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„E lnököltünk” -  V etélkedő az Európai Unióról
Történetünk egy szeptem

beri napon kezdődött, mikor 
Horváthné Scholcz Erika ta
nárnő német órán egy Euró
pai Unióval kapcsolatos ver
senyre hívta fel a figyelmün
ket. Négyfős csapatok jelent
kezését várta az Europe 
Direct. Regisztrálni azonban 
pont azon a napon reggel 10 
óráig lehetett, szorított az idő. 
Úgy gondoltam, miért is ne, 
vágjunk bele, hisz nagyon 
szeretem a csapatversenye
ket! Természetesen a nyere

mény, az egyhetes brüsszeli utazás is kecsegtető volt. 
Dórival, Orsival és Eszterrel alkottuk a rendkívül krea
tív névre hallgató „Girls” csapatot. Akkor még nem tud
tuk mire vállalkozunk. Már az előzetes feladatsor is 
komplex volt: totó, az európai parlament tagjainak fel
ismerése arcrészlet alapján, és EU matek. A felkészülés 
sok időt vett igénybe, de úgy gondolom megérte, hi
szen megkaptuk az értesítőt október közepén, hogy to
vábbjutottunk a második, regionális fordulóba! A felké
szülés egyre nehezebbé vált, de érdekes feladványok 
vártak megoldásra: interjúkészítés az Önkéntes Évhez 
kapcsolódóan, leköszönő beszéd videofelvétele, illetve 
a számunkra kisorsolt uniós ország kulturális napjának 
megtervezése. Több éjszakán át végeztem kutató mun
kát, olvastam az európai uniós tagállamokról, felépíté
séről, tervezgettem az „elnöki beszédem” részleteit.

Az őszi szünetben teljes gőzzel a felkészülésre 
koncentráltunk. A magyarországi leköszönő beszéd 
elkészítését én vállaltam, beszédem a soros elnökség 
elnökeként prezentáltam. Csapatunk a sorsolás során 
Svédország bemutatását kapta feladatul. Kulturális 
napunkat -  melynek a „Svédületes” címet adtuk -, egy 
tanítási napot átfogó programsorozattal kívántuk 
megrendezni. Mivel szeretem a szervező munkát, ez 
a feladat állt legközelebb hozzám. Egy ilyen nagysza
bású program alapos előkészítést igényel. így a sorso
lás után felvettük a kapcsolatot a Budapest Skandináv 
Házzal és a svéd nagykövetséggel. Ők készségesen 
nyújtottak segítséget. A legnagyobb kihívást az egy 
perces bemutatkozás készítése jelentette, ettől a fel
adattól egy kicsit kétségbe estünk.

Az utolsó napon is késő estig gyakoroltunk Scholcz 
Erika tanárnővel. Segítségünkre volt Konti Csilla és 
Szemán Brigitta tanárnő is, akik hasznos tanácsokkal 
láttak el bennünket. Javaslatukra a svéd zászló színe
ibe öltöztünk, sárga és kék ruhadarabokat vittünk ma
gunkkal a nagy napra.

Sztrémi Dóra, 
Andrássy Fanni

61



Vetélkedők

A verseny napja -  
2011. november 11., péntek

Elérkezett a nap, melyet olyan régóta vártunk, és mely
re annyit készültünk. Reggel a Bolyaitól Scholcz Erika ta
nárnővel és férjével kisbuszba szálltunk és megkezdtük 
utazásunk Eger felé. A biztonság kedvéért még utoljára át
néztük a jegyzeteinket, és tanárnő is bemelegített bennün
ket a villámkérdéseivel. Mikor odaértünk, a regisztrálás 
után a megyeháza dísztermébe vezettek minket, ahol el
foglaltuk kijelölt helyünket vetélytársainkkal együtt. Ek
kor már kellőképpen izgultunk a lányokkal.

A verseny a bemutatkozással kezdődött, minden csa
patnak egy 1 perces prezentációt kellett készítenie, mely
ben röviden jellemeztük magunkat, Fanni még egy ma
gyar népdalt is elénekelt népviseletben, mely lenyűgöz
te a zsűrit. Sajnos az idő ellenünk dolgozott és 2 másod
perces csúszás miatt 2 kemény pontot levontak tőlünk, 
ami valójában a vesztünket okozta. A feladatok között 
volt keresztrejtvény, totó melyek az Unió intézményeire, 
kialakulására, működésére, tagjaira és az elnökökre vol
tak kiélezve. Ezután következett az activity, amikor min
den csapatnak az önkéntesség évéhez kapcsolódó fogal
makat kellett elmutogatni, mint pl.: az idősek gondozá
sa, szemétszedés stb. Befejezésül az uniós soros elnök
ség lógóit kellett felismerni, de szerencsére ez sem fogott 
ki rajtunk. A hangulat fergeteges volt, nagyokat nevet
tünk a poénos műsorvezetőnek köszönhetően.

Az eredményhirdetés hatalmas csalódást okozott szá
munkra, hiszen a harmadik helyezéssel éppen lecsúsz
tunk egy csodálatos utazás lehetőségéről Brüsszelbe, de 
ettől függetlenül büszkén, megkönnyebbülten és élmé
nyekben gazdagon indultunk haza.

Egy hét múlva pedig jött az óriási hír, hogy egy koráb
bi vetélkedő kapcsán, iskolánk nyert egy jutalom kirándu
lást Strasbourgba, ami szinte sokkolt és elszomorított ben
nünket, lányokat. De Scholcz tanárnő, nagy nehézségek 
árán elintézte nekünk, hogy mi négyen mehessünk, hi
szen látta mennyire bántott minket a verseny kimenetele. 
Hihetetlenül hálásak vagyunk tanárnőnek, hogy egy ilyen 
életre szóló élménnyel lehetünk gazdagabbak, amit soha 
nem felejtünk el társaimmal!

C ivilizációs vetélkedő a Bolyaiban
Hány várat építettek Hó

dító Vilmos uralkodása ide
jén? Mennyi ideig uralkodott 
Viktória királynő? Hány fele
sége volt VIII. Henriknek? 
Hol lakik a királynő London
ban?

Sok ehhez hasonló kér
dést ölelt fel a 8. angol nyelvi 
civilizációs vetélkedőnk, me
lyet Nógrád megye általános 
iskolái 7. és 8. osztályos ta
nulói számára szerveztünk.

Ebben az évben az angol 
királyok, királyi családok és 

a hozzájuk kapcsolódó intézmények, események, ne

vezetességek és fontos dátumok tartoztak a vetélke
dés tárgyához.

Úgy tapasztaljuk, hogy népszerű ez a vetélkedő az 
általános iskolák körében. Vannak rendszeresen visz- 
szatérő iskolák, de újak is bekapcsolódnak a verseny
zésbe.

Negyven tanuló mérte össze tudását, akik Salgótar
jánon kívül Pásztóról, Balassagyarmatról, Csécséről, 
Bátonyterenyéről érkeztek hozzánk.

Többféle feladatot kellett teljesíteniük, volt képfel
ismerés, hallásértés, lyukas szöveg kitöltése, villám
kérdés és előzetes feladatként valamilyen királyi cí
mert kellett elkészíteniük. A vetélkedőn az írásbeli fel
adatokon kívül mindig van szóbeli rész is. Ebben az 
évben egy Artúr Királyhoz kötődő mondát kellett 
színpadon megjeleníteniük a tanulóknak.

Kiss Ernőné 
igazgatóhelyettes
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Nagyon jó hangulatú, pörgős verseny résztvevői le
hettünk. Érdekes jeleneteket adtak elő a gyerekek, jó 
részük kívülről tudta a szöveget és igazi beleéléssel és 
figyelemreméltó játékkal színesítették az előadásokat.

Színvonalas vendéglátást biztosítottunk a verseny
zőknek és kísérőiknek, ill. számos szponzorunknak 
köszönhetően minden résztvevő tartalmas ajándék- 
csomagot vihetett haza.

Bátran mondhatjuk, hogy a tanulók angol nyelvi tu
dása évről-évre jobb színvonalú. Dicséri ez az őket taní
tó és felkészítő lelkiismeretes pedagógusok munkáját.

A verseny győztese a pásztói Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola csapata lett (Katona Anna, Robotka Sára, 
Koczka Alexandra, Frei Noémi). Felkészítő: Gömbicz 
Nándorné.

Második helyezett a Balassi Bálint Gimnázium csa
pata (Selymes Patrik, Rákóczi Dominik, Pap Luca, 
Cserháti Lili), felkészítő: Török Tünde.

Harmadik helyezett: Gárdonyi Géza Általános Is
kola (Kanyó Emese, Bronz Adél, Lórik Máté, Troli Eli
za), felkészítő: Gömbicz Nándorné.

A vetélkedő levezetése mindig a 12-es angol-ma
gyar két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulók köz
reműködésével történik. Ügyesen, hatékonyan végez
ték a gyerekek a lebonyolítást. A tartalmi munkáért 
pedig az intézmény angol nyelvi munkaközösségét il
leti a köszönet.

Egy ilyen versenyen való részvétellel rengeteget ta
nulnak a diákok, hiszen sok olyan hasznos informá
ció és ismeret birtokába jutnak, amely gazdagítja tu
dásukat. Megtapasztalhatják, hogy milyen szinten áll
nak a többi iskola tanulóihoz képest.

Nagy kihívást jelent számukra a verseny, hiszen 
sok jó csapat közül kell a legjobbnak lenni.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

M inden ajtót k i k ell n y itn i
(Helytörténeti vetélkedő a Bolyaiban)

„Megtörtént dolgokat nem  
tehetünk meg nem történtek
ké, és m ásként nem rendel
hetjük őket szellem ünk alá, 
mint hogy megértjük őket. E 
Benedetto Croce-gondolat 
szellem ében indult 2012. 
február 17-én az a várostörté- 
neti vetélkedő, amely az 
idén 90 éves városunk múlt
ját idézte meg. A Bolyai Gim
názium és Szakközépiskola 
aulájában megrendezett ver
senyre öt középiskola neve

zett 9 csapattal: 1 csapattal indult a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Tán
csics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kereskedelmi 
Szakiskola, 2-2 csapattal a Stromfeld Aurél Gépipari, 
Építőipari és Informatikai Szakközépiskola és a Ma
dách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, illetve 3 
csapattal a Bolyai.

1922. január 27-én délelőtt 9 órakor az Acélgyári Olva
sóegylet nagytermében tartotta alakuló közgyűlését Salgó
tarján rendezett tanácsú város képviselőtestülete. Ezt, a 
várossá válás 90. évfordulóját ünnepeljük az idén. Az Em
lékév rendezvényeinek a sorába illeszkedik ez a helytörté- 
neü szellemi tusa is. A szervezők, Árpádné Vincze Mariet
ta és a Bolyai történelemtanári és magyartanári munkakö
zössége úgy állították össze a feladatokat, hogy a vetélke
dés ne csak a lexikális ismereteket, hanem az újságírói és 
filmkészítési képességeket is mozgassa meg. Előzetes fel-

Sóvári László
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adatban a csapatoknak interjút kellett készíteni a salgótar
jáni színjátszás „nagy öregjeivel”, illetve egy három perces 
filmet alkotni, amelynek témája Salgótarján múltja és jele
ne. A legtöbben a város szerte sokak által jól ismert és sze
retett Patakiné Kerner Editet kérdezgették (ő sokat foglal
kozik középiskolás vers- és szövegmondókkal a Vertich 
Színpad keretein belül), de volt, aki Molnár Ernő színész
rendezőt és Bolyós Lászlónét, a Kohász Művelődési Köz
pont nyugalmazott igazgatóját faggatta. A filmek arról ta
núskodtak, hogy ez a nemzedék már egy képi világban 
nőtt fel, számukra a „láttatás” szinte olyan természetes, 
mint a levegővétel. Ötletesebbnél ötletesebb filmeket lát
hattunk, amelyek más-más technikai megoldással, egyéni 
szemszögekből láttatták városunkat.

A négytagú zsűri elnöke Székyné dr. Sztrémi Me
linda, Salgótarján polgármestere, országgyűlési képvi
selő, a Bolyai egykori diákja, tanára és igazgatója volt.

A tagok pedig dr. Szirácsik Éva, a Nógrádi Történeti 
Múzeum igazgatónője, a Bolyai egykori diákja, Sebes
tyén Kálmán, a Nógrád Megyei Levéltár munkatársa 
és Árpád Sándor, a Bolyai volt tanára.

A megmérettetés lexikális részében a résztvevők szá
mot adhattak arról, mit tudnak a város jellegzetes épü
leteiről, az 1956-os helyi történésekről, a salgótarjáni 
sortűzről, a város színjátszásának történetéről. Minden 
csapat jó felkészültségről adott tanúbizonyságot, nem 
nagy pontszámbeli különbségek voltak a végső pont
számokban. Első helyezést ért el a Bolyai 3. csapata 
(Körösi Dalma, Holtai Orsolya, Győri Alex, Molnár Gá
bor Bálint; felkészítő tanár: Holesné Csige Ilona). Máso
dik lett a Stromfeld 1. csapata (Húgai Dominika Száva, 
Gubán Richárd, Molnár Róbert, Szoó Attila Miklós; fel
készítő tanár: Janik Norbert), a harmadik pedig szintén 
a Stromfeld második csapata (Dávid Cintia, Kovács
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Kevin, Tóth Regina, Bakos Fanni; felkészítő tanár: Janik 
Norbert). A zsűri elnöke külön díjként a három legjobb 
fűmet megjelenteti a városi Önkormányzat honlapján, 
illetve dr. Szirácsik Éva az egyik madáchos interjút pub
likálni fogja a Múzeumi Értesítőben.

A Bolyai életének fontos része Bartók Béla A kék
szakállú herceg vára című operájának az a részlete, 
amikor a Kékszakállú megmutatja Juditnak a birodal

mát. Ez az iskola szignálja, amely minden ünnepség 
kezdő és záró momentuma a gimnáziumban. Nem vé
letlenül abból a Balázs Béla-műből választott tehát két 
sort a játékvezető a verseny kiinduló aforizmájául, 
amelyből az opera librettója készült: „Minden ajtót ki 
kell nyitni./ Szél bejárjon, nap besüssön..." Úgy gon
doljuk, ez versengés sok ajtót újra kinyitott a fiatalok 
számára.

Az élet (e) egy  nagy színpad  -  Patakiné Kerner Edit

Filó Mariann

Remélhetőleg Salgótarján
nak nincs olyan lakosa, aki 
még nem hallott a Vertich szín
padstúdióról -  azt már csak 
halkabban merjük megjegyez
ni, hogy bízunk benne, hogy 
nagyon kevesen vannak olya
nok, akik még egyetlen elő
adásukat sem látták. Talán pá
ran még azt is tudják, hogy a 
társulat a nevét a volt acélgyári 
Petőfi Színjátszó Csoport 
egyik vezéralakja, Vertich Jó

zsef, becenevén „Dodi bácsi” után kapta. A Vertich alapí
tói mindig is szívükön viselték, illetve viselik a mai napig 
is a helyi színjátszás sorsát, fejlődése érdekében meg
mozgatnak minden követ. Az egyik oszlopos taggal, a 
művészeti vezető Patakiné Kerner Edittel beszélgettem.

Ahogy a fekete asztalnál helyet foglalva hallgatom Edit 
nénit, hirtelen eszembe jut, hogy minden bizonnyal a gye
rekek is ugyanilyen álmélkodva figyelik őt, amikor a me
gyei könyvtárban mesét olvas fel nekik. Mert bizony az 
Edit néni könyvespolca elnevezésű felolvasó délelőtt is az 
ő nevéhez köthető. Egy pályázaton nyert hozzá pénzt, a 
szavalás pedig mindig is az élete részét jelentette; már óvo
dában feltűnt, hogy rendkívül vonzza a szereplés, különö
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sen nagy örömét lelte az éneklésben, táncolásban és a rig
musokban. Az egyik legmeghatározóbb élménye korai 
éveiből a béke nagygyűléshez fűződik, ahol az Országos 
Béketanács elnöke az asztal közepére ültette őt, hogy a né
zőközönség lássa a kislányt, aki akkor még olvasni sem ta
nult meg, mégis verset szavalt ezen a városi ünnepségen. 
„Ez volt az első színpad, ahová felmentem, és azóta sem 
jöttem le onnan” -  mosolyog Edit néni. „Azóta tartom ma
gam versmondónak. Ahol két fedőt összevertek, én ott 
voltam. Mindig azt mondták: » M a jd  jön az E d it!« ” 
Mégis volt egy olyan alkalom, amelyen nem vett részt. 
„Én az '56-os eseményeket még gyerekként éltem át. 
Egy estére rettentően emlékszem. Zörögtek az ajtón, 
mire anyu bezavart minket, gyerekeket a dunyha alá a 
két húgommal, ahonnan én természetesen kimásztam, 
mert izgatott, hogy kik jöttek. Hallottam, ahogy az 
anyám, ez a másfél méter magas asszony, aki negyven 
kiló volt vasággyal együtt, veszekszik valakikkel. 
» N e m  megy, nem engedem! Különben sincs itthon. 
Nem megy az a kisgyerek o d a !«  Miután csend lett, ki
mentem a szobából, és utánuk néztem; pufajkások vol
tak, gépfegyverrel. El akartak vinni verset mondani a 
Posta előtü szoborhoz, de anyám jó érzékkel, és retten
tő nagy szeretettel még a létezésemet is letagadta. He
lyettem Csákvári Laci bácsi szavalta el a Nemzeti Dalt... 
huszonöt év börtönt kapott érte.”

