
TANULM ÁNYI ÉS S P O R T V E R S E N Y E K ,

KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS EREDMÉNYEK AZ 

1932/33-AS TANÉVBEN

ORSZÁGOS SZINTŰ VERSENYEK

az Édes Anyanyelvűnk országos fordulóján érmét kapott 

SÁNDOR KLÁRA IV. B

orosz nyelvből országos IX. helyezést ért el 

TÁTRAI EMESE IV. A

a KÖMAL matematikai feladatmegoldó versenyben dicsérő 
oklevelet kapott

ZEHPLÉNYI KORNÉL IV. C

a K'GMAL fizikai feladatmegoldó versenyben dicsérő 
oklevelet kapott

SZAKÁCS TAMÁS IV. D

a Kitaibel Pál biológia verseny országos fordulójába 
jutót t

RUBINT ANNAMÁRIA II. A
SUTÉR CSABA I. C, aki országos IV.

helyezett lett

az Irinyi 0áno3 Középiskolai Kémia vorsony befejező 
szakaszában iskolánk öt tanulója vett rÓ3Zt 
az “A" kategóriában a 73 versenyző közül

TUTH GÁBOR országos 2o.,
GYURIS TIBOR a 24. helyen végzett
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o II, osztályosok versenyében a 62 versenyző közül

GECSE ISTVÁN II. A országos 21,,
WILLWERGER ZOLTÁN II. A a 3o. helyen végzett

KÓSY ZOLTÁN is országos szinten versenyzett

angol nyelvből országos fordulóba Jutott 

BENKE ERIKA III. A

a Kazinczy Szép Magyar Beszéd országos döntőjébe jutott 

KE.\3CSI MÓNIKA II. D

az Arany Bános balladamondó verseny országos döntőjébe 
jutott

PATAKI KATALIN II, D

az Eötvös - fizika verseny országos döntőjébe jutott 

MÁRTON LÁSZLÓ I. C

orosz nyelvből országos fordulóba jutott

TÁTRAI EMESE 
KUKUCSKA CSILLA 
BENKE ERIKA

az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójába jutott

irodalomból BODNÁR ÉVA IV, B
történelemből KISS KLÁRA IV. C
matematikából LONGAUER ADÉL IV. C

VEHOVSZKY PÉTER III
MÁRTON PÉTER IV. D
KOVÁCS ANITA IV. 0
CSIRKE CSILLA IV. 
MANGU ÉVA IV. B

B
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Iskolánk ODK köre a “ Hazai tájakon M verseny 
országos döntőjébe jutott, s ott egyhetes ingyenes 
táborozással ismerték el kimagasló teljesítményüket

biatlonban országos serdülő I. helyezett

3REZNICZKY DÁNOS II . A

vivásban országos döntőben szerepelt 

BOLLA KATALIN III. C

HEGYEI SZINTŰ VER3EKYEREDHLNYEK

az Édes Anyanyelvűnk verseny mogyei fordulóján

I, helyezés SÁNDOR KLÁRA IV. B
III. helyezés SZEKÉR ENIKŐ IV. D

az Arany Dános balladamondó verseny megyei fordulóján

I. helyezés PATAKI KATALIN II. D

II. fordulóba jutott C3ANAKI DUÓIT II. C

a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny megyei döntőjén

II. helyezés KRADCSI MÓNIKA II. D
III. helyezés VIRÁG ÁGOTA III. A

a monyéi diáknapok művészeti seregszemléjén 
kiomolkodöon szerepelt

PATAKI KATALIN II. D - prózamondás 
CSONKA ANITA II. B
KOVÁCS ANNA III. D -vers

és a Bolyai Haydn kvartét
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földrajzból PINTÉR MÁRIA
biológiából SZEPCSI CSABA IV.

MÁRKUS LÁSZLÓ IV.
VÉGH BUDIT
FODOR PÉTER IV. D

kémiából MIKLÓS SZILÁRD III.

fizikából SZAKÁCS TAMÁS IV. 1

az Arany Dániel matematikai verseny II. fordulójába jutott 

TÓTH GÁBOR I. B

az Ókortudományi Intézet Országos Latin Versenyén
II. fordulóba Jutott

KUNTZ ORSOLYA II. A 
BODNÁR ÉVA IV. 0

a Középfokú Oktatási Intézmények Sakk-csapatbajnokságán 
iskolánk leány csapata országos II. helyezést ért el.

A csapat tagjai: VÁLÚCZI ÉVA II. B
BUCSÁNSZKI ZSUZSA IV. C 
FILKOR MÁRTA III. B 
TÚRÁI MÁRTA IV. B

a ** Melóm Szülőhazám ’* verseny területi döntőjén a 
megye csapata III. helyezést ért el 

Iskolánkat a következő tanulók képviselték:

IVALTER OüZSEF IV. D
KAÁRI SÁNDOR III. D
KÖBELA ANDRÁS II. A
RADÁCSI LÁSZLÓ I. B
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a Kodály Műveltségi Verseny negyei fordulóján 
első helyezést ért el iskolánk csopeta 
A csapat tagjai: TUBA MÁRTA II. D

CZEBE BUDIT III, A 
SZABÓ ÉVA III. A 
VISZOCZKI GABRIELLA III. A

az Éneklő Ifjúság megyei hangversenyén iskolánk kórusa 
ARANY minősítést szerzett

a megyei tanulmányi versenyen történelemből

I. helyezés KISS KLÁRA IV. C
IV. holyezós TARI ZSUZSA IV. D
V. helyezés KAÁRI SÁNDOR III. D - dolgozatáért 

a zsűritől külön jutóimat kopott

a ” Diákpolitikusok" megyei vetélkedőjén iskolánk csapata
I. helyezést ért el
A csapat tagjai: CSIRKE CSILLA IV* B

TARI ZSUZSA IV. D 
SKODA RU3ERT III. 0

az orosz OKTV megyei fordulóján a speciális tantervűek 
ve rsonyébon

I. TÁTRAI EMESE IV. A
II. KUKUCSKA CSILLA

IV. BOLLA ERZSÉBET IV. A

V. PÁL ANNAMÁRIA IV. A

az általános tantervűek vorsonyóbon

I. BENKE ERIKA III. A
V. KLEMENT ÉVA IV. C
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az Eötvös Loránd országos fizika verseny megyei 
fordulóján dicséretesen szerepelt

VÉGH GÁBOR I. C 
MÁRTON LÁSZLÓ I. C 
DUHÁSZ RÓBERT I. A 
WILLWERGER ZOLTÁN I I t  A 
LÁSZLÓ TAMÁS II. C

az Országjáró Diákok megyei találkozóján iskolánk 15 fős 

csapata vett részt
tájékozódási futásban NÁDAS ANDRÁS II. A I. helyezést 

ért el.

A csapatok telje3itményoi:

Természetjáró akadályverseny I. helyezés
Környezet isme réti verseny I. helyezés
Honvédelmi verseny I és II. helyezés

a megyei középiskolás atlétikai bajnokságon iskolánk 
csapata a területi döntőbe jutott 
a 4 x 4oo m-es síkfutásban és távolugrásban 

első helyezést,

a 4 x loo m-en második helyezést értek el 

a csapat tagjai: LANTOS LÁSZLÓ

BREZNICZKY DÁNOS 
MOCSÁRI TIBOR 
MOCSNIK TAMÁS 
MAGYAR ATTILA I. A 
BOKROS CSABA 
DANÁK TAMÁS I. A

ugyanez a csapat a területi középiskolás bajnokságon 
távolugrá3ban a II. helyen végzett
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a kosárlabda tehitségkutetó csapatversenyben 
megyei II. helyezett

PÁL ANNABELLA I. B 
HORVÁTH GABRIELLA I. H 
LONGAUER ORSOLYA I. C 
NAGY MELINDA II. A 
ZSIDAI ERIKA II. B 
BAKSA KRISZTINA II. D

a röplabda megyei bajnokság legjobbjai:

VERES ORSOLYA II. B 
NAGY MELINDA II. A

atlétikából:
SZENDRŐDI ANDRÁS IV. B 
LANTOS LÁSZLÓ II. A 

‘ • MAGYAR ATTILA I. A
BOKROS CSABA I. B 

asztalitenisz megyei II. helyezett

SÁNDOR KLÁRA IV. B

a megyei elsősegélynyújtó bemutatón dicséretesen szerepelt 
iskolánk csapata

A csapat tagjai: VÁLÓCZI ÉVA
SZAPPAN ELVIRA 
GRADZEL ANDRÁS 
SZABÓ CSILLA 
CSIKY ZSUZSANNA
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VÁROSI SZINTŰ VERSENYEK

a Váci Mihály Versmondó verseny városi fordulóján iskolánk 
öt fős csapata első helyezést árt el. A csapat tagjai az 
iskolai forduló helyezettjei:

I. VIRÁG ÁGOTA III. A
II. CSANAKY BUDIT II. C

III. PATAKI KATALIN II, 0
IV. CSONKA ANITA II. B
V. KRAOCSI MÓNIKA II.'O

‘ . * . • ' ' V. ‘ ‘ :. * " 1 • \ . . * • * / * ' . ' - '• . . • 4 . .

