Zsiveráné tanárnõ kiemelke-
dõ szakmai munkát végez, amelyet az iskolavezetés a Bo-
lyai Emlékplakett és Díszokirat. adományozásával köszönt
meg a Bolyai Napokon.

Ennek a szép kitüntetésnek a kapcsán ültünk le beszél-
getni az elmúlt évtizednyi munkáról.

– Ezúttal is szívbõl gratulálok iskolánk legrangosabb el-
ismeréséhez. Tudom, hogy feszült munkával eltöltött évek
állnak mögötted. Nemcsak a tanításra gondolok, hanem
az olyan „háttértevékenységekre” is, mint a két tanítási
nyelvû képzés szervezése, amely még a nyári szünetekben
is állandó feladatot jelentett. Milyen feladatok hárultak a
szaktanárokra és kiemelten rád, mint munkaközösség-ve-
zetõre a képzés elõkészítésében? 

– A képzés elõkészítése nem csak a dokumentumok ki-
dolgozásával járt, idetartoztak annak idején az úgynevezett
elõkészítõ tanfolyamok anyagának összeállítása, a tanter-
vek, tanmenetek kidolgozása. Mivel a Szolnoki Varga Kata-
lin Gimnáziumtól vettük át az eredeti négyosztályos kép-
zés tantervét, hozzájuk mentünk „tanulmányútra”, ahol
áhítattal figyeltük az óralátogatások alkalmával, hogy mi-

lyen természetes könnyedség-
gel használják a diákok az an-
gol nyelvet a matematika, vagy
a történelem órán. 

Lelkileg és szakmailag is fel
kellett készülnünk angol nyelv-
tanároknak, mert ez igen nagy
kihívás volt. Vajon képesek le-
szünk-e megoldani ezt az új fel-
adatot. A szakmai önképzés és
továbbképzés elengedhetetlen
a célnyelven tanító tanárok
számára is.

– Legújabb képzési for-
mánk, a hatosztályos kéttan-
nyelvû képzés két éve indult iskolánkban. Mik az eddigi
tapasztalatok? Miben látod ennek a típusnak a pozitívu-
mait?

– Ha végiggondolom az eddigi kéttannyelvû képzési
formákat – melyek elõkészítésében is részt vettem és taní-
tottam, tanítok is mindegyikben –, nagyon sok elõnyét lá-
tom. A négyosztályos képzés elõkészítõ tanfolyamait he-
tedikes és nyolcadikos általános iskolás tanulók számára
szerveztük, és délutánonként tartottuk. Ez elég fárasztó
volt diáknak is tanárnak is. Most azonban délelõtt kapják
az intenzív nyelvi képzést. A hatosztályos képzésünk a Bo-
lyai János Gimnáziumban a tehetséggondozást tartja el-
sõdlegesnek. Így a tehetséges tanulókat készítjük fel 7. és
8. osztályos korukban a tantárgyak idegen nyelven történõ
tanulására. Így ötvözzük a két képzési formát. Egyelõre
csak a nyelvtanulás fázisáról tudok nyilatkozni, de min-
denképpen egy évet nyernek a diákok, mert 12. osztály-
ban fejezik be tanulmányaikat a középiskolában. 

Mint minden eddigi induló hatosztályos és induló két-
tannyelvû osztályban, így az induló hatosztályos kéttan-
nyelvû osztályban is tanítottam. Róluk elmondhatom az év
végi szintfelmérõ alapján, hogy az osztályba zömmel jó ké-
pességû tanulók járnak, és minden valószínûséggel meg
fognak felelni az elkövetkezõ évek követelményeinek is.

– Azt, hogy az angol nyelvet kiválóan elsajátítják a két-
tannyelvû osztályok diákjai, bizonyítja a számos sikeres
felsõfokú nyelvvizsga és emelt szintû érettségi vizsga. Mi-
lyen egyéb járulékos elõnyt nyújt ez a képzési forma?

Zsiveráné 
Fekete Borbála

Vincze Béláné
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– Ha valaki idegen nyelven tanul különbözõ tudomány-
ágakat (mivel a tantárgyak a tudományágaknak felelnek
meg), sokkal mélyebb tudásra tesz szert, mert magyarul is
és angolul is elsajátítja a tananyagot, tehát duplán megta-
nulja. Ezt figyelhetjük meg a szóbeli érettségi vizsgákon a
vizsgabizottság tagjaként. Nem ismerek más módszert –
természetesen a célnyelvi országban eltöltött hosszabb
idõtõl eltekintve –, amellyel ilyen biztos nyelvi tudásra te-
hetnének szert a diákok. 

Természetesen, a kéttannyelvû képzés keretein belül
több idõ jut az angol nyelvterület kultúrájának megisme-
résére is, hiszen a két utolsó tanévben egy-egy évig heti két
órában brit illetve amerikai civilizáció tantárgyat is tanul-
nak. Mivel anyanyelvi lektorral is van lehetõségük társalog-
ni, az eredeti kiejtést is hûebben elsajátíthatják, illetve ez a
hallásértésük fejlesztésében is sokat segít. Ezeknek a tanu-
lóknak nem lesznek nyelvi nehézségeik, ha külföldön sze-
retnének tanulni, vagy munkát vállalni. 

Egy volt tanítványom azt mondta, hogy élete legjobb
döntése volt, hogy angol-magyar kéttannyelvû képzésre
jelentkezett.

– Ha lehetõséged lenne, milyen változtatásokat javasol-
nál az oktatásért felelõs minisztériumnak a kéttannyelvû
képzésben?

– Azt hiszem, hogy a dolog nem a felsõbb irányítás
szintjén, hanem iskolai szinten dõl el, a tanár lelkesedése,
szakmai hozzáértése, motiváltsága, szorgalma a döntõ.
Talán a tanári hivatás nagyobb erkölcsi és anyagi elisme-
rése kívánatos lenne.

– Miben nyújt többet egy átlagos középiskolánál a Bo-
lyai az idegen nyelv tanulás terén? 

– Azért nyújthat többet, mert a diákok motiváltak. Sen-
kit sem lehet megtanítani, ha õ nem akarja, mi tanárok
csak megkönnyítjük a tanulást a diákoknak. Különbözõ
lehetõségeink vannak, amelyekkel élményszerûbbé, és
hatékonyabbá teheti iskolánk a nyelvtanulást (anyanyelvi
lektor, diákcserék, tanulmányutak, Bolyai Kör, versenyek,
idegen nyelvi könyvtár).

– Milyen fejlõdési lehetõségeket látsz?
– A világ sokat változott az alatt a 30 év alatt, amióta el-

kezdtem a tanári pályámat a Bolyaiban. Óriási fejlõdés
ment végbe a technika világában. Az idegen nyelv tanulá-
sában ennek mindig is fontos szerepe volt. Jelenleg az in-
teraktív táblák alkalmazása teheti még élményszerûbbé az
oktatást.  

– Számtalan tanulót készítettél már fel különféle verse-
nyekre angol nyelvbõl. A nyelvtanuláson túl milyen elõnyö-

ket jelent a versenyzés a diák szempontjából/szemszögébõl?
– A versenyzéssel mindenképpen többlettudáshoz jut-

nak, amelyet a késõbbiekben jól tudnak kamatoztatni, de
legfõképpen rutint szereznek, mivel nem csak saját taná-
ruk elõtt kell angol nyelven megszólalniuk. Volt olyan ta-
nítványom, akit ösztönöznöm kellett, hogy vegyen részt
egy pályázaton, (sikerrel járt) amely késõbb meghatározó-
vá vált életében, - most külföldi egyetemen ad elõ. 

– Gyûjtsünk „leg”-eket! Melyik verseny a legnehezebb, a
legérdekesebb, a legszínesebb? Mi a legemlékezetesebb ver-
senyélményed?

– Az OÁTV és az OKTV a legnehezebb.
A legszínesebb a kéttannyelvû iskolák számára szerve-

zett civilizációs verseny, persze ez is nehéz, mert a felké-
szülési anyag az utóbbi években a kijelölt forrásokon kívül
az internet, amely - mint tudjuk - végtelen lehetõséget biz-
tosít, de annyi idõvel nem rendelkeznek a felkészülõk.
Ezeken az országismereti versenyeken egy-egy történelmi
korszakot jelölnek ki a felkészüléshez, melyet gazdasági,
kulturális, politikai, stb. aspektusból kell tanulmányozni. 

A versenyzõknek az ismereteken túl jó elõadó képes-
séggel is kell rendelkezni, színpadon is be kell mutatni egy
jelenetet, amelyet szintén nekik kell kitalálni tanáraik se-
gítségével az adott kor jellegzetességéhez kapcsolódva.

Legemlékezetesebb versenyélményem az volt, amikor
egyszerre két tanítványom is versenyzett az angol OKTV
döntõjében, és amikor jelenlegi kedves kollégám, Batki Ar-
nold, szóbeli feleletét hallgattam, annyira izgultam, hogy a
fiam boxmeccset játszott a pocakomban, akkor voltam
ugyanis hathónapos terhes. Meg is lett az eredménye,
mert harmadikok lettünk. 

De nagyon emlékezetes az elmúlt tanévben elsõ alka-
lommal megrendezett országos civilizációs vetélkedõ,
amelyet a kéttannyelvû általános iskolák számára szervez-
tek. Nagy lelkesedéssel készültünk rá, már csak azért is,
mert Skócia volt a téma és nekem ez a kedvencem, ebbõl
készítettem az oktatás-informatikusi szakdolgozatomat,
miután az elõzõ évben jártam ebben az országban. Nagy
örömünkre sikerült megnyernünk a vetélkedõt. 

