
A megújuló közoktatás jegyében

K om petenciam érés - 2011

Az Országos kompeten
ciamérés 2011. május 25-én 
kilencedik alkalommal mérte 
fel a közoktatásról szóló tör
vényben meghatározott tanu
lók 6., 8. és 10. évfolyamos 
csoportjának teljes körében a 
szövegértési képességeket és 
a matematikai eszköztudást. 
A mérésben alkalmazott fel
adatok nem a tudástartalom 
elsajátításának mértékét mé
rik, a felmérés nem az adott 
tanévi tananyag ismeretanya
gának számonkérése, hanem 
azt vizsgálja, hogy a diákok a 

közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen 
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből 
vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegek
hez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó 
szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólap
hoz) kapcsolódó kérdések jellem zően az informáci
ók visszakeresését, következtetések levonását, kap
csolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy 
egészének értelmezését várják el a tanulóktól min
den évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az al
kalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban 
megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a 
megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a mate
matika különböző területeit érintve (mennyiségek és 
műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakza
tok síkban és térben; események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. év
folyamos tanulója megírta, az eredményekről a tan
év rendjéről szóló rendeletben meghatározott idő
pontig minden iskola visszajelzést is kapott. Ez segí
ti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak 
teljesítményükről, m egism erjék erősségeiket és 
gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mé
rési eredmények megismertetése az iskolákkal az al

kalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére 
és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az év- 
ről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek 
eredményességének mutatói is lehetnek az elkövet
kező években.

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon 
használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a méré
sek lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzí
tésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló 
jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat or
szágos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és képes
ségszintjei

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogal
mazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem 
megvalósítható igény volt, hogy az egymást követő 
évek mérési eredményei tanulói szinten követhetők le
gyenek.

A követéses mérés lehetőségének megteremtése 
érdekében az adatvédelmi szabályoknak megfelelően 
az oktatásért felelős kormányzat és a mérés megvalósí
tásáért felelős hivatal közösen kidolgozta a tanulói mé
rési azonosítót. Ezt az azonosítót minden mérés előtt a 
tanuló intézménye generálja ugyanúgy, ahogyan ed
dig, ugyanakkor a központi szerveren működtetett ge
nerátor egy tanulóhoz mindig ugyanazt a mérési azo
nosítót rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti 
az, hogy az évfolyamok eddig külön-külön kalibrált 
skáláit egy közös skálára cserélték. Erre az elméleti 
modellek lehetőséget adnak, hiszen a tartalmi keret a 
szövegértési képességet, illetve a matematikaképessé
get olyan képességként definiálja, amely egy folytonos 
skálával leírható.

A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetet
lenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, 
közös képességszintek kialakítása is. Mivel a közös 
skála a három évfolyam eredményeit összefogva szé
lesebb, mint az évfolyamonkénti skálák voltak, és mi
vel több feladat szerepel az új skálán, mint amennyi
vel külön-külön az évfolyamonkénti skálák esetében

Viszóczky Zsuzsanna 
pedagógiai értékelési 

szakértő
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rendelkeztek, az új szövegértés és matematika skálán 
több, szám szerint 7-7 képességszintet tudtak kialakí
tani.

A szintek eléréséhez szükséges képességek 
alapján úgy ítélték meg, hogy a 6. évfolyam eseté
ben a 3. képességszint, a 8. és a 10. évfolyam ese
tében  a 4. kép ességszint az a minimális szint 
mind a két területen, amelynek elérése szükséges 
ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkal
mazni képességeit a további ism eretszerzésben és 
az önálló tanulás során.

Standardizált átlagos képességek

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszonyít
va képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban az in
tézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblázatban 
az átlageredményeket hasonlíthatjuk össze az orszá
gos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a 
mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mindkét 
területen szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

A z is k o la  l é t s z á m a d a t a i

Évfolyam K épzési forma
Tanulók száma

Ö sszesen A jelentésben szereplők

8. 6 évfolyamos gimnázium 57 56

10. 6 évfolyamos gimnázium 33 33

10. 4 -5  évfolyamos gimnázium 67 63

1. táblázat

Á t la g  e r e d m é n y e k

M érési terület Évfolyam
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

Az iskolában Országosan

Matematika

8. (6 -o s) 1678 ( 1 947 ;  1713) ©  1601 ( 1 600 ;  1602)

1 0 . (6-os) 1799 ( 1 761 ;  1 842) ©  1635 (1 6 3 4 ; 1 6 3 6 )

1 0 . (4-es és 5-ös) 1738 ('1761*1842) ©  1635 ( 1 634 ;  1636)

Szövegértés

8. (6-os) 1709 (1682;1 737 ) ©  1577 (1 5 7 6 ; 1 5 7 8 )

1 0 . (6-os) 1851 ( 1 8 1 7 ; 1 8 8 4 ) ©  1617 ( 1 6 1 6 ;  1618)

1 0 . (4-es és 5-ös) 1765 ( 1 736 ;  1892) ©  1617 ( 1 6 1 6 ; 1 618)

©
©
©

Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az, adott értéktől 

Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

2. táblázat
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Á t l a  g e  r e  d i n é  n y é k

Mérési tenilet Évfolyam
Képzési

forma

Á t l a g e r e d m é n y  ( m e g b í z h a t ó s á g i  t a r t o m á n y )

A z  i s k o l á b a n O r s z á g o s

A z  e l s ő  v i s z o n y í t á s i  

c s o p o r t

A  m á s o d i k  v i s z o n y í t á s i  

c s o p o r t

Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

8.
6 évf. 
gimn.

1678
(1947; 1713)

W  1601 
( 1600;1602)

6 évf 
gimn.

©  1731 
(1727;173 4)

Nagy 6 
évf. gimn.

©  1757 
(1753; 1761)

10.
6 évf. 
gimn.

1799
(1761;1842)

1635 
( 1634;1636)

6 évf. 
gimn.

©  1805 
(1803; 180 8)

Nagy 6 
évf. gimn.

©  1831 
(1826,1835)

10. 4-5 évf. 
gimn.

1738
(1761,1842)

©  1635 
(1634;1636)

4-5 évf. 
gimn.

©  1724 
(1722; 1725)

Közepes 
4-5 évf. 

gimn.

©  1701 
(1698; 1704)

Szövegértés

8.
6 évf. 
gimn.

1709
(1682;1737)

1577 
(1576; 1578)

6 évf. 
gimn.

©  1720 
(1717;1723)

Nagy 6 
évf. gimn.

©  1745 
(1741; 1749)

10. 6 évf. 
gimn.

1851
(1817; 1884)

©  1617 
(1616;1618)

6 évf. 
gimn.

©  1781 
(1778;1785)

Nagy 6 
évf. gimn.

^  1805 
(1801; 1809)

10.
4-5 évf. 

gimn.
1765

(1736; 1892)
1617

( 1 6 16;1618)
4-5 évf. 

gimn.
W  1723 
(1722;1725)

Közepes 
4-5 évf. 

gimn.

^  1698 
(1795;1701)

©
©
©

Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

3. táblázat

A diákok képességeloszlásának néhány jellem 
zője az iskolánkban és azokban a részpopulációk
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 3. táblázatban diákjaink és a megfelelő viszonyí
tási csoportok képességeloszlása hasonlítható össze.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelő átlagértéke
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy 
4 esetben magasabb, 5 esetben hasonló és mindössze 
3 esetben alacsonyabb szignifikánsan iskolánk ered
ménye az egyes viszonyítási csoportokban.

Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének 
és korábbi eredm ényének tükrében

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a 
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor en

nek az értékelésnek számos hiányossága is van: a nem
zetközi és hazai tanulmányok mind alátámasztják, 
hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei jelentős 
mértékben meghatározzák képességeik, eredményeik 
alakulását. Semmi nincs akkora hatással a gyermek fej
lődésére, mint a saját szülei. Éppen ezért az intézmény 
teljesítményének megítélésekor a családi hátteret is fi
gyelembe véve adták meg a tanulók eredményeit. A ta
nulói kérdőív néhány, a család szociális-kulturális 
helyzetére vonatkozó kérdésére adott válasza alapján 
számították a tanulók jelentésben szereplő CSH- 
indexét.

A 4. táblázat és 5. táblázat alapján is elmondható, 
hogy mind az országos regresszió, mind a megfelelő 
képzési forma telephelyeire illesztett regresszió alap
ján tanulóink teljesítménye szignifikánsan jobb, vagy 
az elvártnak megfelelő volt.
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A telephely eredménye a tanulók CSH-indexénck tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió 
alapján

A megfelelő képzési 
forma/te le p üléstípus 

telephelyeire illesztett 
regresszió alapján

Matematika

8. 6 évf. ginin. © ©
10. 6 évf gimn. © ©
10. 4-5 évf. gimn. © ©

Szövegértés

8. 6 évf. gimn. © ©
10. 6 évf. gimn. © ©
10. 4-5 évf. gimn. © ©

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

4. táblázat

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület
Évfolyam

Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió 
alapján

A megfelelő képzési 
forma/te le p íilé stíp us 

telephelyeire illesztett 
regresszió alapján

Matematika

8. 6 évf. gimn. © ©
10. 6 évf. gimn. © ©
10. 4-5 évf. gimn. © ©

Szövegértés

8. 6 évf. gimn. © ©
10. 6 évf. gimn. © ©
10. 4-5 évf gimn. © ©

©
©
©

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

5. táblázat
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A tanulók elhe
lyezkedése az egyes 
k ép e ssé g sz in te k e n  
és -területeken

A Képességeloszlás 
ábrája a tanulók elosz
lását mutatja a képes
ségskálán és az egyes 
képességszinteken. Az 
adott eredményt elérő 
tanulók száma látható: 
egy tanuló egy körnek 
felel meg.

Erről az ábracso
portról leolvasható 
vannak-e leszakadók, 
illetve mekkora a ta
nulók aránya az egyes 
képességszinteken. 
Nem csak egy-egy 
osztály két képesség
területe (matematika 
és szövegértés) ha
sonlítható össze, ha
nem az azonos évfo
lyamú osztályok meg
felelő képességei is 
összevethetők.

Minden diák a ka
pott azonosítója se
gítségével saját ered
ményét is meg tudja 
nézni, így a fenti ada
tok ismeretében el 
tudja helyezni magát 
a képességskálán, 
mind országos, mind 
helyi (osztály és évfo
lyam) környezetben.

Az országos kom
petenciamérésről to
vábbi információkat a 
www.oh.gov.hu honla
pon találhat minden ér
deklődő.

25

http://www.oh.gov.hu


Műhelymunka ]

„Jó érzés a siker elérése”
Beszélgetés Kiss Ernőnével iskolánk igazgatóhelyettesével

36 év, 16 év bűvös szá
mok Kiss Ernőné életében, 
aki egész pedagógus pálya
futását, életének nagyobbik 
felét a Bolyaiban töltötte. Az 
első 20 évben orosz-angol 
szakos tanárként, angol 
munkaközösség vezetőként, 
16 évig az iskola igazgatóhe
lyetteseként dolgozott.

Bolyais diákként ismertem 
meg, 16 évvel ezelőtt a Bolyai
ba tanárként visszatérve nagy 
szaktudású, segítőkész kollé

gaként találkoztam vele újra, és ma az otthonában be
szélgetek vele barátként és a feladatkörét átvevő -  mond
hatni -  utódjaként.

- Sokfelé utaztál, világot láttál, a  munkahelyed te
kintetében viszont a  hűség, az egy helyhez ragaszko
dás jellemző. Hogyan emlékszel vissza a  36 évvel ez
előtti bolyais karriered kezdetére?

-  Véletlenül kerültem a Bolyaiba, ekkor az iskola 
csak 10 éves volt, hallottam, hogy angol speciális osz
tályok vannak, és -  véletlen szerencse folytán -  angol
orosz szakos tanárt keresnek. Nulla tapasztalattal, de 
nagy lelkesedéssel és elvárásokkal belevágtam a taní
tásba. Igyekeztem a saját utamat kitaposni, magas 
szintű dolgokat adni és visszakapni.

- Soha nem gondoltál arra, hogy más munkahelyet 
vagy munkakört válassz?

- Voltak állásajánlatok az évek során, de úgy gon
doltam, ezen a munkahelyen, a Bolyaiban mindig 
megadatott számomra a lehetőség, hogy szakmailag ki
teljesedjek, új dolgokat kipróbáljak. 1984-ben angliai 
továbbképzésen vehettem részt, ez volt az első angliai 
utam, már gyakorló tanárként. 1985-ben Japánban vol
tam, később az angoltanárok egyesületének tagjaként 
Amerikába utaztam, jártam Svédországban is. Ebben 
az időszakban külföldre eljutni sokak számára még el
érhetetlen volt. Az iskola mindig támogatott a tovább

képzések, utazások terén és ezeket a tapasztalatokat az 
iskola javára igyekeztem fordítani, konferenciák, verse
nyek, Christmas Party-k szervezése során.

Jó volt sokfelé nyitni, elmenni és visszajönni. Min
dig jó gyerekek és jó kollégák vettek körül, akikkel 
együtt ki lehetett próbálni új dolgokat.

- Állandóság és változás, mindkettő folyamatosan 
jelen volt és van az életedben, ágy gondolom mindket
tő fontos érték számodra.

-  Bizonyos hagyományok az iskola értékei, ezt vin
ni kell tovább, de új idők új kihívásokat hoznak. Érté
keink dokumentálására szolgál az iskola Évkönyve, 
melynek szerkesztése igazgató helyettességem első 8 
évében az én feladatom volt, minden évben írtam cik
ket az Évkönyv számára.

- Melyek azok a változások, amelyek tetszenek?
-  Sokkal nyitottabb lett az iskola, a szülőkkel való 

együttműködés nagyon fontos, ők a legfontosabb 
partnerek.

Nagyon tetszik a gyakornoki rendszer bevezetése, 
ami minden téren segíti az új fiatal tanárok pályán va
ló beilleszkedését. Jó  a fiatalokkal együtt dolgozni, 
kell a frissítés.