a Ki mit tud városi fordulóján prózamondásban továbbjutott

PATAKI KATALIN II. 0 , versmondásért arany foko
zatot kapott

KOVÁCS ANNA III. D

a "Salgótarján Városismereti Verseny" iskolák közötti 
vetélkedőjén

I. WALTER OÚZSEF - RADÁCSI LÁSZLÓ
II. KOBELA ANDRÁS - PÁL GYULA

III. BOKROS CSABA - KUSY ZOLTÁN

a "Nekem szülőhazám" vetélkedőn a város középiskolái között 
45 pontos előnnyel I. helyezész ért el iskolánk csapata.
A csapat tagjai:

GYEBNÁR ZOLTÁN 
PÁL GYULA 
RADÁCSI LÁSZLÓ 
V/ALTER 3ÓZSEF

• V

"Ki tud többet a sportmozgalomról" városi döntőjén
II. helyezést elért ősapat tagjai:

DUHÁSZ KÁROLY III. C 
KUN ATTILA III. A 
MARKOLT GUSZTÁV III. A
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TÚRÁI MÁRTA IV. B 4oo m-an első 
LANTOS LÁSZLÓ II. A loo m-on első 
SÁMSON ENIKŐ III. C loo m-on második 
7/ALTER JÓZSEF IV. D 3oo m-en második

az atlétikai középiskolás versenyen
egyéniben II. helyezett LANTOS LÁSZLÓ II. A tóvolugrás

IV. helyezett KÓSY ZOLTÁN I. B 3oo m-on

döntőbe jutott ZSIOAI ERIKA II. B - távolugrás 
váltóban:

a 4x loo m-es fiú váltó II. helyezés
a 4x loo m-es lány váltó III. helyezés 
a 4 x Ooo m-es lány váltó III. helyezés

a középiskolás asztalitenisz vorsonyen iskolánk első
helyezést ért el:

SÁNDOR KLÁRA IV. B 
NAGY ÁGNES I. A 
JUHÁSZ KÁROLY III. C 
POLANECZKY CSABA I. A

a Városi Ifjú Gárda Szemlén iskolánk szakasza SZERÉMI GÁBOR 
vezetésével III. helyezést ért el.

AZ ISKOLAI HÁZIVERSENYEK ÉS BOLYAI PÁLYÁZATOK HELYEZETTJEI

A t l é t i k a  v e r s e ny

Magyar nyelv II. évfolyam:

I. KÁDÁRKOTI ENIKŐ II. ü 
Dicséret TU3A MÁRTA II. D

I . évfolyam

I. KOJNOK ÉVA I. D
II. KISS ZSOLT I. D

III. KEREKES ANDREA I. B
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Magyar irodalom pályamunkájáért

I. TÁRKÁNYI LÍVIA III. C 
Dicséret SÁNDOR GYÖRGYI IV. C 

KEREKES ANDREA I. B

Történelem OKTV dolgozatáért dicséretet kopott:

TÓTH MÓNIKA IV. C 
TARI ZSUZSA IV. D

a történelem háziversenyen dicséretet kopott:

KOPKA MIKLÓS II. D 
GORDOS SZABOLCS II. 0 
SZÜLLŐS MÁRTA II. C

Matematika IV. évfolyam:

I. ZEMPLÉNYI KORNÉL IV. G
II. LONGAUER ADÉL IV. C

III. SZAKÁCS TAMÁS IV. D
III. MAROSSZÉKI GÁBOR IV. B

III. évfolyam

I. VEHOVSZKY PÉTER III. C
I I . PATAI OÓZSEF III . C

III. VIRÁG DÓRA III. D

II. évfolyam

I . ZEMPLÉNYI MÁRIA II. A
1 1 . VVILWE RGE R ZOLTÁN 1 1 . A

III. HEGEDŰS VIKTÓRIA

Dicséret BERBÁS HAONALKÁ II. D
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I, évfolyam

I, LONGAUER ORSOLYA I. C
II. VÉGH GÁBOR I. C

III. GYURIS TIBOR I. D
III. HOPKA LÁSZLÓ I. C

Dicséret TÓTH GÁBOR I; B
DICSE ZSUZSA I. C 
BAZSÓ 3ÓZSEF I. A

pályamunkájáért oklevelet kapott ZEMPLÉNYI KORNÉL IV, C

FIZIKA

III. évfolyam

í. VEHOV3ZKY PÉTER III. C
II. HERCZEG GÁ30R III, A

II . évfolyam

I. CSANAKY BUDIT II. C
II. TUBA MÁRTA II. D

III. DÁNIEL LÁSZLÓ II. D

I. évfolyam

I. POLANECZKY CSABA I. A
II. CHMEL RITA I. D

III. VÉGH GÁBOR I. C
III. MARTOM LÁSZLÓ I. C

Dicséret SÚTÉR GYULA I. C
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a fizikai eszközkészítő pályázaton

X, SZAKÁCS TAMÁS IV. D 
HEGEDŰS CSABA III. D

pályamunkájáért dicséretet kopott: HERCZEG GÁBOR III. A

OROSZ

II. évfolyam

I. BALÁZS ILDIKÓ II. B
II. KANYÓ MARIANNA II. A

III. BÁ3TI CSILLA II. C

Dicséret: MIKLÓS LILLA II. B

I. évfolyam

I. RADOS GYULA I. C 
TORONYI BUDIT I. C

III. VERES ÁGNES I . A 

Dicséret LANTOS ILDIKÓ I. B

Angol - a III, - IV. évfolyam versenyében

I. BSNKE ERIKA III. A 
CSIZMADIA GÁBOR IV. A

II. VIRÁG ÁGOTA III. A
III. NYERGES CSILLA IV. A

Dicséret KUKUCSKA CSILLA IV. A
TÁTRAI EMESE IV. A
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oz I- II. évfolyam versenyébon

I . DOMONKOS GABRIELLA I . D 
II, TUBA MÁRTA II. D 

NÁDAS ANDRÁS II. A 
III. BÁNHEGYI GYÖNGYVÉR I, D

Dicséret NEMETH ILDIKÓ II. C

Német nyelv - 3 III, - IV. évfolyam versenyében

I . KLEMGNT LVA IV . C
I I . MÁRKUS LÁSZLÓ IV . C

III. SÁNDOR KLÁRA IV. B

sé re t KAZINCZI ED INA III. C
TARKANYI LÍVIA III. C

II . évfolvnm

I. GECSE ISTVÁN II. A
II. GORDOS GYÖRGY I I . A

Dicséret MIHÁLY MÓNIKA II. A

Francia nyelv

I, GÉCZY DÓRA III. 3
II. BAKSA KRISZTINA III. A

III. KUN CSILLA III, 3

Dicséret HORVÁTH ERZSÉBET III. A
SZABÓ PÉTER III. 3
DUDÁS ZSUZSA III . 3
5ARECZ ANIKÓ III . A
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B i o l ó g i a  I V .  é v f o l y a m

I. FODOR PÉTER IV, D 
II, MÁRKUS LÁSZLÓ IV. C

III. TELEK GÉZA IV. D

III. évfolyam

I. KUN ATTILA III. A
II. BALÁZS ATTILA III. A 

III, ZSIDAI TAMÁS III. C 
MOLNÁR BUDIT III. A

Kémia a III,-IV, évfolyam versenyében 

I. MIKLÓS SZILÁRD III. D

II. évfolyam

I. GECSE ISTVÁN II. A
II. VVILV/ERGER ZOLTÁN I I . A

III. FEHÉRVÁRI PIROSKA II. G

Dicséret TAR KRISZTINA I I . C

I. évfolyam

I. TÓTH GÁBOR I. B 
II. POLANECZKY CSABA I. A

III. GYURIS TIBOR I. D

Dicséret KÓSY ZOLTÁN I . B 
BOKROS CSABA I. B
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A "Ki tud többet a Szovjetunióról" iskolai fordulójának 
első helyezettje a Rát Mátyá3 alapszervezet csapata*

A csapot taglal: TÁTRAI EMESE IV, A
KISS ERIKA IV. A 
PÁL ANNABELLA I. B 
GYENGE ILDIKÓ IV. A

a II. holyen a Dornyai olapszervozot csapata, 
a III, helyen a Szalvai alapszórvezot csapata végzett

TANULMÁNYI SPORTVERSENYEK

KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS EREOMÉNYEK AZ 

AZ 1983/S4-ES TANÉVBEN

ORSZÁGOS SZINTŰ VERSENYEK

az angol OKTV országos IX. helyezettje:

BENKE ERIKA IV. A miniszteri dicséretet

kopott

az Ukortudományi Intézet latin nyelvi versenyén 
miniszteri dicséretet kapott

KUNCZ ORSOLYA III, A

a kémia OKTV versonyezéséért miniszteri dicséretet kopott

MIKLÓS SZILÁRD IV. D 

a Szép magyar boszéd Kazinczy diját kapta

CSONKA ANITA III, 3
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Iskolánk"Beszélni nehéz"köre oklevelet kapott

A Kitalbel Pál biológia verseny országos VII. helyezettje 

DUHÁSZ TAMÁS II. B

az országos fordulóban 47 versenyzőből

VERES ÁGNES II. A b XI.,
KISS ZSOLT II. D a XII. helyen végzett.