– Nagyszerû hallani, hogy a friss, hatosztályos kéttan-
nyelvû képzésünk máris ilyen eredményekkel büszkélked-
het. S az is csodálatos, amilyen lelkesedéssel beszélsz a közös
munkátokról, hogy az újabb és újabb feladatok milyen rej-
tett energiáidat szabadítják fel. Biztos vagyok benne, hogy
vannak még tartalékaid, ami erõt adhat az odaadó tanári
munkádhoz, az iskolai nyelvtanítás korszerûsítéséhez, fej-
lesztéséhez, amely során további hasonló sikereket kívánok!
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Hullámvasúton
Nagy Csaba tanár úr

Még az érettségi idõszaká-
ban, de már kevésbé megfeszí-
tett idõben beszélgetek Nagy
Csaba kollégámmal, hisz a tan-
testület egyik legfiatalabb tagja-
ként elnyerte iskolánk rangos
kitüntetését, a Bolyai Emlékpla-
kett- és Díszokiratot. Kérdezem
õt élményeirõl, különleges, rit-
ka szakpárosításáról, a mai fia-
talokról, s a tanári munka né-
hány sajátosságáról.

– Hogyan élted meg a díját-
adást?

– Egyáltalán nem számítot-
tam rá. Úgy érzem – éreztem akkor is –, hogy feladataimat
megcsináltam, kötelességeimnek eleget tettem. A Bolyai
Napok nyitó ünnepségén a kivetítõ árnyékában hallottam,
hogy az én tantárgyamról, tudományterületemrõl beszél-
nek, és eléggé meglepett, amikor a nevemet hallottam. Na-
gyon jólesett, hogy a munkámat gimnáziumunk rangos
kitüntetésével ismerte el a vezetõség.

– Igen, az ember jó érzéssel veszi át az elismerést, vi-
szont én még emlékszem arra a tapsviharra is, amit a gye-
rekektõl, tanítványaidtól kaptál. Mennyivel jelentett ez töb-
bet, mást a számodra?

– Nagy örömmel töltött el, hogy õk is elismerõen véle-
kedtek a tapssal arról, hogy én is a kitüntetettek közt sze-
repelek. Gondolom, örültek, hogy a földrajz- vagy angolta-
náruk kap elismerést.

– Szerinted diákjaink számára is fontos az elismerés, a
dicséret, motiválja õket a jobb tanulásra, az igényesebb
munkára?

– Mindenféleképpen. Motiváció nélkül tanuló nem tud
létezni, mert akkor nem érzi a lényegét annak, amit csinál.
Van rá jó példa, hogy aki motivált egy adott cél érdekében,
az el is tudja érni azt.  Egyik tanítványom példáját szoktam
emlegetni azoknak, akik bizonytalanok. Nem titok, diá-
komnak, Juhász Áronnak az az elképzelése, hogy a föld-
tudományi és földrajz szakot párhuzamosan tanulja, hi-
szen a családjában is nagy hagyománya volt ennek. A kü-
lönbözõ országos földrajzversenyeken fedezte föl ennek a
szépségét és értelmét. Iskolatársai elõtt egy igen motivált,

céltudatos ember példája lehet
a jövõben is.

– Igen, ilyenekre valóban
szükség van. Különleges a szak-
párod: egy humán és egy ter-
mészettudományos tárgy páro-
sítása. Hogyan alakult annak
idején a választásod, ki vagy mi
befolyásolta, hogy ilyen tudo-
mányterületeken mélyítetted el
tudásodat?

– Az angol nyelvet a gimná-
ziumban kezdtem el tanulni,
és nagyon hamar kimagasló
eredményeket tudtam elérni belõle tanulmányi szinten,
versenyeken azonban nem mérettettem meg. Tulajdon-
képpen úgy éreztem, hogy ebbõl lehet valami a jövõben,
és talán megsejtettem nyelvérzékemet. Az angol nyelv ér-
dekelt, és kíváncsi voltam, hogyan és milyen módon lehet
magasabb szintre fejleszteni tudásomat. A földrajz pedig
általános iskolás korom óta a kedvenc tantárgyam. A kö-
zépiskolában sem vették el tõle a kedvemet, és mindenfé-
leképpen érdekelt a tartalma: mindaz, ami minket körül-
vesz, az miért van? hogyan változik ? mi az én szerepem
benne? hogyan tudom megváltoztatni? vagy ha változik a
környezetünk, akkor az milyen hatással van ránk?  Úgy
érzem, hogy nyitott szemmel lehet és érdemes menni a
világban, s ebben a földrajz tantárgy segít. 

– Melyik tárgyadat tanítod nagyobb örömmel, és ho-
gyan viszonyulnak tanítványaid a földrajzhoz és az angol
nyelvhez?

– Nincs preferencia, én mind a kettõt szívesen tanítom.
Igazából az órára való felkészülés az, ami az egyik vagy a
másik rovására mehet: az egyikbõl többet, a másikból né-
ha kevesebbet tudok egy nap elsajátítani, a friss dolgoknak
sajnos idõ hiányában nem mindig tudok utána járni, és ez
zavar. Talán egy picivel könnyebb az angol nyelv tanítása,
a földrajzé viszont kihívást jelent minden szempontból, ott
mindig napra késznek kell lenni.

A kérdés második felére azt tudom válaszolni, hogy
azokban a csoportokban, amelyekben angolt tanítok, szin-
te mindenkin látszik, hogy szereti a tárgyat. Nem tudom, mi
a titkom. Jó érzés, hogy a tanárembernek a törekvését úgy

Nagy CsabaLékóné 
Lantos Zsuzsanna
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honorálják meg diákjai, hogy próbálnak erõfeszítéseket ten-
ni, hogy eredményesek legyenek belõle, és ez az õ érdekük
is. A földrajz nagyon kevesek érdeklõdését fogja meg sajnos.
Úgy vélem, hogy  egy minimális földrajztudás nélkül senki
ne akarjon túlzó vágyakat táplálni a Föld különbözõ tájain,
mert azt se tudja, hova megy, és ott mit talál.

– Hasznos, hogyha az ember tájékozódni tud a világ-
ban. Sajnos, egyre kevesebben választják érettségi tárgy-
ként a földrajzot, ezzel ellentétben azonban a versenyeken
nagyon szép eredményeket érnek el tanítványaid. Miben
látod az okát ennek az ellentmondásnak?

– Úgy érzem, hogy fiatalabb korban mélyebben érdek-
lõdnek a tantárgy iránt, viszont amikor elérik a 10.-et,
amikor fakultációs tárgyat kell választani, mindenki or-
vos, ügyvéd, menedzser és a nemzetközi tanulmányok
szakembere akar lenni, amihez nem felvételi tantárgy a
földrajz. Én ebben látom az egyik alapvetõ problémát. A
földrajz tantárgy témakörében nagyon nyitott, és nem te-
szi lehetõvé ez a nyitottság, hogy helyet találjon magának
a felvételi tantárgyak körében, hiszen a jelölt nagyon el
tud kalandozni a feladatok kifejtésében, a kérdések meg-
válaszolásában, ezért nem alkalmas a mérésre. Ezt a meg-
állapítást már több szakmabeli kolléga és egyetemi tanár
is megerõsítette.

– Nézzük a másik tárgyadat! A nyelvtanár viszonylag
magas óraszámban tanítja a diákokat, ez lehet heti 3-5,
esetleg a két tanítási nyelvûben 12 óra is. Ebben az idõke-
retben nevel, tanít, és nagyon sokféle készséget fejleszt. Mi-
lyennek látod tanítványaid viszonyulását az angol nyelv-
hez, a nyelvtanuláshoz?

– Én a tanulók 99%-ában a legpozitívabb hozzáállást ta-
pasztalom az angol nyelv iránt is. Egyszerûen szükség van
nyelvtudásra, és az angol annyira elterjedt és annyira nép-
szerû, hogy ennek a tanulása szinte elengedhetetlen a fia-
talok számára, hogy meg tudják állni a helyüket, bárhova
jutnak. Természetesen ez minden más idegen nyelvre is
igaz. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a hozzáállásuk
minden évfolyamon jó a nyelvtanuláshoz. Idõsebb fejjel
belátják azt is, hogy szükség van rá, ha nem is érettségi, de
nyelvvizsga szinten mindenképpen. A fennmaradó 1%
nem érzi a lényegét az idegen nyelv ismeretének, de ennek
a hátterében más ok is lehet.

– A tanításon kívül sok feladatot kaptál, ill. vállaltál már
gimnáziumunk életében. Egyik vezetõjeként koordinálod a
Bolyai Kör munkáját, szervezed a Bolyai Napok tudomá-
nyos ülésszakát, a tanév végén a helyismereti napokon a
fõzõversenyen szakács vagy. Tanév közben milyenek a

napjaid, munkanapjaid? És hogyan éled meg ezeket a
plusz feladatköröket?

– Nekem mindig is az volt az elsõ számú, hogy jól és
érthetõen tanítsak és mindig azt, amit kell, és utána jöhet-
nek a pluszok. Néha a mérleg nyelve elbillen - sajnos -
nemcsak egyensúlyba, hanem a másik serpenyõ irányá-
ba. Egy tanév közbeni munkanapomat egy hullámvasút-
hoz tudnám hasonlítani, amin elromlott a fék: egyfolytá-
ban körbemegy, le- föl, oldalra, víz alá, mindenfelé, és né-
ha olyan jólesik belõle kiszállni. 