Szakmai szempontból a legjelentősebb változás a 
kéttannyelvű képzési forma bevezetése. Annyiféle 
formában tanítottam az angolt az évek során, töm- 
bösítés, speces angol, haladó angol, de olyan haté
kony forma, mint a kéttannyelvű nem volt másik.

- A mai diákokat, ha összehasonlítod a pályád kez
detén tanítottakkal, milyen különbségeket tapasz
talsz?

A mai gyerekek sokkal önállóbbak, talpraesetteb- 
bek, bizonyos területeken (pl. idegen nyelv, informa
tika) rendkívül tájékozottak.

- Milyen tanárnak tartod magad, mire vagy büszke?
- Az embert a környezete ítéli meg, de igyekeztem 

mindig következetes és objektív lenni, ha kedveltem 
egy diákot, azt nem a jegyekben fejeztem ki. Szakta-

Szabóné Básti Csilla
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nárit soha nem adtam, elégtelent sem adtam fegyel
mezési szándékkal, mindig szétválasztottam a taní
tást és nevelést.

Négy osztálynak voltam osztályfőnöke, gyerek- 
szemmel próbáltam nézni a dolgokat, kísérleteztem a 
különböző nevelési módszerekkel, ezzel igyekeztem 
a felelősségérzetet, felelősségvállalást kialakítani a 
gyerekekben.

Büszke vagyok rá, hogy tanítványaimat jó nyelvi 
szintre juttattam, osztálytalálkozókon szokták ezt 
mondani.

Mint igazgatóhelyettes, de már, mint osztályfőnök 
is a szülőkkel minél jobb kapcsolatot igyekeztem ki
alakítani. Ha jó a cél, a szülők mindig partnerek, kez
deményezni kell, jó ötletekkel előhozakodni és hinni 
abban, hogy amit az ember kitalál, működni fog. 
Igazgatóhelyettesként eltöltött 3-4 év után a szülői 
választmány megerősödött, élén mindig remek szü
lők álltak.

- Munkád elismerésének bizonyítékául szolgál a  
számos elismerés, amelyet az évek során kaptál. 
ben Miniszteri Dicséret, 1990-ben Bolyai Emlékplakett 
és Díszokirat, 2006-ban Bolyai Emlékérem, 2009-ben 
Arany Katedra Emlékplakett, 2012-ben Pedagógus 
Szolgálatért Emlékéremben részesültél. Melyik a  leg
becsesebb számodra?

-  Talán, a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat, hi
szen ez -  lehet mondani -  az egész pályám elismeré
se, hiszen hosszú évek alatt végzett kiemelkedő mun
káért lehet megkapni.

-  Van az életedben olyan dolog, amire eddig nem  
volt időd, de fontos számodra?

- Az igazgatóhelyettesi és a tanári munka, két kü
lönböző szakmának a művelése teljes embert kíván. 
A kevés idő mellet is volt mindig hobbim: a kertész
kedés és az olvasás. A kertészkedés mindig segített ki
dolgozni magamból a feszültséget és kertészkedéskor 
jöttek a legjobb ötletek.

Szeretnék egy kicsit lazább, nem időhöz kötött 
életstílust, több időt a magánéletre, családra, olvasás
ra, pihenésre és a semmittevésre.

-  Végül szeretném megkérdezni mi a legfontosabb 
üzeneted a  kollégáid, ifjú kollégáid számára?

-  Szeretni kell azt, amit csinálsz, sikereket csak 
együtt tevékenykedve lehet elérni, egyedül soha sem.

Az embernek nem szabad a kihívások elől megfu
tamodni, kellő energiával, odaadással csinálva jó ér
zés a siker elérése.

- Köszönöm a beszélgetést és kívánok elég időt 
kedvteléseidre, családodra és önmagádra.

„Jól fogalm azó lán yb ól” fiatal írónő

-  Régebben a problémáimat 
úgy oldottam meg, hogy kiírtam 
magamból. Mostanában pedig 

Tarnóczi Jak ab  valahogy hozzászoktam ahhoz, 
hogy ez által fejezem ki maga

mat, és nem csak a gondokat, hanem pozitív érzéseket is.

Hogyan jutott el egyik 
ponttól a másikig Filó Mari
ann, 12.C osztályos tanuló? 
Az interjúból kiderül; hogyan 
kezdte, és mik a jövőbeli ter
vei az írással kapcsolatban.

-  Miért szoktál elkezdeni 
írni? Vagy változott ez vala
mit az idő során?

- De sokak - főleg a felnőtt olvasóid - véleménye, 
hogy negatív vagy éppen sötét témákról írsz. Erre rá 
tudsz cáfolni?

-  Van egy darab vidám versem, Az oldalbordának, 
viszont azt senki sem szereti. Ezt idáig mindenki kri
tizálta, szóval úgy látszik, hogy a boldog hangvétel 
nem az én világom. Ez nem azt jelenti, hogy magam
ba forduló személyiség vagyok. Vagyis régebben le
het, hogy az voltam, de úgy érzem, hogy ez már el
tűnt belőlem. Legalábbis remélem.

-  Legutóbb a SITI-ben kritizálták ezt az írást, 
ugyanis ezt a  verset is beadtad arra a  pályázatra, ahol 
egy másik verseddel I. helyezést értél el. Azt lehet tud
ni, hogy bezsebeltél már pár díjat. Kezdve az Athéné 
Alkotó Kör szépirodalmi pályázatának második helyé
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tői egészen a  Teleki Tehetséggondozó Kollégium és a  
Műút kiilöndíjáig. Van elismerés és elismerés között 
k ü l ö n b s é g ?

-  Persze. Országos versenyeken a dobogó az már 
nagyon nagy szó. Megyei vagy városi pályázatokon vi
szont könnyebb jó helyezést elérni; nincs annyi indu
ló, tehát nem nagy a versenyhelyzet, valamint keve
sebb a hasonló tehetségi szintű ember, mint máshol.

- Téged már meglehetősen komoly szakemberek is 
elbíráltak. Mennyire fontos a  kritika?

-  Szeretem, ha a stílusbeli, stilisztikai hibáimat ki
javítják vagy esetleg, ha valamelyik kép nem tiszta, 
akkor azt rendezik. De a szakmai nézőpont mellett az 
is fontos, hogy a külső szemlélők, például a közvetlen 
környezetem, a barátaim megértik-e az írásaimat, 
vagy esetleg túlbonyolítom a szimbólumrendszert.

- Már jó mélyen beleástad magad a szakmai körök
be, és ebbe a  világba. Ez minek köszönhető?

-  Tavaly voltam a Deákpoézisen, Miskolcon, ahol 
ugyan nem lettem sem helyezett, se külön díjat nem 
kaptam, viszont ott megismerkedtem egy csomó ha
sonló érdeklődésű fiatallal, illetve a Műút folyóirat 
szerkesztőivel, akik szerveztek egy nyári tábort Mis
kolcon. Ott a többiekkel a műhelymunkán kívül is be
szélgettünk a versekről, elemeztük mások írásait. De 
a Balatonfenyvesen szervezett DUE médiatábor is so
kat adott szakmailag, mert ott egész nap, sőt néha éj
jel is lapokat csináltunk. Voltak fotós csoportok, tévé
sek, meg technikusok is, szóval egy mini-szerkesztő
ségként működtünk; minden cikknek időre készen 
kellett lennie, volt főszerkesztő, szerkesztő. Volt el
mélet is, de közben persze sokat szórakoztunk. Ez a 
közösségkovácsolás szempontjából volt nagyon lé
nyeges, hiszen megtanultunk közösen dolgozni; ki
próbáltuk, hogy a jövőbeli munkahelyünkön hogyan 
működhetnek ezek a dolgok.

- Akkor lényegében mondhatjuk, hogy az utóbbi 
az újságírói vénádra fektetett nagyobb hangsúlyt, az  
előbbi pedig a művészeti kiteljesedésre. A Nógrád Me
gyei Hírlapban is közölsz cikkeket. Az első már las
san két éve jelent meg. Ez volt az a  pont, ami után el- 
kezdtél írni?

-  Még az angliai tanulmányút után, engem kértek 
meg, hogy írjak az utazásról az iskola évkönyvébe, 
csak azért, mert jól tudok fogalmazni. Kiss Ernőné 
tanárnőnek megtetszett, és elintézte, hogy ez megje
lenjen a Nógrádban. Sok pozitív visszajelzést kaptam

olvasóktól, olyanoktól is, akiktől nem vártam volna; 
például egy öreg nénitől az utcánkban. Utána jött a 
SéTa (Sajtó és Tanulás) program Sóvári tanár úr ve
zetésével. E program keretében publikáltam aztán 
rendszeresen. Az év augusztusában pedig gyakornok 
voltam a lapnál.

-  Tehát mondhatni, hogy a „jól fogalmazó lányból” 
szűk két év alatt sikerült publikáló, fiatal írónővé vál
nod. Gondolok itt az áprilisban megjelent Rebbenő 
madár című kötetre, mely Marschalkó Zsolt emlékére 
jelent meg. Pontosabban ti -  megyéből elszármazott, 
valamint itt alkotó írók csapata - fejeztétek be egy 
munkásságát. Ezzel bekerültél a  helyi írókörökbe. Volt 
könyvbemutatótok a  Magyar írószövetségben is, Bu
dapesten.

-  Tegyük hozzá, hogy ez a Handó Péter által veze
tett írószakkör révén sikerült. így került bele az én szo
nettem is a kötetbe. Nagyon fura volt ott ülni velük a 
könyvbemutatókon, mint egyenrangú író a kötetben, 
mert azért lényeges korkülönbség van köztünk. Még 
mindig feszélyezve érzem magam köztük. De életem 
egyik legboldogabb napja volt a könyvbemutató, bár
mennyire nem volt nagyszabású; jól esett, hogy telje
sen ismeretlen embereknek dedikáltam, kérdeztek tő
lem, és dicsértek. Nekem fontosak a visszajelzések.

-  Ennek tükrében rosszul érint, hogy az ország leg
különbözőbb pontjain ismerik már a  nevedet, a  város 
és az iskola azonban nem mindig értékeli, vagy nem 
is ismeri a  munkásságodat?

-  Inkább csak furcsa volt, hogy a Salgótarján Ifjú 
Tehetsége díjat egy franciaversenyen elért helyezésért 
kaptam, szemben a sokkalta nevesebb irodalmi elis
meréseimért. Viszont a tanáraim sokszor gratulálnak, 
még olyanok is, akik nem tanítanak engem.

-  Tudom, hogy szereted a  filmeket. Milyen élmény 
volt visszanézni az egyik barátnőd vagy a jómagam  
által rendezett kisfámét, melyek a  műveid alapján ké
szültek?

-  Jó  érzés, hogy más művészeti ágakban alkotó 
embereket is tudok inspirálni, tehát hogy tudunk ko
operálni. Mind a két alkotás nagyon jól sikerült. A te 
általad megfilmesített novellám, a Sötétkamra köny- 
nyen értelmezhető írás, ezért jól visszaadta a film is a 
gondolataimat ezzel kapcsolatban. A másik „rende
ző” viszont teljesen különböző úton közelített egy 
haikumhoz. De annyiféleképpen értelmeznek egy 
művet, ahányan elolvassák. Ez így jó.
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- Említettél most két műfajt is. Hogy alakul nálad a  
műfaji sokféleség?

_ Nem mondanám, hogy több verset írtam, mint 
prózát, mert ezt az befolyásolja, hogy mit olvasok ép
pen. Ez soha sem tematikus. Úgy nem lehet alkotni, 
hogy na akkor most leülök novellát írni. De ha van 
egy ötletem, mondjuk, reggel úgy ébredek fel, hogy 
valami megfogalmazódott bennem, akkor annak pró
bálok formát találni.

-  És mit keresel most? Mik a jelenlegi és jövőbeli ter
veid?

-  Most egyelőre várom, hogy a Palócföld követke
ző számaiban megjelenjenek a beküldött verseim és 
novelláim. Valamint a Műút on-line kiadásában, a Dű
lőben fogok publikálni. Pórbálok új dolgokat írni pá
lyázatokra, meg egyébként is... most egy kicsit ki
fogytam a megjelentethető írásokból. Próbálok több 
verstant is tanulni, kevesebb szabad verset írni.

A jövő... bölcsészkarra tervezek menni. Újságírás
sal szeretnék foglalkozni, abból talán jobban meg le
het élni, de nem szeretném elhanyagolni az írás mű
vészi részét sem. A kettő mehet egymás mellett.

Filó M ariann: Felakasztott álom
Hazafelé menet eszembe jutott, 

hogy kihívom hozzá a mentőket - 
megbántam már, hogy hagytam heverni 

csendben a paraván mögött 
de amikor beléptem a pincébe, 

hátat fordítottam a dohos levegőnek.
Tél volt, és a mézeskalácson 

hányinger-zölden ragadt a cukormáz; 
csak mert elfelejtettem kezet 
mosni a frázis-szappannal?

Végül visszatértem hozzá - ő guggolt 
a polcok alatt, soványan mosolygott - 

én meg viszolyogtam az ujjaitól, 
mire gyorsan kézen fogott.

