M űhelym unka
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Az én katedrám
A negyedszázados évfordulónk alkalmából tisztelettel köszöntjük nyugdíjas tanártársainkat, akik
liosszabb-rövidcbb ideig iskolánk igazgatói, vagy tanárai voltak:
Fegyveres Zsigmond
Gebhart József
Herold László
Jakab Margit
Janák Józsefné
Dr. Jármay Pálné
Losonczi László
Marcsó Gábor
Szász János
Szász Jánosné
Tótit András

Dr. Antal Elemémé
Antal Gábomé
Bajnóczky Jánosné
Barabás György
Bodócs István
Boródi Ferencé
Csík Pálné
Czinke Ferenc
Dani Istvánné
Dr. Dobány Irén
Dr. Fabulya László
Dr. Fabulya Lászlóné

Közülük néhányan levelükkel fölkeresték egykori iskolájukat, s életük tapasztalataiból átadtak
néhány gondolatot az Évkönyv számára is. íme:

Dr.Antal Elemérné: „Pályám tapasztalatait nem tudom két-három mondatban bölcsén összefo
lalni, értékelése viszont a tanítványokat illemé. Ezért csak tényeket közlök. Apám tanár volt, minden
képpen le akart beszélni arról, hogy én is az legyek. Mindkét gyermekem pedagógus lett, s ha újra
kezdhetném az életem, ismét ezt a gyötrclmcs gyönyörű hivatást választanám” .
Antal Gáborné: „A fizikában fontos fogalom a hatásfok:
_______ hasznos munka_____ __
befektetett összes energia
Induláskor úgy gondoltam, hogy munkám (és életem) nem lesz hiábavaló, ha a hatásfok eléri az
5%-ot. Az iskolában töltött 16 év során tanításban, emberi kapcsolatokban úgy hiszem, ez megvaló
sult” .

Boródi
Ferencné:„Gyermekbetegség nélkül lett 25 éves az iskolám! Különös, megem
vontakoztalási pont, viszonyítási mérce, mert itt becsülete a tudásnak, a tisztességnek, az egyenes
gerincnek van. Az őszinteség légkörét szereltem a legjobban, azt, hogy korunk legkényesebb kételye
ivel együtt nézett szembe diák és tanár, közös szenvedéllyel keresve a választ. Ezért a legjobb bolyaisták
ma formálói és nem kiszolgáltatottjai az időnek”
Dr. Dobány Irén: „E hivatást csak úgy érdemes és szabad gyakorolni, ha életünk, szavaink és
tetteink hitelesek tanítványaink előtt, mert csak így tudunk számukra olyan erőt, hitet, tartást és tudást
adni, melyek birtokában méltóságteljesen tudnak úrrá lenni az élet megpróbáltatásain”
Dr. Fabulya Lászlóné, dr. Fabulya László: „Induláskor Kőmíves Kelemenként Várnak véltük,
amelyet makacs hittel építeni kell; ünnepi alkalmak áhítatában Templomnak éreztük, ahol felemelkedve
megtisztul és szárnyal a lélek; a hétköznapok egyhangúságában Műhelynek tartottuk, ahol tanítványnak
és mesternek dolgozni csak pontosan, szépen érdemes.”
Fegyveres Zsigmond: „Az ember az embernek embertársa, honfitársa, házastársa. Az elsőt
becsülik a legkevesebbre, de minden felesleget - és nemcsak a felesleget - a világpiacon akarjuk eladni.