DUHÁSZ TAMÁS kiselőadását az Élet és Tudomány mogjelenteti

a "Hazám diákállampolgára vagyok" országos vetélkedőjén 
III, helyezést elért csapatának tagjai:

HEINCZ OTTÓ I. D 
RADÁCSI LÁSZLÓ II. B 
MORVÁI TAMÁS I. C

a “ Budai vár történelmi játék” országos döntőjén
II. helyezést elért csapat tagjai:

GECSE ISTVÁN III. A 
HEINCZ OTTÓ I. D 
SKODA RÓBERT IV. D

az V. helyezett csapot:

KAÁRI SÁNDOR IV. D 
KÖBELA ANDRÁS III. A 
RADÁCSI LÁSZLÓ II. B

ökölvívásban országos III. helyezett:

HIDASI BÉLA II. A

Országos hatpróba versenyen VI .helyezett:

KOVÁCS ZSUZSANNA I. C
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A besztercebányai nemzetközi ifjúsági asztalitenisz versenyen 

POLANECZKY CSABA II. A II. helyezést ért el.

Az Országos középiskolai bajnokságon iskolánk távolugró 
csapata V, helyezést ért el.

Az országos bajnokság női tőrcsapatának első osztályú verseny
zője:

BOLLA KATALIN IV. C

Az iskola leány kosárlabda csapata bejutott a serdülő kupa 
országos 24-es döntőjébe.

A játékosok: 3AKSA KRISZTINA III. 0
LONGAUER ORSOLYA II. C 
NAGY MELINDA III. A 
PÁL ANNABELLA II. B 
SZÁNTÓ ERIKA I. D 
TAKÁCS MYRTILL I. D

A területi bajnokságon iskolánk csapata távolugrásban 
első lett, a 4 x loo m-es váltón III.

A csapat tagjai országos döntőbe jutottak:

BABDÁK LÁSZLÓ I. A 
BOKROS CSABA II. B 
MAGYAR ATTILA II. A 
MOCSÁRI TIBOR II. C 
MOCSNIK TAMÁS II. C

MAGYAR ATTILA kimagasló teljesítményéért különdijot kapott

A Körösi Csorna Sándor vetélkedő megyei fordulóján első lett. 
s igy országos döntőbe jutott iskolánk csapata.
A csapat tagjai: KAÁRI ZSOLT I. C

RADÁCSI LÁSZLÓ II. B 

TÓTH GÁBOR
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a "Kazinczy Szép magyar beszéd” megyei fordulóján

I. CSONKA ANITA III. B
II. KRA3CSI MÓNIKA III. D

Az ÉDES Anyanyelvűnk megyei versenyén 

I. KOBELA ANDRÁS III. A

a MADÁCH műveltségi versenyen iskolánk első helyezést ért 

el.
A csapat tagjai: KOBELA ANDRÁS III. A

KUNTZ ORSOLYA III. A 
PATAKI KATALIN III. D 

POPOVICS ENIKŐ IV. A 
SKODA RÓBERT IV. D 
TUBA MÁRTA III. D
OROSZ ANNA III. D

QKTV második fordulóba jutott:

latinból KUNTZ ORSOLYA III. A

fizikából LÁSZLÓ TAMÁS III. C
matematikából PATAI ÜÓZSEF IV. C

VEHOVSZKY PÉTER IV. C 
kémiából MIKLÓS SZILÁRD IV. D

oroszból megyei helyezettek az általános tantervűek 
csoportjában:

III. SZABÓ ÉVA IV. A
IV. LAVAÜ ZSUZSA IV. A

a fakultációsok csoportjában:

I. KANYÓ MARIANNA III. A
II. BENKE ERIKA IV. A

M E G Y E I  S Z I N T Ű  E R E D M É N Y E K
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az Irinyi Dános Kémia Verseny megyei fordulóján

I. KÓSY ZOLTÁN II. B 
II. BÁNHEGYI GYÖNGYVÉR II. D

III. GYURIS TIBOR II. D

az’Arany Dániel Matematika Verseny II. fordulójába jutott 

KISS DUDIT I. C

a “Ki,miben tudós'" megyei fordulóján

matematikából III. helyezett
IV. helyezett

VEHOVSZKY PÉTER IV. C 
LÁSZLÓ TAMÁS III. C

tő rténele mből I. helyezett KAÁRI SÁNDOR IV. D
IV. helyezett SKODA RÓBERT IV. D

az Eötvös Verseny megyei fordulóján dicséretet kaptak:

BÉRES ATTILA I. C 
KISZ DUDIT I. C 
MORVÁI TAMÁS I. C 
SZABÓ ZOLTÁN I. D 
DUHÁSZ RÓBERT II. A 
POLANECZKY CSABA II. A 
MÁRTON LÁSZLÓ II. C 
VÉGH GÁBOR II. C

sz Éneklő Ifjúság megyei versenyén

a vegyeskar " Az év kórusa" kitüntetést, 
a leánykar Arany minősitést kapott

iskolánk színjátszó köre elnyerte a megye loooo.-Ft-os 
pályadíját

a "Ki tud többet a Szovjetunióról" megyei vetélkedőjén 
iskolánk III. helyezést ért el.



A csapat tagjai: BENKE ERIKA IV. A
IVITZ KATALIN IV. i
LÁVÁD ZSUZSA IV. A
SARECZ ANIKÓ IV. A

a megyei középiskolás elsősegélynyújtó versenyen iskolánk 
vöröskeresztesei "Kiváló" minősítést kaptak.

A csapat taglal; ANDÓ ÁGNES I . A
BORZÁK ZSOLT XII. B 
DANÁK TAMÁS II. A 
TYLGER BEÁTA III. C 
TRODÁN BORBÁLA III. C

a megyei atlétikai versenyen

I. BABDÁK LÁSZLÓ I. A
II. MAGYAR ATTILA II. A

futó versenyen

I. LANTOS LÁSZLÓ III. A

a középiskolai asztalitenisz versenyen I. helyezést elért 
csapat tagjai:

CSERNÁK ELEONÓRA I. B 
GÁSPÁR TAMÁS II. A 
POLANECZKI CSABA II. A 
OUHÁSZ KÁROLY IV. C

a Felszabadulási Kupa Emlékverseny

III, helyezettje KÖSY ZOLTÁN II. B

o megyei ifjúsági tornán a leány csapat II. helyezés? ért el,

a KISZ középiskolai megyei versenyen a leány röplabdacsapat

II. ,

a fiú kosárlabdacsapat III. helyezést ért el
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E g y é n i  v e r s e n y z ő k :

PATAI 3ÓZSEF IV. C sakkban III. helyezett, 
LONGAUER ORSOLYA II. C mell- és gyoroúszásban

II. helyezett,

LACZKÓ TAMÁS I, D mellúszásban II. helyezett 

a fiú váltó a III. helyet szerozto mog.

A körzoti vívóbajnokságon

II. helyezett ERDŐSI GABRIELLA II. D
y

a megyei középiskolás atlétika bajnokságon 

I. helyezés távolugrásban

és 4 x loo m-es váltón

II. helyezés 4 x 4oo m-es váltón 
a területi elődöntőbe jutott csapat tagjai:

Babják László 
BOKROS CSABA 
HUNYÁS ATTILA 
MAGYAR ATTILA 
MOCSÁRI TIBOR 
MOCSNIK T A m S

I. helyezés 3oo m-en

a csapat tagjai: KÚSY ZOLTÁN

MOLNÁR RÓBERT 
SULCZ ZSOLT 

ZÁNKI ZOLTÁN

II. helyezés távolugrásban és 4 x 4oo m-sn

NAGY ÁGNES II. A GODÓ YV'ETT I. D
KIRÁLY LILLA I. B KOVÁCS ZSUZSA I. C
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III, helyezés 4 x loo m-en

GODÓ YVETT I. D 
KOVÁCS ZSUZSA I. C 

BELSŐ RÉKA I. D 
KIRÁLY LILLA I. B 
VERES ÁGNES II, A 
NAGY ÁGNES II. A

VÁROSI SZINTŰ VERSENYEK

a Váci Mihály versmondó verseny városi fordulóján 
iskolánk 6 fős csapata I, helyezést ért el, igy megnyerta 
a Váci-kupát

A csapot tagjai: CSONKA ANITA III, B
KOVÁCS ANNA IV. D 
KRADCSI MÓNIKA III. D

a városi Ifjú Gárda szemlén Kiváló Ifjúgárdista címet 
kapott a városi KISZ Bizottságtól

OROSZ ANNA III. D 
TÓTH LÁSZLÓ III. B 
VIRÁG ÁGOTA IV. A

BAKOS GÁBOR 
DEÁK VIKTOR 
SZERÉMI GÁBOR

az atlétika újonc versenyen

BABOÁK LÁSZLÓ I. A loo-m-en

távolugrásban
súlylökésben

II
III

I

KOVÁCS ZSUZSA távolugrásban 

loo m-en
I

II
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a k ö z é p i s k o l á s  f u t ó v e r s e n y e n

SÁMSON ENIKŐ IV. C loo n-on I. 
LANTOS LÁSZLÓ III. A 2oo m-en I. 
ZÁNKI ZOLTÁN II. C II.
BREZNICZKY DÁNOS III. A IV.

a középiskolás úszóvorsenyon

NÁDAS ANDRÁS III. A 
LACZKÓ TAMÁS I. D 
ZSIDAI TAMÁS IV. C 
SZALAI LÁSZLÓ I . D 
FEHÉRVÁRI PIROSKA III

mellúszásban II. 
mellúszásban III. 
gyorsúszásban III. 
hátúszásban III.
C mellúszásban IV.

a fiúváltó a második helyezést érte el.