Sosem tudtam megszabadulni tőle 
- hozzám nőtt, bennem élt, fetus in fetu - 
volt, hogy összeforrt a koponyacsontom 

olyankor ő is átlátszott
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M agyar Ifjúsági V öröskereszt
Innovációs alap 2011

gyománnyá vált egy tevé
keny Vöröskeresztes csapat 
felkészítése az Országos El
sősegélynyújtó Versenyre, 
amelyen eddig minden év
ben szép eredményeket ér- 

M ucsina Stefánia tünk el. De az elmúlt évben

Nagy örömmel fogadtuk 
el a felkérést, hogy megírjuk 
ezt a cikket a Magyar Ifjúsá
gi Vöröskereszt 2011. évi Bo
lyaiban végzett munkájáról. 
Az iskolában már szinte ha-

a kis csapatunk felülmúlta 
önmagát. A nyári szünetben felfigyeltünk egy, a Ma
gyar Vöröskereszt által kiírt pályázatra, amelynek 
célja, hogy népszerűsítsük a prevenciókat, a felnö-

Főszervező csapat

vekvő generáció másként ítélje meg a HlV-fertőzöt- 
teket, droghasználókat és nem utolsó sorban több 
önkéntes csatlakozzon a Magyar Ifjúsági Vöröske
reszt munkájához. Összedugtuk egy kicsit a fejün
ket, vajon milyen program lenne a legalkalmasabb 
arra, hogy megnyerjük a pályázatot. Arra jutottunk, 
hogy egy mozivá kellene változtatunk az iskolát köz
ben egészséges italokat és ételeket felszolgálni a bü
fében és népszerű hollywoodi filmeket lejátszani, 
amik a drogfüggőségről, HIV/AIDS-ről, társadalmi 
megkülönböztetésekről szólnak. A sok fáradságos 
nap, amit a pályázat megírásával töltöttünk meghoz

Büszke önkéntesek

ta a gyümölcsét. Elkészült az Állj be a sorba! névre 
hallgató programunk terve. Végül 250 000 Ft-ot sike
rült nyernünk, amiből megvehettiik az összes szük
séges kelléket. A vetítések jól megszervezve, gördü
lékenyen bonyolódtak le. Első filmünkön a Gettó 
milliomoson 91 érdeklődő volt. A témát feldolgozva 
rajzpályázatot hirdettünk, amire 40 pályázati munka 
érkezett be. Az első három helyezettet és egy külön-

Nézőtér
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díjast ajándékoztuk meg. Második filmünk témája a 
HIV/AIDS volt, ezért a nagysikerű Philadelphia című 
filmet játszottuk le. A vetítés utáni pár napban a diá
kok egy tesztlápon mérhették össze a tudásukat a té
mával kapcsolatban. A legjobbakat szintén megjutal
maztuk. Harmadik vetítésünk filmje a Fél Nelson

volt, amely a drogfüggőséget mutatja be egy amerikai 
tanár példáján keresztül. Ez a film nagy hatást gyako- 

Önkéntesek rolt a közönségre, mert majdnem 30 új bolyais ön
kéntes csatlakozott a film lejátszása után a Magyar If

júsági Vöröskereszthez. Végül 
a legutolsó vetítésünkön A hul
lám című filmet játszottuk le. 
Az érdeklődők száma ismét 
megemelkedett az utolsó vetí
tésünkre. A vetítéseken majd
nem 300 diák vett részt. 75 000 
Ft értékű egészséges étel és ital 
fogyott el, 35 000 Ft értékű 
ajándékot osztottunk ki, és 
ami a legfontosabb 46 új ön
kéntessel bővült a Bolyai Ma
gyar Ifjúsági Vöröskereszt csa
pata.

Ha neked is kedved támadt 
önkéntesnek állni, ne habozz! 

Rajzpályázatunk első helyezettjének rajza Állj be a sorba! ©

Készítjük a karszalagokat
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Mindennapjaink □
Ö sszefogásban  az erő

Szülők és nevelők együtt a gyerekekért

azt mondani: 
Megteszek minden tőlem tel
hetőt. Amire szükség van, azt 
színvonalasan meg kell csi
nálni. ”

Churcill

1996-ban lettem az iskola 
nevelési igazgatóhelyettese és 
a 16 év során a munkám egyik 
fontos részét jelentette a szülői 
választmánnyal való együtt- 

Kiss Ernőné működés.
Az iskolában létezett a szü

lői munkaközösség, de az együtt munkálkodás, közös fel
adatok tervezése és elvégzése akkoriban még nagyon 
gyermekcipőben járt. Tanári pályám során mindig is azt 
gondoltam, hogy az iskola úgy tud eredményesen mű
ködni, hogyha élvezi a szülők támogatását minden az is
kola életét érintő kérdésben. Szép kihívást jelentett a szá
momra ennek megvalósítása, de büszke vagyok arra, 
hogy igazgatóhelyettesi pályafutásom során sikerült a 
Churcill által megfogalmazott gondolatot valóra váltani.

A 16 év során a szülői választmány 5 vezetőjével dol
goztam együtt. Ők: Szőllős János, Hajasné Laczkó Hedvig, 
Tőzsémé Szentgyörgyi Andrea, Vinczéné Járinka Magdol
na és Csabainé Freistág Erzsébet.

Mind az öt vezetőről csak pozitívan tudok nyilatkozni. 
Mindig nyitottak voltak a kezdeményezéseinkre, hatéko
nyan mozgósították az osztályok szülői munkaközössé
geit a kitűzött cél megvalósítása érdekében.

A szülői választmány vezetőjének személye meghatá
rozó ebben a munkában, hiszen hozzáállása, példamuta
tása irányadó szülőtársai számára.

Szőllős János elnöksége idején 1999-ben került sor 
először a Bolyai Est megszervezésére. Kettős cél vezérel
te az azóta hagyománnyá vált kezdeményezés megvalósí
tását. Egyrészt, iskolánk diákjai számára ez egy kulturális 
gála, ahol a kiváló adottságokkal és tehetséggel megáldott 
tanulóink bemutaüiatják szüleiknek, tanáraiknak, roko
naiknak, barátaiknak és diáktársaiknak azt, amiben tehet
ségesek. Másrészt, az érdeklődők belépőjéből -  amelyet 
előre nem határozunk meg, a résztvevők lehetőségük sze

rint fizetik be -  egy pénzalap létesül, amelynek kezelője a 
Szülői Választmány. Ezt a pénzt a szociálisan erre rászoru
ló diákok anyagi támogatására fordítják.

Az 1999/2000-s tanévben fogalmazta meg a választ
mány a támogatás igénybevételének feltételeit, az igények 
beadásának határidejét (minden tanév november 30-a és 
április 30-a azóta is).

Sok tehetséges, de anyagi nehézségekkel küszködő ta
nítványunknak járultak hozzá a kiadásaihoz az évek so
rán. (osztálykirándulás, nyelvvizsga, tankönyvvásárlás, 
szaktábor, külföldi út)

Hajasné Laczkó Hedvig a 2002/2003-as tanévtől irá
nyította a Szülői Választmány munkáját. Ebben a tanévben 
a Bolyai Esten újítottunk egy kicsit. A szülők édes és sós sü
teményeket sütöttek és büfé keretében árulták ezeket. Az 
így befolyt összeg a szülői munkaközösség pénzalapját nö
velte. Az ő nevéhez fűződik egy rég elfeledett hagyomány 
felelevenítése: a Pedagógus Nap megünneplése, ahol a 
szülők apró ajándékkal köszöntötték a pedagógusokat.

A 2004/2005-ös tanévben lett a választmány vezetője 
Tőzsémé Szentgyörgyi Andrea. Temperamentuma, ked
ves egyénisége meghatározta a választmány munkáját, új
raformálta a pedagógus-szülő kapcsolatot. Az ő vezetése 
idején kezdett egyre jobban bekapcsolódni az iskola életé
be a szülői munkaközösség. Andrea vezetése alatt reme
kül működött a szülői választmány és számos új kezde
ményezést valósított meg.

Ebben a tanévében először rendeztünk szülők-neve- 
lők bálját, és ezt a hagyományt azóta is tartjuk.

A bál bevételét minden évben valamilyen nemes cél 
megvalósítására fordítjuk. Az első bál a „Szekrényes bál” 
nevet kapta, a bevétel a régi öltözőszekrények lecserélésé
nek kiadásaihoz járult hozzá.

A bál lebonyolításának munkálataiban oroszlánrészt 
vállaltak a szülők. Tombolatárgyakat ajánlanak fel, támo
gatójegyeket vásárolnak, büfét működtetnek, díszítik az 
aulát és terítenek a báli vacsorához, valamint minden osz
tály szülői süteménnyel járulnak hozzá a bál sikeres meg
rendezéséhez.

Még ebben a tanévben kellemes meglepetés március 8- 
án a Szülői Választmány 1-1 szál virággal köszöntötte a ta
nárnőket a nőnap alkalmából. Ezt a kedves gesztust azóta 
is minden évben gyakorolják.
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Június elején, a pedagógusnapon pedig a diákok és a 
szülők közösen köszöntötték a pedagógusokat, majd kö
zösen fogyasztottuk el a Sodexo Bolyaiban működtetett 
konyháján készült finomságokat. Ez, azóta is így van min
den tanévben.

Volt „40-es bál” 2006-ban, amelynek bevételét az isko
la fennállása 40. évfordulójának méltó megemlékezésére 
fordítottuk.

Még ebben a tanévben iskolánk „minden idők legna
gyobb gáláját” szervezte a Gabora Gálán, ahogyan 
Gabora János a jótékonysági labdarúgó torna főszervező
je mondta, aki a gála bevételét abban az évben a Bolyai Já
nos Gimnázium és Szakközépiskola számára ajánlotta fel. 
Az iskola és a szülői ház jó kapcsolatát mutatja, ahogyan 
a tanárok és szülők ezen a rendezvényen együtt dolgoz
tak, ill. az előkészületek során rengeteg felajánlást kap
tunk a szülőktől (pénzbeli hozzájárulás, tombola nyere
mények, ajándéktárgyak, természetbeni juttatások).

A 2006/2007-es tanévben iskolánk volt diákja, 
Vinczéné Járinka Magdolna került a választmány élére. 
Akkor már évek óta vállalt feladatot a választmány mun
kájában. Pedagógus lévén rengeteg saját tapasztalattal 
rendelkezik az iskolai élet minden területén. Véleménye 
szerint a gyerekek életének alakításához nélkülözhetetlen 
az iskola és a szülői ház bizalmon alapuló, szoros kapcso
lata. Vezetése alatt folytatta az elődei által kialakított ha
gyományok folytatását, ill. új kezdeményezéseket is meg
valósított. Karácsony és húsvét előtt gondoskodott róla, 
hogy bensőségesebbé, ünnepivé váljon az iskola (adventi 
koszorúk, égők, díszek), ill. szép gondolatokkal és egy- 
egy kis dísszel kellemes ünnepeket kívánt a pedagógusok
nak és az iskola dolgozóinak.

Ebben az évben Világ-Nyelv bált tartottunk az ide
gen nyelv oktatás feltételeinek fejlesztésére (CD leját
szók, magnók, szótárak, angol nyelvű folyóiratok, nyelv
tani foglalkoztató könyvek, szintezett olvasmányok vá
sárlása). A bált egy kis nyelvtörő is színesítette az éjsza
ka folyamán.

Napjainkban az iskola sok feladatot nem tud a szülők 
segítsége nélkül véghezvinni. Gimnáziumunkban a szü
lőkkel való együttműködés példaértékű. Mindig és min
denben számíthatunk rájuk.

2007-ben az iskola Patrónus-díjat alapított, amelynek 
elnevezéséről, az odaítélés kritériumairól az iskolavezetés, 
a pedagógusok és a Szülői Választmány tagjai döntöttek. 
A díjat azon végzős tanulóink szüleinek ítéljük oda, akik 
4-5-6 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek isko

lánkban, ill. azon vállalatoknak, akik éveken át anyagilag 
támogatták intézményünket.

A díj átadására 2007 májusában a Bolyai Napok nyitó 
ünnepségén került sor. Vinczéné Járinka Magdolna az el
ső díjazottak egyike volt. Azóta számos szülő részesült eb
ben a díjban.

Ebben a tanévben „Helyismereti tábor” címmel állí
tottuk össze a tanév utolsó 3 napjának programját, azzal a 
céllal, hogy a tanév vége tartalmas, de ugyanakkor élveze
tes programot nyújtson, hogy tanítványaink alaposabban 
megismerjék szűkebb környezetüket.

Az első napon az előre elkészített projekt munkák be
mutatása zajlott. Ezek mind Salgótarjánnal kapcsolatos 
feladatok voltak. A második napon egy rendhagyó túrára 
került sor, ahol tanulóink elsősorban a természet- és kör
nyezetismereteiket gyarapíthatták. A harmadik napon 
sportesemények zajlottak, majd a szülők által készített pa
lóc sütemények, ételek kóstolgatása, fogyasztása zárta a 
napot. Volt fánk, herőce, rétes, tócsni.

A 2007/2008-as tanévben a bálunk a „Sportért és 
kultúráért” címet viselte. A bál bevételének egy részét a 
sporttevékenységekhez szükséges feltételek javítására, a 
másik részét színház és hangverseny látogatások szerve
zésére, a tanulók kulturális nevelésére fordítottuk. A bálon 
tanítványaink képzőművészeti alkotásaiból rendeztünk li
citet, ill. minőségi borokra szóló árverés színesített a báli 
programot.

A helyismereti tábor 2 napos lett, ebben a tanévben, az 
első napon az egészséges életmódra nevelés keretében tú
ráztak a tanulók és közben különböző feladatokat oldot
tak meg. A második napon pedig főzőversenyt rendeztünk 
az iskola udvarán, ahol az osztályok palócgulyást készítet
tek. Ez, azóta is tart és minden évben a szülők és a taná
rok külön főzőcsapatot szerveznek. A programot színesí
tette a kazári asszonykórus fellépése, ill. tanítványaink 
sportbemutatója. Nem maradt el a szülők által készített fi
nomságok fogyasztása sem.

2008/2009-es tanév báljának bevételét a környezettu
datos nevelésre és a természettudományos tantárgyak 
támogatására fordítottuk, az év végi főzőversenyen pedig 
babgulyást főztünk. A programon különböző kézműve
sek (kosárfonó, mézeskalács-készítő, csuhébaba-készítő) 
tanították mesterségük fortélyaira a diákokat.

2009/2010. tanév bálja „Pados bál” volt és bevételéből 
sikerült 2 tantermet új padokkal berendezni.

A főzőversenyen bográcsgulyást főztek az osztályok, 
volt rendőrségi bemutató, zene, tánc.
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A Bolyai Napokon Vinczéné Járinka Magdolna több 
éves kiemelkedő vezetői munkájáért megkapta a Bolyai 
Emlékplakettet és Díszokiratot.

Kedves, kiegyensúlyozott egyénisége jó hatással volt 
az egész választmány munkájára. Munkavállalása, mun
kavégzése példamutató mindem számára.