– Azért kívánom, hogy találd meg néha a fékpedált,
hogy fel is tudj töltõdni. Milyen céljaid, szakmai terveid
vannak? 

– Tulajdonképpen én mindig is azt terveztem, hogy ez-
zel a két tudományterülettel próbálok meg érvényesülni,
ha az angol nyelvet tekintjük, akkor ez akár valami külföl-
di próbálkozást is jelenthet a késõbbiekben. A földrajzot
sem szeretném hanyagolni, és a jövõben egy olyan mun-
kát próbálok meg magamnak elképzelni, ahol érvényesít-
hetem tudásomat, ahol szükség van szakértelemre, ta-
pasztalatra, gyakorlatra és talán még az angol nyelvet is be-
le lehet szûrni. Manapság a társadalmi-gazdasági bizony-
talanság nemcsak nekem, de az elkövetkezendõ generáci-
óknak is nagyon nagy kérdõjelet taszít az útjukba, és ezt
nagyon nehéz megkerülni. Aztán a jövõ számára csak ki-
tartást tudok kívánni, hiszen bármilyen okos vagy elhiva-
tott az ember, de hogyha nincs kitartása, akkor nem fog
boldogulni. 

– Szerinted milyen napjainkban a pedagógus pálya
megítélése? 

– Kettõs, hiszen a közvélemény is mást mond, és aki
benne van, és tapasztalja nap mint nap, az is másként vé-
lekedik róla. És azt hiszem, az utóbbi látja át igazán
mindennek a lényegét és a jelentõségét. A köztudatban
még mindig az él, hogy nekünk pedagógusoknak ott a
nyár, a rengeteg szünet, nem kell bent maradni x órát  az
iskolában, a tanár hazamegy, azt csinál,amit akar. Ezzel
szemben van a másik oldal, amit a pedagógusok valóban
csinálnak, igaz, hogy van nyári szünet, de addigra már se
hall se lát senki, és év közben pedig a hajrát és a megter-
helést csak nagyon erõs cérnával lehet bírni. És ezt még te-
tézi a felelõsség és a felelõsségtudat.

– Sok fontos dolgot említettél. Én mindehhez jó egészsé-
get kívánok, sikerüljön valóra váltani az elképzeléseidet,
lelkesedésed, kitartásod, elhivatottságod pedig még sok di-
ákot vezessen a földrajz és az angol nyelv világába.
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Némethné Agócs Orsolya

– Volt-e szereped abban,
hogy gyermeked a Bolyai Já-
nos Gimnáziumot választotta?

– Volt szerepem, szere-
pünk a férjemmel - ez közös
döntés volt. Legnagyobb
gyermekünk Attila, - hiszen
mindhárom fiú a Bolyai
Gimnázium tanulói voltak -
5-6.osztályos korában dön-
töttünk így. Általános iskolá-
ban nem láttuk igazán a fej-
lõdési lehetõségeket képes-
ségeihez mértnek. Ekkor vá-
lasztottuk a hatosztályos

gimnáziumot, amit azóta sem bántunk meg.
Azt hiszem, mindent elárul az, mikor a gyermek az

elsõ hetekben egyszer hazajött és ezt mondta: „Anya
olyan furcsa, itt mindenki tanulni akar.”

– Hány évig voltál a Szülõi Választmány tagja? Ön-
ként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?

– Hét évig voltam választmányi tag. Felkérésre vállal-
tam, önként. Személyes ismeretségem volt az osztály-
fõnökkel, ezért kért meg, és én örömmel vállaltam.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Mint mindenkinek, nekünk is új volt minden. Új

volt, hogy a gyermekeinket „felnõtt gyermekként” ke-
zelik az iskolában. Komoly munka folyik az órákon,
ugyan akkor a közös programokon délutánonként
közvetlen jó kapcsolat mûködik tanár és diák között.

Új volt, hogy gondozzák a tehetségeket, hogy min-
denki kibontakoztathatja érdeklõdésének megfelelõen
tudását, ügyességét. 

Új volt, hogy lehetõséget biztosít az iskola a rendez-
vényeivel, hogy tehetségüket meg is mutathassák a
gyermekek a közönségnek.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

– Az iskola és szülõk kapcsolatát én közvetlen, ba-
rátinak érzem. Tisztelet és elismerés van mindkét
részrõl. Mint szülõk becsüljük azt a munkát,  amit a
gyermekeinkkel végeznek tanáraik, részükrõl viszont
érzõdik a tisztelet aziránt, ahogy segítjük õket ebben a

munkában. Az iskolavezetés
minden apró segítséget na-
gyon hálásan, szívesen fo-
gad, ez nagyon jól esik a mai
személytelen világban. 

Úgy érzem az SZMK köz-
ponti szerepet tölt be ebben,
tökéletes egység az iskola gé-
pezetében. Nemcsak névleg
mûködik, hanem sokak oda-
adó munkájával jól betölti
szerepét. Tolmácsolja és irá-
nyítja az elvégzendõ felada-
tokat és elismeri, értékeli az
elvégzett munkát.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza legszíveseb-
ben? Milyen közös programok voltak? Jónak tartottad
ezeket az ismerkedési, találkozási lehetõségeket? Milyen
programokban, feladatokban vettél részt személyesen?

– Hirtelen választani sem tudok. Vannak progra-
mok, amik nekem, mint szülõnek emlékezetesek. Szí-
vesen gondolok vissza a szülõk-nevelõk báljára, a fõ-
zõversenyekre.

De legalább olyan fontosak azok a programok,
amik a gyermekeimnek kedves emlék, gazdag él-
mény. Ilyenek voltak az angliai utazások, diáknapok,
színvonalas iskolai ünnepségek, fellépések.

Az ezekre való felkészülés mindig jó közösségfor-
máló értelmes idõtöltés volt.

– Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?
– Voltak segítõim, kialakult egy kis mag, akikre

mindig számíthattunk.
– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a

fiad?
– Attila fiam a Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénz-

ügy és Számvitel szakán másodéves hallgató. Gergõ az
idén kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egye-
tem testnevelõ-edzõ szakán.

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem ezt a nagyon megtisztelõ elismerést és
díjat, melyet a munkámért kaptam. Azért a munkáért,
amit szülõként – számomra – természetes, hogy meg-
teszek, hiszen gyermekeimért teszem. KÖSZÖNÖM!

Némethné 
Agócs Orsolya

Csabainé 
Freistag Erzsébet
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Prakfalviné Mede Beáta

A szülõi választmány le-
köszönt tagjával, egy kávé
mellett beszélgetünk, közös
dolgainkról a választmány-
ban közösen eltöltött évek-
rõl.

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola Pat-
rónus díjára lehet büszke az
egykori Bolyais diák,
Prakfalviné Mede Beáta. Sok
víz folyt le a Tarján-patakon,
amíg az egykori megilletõ-
dött diák immár szülõként

tért vissza egykori alma máterének falai közé.
Felelevenedtek a régi emlékek, és azok a nagy tudá-

sú és nagy tiszteletnek örvendõ tanárok, akik elindí-
tották a pedagógiai pályán, és a mai napig példakép-
ként állnak elõtte. Sokat köszönhet egykori mesterei-
nek, különösen a teljesség igénye nélkül Peák
Istvánnénak, Jutka néninek, aki emberségével, empá-
tiájával szerethetõvé tette a matematikát. Antal
Elemérné Éva néninek, aki a nyelvek világát nyitotta
meg számára, és Herold Laci bácsinak, akinek szelle-
misége áthatotta az egész gimnáziumi létet.

– Az elõzõekben leírtak alapján költõi kérdésként
hathat: Milyen szereped volt gyermekeid iskolaválasz-
tásában? 

– A döntés az övék volt, de természetesen, mivel
férjem is bolyais diák volt, terelgettük õket az általunk
preferált intézménybe. Így András fiunk és Anna lá-
nyunk is itt kezdte el középiskolai tanulmányait. And-
rás júniusban érettségizett, Anna pedig a két tannyel-
vû osztály tanulója, neki még három éve van az érett-
ségiig.

András felvételt nyert a BME villamosmérnöki ka-
rára. Bizton reméljük, hogy az itt kapott muníció ki-
tart az egyetemi évei alatt.

– Önként vállaltad a feladatot vagy felkértek?
– Igen önként vállaltam, szívesen dolgoztam együtt

a szülõtársaimmal, a gyerekek érdekében az iskoláért.
Pedagógusként tisztában vagyok vele, hogy milyen se-

gítséget jelent egy tettrekész
szülõi gárda, ami szerencsé-
re a választmány valamennyi
tagjáról elmondható.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben?

– Visszapörgetve az el-
múlt négy évet, szívesen
gondolok vissza a Bolyai es-
tékre, ahol a gyerekek szín-
vonalas produkciókat mutat-
tak be, a Szülõk-Nevelõk bál-
jára, ahol jó hangulatban
mulathattunk és beszélget-
hettünk a nevelõkkel.

– Hogy ajánlanád az iskolát egykori diákként illet-
ve szülõként a középiskolát most választóknak? 

– Ajánlom az iskolát mindazon általános iskolás di-
ák és szüleik számára, akik a hangulatos diákévek
alatt szeretnék megszerezni a továbbtanuláshoz szük-
séges piacképes, tartós ismeretet.