AZ ISKOLAI HÁZIVERSENYEK ÉS BOLYAI PÁLYÁZATOK HELY5ZETTDEI

Irodalmi pályamunkájukért jutalmat kaptak:

TÁRKÁNYI LÍVIA IV.' C 
POPOVICS ENIKŐ IV. A

angol feladatmegoldó verseny I. csoportban Első helyezett

TOKKA VERONIKA II. D 

a II. csoportban

DOMOKOS GABRIELLA II. D

német - a III .-IV .-esek versenyében

I. NÁDAS ANDRÁS III. A 

francia I. ANGYAL VERA II. B
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Orosz - II. évfolyam - I. BORIK ZSUZSA II. C

Matematika I. évfolyam I. KISS 3UDIT I. C

II. évfolyam I. GYURIS TIBOR II. D
III. évfolyam I. HEGEDŐS VIKTÓRIA III

IV. évfolyam I. VEHOVSZKY PÉTER IV.

Fizika I. évfolyam I. SZABÓ ZOLTÁN I. D
II. évfolyam I, VÉGH GÁBOR II. C
IV, évfolyam I. VEHOVSZKY PÉTER IV. i

Biológia I. helyezett TÓTH DÓRA III. B

Kémia I. évfolyam I. MORVÁI TAMÁS I. C
II, évfolyam I. GYURIS TIBOR II. 0

III. évfolyam I. TÓTH DÓRA III. ö
IV. évfolyam I. MIKLÓS SZILÁRD IV.

KALOCSAINÉ VARGA ÉVA 

tanárnő
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A II. B OSZTÁLYBAN VÉGZETT NYELVI KÍSÉRLETEK 

TAPASZTALATAI

Közoktatásunknak komoly gondot okoz, az Iskolai 
idogennyolv - oktatás eredményességének nsm megfelelő 
színvonala. Az eddig alkalmazott módszerekkel nem tu
dunk igazán szép eredményeket felmutatni.
Ha egy-két kimagasló képességű tanuló akad is, az 
átlag - tanuló teljesítménye, eredménye a vártnál ala
csonyabb. Ezt legjobban az új rendszerű Idegen nyelvi 
érettségi vizsgákon tapasztalhatjuk. A szóbeli vizsga 
társalgási részében sokszor elkeserítő képet mutat ta
nulóink idegen nyelvi tudása.
Az idegen nyelvek oktatásának problémái napirendre ke
rülnek a sajtóban, a televízióban és a rádió különböző 
fórumain. Az idegen nyelvet oktató tanároknak állandó 
gondja: hogyan lehetne ezen változtatni. Új, s új mód
szerekkel próbálkozunk.
Most egy újabb kísérletröl számolhatunk be.

Az 1983/84-es tanévben új eljárást dolgoztunk ki. 
Ennek lényege az intenzív módszer, a ciklusokra bontott
tanév.

A kísérletet végző tanárok:

angol: Kiss Ernőné
Varga Zsófia 

orosz: Dory Tiborné
Szókyné Sztrémi Melinda
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A kísérlethez a Művelődési Minisztérium engedélyét no~ 
vemborbon kaptuk meg, igy novembertől már az új formában 
dolgozhattunk *
Az új elgondolást egy osztályban, a II. 8-ben vezettük 
be. Ennek egyik oka, hogy csak a II. évfolyamon azonos 
az angol és az orosz nyelv óraszáma; másrészt teljesen 
átlagos képességű, nem kifejezetten nyelvi érdeklődésű 

közösségben szerettük volna kipróbálni az új formát.

A kísérlet lényege a következő: a tanévet 'ciklusokra 
osztottuk (a novemberi kezdés miatt 6 ciklust sikerült 
kialakítanunk), s egy-egy ciklusban felváltva, vagy csak 
az egyik, vagy csak a másik idegen nyelvet tanítottuk, 
de már dupla óraszámban.

A második évfolyamon a tanulóknak kéthetente S órá- 
,1 uk van mindkét idegen nyelvből. Az új formában tehát 
heti 5 órában tudtuk tanítani a nyelveket.
Gyakorlatilag minden nap volt idegen nyelvi órájuk.

Az angol nyelvvel kezdtük, angol ciklusok a tanév
ben:

1. november 21 - december 21.,
2. február 13 - március 23.,
3. május 23 - május 31,;

orosz ciklusok:

1. január 3 - február 11.,
2. március 26 - május 18.,
3. június 1 - június 15.
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A ciklusok intenzitása nagyon érdekesen alakult, ha 

a két nyelvet összevetjük.
Az első angol ciklus elég nehezen indult, hiszen szokat
lan volt az új eljárás. Az időszak közepétől aztán igon 

eredményesnek mondható.
A gyerekek beszédkészsége észrevehetően javult; folya
matosan, gátlások nélkül beszéltek. Ebben a ciklusban még 

a jegyek is jobbak voltok, mint korábban.

Az első orosz ciklus még az angolnál is nehezebben 
indult. Ennek oka, hogy nagy volt a kimaradás, hiszen az 
angol indított és akkor oroszból még csak az óv eleji is
métlésen voltunk túl. A tanulók nem vették igazán komolyan 

azt a tanári javaslatot, hogy közben az orosszal is fog
lalkozzanak egy kicsit. így aztán gyerektől, tanártól 

igen nagy erőfeszítést követelt az, hogy a mogszokott 

szintre kerüljenek a tanulók.

Hamarosan azonban átvették az új módszereket és igen 
ügyesen dolgoztak.

A legeredményesebb mindkét nyelvből a 2. ciklus volt. 

Itt érett be igazán a kisérlot. Tananyagmennyiségbon is 

a legtöbbet végeztük. Ez a ciklus végig intenziv volt, 

könnyedén ment a beszélgetés, nőm okozott gondot a nyelv

tan. A jegyek javultak, még a gyengébb tanulók is jobb 

eredményt értek el. A nagy intenzitás következménye volt, 

hogy a szakasz végére a tanulók kissé elfáradtak.

A ciklus eredményességének legfőbb oka a folytonosság 

volt. Nem maradtak el órák, tehát nem volt kiesés.
Igon jó ütemben tudtunk haladni.
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A harmadik ciklus problémája - mindkét nyelvből - 

pontosan az volt, hogy a ciklus túlságosan rövid lett 
é3 igen rossz Időszakban volt (érettségi szünetek, ta

nulmányi kirándulások stb..).
Ez az oka annak, hogy az anyagot nem tudtuk befejezni 

egyik nyelvből sem; és az év végi ismétlésre is kevcsobb 

idő jutott, mint korábban.
A tanulók kezdetben meglehetősen vegyes érzelmekkel, 

de kiváncsion fogadták a kísérletet. A második ciklusra 
szinte egyöntetűen elfogadták, sőt örültek az új mód- 

szó rnek.
A gyengébbek is szívesebben tanulták a nyelveket, mert 
egyik napról a másikra könnyebben felidézték az új anyagot. 

Kezdetben talán azért idegenkedtek tőle, mert attól tar
tottak, hogy sok lesz a napi munka, több anyagot kell meg
tanulniuk. Az év végi beszélgetésekből azonban egyértelműen 

kiderült, hogy a tanulók érzik a kísérlet hasznát, hiszen 

gyorsabb, hatékonyabb tanulást biztosit.

Kevesebb munkát jelentett, hogy egy napra csak az egyik 

nyelvvel kellett foglalkozniuk.

Fontos előnyének tartották azt, hogy egy anyagra több 

idő jutott; egy-egy nagyobb anyagrészt folyamatosan tud

tunk átvenni. Ez biztosította a könnyebb áttekinthető

séget, a jobb elmélyedést, a rendszerezés nem okozott 
gondot.

A jegyszerzés is könnyebb volt, mint a hagyományos mód

szerrel, Az év során sokkol több osztályzatuk volt a ta

nulóknak, mint az előzőekben. A szorzott rossz jegyet 
akár még azon a héten ki tudták javítani.

Sokkal több idő jutott a társalgásra, rendsze rozésre.
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Ez a módszer a tanulókat több slkorólményhoz Juttatta, 
mint a korábbi. Sokan most szerették meg a nyelveket 

és a nyelvtanulást.
Nagyon jó hangulatú órák voltak az osztályban, s ez 

jót tett a tanár-diák kapcsolatnak is.

A kísérlet követelte módszerekről

A tananyag éves tervezése sokkal nehezebb volt, mint 
korábban, hiszen még magunk sem tudtuk mit várhatunk 

az új formától, a tanulók hogyan kapcsolódnak be a munkába.

A tananyagot sajnos nem tudtuk bofojezni, ez azonban 

nem írható a kísérlet rovására, mórt hasonlóan alakult 

a helyzet a párhuzamos osztályokban is (pl. angolból 

II. C, oroszból II. D).

A ciklus első hetét általában ismétlésre szántuk, 

ezzel felelevonitettük az olőző ciklusban tanultakat.

Ez porsze nem mechanikus ismétlést jelent, inkább a le

ülepedett tudá3 változatos módszerekkel történő fel

idézését. Ez az idő elegendő volt arra, hogy a tanulók 
"átálljanak" a másik nyelvre.

A ciklus utolsó szakaszában a rendszerezésre, össze

foglalásra került sor. Többnyiro ilyenkor Írták a téma

zárókat, iskolai dolgozatokat is, bár ebben néha volt 
elcsúszás.

Minden órán vettünk új anyagot, igy az órák inten

zitása jobb lett. Elhagyhattuk az óra eleji ismétléseket, 

egyik nap ott folytattuk, ahol előző nap abbahagytuk.