Abból, hogy Edit néni ilyen mértékben kötődik a köl
teményekhez, egyértelműen világossá válik, hogy fontos 
számára az irodalom, amely szorosan összefonódik a 
színházzal. A Vertich színpadstúdió hetedik éve műkö
dik, vezetőinek elsődleges célja, hogy átadják a fiatalabb 
generációknak azt a több évtizedes tapasztalatot, amit 
ők szereztek. Tanítani akarnak. „Én csupán amatőr szí
nész vagyok. Ahhoz, hogy profi legyek, el kellett volna 
végeznem az akkori Színművészeti Főiskolát, amire lett 
is volna lehetőségem. A sárospataki diáknapon az orrom 
alá dugtak egy papírt, hogy írjam alá, és akkor szeptem
bertől oda járhatok, pedig már akkor sem volt könnyű 
bekerülni. Tizenhét éves voltam, és a szüleim beleegye
zését kellett kérnem, ők azonban nem engedtek el.” 
Szinte hihetetlen, viszont azt állítja, hogy egy percig sem 
haragudott rájuk. „Soha életemben nem bántam meg, 
hogy nem lettem profi színész. Ahhoz, hogy azzá váljak, 
még több vonzalmat kellett volna táplálnom a színját
szás iránt. Pedig ez a világ legjobb dolga, a mai napig 
ugyanolyan lelkes vagyok.” Edit nénin valóban kristály- 
tisztán látszik, hogy él-hal azért, amit csinál, és a „világot

jelentő deszkák” frázist komolyan veszi. A lenyűgöző 
odaadása körüllengi az egész találkozót, és egyre-másra 
észreveszem magamon, hogy a saját érzelmeim szoro
san együtt változnak riportalanyom mondataival; az 
egyik percben még jókat bazsalygok a Hófehérke és a 
hét törpe című mesedarabon, amelyben először kapott 
szerepet -  a boszorkányt alakította -, a következő pilla
natban meg már feszülten, egyszersmind ámulva fürké
szem őt, miközben a régi idők szigoráról és a szilárd fe
gyelemről mesél. A szülők katonásan nevelték a gyere
keiket, és a rend és oktatás jelentőségét ma Edit néni is 
szem előtt tartja. A könyvtárban tartott felolvasó délelőt- 
tökön óvodások veszik körül -  mert ez is tanítás -, vala
mint a pedagógia a magyartanári végzettségével is össze
függ. „Mindig mosolygok, amikor azt mondják, hogy én 
színész vagyok... nem. Én csak színjátszó személy va
gyok, aki borzasztóan szeret játszani. Annál szebb nincs 
is, amikor tapsolnak... az a legszebb zene. Lehet, hogy jó 
színész lett volna belőlem, de végül az iskolában kötöt
tem ki. A diákjaim szerint nem is voltam rossz tanár. 
Minden órámat egy-egy fellépésnek, show műsornak te
kintettem. Vannak is néhányan a mostani Vertich-ben, 
akik az óráimon fertőződtek meg; mi már akkor elját- 
szottuk a Toldit, és dramatizáltuk a János Vitézt, amikor 
még drámapedagógiáról senki sem tudott.”

Edit néni versenyszerűen tornászott amellett, hogy 
gyakran járt versmondó megmérettetésekre, ahol rend
szerint első helyezést ért el, hiszen volt érzéke a megfe
lelő vers kiválasztásához, amelyet aztán önmagán át
szűrve adott elő, belülről jött impulzusok alapján. So
sem állt be a tükör elé gyakorolni. „Mélynövésű kiscsaj 
voltam, megdöbbentően fiús hanggal” -  csakugyan: az 
erősebb tónussal járó drámaiság még mindig kihallat- 
szik a szavai közül. De vajon hogy is került konkrét 
kapcsolatba a színházzal? „Egyszer középiskolában 
jött valaki statisztákat keresni -  később kiderült, hogy ő 
volt Vertich József, a petőfisek rendezője. Éppen A baj
noknő és férje című darabon dolgoztak, amelyben min
denféle sport feltűnt. Amikor Dodi bácsi meglátott en
gem ott az iskolában, rám nézett, és azt mondta: » M a - 
ga versmondó! És még tornászni is tud? Na, jöjjön fel 
az acélgyári kultúrházba, de előtte beszélek az anyuká
jával... ! « ” És Edit néni ott ragadt köztük - megszeret
ték őt, és ő is hallatlanul élvezte a velük töltött időket. 
„Egy jó csapatban benne lenni fantasztikus dolog. Kü
lönféle darabokat játszottunk, drámákat, vígjátékokat 
egyaránt. Ha bekerültünk egybe, az rang volt.” Vertich
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Dodi bácsi mindvégig nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy képezze a színészeit. „Hívott beszéd- és táncta
nárt, sminkmestert... mi örökösen sokat, és színvonala
san dolgoztunk.” A kemény és hosszadalmas, ugyan
akkor gyümölcsöző munka elismerésére alapították Pe
tőfi- és a Munka-díjat. Előbbit a szezonban legkiemel
kedőbbet alakító színésznek, utóbbit a legtöbbet fára
dozó társulattagnak ítélték oda. „A Petőfi nagyon bará
ti csapat volt, de lassacskán meghaltak a nagy öregek,

átköltöztek az égi színpadokra. A város eladta a kultúr- 
házat, sőt, volt olyan tél, amikor a díszletekkel fűtöttek. 
A jelmezeinket szintén eladták...”

Ma már a Vertich színpadstúdió büszkén vallja magát 
a Petőfi Színjátszó Csoport jogutódjának. Folyamatosan 
keresik a tehetségeket, továbbá elhivatottak, hogy lerak
ják a Zenthe Ferenc Színtársulat alapjait, és ezáltal egy 
magasabb szintre léptessék a nógrádi megyeszékhely 
szellemi életét.

O rszágos versenyt nyertek  a bolyaisok
Jövőre Palócföldre jön a vándorverseny

Felért a csúcsra a kilenc
éves angol-magyar két taní
tási nyelvű képzés a Bolyai 
János Gimnáziumban. Mivel 
bizonyítható ez a nagyképű
nek tűnő kijelentés?

2012.március 31-én Szé
kesfehérvárott a Bolyai csa
pata megnyerte az ország 
kéttannyelvű középiskolái 
számára megrendezett civili
zációs versenyt. A történet 

Zsiveráné kilenc évvel ezelőtt kezdő-
Fekete Borbála dött, amikor néhány éves

előkészítés után beindult 
gimnáziumunkban ez az újfajta képzés. Még ugyan
abban a tanévben meghívást kaptunk Debrecenbe, 
egy országos találkozóra, ahol az angol-magyar két
tannyelvű képzésben résztvevő középiskolák tanárai 
és diákjai vehettek részt. Azóta rendszeresen képvi
seltetjük magunkat ezeken a versenyeken, ahol a brit 
és amerikai kultúra ismeretéről kell számot adni an
gol nyelven. Minden évben más és más történelmi 
korszakot jelöl ki a rendező iskola.

Az elmúlt évben a székesfehérvári Comenius 
Angol-Magyar Két Tanítási nyelvű iskola nyerte meg 
ezt a versenyt Szolnokon a Varga Katalin Gimnázium
ban. Tehát most az övék volt a rendezés joga. Ők az 
1920-as éveket jelölték meg a verseny témájaként.

Nagy lelkesedéssel látott neki a felkészülésnek a há
rom diák - Sándor Lilla, Orosz Elvira és Rusz Boglárka 
13. c osztályos tanulók - három tanár irányításával. Azért

három tanár, mert az 
amerikai civilizációt 
Batki Arnold, a brit civi
lizációt Zsiveráné Feke
te Borbála tanítja és az 
anyanyelvi lektor, Luké 
Skeen szintén nagyon 
sok jó ötletet adott a felkészülés során.

A versenyen írásbeli, hallott szöveg értési felada
tokat kellett megoldani a délelőtt során, ebéd után 
pedig be kellett mutatni egy prezentációt vagy jele
netet az adott korra jellem ző szabadon választott té
mában. Mivel a 20-as évek Amerikájában a szesz- 
csempészet jelentős volt a szesztilalom miatt, ez na
gyon jó keretet adott az egész időszak jellemzőit 
szintetizálóan bemutató ötperces jelenetnek. Mivel 
humornak sem volt híján a Sándor Lilla ötletét meg
valósító műsor, amelynek végén a táncoslábú lányok 
még charlestont is jártak, a zsűri még különdíjjal is 
jutalm azta a produkciót.

Nagyon jó érzés volt hallani az eredményhirdetés 
során, hogy azokat az iskolákat, amelyek a korábbi 
években nyertek ezeken a versenyeken, mind ma
gunk mögé utasítottuk. így mi kaptuk meg a vándor
serleget, és a jövő tanévben miénk a rendezés joga.

Ez nagy kihívás lesz számunkra, mert ez alkalom
mal is nagyon magas színvonalú rendezéssel találkoz
tunk, mivel minden iskola szeretné túlszárnyalni a 
korábbi évek eseményeit. Úgy gondoljuk, hogy jó csa
patmunkával és a már korábbi vetélkedők szervezési 
tapasztalatainak birtokában mi is meg fogunk birkóz
ni a feladattal.
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B olyaisok A ngliában
A Bolyai János Gimnázium

ban már hagyomány, hogy a di
ákok a két tanítási nyelvű kép
zés keretében tíznapos angliai 
tanulmányi úton vesznek részt, 
melyen az idén kilencedik alka
lommal került sor.

Iskolánk 10. c osztálya és 
pár diák számára nem ért véget 
a nyári szünet szeptember ele
jével, hiszen a tanévnyitó után 
érkezett csak el a várva-várt 

Balogh Márk utazás. Az utat autóbusszal tet
tük meg. Útvonalunk Ausztria, 

Németország, Belgium és Franciaország volt, melynek so
rán láthattuk többek között Brüsszel főterét, és az Európai 
Uniót jelképező Atomiumot is. Franciaországból komppal 
mentünk át Angliába. Az óceán felejtheteüen volt. Angliá
ba érve először a Stonehenge-t, majd a Salisburyben a ka- 
tedrálist tekintettük meg. A látvány mellett rögtön felkel
tette érdeklődésünket a nagy forgalom és az ellentétes 
közlekedési irány.

Úticélunk Barnstaple volt, ahol azon családok vártak 
minket, melyekhez az öt napra szétosztottak bennünket. 
Szüléink és mi is izgatottan vártuk, hogy vajon milyen csa
ládokhoz kerülünk. Tudtuk, hogy mivel teljesen más kul
túrába érkeztünk, nekünk is alkalmazkodnunk kell, hogy 
az együttlét során ne legyenek problémáink. A családok
kal eltöltött idő igazolta, hogy kedves emberekhez kerül
tünk, de gyorsan rá kellett jönnünk, hogy az ottaniak más 
mentalitásúak. Érzékelhető volt, hogy a kisebb, számukra 
jelentéktelenebb dolgokkal kevésbé törődnek, mint mi, de

a rohanó életmód rájuk is jellemző. Nehéz volt magyará
zatot találni arra, hogy jóízűen mosolyogva ritkán láttuk 
őket. Azonban mindent megtettek, hogy jól érezzük ma
gunkat.

Kiemelt feladatunk volt a családon belüli hosszabb be
szélgetés, és a város lakóinak megszólítása, információ- 
csere kezdeményezése. Bár idehaza tanáraink felkészítet
tek rá, mégis a társalgások során meglepetésként hatott, 
hogy a város lakói gyorsabban és egyesek tájszólással be
széltek. Mégis élmény volt, hogy megértettük egymást, és 
láttuk, hogy készségesek és megértők velünk. Mindez se
gített, hogy kicsit otthonosabban érezzük magunkat.

A Bamstaple-ben töltött öt nap alatt sikerült megismer
ni a város és a környék műemlékeit, egyéb látványossága
it. Ezek közül is kiemelkedő élmény volt az óceánparti sé
ta a zord és szeles idő ellenére is. A nyolc fok ugyan nem 
strandidő, de sokan közülünk nem hagyták ki, hogy meg 
ne mártózzanak az óceán vizében. Több kis várost láto
gattunk meg, ahol lenyűgöztek minket az ápolt, üde zöld 
parkok. Volt város, ahol megtekintettük a helyi múzeu
mot, mely tovább szélesítette az angol történelmi ismere
teinket. Angliában tartózkodásunk utolsó két napját Lon
donban töltöttük. A hírességek megtekintése során az 
egyik ámulatból estünk a másikba. Amit eddig tankönyv
ben vagy a televízióban láttunk, az most élőben tárult 
elénk. Ezek azok az élmények, melyeket egy életen át 
nem fogunk elfelejteni. Néhányat a nevezetességekből:

A Madam Tussand's Viaszmúzeum, ahol Obama, Ma
donna vagy éppen Christiano Ronaldo élethű szobrával 
fotózkodhattunk; a Buckingham palota szemet- 
gyönyörködtető parkja; a helyi történelem nagy neveze
tessége, a Westminster Apátság.

Csak kapkodtuk a fejün
ket, hiszen London nem
csak nagyváros rengeteg 
emberrel, hanem egyben 
nagy tisztelője is történelmi 
múltjának.

Londoni kirándulá
sunkat követően a hazau
tazás várt még ránk, mely 
hasonlóan fárasztó volt, 
mint az odaút, mégis már 
nagy honvággyal, lelkese
déssel vártuk, hogy ismét
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otthon legyünk a családunkkal. A csoportból többen 
először voltak ilyen távol szüleiktől, így nem csoda, 
hogy amikor lakókörzetünk közelébe értünk, több
ször elhangzott az a jól ismert mondás, miszerint

Abban mindenki egyet
ért, hogy egy igen hasznos 
és élménydús úttal lettünk 
gazdagabbak. Sokat jelent 
iskolánkban az angoltaní
tás, hiszen már a nulladik 
évben is csak angolul be
széltünk tanárainkkal, 
mégis teljesen más, amikor 
ezt a nyelvet a saját orszá

gában kell használnunk és megértetni magunkat.
Az út előkészítését, lebonyolítását nagyszerűen 

megszervező tanárainknak utólag is köszönetünket 
fejezzük ki.

mindenhol jó, de legjobb 
otthon.

20 éves évfordulóját ünnepelte  a francia-m agyar d iákcsere
Vélemények, emlékek, élmények és képek a francia-magyar testvériskolai kapcsolatról,

s a 2011/12-es tanév diákcseréjéről

Nehéz 20 történetét
röviden összefoglalni, hi
szen megannyi élmény kötő
dik hozzá, s mert a 20 év 
alatt szervezett valamennyi 
cserének megvannak a maga 
sajátosságai, s mert mind
egyikre szívesen em lék
szem. A húsz év történeté
ben első ízben, 1992. decem
berében francia testvérisko
lánk, a Pontarlier városában 

Dembrovszky található Lycée Xavier
Zsuzsanna Marmier akkori vezetése lá-

a diákcsere felelőse, togatott Salgótarjánba, hogy 
francia nyelvi az első csere indulása előtt

tantárgygondozó megismerje iskolánkat. Az
első két csere esetében két 

tanévet is érintett egy csereút, hiszen mi utaztunk 
Franciaországba tavasszal, s a francia diákok a követ
kező tanév elején, ősszel viszonozták látogatásunkat. 
Majd a francia oktatási rendszer reformja miatt ez a 
szervezési mód nehézségekbe ütközött, mivel a fran- 
cia diákok osztályt váltottak őszre. így, az 1996-os cse

rétől kezdve már egy tanévben szerveződtek ezek a 
csereutak: mi utaztunk ősszel, októberben, s a francia 
fél érkezett hozzánk tavasszal. így van ez a mai napig.