47

A másodikban, azaz a hazájában termeli meg azt a szükségeset, amire a harmadikban családjának
szüksége van”
Herold László: „Rög az úton annak, aki lehajol érte: ...Ha érdemes valamiért, hát az az, hogy
több legyen, mint határok közé szorított, az anyag biomechanizmusát biztosító élet. Több: LÉT, aminek
az élet csak feltételeket ad ahhoz, hogy a TELJESSÉGRE nyissuk ki magunkat. - Sajnos a génjeinkben
hozottak és a körülmények megszabta kiválasztódás a magunk előállított ÉRTÉKIGÉNYEKET így is
összeroppanthatja. Azt hiszem, a tisztességes végeredményű önelszámoláshoz idejében meg kell
ismernünk a TELJESSÉG természetrajzát, s így a bunkerek időleges védelmet adhatnak, de a körülötte
lévő világban á LÉNYEGET megvilágító fényt mi bocsátjuk ki magunkból mások eligazodásához a
LÉTBEN... A fény erőssége azért különböző marad...
Dr. Jármay Pálné: „Németh László, századunk egyik kiemelkedően humanista írója, 1968-ban,
kérésemre megírta Névadó ünnepre c. gondolatait immár 25 éves iskolánk számára. Minden bolyaistának ajánlom e mű tanulmányozását. Továbbá a Mester következő mondatát: „Az ember egy módon
használhat a világnak, ha rendbe jön önmagával” ’’
Szász János: „A tanári tapasztalatok tömör mondattá formában többnyire közhelyek. Az olvasó
próbálja meg élővé tenni. Tiszteld a gyermekben is az embert, mert csak így van remény arra, hogy ő
is tisztelje a felnőttet!
Egyik tapasztalatom az, hogy amit nagyon akartam a tanulók tudatába vésni, az gyakran feledésbe
merült, de a mellékmondatok néha visszacsengtek találkozásainkkor. Vigyázz a mellékmondatokra!
Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a gimnáziumban gyengébb eredményeket elérő tanulók az életben
szerencsés munkakörben, kiválóan helyt állnak, míg egyes eminens tanulók, kevésbé tudják érvénye
síteni tehetségüket. Ezek szélsőséges esetek, de arra figyelmeztetnek, hogy minden tanulóban vannak
értékek. Mindenkiben keresd a jövő értékét! ’ ’
.
Szász Jánosné: „A Bolyai János Gimnázium értelmezésem szerinti szellemével összhangban
testnevelési tanári hivatásom vezérelve az volt, hogy elsősorban pedagógus legyek, ennek függvényé
ben igyekeztem a „testet nevelni” . A tehetségek ápolása mellett önbizalmat adni a bátortalanoknak,
sikerélményben részesíteni azokat is, akik nem „válogatottak” , és egy életre szólóan felkelteni a
mozgásigényt testi, lelki felüdülésük érdekében”
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Komplex esztétikai nevelési kísérlet
Gimnáziumunkban e tanévben egy olyan nevelési program kipróbálásába kezdtünk, amelynek
keretében a történelem, a magyar, a rajz- és műelemzés, valamint ének-zene tantárgyak tananyagát
szándékszunk komplex módon feldolgozni.
Ennek sikere esetén - saját tantervűnk alapján - az 1991 -92-es tanévtől tanrendszerű tantárgycso
portos művészeti oktatás-nevelést szeretnénk indítani.
Programunk esztétikai-elvi, pedagógiai, módszertani (és részben tartalmi) kiindulási pontja az a
pályázat, amelyet - igazgatói inspirációra - még az előző tanévben írtunk meg. S, amelynek alapján az
OKFA 300 000 forintot adott programunk lebonyolításához.
Programunk lényege:
- egységes művészetszemlélelet, alkotóképességet fejleszteni a tapasztalhatóan széttagolt lantárgyszemlélet helyett;
- a művészeti ágakat - mint társadalmi tudatformákat - általános esztétikai kritériumok alapján
közelítjük meg;
- számolunk a művészeti ágak koronkénti egyenlőtlen fejlődésével;
- tagadjuk, hogy a művészeti ágak a történelem, vagy egymás illusztrátorai lennének; ezek
önállóak (is), ezért csak öntörvényeik alapján igazán mcgérlhetők;
- biztosítani akarjuk az ismeret, - készség - képességfejlesztés egységén túl, az egyes művészeti
ágak katarlikus, értékteremtő, érzelmi-gondolati élményt nyújtó jellegének kimerítését;
- ezért a komplexitás mellett is meg akarjuk teremteni a szakági gondolkodás feltételeit;
- nem látjuk szükségesnek a jelenlegi tantárgyi keretek megszűntetését, csak egyeztetett tananya
guk problémaorientált, komplex módszerű feldolgozását tartjuk indokoltnak;
- a tevékenységfonnák meghatározásakor - didaktikai szempontból is - hol a szakági, hol pedig
az integrált ismeretnyújtásra, képesség- és lálásmódfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt;
A feldolgozás pedagógiai, módszertani rendszere:
Egy-egy témakör feldolgozása komplex bevezető órával indul, szakági feldolgozásokai folyta
tódik és témazáró, összegző komplex órával fejeződik be, amelyek után alkotó-alkalmazási feladatokat
adunk.
A program tartalmazza a feldolgozás általános módszertanát (szemléltetés, eljárások, stb.) is.
Véleményünk szerint programunk sikere nem csupán tantárgyaink belső ügye. Munkánk - a példa
erejével, a tapasztalatok felmutatásával - erjeszlőleg hathat iskolánk egész oktatási-nevelési rend
szerének megújítására is.