2010/2011-es tanévtől Csabainé Freistág Erzsébet a 
Szülői Választmány elnöke. Ő is gimnáziumunk volt tanu
lója. A Szülői Választmány tagjairól adatbázist készített, 
így e-mailen keresztül hatékony és gyors az információ- 
áramlás. Feladatát lelkesen végzi, jól szervezi és irányítja a 
választmány munkáját. Alapos és körültekintő, figyelme 
minden apró részletre kiterjed.

A bálunk „Asztalos bál” volt ebben az évben és a be
vételből az ebédlő asztalait és a székeket cseréltük le.

Az év végi program egy napos lett - főzőverseny. A fő
zőversenyen székelygulyás készült és volt rendőrségi be
mutató, ill. kulturális műsor is.

2011/2012-es tanévben a szülők-nevelők bálja bevéte
lét a mosdók felújítására, ill. néhány tanterem árnyéko
lására fordítottuk.

A főzőverseny az egészséges életmód jegyében került 
megszervezésre. Vendégünk volt Jenei Tamás mestersza
kács és irányításával csirke raguleves készült. Tamás végig 
felügyelte a főzést és tanácsokkal látta el az osztályok sza
kácsait. Közben volt gyümölcs- és zöldség faragás. Zenét 
szolgáltatott a Határeset együttes.

Rendszeres támogatónk a Sodexo, aki főzőversenyünk 
fő támogatója a kezdetek óta. Tátrai István -  a Sodexo 
üzemeltetési igazgatója és Berta Gyuláné -  területvezető 
felkarolta ezt a kezdeményezést és ők biztosítják a díjakat,

a főző csapatoknak pedig apróbb ajándékokkal kedves
kednek minden évben.

Még egy különlegessége van az utolsó napnak. Min
den évben a szülői közösségből Verbói Gábor és felesége 
finom vadétellel teszi emlékezetessé a gasztronómiai élve
zetet.

Tehát 13 éve rendezünk Bolyai Estet.
Tehát 10 éve méltó módon, az évek során csiszolgatva, 

köszöntenek bennünket a szülők tanítványainkkal közö
sen a Pedagógus Napon, ami valljuk be, jól esik minden 
pedagógusnak és az iskolában dolgozónak.

Tehát 7 éve szervezzük a szülőkkel közösen a szülők- 
nevelők bálját egyre olajozottabban és eredményesebben.

Tehát 5 éve zárjuk a tanévet a főzőversennyel, amely 
egyedülálló a városban.

A szülői munkaközösség folyamatos támogatása min
den tanév számos programjában megmutatkozik.

Ezeket a rendezvényeket csak együtt, közös munkával 
tudjuk kivitelezni. Az évek során, ha szükség volt, korri
gáltunk rajtuk és most már az iskola hagyományaihoz tar
toznak. Mind a pedagógusok mind a szülők számára elen
gedhetetlen az együttműködés ahhoz, hogy ezeket a ha
gyományokat tartalommal töltsük meg, gazdagítva ezzel 
az iskola életét.

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy „amire szük
ség van” a Bolyaiban azt a tantestület a szülők közremű
ködésével színvonalasan csinálja. így tudunk minden év
ben egy kicsit „fejleszteni”, valamit megvalósítani és né
hány napot emlékezetesebbé, felejthetetlenebbé tenni.

Köszönet mindenkinek, aki ezekhez hozzájárult, hoz
zájárul!
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BESZÁMOLÓ AZ SZMK 2011/2012-ES TANÉVBEN 
VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

2010 szeptemberétől, az
az második éve vagyok a 
Szülői Választmány elnöke.

A tanév elején elkészítet
tük éves munkatervünket, 
mely alapján szeptembertől 
júniusig tevékenykedtünk.

A Szülői Választmány tag
jairól készített adatbázist, 
mivel nagyon bevált a szülők 
közötti információáramlás
ban és a szervezésben, frissí
tettük. A megadott e-mail cí
mek, telefonszámok alapján 
hatékonyan és gyorsan tud
tuk egymást tájékoztatni az 
esem ényekről, könnyebb 

volt egy-egy rendezvény megszervezése is.

Szeptemberben, januárban és májusban is tartot
tunk Választmányi üléseket, ahol mindig az éppen ak
tuális program, esemény megbeszélése volt a téma. A 
részvételi arány ezeken az értekezleteken igen jó volt, 
igyekezett minden osztály képviseltetni magát.

Az iskola ütemtervével összehangolva kapcsolód
tunk be a programok szervezésébe.

Az év során a következő rendezvények megvalósí
tásához járult hozzá a Szülői Választmány is:

December:
-  az ünnepi hangulat kialakítása, dekorációk,ad

venti koszorúk készítése

Csabainé Freistág 
Erzsébet

a Szülői Választmány 
elnöke

-  a nevelőtestület részére Karácsony-délután szer
vezése köszöntővel, apró ajándékkal

Február:
-  Szülők-Nevelők báljának megszervezése, a fel

adatok osztályonkénti bontása, népszerűsítés, tombo- 
latárgy-gyűjtés, jegyeladás,dekoráció,sütemények,le
bonyolítás.

Március:
-  Nőnap, a tantestület női munkatársainak köszön

tése virággal.
Á prilis:
-  Bolyai Esten büfé-üzemeltetés, sütemény-eladás.
Jú n iu s :
-  Pedagógusnapi köszöntő, megajándékozás, „fe

hér-asztal”
-  Főzőverseny megszervezése

A tanév során két alkalommal került sor szociális 
tárgyú kérelmek elbírálására. A hátrányos helyzetben 
lévő tanulók családi és egyéb okok miatt fordulnak 
anyagi támogatásért a Szülői Választmányhoz.
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Összesen 74.500 Ft került ily módon kiosztásra ta
nulmányaik megsegítésére.

Összességében ebben az évben is nagyon pozitív
nak értékelem a Szülői Választmány munkáját, mert 
minden rendezvény jól sikerült, a bevételekből a kitű
zött célokat meg tudtuk valósítani. A bálból befolyt 
összeget az idén az emeleti folyosón lévő hátsó fiú- és 
lánymosdók felújítására fordítottuk, ami nagyon idő
szerű volt már és valamennyi tanuló számára jobb kö
rülményt biztosít.

A tantestület képviseletében Kiss Ernőné Évikével 
előzetesen egyeztettünk minden tennivalót.

A Szülői Választmány pénzügyi helyzetének  
alakulásáról kivonatosan:

Bevételeink: 376.700 Ft
-  Előző tanévi pénzmaradvány: 123.010 Ft
-  Tanulónkénti 400 Ft pedagógusnapra: 181.600 Ft
-  Bolyai Est: büfé és gömb: 42.090 Ft
-  Szülők- Nevelők Bálja bevételből: 30.000 Ft

(A teljes báli bevétel 1.081.000 Ft volt, melyből a ki
adások levonása után 804.000 Ft maradt az ebédlő bú
torainak cseréjére, illetve ebből 30.000 Ft az Szmk- 
nak)

Kiadásaink: 231.010 Ft
-  Szociális tárgyú kérelmekre : 74.500 Ft
-  Karácsony: 7.010 Ft
-  Nőnapi virágokra: 15.050 Ft
-  Pedagógusnapra ajándék, megvendégelés,

a leköszönő SZMK-szülőknek ajándék: 131.450 Ft
-  Főzőverseny: 3.000 Ft

M aradvány: 145.690 Ft
Igyekeztünk költségtakarékosán gazdálkodni, de 

ugyanakkor biztosítani a rendezvények színvonalát, 
odafigyelni a szociális problémákkal küzdő tanulókra 
és megköszönni a tantestület munkáját.

A magam nevében én is köszönöm Kissné Évike, a 
szülőtársak és a pedagógusok együttműködését, se
gítségét ehhez az eredményes munkához.
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A program ok éve
Diákönkormányzatunk a 2011/2012-es tanévben

A 2011-12-es tanév kifeje
zetten eseménydús volt a Di
ákönkormányzat számára. 
Míg a korábbi években meg
ismertem posztom minden 
apró feladatát, idén nekivág
tunk a nehezének. Változa
tos, új programokat szervez
tünk diákjainknak a hagyo
mányos DÖK-ös rendezvé
nyeink mellett.

Szeptemberben megle
pődtem én is, hiszen még 
többen lettünk! Közel 60 lel

kes diák vett körül, akik aktívan vettek részt az egész 
éves munkában. A tanévet mindig a gólyatáborral 
kezdjük, így idén sem volt másképp. A gólyákat kör
bevezettük az iskolánkban, és játékos feladatokat ren
deztünk azért, hogy jobban megismerjék egymást. A 
SuliShow-n való részvétel után alakulógyűlést rendez
tünk, ahol megválasztottuk a tisztségviselőket, össze

állítottuk éves tervünket, ez alapján végeztük mun
kánkat. Ahogy tavaly, idén is felvettem a kapcsolatot a 
helyi sajtóval, a Nógrád Megyei Hírlappal, a Rádió Fó
kusszal, a Salgótarjáni Televízióval ahol rendszeresen 
közzé tettük programjainkat, rendezvényeinket. Úgy 
gondolom az iskola népszerűségét, imázsát növeli az 
e fajta reklám, hiszen így mindig hallanak rólunk 
bolyaisokról a városban. Az osztályképek elkészítésé
nek hetében újabb ötletem támadt: csináljunk mi is 
DÖK-ös csoportképet! Mondanom sem kell, minden
kinek tetszett az ötlet, és hamarosan az általunk felújí
tott faliújságon ékeskedett képünk, így mindenki tud
ta, kihez forduljon, ha valami kérdése van a program
jainkkal kapcsolatban.

A jelvényavatón hivatalosan is köszöntöttem a gó
lyákat diáktársaim nevében, közben már azon törtük 
a fejünket a társaimmal, milyen újdonsággal tudnánk 
feldobni az iskolánk életét. A papírgyűjtés mellett 
kaptunk egy másik felhívást, amivel éltünk is: textil
gyűjtésünkre több száz kg ruhaanyagot hoztak. Majd 
kissé félve, de „aki mer, az nyer” alapon megkérdez-

Andrássy Fanni
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tűk a diákönkormányzat vezető-tanárát Czene Évát, 
hogy mi a véleménye arról, ha idén diszkót rendez
nénk. Igazgató úrral történő megbeszélést követően 
teljes gőzzel a novemberi „5 év után újra Bolyai 
Disco” névre hallgató rendezvényünkre koncentrál
tunk. A siker nem maradt el, nagyon boldogok vol
tunk, hiszen már este 8 órakor teltház volt és nem tud
tunk több diákot beengedni iskolánkba.

A diákönkormányzatunk által kialakított csapat 
novemberben a Pupák Kupán is részt vett. A 
Halloween-i borzongást egy játékos sarok kialakításá
val varázsoltuk iskolánkba, ahol kifaragott töklámpá
sok, szellemek, és a „Halál Listája” várta a gyerekeket 
az őszi szünet előtti napokban.

Mára hagyomány, hogy a karácsony az év egyik leg
fontosabb ünnepe iskolánkban. December közepén -  
diákönkormányzatunk lelkes csoportja segítségével -  
hópihékkel, feliratokkal, és egy kitömött mikulással 
kedveskedtünk a diákoknak. A Télapó a tanórák alatt 
látogatott el a diákokhoz, és ha úgy gondolta, megér
demelik a jutalmat, szaloncukrot adott. A Városi Diák
önkormányzat Nagyszakállúja is meglepett minket a 
krampuszai kíséretében. Őket vidám dallal fogadtuk, 
cserébe különböző tornaszereket, labdákat kaptunk. A 
Karácsony a szeretet ünnepe, ezért egy állatvédő pro
jektet is szerveztünk. Ajándékdobozt helyeztünk el az 
aulában, amibe minden diák és tanár hozhatott az ál
latmenhelyen lévő árva kutyusoknak ételt.

Programjaink népszerűsítése érdekében az inter
neten (facebookon) működtetjük a Bolyai Diákönkor
mányzat honlapját, ahol minden fontos rendezvény
ről, az iskola életéről értesülnek az azt olvasók. E mel
lett egy csoport is létrejött, amelynek célja, hogy mi
nél gyorsabban, hatékonyabban tudjuk rendezvénye
inket megszervezni és eszmecserét folytatni.

Az újévet új feladattal kezdtük. Igazgató Úr meg
keresett bennünket, hogy szervezzünk a jövendőbe
li gólyáknak egy játékos vetélkedőt a januári diszkó 
előtt. Segítségünkre volt a 11. d osztály lelkes cso
portja, akik az idei Diáknapot is rendezték. Vélemé
nyem szerint remekül sikerült ez a délután, a disz
kó pedig ismét teltházas volt! Februárban a jól 
megszokott Valentin-napi :©at tűztük ki a büféhez, 
ahol a tanulók üzenhettek szeretteiknek. E közben 
lázasan készültünk a Rock Estre. Nekem ez a ked
venc rendezvényem, szervezésének minden pillana

tát szerettem. Segítségemre volt Pálmai Zsolti és 
Géczy Gabi öreg bolyais diákok. Fantasztikus érzés 
volt, amikor több mint 250 ember tombolt a Never 
Die, Crashlander, az All Rights Reserved és az or
szágban mindenhol ismert Szükségállapot zenekar 
koncertjére. Komoly szervezőmunkát, sok egyezte
tést igényelt ez program, de úgy érzem megérte a fá
radozás, hiszen még a Nógrád Megyei Hírlap is be
számolt róla.

Márciusban a tanév utolsó diszkójára került sor, a 
papírgyűjtés és nőnapi köszöntés mellett. Még ebben 
a hónapban fogadóóra keretében lehetőség volt arra, 
hogy Igazgató Úrtól kérdezzenek a közgyűlésen részt 
vevők, illetve a javaslataikat elmondják az iskola éle
tével kapcsolatban.

Sok kezdeményezésünk sikerrel zárult, így az idén 
is bekapcsolódtunk a Bolyai Est szervezésébe, a szü
netekben süteményeket árultunk.