– Az osztályon belül voltak segítõid? 
– Igen az osztályban a másik választmányi taggal

kart karöltve közösen végeztük a munkát.
– Számítottál erre a megtisztelhetõ díjra?
– Nem, meglepetésként ért. Nagyon büszke vagyok

rá, hogy négy éven keresztül a választmány tagja le-
hettem.

Prakfalviné 
Mede Beáta

Budafoki Gábor
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Interjú egy sportemberrel – beszélgetés Kovács Anettel

– Miért kaptad a díjat?
– A 2010/2011-es tanév-

ben a Bolyais Öreg Diákok
Egyesülete-Díjat az 5 év so-
rán elért sporteredményeim
alapján ítélték nekem. Min-
dig képviseltem az iskolát a
megyei atlétikai versenye-
ken, és országos tájfutó diák-
olimpián is hoztam az ered-
ményeket.

– Meglepõdtél vagy várha-
tó volt a jutalom?

– Nem mondhatnám,
hogy számítottam rá, najóó

persze titkon mindig is reméltem hááátha.., mivel elõ-
zõ évben Koós Brigi barátnõm kapta a díjat, és ez igen
jól mutatott volna egymás mellett. Most viszont Nagy
Dáviddal együtt kaptuk meg, ami így még nagyobb
meglepetés volt, de sokkal nagyobb az öröm, mivel
ketten részesülhettünk benne! (Ezúton is még egy-
szer gratulálok Neki!)

– Mit tanulsz most, azt, amit szerettél volna? Miért
azt a szakot választottad?

– Nehéz volt kilépni a nagybetûs életbe, hátrahagy-
va mindazt, ami olyan jól megszokott volt. 

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán tanulok testnevelõ-edzõ sza-
kon. Az elsõ kérdés persze mindig ez: Akkor tesi tanár
leszel? – Nem, ez nem csak errõl szól. Kis korom óta
sportolok, így nem volt nehéz a döntés, hogy ebbe az
irányba folytatom tovább a tanulmányaimat. 

Nálam ez már szenvedély! Eljutottam oda, hogy
szeretnék valami értéket és a tudásomat továbbadni
másoknak, a tanítványoknak.

Egészséges életmódra nevelni õket, másokon segí-
teni és megszerettetni velük a mozgást, a sportolást,
ami számomra mindig is elsõdleges szereppel bírt az
életben.

Most sok új és érdekes dolgot tanulok, végre csak
azt, ami igazán érdekel! Bár néha elég fura érzések ka-

varognak bennem, hiszen
elég késõn érõ típus vagyok,
gyerekes, és hát pont én ké-
szülök tanári pályára?  Hát
idõvel elválik, hogy megko-
molyodok-e és felnövök-e a
feladathoz.

– Hiányzik a Bolyai? Leg-
jobb élményed?

– A Bolyai nagyon hiány-
zik, sokszor szívesen vissza-
mennék! A régi osztályom, a
kis barátaim, na meg a szek-
rényem! Az amerikai csere,
és a többi kirándulás. Sok kedves emlék fûzõdik ide.
Szerettem a tesi tanáriba is lógni, ott mindig elbújhat-
tam, ha valami nyomaszott! 

A tesi elõkészítõ jó hangulata, na meg az ottani
szenvedések, a versenyekre utazás a kisbusszal, a
SESE-pályán az atlétika versenyek, Cserkúti tanárnõ
biztató szavai a pálya szélérõl.. Õ volt a nagymamám
ott (hûû! nem hittem volna, hogy ennyire mély érzé-
sek jönnek majd elõ.)

Nehéz kiemelni mit is írjon az ember a sok szép
emlék közül. 

Nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választot-
tam, hiszem tudom, hogy az itt eltöltött 5 év emlékei
elkísérnek majd életem során, és bármikor ha vissza-
gondolok rá, akkor boldogsággal tölt el, hogy én is
bolyais lehettem.

– Azt megbeszéltük, hogy jövõbeli terveidrõl nem
beszélünk, de mégis megkérdezlek.

– Jövõbeli tervek, még nincsenek készen. Szeret-
nék külföldre is kijutni, ott is tanulni, hogy kamatoz-
tathassam az itt megszerzett angoltudásomat, világot
látni. Késõbb a Mesterképzésen a gyógytestnevelés
szakot végezném el. Nem szeretek elõre tervezni,
majd megyek, amerre a szél fúj.

– Köszönöm válaszaidat és további eredményes, ki-
tartó és sikeres eredményeket kívánok neked vala-
mennyi bolyais diák nevében.

Kovács AnettFodor Csilla
11.C
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Bolyaiból a Semmelweisre
Interjú Kovács Barbarával

Iskolánk a 2010/2011-es
tanévben is díjakkal jutal-
mazta a tanulmányi téren,
sportban vagy közösségi
munkában kiemelkedõen
teljesítõ végzõsöket; közülük
az egyik Kovács Barbara 13.
C osztályos tanuló volt. 

– Milyen érzés volt átvenni
az ötéves munkádért járó ki-
tüntetést?

– Nagyon örültem, mikor
megtudtam, hogy kitüntetést
fogok kapni. Szerettem a Bo-
lyaiba járni, és büszkeséggel

töltött el, hogy egy ilyen jó közösség tagja lehetek. 
– Miért pont a két tanítási nyelvû képzésre jelent-

keztél?
– Hetedikes lehettem, amikor a megyei hírlapban

elõször olvastam a Bolyai két tanítási nyelvû képzésé-
rõl. Mivel az angol nyelv mindig is az egyik kedvenc
tantárgyam volt, így számomra nem volt kérdés a vá-
lasztás.  Ekkor odaálltam a szüleim elé, és kész tény-
ként közöltem velük, hogy jelentkezésemet a Bolyai
két tanítási nyelvû képzésére fogom beadni nyolcadik-
ban. Õk mindenben támogattak, én pedig eddigi éle-
tem egyik legjobb döntésének tartom.

– Melyik egyetemen, milyen területen folytatod a ta-
nulmányaidat? Van-e különleges oka, hogy ezt az isko-
lát választottad?

– A továbbtanulásommal kapcsolatban két dolog-
ban voltam teljesen biztos: mindenképpen emberek-
kel szeretnék foglalkozni, segíteni szeretnék rajtuk.
Voltak tantárgyak, amelyek különösen közel álltak
hozzám, mint a nyelvek és a biológia. Tízedikes lehet-
tem, amikor eldöntöttem, hogy orvos szeretnék lenni.
Éveken keresztül kitartottam az elhatározásom mel-
lett, aztán az utolsó évben elbizonytalanodtam. Két-
pólusú személyiség vagyok, szeretem például a ma-
gyar irodalmat is. Néhány hónappal a jelentkezésem
elõtt fogalmam sem volt, mit is szeretnék igazán. Tet-
szett a pszichológia, a gyógypedagógia, de az anglisz-

tika szak is. Naponta 10–15-
ször változott a véleményem
a jövõképemmel kapcsolat-
ban. Világéletemben határo-
zott, céltudatos lány voltam,
és szörnyûnek tartottam,
hogy egyik legfontosabb
döntésem elõtt ennyire ta-
nácstalan vagyok. Végül sok,
számomra fontos ember vé-
leményét kikérve, végighall-
gatva, úgy döntöttem, nem
változatatom meg az eredeti
elképzelésemet, és a buda-
pesti Semmelweis Egyetem általános orvosi szakát je-
lölöm meg elsõnek. Sikerült a felvételim, túl vagyok az
elsõ néhány héten, és most úgy gondolom, nem dön-
töttem rosszul. Remélem, az elkövetkezõ néhány év is
ezt fogja igazolni. 

– Milyen volt a gólyatáborban elõször látni a sok új
arcot? Milyen programokat szerveztek nektek, hogy
jobban megismerhessétek egymást, illetve magát az
egyetemet?

– Hogy õszinte legyek, nagyon féltem a gólyatábor-
tól. Alapjáraton nyitott személyiség vagyok, de mindig
izgulok, ha ismeretlen társaságba kell mennem. Sze-
rencsére teljesen alaptalan volt a félelmem. Minden
csoporttársam nagyon aranyos, és az instruktoraim
(felsõbb évesek) fantasztikusak. Arra törekedtek,
hogy valódi csapattá kovácsolódjunk. Szerveztek ne-
künk egy érdekes feladatot is. 

Ez késõ este-kora éjjel történt, teljesen sötét volt.
Az instruktorok kettéosztottak minket, és egy speciá-
lis módon összekötötték az egy csoportba tartozókat.
A szemünket bekötötték, így semmit nem láttunk. A
feladatunk az volt, hogy az instruktorok által kialakí-
tott akadálypályán végighaladjunk. A pálya végén
megérkeztünk egy 1,5–2m magasságban kettéágazó
fához. A kendõket levehettük a szemünkrõl: a két
csoport a fa két ellentétes oldalán állt. A csoportok
minden tagjának át kellett kerülnie a másik oldalra a
fa megmászásával úgy, hogy a fa vonalát nem léphet-

Kovács BarbaraOrosz Elvira
12.C
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tük át, és még össze voltak kötve az egy csoportba
tartozók. 