G áspár Aladár
mn. team vezető
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Ünnepekről újszerűén
Ünnepelni, nevezetes történelmi eseményről megemlékezni sokféleképpen lehet. Az ünneplést
nemcsak az esemény jellege határozza meg, hanem a kor, közhangulat, a légkör is, amelyben a
megemlékezés történik. Az utóbbi két év sok változást hozott társadalmi, politikai életünkben és egyes
ünnepek, nevezetes események megítélésében is. Ezek a változások nem hagyhatták érintetlenül az
iskolai megemlékezéseket sem. A korábbi nagyszabású - ünnepi műsorral egybekötött - ünneplést
csendesebb, szerényebb, más jellegű „ünneplés” váltotta fel.
1989 novemberében a Bolyai Kör ülésére a IV. d. osztály tanulói (Hantos Ákos, Sepsi István,
Virág András) készítettek kis dolgozatot és tartottak előadást az oroszországi események nagy korábban kevésbé ismert - személyiségeinek (Buharin, Sztálin, Trockij) életútjáról, a kor politikai
életében betöltött szerepükről, és e személyiségek tevékenységén, törekvésein keresztül kaphattunk
képet az időszak fő problémáiról.
Ez év márciusában - március 15-e alkalmából - hívtuk meg Hausel Sándort, a szécsényi múzeum
igazgatóját, aki igen érdekes, sok tanulsággal szolgáló előadásban szólt arról, hogy mit jelentett Nógrád
megye életében az 1848-as forradalom és szabadságharc. Az előadó a viszonylag jól ismert országos
eseményekkel párhuzamosan - élvezetes, kissé humoros stílusban - vázolta a megyében történt
eseményeket. Maga az előadás és a kialakult hangulat (kérdések - frappáns válaszok) jól mutatta, hogy
mennyire fontos egy nagy időszak helyi eseményeit ismerni, és így reálisabban érzékelni, megítélni a
történelmi sorsfordulókat is.
1990. őszén október 23-a egészen mást jelentett, mint a korábbi évtizedekben bármikor. Az
iskolában, ez alkalomból dr. Horváth István, a megyei múzeum igazgatója tartott előadást; utalt 1956
nemzetközi előzményeire és összefüggéseire; kiemelte az országos események fő vonalát, majd szólt
arról, hogy mi jellemezte a megye, illetve város helyzetét; milyen szervezetek jöttek létre, kik voltak a
vezetők. A tanulók által feltett kérdésekből érezhető volt, hogy mennyi bizonytalanság van még e
témában.
Az ünnepi megemlékezésnek ezek az újszerű formái úgy véljük hasznosabbak és tartalmasabbak
lehetnek a korábbi - bizonyos formai elemeket hangsúlyozó - ünnepélyeknél.
Á rpád Sándor