Mi motiválta a  cserekapcsolat
Az első cserék, nem sokkal a rendszerváltás után, 

a közgazdasági ismeretek tantárgy számára bizonyul
tak hasznosnak a francia oldalon. Egy piacgazdaság 
útjára lépő ország tanulmányozása volt a céljuk. Szá
munkra természetesen a nyelvtanulás és a francia 
nyelvhez köthető civilizációs ismeretek megismerése 
volt az elsődleges motiváló tényező. Az 1998/99-es 
csere kapcsolódott a Coménius programhoz és pro
jekthez, mely során környezetvédelmi témában dol
goztunk együtt francia testvériskolánkkal. 2004-ben 
hazánk is tagja lett az Európai Unió közösségének, s a 
francia fél ezzel elveszítette azt az anyagi támogatást, 
melyet addig a nem uniós országgal folytatott diákcse
réket finanszírozó alaptól kapott. Csak köszönet illeti 
a francia kollégákat, akik további pályázati lehetősé
geket felkutatva vállalták, hogy folytatják a diákcsere 
megszervezését, hiszen ugyanezt a németek nem tet
ték meg, s így, ezért ért véget a német csere. így ez
után pedagógiai projektekre alapuló, tematikus cseré
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két szerveztünk együtt. A 2005/2006-os és a 
2008/2009-es diákcserék is a fenntartható fejlődés kü
lönböző aspektusait érintették: a környezetvédelmet, 
energiatakarékosságot, az ökológiai lábnyom kiszá
mítását, a hulladékgazdálkodást és újrahasznosítást, 
az ökoházakat, az emberi szolidaritást, a méltányos 
kereskedelmet stb. Tanulóink hasznos gyakorlati pél
dákat láttak - a tankönyvekben nálunk csak ekkor 
megjelenő - fenntartható fejlődés megvalósítására.

A 2011/2012-es diákcsere, melynek élménybeszá
molóit itt olvashatjuk, már a kilencedik volt a sorban, 
s mint mindig, nagyszámú diák vett benne részt: 32 
magyar és 35 francia diák és 3-3 tanár mindkét olda
lon. Mára iskolánk egyetlen működő diákcsere kap
csolata a francia.

Vajon miben áll a máig tartó siker
Sokan és sokszor feltették már nekem ezt a kér

dést. Bizonyos, hogy kell hozzá egy kitartó és lelkes 
tanári csapat, aki nagyon jól tud együtt dolgozni, s 
akiket baráti szálak is fűznek egymáshoz. Christiane 
Romand tanárnővel, Nicolas Esseiva és Michel Ferlat 
tanár úrral már számtalan cserét szerveztünk együtt. 
Michel tanár úr két gyermeke is részt vett a diákcseré
ben, s az idei tanévben Nicolas tanár úr lánya is. Ők 
tehát szülőként is érintve voltak, vannak. A diákok di
ákcserénként változnak, de 2002-től, ez a tanári csa
pat stabilan állandó. Úgy vélem, hogy a siker záloga 
ez is. A személyes kapcsolat, a bizalom, az esetleges 
problémák rugalmas kezelése. Rugalmasság, alkal
mazkodóképesség, nyitottság, érdeklődés, együttmű
ködés, barátság: ezek azok a kulcsszavak, amelyek
ben tanári szinten a siker titkát látom.

Erre a diákcserére nem nehéz diákokat toborozni a 
francia kollégáknak, annyira jó híre van a kinti gyere
kek között, noha számukra ez nem klasszikus nyelvi 
csere. Esetükben inkább a civilizációs ismeretek és él
mények vonzóak, a multikulturális Európa egy másik 
szegletének felfedezése. De erről Nicolas tanár úr is ír 
e cikkben. A személyes kapcsolatok barátsággá mé
lyülnek egy-egy diákcsere során a kétszer egyhetes 
együttléteknek és a levelezésnek köszönhetően. Az 
interkulturalitás is fontos összetevője e diákcsere sike
rének. A másik nép szokásainak, természeti és kultu
rális örökségének, gasztronómiájának stb. felfedezése.

A magyar gyerekek motivációja nyílván az előbb 
említetteken túl a nyelvtudás fejlesztése, a tanultak

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

Miben különbözik egy diákcsere egy szervezett tu- 
ristaáttól vagy más tanulmányúitól?

-  Több, mint egy turistaút: a cserepartnerek hóna
pokkal a személyes találkozás előtt levelezni kezde
nek, e-mail-eket váltanak, manapság a Facebook-on is 
beszélgetnek, képeket cserélnek. Mellesleg a cserét 
végigkísérte a technikai fejlődés, hiszen az első cse
rékben még hagyományos levélváltások történtek, 
majd belépett az internetes levelezés, aztán az MSN 
és végül a Facebook. így már a személyes találkozó 
előtt ismerik egymást a cserepartnerek, nem az isme
retlenbe indulunk.

-  Kétszer, tisztán egy hét együttes program. Egy- 
egy teljes hét a cserepartner országában és családjá
ban mindkét fél részéről, csodaszép természeti kör
nyezetben.

-  Amikor családról beszélünk, nem fogadó csalá
dokról van szó, akik ezért pénzt kapnak, hanem a cse
repartner családjáról, akinek a gyermeke azután Ma
gyarországra jön a magyar diák családjába. Betekin
tést nyerhetünk a másik diák iskolai és hétvégi min
dennapjaiba, s családjának életébe, szokásaiba. Ter
mészetesen az esti vacsoráknál a tankönyvben tanult 
ételkülönlegességeket is meg lehet kóstolni. Minden
kit -  érdeklődési körének megfelelő -  különböző 
programokra visznek a családok, s persze az esti kö
zös együttlétek is barátságépítők.

-  Nyelvtanulás szempontjából óriási a jelentősége, 
hogy célnyelvi környezetben fejleszthető a tanult 
francia nyelv. Minden családnál egy magyar diák van, 
így lehetőség sincs magyarul beszélni. A beszédkész
ség terén „átszakadnak a gátak”, nagy a fejlődés épp
úgy, mint a beszédértés terén. A levelezés, kapcsolat- 
tartás hasznos az írásbeli készségek fejlesztése szem
pontjából. Az élő, beszélt nyelvi fordulatok tanulása 
anyanyelvűtől lehetséges. A kiejtés is sokat fejlődik: 
segítenek ebben a francia diákok és szülők.

Bármilyen kirándulás, az óralátogatások francia 
nyelven történnek, tulajdonképp, ha nem is 24 órás, 
de legalább napi 16-18 órás nyelvgyakorlatot jelent a 
kinttartózkodás.
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-  Nem utolsósorban árban is kedvezőbb és ol
csóbb, mint egy turistaút, hiszen sem a szállásért, 
sem az étkezésért, sem a belépőjegyekért nem kell 
Franciaországban fizetnünk. Természetesen ezt azu
tán viszonozzuk a vendégfogadáskor.

Mi motiválja a francia felet a folytatásra?
Ez utóbbi kérdésre Nicolas Esseiva és Christiane 

Romand francia szervezőtanárok válaszolnak.
A kísérő tanár szemével Bagyinszki Boglárka igaz

gatóhelyettes és biológiatanár foglalja össze gondola
tait, aki már harmadszor vett részt a francia cserében.

Majd diákjaink számolnak be a 2011/2012-s csere 
franciaországi élményeiről és a vendégfogadás esemé
nyeiről, végezetül pedig egy-egy kis csokorba szedett 
magyar és francia diákvéleményt olvashatunk a leg
utóbbi diákcseréről és a tapasztalatokról, arról az 
egyedülálló hangulatról, ami a cseréket jellemzi.

Kísérőtanárként a francia cserében
Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettes 

és biológiatanár em lékei

Kísérőtanárként harmadik alkalommal volt lehető
ségem részt venni a francia cserében a 2011/2012-es 
tanévben. Az őszi kint tartózkodás számomra nagyon 
sokat jelentett: ismét találkoztam a szervező francia 
kollégákkal, a pontarlier-i iskolával, a régebbről már 
ismert gyönyörű helyekkel, több hagyományosnak 
mondható és számomra is új programon vehettem 
részt. A kiutazó diákjaink a szokásos módon francia 
családoknál voltak elszállásolva, velük csak napköz
ben találkoztuk és mentünk együtt a közös progra
mokra. Tanár-diák számára felejthetetlen élmény volt

a Saint Antoine erőd sajtérlelőjének végeláthatatlan 
sajtrengetege és sajtkóstolója; a besanpon-i citadella 
kiállításai, állatkertje; Ornan festői kisvároskája, Joux 
várának tornyai és története. Öröm volt ismét együtt 
tölteni pár napot a francia kollégákkal, akik nemcsak 
nagyszerű szervezők, hanem rendkívül barátságos 
vendéglátók voltak.

Áprilisban mi is igyekeztünk jó vendégfogadóként 
egy tartalmas, érdekes hetet szervezni cserepartnere
inknek. Úgy gondolom, ez sikerült is, a vendégek 
ugyanúgy örültek az ipolytarnóci látnivalóknak, mint 
Budapest panorámájának vagy a kazári népviseletbe 
öltözésnek.

A diákok számára nagyon sokat jelentett ez a két 
hét, nemcsak a nyelvtudásuk fejlesztésében, de abban 
is, hogy így lehetőségük nyílt egy sok szempontból 
más, európai család mindennapi életébe bepillantani, 
az ottani szokásokat, életszínvonalat, gondolkodás- 
módot a sajátjukkal összevetni. Nekem személy sze
rint is felejthetetlen élmény volt az út, és az együtt töl
tött idő a francia kollégáinkkal, akiket barátaimnak te
kintek.

Köszönjük Dembrovszky Zsuzsanna tanárnőnek a 
csere ismételt megszervezését!

Kísérőtanárként és szülőként 
a francia cserében

Nicolas Esseiva tanár úr, 
biológia szakos tanár gondolatai

"Lorsque j'explique autour de moi que je  participe á 
l'échange franco-hongrois, on me dit parfois que les 
éléves franqais ne pouvant pás apprendre le hongrois 
(qui le peut d'ailleurs á part les Hongrois eux mémes!!) 
ne tireront pás forcément profit de l'échange; c'est ne 
pás connaitre les particularités de cet échange. Les 
éléves sont mis en relation quelques mois avant leur 
rencontre physique. Les langues utilisées (franqais et 
anglais) permettent de fairé connaissance de maniére 
plus approfondie. Cela participe donc á la constitution 
d'un véritable groupe d'amis franco-hongrois. Les bar- 
riéres linguistiques sont rapidement gommées et 
chaque éléve cherche á mieux connaitre són correspon-
dant, ses goűts, són mode de vie.....l'ouverture sur le
monde; n'est-ce pás la plus béllé valeur que l'on peut 
enseigner á nos éléves? Je pense que l'échange y con-
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tribue pleinement. D'autre part, lors de cet échange, 
étant parent d'éléve, j'ai pu voir les bienfaits sur ma fille
habituellement trés timide.......elle a dű se prendre en
main et nouer le dialogue avec són amié hongroise....et 
vice versa.

Chaque année, au retour et malgré nos avertisse- 
ments, les éléves frangais sont impressionnés pár l'hos- 
pitalité hongroise qu'ils ont connue pendant une 
semaine....

A ce jour (c'est-á-dire plusieurs mois aprés 
l'échange) des courriels sont encore envoyés entre cor- 
respondants; il a mérne été question du cőté de certains 
éléves de mettre en piacé un voyage en Hongrie.....

Cet échange particuliérement bien vécu pár les cor- 
respondants se raconte dans la cour de récréation et 
lorsque nous devons recruter de nouveaux éléves nous 
n'avons, la plupart du temps, pás de diffícultés; le
bouche á oreille est notre meilleure publicité......Les
Hongrois ont bonne réputation auprés de nos éléves.

« Le premier intérét de cet échange est cette remar- 
quable chaleur humaine que les éléves sont si émus de 
trouver en Hongrie. » Extráit d'une interview faite avec 
le responsable de l'échange franco-hongrois, avec 
M ad a m e  C h ristian e  R o m an d .

Bien entendu, cette ambiance unique entre les 
éléves n'est rendue possible que parce que l'équipe 
d'enseignants est-elle mérne trés soudée."

Fordítás:
„Amikor a körülöttem lévőknek azt magyarázom, 

hogy a francia-magyar diákcserében veszek részt, né
ha azt mondják nekem, hogy a francia diákok mivel 
nem tudnak magyarul tanulni (mellesleg a magyaro
kon kívül ki tud!!) bizonyára nem profitálnak e cseré
ből; ez is csak azt bizonyítja, hogy nem ismerik e di
ákcsere sajátos vonásait. A tanulók már a tényleges ta
lálkozásuk előtt néhány hónappal kapcsolatba kerül
nek egymással. A használt nyelvek (francia és angol) 
lehetővé teszik, hogy alaposabban megismerjék egy
mást. Ez azután hozzájárul egy igazi francia-magyar 
baráti csoport létrejöttéhez. A nyelvi korlátok hamar 
eltűnnek, és minden tanuló igyekszik jobban megis
merni cserepartnerét, annak ízlésvilágát, életmódját... 
nyitás a világra, vajon nem ez a legszebb érték, amit 
diákjainknak taníthatunk? Úgy vélem, hogy a diákcse

re ehhez teljes mértékben hozzájárul. Másrészt, e cse
re során, úgyis, mint szülő, láthattam, megtapasztal
hattam jótékony hatásait az általában nagyon félénk 
lányomon, akinek itt össze kellett kapnia magát és be
szélgetést kellett kezdeményeznie cserepartnerével és 
viszont.

Minden évben, amikor hazajövünk - noha mi ezt 
már előre megmondtuk - a francia diákok le vannak 
nyűgözve az egy hét során tapasztalt magyar vendég- 
szeretettől...

Még most is (azaz jó néhány hónappal a csere 
után) tovább folytatódik az internetes levelezés a cse
repartnerek között; sőt még arról is szó volt, hogy né
hány diák Magyarországra utazik a nyári szünetben...

Erről a különösen sikeres diákcseréről az óraközi 
szünetekben sokat mesélnek a résztvevők és amikor a 
következő cseréhez toborozzuk a diákokat, többnyire 
könnyedén, gond nélkül megy: szájról szájra terjed a 
jó hír és tapasztalat, s ez a mi legjobb reklámunk. A 
magyarok jó hírnévnek örvendenek diákjaink köré
ben.

Ahogyan azt már Christiane Romand tanárnő, a
francia-magyar diákcsere francia felelőse már egy ko
rábbi évkönyvi interjúban is elmondta : "Ennek a di
ákcserének az elsődleges mozgatórúgója az a figye
lemre méltó emberi melegség, emberi kapcsolat, amit 
a diákok oly meghatottam tapasztalhatnak Magyaror
szágon.”

Természetesen ez a diákok közötti egyedülálló 
hangulat csak azért lehetséges, mivel a tanári csapat 
maga is nagyon összekovácsolódott.

A 2011/12-es diákcserét szervező tanári csapat: 
Balról jobbra: Christiane Romand, Dembrovszky 

Zsuzsanna, Bagyinszki Boglárka, Pálfalvai Zoltán, 
Michel Ferlat és Nicolas Esseiva
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Francia -  magyar diákcsere 2011/12-es 
tanév- élménybeszámolók

Franciaország: 2011. október 7-15.

2011 októberében páratlan élményben lehetett ré
szünk, ugyanis Dembrovszky Zsuzsanna tanárnő révén 
ismét megrendezésre került, a diákok szemében méltán 
népszerű, francia-magyar cserekapcsolat első része. 32 
lelkes diák és 3 elkötelezett tanár indult el a Jura hegység 
szívébe, Pontarlier-ba. A közel 20 000 lakosú kisváros 
Franche-Comté régióban, azon belül Doubs megyében 
található, kb. 12 km-re a svájci határtól.

Rónay Bogi és Mylene

A francia cserekapcsolat, amely már 20 éve működik a 
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában, nagyon 
jó lehetőség volt mindannyiunk számára, hogy személye
sen is megismerjük Franciaország történelmét, kultúráját 
és az pedig, hogy korunkbeli francia diákok és családjaik 
voltak vendéglátóink, kiváló alkalmat szolgáltatott arra, 
hogy bepillantást nyerhettünk a francia mindennapokba.

Az út hosszúnak ígérkezett azonban a gyönyörű alpe
si táj, az utazók által teremtett remek hangulat és a szí
nes programok élvezhetőbbé tették ezt is. Rövid megál
lót tartottunk Vadúzban, Liechtenstein fővárosában. Le
hetőségünk volt meglátogatni Svájc ezerarcú fővárosát 
Bernt, amely rengeteg meglepetéssel, például barnamed
vékkel szolgált számunkra.

Az iskola parkolójában érkezett meg a buszunk októ
ber 8-án 17 órakor, ahol már vártak ránk francia baráta
ink. Ismerős arcok mosolyogtak ránk és mindenki ha
mar megtalálta a cserepartnerét. Még aznap este meg
kezdődtek a változatos programok.

A vasárnapot mindenki a francia „családjával” és part
nerével töltötte, hogy egy kicsit jobban megismerjük egy

mást. Erre a napra azért a partnerek kitaláltak egy közös 
programot is, hiszen így mindenki könnyebben barátko
zott és a hangulat is oldottabb volt: a csoport nagy része 
együtt ment bowlingozni, ahol a csapat nagyon jól érezte 
magát. A többiek, akik nem jöttek velünk a közös prog
ramra múzeumba mentek a családdal vagy városnézéssel 
töltötték napjukat, volt, akit Svájcba vittek korcsolyázni.