Elõször azt hittük, hogy az instruktorok átvágnak
bennünket, és ez a híres-hírhedt „szívatás” része a tá-
bornak, de az arcukat látva hamar ráébredtünk, hogy
ez teljesen komoly. Az egésznek különleges hangula-
ta volt, csak fáklyák világítottak körülöttünk, és elsõ
hallásra a feladat is veszélyesnek tûnt. Aztán lassan rá-
jöttünk, hogyan lehet megvalósítani balesetmentesen
a dolgot, és két óra múlva mind a negyvenhatan a fa
másik oldalára kerültünk. Ezután el kellett monda-
nunk, ki mit érez a feladatot teljesítve. Boldogok vol-
tunk, hogy olyan csapat verõdött össze a táborban,
amelynek tagjai kölcsönösen segítik egymást. Végül
az egyik instruktorunk elárulta, hogy ez a feladat az
elkövetkezõ 6 évünket szimbolizálja. Ezek alatt az
évek alatt is lesznek olyan dolgok, amelyek teljesítése
nem lesz könnyû, de egymást segítve és támogatva
nincsenek lehetetlenek. 

– Milyen órákra jársz, sikerült-e beilleszkedned, el-
igazodsz-e a városban?

– Nehéz volt megszokni ezt a teljesen más életet.
Azért is, mert nagyon nem akartam elköltözni otthon-
ról. Számomra megterhelõ volt lelkileg, de rengeteg se-
gítséget kapva – mind a családomtól, mind a barátok-
tól – mára már teljesen sikerült megszokni és megked-
velni az új életemet. Az egyetem is nagyon tetszik, fõ-
leg az anatómiaóra, bár nehéz is egyben. A városban
való tájékozódásban még igénylek némi útbaigazítást,
de mindig megtalálom az adott úti célt. 

– Fontos-e a nyelvtanulás a továbbiakban is?
– A nyelvek mindig érdekeltek, de sajnos az egyete-

men jelenleg nincs lehetõségem arra, hogy fejlesszem,
vagy legalább szinten tartsam a nyelvtudásom órai ke-
retek között. Viszont sok külföldi diák jár az egyete-
münkre, és sokszor egy épületben is vannak óráink.
Személy szerint próbálok minél többet kommunikál-
ni velük, akár a német, akár az angol nyelvû diákok-
kal. Az anatómiai konzultációmon is két angol lánnyal
vettem részt. Segítettünk egymásnak, és megbeszél-
tük azokat a dolgokat, amiket a gyakorlatvezetõink a
könyv anyagához képest plusz információként mond-
tak el. 

– Ha néhány szóval kellene jellemezned a bolyais
éveidet, akkor ezeket mondanád:

– Barátokkal teli, tanulós, felejthetetlen.

– Milyen felejthetetlen élményeid kötõdnek a gim-
náziumhoz? Van-e olyan, amit inkább elfelejtenél?

– A külföldi utazásokra egész életemen át emlékez-
ni fogok. A barnstaple-i város virágairól, Lynton mese-
szép tájáról, a Rajna-vízesés szépségérõl és a Mainau
szigetén élõ lepkékrõl még az unokáim is hallani fog-
nak.  Azt sem fogom elfelejteni, mikor a jelvényava-
tónkon éppen hogy ritmusra, remegõ lábakkal lépked-
tünk lefelé a lépcsõn.  Ami a kérdés másik részét illeti,
semmi olyan nincs, amit szívem szerint kitörölnék a
bolyais éveimbõl… szép 5 évet töltöttem ott! 

– Mit üzennél volt tanáraidnak, a bolyais diákok-
nak; mit a gólyáknak és mit a végzõsöknek?

– Kedves tanáraimnak ezúton is szeretném megkö-
szönni azt a sok támogatást, biztatást és ismeretanya-
got, amit 5 év alatt kaptam. Sikerekben gazdag, jó
munkát kívánok nekik!

A gólyáknak üzenem, hogy legalább annyi élmény-
nyel gazdagodjanak a gimis éveik alatt, mint én, sze-
ressék, és legyenek büszkék iskolájukra! A végzõsök-
nek sok sikert és kitartást az utolsó évre! Kellõképp él-
vezzék ki szalagavatójuk minden percét, mert az (is)
hatalmas élmény! Tudom, hogy lelkileg már talán a
felsõoktatásban tervezett éveikre koncentrálnak, azért
használják ki az utolsó bolyais hónapokat, mert (ta-
pasztalatból mondom), eljön még az  idõ, mikor szíve-
sen átélnék újra azokat!

– Köszönöm az interjút!



– Tavaly te kaptad meg az
egyik BÖDE-díjat – amihez
egyébként gratulálok –, mit
éreztél, amikor a te neved hang-
zott el?

– Elõször is nagyon megle-
põdtem. Nem számítottam rá,
nem is gondolkodtam rajta,
hogy esetleg megkaphatom,
úgyhogy nagy meglepetésként
ért a dolog. Viszont nagyon
örültem neki, és persze büszke
voltam rá, hogy kiérdemeltem.

– Gratulálok. Tehát akkor
mondhatjuk, hogy ez az itt töl-

tött hat éved „megkoronázása” volt. De mit is takar ez a
BÖDE-díj tulajdonképpen? Mit tettél érte?

– A BÖDE-díjat az öregdiákok egyesülete adományoz-
za azoknak, akik kiemelkedõ tanulmányi eredményeket ,
és/vagy valamilyen versenyen kiemelkedõ eredményt ér-
tek el. Én egy országos francia helyesírási versenyen indul-
tam, és 4. helyezett lettem, tulajdonképpen ezt tekintem a
legfõbb oknak, ami miatt a díjat megkaptam.

– Ehhez megint csak gratulálok! Szóval a francia nyelv
elég szerves része volt az életednek. Mi a helyzet vele most,
az egyetemen?

– A francia nyelvet továbbra is tanulom, ráadásul sze-
rencsémre egy francia anyanyelvû tanárral. Az év végén
szeretnék egy felsõfokú nyelvvizsgát tenni, jelenleg erre
készülök. És külön szeretném megjegyezni, hogy nagyon
sok pluszt adott a tanulmányaimhoz francia nyelvterüle-
ten Dembrovszky tanárnõ, aki az egyik legmeghatáro-
zóbb tanárjelenség az életemben.

– Itt nõttél fel, ebben az iskolában. Biztosan számtalan
élmény fûz hozzá. Mégis, mi az, ami a legjobban hiányzik?

– Igazából hiányzik az, hogy egy kicsit odafigyeltek
ránk, hogy a tanárokkal sok mindent meg tudtunk beszél-
ni. Itt már felnõttek vagyunk, vannak olyan elõadások,
ahol ötszáz feletti a létszám, úgyhogy cseppet sem figyel-
nek ránk oda. És persze hiányoznak a kis csínytevések,
amikor nem esett jó bemenni órára, és elbújtunk a tanár
elõl, vagy butaságokat firkáltunk a dolgozatokra... és fél-
tünk a tanárok reakcióitól… Itt már ezt nincs értelme meg-

tenni, mert a tanárokat nem ér-
dekli. Hiányzik még a társaság
is, természetesen. Tehát, na-
gyon sok minden hiányzik, na-
gyon kötõdök a Bolyaihoz, hi-
szen 6 évet töltöttem a falai kö-
zött, és szerettem. Egy kicsit
nagyobb önbizalommal indul-
tam neki az egésznek. Örül-
tem, hogy az iskolám egy ilyen
díjjal honorálta azt, hogy felké-
szültem erre a versenyre, és jó
eredményt értem el.

– Milyen egyetemre jársz? A
tanárok adtak-e anno ötleteket, hogy mégis, milyen irány-
ba indulj el? Volt valaki, aki kifejezetten biztatott erre, vagy
teljesen önálló ötlet volt?

– A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazdál-
kodás szakára járok. Igazából önálló ötlet volt, és miután
eldöntöttem, a tanáraim is támogatták ebben.  Mindig is
szerettem a matekot és az idegen nyelveket, talán történe-
lembõl sem voltam olyan rossz, úgyhogy ez az irány telje-
sen megfelelt nekem, és szerencsére ezt a tanáraim is így
gondolták, úgyhogy õk is segítettek nekem, és biztattak,
amit utólag is köszönök nekik!

– Ha most idehívnék magam mellé egy tanárt, hogy vá-
laszoljon egy kérdésedre, ki lenne az, és mit kérdeznél tõle?

– Gonosz vagy! Ezen el kell, hogy gondolkodjak. Kér-
désem nem lenne hozzájuk talán...Viszont az összes ta-
nártól kérnék tanácsot, hogy mit kéne még tennem a jövõ-
ben. Bár gondolom, nem vagy olyan jószívû, hogy oda-
hívd magad mellé az összes volt tanáromat…

– Látod, ebben igazad van! És még egy utolsó kérdés.
Nyilván tudod, hogy három bejövõ osztály van már. Mit ta-
nácsolsz a gólyáknak? (Esetleg valami jó kis puska ötlet?)

– Azt tanácsolom, hogy használják ki azt, hogy még kö-
zépiskolások. Tanuljanak, szórakozzanak, és örüljenek
neki hogy bolyaisok. Most még gyerekeskedhetnek, most
még sok mindent megtehetnek, de késõbb muszáj megko-
molyodni, ha el akarnak érni valamit. Lehet, most még
nem érzik, de késõbb hiányozni fog a Bolyai nekik is... Ké-
sõbb nagyon szép emlékek lesznek ám ezek.