ISKOLAGALÉRIÁNK NEGYEDSZÁZADA

A műalkotás, mint hangulatteremtő erő
Galériánk szinte egyidős iskolánkkal. Negyedszázados múltját az évfordulón nehéz ünnepélyes
pátosz és elfogultság nélkül méltatnia a működtetésben manapság érdekelmek.
Bárhogy vigyáz is a hatását meghatározó minősítésekkel, szavain átsüt személyességéből eredő
hite. S, ez értékelése hitelét veszélyeztetheti a kívülállók szemében. Még szerencse, hogy segítségére
siet az idő, amely e 25 éves, sajátos kulturális közeg eseményeit tényékké, a tényeket pedig meggyőző,
s követendő eszményekké nemesítette.
Mprt ma már bízvást feltételezhető, hogy miközben generációk tagjai, ezrek és ezrek látták
kiállítások sokaságát falain azelmúltkét és fél évtizedben, az alapító, s működtetők legszebb (s nemcsak
esztétikai) nevelési eszményei is valóra váltak.
Az embert nemesítő, környezetet szépítő művészet volt itt egy iskola mindennapjainak része,
ünnepivé téve hétköznapjait, s hétköznapivá a művekkel találkozás ünnepi „pillanatait” .
A műalkotás, mint folyton szem előtt levő kiváló példa, s mint hangulatteremtő erő, iskolánk
egész oktató-nevelő munkájának eszközévé válhatott.
De küldetést teljesített galériánk a kultúrpolitika szemszögéből is. Nemcsak, mert városunk
kiállítási fórumai bővültek általa, de, mert a manapság hangoztatott jelszó - a műalkotást kell a közönség
„közelébe” vinni! - nálunk már negyedszázada ténylegesen a falakra került
Önkéntelen, s őszinte tiszteletünk ezért mindenki előtt az alapítót illeti. Czinke Ferencet, a
képzőművészeti nevelés és nyilvánosság ügye iránt elkötelezett grafikusművészt, iskolánk egykori
rajztanárát. Aki nemcsak az iskolaépület kiváló belső téri adottságát ismerte fel egy galéria létesítésé
hez, de - országos művész-kapcsolatai révén - két évtizeden át magas színvonalon működtette is azt.
Tiszteletnyilvánításunk tehát nem csupán az évfordulós ünnep egyszeri protokoll - gesztusa, de folyton
jelenlevő érzés és gondolat mindazokban, akiket a Mester e művének hatása valaha egy kicsit is
megérinthetett.
Amíg nálunk dolgozott, a legkülönbözőbb művészi felfogású, műfajban és technikával dolgozó
alkotókat hívta meg ide kiállítani. Nemcsak az érthetően sokféle ízlést és esztétikai befogadóképességet
kielégítő, de azt formálni akaró szándékkal is.
Minden művésznek is, akik kiállítottak nálunk az elmúlt negyedszázad során - így utólag is szeretnénk megbecsülésünket kinyilvánítani.
Mert ők voltak azok, akik galériánkat ennyi éven át elevenné tették műveikkel.
S, mert - „büszkeségünk” , az idők során országos rangra tett ugyan szert - vállalták a küldetéses
bemutatkozást e nem divatosan előkelő kiállítóhelyen, s nem éppen exkluzív közönség előtt is. Műveik
sznobos zsargonoktól mentes, de őszinte és értő megítélését kapták érte cserébe, s az alkotás értelmének
biztonságérzetét.
Alkotásaik itt a világra legnyitottabb korosztályra hatottak. Azokra az ifjú emberekre, akiknek
személyisége - akár a szobrász kezében alakul remekművé a holt anyag - e művek érzelmi átélése és
mind hozzáértőbb esztétikai elemzése által is intenzívebben, s harmónikusabban fejlődhetett.
Nevüket nem szándékozom most felsorolni. Korábbi évfordulós évkönyveink őrzik e névsort, s
azok a festmények, grafikák, amelyeket - nagyértékű gyűjteményüket gazdagítva - iskolánkra hagytak.
Köszönjük volt és jelenlegi igazgatóinknak is a létezést biztosító erkölcsi, s anyagi támogatást.
Bár gondoljuk, hogy a galéria esztétikai, és pedagógiai hatása, s iskolánk ezzel is erősödő jó hírű
karaktere az igazi „fizetség” jószándékukért.
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Közülük dr. Fabulya László 1966-ban az alapításnál bábáskodott, Herold László közel két
évtizeden át - tehát működésünk zömében - volt elhivatott segítőnk, dr. Szabó Istvánná pedig immár
három éve ambicionál minket hagyománytisztelő indíttatással, művészetszeretettel, s a művészet
nevelés iránti odaadással.
Mi, - Berencsikné Gedeon Hajnalka és jómagam, a galéria utóbbi programszervezői - felelős
séggel, s némi félelemmel vettük át a stafétát nagytekintélyű, s kiváló szakértelmű elődünktől. Hogyan
tudunk majd megfelelni a hagyományosan magas színvonalnak?!
A kezdeti téblábolás után - az értékeket megtartani akarva - lassan kialakítottuk saját működtetési
módszerünket. Igyekeztünk mi is kvalitásos művészeket meghívni tárlatainkra. Az utóbbi két évben
kiállítónk volt El Kazovszkij nemzetközi hírű festőművész, Hegedűs Morgan fiatal tarjáni festő
(Rómában kétszer is díjazott), Pinke Miklós Fejér megyében elismert festő és grafikus, Szilágyi Imre
Hajdú-Bihar jónevű grafikusművésze, s Buda László városunk egyik fotóművésze is. Berencsikné
Gedeon Hajnalka és én - iskolánk Czinke tanár úr utáni művésztanárai is - bemutatkoztunk rajzainkkal,
festményeinkkel.
A megnyitók ünnepélyes, s figyelemmel teli hangulata, a tárlatokon tapasztalható szemlélődő
séták, elmélyült gyönyörködések, s olykor lázas viták látványa, a művekkel kapcsolatos felénk irányuló
megannyi tanulói kérdés, s a rajzórákon a kiállított művekre utalás lehetőségei igazolják galériánk jogos
és szükséges létezését. S meggyőznek arról, hogy érdemes működtetésén fáradozni.
G áspár Aladár
rajztanár
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Utak - élm ények - versenyek
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Diáktalálkozó Svédországban