Nem vettünk azonban több anyagot, a házi feladat sem 

volt több, mint a párhuzamos osztályokban.
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Az órák átszervezésével sokkal több idő jutott a be
gyakorlásra, igy a gyerekek könnyebben tanultok, az som 
szenvedett a nyelvi órán, aki gyengébb eredményt ért el.

A délelőtt begyakorolt anyagot, délután újra elő kel
lett vennie otthon a tanulónak, hogy a másnapi órára fel
készüljön, ez azonban nem jelentett nagy erőfeszítést, 
hiszen a tananyag még élő volt.

A "holt** időben is foglalkoztak a gyerekek a nyelvvel, 

amig a másik nyelvet tanulták..

Bár ezen a téren még hiányosságok vannak, mert csak a lég-
' • •• i .

szorgalmasabb gyerekek tudták szintben tartani tudásukat 

ebben a "holt" időben.

Ebben az időszakban a kiadott szorgalmi feladatokat 

végezték, a tankönyv függelékét, idegen nyelvű folyóira

tokat fordítottak. Többen vállalkoztak arra is, hogy be

számoltak az ilyenkor végzett anyagból.

Ez az a pont, ahol a gyerekekben jobban kellene tuda

tosítani az új módszer lényegét, hiszen nyelvet csak állandó 

gyakorlással, szintentartással lehet tanulni.

Ezért javasoltuk az összegző megbeszélésen azt, hogy kicsit 

módosított ciklusbontással kellene a jövőben folytatni a 
kísérletet, az eddig "holt" időt némileg "élővé" téve a 
másik nyelv számára is.

Osztályzatokkal, számokkal egyelőre nem tudjuk igazán 

bizonyítani a módszer hatékonyságát. A 3-3 ciklus túl
ságosan rövid idő ahhoz, hogy nagy dolgokra következtessünk. 

A tanév tapasztalatai azt mutatják, hogy érdemes folytatni. 

Néhány módosítást azonban már most szeretnénk bevezetni, 

igy megpróbáljuk kiküszöbölni a felmerült negatívumokat.

A legfontosabb, hogy már az első osztályban be kell 

vezetni, hogy legalább 2 évig folyhasson, mert csak hosszú 

távon eredményes igazán.
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A harmadik osztálytól a fakt nehezíti a kísérlet meg
valósítását. Bár érdemes lenne órarendi módosítással 
megoldani, hogy a tanulók mind a négy évben Intenzív 
módszerrel tanulhassák az idegen nyelveket.

A "holt** Idő megszüntetésére a hetenkénti 4 + 1  -es 
rendszer előnyösebb és hasznosabb lenne.
(Ez azt jelenti, hogy a kísérlettel kialakított új óra
számból az egyik nyelvet - amelyik éppen az intenzív 

szakaszban van - heti 4 órában tanítjuk, a folmaradt 
heti 1 órát pedig az éppen "pihenő" nyelvre szánnánk.) 
Ezzel elérhetjük azt, hogy a tanulók folyamatosan szinten 
tudják tartani mindkét nyelvet. Ezt a heti egy órát fel 
lőhet használni fordítási gyakorlatra, az előző ciklus
ban tanult nehezebb nyelvtani anyag gyakorlására, beszéd- 
gyakorlatra stb,.

így sokat nyernénk a következő ciklus elején, az ismétlő 
szakaszban.

Éppen ezért hosszabb ciklusokra van szükség (minimum 
3o tanítási nap, azaz 6 hét). így biztos, hogy minden 
ciklusban meg tudjuk valósítani a kialakított felosztásit 
ismétlés, rendszerezés - új anyag (ez a leghosszabb része 
a ciklusnak) - összefoglalás, rendszerezés (témazárók, 
iskolai dolgozatok írása).

Az új módszert a javasolt módosításokkal mlndonképpon 
folytatni kell. Hosszabb távú kifutásban bizonyára több 
eredményről számolhatunk be, mint a korábbiakban. S ha 
ezt meg tudjuk valósítani, tanár, diák egyaránt örömmel 
megy majd be az idegen nyelvi órára.

SZÉKYNÉ SZTRÉMI MELINDA 

taná rnő
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s z á m í t á s t e c h n i k a a z  iskolában

Az 1983/84-es tanévben új színfolttal gazdagodott is
kolánk: megjelentek a számítógépek. Először a központi el
osztásból származó svéd ABC 80 típusú gép, majd rövid idő 
alatt az iskola vásárolt még két Sinclair zx 81 tipusú szá
mitógépet. Ezzel a"gépparkkal" októberben megindulhatott a 
számítástechnika oktatása szakköri keretek között.

Egy új tudományág került be a középiskolába, illő lenne hát 
néhány szót ejteni, mi a szerepe, jelentősége. E pár szó meg
választása nem könnyű, ebhen a témában nehéz újat mondani 
akkor, amikor úgymond MHa az ember kinyitja a vízcsapot, 
abból is számítástechnika folyik!" Ráadásul szeretnék taná
rokhoz, tanulókhoz, szülőkhöz egyaránt szólni. Bevezetőül 
arról, mire is használható a számitógép a mi szűkobb környe
zetünkben - otthon, és aztán részletesebben; hogyan alkalmaz
ható a technika egyik legújabb vívmánya az oktatásban,

A “házi" számítógépek jövője

A számítógépek népes családját az iskolákban a mikro- 
comnuterek egy speciális osztálya az ún. személyi számitó
gépek képviselik. A számítógépeknek ez a kategóriája magán- 
személyek, családok számára Í3 hozzáférhető nálunk is egyre 

inkább. ( Az idén forgalomba kerülő "Primo" ára lo.ooo,-Ft 
körül várható.)
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Használatuk nőm igényel különlogos szakismorőtet , kezelésűk 
könnyen elsajátítható. Várható, hogy néhány év alatt ugyan
olyan elterjedt lesz, mint ma a zsebszámológép. Ez pedig ránk, 
tanárokra nem kis feladatot ró: a tanulók a számítógépek al
kalmazására, kezelésére, programozására vonatkozó informá- 
ciókat az iskolától fogják várni, mégpedig ebben a témában 
mi is - ahogyan az egész ország - gyermekcipőben járunk#
Az mindenki számára nyilvánvaló már, hogy az iparban, a me
zőgazdaságban és általában a gazdasági életben nélkülözhe
tetlen a számítástechnika tudománya, de szinte látom magom 
előtt a hitetlenkedőket: " Mire lehet használni otthon a 
számítógépet? Hiszen azzal csak játszani leheti”
A fejlett nyugati országokban vitathatatlanul'reálisabb és 
érthetőbb a házi számítógépek széles elterjedése.
Horn feltétlenül csak a gépesitott háztartás ugyancsak gépi 
vezérlésére gondolok, hanem pl. a bonyolult adózási rendszer 
ott a kevésbé gazdag rétegeket i3 érinti. Ezt a problémát 
bizonyára nálunk is csak kisiparos, magánvállalkozó érzi a 
saját bőrén - megoldásához pedig csak egy adószámitó program 
kell.

A számítógép egy teljesen más alkalmazási területe lehet 
pl. a szövegszerkesztés. Egy ilyen programmal felszerelt gép 
segítségével megszűnik a piszkozat fogalma.
A jövő (és remélhetőleg nagyon közeljövő) nagy lehetősége, 
mikor a házi számitógép telefonvonallal kapcsolatot teromthet 

az ón. központi adatbankkal. Ez azt jelenti, hogy hozzájut
hatunk minden olyan információhoz, amely írott formában tá
rolható. Bármilyen hír, újságcikk eljuthat hozzánk igy szinte 
abban a pillanatban, ahogy megjelent; egész lexikonok, bibli
ográfiák állnak majd rendelkezésünkre#
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Néhány szó a "csak játék" védelmében. A játéknak nagy 
szerepe van: az eszköz használatára és megismerésére po
zitívan motivál. A pedagógia a játszma fogalmát is ki

emeli: a problémamegoldás, gondolkodási stratégiák kiala

kítása, a szellemi küzdelem szempontjából jelentős.
Az otthoni, egyéni tanulás legkorszerűbb é3 egyben a leg

nagyobb lehetőségeket nyújtó eszköze lehet a szómitógép. 

Ehhez persze szükséges, hogy megfelelő színvonalú, szélos 

skálájú oktatóprogramokhoz lehessen - olcsón - hozzájutni, 

A kezdeti lépéseket itt is megtettük már, országos pá

lyázat várja a jó ötleteket tanároktól és tanulóktól 

egyaránt.

A néhány kiragadott példa csak szemlélteti a számos 

lehetőséget, emik között a mai és holnapi számitógeptulaj- 

donosok válogathatnak társadalmi helyzetük, szükségleteik, 

igényeik szerint.

A számitógép otthoni alkalmazásai közt utoljára szerepelt 

az egyéni tanulás, ami persze nem fontossági sorrendet 

jelent. VizsgáljuK meg közelebbről, hogyan alkalmazható az 
iskolában !

A számítógép szerepe az oktatásban

Hogy van szerepe, nem vitatható. "A tanulás ós tanítás 

eszközei mindig az adott kor technikai színvonalát kell, 

hogy tükrözzék!" (Schramm)

A számitógép az oktatásban közvetítő szerepet játszik.