A tanév során több városi rendezvényen is aktí
vak voltunk Városi Kincskereső, TeSzedd mozga
lom, és részt vettünk még különböző vetélkedők
ben, önkéntes feladatokban. Ennek kapcsán kérte 
a segítségemet Dupák Anna, aki egy nyári tábort 
rendezett önkéntes csoporttal. A táborba, amely 
három héten keresztül zajlott, különböző nemzet 
delegációi érkezetek, franciák, spanyolok, sőt 
azerbajdzsánok is.

Meglepetésemre május végén a veszprémi városi 
diákönkormányzat elnöke keresett meg. Kezdemé
nyezni szeretne egy olyan programot, melyben az 
összes nagyobb város aktív dök-ösei részt vesznek. 
Remélem e program a jövő évben megvalósul!

A tanévet a Bolyai Diákönkormányzat kirándulás
sal zárta. Czene tanárnő meghívását örömmel fogad
tuk, így egy napsugaras pénteki napon együtt nyársal
tunk, bográcsoztunk.

Úgy gondolom, céljainkat megvalósítottuk. Diák
önkormányzatunk segítségével iskolánk diák- és kul
turális élete programokban és tradíciókban egyaránt 
gazdag volt, minden diák bekapcsolódhatott az érdek
lődési körének megfelelő programba.

Köszönjük tanárainknak, hogy végig segítettek 
minket és bármikor bizalommal fordulhattunk hozzá
juk. Remélem, hogy diákönkormányzatunk minden 
tagja élvezte a közös munkát, örülök, hogy ilyen 
nagyszerű csapattal dolgozhattam együtt.
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Gólyatábor a B olyaiban
A Bolyaiban már másfél 

évtizedes hagyomány, hogy 
a tanév kezdete előtt az isko
lánkban tanulm ányaikat 
megkezdő diákok gólyatá
borban ismerkednek meg le
endő osztály- és évfolyam- 
társaikkal, tanáraikkal vala
mint a diákönkormányzat 
képviselőivel.

A 2011/12-es tanévben is
kolánk három osztályt indí
tott, a 7.b osztály tanulói két- 
tannyelvű hatosztályos, osz
tályfőnökük: Árpádné Vincze 

Marietta, a 7.d osztály hagyományos hatosztályos, osz
tályfőnökük: Tóth Géza, a 9.c-sek pedig ötosztályos két- 
tannyelvű képzésben vesznek részt, osztályfőnökük 
Czímerné Séber Darinka. Igaz, különböző korosztály
hoz tartoznak, de a gólyatábor két napja alatt igen jól 
tudtak együtt működni csakúgy, mint a három osztály
főnök is.

Ehhez nagyrészt hozzájárult a sokszínű tábori prog
ram is. Az osztályfőnöki órák mellett voltak természet- 
ismereti és prevenciós foglalkozások, közös éneklés, 
sportverseny és játékos vetélkedő, mindez hozzájárult 
egymás jobb megismeréséhez. A három osztály diákjai

igen sok helyről érkeztek, de a tábor második napjának 
végére már az osztálytársak jórésze nevén tudta szólíta
ni egymást. Az utolsó nap végén megkértük a tanulókat, 
hogy röviden írják le véleményüket a táborról.

A leírtak alapján nagyon jó hangulatban telt szá
mukra a két nap.

Várták már, hogy megismerhessék az iskolát, taná
raikat, hogy szeptemberben úgy kezdhessék az évet, 
hogy nem teljesen idegenek egymásnak.

Tetszett nekik a közös éneklés, örültek, hogy 
együtt kirándulhattak a Kálváriára a természetismere
ti órán.

Az önismereti tréninget nagyon szórakoztatónak 
találták, sokat nevettek együtt, ami átsegítette őket az 
új, ismeretlen helyzetekből adódó félelmeiken.

A sportfoglalkozásokat is várták, s ezeket is na
gyon élvezték.

Igen hasznosnak tartották, hogy a diákönkormány
zat tagjai körbevezették őket az iskolában, mert sok 
szükséges információt tudhattak meg tőlük.

Az első nap végén rendezett vetélkedő volt sokak 
számára az egyik legjobb tábori program. Jó  érzés volt 
nekik csoportban együtt dolgozni, a feladatokat kö
zösségformálónak és szórakoztatónak találták.

Külön tetszett nekik, hogy a tanáraik is örömüket 
lelik ebben.

Úgy látják, hogy szép bolyais évek várnak rájuk.

Árpádné Vincze 
Marietta
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Nemzeti
Kulturális
Alop

„EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI” -  A D erkovits Gyula 
Iskolagaléria 2012-es m ú zeu m p ed agógia i 

foglalkozás sorozata
2011-ben a Nemzeti Kultu

rális Alap támogatásával a 
Képzőművészeti Szakmai 
Kollégium nyílt pályázatot hir
detett kortárs képzőművészeti 
kiállítások múzeumpedagógi
ai kísérő rendezvényeinek, va
lamint azok kiadványainak 
megvalósítására, a múzeum- 
pedagógiai munka fejlesztésé
re, kortárs képzőművészeti 
múzeumpedagógiai progra
mokra a 2012. január 1. -  2012. 
december 31. közötti megva
lósulási időszakra.

A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2012-ben 45 
éves Derkovits Gyula Iskolagalériája és képzőművésze
ti szakköre sikeresen pályázott erre a támogatásra.

A 2012-es naptári évben „EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI” 
címmel olyan múzeumpedagógiai foglalkozás soro
zatot terveztünk, amelynek során a képzőművészeti 
szakkör tagjaival vizsgálat tárgyává tettük a kiállítá
sokon szereplő alkotások művészi kifejező eszközeit, 
ezzel diákjaink közelebb kerültek a kortárs művészet 
törekvéseihez, annak megértéséhez, és kreatív fel
adatok révén ösztönözhettük önálló alkotások meg
születését, a kortárs művek értő és teljesebb befoga
dását. A pályázatnak megfelelően a speciális múze
umpedagógiai feladatok a fiatalokhoz közelebb hoz
ták az alkotás folyamatát, kritikai értékelését, és a di
ákokat a kiállítások tematikájából, jellemző művészi 
attitűdjéből, technikájából kiinduló alkotótevékeny
ségre késztették.

Iskolagalériánkban és a szakkör keretein belül a vi
zuális nevelés nem a hagyományos értelemben vett 
pedagógiai módszereken alapul. Az egyik legfőbb cél 
az önkifejezés, a fantázia fejlesztése, az újszerűség, a 
nyitottság, a másság elfogadásának megértetése. Mód
szereinkkel a sémákban való gondolkodás ellen küz
dünk, a lelki kifejezésmódokat, a vizuális kommuni
káció hatékonyságát, a kifejezőerő megtalálását, a 
technikai tökéletesítést preferáljuk.

Szeretnénk, hogy a résztvevők szembesüljenek a 
mai művészeti tendenciák, jelenségek szándékaival, 
és azzal kapcsolatban kritikai érvekkel alátámasztott 
értékeléseket, önálló alkotásokat is létre tudjanak 
hozni. A foglalkozás sorozat alapvető koncepciója, 
hogy a diákokkal megismertessük a kortárs magyar 
képzőművészet alkotóinak, műveinek, műcsoportjai
nak jellemző kifejező eszközeit. A különböző médiu
mok, művészi attitűdök, reprezentációs stratégiák és 
technikák nyomán a diákok is próbálkozzanak saját 
művek megalkotásával. Az egyes kiállításokhoz konk
rét múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak, 
melyek a tárlat egy-egy jellegzetes vizuális problémá
ja körül koncentrálódnak. Különösen fontosnak tar
juk, hogy kiállítóink között olyanok szerepeljenek, 
akik egykor a gimnázium diákjai voltak, most pedig 
sikeres alkotók, képzőművészek, építészek, iparmű
vészek.

A kiállítók közül Kicsiny Balázs és Valiskó Ágnes 
képzőművészek utasították vissza a meghívást, de a 
műveikhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalko
zásokat megtartottuk. Tárlatunkat az év végén ren
dezzük, a szakköri és múzeumpedagógiai munkáról 
fotódokumentáció készült.

A programsorozat az alábbiak szerint valósult meg.
1 .2012. január 18. -  február 10. Hegedűs Morgan 

Í1953 -  19901 salgótarjáni festőművész posztumusz 
tárlata

Földi Péter Kossuth-díjasfestőművész 
tárlatvezetésen mutatja be Hegedűs Morgan képeit

Berencsikné Gedeon 
Hajnalka
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Tanulói munkák Hegedűs Morgan képei alapján: a kép egy-egy apró részlete a festmény valamelyik 
részletét tartalm azza, amit a gyerekek saját elképzeléseik alapján folytathattak

Az első foglalkozáson Földi Péter Kossuth-díjas 
festőművész -  aki Hegedűs Morgan személyes isme
rőse, jó barátja és pályatársa volt -  interaktív, csopor
tos és nyilvános tárlatvezetést tartott, melynek alkal
mából a szakkörös és érdeklődő diákokon kívül meg
hívtunk a városból és távolabbról is művészeket, mű
kedvelő vendégeket, és a sajtó képviselőit is. A látoga
tók személyes hangvételű, egyéni élményekkel gazda
gított, érzelmileg átfűtött és rendkívüli szakértelem
mel bemutatott képelemzéseket láthattak, hallhattak 
Földi Péter előadásában.

A diákok Hegedűs Morgan festészetével kapcsolatos 
múzeumpedagógiai feladatlapokat is megoldottak.

A következő foglalkozáson sikeres grafikák, ké
pek születtek. A feladat így szólt: „Hegedűs Morgan 
egyik művének részletét fölhasználva folytasd a képet 
saját elképzelésed szerint! A figyelem be vett szem 
pontok: tém a, kifejezés, technika, az eszközhaszná
lat módja, (papír, toll, színes technika, ceruza, fény
m ásolatok, olló, ragasztó)’’ A képrészletek meglepő 
módon inspirálták diákjainkat. Néhány kép művészi 
értékekkel is bír.

II. 2012. február 17. -  m árcius 16. Varga Anikó 
textiltervező iparművész kiállítása

A kiállítás megnyitón MŰVÉSZ-KÖZÖNSÉG TA
LÁLKOZÓ volt. A textiltervező iparművésznő, isko
lánk volt diákja, jelenleg a Moholy-Nagy László Művé
szeti Egyetem tanára két diáklány, Ocsovszki Ditta 10. 
c és Juhász Viktória 11. c osztályos tanulók bevonásá
val „Mintaszínház perfomansz”-ot adott elő multimé
diás vetítés segítségével. Az esemény bemutatta a kor
társ művészetben föllelhető jelenségeket, a művész

tervezői munkásságát, kapcsolatát a technikai eszkö
zök által nyújtott sokirányú kifejezésmódokkal. A ve
títés alkalmat adott arra, hogy a diákok megtapasztal
ják az alkotás végtelen lehetőségeinek és az esztétikai 
öröm élményének összefüggéseit, ezáltal közelebb 
kerülhettek a modern művészet megéléséhez, termé
szetessé válásához.

A következő foglalkozásokon a feladat textilminta 
tervezés meghatározott funkciójú öltözékeken: pl. al
kalmi vagy sportos viselet és kiegészítőinek mintater
vezése.

Kicsiny Balázs salgótarjáni születésű képzőművész 
installációi ihlették a következő foglalkozások felada
tait. A sokoldalú művészegyéniség munkásságának 
bemutatása alapján készítettek a tanulók „Doboz 
Birodalmat”.

Varga Anikó textiltervező iparművész Mintaszín
ház c. performansza 2012. április 3-án a salgótar

jáni Bolyai János Gimnázium Derkovits Gyula 
Iskolagalériájában
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Kicsiny Balázs összetett alkotói világában a műnek 
hordoznia kell a tér élményét, amely kihangsúlyozza 
a valóság és a művészi szándék összefüggéseit. Az al
kotás egyszerre valóság és illúzió, a nézőnek kell átél
ni azt, hogy hol a határvonal a törékeny egyensúly
ban. A gyerekeknek egy olyan kompozíciót kellett ké
szíteni, amelynek kiindulópontja Kicsiny Balázs ins
talláció művészete. Az installáció összetett kifejezés
forma, melyben a dolgok egymáshoz való viszonya 
fontos. Meghatározó lényege a tér. Minden, amit elhe
lyezünk valahol, egy adott helytől, tértől, tér részleté
től tesszük függővé, és attól, hogy az adott térben mi
lyen jelentéssel bír majd. A tér és a térben elhelyezett 
tárgy így válik szerves egésszé. Kicsiny Balázs művé
szetéhez kapcsolódóan olyan „doboz-kompozíciókat” 
kellett a gyerekeknek összeállítaniuk, amelyben a tér
forma-funkció túllép a hagyományos értelmezéseken, 
és az alkotást plusz jelentéssel ruházták föl. Ennek a 
doboz építménynek vannak berendezési tárgyai, le

het személyes vonatkozása, majd a csoport összeépí
tette azokat, és egy modern lakótelep, paneltömb 
mintájára alkotott közös művet, amelyben a szellemi

nézetek és a különböző vizuális ízlések találkoztak 
vagy éppen összeütköztek egymással.

IV. 2012. máius 3 - június 8. Kacsák Tamás festő
művész kiállítása

A kiállításhoz kap
csolódóan a színek 
expresszivitása, a le
tisztult formák spiri- 
tualitása merült föl 
legfőbb kifejező esz
közként. A feladat 
szerint üdvözlőlapo

kat -  mail art
a l k o t á s o k a t  
kellett készíte
ni, melyeken a 
színek és a 
szubjektív üze
net játsszák a 
l e g f o n t o s a b b  
szerepet. Az

üdvözlőlapokat 
m eghatározott 
a l k a l m a k h o z  
kötődően -  ün
nepségek, mű
vészeti feszti
válok, koncer
tek -  kellett el
készíteni.