Hétfőn az egyik legjobban várt program következett. 
Francia partnereink nélkül, hiszen nekik iskolába kellett 
menniük, Svájcba utaztunk, a Nestlé csoport Cailler cso
koládé gyárába. Itt szemtanúi lehettünk annak, hogyan 
készül a csoki, majd lehetőségünk volt megkóstolni is a 
finom édességet. Ezután még ellátogattunk egy gyönyö
rű szép svájci kisvárosba, Gruyére-be, ahol szép napsü
tésben megcsodáltuk a gyönyörű, havas csúcsú hegye
ket, a tipikus svájci tájat. Visszafelé Franciaországba me
net a Genfi-tó mellett haladtunk el.

Kedden Saint-Antoine erődjébe látogattunk, mely a 
térség leghíresebb sajtérlelője, ahol a helyi specialitás, a 
Comté sajt érlelése folyik. Itt több mint 100 000 tömb sajt 
található, melyek érlelési ideje 10 hónap vagy a legérté
kesebb és legdrágább sajtoké akár 22-24 hónap is lehet. 
Megízleltük ezt a jellegzetes francia sajtot és azt is láttuk, 
hogyan dolgoznak a kifejezetten erre a sajtra szakoso
dott kóstolók. Nemcsak az érlelés folyamatát, de a sajt 
készítését is láttuk ezután Metabief egyik sajtkészítő 
üzemében. Itt készül a régió többi ismert sajtja, pl. a 
Mont-d'Or vagy a Morbier. A nap zárásaként megint 
Svájcba vezetett az utunk, Vallorbe-ba, az Orbe-folyó 
cseppkőbarlangjához.

A szerda délelőttöt a francia iskolában, a Lycée Xavier 
Marmier-ben töltöttük, ahol mindenki 2 órát látogatott 
meg: volt, aki angol és matek, más történelem vagy test
nevelés, megint mások fizika, biológia vagy társadalom- 
ismeret órán voltak. Egy fogadást is rendeztek a szá
munkra, ahol az iskolavezetés köszöntött bennünket és 
körbevezettek minket a hatalmas iskolában. Ezután né- 
hányan a suli óriási menzáján ebédeltek, azonban a csa
pat nagy része a McDonald’s-ba ment, majd a partnerek
kel magát a várost, Pontarliert is megnéztük. A település
nek üpikus francia jellege van ódon, de mégis rendkívül 
hangulatos épületeivel, szűk utcáival és a központjában 
álló jellegzetes városkapujával a Porté Saint-Pierre-rel. A 
város híres szülötte Xavier Marmier író, költő, akiről a 
csereiskolánk is a nevét kapta.

Számunkra a csütörtöki nap programja volt a legiz
galmasabb és legérdekesebb. Először egy apró francia
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városban álltunk meg, Ornans-ban, mely a Loue folyóra 
épült kicsit Velencét idézve, s melynek festői völgye az 
ősz színeivel lenyűgöző. Majd Besangonba érkeztünk. A 
Citadellában mindenki kapott szabadidőt és érdeklődé
sének legjobban megfelelő kiállításokat, gyűjteményeket 
nézhetett meg. Megtalálhatók voltak itt a különböző ra
gadozók az oroszlántól kezdve a tigrisig, majmok, halak, 
rovarok, éjszakai rágcsálók és a csoport kedvence, a kő- 
száli kecske is. Akik pedig a történelem iránt érdeklőd
nek, azok a francia forradalomban gyakran használt 
nyaktilót, a guillotine-t is láthatták. A Fellegvár után 
újabb szabadidő következett a városban. Besangonban 
született a híres francia író, Victor Hugó és a Lumiére fi
vérek, akik először mutattak be mozgóképet filmvetítés
sel. A város Stendhal Vörös és fekete című regényében is 
megjelenik, s mi is sétálhattunk Julién Soréi kedvenc he
lyein, pl. a római időkből származó Porté Nőire, azaz Fe
kete kapu környékén. Besangon a Franche-Comté régió 
és Doubs megye székhelye. A nap végén egy búcsú ösz- 
szejövetelre voltunk hivatalosak, hiszen ekkor már egy
re közeledett a búcsú pillanata.

Az utolsó nap nagyon gyorsan eltelt. Feljutottunk a 
Cháteau de Joux, Pontarlier várának tetejére, majd min
denki az iskola menzáján ebédelt és a hazaindulás előtt 
még lehetőségünk volt ajándékot vásárolni. Végül este 7- 
kor búcsút kellett vennünk francia partnereinktől és a 
vendégszerető családoktól, azonban ez még nem az utol
só találkozásunk volt, hiszen márciusban éppen fordítva 
lesz: francia barátaink látogatnak majd Magyarországra.

Nagyon jól éreztük magunkat ebben az egy hétben és 
a csapat többi tagja is ezt mondhatja el magáról. Megkós
toltunk rengeteg francia ételt, például a fondüt, különbö
ző sajtokat, a békacombot és a bátrabbak a csigát is.

Nyelvtanulás szempontjából a cserekapcsolat óriási 
lehetőségeket kínál. Anyanyelvi környezetben fejleszt
hettük tudásunkat, kiejtésünket. Élő, beszélt nyelvi szó
fordulatokat, kifejezéseket tanultunk. Leginkább a hal
lásértésnek és a beszédkészségnek tett ez jót, de az írás
készségünk is fejlődött az elektronikus és hagyományos 
levelezés során. Bepillantást nyerhettünk a francia csalá
dok mindennapjaiba, szokásaiba, s a francia diákok isko
lájába és tanulmányaiba is.

És természetesen hosszan tartó barátságok kötődtek.
Akinek lehetősége van, annak azt tanácsoljuk, hogy 

feltétlenül vegyen részt a cserében. Még egy ilyen lehe
tőség az életben nem adódik. Olyan dolgokkal gazda
godtok majd, amiket később nagyon fogtok értékelni.

Ahogyan a francia mondja: "C'était chouette", azaz 
klassz volt.

Rónay Boglárka és Szmolár Dániel
12. C

Magyar diákok véleménye 
a cseréről a franciaországi út után

Győri Alex ll.D
Nagy lehetőség volt számomra, hogy eljuthattam 

Franciaországba, Pontarlier városába a diákcsere kap
csolat keretében. Hihetetlenül élménydús utazás volt 
ez, hiszen rengeteg érdekes programban volt részünk 
és csodaszép helyeket láthattunk.

Érkezésünk után a hétvégét mindenki a francia család
jánál töltötte és én szerencsésnek érzem magam, ugyanis 
egy nagyon rendes család fogadott, a partnerem pedig, 
Michaél hihetetlenül jófej volt. Személyiségünk sok min
denben megegyezett, nagyon jól kijöttünk egymással, so-

Győri Alex és Michaél

kát bolondoztunk. A hétvégére a családok különféle prog
ramokat szerveztek nekünk, amelyek tökéletes lehetősé
gek voltak az ismerkedésre.

Hétfőtől elkezdődtek a jobbnál jobb programok és ki
rándulások, melyek közül szeretném kiemelni a svájci cso
ki gyár és a sajtérlelő meglátogatását, s a régió fővárosába, 
Besangonba tett utazást. A Citadelláról gyönyörű kilátás tá
rult elénk a városra és a folyókanyarulatra. Mivel én nagy 
rajongója vagyok a váraknak, nagyon élveztem kirándulá
sunkat a híres és gyönyörű, viszont rettentően hideg Joux 
várához, ahol számomra a legérdekesebb dolgot a várban 
található szinte feneketlen mélységű kút jelentette.

Testvériskolánk, a Lycée Xavier Marmier menzája egy 
külön élmény volt. Szinte úgy éreztem, mintha egy ötcsil-
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lagos étteremben ebédelnénk. Szóval a csoki kóstolástól 
kezdve a sajtérlelőben terjengő ammónia szívásán át a vár
ban való fagyoskodásig mindent élveztem.

Természetesen volt közös városlátogatás francia part
nereinkkel, ami nagyon jó hangulatban telt. Persze a fran
cia himnuszt számtalanszor elénekeltették velem és na
gyon jó érzés volt számomra, hogy a saját nyelvükön re
mekül meg tudtam nevettetni mindenkit.

A hét során számos francia specialitást is kipróbálhat
tam és nekem mind nagyon ízlett. Még a híres csigát is ki
próbáltam, viszont ez nem igazán nyerte el tetszésemet.

Sajnos ez az eseményekben gazdag hét gyorsan elsza
ladt és búcsút kellett vennünk egy időre francia barátaink
tól. Persze ez mindannyiunk számára nehezen ment, sze-

Szmolár Dániel és Théo

mély szerint én még szívesen maradtam volna még leg
alább egy évig, viszont az lebegett a szemünk előtt, hogy 
hamarosan újralátjuk egymást. Mindenki rengeteg aján
dékkal és mesélnivalóval tért haza...

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a cserekap
csolatban, hiszen ez egy rendkívül jó lehetőség volt több 
szempontból is.

Ha a nyelvtanulás szempontjából közelítjük meg, ak
kor elmondhatom, hogy nagy örömömre végre a gya
korlatban is alkalmazhattuk mindazt, amit elméletben 
megtanultunk és az kifejezetten jó, hogy anyanyelvi 
környezetben fejleszthettük nyelvtudásunkat. Továbbá 
betekinthettünk egy kicsit a francia családok minden
napjaiba és részesei lehettünk az ottani életmódnak. 
Nem utolsó szempont, hogy remek barátságok kötőd
lek és sokan még most is tartjuk a kapcsolatot francia 
barátainkkal.

Számomra ez az utazás felejthetetlen élmény marad.

Szmolár Dániel 12.C
Sokan azt mondták: „Én kaptam a legjobb cserepart

nert!” Nos ezzel én is így vagyok. A partnerem Théo és én 
nagyon jó barátok lettünk rövid időn belül. A családnál re
mek hangulat volt, a vacsorák abszolút elnyerték a tetszé
semet. A francia konyha méltán világhírű. A sajt, bor, pezs
gő, csiga, baguette és személyes kedvencem az almapüré 
igazolta ezt. Nyelvtanulás szempontjából a cserekapcsolat 
óriási lehetőséget kínált. Anyanyelvi környezetben külön
féle generációk segítségével fejleszthetjük francia tudásun
kat. Leginkább a beszédkészségnek tesz ez jót, hiszen 
kénytelenek vagyunk meghallani és megérteni a franciák 
által elhangzottakat, majd válaszolni nekik. Rengeteg hasz
nos kifejezést, és szófordulatot tanultunk az ottaniaktól.

Maríné Esseiva és Tari Alexandra

Megtanultunk franciásabban beszélni és a kiejtésünk 
is sokan fejlődött. Egy idő után már franciául is gon
dolkodtunk és spontán tudtunk válaszolni egy-egy 
kérdésre.

Akinek lehetősége van, annak azt tanácsolom, 
hogy feltétlenül vegyen részt a cserében. Még egy 
ilyen remek lehetőség nem adódik az életben.

Tari Alexandra 12.C
Először nem akartam részt venni a cserében, de 

kedvem támadt hozzá, amikor Dembrovszky tanárnő 
mesélt az előző cserekapcsolatokon szerzett tapaszta
latokról, élményekről. Biztosan ki- jelenthetem, hogy 
egy cseppet sem bántam meg a döntésem, a kint töl
tött időt nagyon élveztem, a család, akikhez kerültem, 
nagyon kedves volt, és készségesen magyaráztak el 
mindent, amit nem értettem. A program bővelkedett a 
szebbnél szebb helyekben és ezek mellett számos új 
barátra tettem szert. A cserében való részvételt merem
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Mathilde és Fejes Kriszti

ajánlani mindenkinek, akinek lehetősége van rá, mert 
ez egy életre szóló élmény.

Fejes Krisztina 12.D
Véleményem szerint nem lehet leírni azokat az élmé

nyeket, amelyekben részünk lehetett ez alatt az 1 hét 
alatt. Nehéz kiválasztani azt a napot, amikor a legjobban 
éreztük magunkat, mivel minden egyes nap más és más 
volt, mindegyiknek megvolt a maga különlegessége.

Az első találkozás izgalmai után picit fellélegezhet
tünk, pedig még csak azután jöttek az igazi kihívások... 
vidám, poénos, lehetetlen helyzetek sorozata, de azért 
valahogy csak megbirkóztunk ezekkel.

Nekem talán a hétfői nap az egyik kedvencem. Ezen a 
napon Svájcot látogattuk meg, pontosabban a svájci csoki
gyárat és a Gruyére nevű kis falucskát. A csokigyárban 
kedvünkre kóstolgathattuk a különféle csokikat...s nem 
hiszem, hogy bizonygatnom kellene, hogy miért is érez
tük ott jól magunkat. Azután indultunk Gruyére-be. Na
gyon édes kis falu az egész, minden ablakban muskátli ló
gott és a faluból látható hegyek tetején levő hó látványa 
sem az utolsó. Rossz volt onnan eljönni.

Nem utolsó sorban a francia tudásunknak sem ártott 
meg ez az egy hét. A végére már a legtöbben teljesen 
megszoktuk és belejöttünk a francia beszédbe.

Számomra ez a csere örök emlék marad.

Dolnegó Diána 12.D - Franciaoszág =  Sajtország
Megérkezésem estéjén máris raclette-tel várt a cse

repartnerem, Estelié. Ennek különösen örültem, mert 
imádom a sajtokat. Ezt szépen meg tudtam fogalmaz
ni franciául is. Azt mondták, hogy minden nap vala
milyen különlegességet készítenek nekem. Ez tényleg

Dolnegó Diána és Estelié

így volt. Fondue, Saucisse de Morteau és mindenféle 
édességek. A tengeri herkentyűket nem kóstoltam 
meg, sem a csigát, de a sajtokat igen, nagyon sokat. 
Azt hittem, hogy hízni fogok, de kiderült hogy fogy
tam is, mert sokkal egészségesebben étkeznek, mint 
mi. Többfogásos vacsorát kaptam minden nap, nem 
főznek zsírosán és sok zöldséget esznek. Nekem a 
francia konyhában a sajt tetszett a legjobban.

A programok közül is természetesen a sajtos és csokis 
programok voltak a kedvenceim. A sajtérlelő kimondottan 
érdekes volt. Főleg amikor megkóstoltam egy érlelés nél
küli sajtot az érlelt sajt előtt. Tényleg fontos szerepe van az 
érlelésnek, hogy finom sajtot együnk.

Amikor visszajött a partnerem, én is gasztronómiai tár
házat csináltam neki, mivel mondta, hogy kíváncsi a ma
gyar ételekre is.

Örülök, hogy szereztem egy barátot, akivel könnyen 
megértjük egymást, mert ő is szeret a konyhában tevé
kenykedni.

Csernok Emese 13.C
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a diákcserében, 

mert hasznosnak találom a francia nyelv tanulásában. 
Nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki a franciák és 
a magyarok között, s külön öröm számomra, hogy a 
magyarok egymással is szorosabb kapcsolatot alakítot
tak ki, jobban megismertük egymást.

Molnár Melina 13.C
Az egy hét során nagyon sok programon vettünk részt, 

felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Az érkezésünk 
szombati napra esett, így a hétvégénket a családdal töltöt
tük. Engem rögtön egy specialitással, almatortával vártak,
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Csernok Emese és Aurore

majd jött az ajándékozás. Próbáltunk minél magyarosabb, 
tradicionálisabb ajándékokat választani. Én például ma
gyar motívumokkal festett tányérokat, pálinkát vittem. 
Ahogy láttam, gyorsan beloptam magam a szívükbe ez
zel, az anyukája meg is hatódott a sok szép ajándéktól. A 
„családom” Levier-ben lakott, egy csupa zöld, szép, barát

ságos kisvárosban. Iskolabusz- 
szal mentünk minden nap az 
iskolába, ami szintén egy él
mény volt, mert itthon közel la
kom az iskolánkhoz, ott vi
szont a napi 3 óra utazás sem 
okozott gondot reggelenként.

A programokban gazdag 
hét gyorsan eltelt, még szíve
sen maradtunk volna leg
alább egy hetet, annyira él
veztük az újdonságokat, s 
azt is, hogy anyanyelvűekkel 
gyakorolhattuk a nyelvet.
Próbáltunk minél többet be
szélni franciául és minél jobb kapcsolatot kialakítani 
az ottani fiatalokkal. Azt hiszem, ez sikerült is.

Hazaérkezve, élményekkel feltöltődve vágtunk ne
ki a tanulásnak utolsó tanévünk elkövetkezendő hete
iben.

Melina
a csokigyárban

A franciaországi kint tartózkodás képekben elmesélve
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A svájci Gruyére-ben

A sajtérlelőben Fogadás a francia gimnáziumban



Utazások

Csoportkép Besan^onban

Csoportkép Jou x Váránál
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Magyar szervezőtanárok A búcsú pillanatai

í K£l

A búcsú pillanatai Pontarlier-ben Francia és m agyar diákok együtt

Vendégfogadás Salgótarjánban
2012. március 17- 23.