– Köszönöm az interjút!
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1. Az osztályok száma 17
2. Tanulók létszáma 529
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 291
vidéki 231
szlovákiai magyar 7

b) korosztály szerint
általános iskolás 117
gimnazista 407
szakképzésben résztvevõ 3

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 60
8. évfolyam 59
9. évfolyam 76
10. évfolyam 99
11. évfolyam 93
12. évfolyam 116
13. évfolyam 26
14. évfolyam 0
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A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói
címû fejezetek a 2010/2011 tanév október 1-jei állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2010/2011.



Igazgató:
Pálfalvai Zoltán 2006–
testnevelés 1985–

Igazgatóhelyettesek:
Kiss Ernõné (nevelési) 1996–
angol-orosz 1976–
Bagyinszki Boglárka (általános) 2006–
biológia-kémia 1996–

Tanáraink:
Albné Bogárdi Tünde
matematika-angol 2003–
Árpádné Vincze Marietta
magyar-történelem-filozófia 1986–
Batki Arnold
angol-amerikanisztika 1997–
Batkiné Tótok Katalin
magyar-angol 1993–
Berencsikné Gedeon Hajnalka
földrajz-rajz 1987–
Borók Sándorné
könyvtár-pedagógia 2003–
Czene Éva
biológia-testnevelés 1998–
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka
testnevelés 2001–
Czine Rita
ének 2009–
Cserkúti Edit
testnevelés-matematika 1981–
Dembrovszky Zsuzsanna
orosz-történelem-francia 1985–
Gál Petra
biológia-ének 2001–
Gedõcziné Berger Mária
történelem-angol 1984–
Herencsényiné Buchinger Mónika
német 2001–

Holesné Csige Ilona 
történelem-orosz-angol 1987–
Horváthné Scholcz Erika
német-orosz-pedagógia 2008–
Juhász Zsuzsanna 
matematika-fizika 1985
Kancsulik Attiláné
magyar-népmûvelés-
drámapedagógia-könyvtár 1992–
Karádi Tamás László
matematika-fizika 2001–
Konti Csilla 1986–2003
matematika - fizika 2008–
Králikné Bajnóczi Éva
magyar-német 1991–
Lékóné Lantos Zsuzsanna
magyar-orosz-francia 1985–
Lukácsné Deme Tímea
angol 2010–
Luke Seth Skeen
anyanyelvi lektor 2010–
Nagy Csaba
angol-földrajz 2007–
Nagyné Kálóczi Edina
informatika-matematika-testnevelés 2007–
Soósné Axmann Zsuzsanna
matematika-kémia 2000–
Sóvári László
magyar-történelem 1996–
Szabóné Básti Csilla
angol-orosz 1995–
Székyné dr. Sztrémi Melinda
magyar-orosz-német 1981–
Szemán Brigitta
magyar-német 2009–
Tóth Géza
matematika-fizika 1998–
Tóth Zoltán Zénó
testnevelés-matematika 1997–2011
Vincze Béláné Deák Irén Tünde
angol 2001–2011
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AZ ISKOLA VEZETÕI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2010/2011.
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Viszóczky Zsuzsanna
matematika-fizika 1996–
számítástechnika

Zsiveráné Fekete Borbála
angol-orosz 1981–
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde
ügyviteli asszisztens

Németh Attiláné
gazdasági ügyintézõ

Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Árpád Sándor
történelem 2009–
Bakosné Sánta Mária
kémia 2009–
Kelemenné Berta Mária
német nyelv 2009–

Molnár Péter
rajz és mûalkotások elemzése 2010–2011
Szilágyi Éva
angol nyelv 2009–2011
Vinkóné Kovács Mária
magyar nyelv és irodalom 2009–2011



Augusztus
Az év tervezése, tantárgyfelosztás
Tábor a kezdõ évfolyamosok részére
Tankönyvárusítás
Alakuló értekezlet
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Munkaközösségi foglalkozások
Munkaterv készítése
Órarend készítése
Osztályfõnöki munkaközösségi megbeszélés
Két tanítási nyelvû értekezlet
Nyitó értekezlet
Városi tanévnyitó (sportcsarnok)

Szeptember
Tanévnyitó 
A dicsõségfal elkészítése
Szülõi választmány ülése
A 11., 12. évfolyam emelt szintû felkészítõre jelentkezé-
sek pontosítása
Angliai út 
Tanévnyitó Fesztivál
Bányarém Fesztivál
Szülõi értekezletek
Bolyai kör – Elsõsök bemutatkozása
A mese napja (rádiós mûsor)
OKTV jelentkezések
Tantermek szépítése
Tûzriadó
A tanulók tájékoztatása az új influenzával kapcsolatos
megelõzõ intézkedésekrõl
A jelentkezõk irányítása az õszi érettségi vizsgákra
Drog és AIDS prevenciós elõadások – prevenció 2000
– városi vetélkedõ
Amerikai diákcsere – a magyarok kiutazása
Siklósi Eszter tûzzománc ékszereinek vására
Zománcmûvészeti alkotó tábor kiállítása

Október
Osztályozó vizsgák
Október 6-i megemlékezés (rádiós mûsor)
Urbán Sándorné ikonfestõ kiállítása
Munkaértekezlet
Papírgyûjtés
Jelvényavató ünnepség – gólyabál
Iskolai statisztika elkészítése
Új iskola bemutató elkészítése
Bolyai kör – rajz, mûvészetek, ének-zene, sport
Szülõi fogadó óra
Október 23-i megemlékezés
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)
Õszi érettségi vizsga a Bolyaiban

November
Õszi szünet; Tantestületi kirándulás
Szülõi értekezlet a 6. osztályos tanulók szülõi számára
Szülõi értekezlet a 8. osztályos tanulók szülõi számára
Bolyai kör – Angliai, német úti beszámoló, amerikai út
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Iskolai szavalóverseny
Diáknap
Nyílt hét szülõknek
Gyermekek jogainak hete rendezvényei
Hangverseny
Pályaválasztás 2009 Salgótarján
Környezetvédelmi vetélkedõ
Hangverseny
Szülõi fogadóóra
OKTV-versenyek
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
Kovács Bodor Sándor, Kovács Lea, Kovács Bodor Máté
kiállítása
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Eseménynaptár
2010/2011.



December
AIDS-ellenes világnap
Munkaértekezlet 
Szülõi fogadó óra
Nevelési értekezlet – munkaközösségi nap
Bolyai kör – biológia, kémia, földrajz,
környezetvédelem
8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi
vizsgára
Bod Péter könytárhasználati verseny
Szalagavató
Ünnepi Bolyai Kör – matematika 
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ a kezdõ
évfolyamok számára
Évkönyv megjelentetése 
Fancsikné Csaba Mária, dr. Fancsik János, Filius Balázs
kiállítása
Angol nyelvi civilizációs vetélkedõ általános iskolások-
nak
Christmas Party
Karácsonyi ünnep
Karácsonyi vásár: Antal Gergely kerámiái
Téli szünet

Január
Irodalmi vetélkedõ általános iskolások számára
Két tanítási képzésben résztvevõk értekezlete
I. félév vége - osztályozó konferencia
Magyar kultúra napja - városi rendezvény
Ellenõrzõk kiosztása
Félévzáró értekezlet
Központi írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos
képzésre
Bolyai kör – német
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulóknak
Kitaibel Pál verseny iskolai forduló
Magyar Kultúra Napja - iskolai, városi megemlékezés
Budveszel Gyula üvegmûvész kiállítása
A négyosztályos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése
10. évfolyam – tájékoztató szülõi értekezlete az emelt
szintû érettségirõl

Február
Szülõi értekezletek
Bolyai Kör – fizika
A 8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli ered-
ményekrõl
Munkaértekezlet
Jelentkezés érettségi vizsgára
Szülõk-nevelõk bálja
Bolyai Kör – történelem
A 6. és 8. osztályos jelentkezési lapok beérkezése
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
(rádiós mûsor)
A 12. évf. továbbtanulási lapjainak elküldése
Angol nyelvi szakmai elõadás

Március
A pedagógus továbbképzés következõ éves tervének
elkészítése
Bolyai Kör – magyar
Nõnapi megemlékezés
Bolyai Kör – angol nyelv, francia nyelv
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Március 15-i megemlékezés
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Mozi látogatás - 7.b, d, 8. d osztályok
Hangverseny
Papírgyûjtés
A víz világnapja - környezetvédelmi vetélkedõ
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Április
Erdélyi út az emelt szintû történelem csoport számára
Költészet napja koszorúzás, városi rendezvény
Tavaszi szünet
Bolyaik találkozója – Zenta
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (rádiós mûsor)
Osztálykirándulások
Munkaértekezlet – 12. évfolyamosok jutalmazása
Nevelési értekezlet
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a
felvételrõl
Osztályozó vizsgák
Bolyai Napok
Kiállítás az emelt szintû rajzórákra járók munkáiból
Kiállítás Birkás Babett iparmûvész munkáiból
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagási vacsora
Ballagás
Amerikai diákcsere - az amerikaiak érkezése
Bolyai Est

Május
Írásbeli érettségi vizsgák
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre (10.
évfolyam)
8.,10. évfolyam mérése (OKÉV)
Dohányzás elleni világnap
Szülõi választmány ülése
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Érettségi dolgozatok megtekintése
Pedagógusnap

Június
Városi pedagógus nap
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Osztályozó konferencia
Helyismereti tábor
Beiratkozás
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
Tanévzáró értekezlet
Nemzeti összefogás napja - megemlékezés