V. 2012. október 2-31. Dévényi Tamás, Guzmics 
A nnam ária, Guzmics Andrea. Holló M átyás, 
Kenveresné Bara Katalin. Sajtos Gábor. Varga Anna 
Boglárka építészek kiállítása

Valamennyien iskolánk korábbi tanulói, ma elis
mert szakemberek, a tervezés mellett többen a felső- 
oktatásban is tanítanak. A kiállítást Magyar Géza, 
Ybl-díjas és Állami-díjas építész, Salgótarján város- 
központjának építésze, a Bolyai János Gimnázium 
épületének tervezője nyitotta meg. A megnyitó után 
az érdeklődők beszélgethettek az építészekkel.

A kiállítás fő kérdése az épített és a természeti kör
nyezet összekapcsolása, a hagyományok és az újítá
sok harmóniája. A kiállításhoz kötődő két foglalkozá
son összehasonlító elemzéseket születtek a tervezői
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A képen a Bolyai János Gimnázium épületének Magyar Géza épí 
tész által, 1966-ban megálmodott homlokzat részlete látható

gondolatok és a városban tapasztalható jelenségek el
lentmondásairól, a hazai környezetkultúra helyzeté
ről és az idealizált jövőképéről. Térrekonstrukciós fel
adatokat kellett megoldani, melynek célja a térlátás

fejlesztése, és a modern építészeti tö
rekvések megértése, a téri összefüggé
sekben való gondolkodás.

VI. 2012. november 16. -  decem
ber 14. Romhánvi Anikó festőmű
vész kiállítása

Iskolánk egykori diákja, ma önálló 
művésztanár. A kiállításon a művész 
azon szándékát hangsúlyozzuk ki, 
mely szerint a kép sohasem azonos a 
valósággal. A képnek tartalmi-esztéti
kai, érzelmi és filozófiai vonatkozásai 
vannak, amelyek egy vizuális vagy bel
ső lelki élmény megéléséhez, egy esz
tétikai tartalom átírásához, leképezésé
hez kötődnek. A képek létrehozásában 
az anyagnak, a színeknek és a vonalak
nak van meghatározó és döntő jelentő
sége. A kiállításhoz kapcsolódó két 

foglalkozáson olyan művek létrehozását ösztönöz
zük, amelyben nagy szerepet kap az érzelmi kifejező
erő. A kiállításhoz két órás versillusztrációs feladatok 
is készülnek.

Bolyai körök
A Bolyai János Gimnázium 

-  hagyományaihoz híven -  a 
2011/2012-es tanévben is meg
szervezte a Bolyai kör soroza
tot, amely iskolánk méltó ren
dezvénye. Ahogyan Nagy Csa
ba tanár úr vallja: A tradíció 
ápolása nem kell, hogy mindig 
valami jól bejárt, kitaposott út 
legyen, akkor teljesedik ki, ha 
meg tud újulni, míg lényegi 
motívuma mindig ugyanaz 
marad. Iskolánk régi hagyo
mányként tekint vissza a Bo

lyai körök előadássorozataira, melyek egy-egy tanévhez 
kötődve zajlanak hónapról-hónapra, hogy az érdeklődők 
betekintést nyerhessenek a tematikus csokorba szedett tu
dományos előadásokba. Diáktársaim számos témakörben 
adtak tanúbizonyságot felkészültségükről.

A program ebben az évben is az elsősök bemutatko
zásával vette kezdetét, ahol kezdő évfolyamos tanulóink 
a hangszeres előadás, versmondás, éneklés területén 
mutathatták meg tehetségüket. Ezt követte októberben 
a Művészetek, zene és sport-Bolyai kör, majd idegen 
nyelvű előadásokat hallhattunk angol és német tantár
gyakból, valamint az angliai és ausztriai úti beszámolók 
során. A történelmi, biológiai, kémiai, fizikai és földraj
zi ismeretek után vágyakozó diákjaink is képviseltették 
magukat. Nem maradhatott ki természetesen anyanyel
vűnk sem. A Magyar nyelv és irodalom-Bolyai körön is 
számos színvonalas előadással találkozhattunk. Isko
lánk névadója, Bolyai János a matematika tudományte
rületén alkotott maradandót, ezért tiszteletére december 
14-én ünnepi Matematika-Bolyai kört rendeztünk. A tel
jesség igénye nélkül most megemlítenék néhány szín
vonalas előadást a programsorozat színes kavalkádjá- 
ból. Az elsősök bemutatkozásán Bakos Patrik gitárjáték
kal, Saját János zongorajátékával, Krista Zsolt versmon-
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dásával, a 9.c osztály pedig közös dalával mutatta meg 
tehetségét. Laurencsik Laura A fotográfia művészete cí
mű előadásával kalauzolta el közönségét a művészetek 
világába, Berencsik Boglárka pedig Makovecz Imre épí
tészetéről tartott előadást. A történelmi témájú rendez
vényen Juhász Noémi, Karácsony Eszter és Verbói Atti
la a multikulturális Svájcról, Csirke Péter pedig az erdé
lyi tanulmányútról mesélt nekünk, és három angol 
nyelvű előadást is hallhattunk, az ókori olimpiai játé
kokról, boszorkányokról és Napóleon életéről. Az ünne
pi Matematika-Bolyai kört iskolánk egykori diákja, Már
ton Károly és fia, Márton Gergely tisztelte meg jelenlété
vel. Előadásuk címe: A számítástechnika matematikai 
alapjai. A Biológia-Kémia-Földrajz-Bolyai körön két ven
dégünk volt, iskolánk volt diákja dr. Márkus László a 
szülészet-nőgyógyászairól beszélt az ifjúságnak, 
Prakfalvi Péter pedig barlangász élményeiről mesélt. A 
német nyelv iránt érdeklődő diáktár
saimtól is színvonalas előadásokat 
láthattunk. Bertók Babett, Molnár 
Gábor Bálint, Rács Eszter és Varga 
Viktória a német filmkultúráról;
Oravecz Daniella, Zsély Virág és 
Venter Annamária Kari Lagerfeld di
vatjáról; Buda Gergely, Szalai Soma,
Kovács Bence és Varga Petra a német 
fociról tartottak előadást. Báles An
na, Deák Viktor, Jakab Tamás és Ha
raszti Sándor a Rammstein együttest 
mutatták be. A magyar nyelv és iro- 
dalom-Bolyai körön Orosz Elvira 
Nyelvészet és táncművészet, Fiilöp 
Zsolt és Tarnóczi Jakab pedig Bo
szorkányok és szalamandrák címmel

tartott előadást. Az angol nyelv iránt érdeklődők 
Matthesz Flórától Skócia nevezetességeiről, Prakfalvi 
Annától pedig az Egyesült Királyságról hallhattak elő
adást. A Fizika-Bolyai körön olyan diáktársaim léptek 
színpadra, akik régóta és komolyan érdeklődnek a tan
tárgy iránt. Patai Tamás és Kovács Réka az anyag négy 
létezési formájáról, Gál Gergő és Haraszti Gábor pedig 
a Nagy Hadronütközetőről tartottak beszámolót.

A tanév végén megrendezett Bolyai Napok Tudomá
nyos Ülésszakán a tantárgyi területek legjobbjai léphettek 
a pulpitus mögé. Orosz Elvira, Rusz Boglárka és Sándor 
Lilla bemutatták nekünk az országos két tanítási nyelvű 
iskolák angol nyelvi civilizációs versenyének 1. helyezett, 
nyertes előadását. Molnár Gábor Bálint a Fibonacci szá
mok és a napraforgó kapcsolatáról, Győri Alex és 
Szmolár Dániel a francia diákcsere élményeiről meséltek 
nekünk. Ez alkalommal vendégelőadókat is hívtunk, is

kolánk volt diákjai: Manyasz Róbert, 
az iszlám vallásjogi szakértője; Rács 
Csaba, az EKTF Doktori Iskolájának 
hallgatója és Prakfalvi Péter geoló
gus-mérnök tartottak előadást. Ven
dégünk volt a Nukleáris Technikai 
Intézet igazgatóhelyettese, egyetemi 
docens, dr. Sükösd Csaba is. A Tudo
mányos Ülésszakot Győri Alex, Rács 
Eszter, Szilágyi Donát és Gembiczky 
Júlia látványos kémiai kísérletei zárták.

Ezúton szeretnénk köszönetét 
mondani Herencsényiné Buchinger 
Mónika tanárnőnek és Nagy Csaba ta
nár úrnak, akik egész évben lelkesen 
segítettek a Bolyai körök megszerve
zésében és lebonyolításában.
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Iskolánk kórusa
Iskolánkban m eglehető

sen régóta működik kórus, 
egész pontosan 1966 óta, 
majdnem 44 éve. Az eltelt 
idő alatt három kórusvezető 
irányította az énekkart.

1966-1971-ig a zeneszere
tő diákokat Virág László kar
nagyúr vezetette be a közös 
éneklés művészetébe. Ekkor 
még nem Bolyai János Gim
názium néven működött is- 

Tóth Adél Tímea kólánk, hanem Új Gimnázi
umként. Az első öt év alatt 

rengeteg sikeres fellépést tudhatott magáénak az 
énekkar. Minden évben a kórus célkitűzéseinek neto
vábbja volt kijutni az Egri Diáknapokra, ami egy igen 
rangos eseménynek számított akkoriban. Már az is

megtiszteltetés volt, ha valaki túljutott a selejtezőn, és 
kórusunk természetesen mindig méltón képviselte is
kolánkat és megyénket. Ennek a korszaknak a szak
mai sikere volt az is, hogy az országos Ki? Mit? Tud? 
Versengés során 1968-ban eljutott az országos meg- 
mérettetőig. Időszűkében csak a legjelentősebb fellé
péseket említettem, de természetesen számos kisebb 
sikereket is értek el az akkori fiatalok karvezetőjük se
gítségével.

1971 őszén Rozgonyi István tanár úr az akkor már 
Bolyai János nevét viselő gimnáziumba került, és át
vette az énekkar vezetését. Eleinte csak egy nőikara 
volt iskolánknak Rozgonyi tanár úr pályájának kezde
tén, majd a későbbi férfikarral összeolvadva alakult ki

a vegyeskar. Leggyakrabban 
saját osztályai alkották a kóru
sok bázisát. Az ő idejében volt 
a legnagyobb a kórus, amely 
virágkorában, 1980-1992-ig 80- 
90 főt is számlált (csak az ösz- 
szehasonlítás kedvéért: a jelen
legi kórus 16 tagból áll). Igazán 
sikeresen irányította a daloló- 
kat, és bizony az énekkarnak 
híre volt, gyakran szerepeltek 
rádióban, a városban, az or
szág többi részében és még Finnországba is kijutot
tak. Ki tudja, miért, de ebben az időben sokkal többen 
érdeklődtek az együtténeklés iránt. Rozgonyi István 
tanár úr tudta, hogy azokat az eredményeket, amelye
ket eddig elért diákjaival éneklés terén, már nem lehet 
fokozni, és ahogy a legjobbak szokták tenni: a csú
cson hagyta abba. Még tett egy próbát 1998-2002-es 
osztályával, de kísérlete kudarcba fulladt.

2003-ig az iskolai kórus 
megszűnt létezni, de ezt köve
tően Gál Petra tanárnő vette 
kezébe az irányítást, aki előtt 
igen magas mérce állt. Az álta
la vezetett kórus eleinte 7 tag
ból állt, vele együtt. Első fellé
pésük a 2003-as Xmas Partyn 
nagy sikert aratott. A létszám a 
következő félévre már meg
duplázódott. Az énekkart eb
ben az időben több tanár is lá
togatta a diákok mellett: Karádi Tamás tanár úr a tenor

Az „Újjászületés” utáni első fellépés 
(Xmas Party), 2003

Rozgonyi István

Gál Petra
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Xm as Party, 2004

szólam „lelke” volt, időnként csatlakozott Odler Rita 
tanárnő, valamint Rozgonyi István tanár úr is részt 
vett a próbák egy részén. Az „újjászületett” kórus az 
első években csak az iskolai rendezvényeken mutatta 
meg magát, azokon viszont igényes műsorokkal, 
hosszas készülődéseket követően. 2004-ben viszont 
tanárnő már elég ütőképesnek érezte a fiatalokat egy

SIZN, 2004

városi éneklésre, amire a Salgótarjáni Ifjúsági Zenei 
Napok adtak lehetőséget. Az énekkar itt sem szégyen
kezhetett. Ugyanebben az évben első ízben szervező
dött egy kórustábor, ami a közös énekelgetés és mó- 
kázás jegyében telt tanárnőék eresztvényi telkén a 
nyári szünetben. A következő tanév újabb fellépése
ket követelt, amelyek szintén nagyon színvonalas pro
dukciók voltak. A következő nyár felejthetetlen kellé
ke volt ismét a tábor. Senki nem gondolta, hogy a leg
első kórustábor élményeit lehet még fokozni, de kide
rült, hogy igen. Az első Kórustábor, 2004

47



Mindennapjaink

Karácsonyi Ünnepség, 2004

A 2005-ös év hozta a legnagyobb 
sikert. A Társaséneklési Verseny or
szágos döntőjében iskolánk arany 
minősítést kapott és a gálahangver
seny záró műsorszámaként szere
pelt. Ezüstminősítésben részesült 
az érettségizők kvartettje, tanár
nőnknek pedig karvezetői díjat ítél
tek meg. Ennek a versenynek az 
emlékét -  az arany kupát -  azóta is 
féltve őrizzük a 4-es tanteremben.

Az egyik kórustag így mesélt az 
akkori fellépésükről: nem a győze
lem volt a lényeg, hanem, hogy jó 

volt együtt. Az egy jó időszaka volt a kórusnak.

Az országos 
Társaséneklés 

i verseny 
gyümölcse 

2005

Kórustábor, 2005

2006 tavaszán énekkarunk kijutott Csehországba 
egy nemzetközi kórusfesztiválra. A hangulat külföl
dön is fergeteges volt, és mindenki nagyon bízott ben
ne, hogy nem most van itt utoljára. 2006-ban ellátoga
tott gimnáziumunkba az amerikai nagykövet, akit kó
rusunk angol nyelvű darabokkal köszöntött. A nyár 
már-már megszokott módon kórustáborral járt.