Egy szép emlék
1990 nyarán kelten (Szepesi Zoltán és Palánki Rita), a Bolyai gimnázium tanulói abba a
szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy elutazhattunk a svédországi Vasterasba, egy nemzetközi diáktá
borba. Velünk tartott még két balassagyarmati diák és Pelle Attila tanár úr.
Az út, mivel jórészét vonattal teltük meg, meglehetősen fárasztó és hosszú volt, ám ugyanakkor
nagyon érdekes. Csehszlovákián, majd Németországon keresztül jutottunk el Sassnitzba, ahonnét
hajóval keltünk át a tengeren, s kötöttünk ki Malmö közelében. Aztán ismét vonatra szálltunk, s a
csaknem két napig tartó utazás után végre mgérkeztünk Vasterasba.
A város ebben az évben ünnepelte alapításának 1000 éves évfordulóját, s ebből az alkalomból a
város egyik iskolája különböző országokból vendégeket hívott meg. A szállásunkat egy iskola ifjúsági
klubjában rendezték be. A táborba rajtunk kívül angol, bolgár, csehszlovák, orosz és svéd fiatalok jöttek
el, országonként hárman-négyen.
Az egyhetes táborban aránylag kevés kötött programot szerveztek. Délelőttönként az egyes
országok képviselői félórás beszámolókat tartottak saját lakhely ükről, iskolarendszerükről. Egy-egy
délután pedig Vasteras, majd Stockholm látnivalóival ismerkedhettünk meg. A kevés kötött program
ellenére nem unatkoztunk.
Noha ez a két hét gyorsan elszaladt, mindenképp érdekes volt bepillantást nyernünk egy távoli
ország életébe, s biztos vagyok benne, hogy ezt az utazást mindannyiszor szép emlékeink között tartjuk
számon.

Palánki Rita
IV. D.