Francia barátaink 2012 tavaszán viszonozták őszi láto
gatásunkat: 33 francia diák és 3 tanár érkezett hozzánk, 
magyar cserepartnereikhez, hogy az itt töltött egy hét so
rán, március 17-23-ig felfedezzék és megismerjék me
gyénk kulturális és természeti örökségét, s Magyarország 
nevezetes helyeit.

A családi program során, a hétvégén népes kis csapat 
látogatta meg Hollókőt és a Salgói és Somoskői várat. 
Majd a hét során Ipolytarnóc egyedülálló múzeumát cso
dálhatták meg francia barátaink, ahol Nicolas Esseiva ta
nár úr komoly előadást tartott a 20 millió évvel ezelőtd 
életről, a geológiai változásokról. Ezt követően Kazáron a 
finom palóc gulyás és rétes után a csárdás lépéseivel is
merkedtek barátaink, hogy aztán fergeteges táncházban 
ropják a magyar táncokat.

Ezután előbb a Dunakanyarba, majd Recskre és Eger
be, végül Budapestre látogattak francia diáktársaink, aki
ket szerfelett érdekelt a recski internáló tábor története, a 
csodálatos napsütésben Eger hangulata, a főváros neveze
tességei pedig egész egyszerűen lenyűgözték őket. Meg is 
fogalmazták, hogy szeretnének mihamarabb visszajönni 
kis országunkba. így már szervezzük is Théo barátommal 
és sokakkal együtt a nyári találkozót. Az utolsó napon órá
kat is látogattak a Bolyaiban, majd nagy érdeklődéssel jár
ták végig a Bányamúzeumot.

Sajnos elérkezett a búcsú pillanata, az egy hét gyorsan 
elrepült. Örülök, hogy 32 diáktársammal részt vehettem 
ebben a cserében, ami a nyelvtanulásban nagyszerű do
log, élményszerű és felejthetetlen. Igaz barátokra lelhet
tünk francia diáktársainkban. Ahogyan ősszel is mond
tuk: C'était chouette ! Klassz volt!

Szmolár Dániel
12. C
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Francia diákok véleménye a cseréről 
és magyarországi útjukról

„Des correspondants parfaits, des accompagnateurs 
parfaits ... tout ga dans la bonne humeur, que deman- 
der de plus !Un séjour inoubliable.” (Tökéletes csere- 
partnerek, tökéletes kísérőtanárok... mindez jókedv
ben, mi kell még ennél több! Felejthetetlen út volt!)

Maríné és Aurore

„Merd beaucoup pour ces moments gravés á jam ais 
dans nos coeurs. Nous vous remercions d'avoir organ- 
isé cet échange exceptionnel.” (Nagyon köszönjük 
ezeket a pillanatokat, melyek örökre a szívünkbe vé
sődtek. Köszönjük, hogy megszervezték ezt a rendkí
vüli diákcserét.)

Myléne Maugain és Charline

„Merd pour tout, c'était une expérience magique 
et magnifique !” (Köszönet mindenért, ez egy varázs
latos és csodálatos élmény v o lt!)

Ajdina és Anais

„Pár oű commencer et pár oú finir ?...Découvertes, 
rires, solidarité, tout est la. Des liens puissants avec 
nos amis, les Hongrois.” ( Hol is kezdjük és mivel fe
jezzük be?... Felfedezések, nevetések, összetartás, 
minden együtt van. Erős kötelékek, kapcsolatok bará
tainkkal, a magyarokkal.) Claire és Nina

„Merd pour ce merveilleux voyage. Le meilleur 
pour toujours.” (Köszönet ezért a csodálatos utazá
sért. Örökre ez marad a legjobb.) Estelié

„Merd pour ce voyage inoubliable !Une expérience 
humaine hors du commun. C'était fantastique.” (Kö
szönet ezért a felejthetetlen utazásért! Nem minden
napi emberi élmény volt, egyszerűen fantasztikus.)

Théo et Paul

„Merd pour tout. Nous avons passé une semaine 
formidable en votre compagnie. A jamais dans nos 
mémoires.” (Köszönet mindenért. Egy nagyszerű he
tet töltöttünk el a társaságotokban. Mindig emlékezni 
fogunk rá.) Michaél

A vendégfogadás képei

Egerben Kazáron
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Ipolytarnócon

Budapesten a budai várban
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A francia diákcsoport a Bányamúzeum előtt

A búcsú pillanatai: 65 francia és m agyar diák a Pécskő utcában
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Strasbourg & Euroscola
Avagy bolyais diákpolitikusok az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament Tá
jékoztatási irodája megbízá
sából az Európa Pont (Mille
náris Park) ingyenes, isme
retterjesztő foglalkozást hir
detett meg az Európai Unión 
belüli továbbtanulási, vala
mint ösztöndíj lehetőségek
ről. Remek alkalom volt ez a 
végzős, középiskolai tanul
mányaik befejezéséhez egy
re közelebb kerülő bolyais 
diákok számára, hogy még 
több információt gyűjtsenek 

az Unió tagállamainak felsőoktatási rendszeréről, in
tézményeiről.

Bolyais csapatunk részt vett a rendhagyó EU-s 
tanórán a Millenáris Parkban, melynek végén egy 
kvízjátékban adhattunk számot az Európai Uniós is
mereteinkről. A nyertes delegáció, amely huszon
négy diákot és két kísérő tanárt jelentett, részt vehe
tett az Euroscola programban. E projekt keretén belül 
az Európai Unió minden tagállamából egy-egy diák
csoport indul Strasbourgba az Európai Parlamentbe, 
ahol egy napra képviselőkké válhatnak az igazán im
pozáns plenáris ülésteremben. Éppen ezért eltökélten 
készültünk a megmérettetésre, mindenképp szerettük 
volna megnyerni ezt a nem mindennapi lehetőséget.

Mi, bolyais diákok október 12-én vettünk részt a Mil
lenáris Parkban rendezett foglalkozáson, majd bő egy

hónappal később, november 17-én már közölték is taná
rainkkal a jó hírt: a harmincnyolc pályázó középiskola 
közül a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium növendé
kei utazhatnak Strasbourgba január 20-án.

Ama bizonyos november 17. után rettentően fel
gyorsultak az események, azonnal megkezdtük az 
előkészületeket. Hat munkacsoportot alakítottunk, 
egymás között kiosztottuk az előre kiadott témákat, 
esszé formájában kidolgoztuk, majd angol nyelvre is 
lefordítottuk ezeket. Január 20-ig minden héten leg
alább egyszer összegyűltünk, hogy megbeszéljük a 
szükséges teendőket.

De mi is az az Euroscola egészen pontosan? Az Eu
rópai Unió tagállamaiban élő 16-18 éves diákok az Eu
rópa Parlament plenáris üléstermében, a szinkrontol
mácsok gyűrűjében, kipróbálják, szimulálják a képvi
selők munkáját. Ezen a napon a tagállamok követei
ként az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseket vitat
juk meg, véleményünknek hangot adhatunk, javasla
tokat modifikálhatunk, szavazhatunk, állásfoglaláso
kat fogadhatunk el, valamint személyesen tehetünk 
fel kérdéseket az Európai Parlament képviselőinek. A 
programban való részvétel költségeit az Európai Par
lament tagállamokban működő irodái által hirdetett 
pályázat fedezi.

Annak érdekében, hogy a nap aktívan és érdemi 
munkával teljen, a közel hatszáz résztvevő diák már 
hónapokkal korábban megkezdi a kemény felkészü
lést. Mint azt már említettem, mi is alaposan tanulmá
nyoztuk a vitára bocsátandó témákat, s Strasbourgba

Laurencsik Laura
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már tökéletesen felkészülve érkeztünk. Hatalmas ki
tüntetés volt, hogy részt vehettünk a programban, így 
hát minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy az Euró
pai Parlamentben a legjobb formánkat hozzuk. Ez al
kalommal a témák, amelyekkel mi is foglalkoztunk: 
az Európa által képviselt értékek helye a világban, 
környezetvédelem és megújuló energiaforrások, az 
információ szabadsága és a polgári kultúra, a demok
rácia és a polgárság, valamint Európa jövője voltak.

A nap a parlamentben egy közös reggelivel kezdő
dött, hogy diáktársainkkal még a munka megkezdése 
előtt jobban megismerhessünk. A kooperáció rendkí
vül fontos volt a nap folyamán, hiszen „ifjú követek
ként” nem az iskolánkat, országunkat képviselve ver
sengtünk egymással, hanem csaknem 100 fős csopor
tokban dolgoztunk együtt egy jobb Európáért. Sze
rencsére az Euroscola nem csak a munkáról szól, nem 
titkolt szándéka, hogy a különböző nemzetek fiai 
közt tartós és tartalmas kapcsolatokat segítsen életre 
hívni. Ennek megfelelően elengedhe
tetlen a Franciaországba utazó diákok 
biztos nyelvtudása. Az Euroscola prog
ram keretében a hivatalos nyelvek kö
zött az angol, német, francia, olasz és 
spanyol nyelvek szerepeltek.

Igen megtisztelő, s ugyanakkor nagy 
felelősséggel járó feladat ez, amely ta
nárnak, diáknak egyaránt komoly kihí
vást jelent, s lelkiismeretes felkészülést 
igényel. Nem csupán az iskolánkat és 
Salgótarjánt, hanem egész Nógrád me
gyét, sőt Magyarországot kellett képvi
selnünk. Tanáraink pedig időt és energi
át nem kímélve trenírozták kis csapa
tunkat a megmérettetésre.

Erőfeszítéseik gyümölcsözőnek bi
zonyultak, a magyar delegáció -  ezt 
bátran állíthatom -  remekül teljesített.
Feledhetetlen élmény volt a parlamenti 
képviselők székében ülni, s egy napra 
valódi politikusokká válni a hatalmas 
plenáris ülésteremben. Bámulatos volt 
elmerülni a bábeli zűrzavarban.
Ugyanakkor kellemesen csalódtam, 
bármely ország követeihez is fordul
tunk, mind mosolyogva, kedvesen ele
gyedtek beszédbe velünk.

Ezen felül, az öt nap alatt rengeteg élm ényben 
lehetett részünk hála Horváthné Scholcz Erika és 
Szemán Brigitta tanárnőnek, akik rengeteg színes 
programmal egészítették ki utazásunkat. Úton 
Strasbourg felé kitérőt tettünk többek között 
Donaueschingenbe, ahol vethettünk egy pillantást a 
Duna forrására a Fekete-erdő szívében, megcsodál
hattuk a Bodeni tavat, valamint a Freiburg meseszép 
városát, s lélegzetelállító katedrálisát. A parlamenti 
nap után Strasbourgot is a nyakunkba vettük, majd 
hazafelé útba ejtettük a stuttgarti Mercedes-Benz 
múzeumot, a müncheni Marienplatzot, az olimpiai 
falut, a Nymphenburgi kastélyt, s Augsburg csodála
tos dómját, majd vethettünk egy pillantást a Lech- 
mezőre is. Fantasztikus, életre szóló élményekkel 
gazdagodtunk nem egészen egy hét alatt, s rengeteg, 
új, határokon átnyúló kapcsolatokra tettünk szert, 
melyek talán egész életünkön át elkísérnek majd 
bennünket.
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U tazni jó!
Igen, utazni jó, felfedezni 

számunkra eddig ismeretlen 
tájakat, városokat, esetleg 
visszatérni nekünk fontos, 
emlékezetes helyekre, bepil
lantani egy-egy város életébe, 
megtapasztalni a felfedezés 
izgalmát... Utazhatunk egye
dül, barátunkkal, családunk
kal, kisebb-nagyobb társaság
gal, mindegyik formának 
megvan a maga varázsa.

Lékóné 2011 őszén a bolyaisok
Lantos Zsuzsanna kis csapata arra vállalkozott, 

hogy a kecskeméti Bányai 
Júlia Gimnázium diákjaihoz csatlakozva beutazza 
Franciaország csodálatos tájait, megismerkedjen a 
Loire-völgy gyöngyszemeivel és bebarangolja Párizs 
utcáit.

Az utazás lehetősége váratlanul talált ránk, de min
denképpen élni kívántunk vele, s Pálfalvai Zoltán 
igazgató úr támogatta szándékunkat. Ez a kirándulás 
tanulmányi út volt a francia és a német nyelvet tanu
ló diákoknak egyaránt. A németesek közelebb kerül
hettek egy más kultúrához, a franciások pedig megta
pasztalhatták a tankönyvekben leírtakat: beleszip
panthattak egy boulangerie (pékség) illatába, megcso
dálhatták a könnyed francia divatot, ámulhattak a 
sajtpultok láttán, vásárlásnál, tájékozódáskor, a múze
umban használhatták a francia nyelvet, s a feliratok is 
ismerősen köszöntek nekik. S hogy pontosan mit is 
láttunk a bő egy hét alatt?

Több francia város nevezetességeivel ismerked
tünk: Reims-ben a katedrálist, a város központját jár
tuk be, Tours-ban a Helytörténeti Múzeumban a kü
lönböző céhek, mesterségek történetét tanulmányoz
tuk, Orléans-ban Jeanne d'Arc nyomait kutattuk, Pá
rizsban néhány órás séta során fedeztük fel a képek
ről már jól ismert épületeket (Notre Dame, Louvre, 
Hotel de Vilié, Pompidou központ, Tuileriák kertje, a 
Szajna hidjai...), majd az Eiffel- toronyba is felmen
tünk (ki gyalog, ki lifttel), este pedig buszos városné
zésben volt részünk, s a művész- és szórakoztató ne
gyed, a Monmartre hangulatából is ízelítőt kaptunk; 
hazafelé még Strasburg főterét is megtekintettük.

A hét során pedig Tours-ból indulva csillagtúraszerű- 
en jártunk be több Loire menti kastélyt. Mindegyik más
ról ismert: Chambord -  a Loire-völgy legnagyobb rezi
denciája, Villandry -  csodálatos reneszánsz kastély
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7 hektárnyi kerttel, Ussé -  ez a mesés kastély ihlette 
Perrault Csipkerózsikáját, Chinon -  az erődítményszerű 
vár, Azay-le-Rideau -  a Loire mentén a legkönnydebb , 
legnőiesebb kastély, míg Chenonceau -  folyóra épült 
„ékszerdoboz”.

Természetesen jártunk egy hatalmas borospincé
ben is Vouvray-ban. Volt időnk fényképezni, ajándé
kot vásárolni vagy egyszerűen sétálni és felfedezni. S

ne feledkezzünk meg a jó hangulatról, a sok nevetés
ről sem!

Javaslom az utazásoknak ezt a formáját mindazok
nak, akik szívesen barangolnak egyedül vagy csoport
ban, akik bővíteni kívánják civilizációs ismereteiket, akik 
hasznosan és jó hangulatban kívánják eltölteni az őszi 
szünetet. Jövőre Franciaországnak egy másik régiója 
várja a tarjáni és a kecskeméti diákokat! Mert utazni jó!

Franciaországban az ő sz
Iskolánk 7 tanulója, vala

mint Lékóné Lantos Zsu
zsanna tanárnő őszi szüne
tét valamivel hosszabbá és 
sokkalta izgalmasabbá tette 
az a kiruccanás, melyet a 
kecskem éti Bányai Júlia 
Gimnázium szervezett 2011- 
ben. Az éjjeli, hosszú buszo
zás után ugyanis már francia 
földön ébredtünk. 

E lg é m b e r e d e tt  
Tarnóczi Jakab tagjainkat Reimsben 

nyújtóztattuk ki. 
Utazásunk első Notre-Dame-jára verőfényes 
napsütésben tekintettünk fel, s miután meg
kerestük a katedrális gonosz és mosolygós 
kőangyalait, bolyais különítményünk önálló 
felfedezőútra indult a városban. A séta során 
megállapítottuk, hogy ott még a villamosok 
alatt is gyepszőnyeg zöldell, hogy a fekete 
szobrokat valaki színes lufikkal díszíti fel, s 
hogy bár a járdákon alig lehet elférni a virág
árusoktól, mégis kellemetlen aromák vegyül
nek az illatokkal. Csatlakozva a csoporthoz

végigjártuk a reimsi Szépművészeti Múzeumot, ahol 
többek között a színes templomi ablakok készítésé
nek folyamatával is megismerkedtünk. Végre ágyban 
tölthettük az esténket, és a szállás zenélő mosdóit 
használva megállapítottuk, hogy Ravel Boleróját hall
gatva kifejezetten kellemes zuhanyozni.