Július
Szabadságok
Nyári utak
Német nyelvi tábor Ausztriában
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Kitüntetettek

ZSIVERÁNÉ 
FEKETE BORBÁLA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT ÉS

DÍSZOKIRAT

NAGY CSABA
BOLYAI EMLÉKPLAKETT ÉS

DÍSZOKIRAT

HORVÁTHNÉ 
SCHOLCZ ERIKA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT ÉS

DÍSZOKIRAT

DEMBROVSZKY 
ZSUZSANNA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT ÉS

DÍSZOKIRAT
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KOVÁCS BARBARA
13.C

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS

SZAKKÖZÉPISKOLA

KITÜNTETÉSE

NAGY DÁVID
12.D

A BOLYAIS ÖREG DIÁKOK

EGYESÜLETE ÁLTAL

ALAPÍTOTT BÖDE-DÍJ

KOVÁCS ANETT
13.C

A BOLYAIS ÖREG DIÁKOK

EGYESÜLETE ÁLTAL

ALAPÍTOTT BÖDE-DÍJ

PRAKFALVINÉ
MEDE BEÁTA
PATRÓNUS DÍJ

NÉMETHNÉ
AGÓCS ORSOLYA

PATRÓNUS DÍJ

Patrónus díj – azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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Versenyeredmények
2010/2011. tanév
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Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

7. B osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: JUHÁSZ ZSUZSANNA       pótosztályfõnök: Albné Bogárdi Tünde

1. Agócs Dániel
2. Ambróz Fanni
3. Czene Gábor
4. Erõs Annamária
5. Fodor Ádám
6. Géczi Petra
7. Gherdán Teodóra
8. Gregor Gréti Barbara
9. Gyurcsák Márk Péter

10. Kádárkuti Emese
11. Kertész Zénó
12. Kocsis Zsófia
13. Kulhavi Nikoletta
14. Mihalik Réka
15. Mucs Márk István

16. Nagy Zsófia
17. Nyeste Dávid
18. Oravecz Fanni
19. Palaticzky István Zsolt
20. Petróczy Dániel
21. Pintér Réka
22. Póti Gréta
23. Seprényi Dóra
24. Tajti Mátyás
25. Tari Eszter
26. Tóth Petra
27. Tótok Martin
28. Tõzsér Martina
29. Vincze Bence
30. Vincze Gréta
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7. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HORVÁTHNÉ SCHOLCZ ERIKA       pótosztályfõnök: Szemán Brigitta

1. Ádám Dorottya
2. Adame Erzsébet
3. Ágner Klaudia
4. Angyal Dominik
5. Bakos Judit
6. Bensouici Inez
7. Csank Zita
8. Deák Dominik
9. Fekete Dávid

10. Fodor Balázs
11. Fodor Dalma
12. Godó Zsanett
13. Hegedûs Zsófia
14. Járja Tamás
15. Juhász Viktória

16. Kovács Réka
17. Lenkey Martin
18. Majoros Dávid
19. Mákos Eliza
20. Oláh Patrik Gergõ
21. Pardy Gréta
22. Simon Kata
23. Sulyok Dávid
24. Szõllõsi Dzsenifer
25. Tóth Flóra
26. Tóth Karola
27. Tövisi Kinga Nikolett
28. Tõzsér Noémi
29. Ujfalusi Enikõ
30. Varga Regina Terézia
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8. B osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: DEMBROVSZKY ZSUZSANNA       pótosztályfõnök: Batki Arnold

1. Albertusz Tibor Kristóf
2. Aranyosi Kinga Vivien
3. Bacsa Bernadett
4. Baksa Bence
5. Csabai Dorina
6. Császár Balázs
7. Cseke Bence Tibor
8. Csengeri Adrienn
9. Géczi Luca

10. Gortva Réka
11. Hajzser Adél
12. Havas Szonja Erna
13. Kelemen Árpád Bence
14. Kelemen Dávid Márton
15. Kiss Nikolett

16. Kovács Fanni
17. Krizsanyik Lilla
18. Magnucz Márton
19. Mazgon Natália
20. Mester Ádám Máté
21. Mogyoró Virág
22. Nagy Júlia
23. Nyikes Zsombor
24. Simkó Márton Rezsõ
25. Szilágyi Szilvia Renáta
26. Szmolár Natália
27. Vanó Krisztián
28. Varga Dániel
29. Vásárhelyi Áron
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8. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: NAGYNÉ KÁLÓCZI EDINA       pótosztályfõnök: Nagy Csaba

1. Bakos Kristóf
2. Balázs Erzsébet
3. Baranyi Miklós Márk
4. Berki Bianka
5. Deák Anna Gabriella
6. Géczi Bálint
7. Géczy Enikõ
8. Grajzel Zsanett
9. Hajdara András

10. Jakab Zoltán
11. Kmety Kevin
12. Kovács Petra
13. Lipták Erik
14. Lukács Mercédesz

15. Merlák Tamara Dalma
16. Molnár Zsanett
17. Nagy Bianka
18. Ondok Orsolya
19. Oravecz Gergõ Gyula
20. Pájer Péter
21. Persik Bence
22. Sándor Dániel
23. Sólyom Gabriella
24. Szarvas Mária
25. Tarr Bence
26. Váci Petra
27. Varga Fanni
28. Vida Márk Dániel
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9. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: LÉKÓNÉ LANTOS ZSUZSANNA       pótosztályfõnök: Konti Csilla

1. Ádám Bence
2. Baksa Brigitta
3. Balogh Márk
4. Balya Ádám
5. Becze Zsuzsanna Evelin
6. Berencsik Boglárka
7. Bódi Bettina Anikó
8. Bratek Fanni
9. Dániel Péter

10. Deák Bence
11. Elischer Márk
12. Ficsór Bence László
13. Földesi Tamás
14. Gyurcsák Diána
15. Hegedûs Dániel
16. Horváth Marianna
17. Juhász Anna
18. Karsai Szabina
19. Kisbalázs Klára Judit
20. Kisbalázs Vera Edit
21. Kiss Csaba László

22. Kiss Gabriella
23. Kovács Darinka
24. Lukács Bianka
25. Molnár Máté
26. Nagyi Kristóf
27. Ocsovszki Ditta
28. Oláh Dániel
29. Oravecz Dénes Zoltán
30. Pál Bettina
31. Palaticzky Júlia Rita
32. Pataki Enikõ
33. Pusztai Petra
34. Rozgonyi Marcell
35. Rozgonyi Melinda
36. Sándor Fruzsina
37. Sasvári Péter
38. Stork Máté
39. Török Péter
40. Válóczi Natália
41. Vincze Nikolett



106

Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

9. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: CZENE ÉVA          pótosztályfõnök: Czímerné Séber Darinka

1. Antal Alex
2. Bajóczky Júlia
3. Báles Anna
4. Banos Nikoletta
5. Berecz Veronika
6. Császár Boldizsár Rudolf
7. Deák Viktor
8. Farkas Imre András
9. Gál Martina

10. Handó Máté
11. Igyártó Bernadett
12. Ildzsa Dániel
13. Jakab Tamás
14. Kiss Anna
15. Klagyvik Klára
16. Magyar Gábor
17. Mucsina Stefánia

18. Nagy Boldizsár
19. Nagy Erik
20. Nagy Judit
21. Nagyfalusi Bálint Pál
22. Novák Maja
23. Oravecz Daniella Boglárka
24. Papp Zsófia
25. Pásztor Fruzsina
26. Puskás Bettina
27. Szabó Attila 
28. Szabolcski Richárd
29. Szukán Éva
30. Tóth Tünde
31. Tótok Patrik
32. Venter Annamária
33. Zsély Virág
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10. A osztály 
Négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: BERENCSIKNÉ GEDEON HAJNALKA     pótosztályfõnök: Tóth Zénó

1. Antal Bálint Gergely
2. Babcsány Tamara
3. Bacsa Roland
4. Balla Petra
5. Bánfi Richárd
6. Bíró Piroska
7. Csege Dorina
8. Dávid Cintia
9. Dovál Orsolya

10. Farkas Eszter
11. Fekete Csilla Nóra
12. Ferencz Zsófia
13. Furi Krisztina Brigitta
14. Grajzel Dániel
15. Keviczki Alexandra Kitti
16. Kovács Réka Nikolett

17. Kvalla Darinka
18. Nagy Dorina
19. Nagy Viktória
20. Németh Gábor
21. Oláh Norbert
22. Patai Tamás
23. Plánka Petra
24. Rácz István
25. Rácz Milán
26. Sándor Fanni
27. Szabó Dániel
28. Szántó Anna
29. Szopóczi Marcell
30. Tóth-Szarvas László
31. Zemplényi Bence Gábor
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10. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: KANCSULIK ATTILÁNÉ      pótosztályfõnök: Kiss Ernõné

1. Ali Aida
2. Babus Benjámin Bence
3. Bartkó Martin
4. Benyus Ágota
5. Csirke Péter
6. Csorba Máté
7. Egyed Ádám
8. Fábián Martin
9. Filó Mariann

10. Fülöp Zsolt Ferenc
11. Haraszti Sándor
12. Iványi Balázs
13. Juhász Viktória
14. Kiss Dániel
15. Kiss Dávid
16. Kovács Gábor
17. Kõrös Evelin
18. Laczkó Dorina Anna