A Magas-Tátrában jártunk

Vadregényes tájakon
Iskolánkban évek óla működik az Országjáró Diákok Köre. Ez a kör lúrákai, kirándulásokat
szervez az iskola tanulói számára. Az elmúlt évek során számtalan felejthetetlen élmény maradi meg
a diákok emlékezetében. Barlangtúrán vettünk részt Solymáron, voltunk kerékpáros kiránduláson
Székesfehérvárott és mindig ott voltunk az Országjárók Megyei és Országos Találkozóján.
De nemcsak hazánk szépségeit élvezhetjük, hanem a külföld érdekességeiben is gyönyörködhe
tünk. Ezek közül legemlékezetesebb 1989. nyarának tátrai túrája volt.
Egy augusztus végi napon 5 órányi vonatozás után érkeztünk meg Poprádra, a Magas-Tálra
fővárosába.
A második napon egy 2452 méter magas csúcs (a Nagyszalóki) megmászását tűztük ki célul. Egy
darabig lanovkával mentünk, ezután következett a fárasztó hegymászás. Az útvonalat lúristajelzések
mulatták. Eleinte tejfehér ködben botorkáltunk előre, de a feltámadó szélnek köszönhetően kitisztult a
levegő. A csúcsra félnapos kemény hegymászás után értünk ki, ami erősen megviselte csoportunk egyes
tagjait. De mindezért kárpótolt bennünket a cáúcsról elénk táruló látvány, csodálatos kilátás. A távolban
hófoltos hegycsúcsok sejleltek fel. A csipkézett hegygerincek és a meredek szakadékok montázsa
váltogatta egymást. Az alant zúgó fenyőerdők morajlása ebbe a magasságba is felhallatszott. A lefelé
tartó út már lényegesen könnyebb volt. Utunkat kristálytiszta vizű patakok keresztezték. A patakokban
pisztrángok fickándoztak, az évszázados fákon madarak énekeltek és mókusok játszottak. A túrán
kellemesen elfáradtunk. A szálláson egy kiadós vacsora után pillanatok alatt elaludtunk.
A harmadik napra egy könnyedebb, de nem kevésbé szép túrát iktattunk be a Poprádi - valamint
a Csorba-tóhoz. A Poprádi-lóhoz vezető út nagyrészét „elektricskán” tettük meg, majd gyalog
folytattuk utunkat. A tónál nem sokat időztünk, nemsokára tovább mentünk a szimbolikus temetőhöz.
A szimbolikus temető a l étrában életüket vesztett hegymászóknak állít emléket. Megdöbbenve vettük
észre, hogy az elhunytak között honfitársaink nevével is találkozhattunk. Meghatódva folytattuk
utunkat a Csorba-tó felé. Az ösvény vadregénycs tájon egy hegyoldalban kanyargóit. A Csorba-tóhoz
érve ismét nagyon szép látványban volt részünk. A lenyugvó nap sugaraival bearanyozta a tó vizét. A
tóban vadkacsák úszkáltak. Ez a nap is felejthetetlen maradt számunkra.
Másnap vonatra ültünk, s elindultunk haza. Útközben leszálltunk Kassán, a Felvidék egyik
legszebb és legrégibb városában. Megtekintettük a gótikus stílusban épült dómot, s a nagy fejedelem,
Rákóczi Ferenc síremlékét.
Kassáról hazafelé vettük az irányi, és egy végigaludt utazás után végre Salgótarjánba értünk.
A kiránduláson olyan jól éreztük magunkat, hogy elhatároztuk, az idén újra megyünk.

Balázs Gábor
Fekete Gyula
III. C.
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Christmas Party
Évek óla hagyomány az iskolában, hogy megrendezzük az angolul tanuló diákok estjét, a
Christmas Party-t.
Amikor hat évvel ezelőtt először szerveztük az estet, egyértelműen az volt a célunk, hogy
ösztönözzük diákjaink angol nyelvi tanulását, hiszen a tanórán kívül jóval kötetlenebb és szabadabb
formában gyakorolhatják a nyelvet. Minden csoport önálló műsorral készült, fenyőfát díszítettünk, a
Télapó megjutalmazta aszereplőket, együtt énekeltünk karácsonyi dalokat és végig angolul beszéltünk.
Az évek során minden évben kiegészült valamivel az ünneplés. A műsorszámok közben a
közösség Angliával és Amerikával kapcsolatos találós kérdésekre válaszolhatott, kevésbé ismert
karácsonyi dalokat tanítottuk meg a résztvevőkkel, zenélni tudó tanulóink rövid koncerttel zárták az
estet. Az utóbbi két-három évben pedig a rendező osztály teával és süteménnyel látta vendégül a
megjelenteket. Volt már összejövetelünk angol vendég részvételével is.
Két évvel ezelőtt a Christmas Party-t már nemcsak saját tanulóink számára hirdettük, hanem
meghívtuk a város összes olyan iskolájának képviselőit is, ahol angol nyelvel tanítanak. Az a cél vezérelt
bennünket, hogy más iskolákkal is teremtsünk kapcsolatot, a tanulók megismerjék egymást és közösen
ünnepeljünk. Ily módon - ha csak egy kicsit is - a tanulók betekintést nyerhettek a többi iskolában folyó
munkába. Hat iskola (három általános és három közép) fogadta el a meghívásunkat, és kicsik, nagyok
együtt szórakoztak az angol nyelvű produkciókon, és egy jóhangulatú délutánt töltöttek együtt.
Az elmúlt évben - tanulóink kívánságára - csak középiskolásokat hívtunk meg, de a megye
középiskolájából. A meghívásunk kedvező fogadtatásra talált, és rajtunk kívül nyolc iskola küldte el
tanulóit Pásztóról, Balassagyarmatról és Salgótarjánból. Színvonalas műsorokat láthattunk, volt tánc,
zene, ének és nem hiányzott az angol humor sem egyik-másik előadásból. Az estet meghívott
főiskolások Beatles koncertje zárta. Mind a diákok, mind a kollégák úgy távoztak, hogy várják a
folytatást.
És lesz folytatás...
Ezek az összejövetelek kettős célt szolgálnak. Egyrészt motiválják a tanulókat az angol nyelv
tanulásában és lehetőséget biztosítanak az angol nyelvű szerepléseknek, fellépéseknek, másrészt pedig
alkalmat nyújtanak arra is, hogy a különböző iskolákban tanuló diákok találkozhassanak és együtt
ünnepeljenek.
Kiss Ernőné
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„Csak egy Földünk van!”