Másnap korán buszra szálltunk, s a délelőtt már Pá
rizsban ért minket. Fővárosi körsétánkat utunk máso
dik, és egyben leghíresebb Notre-Dame-jának megte
kintésével kezdtünk. A méltán csodált épületet végig
járva elvesztettük egymást a hatalmas oszlopok és a
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rengeteg turista között, de a névsorolvasásnál már sze
rencsére mindenki megvolt. Magához az Eiffel- to
ronyhoz a lehető legmegfelelőbb módon, gyalogszer
rel jutottunk el. A félnapos „séta” során meglátogattuk 
a városházát, megcsodáltuk a Pompidou-központ 'ki
fordított' épületét és annak színpompás környékét. 
Szűk párizsi utcák sorát szeltük át, mire megérkeztünk 
a Louvre üvegpiramisaihoz, ebédünket pedig a 
Tüilériák kertjében fogyasztottuk el. A hatalmas park

ból kiérve már egyre közelebbinek láttuk azt a bizo
nyos vasmonstrumot, mely már több mint 110 éve a 
város jelképe. Végigsétálva a Champs-Elysées első pár 
száz méterén a Szajna felé vettük az irányt, melynek 
partján sétálva, a város levegőjét beszippantva kezd
tünk rájönni; szeretjük Párizst. A napunkat azonban 
az Eiffel- torony lábaihoz való megérkezés koronázta 
meg, majd az a csaknem 3 órás tortúra, melynek során 
ötünk nagy nehézségek árán jutott fel a magasba. A kí-
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gyózó sort kiállva megváltottuk gyalogos-jegyeinket, 
így a 2. emeletre lépcsőzve jutottunk fel. Már innen is 
lenyűgöző volt a látvány, de persze mi a csúcsra vágy
tunk. Itt újabb hosszú sort kiállva állapítottuk meg a 
tényt... jegyeinkkel nem mehetünk tovább; a 3. eme
letre száguldó liftre újakat kell váltanunk. Már sötéte
dett, mire megtaláltuk a jegy-automatát, s az eső is rá
kezdett, mire harmadszor is beálltunk a 
sorba. Szakadó esőben, esti sötétben, de 
felértünk a torony legmagasabb pontjára.
Miután kikerültük az Eiffel lábánál sem
miből előbukkanó rámenős esernyőáru
sokat, megtaláltuk a buszunkat, ahol már 
csak ránk vártak. Párizsi vacsoránk után a 
busz ablakain kikémlelve csodáltuk a vá
ros fényeit és a Montmartre éjjeli életét.

Az óraátállítás lehetővé tette, hogy kis
sé jobban kialudjuk magunkat, és újult 
erővel, kellemes, őszi napsütésben indul
tunk Jeanne d'Arc városába, Orléans-ba.
A párizsi nyüzsgő utcák után jólesett a 
hangulatos, csendes utcákon megközelí
teni utunk harmadik Notre-Dame-ját.
Délután már a Loire partján lógattuk a lá
bunkat ebéd közben, s eljutottunk a folyó 
völgyének első, egyben legnagyobb kas
télyához, Chambord-ba. Miután a végte
len erdőség közepén megtaláltuk egy tóvá duzzasztott 
patak partján a tekintélyes vadászkastélyt, körbejár
tuk tágas termeit, a tetőteraszokat, majd a lemenő nap 
fényében messzebbről is szemügyre vettük. Esténket 
már Tours városában töltöttük, mely főhadiszállá
sunkká vált az elkövetkező napokban.

Reggel fel is fedezhettük a kisvárost. Én személy 
szerint leszakadtam a többiektől, hogy nyakamba ve
gyem Tours kis utcáit; körbejárjam a parkokat, meg
keressem a híresebb épületeket, de délután már töb
ben is csatlakoztak hozzám, hogy a Loire mellett sé

táljunk. Tours-i napunkat egy közeli cseppkőbarlang 
megtekintésével szakítottuk meg, ahol olyan érzé
sünk volt, mintha egy groteszk tündérmesébe kerül
tünk volna. A barlangrendszerben ugyanis a kerti tör
péktől kezdve, a porcelánbabákon át egészen a kitö
mött rókákig a legkülönfélébb tárgyakat helyeztek el, 
melyeket befedett a fehéren kikristályosodott só.

Bár másnap szürke ködben barangol
tunk Villandry kastélyának hatalmas ve
teményeskertjeiben, Ussé kastélyához - 
mely a mesebeli Csipkerózsika otthona - 
már vakító napfényben értünk. Ugyan
csak önállóan jártuk körbe Chinon domb
ra épült városát, annak keskeny, hangula
tos utcácskáit.

Bár már számtalan kastélyban jártunk 
a hét során; Azey-le-Rideau apró ékszer
doboz-kastélya így is lenyűgözött minket, 
nem beszélve a folyó fölé épült, kecses 
Chenonceau-ról. A nap végén jólesett 
megkóstolni Vouvray végtelen pincéinek 
habzóborát.

Blois kastélya volt az utolsó a Loire 
völgyi csodák közül, melyhez szeren
csénk volt. A kastély véres történeteket 
rejtő falainak sötét hangulatát tovább fo
kozta a kinn zuhogó eső, de így is elnyer

te tetszésünket.
Hazafelé tartva Strasbourg levegőjét is beszippan

tottuk kicsit, ahol a katedrális megtekintése után a leg
különbözőbb finomságokat szereztük be magunknak 
a pékségekből és cukrászdákból.

Mindannyiunk nevében írhatom, hogy mind a he
tünk szívébe belopta magát Franciaország, s nagy 
örömmel maradtunk volna még. A rengeteg progra
mon és látnivalón kívül a társaság is sokat hozzáadott 
az utazás színvonalához az örökös nevetéssel és jó 
kedvvel.
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H atártalanul E rdélyben
Az elmúlt tanévben négy

napos erdélyi osztálykirán
duláson vehettek részt a 7. b 
és d osztály tanulói. Az Apá
czai Közalapítvány kiírt egy 
pályázatot, amelynek kereté
ben határon túli magyar terü
letek meglátogatásának tá
mogatására lehetett pályázni.

Iskolánk történelem mun
kaközössége élt a lehetőség
gel. s nagy örömünkre meg 
is nyertük a támogatást. így 
az 58 diák osztályfőnökeik
kel és az iskola történelem 

tanáraival Erdélybe látogathatott. A pályázat követel
ményeinek megfelelően a gyerekek az indulás előtt

felkészítő foglalkozásokon vettek részt. Ismerkedtek 
Erdély történetével, az ott élő magyar írók műveivel, a 
Bolyaiak életével és munkásságával, valamint még er
délyi népdalokat is tanultak.

Feledhetetlen négy napot töltöttek Erdélyben, 
sok-sok élm énnyel gazdagodtak, elm élyültek törté
nelmi ism ereteik, de más tantárgyakhoz kapcsolódó 
tudásuk is gyarapodott. Szem élyesen tapasztalhat
ták, hogy a határon túl is élnek magyarok, erődösö- 
dött bennük ez által a magyarság összetartozásának 
érzése is.

„Erdélynek ez a  természettől való és 
lan adottsága predestinálja, emberi akaratok ellenére 
is, e  föld népeinek kultúrái egyéniségét, minden kör
nyező kultúráktól való különbözőségét.

Kós Károly: Erdély

Árpádné 
Vincze M arietta

Ih E í J iPr 1 íi- IP> tIí ü lHL M«yF vjm .Jl ] pvry JHEHr. fik í JsaH'j]^ -
JjgÉk Tf 1i ' - - v
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Kolozsvár, csoportkép a Mátyás- szobornál
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A z erdélyi tanu lm ányút érd ekességei
Az út során hallhattunk 

mindenféle történetet, me
lyek term észetesen lenyű
göztek mindenkit. Nem is 
tudom eldönteni, hogy mi is 
tetszett igazából: a gyönyörű 
szép erdélyi táj vagy az elké
pesztő históriák, melyeket a 
városról és különböző épüle
tekről hallhattunk. Valószí
nű, hogy aki már járt Erdély
ben, az tudja, hogy miről is 
beszélek éppen. Az én sze
mélyes kedvencem a körös

fői kazettás templom volt. A templom mennyezetén 
található képek mindenkiből áhítatott váltottak ki. 
Tényleg minden egyes kazetta különböző festésű 
volt! A templom tájékán volt egy kis falu, ahol állatok
kal „beszélgethettem”. Kellemes és tiszta falusi levegő 
áramlott a tüdőnkbe...

A másik kézzel nem fogható dolog, az erdélyi ma
gyarok által kapott vendégszeretet volt. Hihetetlenül 
hangzik, de egy idegen család „befogadott” 8 idegen 
lányt az első este. Nagyon kedvesek voltak, úgy be
széltek velünk, mintha családtagok lennénk, ami -

valljuk be -  mindenkinek jólesett. A mi akkori szállá
sunknál volt egy kislány, és elmesélte nekünk, hogy 
milyen is magyarnak lenni a határon kívül.

A képzeletbeli listámon szerepel a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium is. A kollégium története 
még a legkeményebb szívű embereket is meghatotta. 
Hallhattunk az ottani diákok hősiességéről, meghök
kentő önfeláldozásukról -  mindezt a saját kollégiu
muk, városuk miatt.

Kolozsvár, aminek a főterén a valaha volt leg
szebb, legjobban kidolgozott szobrot láttam: a Má
tyás király emlékmű. Sok csoportkép készült a mű 
előtt. Em lékszem , egyszer ránk is szóltak, hogy 
nem szabad a pázsitra lépni. Term észetesen elm en
tünk a fűről, és újabb történelm i tapasztalattal 
hagytuk el a várost.

Én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy 
részt vehettem  osztálytársaim m al, tanáraim m al, 
évfolyamtársaimmal az erdélyi kiránduláson. Örü
lök, hogy megismerhettem az ottani szokásokat, 
jellegzetes ételeiket, és az ottani városok történel
mét. Majd egyszer, ha évek múlva visszaem léke
zem az iskolai éveimre, eszem be jut majd Erdély és 
megjárt városai, a fantasztikus Határtalanul Erdélyi 
Kirándulás.

Gortva Boglárka

Körösfő
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A z erdélyi tanulm ányút érdekességei
Erdélyben jártunk

Amikor az iskolába érkez
tünk, mint az újdonsült 7. b 
osztály, nem is sejtettük mi
lyen kirándulásban lehet ré
szünk. Osztályfőnökünk ter
mészetesen már a Gólyatá
borban elmondta, hogy isko
lánk történelem munkakö
zössége pályázott a Bethlen 
Gábor Alapítvány Határtala
nul programjára, amit ha 
megnyer, akkor a hetedik év- 

Nagyi Máté folyam egy négynapos erdé
lyi kiránduláson vehet részt. 

Nemsokára kiderült, hogy megnyertük és mindenki 
rendkívül izgatott lett.

Elérkezett a várva várt nap, április 1-je. Reggel hat 
órakor már mindenki az SZMT-székház előtt gyüleke
zett. Megérkezett az emeletes busz is, és mindenki 
azonnal elfoglalta a helyét. Telt múlt az idő, és végül 
megérkeztünk a határra. Első úti célunk Arad volt. Itt 
megnéztük az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi 
vértanú emlékoszlopát. Sajnos ez az emlékmű kissé el
hanyagolt környezetben volt, pedig megérdemelte vol
na, hogy szebb területen legyen elhelyezve. Itt helyez
tük el az első magyar szalagot, amiket tanáraink hoz
tak, és szintén itt készítettük az első csoportképeket is.

Magas Déva vára felé indultunk. Itt felidéztük 
Kőmíves Kelemen balladáját. Az idő egyre esősebbre

Az aradi emlékmű előtt a két osztály

fordult, de szerencsénk volt, és megúsztuk egy csepp 
víz nélkül. Az építményhez egy körülbelül 10-12 sze
mélyes felvonóval jutottunk fel. A kastélyból az egész 
várost látni lehetett, mind a nyüzsgő utcákat és a 
csendes mezőket is. Természetesen mindenki készí
tette a szebbnél szebb képeket a tájról és a várról is. 
Végül Csarnakereszttúrra vezetett utunk, ahol csalá
doknál voltunk elszállásolva. Az ételek nagyon ízlete
sek voltak és az emberek is kedvesek. Aztán minden
ki elkezdte kipihenni az első „fárasztó” napot.

Másnap Vajdahunyad felé indultunk, ahol a Hunyadi
ak gótikus kastélyát néztük meg. A palota hatalmas volt, 
sok szép toronnyal, és még egy kiállítást is megnézhet
tünk. Különböző fegyvereket, páncélok és használati tár
gyakat nézhettünk meg. Ezután Nagyenyedre utaztunk,

Gyulafehérvári várban

és ellátogattunk a Bethlen Gábor Kollégiumba. Az iskola 
udvarán egy ott dolgozó tanár elmesélte Nagyenyed tör
ténetét, valamint beszélt az iskola régi híres diákjairól is. 
Gyulafehérvárra mentünk, ami az erdélyi fejedelemség 
színhelye volt. Itt a Szent Mihály Székesegyházba pillan
tottunk be. Eredetileg a Hunyadiak temetkezési helye 
volt, de később több erdélyi fejedelmek is oda temettek.

A második szalagot Hunyadi János sírján helyez
tük el.

Utolsó helyszínünk Marosvásárhely volt, ahol a 
Bőd Péter Kollégiumban volt a szállásunk. Egy fel
adatlapot kellett még kitöltenünk a vacsora után.

A harmadik napon gyalog indultunk testvérisko
lánkba, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba. Előtte még
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elhelyeztünk 3. szalagunkat a Bolyai szobornál. Az is
kola nagyon szép volt, az egyik tanár fogadott minket, 
és bemutatta mi hogyan működik az épületben, meg
ismerkedtünk néhány diákkal, akik körbevezetettek 
minket. Megnéztük a folyosókat és a színpadi terem
be is bemehettünk. Következő helyszínünk Kolozsvár 
volt, ahol Mátyás király szülőházát és szobrát tekin
tettük meg. Egy csoportképet is készítettünk itt, vala
mint sétáltunk a hatalmas téren.

Tovább utaztunk Körösfőre, ahol egy kicsiny, kazettás 
templomot néztünk meg, és rövid idegenvezetés után 
mindenki beleírta a nevét egy vendégkönyvbe. Itt lehető
ségünk volt igazi erdélyi emléktárgyakat vásárolni.

Este érkeztünk Kalotaszentkirályra, ahol szintén 
családoknál voltunk elszállásolva. A faluban egy ven
dégházban vacsoráztunk.

Elérkezett az utolsó nap, amikor is Királyhágó felé 
vettük az irányt, melyet Erdély kapujának is nevez

nek. Fent gyönyörű kilátás nyílt a varázslatos tájra, 
hegyekre, dombokra és völgyekre.

Nem sokáig m aradtunk itt, indultunk Nagyvárad 
felé, s am int lefelé haladtunk, a buszból m egpillan
tottuk azt a kis kávézót, am ely a híres költő Ady 
Endre törzshelye volt. Röviden összefoglalták az 
életét, és utána elkezdhettük írni a m ásodik feladat
lapot.

Végül Nagyváradra értünk ahol, megtekintettük a 
hatalmas Kanonoksort, mely régen a papok és püspö
kök lakhelye volt. Benéztünk abba a templomba is, 
amelyben Szent László koponyacsontjából egy kis da
rabot őriznek. Itt rengeteg arany és ezüst tárgy volt, 
néhány régi ruha és fegyver is. Az épület kívülről és 
belülről egyaránt gyönyörű volt.

Végétért az utazásunk, mindenki fáradtan, de él
ményekkel és tudással gazdagodva tért vissza Salgó
tarjánba.

ALMAFA A KERTBEN
(XI. Bolyai Találkozó. Kecskemét. 2012. április 19-20-21.)

Mottó: „Aki fölvette a ne
vét: kutat, mindig új utakat 
keres. ”

A kecskeméti találkozóig 
diákjainkkal azt gondoltuk, 
tudjuk -  Petőfivel szólva -, 
hogy mikor puszta igazán a 
puszta. Télen. De nem így 
van. Ez mostantól már bizo
nyos. Arra jöttünk rá, nem 
igaz: a puszta nem is puszta!

Sóvári László Lehetne egy puszta pusztán 
-  például -  olimpiát rendez

ni? Vagy Magyarország legkülönlegesebb hangszer
gyűjteményét megtekinteni? És a kecskeméti Bolyai
ban zajló „betyárélet” sem sivár, hanem nagyon is él
vezetes.

De kezdjük az elején. Kecskeméti testvériskolánk 
nem akármilyen helyet foglal el a Bolyai-találkozók 
történetében: Ócsához hasonlóan ők már a második 
találkozójukat rendezhették meg. Az alföldi emberek 
őszinte vendégszeretetével fogadtak bennünket,

büszkén városuk és iskolájuk gazdag hagyományaira. 
Felejthetetlen a találkozó megnyitóünnepsége a híres 
szecessziós Városháza dísztermében. A Városháza, 
amely Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 
épült, s amely a magyar szecesszió kiemelkedő példá
ja. Helyén 1892-ben bontották le a tanács 150 éves ré
gi épületét. Tíz évig dolgozott ott nemzeti drámánk 
szerzője, Katona József, aki a bejáratnál esett össze és 
halt meg. Erre a tragikus eseményre emlékeztet az 
épület előtt a szívroham helyén emelt repedt kő em 
lékmű, rajta a felirattal: „Itt hasadt meg a szíve Kecs
kemét fiának.”