Jómagam a 2007-ben kerültem ebbe a gimnázium
ba, és mivel kiskorom óta tagja voltam valamennyi is
kolám kórusának, nem volt kérdés számomra az, hogy 
egy ilyen összetartó, kedves baráti társaságnak, mint az
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itteni csapat, akarok-e a tagja lenni. Hamar befo
gadtak, és a nyáron már én is megtapasztalhat
tam, mennyire nem kíméli a rekeszizmokat egy- 
egy kórustábor. Természetesen nem csak énekel
tünk, hanem túráztunk, lovagoltunk és nagyon 
jól éreztük magunkat. Létszámunk időközben is
mét növekedett. Nagy szerencsénkre csatlako
zott hozzánk Czine Rita tanárnő is, aki jelentő
sen megemelte a szoprán hangerejét. Az iskolai 
rendezvényeknek továbbra is nélkülözhetetlen 
részei voltunk, a városi énekléseken is képvisel
tük iskolánkat. A Csehországba visszavágyók ál
ma is teljesült: 2009-ben újfent meghívást kapott 
kórusunk a fesztiválra. A jegyeim miatt majdnem 
kimaradtam a buliból, de a kórus szerenádot 
adott az ablakunk alatt, és a szüleim ennek hatá
sára végül elengedtek. Hradec Kralové nagyon kedves 
kisváros, az ottaniak igazán vendégszeretők. Sok he
lyen énekeltünk, de nem is igazán a siker tett minket 
boldoggá, hanem az, hogy együtt daloltunk.

A tavalyi évre megint megcsappant a létszámunk, 
de az év végi Bolyai Napokon azért 
sikerült egy kis műsorral előruk
kolnunk. Múlt nyáron is volt tábor, 
és jól is éreztük magunkat, ám a 
légkör már talán túlságosan is csa
ládias volt a kis létszám miatt.

Az amerikai nagykövet látogatása, 2006

Ez a 4. évem ebben az énekkarban. Egyetlen másik 
iskolámban sem tapasztaltam még ilyen barátságos 
légkört, összetartást és egymás iránti szeretetet.

(Elhangzott a  Bolyai Kör tudományos 
ülésszakán, 2011-ben.)

Csehországi Fesztivál, 2006
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Kórustábor, 2007 Kórustábor, 2008

Csehországi Fesztivál, 
2009
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Ism erkedés Tolsztoj és D osztojevszk ij n yelvével
„Sokan vannak, mint az 

oroszok” -  tartja a mondás; s 
valóban: 2010 szeptemberé
ben majdnem egy osztálynyi 
fővel indult iskolánkban az 
orosz szakkör. Sajnos a kez
deti lelkesedés alábbhagyott, 
és csak néhányan jártunk 
rendszeresen a heti nyelv
órákra.

Zsiveráné Fekete Borbála 
tanárnő vezetésével vágtunk 
bele először a cirill ábécé, 
majd a ragozás, a birtokos és 
tanulmányozásába. A szókin

csük bővítésében, a szavak jelentésének meghatározásá
ban nagy előnyünkre szolgált angol-, német- és francia
tudásunk, na meg a rengeteg szláv eredetű magyar szó.

Hamarosan azon kaptuk magunkat, hogy oroszul 
köszönünk egymásnak a folyosón, és gyakorláskép

pen orosz módra, cirill betűkkel firkálgatjuk ismerő
seink nevét. Próbálkoztunk tanórai titkos levelezés
sel is, de miután rájöttünk, hogy több tanárunk meg 
tudná fejteni, inkább felhagytunk a kísérletezéssel. 
Zsiveráné tanárnő az órákat „matrjuska”-babákkal, 
szótárakkal, szentpétervári képeslapokkal, saját él
ményeinek elmesélésével tette még érdekesebbé, va
lamint azokkal a csokikkal, amelyeket a csomagolá
son lévő cirill betűs szöveg elolvasása után jutalom 
ként kaptunk.

Nem maradhatnak ki a felsorolásból a tavaszi te
raszos szakkörök sem, amikor a jó idő beköszöntő
vel itt tanultuk meg oroszul például az ég, a virág, a 
madár, a szél szavakat. A dupla órákat néha az ott
hon sütött pirogokkal zártuk.

Az orosz ma reneszánszát éli, emellett egy új 
nyelv elsajátítása sohasem eltékozolt idő és energia. 
Ezért ha bárki kedvet kap hozzá, kapcsolódjon be a 
szakkör munkájába! Gyertek bátran, higgyétek el, 
érdemes!

Orosz Elvira

az eszközhatározós eset
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A Bolyai gólyái
Egy év telt el azóta, hogy 

gólyaként vártuk a „nagy 
napot”. Most ismét izgatot
tan vártuk, hogy eljöjjön, 
de mint gólyaavató. Egy éve 
álltunk a színpadon, az ak
kori 9.c, mint a győztes osz
tály. Igen, minden egy éve 
kezdődött, de úgy emlék
szem rá, mintha tegnap tör
tént volna.

A Bolyaiban régóta ha- 
Palaticzky Júlia gyomány, hogy az avatót leg

jobban teljesítő gólya osztály 
megnyeri a következő évi szervezés jogát, a legrosz- 
szabbul teljesítő pedig takarít.

Szoros és izgalmas verseny után alig hittem el, 
hogy mi győztünk, csak akkor, amikor a ránk hulló 
léggömbök nagy robajjal széthullottak kezeink között 
és persze lábunk alatt. „Most rajtunk van a sor!” -  
gondoltuk, és nagy örömmel vetettük bele magunkat 
a feladatba, ami keményebb diónak bizonyult, mint 
amilyennek első pillanatra tűnt. A mi osztályunk a 
legnagyobb lélekszámú az egész iskola történetében. 
A nagy létszám számos 
előnnyel jár, de persze 
megnehezítette, hogy 
bármit is együtt beszél
jünk meg. A későbbiek
ben azok maradtak az 
iskolában délután, 
akiknek igazán fontos 
volt a gólyaavató. A szervezés már az angliai úton el
kezdődött, és lépésről lépésre egyre közelebb kerül
tünk a célhoz. Lassan minden kialakult: a gólyák jel
meze, a feladatok, a különböző felelősök, és végül a 
mi gólyaavatós pólónk is.

A Fő téren gyülekeztünk a gólya osztályokkal 
együtt. Minden osztály kitett magáért: a tér megtelt 
Szépségekkel és Szörnyetegekkel (a 7.b), Barbie-kkal 
és Lenekkel (a 7.d), Shrekekkel és Fionákkal, vala
mint egy ogre babával (a 9.c). Ezen kívül minden osz
tályban volt egy gólya és egy szakács, akik a későbbi
ekben különleges feladatot kaptak. Egy kis reggeli tor
na után megindultunk az iskola felé, persze a lehető

legforgalmasabb útvonalon -  énekelve. A felsőbb éve
sek is alig várták, hogy megláthassák a beöltözött gó
lyákat, akiknek ekkorra újabb akadállyal kellett szem
benézniük: az iskolába vezető hosszú lépcsősorral. 
Megkezdődött a tanítás, de a szünetben sem unatkoz
hatott a három új osztály. Minden szünetre érvényes
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feladat volt a kézcsók, illetve a pukedli, attól függően, 
hogy lány vagy fiú 10. c-sel találkoztak a gólyák. Sze
gények lépten-nyomon belénk botlottak a nagy létszá
munk miatt. Emellett minden osztály kapott egy ze
nés klipet a szünetre, hogy azt utánozva bizonyítsák 
tánctehetségüket. Délután a jelvényavató ünnepséget 
követően magunkra kaptuk a kék egyenpólóinkat és 
befejeztük az előkészületeket a játékos avatásra. A 
kék póló miatt avatókról avatárokra kereszteltünk ma
gunkat, és páran elszaladtak kék hajfestékért, hogy 
aki szeretne, jobban elkékülhessen.

A játékos avató az osztályok levonulásával kezdő
dött. Én a zsűri által megítélt pontokat írtam fel a táblá
ra egy osztálytársammal együtt, így végigaggódtam az 
egész versengést. A gólyák egyik előzetes feladata a pa
lacsintatorony volt. Minden osztály arra törekedett, 
hogy az övék legyen a legmagasabb, így dúskáltunk en

nivalóban, és jutott mindenkinek. A szakácsok félrevo
nultak, hogy egy -  az osztályuk készítette -  palacsintát 
a lehető legszebben kidíszítsenek, a gólyák pedig a 
színpadon versenyeztek. Egyetlen szívószállal chips-et 
kellett átpakolniuk egyik tányérból a másikba. A fel
adatok gyorsan pörögtek, és a sok érdekes feladat ha
mar a végéhez ért. Amíg többször is átszámoltuk a 
végeredményt, megválasztották a gólyakirályt és ki
rálynőt. Egy új díj is gazdára talált: <Misike> kapta 
meg a „legcukibb gólya” díjat a szüneti felejthetetlen 
táncprodukciójáért. Megszületett a végeredmény: győ
zött a 7.b! A verseny szorosságát bizonyítja, hogy a 
második és a harmadik helyezettet csupán egyetlen 
pont választotta el egymástól.

Az estét fergeteges gólyabál zárta.
Reméljük a gólyák is jól érezték magukat, a 7. b- 

nek pedig sok sikert kívánunk: Jövőre rajtatok áll!

Kalóz, vár a rút halál!
Diáknap 2011

Tehát 2010-ben a győztes 
osztály... Azt hiszem, mind
egyik osztálytársam nevében 
mondhatom, hogy középis
kolai életünk egyik olyan 
mondata ez, amit biztosan 
nem felejtünk el soha. ... a 
10. D! A mai napig tisztán 
emlékszem arra a pillanatra, 
mikor kiderült, hogy a 2011- 
es diáknap szervezési jogát 
az osztályunk érdemelte 
meg. Em lékszem , annyira 
büszkék voltunk magunkra, 

hogy ll.-esként szervezhetünk egy ilyen nagy ese
ményt az iskola életében.

Ármós Anna

A szervező osztály
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Hamar elkezdtük a 
munkálatokat. A legjobb 
diáknapot akartunk 
megszervezni, de akkor 
még nem tudtuk ponto
san, hogy mi is fog ránk 
várni. Naiv, lelkes diák
ként estünk neki a ke
mény munkának. Te
mérdek lehetőség, jobb
nál-] óbb ötletek, de még
is mi kicsit sem voltunk 
elfogultak, szemünk 
előtt a 'Tökéletes' szó le
begett és soha nem értük be kevesebbel. Már-már 
meg volt beszélve a diáknap témája, mikor egy kósza 
ötlet vetődött fel a hangzavar közepette. És ahhoz mit 
szólnátok, ha a Bolyait kalóztanyává változtatnák egy 
napra? Mindenki előtt felvillant a kép: egy sötét, ijesz
tő, füstös hely, a falakon kincses térképek, a fejed fö
lött a baj társak csontvázai lógnak, és akkor megpillan
tod a tenger leggyorsabb hajóját a Fekete Gyöngyöt, 
fedélzetén Jack Sparrow kapitánnyal. Hamar sikerült 
közös megegyezésre jutnunk és egyértelműen kije
lenthettük, hogy a 2011-es év témája a Kalóztanya 
lesz. Elégedetten hátra dőltünk, azt 
hittük, hogy sikerült a nehezén túl 
lenni és már 'csak' a diáknapot kell 
megszervezni. Megszámolni is sok 
lenne azoknak az óráknak a számát, 
amikor a diáknapon ügyködtünk.
Mik legyenek a kötelező szerepek?
Az előzetes feladatok? Tudunk-e 
olyan feladatokat kitalálni, ami min
den diáktársunk számára érdekes 
lesz és kitölt egy fél napot? Biztos, 
hogy jó ez a téma? Meg tudjuk- e 
szervezni ezt a diáknapot? Rengeteg 
kérdés, amikre nem mindig tudtunk jó választ adni. 
Nem hiába mondják azt, hogy egy ilyen esemény 
megszervezése alatt összekovácsolódik az osztály és 
egyként működik. Össze kell fogni, mert, ahogy a 
mondás is tartja „Egy fecske nem csinál nyarat!”. 5 
éve voltunk osztálytársak és mégis rengeteg emberről 
derült ki új dolog, amit addig nem is gondoltunk vol
na. Ilyen volt Buda Gergő osztálytársunk, aki legfon
tosabb mozgatórugója volt a szervezésnek, összegez

te azt a rengeteg ötletet, 
amit egymásra zúdítot
tunk és mindig lelkesen 
állt hozzá minden fel
adathoz. Mint minden 
ehhez hasonló esemény 
szervezése alatt rengeteg 
vita alakult ki, de vissza
gondolva erre az idő
szakra minden megszé
pül, és ahogy mondják, 
csak a jóra emlékszik az 
ember.

Egy végigdolgozott 
nyár és 2 hónap elteltével lassan-lassan a finisbe ér
keztünk. Sikerült leforgatni a filmünket, ami szerény 
véleményem szerint fantasztikus lett. Hatalmas öröm
mel töltött el bennünket, hogy amit megálmodtunk az 
meg is valósulhatott, és Kálóczi tanárnő, Karádi tanár 
úr és persze osztályfőnökünk, Holesné tanárnő is el
fogadta a felkérést a filmhez és mindent megcsinál
tak, amit kértünk tőlük.