A pedagógia szakemberei bizonyították, hogy a megszerzett 

ismeret függ a megismerés módjától, nárpodí? ma a számító

gép o legfejlettebb olyan eszköz, amely a jelenségeket 

dinamikus módon képes modellezni és demonstrálni.
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A tanulási-tanítási folyamat korszerű stratégiája az ún. 
tanulóközponté oktatás. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly a 
gyerekek önálló munkáján, felfedezésén, gyakorlásán, probléma
megoldásán van. Ezt a stratégiát sogiti, ehhez alkalmazkodik 
a számitógép használata az oktatásban,

A szánitogépos oktatásban a gép információforrás.
A tanulás több szinten folyhat - özek az anyag nehézsége, mély
sége alapján különülnek el. A kozdőszintet előtoszt alapjón 
határozzák meg. A tanulás során a rendszer az adott válaszok
ból magállapitja, hogy a kiválasztott szint a tanulónak mog- 
felel-e, vagy sem. Ha nőm, a vezérlés automatikusan átadódik 
a megfelelő szintnek. Megvalósítható tohát a differenciált ok
tatás, minden tanuló képességének, tempójának megfelelő ütem
ben haladhat.
Vannak persze hátrányai is az ilyen oktatásnak. Először Í3 
a lepnemfelelőül) oz egy ember- egy gép arány lonne, ami a 
jövőre nézve reális ugyan, de ma még nincsenek meg ohhoz a 
feltételek. . robléma lehet, hogy igy a tanulás-tanítás folya
mata személytelenné válik; aztán, hogy a tanuló kész formák
ban, kategóriákban kényszerül gondolkodni stb., 

uzo': a problémák nirrd azt jelzik, hogy a számitógép nem fogja 
pótolni a tanárt! Az oktatási folyamat irányítása a tanár kö
zében marad. A számitjgóoot olyan eszközként alkalmazza /minden 
funkciójában/, amely fölött a végső ellenőrzést ő gyakorolja.
A tanítás-tanulás igy nem könnyebb vagy nohozebb - más /esetleg 
ko rszo rübb/.
De nézzük, hogyan használható fel a 3Záraitóoép a csoportos 
(osztály termi) oktatásban;

1./ Oktatási segédeszköz

Felhasználható a számitógép ugyanúgy, mint a tábla, körző, 
vonalzó, illetve szótár, szövoggyűjtömény stb..
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Például egy bonyolult függvénygörbe megrajzolása Így gyors,
pontos. A számítógép elvégzi a számítást, és velő párhuzamosan 
a grafikus megjelenítést. Természetesen nőm pótolja a hagyományos 
oktatási segédeszközöket, mint ahogyan a hagyományos kísérleteket 
sem, de felhasználható mint:

2, / Kísérleti eszköz

Akkor érdemes alkalmazni, ha a kísérlet nem, vagy csak ne
hezen végezhető el. Modellkísérletekről van ilyen esetben szó.
Dói alkalmazható pl. a biológiában (gépek vizsgálata), fiziká
ban (Micheison-kisérlet, v7elson-fóle ködkamro), stb.,

3, / Gyakorlás eszköze

A számitógép feladata óbban a funkciójában a tanuló vála
szának felismerése é3 elemzése, értékelése. Vagyis a tanár egyik 
legfárasztóbb, sokszor mechanikusan végozhotő feladatát képes 
átvonni,

Alkalmazása lehet pl. idegen szavak tanitása, helyesírás 
gyakorlása, mondatelemzés, stb.. Vagy lehet akár a zonei hang
közök gyakorlására használni a hangok megszólaltatásának és 
ugyanakkor a kottakép megjelenítésével.

4, / 0.1 ismeretek közlésének eszköze

Valamennyi funkciója közül talán ez a legjelentősebb, ugyan
akkor a legkevésbé elterjedt még. Pedig a képi ábrázolás a meg
ismerés és a tanulás egyik leghatékonyabb eszköze,
Gól alkalmazható pl. mozgások leírásakor, kémiai oldás! reakciók 
elméletéhez,; mote rológiai, légköri jelenségek leírásához; de 
élővé tehetők az egyes történeti korokban lejátszódó Jelenségek, 
gazdasági és társadalmi viszonyok.
A számítógép alkalmazása tehát a tanítási célnak van alárondelvo.
A didaktikai föladat határozza meg az eszköz funkcióját, ós a 
tanár választja meg a módszert, irányítva az egész oktatási folya
matot. Most már rajtunk a sor, hogy az elveket a gyakorlatban 
Valósitsuk megl

9  '
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összefoglalva, az iskolában kettős a feladat: a számítástechnika 
oktatása, illetve a számítástechnika alkalmazása.
Az első a tudományág, a szakma iránt érdeklődők számára nyújt 
lehetőségeket szakköri, illetve fakt csoportos keretben.
A számitástechnika alkalmazása tulajdonképpen mindenki számára 
kívánatos lenne. A számitógép kezelése nem nehezebb, mint egy 
Írógépé vagy magnetofoné!
örömmel vehetjük tudomásul - avagy bele kall törődnünk -, hogy 
az általános műveltséghez ma már hozzátartozik a "hardware", 
"software”,"byte" stb. kifejezések ismerete. És azt hiszem 
egy-két év múlva már nem lesz olyan érettségiző, oki ne tudná 
használni a számítógépet.

Az új tanévben több lesz a lehetőség is a számítógéppel 
való közvetlen kapcsolatra, újabb három géppel (HT I080) gya
rapodott a nyáron az iskola.

Kívánok sok örömet, eredményt és sikereket mindazoknak, akik 
vállalták és vállalják az ismerkedést ezzel a nagy jövőjű 
tudományággal!

VÁNYI BÁLINTNÉ 

tanárnő
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A BOLYAI KOR MUNKÁJÁRÓL ÉS A BOLYAI NAPOKRÓL

Az 1978-ban új jásza rvezott Bolyai kör - az akkor meg
jelölt célkitűzések szellemében - folyamatosan működik,
A célkitűzések bővültek azzal, hogy lehetőséget adtunk az év 
első foglalkozásain az elsőévesek bemutatkozására is. Ezek 
a foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy felfigyeljünk 
- már az első év kezdetén - olyan tanulókra, akik valamilyen 
területen kiemelkedő érdeklődést tanúsítottak már az álta
lános iskolában, s itt ismertetjük meg új növendékeinkkel a 
Bolyai kör munkájának lényegét,

A Bolyai kör tanári vezetésében változás köverker^tt be, 
Boródi Ferencné - a társadalomtudományok szaktanácsadója 
akinek munkáját itt is szeretettel köszönjük meg, nyugdíjba 
ment. Ezt a feladatot 1983/84, tanévtől Boronyainé Nagy 
Ágnes kolleganő vette át.
Az elmúlt két év munkájának áttekintése a teljesség igénye 
nélkül:

Meghívott vendégeink a következő címmel tartottak előadá
sokat, illetve beszélgetéseket:

Boldizsár Miklós iró: Ezredforduló - István, a király

/Bolyai Napon beszélgetés történelemről, hazáról, 
nemzeti múltunk értékeiről,/

Or, Czelzel Endre genetikus: a dohányzás biológiai és tár
sadalmi ártalmai.
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Dr. Károlyházv Frigyes fizikus: Az idő és tér kapcsolata 

Dr, Móczár László professzor: Cj-Guinea

’Dr. Szász Ferenc Andor matematikus: Matematika emberközelben

Dr. Zofflbori Ottó csillagász: Emberi életünk é9 a csillagok,
mi közünk a csillagokhoz?

Tóth Attila iskolánk volt növendéke: Az idegen nyelvek
és más népek megismerése 

/Utiboszámoló Amerikáról/

Szaktárgyi üléseinken a következő témák szerepeltek:

Irodalom, zone: Kovács Anna IV. D : Apollón és Daphne
története

Tarkanyi Lívia IV. C: Ovodiusz "Metemorphosea"

Énokknr; Kodály omlékmüsor

Paróczai Csaba: Az önmegszólitó versekről

ilerold Judit: A térbeli és időbel- képrendozés 
József Attila költészetében

Czone Éva, Karnis Rita, Kiss Ildikó: JEAN EFFEL és ORBÁN OTTÓ

élete és művei
Angyal Mária, Gordos Katalin - Gulácsi Gyula festészete 
Popovico Enikő: Bókay Antal - "A gyermek és világa

József Attila kései verseiben" és Apuleius 
"Asinu3 Aurous"-ónak világa

Kaári Sándor: Franz Kafka: "Átváltozások”
Skoda Róbert: "Átváltozások" c. mű szinpadi változata

és a rendezés koncepciója
Kovács Ibolya: Urkény - "Visszaváltozás” c. elbeszélése
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Sándor Ágnes: Nagy Lajos munkássága címmel tartottak elő
adást.

Bácskai Katalin: József Attila költészete - Derkovits
Gyula festészete.

Tö rténelem:

Tari Zsuzsa, Psróczai Csaba, Kiss Klári, Tóth Éva, Gemza 
Péter, Kiss Ildikó, Bodnár Érika /IV. osztályos történele 
FAKT-osak/ a fasizmus szörnyűségei, fanatizmusáról, Ö3sze 
hasonlítva a német és az olasz fasizmust számoltak be.

a II-os szabadsávos csoport "A történelem hétköznapjai" 
címmel tartottak előadást.

Idegen nyelvek;

Külföldön járt nyelvi fakultációsok beszámolója.