Az új Városháza alapkövét 1893-ban helyezték el, 
és az épület 28 hónap alatt felépült. A hivatalok már 
1895-ben beköltöztek, míg a Dísztermet csak 1897- 
ben adták át. 1911. július 8-án egy nagy földrengés 
rázta meg a várost, és a Városházát sem kímélte. Le
dőlt kéményeit és megrepedt falait Lechner Ödön irá
nyítása alatt azonban rövid időn belül helyreállították. 
A nagyjából téglalap alaprajzú épület stílusában a 
francia reneszánsz építészet formái és népművésze
tünk elemei ötvöződnek. A díszterem helyszínt bizto
sít a városi közgyűlés üléseinek, hazai és nemzetközi
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konferenciáknak, esküvőknek és ünnepélyes fogadá
soknak. A teremben lévő berendezések korabeliek, 
minden kézműves-ipari munkával készült. Róth Mik
sa szép és gazdagon színezett üvegablakai díszítik 
(gyönyörű munkáit a találkozók alkalmával a maros
vásárhelyi Kultúrpalotában és a szabadkai Városháza 
gyönyörű szecessziós épületében is megcsodálhat
tuk). A faburkolatú berendezés, valamint a nyomott 
bőrtámlás ülőkék Lechner és Pártos tervei alapján 
Szegeden készültek. A díszítő, dekoratív falfestést 
Götz Adolf, a fali gyertyatartókat és a csillárt Várady 
Szilárd tervei alapján Árkay Sándor császári és királyi 
udvari műlakatos készítette. A pompázatos csillár 
1200 kg súlyú, és annyi égő van rajta, ahány várme
gyéje volt a történelmi Magyarországnak. A festmé
nyeket a híres magyar festő, Székely Bertalan készítet
te. Ezek a magyar történelem egy-egy szakaszát mu
tatják be ezer év viszonylatában.

A XI. Bolyai Találkozó résztvevőit először a „hírős 
város” polgármestere, Dr. Zombor Gábor üdvözölte. 
Az orvos-jogász-közgazdász köszöntőjében a Bolyai- 
örökség értékét és természetét boncolgatta: „Mióta vi
lág a világ, azóta rettegnek a szülők, hogy utódaik ne
hogy másfélének bizonyuljanak. Másmilyennek, mint 
amilyenek ők, gyermekeik és unokáik életét saját ma
guk időbeli meghosszabbításaként elképzelő, elterve- 
lő és előkészítő ősök. A Bolyai-örökséget magukénak 
valló iskolákba járó tanulók szüleinek nem kell ag
gódniuk, ez az örökség termékeny és iránymutató. Ki
törési utat jelenthet a mai magyarság számára is.” 

Mák Kornél alpolgármester arra hívta fel a figyel
met, hogy „a névadó kötelez. Aki fölvette a nevét: ku
tat, mindig új utakat keres.” [...] „Ti magyarok mindig 
nyugtalan keresők vagytok” -  mondta egy nyughatat

lan török barátom. Ez a Bolyai-örökség lényege. Ezért 
jelenthet ez kitörési utat a mai magyarság számára is"

Harmadiknak a kecskeméti Bolyai igazgatója, Dr. 
Főzőné Timár Éva emelkedett szólásra. Beszédében 
meleg szeretettel üdvözölte a testvériskolák küldötte
it, majd áttekintette az eddigi Bolyai-találkozók törté
netét. Arra a kérdésre kereste a válaszokat, vajon mi 
tartja össze ezt a kilenc középiskolát.

Oláh Anna, marosvásárhelyi Bolyai-kutató, fizika
tanár felidézte a marosvásárhelyi 1990. március 19-ét, 
a „fekete márciust”. Mit jelent a külhoniaknak a Bo
lyai név? -  tette fel a kérdést. A kisebbségi lét közepet
te egy magyarságot megtartó erő.

Dr. Bálint István Bolyai Farkas-emlékplakettet 
adott át az igazgatóknak. A nyitóünnepség zárásakép
pen a kecskeméti bolyais diákok színvonalas irodal
mi-zenei műsorát tekinthettük meg.

A tanároknak városnézéssel, a diákoknak városis
mereti vetélkedővel folytatódott a program. A város 
neve a „kecske” szóból ered, a „mét” pedig járást je
lent. Címerében is a kecske látható a díszterem elnöki 
emelvénye felett, alatta a város jelszava: „Sem magas
ság, sem mélység nem rettent.” A Városháza első 
emeleti erkélyéről 1983 óta csendülnek fel a harangjá
ték hangjai, három oktáv hangterjedelemben. Minden 
egész órában hallható a szignál (Kecskemét is kiállít
ja ...), 12.05-kor magyar klasszikusok műveit (Kodály, 
Erkel), 18.05-kor Handel, Beethoven, Mozart szerze
ményeit, 20. 00-kor magyar népdalok dallamait szó
laltatja meg a 37 programozott harang.

Városismereti sétánkat a város főterén kezdtük, 
amely évszázadokon keresztül a város piactere volt. 
Itt emelkedik többek között a katolikus Nagytemplom 
vagy Öregtemplom, amely az Alföld legnagyobb copf
stílusban épült székesegyháza. Fellépkedtünk a temp
lom 73 méter magas tornyába, ahonnan letekintve a 
város látképe tárult elénk. Szemerkélt az eső, és a szél 
is feltámadt, de a csodálatos panoráma el tudta velünk 
feledtetni a rossz időjárást is.

A Főtér szép példája a vallási felekezetek közötti 
türelemnek. Öt felekezet temploma helyezkedik el a 
tér különböző pontjain. A Városházával szemben ta
láljuk Kecskemét legrégebbi építészeti emlékét, a XIV. 
században épült Ferences templomot, amelyet a he
lyiek barátok templomának is neveznek. Eredetileg 
román stílusú, többszöri átépítés után nyerte el mai 
barokkos hangulatát. Vallástörténeti jelentőségű,
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hogy 1564-ig katolikusok és protestánsok közösen 
használták. A Kéttemplomköz utcája vezet bennünket 
tovább a református templomhoz, amely az 1680-as 
években épült korai barokk stílusban, a török hódolt
ság területén egyedüli kőtemplomként. A Piaristák te
rén emelkedik a Piarista templom és rendház. A pia
rista rend a XVIII. század elején kezdte meg oktatóte
vékenységét a városban. A Cifrapalotával szemben 
látható a mór-romantikus stílusban épült egykori zsi
nagóga, amelyet az 1970-es években konferenciaköz
ponttá alakítottak át. A ma Tudomány és technika Há
zaként ismert épület őrzi Michelangelo 15 szobrának 
hiteles gipszmásolatát. A zsinagógától mintegy 100 
méterre jobbra, az Arany János utcában találjuk a 
XIX. században épült evangélikus templomot. A 
nyolcvanas évek végéig bazársor takarta Ybl Miklós 
román stílusú elemekkel díszített alkotását, amely ma 
ismét eredeti szépségét tárja látogatói elé. És végül a 
Görögkeleti templom, a Kecskeméten letelepedett gö
rög kereskedőcsaládok kis templomépülete. Udvará
ban ikonmúzeumot tekinthetnek meg az érdeklődők.

A találkozó első napja vetélkedővel és táncházzal 
zárult.

Másnap, április 20-án a kecskeméti Bolyai iskola- 
épületében folytatódtak a programok. Ez tágas terek
kel, osztálytermekkel rendelkező modern épület ha
talmas, az épület központjában elhelyezkedő négyzet 
alakú aulával. Az aula falain, paravánjain két kiállítást 
tekinthettünk meg. A diákjaink által előzetes felada
tokként beküldött írásokból, illetve képversekből állt 
az egyik. A másik egy kecskeméti gyűjtő, Sebestyén 
Imre képes- és levelezőlap-gyűjteménye. Kecskemét
nek és környékének a történetét láthattuk a falon 
1898-tól napjainkig. Rendkívül érdekes volt, összeha
sonlítva az előző nap látottakkal. A képeslapok -  ame
lyek a postai forgalomból modern korunkban eltűnő
ben vannak; s inkább az idegenforgalmi funkciójuk 
kerül előtérbe -  hűségesen megőriznek valami lénye
geset egy-egy kor hangulatából.

Az első program egy zenei koncert volt az iskola di
ákjainak részvételével Zengő Aula címmel, majd egy 
rendkívül megható Bolyai-program következett. A Bo- 
lyaiak almafájának elültetése az iskola udvarán. A kö
szöntőt Oláh Anna Bolyai-kutató mondta. Elmesélte, 
hogy a marosvásárhelyi Bolyai-sírokra ültetett ponyik 
almafa teljesen elöregedett, elkorhadt. De még meg le
hetett menteni egy részét. Ezt a megmaradt részt haj

tatták, szaporították a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Líceum biológia szakkörös diákjai. Most ezekből a 
magoncokból hoztak minden iskola számára egyet- 
egyet. Nálunk kis ünnepség keretében az iskola előtti 
virágoskertben került elültetésre (ld. a képen). Ez a fa 
még Donnáidról, a Bolyaiak birtokáról való. Most már

nemcsak a névadónk Vass Viktor által készített szob
ra, hanem ez a Bolyai-almafa is rá emlékeztet. Az 
utóbbi három Bolyai-találkozó mindig létrehozott va
lami közös jelképet, valamit, ami még jobban össze
tartja ezt a kilenc középiskolát. Ócsán megszületett a 
Bolyai-iskolák indulója, „himnusza”; tavaly Zentán 
közös lógónk, a tudás baglya, és most az almafa.

A délutáni program a diákok számára a kerekegy
házi Kalandpark, a tanároknak pedig a különleges 
hangszergyűjteményt felvonultató Leskowszky Mú
zeum meglátogatása volt. Egészen különleges ez a 
gyűjtemény! Nemcsak a látnivaló, hanem a gyűjte
mény kezelőjének ráhangoló, élvezetes stílusú, hu
moros előadása is. Ezért merem ajánlani osztálykirán
dulások egyik helyszínének. Láthattunk és hallhat
tunk (az előadó meg is szólaltatta) itt az eredetileg a 
disznó húgyhólyagjából készített köcsögdudát auten
tikus citerakísérettel; a csángók által használt ütőgar- 
dont, amely tilinkót kísért. Megszólaltatta Ausztrália 
népi hangszerét, a jidakinak nevezett ausztrál kürtöt, 
de hallhattunk tamburát alumíniumkanna-kísérettel, 
illetve az egyik legősibb hangszert, a dorombot. Kü
lönleges volt még az ún. zsiráfzongora is.

A nap végén újra visszatértünk az aulába: 20.00- 
tól az iskolák bemutatkozó gálaműsora következett. 
A tavalyi találkozó óta ez is beletartozik a vándorku
páért folyó pontversenybe. 10 perces színpadi elő
adást jelent a rendező iskola által megadott témában.
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A téma mindig valamilyen módon a névadókhoz is 
kapcsolódik. A kecskeméti téma így hangzott: „Be
tyárélet a Bolyaiban”. Minden iskola egyre nívósabb 
előadásokat hoz a gálára. A 2011-es zentai találkozón 
a mi produkciónk nyerte az első díjat. Abban 
Andrássy Fanni ötletéből mi vittünk először néptán
cot a színpadra. Nem is gondoltuk, hogy egy hagyo
mány elindítói leszünk: a kecskeméti gálán már 
majdnem minden előadásban volt néptánc. A mi pro
dukciónk most második helyezett lett.

Az összesített versenyben az első helyezést Kecs
keméten újra a marosvásárhelyiek nyerték. Ők vihet
ték tehát haza Erdélybe az új vándorkupát, a tavaly a 
zentaiak által kitalált tudós baglyot. Második lett az 
ócsai csapat. Mi, salgótarjániak (Andrássy Fanni 
/1 2 .c /, Antal Bálint / l l .a / ,  Grajzel Dániel / l l .a / ,  Győ
ri Alex / l l .d / ,  Szabó Gréta / l l .d / )  a zentaiakkal holt
versenyben a harmadik helyezettek lettünk. A Bolyai 
találkozók történetében ez a 2. legjobb eredményünk. 
A kecskemétiek az egyes részversenyek legjobb telje
sítményeit is díjazták. A tudománytörténeti teszt 
megoldásában a marosvásárhelyiek, a vers- és próza
író versenyben a kecskemétiek, képzőművészetiben a

zentaiak, informatikában pedig szintén a marosvásár
helyiek lettek a legjobbak. A matematika levelezős fel
adatmegoldó versenyt a salgótarjáni feladatmegoldók 
nyerték.

A kecskem étiek még az utolsó napra (április 21. 
szombat) is tartogattak meglepetéseket. A lajosmiz- 
sei Új Tanyacsárdába kalauzoltak bennünket. Itt 
zajlott a már említett „pusztaolimpia” a következő 
„sportágakban”: üvegleütés karikásostorral, ember
szállítás paraszttalicskán, tűkeresés szalmában, 
pusztasí (5 embernek kell egyszerre mozgatnia a sí
lécet), patkódobás célba és zsákbanfutás. Öt 10 fős 
csapat versenyzett. A kreatív versenyszámok izgal
mas, sok nevetéssel tarkított küzdelmet hoztak. Ki
derült, hogy nem is olyan egyszerű a csikósok kari
kás ostorának kezelése. Kocsikázás, a csikósok vi
lágszínvonalú lovasbemutatója és egy pazar pusz
tai ebéd zárta a háromnapos programot. A kecske
métiek kreativitásból, szervezésből és vendégszere
tetből kiválóan vizsgáztak. A Bolyai-örökséghez 
méltóan.

2013-ban a budapesti Bolyai János Szakközépisko
lában találkozunk.

Táborozás az „Ezer tó országában"

tási intézmények között is
Kádárkuti Emese sor került a kapcsolatfelvétel

re, amely megteremtette a le
hetőséget a gyermektáboroztatások megszervezésére.

Bagyinszki Boglárka tanárnő kíséretével Nagy Jú 
lia, Nyikes Zsombor, Mester Ádám és jómagam alkot
tuk az 5 fős csoportot.

Az utazást megelőzően heti rendszerességgel 
összeültünk és nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a fel

2012 áprilisában nagy 
megtiszteltetés ért bennün
ket, megtudtuk, hogy mi 
képviselhetjük hazánkat egy 
Finnországban megszerve
zett, nagy múltra visszate
kintő nemzetközi táborban.

Salgótarján 1977 óta ápol 
testvérvárosi kapcsolatot a 
finnországi Vantaa városával. 
Ennek köszönhetően az okta

adatokhoz. Pre
zentációt készí
tettünk, amiben 
bemutattuk or
szágunkat, vidé
künket, városun
kat és iskolánkat.
A pásztói Muzsla 
Néptánc Egyesü
lettől gyönyörű 
mezőségi ruhákat 
kaptunk a fellépé
sünkhöz. A Hel
sinkiben megren
dezett nemzetkö
zi fesztiválon 
nagy sikert arat
tunk a bemutatkozásunkkal. Két napot töltöttünk a fő
városban, mindannyian nagyon kedves és vendégsze
rető családokhoz kerültünk. Volt, akit kivittek az atléti-

Minden napot zászlófelvonással 
kezdtünk
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A bolyais résztevők kis csapata  
a nemzetközi vásáron

Mindenhez nagy 
élvezettel és lelke
sedéssel fogtunk 
hozzá. A sok kö
zös programnak 
k ö s z ö n h e t ő e n  
napról napra egyre 
szorosabb barátsá
gok szövődtek.

A táborban 
m e g r e n d e z é s r e  
került a nemzet
közi vásár, mely
nek az volt a célja, 
hogy jobban meg
ismerhessük más 
nemzetek kultúrá
ját, szokásait, né
pi viseletéit, híres 
találmányait, tra
dicionális ételeit.

A tábor egy gyönyörű kis tó partján volt

Számomra nagy élményt jelentett, hogy a nap folya
mán több kontinenst is „bebarangolhattam”.

Szabad időnkben szaunáztunk, csónakázásra is 
volt lehetőség, valamint megmártózhattunk a jéghi
deg tóban.

Mindannyiunk számára felejthetetlen élmény ma
rad ez a nyolc nap, amit Finnországban töltöttünk.

Fellépés a nemzetközi fesztiválon - sokat készültünk rá itthon

ka Európa-bajnokság helyszínére, de megismerhettük 
a város nevezetességit is, és tradicionális finn játékokat 
tanulhattunk a családoktól.

A tábor a fővárostól 150 km-re található, hatalmas 
fenyőerdővel és tavakkal körülvéve. Nyolc személyes 
faházakban helyeztek el bennünket, és a feladatok 
nagy részét a nemzetek közösen, szobánkét oldották 
meg. Ezzel is elősegítve az ismerkedést, az új barátsá
gok kialakulását.