November 25 .-éhez közeledve egyre jobban kiraj
zolódott a kép, és elhittük, hogy igen is ebből egy jó 
diáknap lesz. Meglettek az egyen pólóink, megvolt a 

film, megvoltak a feladatok, renge
teg díszletet készítettünk együtt. 
November 24-én kellett feldíszíte
nünk az iskolát. Ezt sikerült is egy 
cirka 5-6 óra alatt megtenni, de jó 
hangulat teljében gyorsan ment az 
idő és jól haladtunk. Megálltam egy 
pillanatra és szétnéztem a suliban: 
Gergő az előzetes filmeket játszotta 
le, Donáték a csontvázakat kötötték 
fel, Petráék a térképeket szögelték a 
falba, Grétiék a színpadot díszítet
ték, Vikiék a lufikat fújták, Holesné 

tanárnő pedig az előzetesként kiadott feladatot pon
tozta, a sütiket értékelte. Együtt volt az osztály és egy 
közös célért dolgozott mindenki. Abban a pillanat
ban azt éreztem, hogy most álljon meg az idő egy da
rabig! Végül sikerült feldíszíteni az egész iskolát. Na
gyon elégedettek voltunk magunkkal és még aznap 
este a portás Erika néni, és az akkori 13.C osztály ta
nulói, akik akkor gyakoroltak a szalagavatóra, is elis
merték munkánkat.
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Izgatottan köszöntünk el egymástól és alig vártuk a 
másnap reggelt, ami hamar elérkezett.

Majd elkezdődött a már fél éve várt pillanat. Bejött 
az összes diák az iskolába és betöltötték az aulát, vala
mint az emeletet. Elsőként levetítettük a filmünket, 
ami nagy sikert aratott. Nagyon jó volt azt hallani a 12.- 
esek szájából, hogy ez Oscar-t érdemel. Megszólalt az 
osztály 'himnusza' és levonultunk, jobban szólva, őr
jöngve lerohantunk a lépcsőn. Csák Melinda és én vol
tam a műsorvezető. Mikrofonnal a kezünkben álltunk, 
egymásra pillantottunk majd az aulában ülő rengeteg 
diákra, akik nem is diákok voltak, hanem kalózok. 
Visszanéztem Melindára és láttam az arcán az örömöt, 
hogy nem volt hiába az a rengeteg erőfeszítés. Szinte 
minden osztály komolyan vette feladatát, és minden 
várakozásunkat felülmúlva öltöztek be. Nagyobb meg
lepetést a tanárok okozták, akik egytől egyig kalóz jel
mezt öltöttek. Nem felejtem el, mikor megláttam Konti 
Csilla tanárnőt, fél szemmel, fekete fogakkal, összekó
colt hajjal, vagy mondjuk Juhász Zsuzsa tanárnőt fél 
lábbal bicegni. Megkezdődött a diáknap. 1., 2., 3., 4... 
csak úgy fogytak a feladatok. Minden egyezett, min
den úgy történt, ahogy megbeszéltük, mindenki azt 
csinálta, amit kellett. Az utolsó feladatot felkonferálva 
vettem észre, hogy elment a fél nap. De mégis mikor?

És mi történt eddig? Jézusom, ennyi volt? Befejezték 
az utolsó feladatot és eredményhirdetés előtt már csak 
egy jókedvű karaoke volt, ahol Nagy Csaba tanár úr és 
Sóvári László tanár úr -  hacsak 5 percre is -  rockstar- 
nak érezhette magát, valamint amit eddig egyik évben 
sem csinált a szervező osztály, próbáltunk diáktársa
inknak kedveskedni egy kis meglepetés műsorral. A 
salgótarjáni Milkshake csapat táncolt. Közben sikerült 
egyeztetni a pontokat és meglett az eredmény. Igye
keztünk mindenkit kisebb-nagyobb díjba részesítni, 
így kapott díjat a Leghitelesebb Jack Sparrow, a Leg
szebb Calypso nimfa, a Legjobb csontváz vagy akár a 
Legaktívabb tanár. Végezetül elérkeztünk a várva várt 
pillanathoz. Tehát a győztes osztály... végignéztem az 
osztálytársaimon, akik arcán a fáradság, az öröm és a 
szomorúság rajzolódott ki. Nagyon sok munka volt 
benne és nehéz volt feladni, „odaadni” egy másik osz
tálynak a lehetőséget, amikor mi még egy kicsit füröd
ni akartunk a dicsőségben. De tudtuk, hogy a győztes 
osztály sokat dolgozott és küzdött azért,

hogy nyerhessen és megérdemli a győzelmet. Tehát 
2011-ben a győztes osztály... a 10.D!

Csak azt mondhatom nektek, srácok, hogy min
dent bele, és ne aggódjatok, minden fáradalmat meg
ér ez a nap!

A teh etség  órája -  Bolyai Est
Iskolánk egyik legszebb ha

gyományát követve, 2012. 
március 30-án, a Bolyai Est ke
retében ismét bebizonyoso
dott, hogy diákjaink mily sok
színű tehetségek birtokában 
vannak. Az esemény ezúttal is 
Czene Éva tanárnő értő és gon
dos keze alatt jött létre.

A fellépések előtt két pályá
zat eredményhirdetésére is 
sor került, majd Budafoki Gá- 

Holtai Orsolya bor, a Szülői Választmány tag
ja ünnepélyes beszédével út

jára indította az Estet. Elsőnek Miklós Enikő és Antal Bá
lint (Borbély Lajos Szakközépiskola) mutattak nekünk 
ízelítőt a latin táncok lüktető világából, egy csapásra cso
dálatos hangulatot teremtve ezzel. Őket Berecz Veroni

ka, Puskás Bettina és Venter 
Annamária követte, egy káp
rázatos hatkezes zongora
számmal. Harmadikként 
Tekeres Patrik lépett fel, szin
tetizátorán Gavin Sutherland:
Sailing című számát megidéz
ve. Ferenc Bálint és Mucs Ka
rolina, Kazareczki Dóra,
Kazareczki Mihály (Ságujfalui 
Ált. Isk.), Csuka Zsolt (II. Rá
kóczi F. Ált. Isk.), valamint 
Tóth Judit (Stromfeld A. Gépi.
SzKI) közreműködésével a gömöri táncokból tartott be
mutatót. Ármós Anna a tőle már megszokott fantaszti
kus énekléssel kápráztatta el a közönséget, ezúttal Tom
pos Kátya Magányos csónak című dalával. A felemelő 
hangulatot Ocsovszki Ditta hastánca változtatta pörgős-
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sé, majd egy csodálatosan egye
di előadás következett Kiista 
Zsolttól, aki saját szerzeményét 
énekelte el gitárkísérettel, egé
szen különleges pillanatokat te
remtve. Turcsányi Georgina, 
Varga Fanni és Mazgon Natália, 
kiegészülve Mazgon Karinával 
(Madách Imre Gimn.) és 
Kobolák Adriennel (Gagarin In- 
tézményegység) hip-hop tudá
sukról tettek tanúbizonyságot. 
Oláh Patrik Gergő imádott he
gedűjén a Macskajaj halhatat
lan dallamát elevenítette meg. 
Őt egy újabb saját szerzeményt 
előadó fiatal követte, Hegedűs 
Dániel, aki Miattad címre ke
resztelt számát rapelte el. Az el
ső felvonás zárásaként Csák 
Melinda adott elő egy zongora 
négykezest, Tóth Tamás Ben
degúz (Mikszáth K. Gimn.) se
gítségével Dvorak és Saint- 
Saens szellemét idézve meg.

A leheletnyi szünet után folytatódott a műsor Lenkey 
Martin virtuóz dobszólójával, mely csak fokozta a va
rázslatos hangulatot. A fiatal dobost Járja Tamás, Takács 
Dorottya, Mester Ádám és Fodor Dominika (Gagarin In- 
tézményegység) váltotta, akik bécsi keringőjükkel ta
gadhatatlan eleganciát és ünnepélyességet csempésztek 
az Estbe. Babus Patrik Bono előtt tisztelegve gitáron ját
szotta el a U2 egyik legnagyobb slágerét. Következő fel
lépőként visszatért Ferencz Bálint és Mucs Karolina csa
pata, hogy ezúttal a moldvai táncok mibenlétéről adja
nak látványos tájékoztatást. Utánuk egy egész osztály, a 
7. d tolult fel a színpadra, hogy Saját János zongorakísé
retével elzengje a Mormotás fiú dalát. Ismét a hip-hop 
került terítékre, ez alkalommal Gyurcsák Diána, Kiss 
Gabriella, Pászti Petra, Oláh Irina, Németh Vivien és 
Bottyán Debóra prezentálta korunk egyik legnépsze
rűbb táncát. Bálint Tamás és a szintetizátora követke
zett, a Fly me to the moon című dallal. Az Est zárása
ként Körösi Dalma, Majoros Viktória, Persik Bence, Tarr 
Bence, Bakos Judit, Császár Boldizsár, Orosz Elvira és 
Budafoki Dávid biztosította az emlékezetes finálét nép
táncbemutatójuk keretében.

A Bolyai Est, mint mindig, ez évben is káprázatos szín
vonallal szórakoztatta az érdeklődőket. Ezért köszönet jár 
a fellépőknek és Czene Éva tanárnőnek egyaránt.
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Terepgyakorlat a M átrában
2012. április 20-án reggel 

harminc diák és három tanár 
kelt útra, hogy meghódítsa a 
Mátra legszebb csúcsait, s ez
zel remélhetőleg új hagyo
mány indult intézményünk
ben. Bár eredetileg a 11. évfo
lyam emelt szintű biológia elő
készítőinek diákjait szerettük 
volna mozgósítani, más osztá
lyokból is akadtak jelentkezők, 
így végül az iskola szinte vala
mennyi évfolyama képviseltet
te magát a terepgyakorlaton. 

Az első nap délelőttjén a 
visontai erőművet látogattuk meg, ahol először egy érde
kes, interaktív előadás hallgatói lehettünk, majd megte
kinthettük az erőmű különböző részeit. Biztonságunk ér
dekében mindannyian védősisakot kaptunk, amelyet a di
ákok -  főleg a fiúk -  büszkén viseltek ott tartózkodásunk 
alatt. Az erőmű közelében lévő külszíni fejtések egyiké
hez is ellátogattunk, ahol a viUamosenergia-termeléshez 
szükséges lignitet bányásszák.

A délutánt már túrázással töltöttük. Mintegy 10 kilomé
teres utat tettünk meg a friss tavaszi bükkerdőben a Kékes
ről Galyatetőre vezető túraútvonalon. Hegedűs Krisztián 
tanár úr jóvoltából minden diák kezébe részletes útleírás 
került, így mindenki tudhatta, mely jelzéseket kell követ
ni. Persze a biztonság kedvéért azért együtt haladt a cso
port, az esedeges lemaradókat mindig bevárták az elől lé

Hammerné 
Gál Petra

Az erőmű valamennyi dolgozója és látogatója szá
mára kötelező a védősisak viselése

vők, így szerencsére senki sem kószált el az erdőben.
A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, így alig 

vártuk, hogy elfoglalhassuk szálláshelyeinket Mátrafü- 
reden. Nagy Csaba tanár úr nagyon jól döntött, amikor ezt 
a települést választotta, hiszen nem csak a szobákkal vol
tunk elégedettek, hanem a hangulatos utcácskák és a nyu
godt, hegyvidéki környezet is jóleső érzéssel töltött el min
ket a zajos iskolai napok után.

A másnapra tervezett 10 kilométerből sajnos csak né
gyet sikerült megtennünk, mert a reggeli borulást először 
csak szemerkélő, majd egyre hevesebb eső követte. 
Mátraszentímrén buszra szálltunk és Salgótarján felé vet
tük az irányt, így a szombati ebédet már mindenki otthon 
fogyaszthatta el.

A terepgyakorlatot -  elmondásuk szerint -  a részt vevő 
diákok is nagyon élvezték. Álljon itt néhány idézet az álta
luk megfogalmazott véleményekből:

Bükkerdei csoportkép
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Kilátás a kémény tövéből Külszíni fejtés az erőmű közelében

„A tavalyi terepgyakorlat a  Mátrában nagyon sok örö
met okozott számomra. A barátaimmal és tanáraimmal 
közösen vehettünk részt egy fantasztikus túrán és megis
merhettük a Mátrai Erőmű felépítését 
és működését. Nem szoktam túrázni 
ezért először az útvonalat igen nehéz
nek találtam, de mire a  szállásunkra 
értünk már alig vártam, hogy más
nap ismét nekivághassak. Szép tája
kat jártunk be, a  társaság is nagyon jó  
volt. Jobb programmal nem is tölthet
tem volna az időmet. Remélem a kö
vetkező túrán is részt vehetek és leg
alább olyan jó lesz, mint a  tavalyi 
volt. ”(Mucsina Stefánia)

„Az tavaszi terepgyakorlatról csak 
pozitív dolgokat tudok mondani. Na
gyon szeretek túrázni egyébként is, de 
így, iskolai szervezett keretek között ez 
a két napos túra tényleg nagyon jó

volt. Nem bizonyult túlsá
gosan megerőltetőnek, ha
bár voltak picit merede- 
kebb részek, de annyi kel
lett is. A szállással kapcso
latban sem adódtak prob
lémák, rendezett, tiszta, 
kényelmes helyen alud
tunk. Sajnos a  második 
napot elmosta az eső, de 

A kaptatókat időnként me- hát ez mindig benne van 
redek lejtők váltották fel a pakliban. Összességé

ben véve kellemes két napot tölthettem egy jó fej társaság
gal. ”(Jakab Tamás)

„Én nagyon élveztem a kirándu
lást. Elképesztő milyen jó program le
het egy hőerőmű is, pedig eredetileg az 
erdei túrázást vártam nagyon. Végül is 
a  napi 10 km egy kicsit nehezebb lett, 
mint vártam, mivel ahhoz hasonlítot
tam, mint am ikor apuval járjuk az er
dőt. (Apám erdészfelügyelő, ha a  nyá
ri szünetben terepre megy engem is el- 
elvisz magával.) így a  sok szép látni
való mellett még edződtünk is egy ki
csit. Tényleg nagyon jó volt. Sajnos a  
képek nem tudják teljesen visszaadni 
mindazt, amit átéltünk, de egy kis da
rabját mindörökre megőrzik ne
künk. ” (Palaticzky Júlia)

(A bemutatott képeket 
a diákok készítették.)

A magaslatokról elénk táruló kilátás feledtette 
izmaink fáradtságát

Lépten-nyomon találkozhattunk  
a tavaszi bükkös jellegzetes növé

nyeivel: odvas keltikével, bogiá
ros szellőrózsával, sárga tyúkta

réjjal és kikeleti hóvirággal
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