Bolla Katalin, Tárkányi Livia, Kiss Erika, Kazinczy Edina 
drezdai nyelvtanfolyam résztvevői voltak, igy az NDK-ról 
adtak képet,

Gecso István: Az NSZK-ró1,
Joncsó Zsuzsanna: Európai kőrútról,
Benke Epika, Qanyi Andrea: Londoni útjukról,
Zsidai Tamási Göteborgról-Svédországról,
Virág Ágota: Finnországról adtak élménybeszámolót, hang
súlyozva az idogennyelvek jelentőségét.

Matematika:

Rozgonyi Zsuzsanna: "A medencék bolygója" c. előadásán
keresztül az Aylor poliéderek tételét bizonyította be.
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Zemplényi Kornél? "A matematika és a biológia kapcsolata” 
c. előadásában mutatta be, hogyan lehet meghatározni egy 
növény fejlődését előre.

Longauer Adél, Marosszéki Gábor: Szinozési feladatokkal fog
lalkoztak .

Patai Oózsof: Apollóniusz körök.

Penderik Tamás: Függvények paraméteres ábrázolása cimmol 
tartottak előadást.

Fizika:

Szakács Tamás: Előadásában arra adott választ, hogyan lehet 
foketo-fohér képet színesnek látni, valamint az elektronikus 
rulett'működésén keresztül , a digitális technika néhány tulaj
donságát ismertette meg.
Horczog Gábor: Az elektronika fejlődése c. , Hegedűs Csaba 
Menich Péter: Maguk készítette kísérleti hangszer bemutatása^ 
Orezniczki Dános - Kobela András: Mechanika IX. c.»
Kovács 3onő: Hangtani alapfogalmak c.j
Hegodüs Vera: Az akusztika az ókori görög színházaktól a 

mai színházakig c.}
Virág László - Rács Péter: Az információszerzés infrahanggal c,j 
Fülöp Tibor: Az elektromos áram hatása az élőszórvozotre cimmol 

tartottak előadást.

Biológia:

Márkus László, Végh Budit* Telek Géza IV, osztályos;
Fülöp Tibor, Pál Gyula III. osztályos tanulók OKTV pálya
munkáikat mutatták be.
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Hallhattunk a vesetestocskék működéséről, a detergensekről, 
enzimekről, és a rovarvilág életébe is betekintést nyerhettünk.

Tej ti László, Tóth Csaba: Az élő kövületek, avagy maradvány
állatok cimmol,

Villányi István: Raktároz-e ol a teve szorvezoto vizet?
Serényi Oózsef - Kiss Zsuzsa - Nádas Gábor: Madárvédelem

Kopka Miklós: Riport a véradóallomós munkájáról címmel
tartottak előadást,

Kémia:

Tar Krisztina: MÉgő”betűkkel köszöntötte a foglalkozás 
résztvevőit,

Miklós Szilárd: Oxigóntartalmú szerves vogyulet tulajdon
ságai és kimutatásuk címmel OKTV dolgozatát 
mutatta be.

Táj ti László^ Rokétahajtó anyagok tervezése,
Fehérvári Piroska: Hogyan alakult ki az ember - kémiai

szempontból.
Hopka László, Márton László: Oszcillációs reakció és meg
felelője az élővilágban és a számítógép.
Zsidai Erika, Válóczy Éva, Tóth Gábor, Matuz Gábor:
Varázslatos kémiai kísérletek címmel tartottak bemutató 
előadásokat.

Neveléselmélet:

Beszo Dudit, Tuza Márta, Skoda Róbert, Lázár Zsuzsa,
Tamás Mária, Ivitz Katalin, Sólyom Zita Fakt. csoportosak:
Egy óvoda munkájának, nevelésének és oktatásának tapasztat 
latait foglalták Ö3sze.
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Hegedűs Csaba: A körök szerkesztése és a számítógép
\VohovJszky Péter: Barkóba a számítógéppel
Bakos Gábor: A számítógép bemutatkozik
Fiikor Márta - Sámson Enikő - Virág Dóra:

Ismerd meg önmagad a számitógép segítségével cimmol 
tartottak előadást. A programokat egyedül készítették 
a tanulók.

Az üléseken elhangzott előadásokat - a szükségletnek meg
felelően - kísérletek, filmek, színes diák, ábrák, zene 
tették gazdagabbá.
A Bolyai Kör keretében rendeztük még meg a Madách mű
veltségi verseny, a vers és prózamondó verseny házi 
fordulóit,
Köszönet azoknak a tanulóknak, akik tanórán kivüli fela
datok vállalásával a Bolyai Kör munkáját segítették, gaz
dagították. A kör üléseinek megszervezésében, vezetésében
dicséretes munkát végeztek:

Csanaky Budit III. C, a Kör titkára,
Szőke Enikő, újhelyi Eszter, Hogodűs Viktória III. D 

a Kör propagandistái,
Rózsik Ágnes, Fekete Hodvig, Vörös Orsolya III. B,
Galajda Budit IV. D - a Kör szórkesztőbizottságának 

tagjai,
Erdős Péter I. B a Bolyai Kör fotósa.

A Bolyai Napok iskolánk feladatrondszorébon a hagyományok 
kialakításának és ápolásának egyik területű. Mint ilyen, 
az a feladata, hogy elmélyítse tanulóink iskolaközöosóg- 
hez való kötődéseinek érzését.

Számítástechnika
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A Bolyai Napok jellegét az határozza meg, hogy tanulóink 
egész éves teljesítményei itt összegződnek: bemutató 
jellegű vagy elmélyült tudományos előadások formájában.
A Bolyai Napok magszervezése a Bolyai Kör egyik munka- 
programja. A szervezési kérdéseket újra átgondolva, néhány 
területen ebben az évben változtatást hoztunk létre:

1. A tudományos ülésszakok megtartásában,
2 . a jutalmazásokban,
3. a IV. évfolyam búcsúztatásában

A tudományos ülésszakot két részre bontottuk. Néhány 
olyan előadást, melyek 5oo tanuló figyelmét képesek, a 
nyitóünnepség után, "Bemutató előadások" címmel tartottak 
meg a tanulók. A speciálisabb érdeklődést igénylő elő
adásokat öt szekcióban hirdettük meg, ahová a tanulók 
- érdeklődésüknek megfelelően - jelentkezhettek.
A BolyniNapon elhangzott előadásokat tanári- és diák zsűrik 

értékelték, s a legjobbakat jutalmaztuk, 
így a
Bemutató előadások közül:

Tajti László - Tóth Csaba III. C Élő kövületek,
Iroda lom-tört éne lem - tá rsnüv^szetek szekcióban

Tuba Márta III. 0: A p^lyekezdo Kodály
Biológia-Kémia szekcióban

Rubint Annamária III. A : Immunfolyamatok 
Ma tematika-fizika szekcióban

Wehovvszky Péter IV. C - Herczog Gábor IV. A:
A lézer és a holográfia

Számítástechnikai szekcióban

Bakos Gábor III. C: A számitógép bemutatkozik
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Idegen nyelvi szekcióban

Kanyó Marianna III, A, Deák Viktor III. D és a III. évfolyam 
orosz faktos csoportjának: Idogonvczotés Magyarországon c.

A szekcióülésekről tanárok, diákok egybohangzóan mondták 
el, hogy az előadások tartalmasak, hangulatosak, az előadó
termek esztétikusán dekoráltak voltak.

Az évi munkák jutalmazását három alkalomra osztottuk:

A ny1 tóünnepséqen kitüntettünk néhány olyan negyedikes 
tanulót, akik 4 évsn át egyenletesen kiemelkedő tanulmányi
és közösségi munkát végeztek.
(Virág Ágota, Sólyom Zita , Pál Gyula, Hegedűs Csabaj 
Ez új volt.

Outalmaztuk azokat a tanulókat, akik országos jellegű 
versenyeken kiemelkedő eredményeket értok el.

A szekcióülésekén adtuk át a jutalmakat:
- a háziversenyek II-III. helyezettjeinek,
- a dicsérő okleveleket

A záróünnepségen pedig

- mogyei, torüloti versenyek helyezettjeinek,
- háziversenyek I. helyezettjeinek,
- Bolyai Napon szereplő helyezetteknek

Eddig az volt a gyakorlat, hogy búcsúzó IV-évoseink 
tiszteletére diozobódot adtunk. A gyakorlat azonban azt 
mutatta, hogy ez az ebéd már nem tölti bo feladatát, a 
tanulók csak formálisan vannak jelen, hiszen a család várja 
őket, s ez igy van rendjén. Ebben az évben közös vacsorát 
rendoztünk a tantestület és a búcsúzó IV. évosek számára • 
Lgy érezzük és tanítványaink is úgy nyilatkoztak, méltó ol- 
köszönés volt tanárnak és tanítványnak egyaránt.

76

DR. DOGÁNY IRÉN 
taná rnő



I S K O L Á N K  S P O R T É L E T E

gyorsabban, magasabban, messzobbí

Iskolánk megalakulásának 18 éve alatt eredményes sport
munka Is kialakult a minőségi sportban és a tömegsportban 
egyaránt. Javultak a személyi és a tárgyi feltételek is, az 
elmúlt években, örvendetes, hogy a tantestület részéről is 
szemlélet terén pozitivabb lett az állásfoglalás a testi ne
velés terén. A testnevelő tanárok mellett a tantestület el
méleti szakos kartársak is segitenek a szakosztályi munkában. 
Fegyveres Zsigmond eredményesen vezeti évek óta az iskola 
sakk szakosztályát. Egy éve az országos középiskolai döntő
ben a leányok az előkelő második helyet szerezték meg, a 
fiúk a középmezőnyben végeztek. Ebben a tanévben másodikok 
lettek a megyebajnokságon.