Tettvágyra serkentő tábor
1989 szeptemberében határoztuk el - Pelhő Hajnalka, Heinz Frigyes és Novák István, hogy
benevezünk erre a környezet és természetvédelmi vetélkedőre, mivel mindhármunkat érdekel ez a mostanában igazán aktuális - téma.
Benevezési pályamunkaként a városi ólomszennyezésről szóló dolgozatot küldtük be, amely
később nagy tetszést aratott és hozzásegített a továbbjutáshoz is.
Máf decemberben megtudtuk, hogy részt vehetünk a verseny területi fordulóján, amely Buda
pesten, a „Hullám” hajón került megrendezésre. A Pest és Nógrád megyéből ideérkezett 5 csoport a
vetélkedő mellett még megnézhette a dunaharaszti zsiliprendszert is; valamint gondoskodtak a kísérő
tanárok hasznos szórakoztatásáról, ugyanis, amíg mi a feladatlapot oldottuk nagy buzgalommal, ők a
barlangnak voltak a látogatói.
Véleményünk megegyezik abban, hogy a területi forduló hangulatosabb volt, és alaposabban
előkészítették, mint a tavaszi szünetben megrendezett országos döntőt. Ezen a vetélkedőn (melyet Vágó
István vezetett), inkább a látványosságra, külsőségekre adlak, ugyanis a fontos, ugyanakkor szórakoz
tató feladatok (kémiai analízis, védett növényekhez kapcsolódó kérdések) mellett pl. a verseny egyik
szponzorához, a MÉH vállalathoz fűződő feladványok is szépszámmal szerepeltek. Egy kicsit szeren
csétlen manőverrel a 3. helyezést sikerült csak megszereznünk, amellyel egy szigetközi szaktábort
nyertünk. A tábor egy Lipót melletti elhagyott gátőrház köré csoportosuló sátrakból állt, szinte
közvetlenül az öreg-Duna mellett, a töltés tövében. Az itt töltött 7 nap alatt, kitűnő időben kisebb-nagyobb biciklitúrákat teltünk, megnézve a közelünkben lévő holtágakat, lápos, vizenyős területek,
árterek, láprétek társulásait tanulmányozva, közben gyakran gémet, gólyát, nagykócsagot pillantottunk
meg, és próbáltuk lencsevégre kapni. Egyik nap motorcsónakkal vágtunk neki a Duna oldalágainak.
Ritka élmény volt végighajózni a füzes, tölgyes erdőkkel borított partok között, a viszonylag tiszta
folyón. A táborban megismerkedtünk fénycsapdával, egy kis elektronmikroszkóppal pedig tanul
mányoztuk a reggelente asztalra borított nagy kupac más éjjeli lepke testfelépítését. Eljutottunk
Hédcrvárra, ahol a hédervári család középkori kastélya áll, és Ásványráróra, ahol nemcsak a szintén
középkori templomot néztük meg, hanem a vízügyi igazgatóságon egy előadás bemutatta és adott egy
általános képet Szigetköz történetéről, kialakulásáról és élővilágáról. Egy másik előadást a gátőrházban
hallgattunk meg a bős-nagymarosi vízierőmű rendszer hatásáról a szigetközi tájra és élővilágra. A
legnagyobb túránk Dunaharasztiba vezetett: 40 fokos hőségben, tűző napon kerekeztünk másfél órát a
töltésen, míg a szigetközi múzeumba eljutottunk, ahol szigetközi festők, szobrászok, mai iparművészek
állították ki portékáikat. Mindezekhez, hogy a tábor igazi hangulatát megkapjuk - hozzá kell adni az
esti tábortüzek gitárhangját, dalait, a nem éppen ízletes, kalóriadús ételeket, no meg a temérdek szúnyog
által rajtunk hagyott piros gugatclepcket.
A tábor csak betetőzése volt annak a lendületadó munkának tudásvágyat fokozó tanulmányoknak,
amelyben részünk volt. Amellett, hogy élveztük a környezetvédelmi problémák tanulmányozását és a
környezet és természetvédelem globális megismerését, fokozta bennünk a vágyat, hogy gyakorlatban
is minél többet lássunk és tegyünk környezetünkben. Tettvágyra serkentett Szigetköz csodálatos, de
pusztulásra ítélt vidéke, és szinte felháborítóan hatott a sziget katasztrófája a vízlépcső beindítása után.
Novák István
IV. C.
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A német kapcsolatról