A tábori élet szigorú napirend szerint zajlott, a reg
gel zászlófelvonással és a programok ismertetésével 
indult.

A tábor vezetői kreatív, színes programokat szerve
zetek nekünk. Minden nap más-más téma jegyében 
zajlott. Sportos és irodalmi feladataink egyaránt voltak.
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É lm ényeim  az EB-n
2012 májusában hazánk

ban, Debrecenben rendez
ték meg a 31. Úszó Európa- 
bajnokságot.

Számomra ez különösen 
lenyűgöző hír volt, hisz 6 
éves korom óta úszók, ez a 
sport az életem fontos részé
vé vált. Tervezgettem, ho
gyan tudnék oda eljutni, 
hogy élőben láthassam a ver
senyt.

Ám egyik nap izgatottan 
olvastam a felhívást: önkén

teseket keresnek a rendezvény lebonyolításához. Se
gítőket kerestek az érkezések-elutazások, akkreditá- 
ció, protokoll, sajtó és média, egészségügy és dop
ping, szállás -  szállítás -  étkeztetés, versenyszíntér, 
információ, hostessek, eredményhirdetések és cere
móniák, dekoráció, LEN Kongresszus, biztonság, in
formatika területeken. Ez az! -  gondoltam. Habozás 
nélkül jelentkeztem.

A napok csigalassúságban teltek, aztán jött a várva 
várt e-mail: beválogattak a csapatba. Villámgyorsan 
szállást kellett keresnünk, hisz a felhívást elsősorban 
debreceni lakosok részére hirdették meg, így azt nem 
biztosítottak senki számára.

Még a verseny előtt Debrecenbe 
kellett utazni, várt még rám egy 
meeting, ahol Kósa Lajos Debrecen 
város polgármestere köszöntötte a 
több mint 250 önkéntest. Büszkén 
ültem az egyetemi előadóban, él
veztem, hogy részese lehetek a 
szervező csapatnak. Részt vettünk 
tűz- és balesetvédelmi oktatáson.
Fénykép készült mindenkiről, en
nek fontos szerepe volt, hogy az 
akkreditációs kártyákat elkészít
hessék számunkra. Majd a munka- 
területekre osztották be a jelentke
zőket. Én a számomra legkedve
sebb munkát kaptam: a medencetérben a verseny
zők ruháskosarait kellett őrizni, és a megfelelő hely
re vinni. így a lehető legközelebb lehettem a szá

momra oly nagyra becsült versenyzőkhöz, akik Eu
rópa legjobbjai.

Eljött a várva várt nap, utaztunk Debrecenbe! Ki
csit izgultam, hisz ez volt az első alkalom, hogy telje
sen egyedül, idegenekkel fogok lakni, egy idegen vá
rosban egy egész hétig.

Mire megérkeztünk, a város már nyüzsgött a kül
földi újságíróktól, tévésektől, és persze a rendezvény 
főszereplői, úszók is jelen voltak.

A szigorú biztonsági rendszernek köszönhetően 
alig jutottam be az uszodába. Később megkaptam az 
akkreditációs kártyát, csak ezzel volt lehetséges a sza
bad bejárás.

Az Európa-bajnokságra az önkénteseket nemzeti 
színekbe öltöztették. Büszkén vettem fel a „munkaru
hámat”, és elindultam az uszodába. A munka két mű
szakban folyt, délelőtt 9-12-ig a délelőtti elődöntők 
folytak, majd délután 16-19-ig a döntők. Minden per
cünk szorosan be volt osztva, fegyelmezetten, odafi
gyeléssel végeztük a feladatot. Közben persze a lehe
tő legjobb helyről nézhettem végig életem legcsodála
tosabb úszó verseny ét.

A két műszak közötti szabadidőmben lehetőségem 
nyílt betekinteni a sajtószobába is, ahol lakótársaim, 
budapesti egyetemista lányok dolgoztak. Úszhattam a 
medencében is a „nagyokkal”. Rengeteg fényképet ké
szíthettem kedvenceimmel, (a képen Filippo Mag- 

ninivel vagyok) és egy egész póló is 
megtelt az autogramokkal. Az úszók 
rendkívül közvetlenek és barátságo
sak voltak velünk.

A verseny nagyon jó hangulatban 
telt. Találkozhattam és megismer
kedhettem a hazai és nemzetközi 
úszó elittel, világsztárokkal. Bete
kinthettem a kontinensviadal szer
vezésének és lebonyolításának ku
lisszatitkaiba, új kapcsolatokra, ba
rátokra és ism eretekre tehettem 
szert, továbbá fejleszthettem angol 
nyelvtudásomat is.

Nagyon büszke vagyok, hogy 
részt vehettem a magyar úszósport eddigi legeredmé
nyesebb Európa-bajnokságán, mint önkéntes szerve
ző. Életem eddigi legnagyobb élménye volt!

Bratek Fanni

98



Utazások

3flpaBCTByfíTe!
2012 tavaszán járunk, bo

rús a délután és dugó van 
Budapesten. Már-már itt a 
reptér, de a taxisok pont ma 
sztrájkolnak, így játszanak 
az idegeimmel. Elég nekem 
az első repülés előtti izgalom 
és félelem is. Gondoltam, 
egyszer csak odaérek, nem 
lehet ekkora pechem, hogy 
lekésem a járatot. Mire meg
érkeztünk már mindenki ve- 

Szendrődi Bence szekedett az autóban, ki a 
vezetés, ki a dugó miatt, de 

én csak arra tudtam gondolni, hogy még pár óra és 
Ukrajnában leszek.

Úgy érzem, kihagytam valamit... hol is kezdjem? 
2012 telén megkérdezte tőlem Baló Tamás, hogy van-e 
kedvem csatlakozni hozzá, Ukrajnában dolgozni. Ter
mészetesen igent mondtam, és a következő pár hónap 
csak a készülődésről szólt. Csak az utolsó pillanatokban 
tudtuk meg, hogy a 2012-es foci Európa Bajnokságra let
tünk meghívva. Most már talán folytathatom, ugye?

A repülőtéren találkoztam Tomival, és hosszas bú
csúzkodás után elköszöntünk a családtól több mint 
egy hónapra. Az első repcsink elég kicsi volt, vicce
lődtünk is, hogy szétesik majd alattunk. Szerencsére 
nem így volt, és sikeresen leszálltunk Kijevben. Sok 
időnk nem volt, ezért semmit nem láttunk, csak a vá
rótermet, majd repültünk is tovább Dovetskbe egy 
Boeinggel. Megérkeztünk az esemény helyszínére, 
többé-kevésbé normális körülmények között, bár te
herautóról leszedni a csomagjainkat kellemetlen volt.

Egy hónapot töltöttünk ott, és felejthetetlen min
den emlékünk. A stadion (Donboss Aréna) raktárá
ban dolgoztunk ún. Setup-osként. A főnökünk félig 
magyar volt, így mindig tudtuk, mi a helyzet. Az első 
hét elég laza volt még, ezért munka hiányában bejár
tuk a stadiont keresztül-kasul. Láthattuk a nyitóün
nepség próbáit, fényképezkedhettünk bárhol.

A stadion szinte teljesen új volt, nagyon szép park
kal és modern kiépítéssel, bár mindezt a végére meg
untuk. Nagyon nehezen indult be a munka és nagy 
volt a kavarodás. Nem szerveztek meg mindent pon
tosan.

Mi a VIP részekért voltunk felelősek, és ezeket a 
termeket, szektorokat rendeztük be. Néha még PVC-t 
is kellett leraknunk. Sokszor unalmas szortírozás volt, 
de minden nap finom ebédet kaptunk, ami elfeledtet
te velünk a bajokat. A borsch különösen finom volt.

Mikor végre eljött az első meccs ideje, nagyon izga
tottak voltunk. Már láthattuk a játékosokat edzeni, és 
eldöntöttük, hogy a meccsre is belopakodunk. Sze
rencsénkre így az összes mérkőzést láthattuk, kisebb- 
nagyobb izgalmakkal félve, hogy ne kapjanak el.

Óriási élmény volt! Láthattuk a „legnagyobbakat” 
gólt rúgni, védeni és büntetőket rúgni. Sajnos minden 
meccsnek egyszer vége lett, de akkor se bánkódtunk, 
hiszen mielőtt elkezdődött az éjszakai műszak, a 
megmaradt VIP-ételeket ki kellett dobni. Persze mi 
előtte jól teleettük magunkat. Volt ott minden, mi 
szem-szájnak ingere! Miután jóllaktunk, kezdődött a 
munka, ránk fért a mozgás.

Összegezve: rendkívüli lehetőségben volt részünk, fő
leg munkatapasztalat szempontjából, hiszen a logisztika 
(szállítás és raktármunka) alapjait megtanultuk, és min-
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denféle géppel és szerszám
mal dolgozhattunk, nem be
szélve arról, hogy mennyi 
emberrel dolgoztunk együtt. 
Másrészt óriási lehetőség 
volt jelen lenni egy Európa 
Bajnokságon, látni a játéko
sokat élesben és civilben is. 
Egyetlen hátránynak az or
szág elmaradottságát mond
hatom. Úgy éreztük, mintha 
időutazáson lettünk volna.

A sok kaland és 
munka után elbúcsúz
tunk m unkatársaink
tól, akik egyben baráta
ink is lettek és megkez
dődött a hazaút.

Abban biztos va
gyok, hogy sosem lát
tam olyan szépnek Bu
dapestet, mint amikor 
naplementekor fölé ér
tünk a repülőgéppel.

Bodajk 2012. au gu sztu s 16-20. -  Egy izga lm as kockatábor

Berencsik Boglárka, Jakab Tamás, 
Szaniszló Csilla

-  Van valami pályázat? Pályázatírás kedvemben va
gyok!

-  Mindjárt elmondom, csak most a telefonomon 
játszok.

Valahogy így kezdődött minden. Aztán már csak 
egy harmadik vállalkozóra volt szükségünk, hiszen az

ELTE háromfős csapatok jelentkezését várta a Bolyai 
Kollégium által kiírt tudományos levelezős versenyre.

Mindjárt az elején megragadjuk az alkalmat, hogy 
köszönetét mondjunk a sok segítségért, valamint a 
verseny ismertetéséért B. Gedeon Hajnalka tanárnő
nek, Bagyinszki Boglárka tanárnőnek, Gál Petra tanár
nőnek, Juhász Zsuzsanna tanárnőnek, Karádi Tamás 
tanár úrnak, Konti Csilla tanárnőnek, Nagyné Kálóczi 
Edina tanárnőnek és Tóth Géza tanár úrnak. Ők vol
tak azok, akik próbáltak minket rávezetni a feladatok 
megoldására -  több-kevesebb sikerrel. Ugyanis voltak 
olyan feladatok, amelyeket a fejünket összedugva sem 
tudtunk megválaszolni. Volt köztük pálinkafőzés, űr
hajó-irányítás, sütiszeletelés, DNS-elemzés, fajpárosí
tás, programozás, kőzetfelismerés, reménytelennek 
látszó térképes feladatok, és sok-sok egyéb. Valahogy 
mégis megküzdöttünk velük, éjszakába nyúlóan har
coltunk, s amit nem is tudtunk teljesen megoldani, 
legalább a számolás menetét leírtuk hozzá.
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Csoportkép

Matekozás

Hát sajnos tévedtünk -  ugyanis tényleg mindenki 
kocka volt. Amint felültünk a buszra, megismerhettük 
a kockaszámolást, valamint különféle kockajátékokat. 
Amikor pedig már teljesen elegünk volt, hogy min
denki szájából számítógépes játékokkal kapcsolatos 
kifejezéseket hallottunk, odafordultunk egy életreva
lóbbnak tűnő gyerekhez:

-  Ugye te nem játszol ilyenekkel, hogy Starcraft 
meg WOW, meg ilyenek?

Ekkor még az esélytelenek 
nyugalmával vártuk az eredmény- 
hirdetést. Ezért is esett le az ál
lunk, és koppant egy hatalmasat, 
amikor megtudtuk, hogy bejutot
tunk a jutalomtáborba, ahol még 
az is kiderült, hogy második he
lyezést értünk el. Ja j, de jó!

Augusztus 16-án reggel tehát 
vonatra szálltunk. Az izgalommal eltöltött utazás alatt 
zajlott le a következő párbeszéd:

-  Amúgy tuti ilyen nagy kockák lesznek.
-  Vagy normális emberek.
-  Áh, tuti nem.
-  Én is mindig azt hiszem, mikor ilyen helyre me

gyek, hogy biztos mindenki nagy kocka lesz, aztán ki
derül, hogy NEM.

-  Dehogyis! Én COD-ozok. 
Sőt, volt, aki a bemutat

kozásnál elmondta magáról, 
hogy: „Hazamegyek, köszö-

Eredményhirdetés
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Boltból hazafelé

nők a szüleimnek, aztán estig gépe
zek. Néha eszek közben.”

Szóval nem igazán akadt közös té
mánk a tizenkét fős „.diáksereg” tagja
ival. Köztük -  velünk együtt- mindösz- 
sze négy lány volt. A szervezők pedig 
nyolcán voltak. Sok helyről érkeztek táborozok, az or
szág legkülönbözőbb részeiről, sőt, határon túlról is.

Elsőnek a Bolyai Kollégiumot tekintettük meg. Rö
vid vizit volt, de egy szép matricával gazdagodtunk. 
Amikor a táborba értünk lepakoltunk, és megtörtént az 
eredményhirdetés. Ezután első dolgunk az volt, hogy 
kissé otthonosabbá varázsoljuk a kis faházunkat, így 
bevittük a közös zuhanyzóból a hat tükör egyikét. Ez 
körülbelül a harmadik napon feltűnt a szervezőknek, 
kérdezgették, ki törte el; mi nem törtük el, nem is tud
tuk, miről van szó. Egyelőre nem éreztük szükséges
nek, hogy szóljunk, vagy visszavigyük a tükröt.

Maga a tábor 4 km-re volt a legközelebbi városká
tól, Bodajktól. így, ha el akartunk jutni a boltba, haj
nalban útra kellett kelnünk, és az erdőn átsétálnunk. 
A környék nagyon szép volt. A Bakony-hegység ölelé
sében az erdőben alakították ki a táborhelyet. Patak 
folyt mellette, rákok, békák éltek benne. Tetszett a 
környezetünk, ezért sokszor közelebbről is szemügy
re vettük. Szinte minden éjszaka túrázni mentünk. 
Volt, hogy foszforeszkáló gombát néztünk, de az au
gusztus 18.-ai meteor-áthaladást sem hagytuk ki.

A tábori program egyébként változatosnak volt mond
ható. Hallgathattunk előadásokat a Mars kutatásáról, a 
fraktálokról, és vitákban is részt vehettünk. A téma az evo
lúció volt, de a „Mi az élet?” kérdés is felmerült az egyik al
kalommal. Ezeket élveztük, és szóbahoztuk a vírusokat is.

Két délelőtt matekozással ment el. Különféle érdekes fel
adványokat kellett megoldanunk csapatokban. Ezt nem 
élveztük annyira mindannyian, de meg kell hagyni, hogy 
a második alkalom tényleg érdekfeszítő volt -  még azok 
számára is, akik a matekot legszívesebben kihúznák az 
órarendjükből! De rengeteg más jellegű vetélkedő is volt, 
ezeket igazán élveztük.

Nem csak szellemi játékokban vehettünk részt, ha
nem többször számháborúztunk, és métáztunk is. Az 

utolsó előtti napon pedig egy 
egész napos túrára mentünk, 
mialatt alaposan kifáradtunk.

Mindent összevetve tehát 
jól éreztük magunkat, mindig 
tudtunk mit csinálni. Megis
mertünk sok új embert, de 
mégis egy Zsolti nevű, általá
ban igen zárkózott gombász- 

Túra előtt hallgató lett a kedvencünk. Ő
volt az egyik főszervező. Ha

sonló volt az érdeklődésünk, a zenei ízlésünk, így jól 
megértettük egymást. Ha megnyílt, elég jó hangulatot 
tudott teremteni. Éppen ezért utolsó este szerveztünk 
neki külön egy „party-t”, a kis faházunkban. Zenét 
hallgattunk, és sok-sok érdekes kalandot meséltünk el 
egymásnak. Még a tükör esetét is elárultuk neki, mire 
elmondta, hogy már azon gondolkoztak, miből fizetik 
ki. Kissé meglepődtünk, de közösen visszahelyeztük 
a helyére. Megtudtunk, hogy Zsolti sem olyan ártat
lan. Tehát nagyszerű barátság született. Éppen ezért 
nagyon várjuk az ez évi feladatsort, hátha sikerül újra 
bejutnunk a táborba -  és találkoznunk Zsoltival. 
Ajánljuk ezt mindenkinek, aki szeretne eltölteni egy 
élménydús hetet egy kicsit-nagyon kocka, de jó fej tár
sasággal!

Közös kép Zsoltival
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