19. Máté Alexandra
20. Matthesz Flóra
21. Molnár Alexandra
22. Mucs Karolina
23. Nagy Veronika
24. Percze Annamária
25. Péter Szilvia
26. Prakfalvi Anna
27. Strehó Tímea
28. Szabó Dorottya Éva
29. Szmorad Mónika
30. Tarnóczi Jakab
31. Tótfalusi János Péter
32. Tóth Vivien Mónika
33. Tóth-Szarvas Levente
34. Turcsányi Georgina
35. Virág Valentina
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1. Ármós Anna
2. Bakos Fruzsina
3. Baranyi Regina Evelin
4. Bertók Babett
5. Bodor Anna Boglárka
6. Buda Gergely
7. Csák Melinda 
8. Fekete Katalin
9. Gembiczki Júlia

10. Grajzel Dafna
11. Gyõri Alex
12. Hajzser Máté Bálint
13. Holtai Orsolya Luca
14. Juhász Dominik
15. Kása Zsombor
16. Kovács Bence
17. Kõrösi Dalma

18. Kurdi Evelin
19. Majoros Viktória
20. Marosszéky Soma
21. Molnár Gábor Bálint
22. Pál Eszter
23. Racs Eszter Mária
24. Susán Enikõ
25. Szabó Gréta
26. Szalai Soma László
27. Szilágyi Donát
28. Szlobodnik Mátyás
29. Tóth Máté
30. Varga Bence
31. Varga Petra
32. Varga Réka Marianna
33. Varga Viktória

10. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: HOLESNÉ CSIGE ILONA      pótosztályfõnök: Karádi Tamás László
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11. A osztály
Négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: GÁL PETRA      pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. Bakos Ádám
2. Benkõ Gábor
3. Blayer Ádám István
4. Butkai Vanda
5. Deák Dóra Diána
6. Dömötör Gábor
7. Földi Kitti
8. Gombkötõ Péter
9. Grajzel Ádám

10. Hidasi Viktória
11. Kalcsó Diána
12. Kiss Máté
13. Kondacs Lídia
14. Kotroczó Noémi
15. Márton Ákos Gergely
16. Miklós Enikõ

17. Molnár Vanda
18. Palkovits Cintia
19. Salamon Dóra
20. Sándor Péter
21. Sári Bálint
22. Simon Gergõ
23. Simon Kristóf
24. Stark Adrienn
25. Szabó Balázs
26. Szász Eszter
27. Szendrei Gergõ
28. Szojka Ágnes
29. Tarnóczi Anna Borbála
30. Tóth Bence
31. Verner Dóra
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11. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: SZABÓNÉ BÁSTI CSILLA      pótosztályfõnök: Czine Rita

1. Almásy Kinga
2. Andrássy Fanni
3. Baló Tamás
4. Benyus Marcell
5. Bistei Zsófia
6. Fodor Csilla
7. Gál István Gergõ
8. Goldmann Dóra
9. Guszti Ágnes

10. Haraszti Gábor
11. Hegedûs Fanni
12. Juhász Diána
13. Juhász Márk
14. Juhász Noémi
15. Karácsony Eszter
16. Keresztényi Vivien

17. Kocsis Mátyás
18. Maros Dávid
19. Márton Patrícia
20. Mester Márk Máté
21. Oláh Ágnes
22. Papp Orsolya
23. Rónay Boglárka
24. Stork Dávid
25. Szeles Stella Anna
26. Szendrõdi Bence
27. Szentes Péter
28. Szmolár Dániel
29. Sztrémi Dóra
30. Tari Alexandra
31. Tóth Tibor
32. Verbói Attila
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11. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: SÓVÁRI LÁSZLÓ      pótosztályfõnök: Gedõcziné Berger Mária

1. Ascher Anna Zsófia
2. Babják Patrik
3. Dolnegó Diána
4. Erdélyi Ákos
5. Fejes Krisztina
6. Géczi László
7. Gubán Sándor
8. Habony Gergely
9. Határ Álmos

10. Havas Soma Lukács
11. Horváth Rebeka
12. Ispán Kriszta 
13. Kis Ádám
14. Kolozsvári Alexandra
15. Mátyás Balázs

16. Mravcsik Bálint Sándor
17. Nagy Gabriella
18. Nagy Judit
19. Oravecz Gréta
20. Orosz Krisztina
21. Papp Viktor
22. Rauch Ajna Fanni
23. Sánta Bálint
24. Széky Flóra Anna
25. Tolmácsi Erik Zoltán
26. Tóth Adél Tímea
27. Tóth Márton
28. Tóth Petra
29. Urvölgyi Zsanett



113

Tanév az adatok tükrében – Az iskola osztályai

12. A osztály
Négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: SOÓSNÉ AXMANN ZSUZSANNA      pótosztályfõnök: Vincze Béláné

1. Ádám Csenge Nikolett
2. Ádám Lilla Nóra
3. Andrássy Richárd
4. Bári Krisztián
5. Bayer Zsolt
6. Farkas Lilla
7. Ferhan Gábor
8. Ferkó Fruzsina
9. Gordos László

10. Gordos Péter
11. Gortva István
12. Hollandi Gábor
13. Hollandi Réka

14. Juhász Lénárd
15. Kiss Dániel
16. Kiss-Simon Áron
17. Komáromi Márk
18. Kósy Veronika
19. Kotrocz László
20. Mester Petra
21. Pádár Zoltán
22. Ponyi Soma
23. Prakfalvi András
24. Tarjáni Timót
25. Verebélyi Virág
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12. B osztály
Négyosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: TÓTH GÉZA       pótosztályfõnök: Vincze Béláné

1. Bakos István
2. Bodó Anett
3. Bolyós Bence
4. Bozó Ákos
5. Csanádi Adrienn Fanni
6. Fodor Bálint
7. Juhász Áron
8. Kiss Eszter
9. Krajer Alexandra

10. László Mária
11. Németh Gergely
12. Oravecz Judit Katalin

13. Ozsvárt Anita
14. Pataky Etelka
15. Rákos Zsolt
16. Rusz Dóra
17. Sólyom Boglárka
18. Szabó Dóra
19. Szarvas Maja
20. Tóth Bálint Péter
21. Urbán Rebeka
22. Váci Ildikó
23. Varga Emese
24. Velki Gábor
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12. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: VISZÓCZKY ZSUZSANNA    pótosztályfõnök: Borók Sándorné

1. Balogh Dávid
2. Budafoki Dávid
3. Csernok Emese
4. Demkó Dorina
5. Fekete Valentin
6. Fülöp Katalin
7. Gajdár Laura
8. Havasi Bettina
9. Klagyvik Dzsenifer Katalin

10. Kolaj Ágnes
11. Kollár Terézia Lilien
12. Kónya Maja
13. Laurencsik Laura
14. Lengyel Zsófia
15. Lipták Enikõ
16. Lopatovszki Noémi

17. Mócsány Viktória
18. Molnár Angelika
19. Molnár Melina
20. Oravecz Ádám
21. Orosz Elvira
22. Pardy Balázs
23. Rusz Boglárka Judit
24. Sándor Lill
25. Szabó Anna
26. Széll Krisztián
27. Szentes Ádám
28. Szentiványi Tímea
29. Sztancsek Olivér
30. Tóth Bálint
31. Tuza Karolina
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12. D osztály
Hatosztályos gimnáziumi képzés

osztályfõnök: ZSIVERÁNÉ FEKETE BORBÁLA       pótosztályfõnök: Luke Skeen

1. Angyal Mariann
2. Baksa Mátyás
3. Bartkó Lilla
4. Blahó Dávid
5. Blahó Eszter
6. Egyed Viktória
7. Fodor Vivien
8. Földesi András
9. Grajzel Dávid

10. Gyaraki Benjámin
11. Horváth Ágnes 
12. Huszár Ábel
13. Juhász Dóra
14. Kadlót Anikó
15. Kadlót Zsófia
16. Kiss Boglárka
17. Kovács Benjámin
18. Lászlók Réka

19. Lipták Angelika
20. Magyar Réka
21. Máté Attila
22. Menich Nóra
23. Nagy Dávid
24. Oláh Patrik
25. Pál Bence
26. Pauló Eszter
27. Pintér Réka
28. Rideg Zsolt
29. Sági Ákos
30. Scherer Gábor Sebastian
31. Simon Richárd
32. Somoskõi Réka
33. Sótér Sándor
34. Umeh Annamária Nwando
35. Zagyi Klára Martina
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13. C osztály
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
osztályfõnök: ÁRPÁDNÉ VINCZE MARIETTA      pótosztályfõnök: Cserkúti Edit

1. Bolla Tímea
2. Csanálosi Edina Kitti
3. Drexler Máté
4. Fehér Lilla
5. Földi Viktória
6. Gyebnár Nóra
7. Hajnovics Réka
8. Kiss Tímea
9. Kovács Anett

10. Kovács Barbara
11. Kovács Petronella
12. Kristanová Anita

13. Lakatos Nóra
14. Mede Dávid
15. Nyerges Luca
16. Rácz Adrienn
17. Rácz Lívia Anna
18. Romhányi Fanni 
19. Sipos Eszter
20. Tácsik Tamás
21. Tótok Fanni
22. Varga Lilla
23. Zsetkó Nikolett
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Tanév az adatok tükrében – Végzõs osztályok

Érettségi eredmények
2010/2011

Érettségi átlag: 4,29
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Tanév az adatok tükrében – Végzõs osztályok

Felvételi eredmények
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