Szabó István szakfelügyelő évek óta eredményesen vezeti 
az iskola természetjáró (ODK) szakosztályát. A tömeges túrá
zásban már hagyományaik vannak az országban, az Országjáró 
Diákok körének megyei versenyein több éven keresztül az élen 
végeztek. Ebben az évben is az országos döntőn a Bolyai diák
jai is képviselik megyénket.

A jobb eredmények elérését a szakosztályi munkában és a 
tömegsportban egyaránt gátolja a korszerű, fedett létesít
mény hiánya. Különösen a téli hónapokban nagy probléma ez, 
mert a szakosztályok edzései és a házibajnokságok versenyei 
a tornaterembe szorulnak be, he volna elég hely.
A jelenleg működő hat szakosztály közül négynek terom szük
séges az edzések és a versenyek megtartására.

A tömegsportrendezvények megrendezésére is a tornatermet 
kell igénybe venni. A heti öt délutánhoz ez a megterhelés 
nem fér bele.
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Esetenként a kosárlabda és s röplabda szakosztály igénybe 
veszi a szomszédos Számviteli Főiskola korszerű tornatermét, 
de ez 3em sogit a hiányokon.

Az iskolán belül működő Diák Sportkörön belül a szakosz
tályi munkát és a tömegsport-foglalkozásokat négy testnevelő 
tanár vezeti: Bory Tibor, Kmotyi Ferenc Tóth Ákosné és Tóth 
András, Óraadó tanárként Szarvas Zsuzsanna tevékenykedik,
A tantestületből Fegyveros Zsigmond és Szabó István szsk- 
osztályt vezet.

Az év folyamán a tömegfoglalkozásokon megrendeztük a házi- 
bajnokságot kispályás labdarúgásban, kosárlabdában és röp
labdában. Sajnos, a bajnokságok csak egyfordulós rendszerben 
kerültek lebonyolításra. Ősszel ás tavasszal elmaradtak a 
visszavágók. Nehéz volt a kiirt mérkőzésekre az egyes osz
tályokat mozgósítani a tanulók délutáni igen széleskörű el
foglaltsága miatt. Az egyes osztályok nem mindig a legjobb 
összeállításukban tudtak megjelenni, Így a mérkőzések ered
ményei sokszor irreálisak voltak.

Népszerűek voltak a havonta-kéthavonta megrendezett vá
rosi tömegsportversenyek programjai. Szinte az egész iskolát 
lehetett mozgósítani az őszi és a téli programokra.
Egy éve iskolánk a Városi Tanács VB. Művelődési Osztálya 
által kiirt tömegspórtversenyen az 0I3Ő helyezést érte el, 
és ezért 15.000.-Ft jutalmat kapott, amit sportszerek vásár
lására lehetett fordítani.

Szeptemberben megrendeztük a már hagyománnyá vált első
évesek kiválasztó versenyeit atlétikában és kosárlabdában,
3ó lehetőség volt az utánpótlás biztosítására és a működő 
szakosztályok feltöltésóre.
A minőségi versenyeken az elmúlt években atlétikában, leány 
kosárlabdában és röplabdában volt előrelépés.
Atlétikában a fiú távolugrók országos döntőn szerepeltek 
Gyulán és az 5, helyet szerezték meg 611 cm átlaggal.
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Az iskola profilja az atlétikai szakosztály megerősítését 
é3 tömegesítését indokolná. Oelentős előrelépést tett a 
leány kosárlabdacsapat, akik fölényesen nyerték a megyei 
középiskolai bajnokságot és az országos területi döntőn 

harmadikok lettek. A nagyobb eredményt gátolja, hogy nincs 
általános iskolai utánpótlás. Leány röplabdásaink ez elmúlt 
három év alatt kétszer lettek megyei elsők, ez évben a 
második helyen végeztek. Az, utánpótlás itt biztosított. 
Mérsékelten szerepeltek leány tornászaink a megyei bajnok
ságon. A torna eredményeihez több évi kitartó munka szük
séges. Itt a tömegesebb részvételt kell biztosítani az 

utánpótlás nevelése mollett.
A középfokú iskolák kupaversenyeiben ez évben nem tudott 

sportkörünk előbbre lépni. Az elmúlt években kosárlabdában 
és röplabdában sikerült az országos területi döntőkön részt- 
venni több alkalommal. Az eredmények itt is mérsékeltek 

voltak, legjobb eredmény az országos 16-os döntőig terjedt.

A DSK Szakosztályok vezetői:

Atlétika fiú-leány: Tóth Ákosné testnevelő tanár

Kosárlabda leány: Bory Tibor testnevelő tanár

Röplabda leány: Tóth András testnevelő tanár

Torna leány: Kmetyi Ferenc testnevelő tanár

ODK fiú-leány: Szabó István tanár

Időszakos jelleggel szerepelt az óv folyamán a tömeg
sportfoglalkozások keretein belül a sakk, az asztalitenisz 

és a fiú kosárlabda. Alkalmanként szerepeltek városi, il
letve megyei versenyeken. Az óv folyamán működött egyetemi- 

-főiskolai előkészítő tornából és sportjátékokból, vezetői 
Kmetyi Ferenc és Bory Tibor testnevelők voltak. Lehetőség 

volt az elmúlt években az úszás oktatására is, amit néhány 
tanulónk igénybe is vett.
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A Jobb úszók edzéslehetősége is biztosított volt az óv 

folyamán.

Népszerűok voltak a városi kupaversenyek, a Stromfeld- 

-kupa, Madách-kupa, és Bolyai-kupa versenyei, ahol iskolánk 
csapatai eredményesen szerepeltek labdarúgásban és kosár
labdában. Első izbon vettunk részt a Madách-Bolyai iskolák 

közötti találkozón, párosvorsenyen atlétikában. Ezek az 

iskolák közötti találkozók népszerűsítik a sportágat és 
a jobb eredmények elérésére ösztönzik tanulóinkat.

A honvédelmi oktatás terén már hagyományai vannak az 
iskolának, A honvédelmi napok előkészítése az egész óv 

folyamán tapasztalható nevelési rendszerünkben.

Intenzívebb munka e téren a testnevelési és az osztály- 

főnöki órákon mutatkozik meg. 3ó kapcsolataink vannak társ

szerveinkkel, a megyei Hadkiegészitő és Polgárvédelmi 

parancsnoksággal, akik segítik iskolánk honvédelmi képzését* 

Az MHSZ biztosítja a gyakorlati versenyek és a lőkiképzés 

lebonyolításait. A honvédelmi napok kedveltek és jól szer

vezettek. A kitartó munkára, hazafias érzésre neveli ta

nulóinkat .

Az olmúlt év sportmunkája eredményeiben és hiányosságai
ban mutatja a jövő útját.

Munkaközösségünk egyik fontos feladatának tekinti, hogy 

mind több tanuló vegyen részt tömegsport-foglalkozáson.

A házibajnokságokat kiszélesítjük úgy, hogy a kevésbé aktív 

tanulóknak is bajnokságokat Írunk ki. Az osztályoknak "A" 

és “B” csapattal kell kiállni és helyezésüket a két csapat 

eredményének összesítésénél állapítjuk meg. Tervezünk osz

tályok közötti tömogsportvorsenyt (óv végén értékeljük), 

játékos versenyeket, villámtornákat, alapszórvezetok közötti 
versenyeket, óraközi testnevelést (néptáncot), aerobic tan- 

folyamot, minden hónapban egy-nógy évfolyamot átfogó sport

foglalkozásokat stb..



Szeretnénk minél jobban bevonni a KISZ alap9zervi sport
felelősöket a versenyek szervezésébe, lebonyolításába é9 
értékelésébe. Az edzett ifjúságért mozgalom próbáinak 
teljesítésével a tanulók edzettségi szintjét, fizikai ké
pességeiket, mozgáskultúrájukat szeretnénk fejleszteni és 
növolni, Különösen fontos, hogy a foglalkozások jelentős 
részét a szabadban, levegőn tartsuk kihasználva a helyi 
környezeti lehetőségeket (kirándulás, túrázás, szánkózás, 
9ielés stb.).

Az elképzelések megvalósítását csak a tanulók nagyobb 
érdeklődése, aktivitása és önállósága biztositje.
Közö9 cél, hogy a foglalkozások ne kampányjellegűek, hanem 
rendszeresen naponta, vagy legalább hetente többször űzött 
testedzési tevékenység legyen, amely az életmódot alakító 
tényezővé válik.
A mozgás örömöt, felüdülést jelentsen, erősítse az egész
séget, fokozza az általánosabb értelemben vett teljesítő
képességet. Az elmondottak jelentőségét hangsúlyozza, hogy 
a mozgás életjelenség, életfeltétel, és életszükséglet, 
mórt az egész szervezet kiegyensúlyozott működése igényli 
a rendszeres testedzést.

Az elképzelések, atervek jók, a megvalósítás az 
1984/85-ös tanév feladata lesz.

Az elért jó eredményekhez és nevelési munkához gratulálunkI

BORY TIBOR TÓTH ANDRÁS 
Testnevelők
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