Sok-sok kellemes élmény
Az 1989/90-es tanévben iskolánk történetében negyedszer nyílt lehetőségünk arra, hogy nyelvi
ismereteinket anyanyelvi közegben bővítsük, a két hetes königsbrunni tartózkodás alatt megismerked
tünk Bajorország festői tájaival és a nemzeti hagyományokat még ma is tisztelő és ápoló bajor emberek
hétköznapjaival. A nyelvi nehézségek áthidalása az első félénken kimondott üdvözlő szavakkal
megtörtént, bár a viszontlátás öröme és a sok-sok mesélnivaló közepette nemigen jutott időnk a szigorú
nyelvtani szabályok betartására. Mindannyian némi izgalommal álltunk cserepartnerünk szülei előtt:
vajon megértem-e, amit mondanak, (vajon) tudok-e majd válaszolni rá...
De a rendkívül barátságos, szívélyes fogadtatás után minden félelmünk szertefoszlott. Igaz, ezek
a felnőttek már hozzá vannak szokva a hasonló helyzetekhez, hiszen a königsbrunni gimnázium a
magyarokon kívül még sok-sok külföldi diákot lát vendégül. Olt-tartózkodásunk alatt például izraeli
diákokkal találkoztunk az iskolában.
A két hét alatt nemcsak a hatalmas, modem iskolaépület kanyargó folyosóit „barangoltuk” be,
hanem részt vettünk a tanórákon is. Természetesen más-más módon fogadtak bennünket minden órán,
ami talán a miénktől eltérő iskolarendszerből adódott. A leggyakrabban emlegetett téma akkoriban a
két német állam közelgő egyesülése volt, amiről mi is véleményt alkottunk.
Az iskolalátogatáson kívül persze sok más kellemes élményünk is volt. Mindannyiunk számára
a legmaradandóbb emléket a Linderhof-i kastélyon kívül n. Lajos csodálatos Neusehwanstein-i
kastélya jelentette. A pompás épületeken túl a legnagyobb elismerést a meglévő értékek védelme
váltotta ki belőlünk. Sokszor kérdeztük egymástól, vajon mikor tudunk majd mi a Magyarországra
érkező vendégünk előtt ilyen értékekkel büszkélkedni.
Ezeket az ellentétes érzéseket tovább mélyítette bennünk a Münchenben tett városnézés, amikor
is hosszabb sétát tettünk az olimpiai városban, megcsodáltuk a tanácsháza monumentális épületét, de
a harangjátékra sajnos hiába váriunk.
A legtöbb vidámságban az egyéni programok alkalmával volt részünk. A csoport ekkor sem esett
szét teljesen, többször találkoztunk a kristálytiszta viztí Ilsesee partján, ahol senkinek sem jutott eszébe,
hogy autóval érkezzen, vagy a zsebében lévő zsebkendőtől a tó partján szabaduljon meg. Az egészség
és a környezet védelme egyébként nem jelent plusz feladatot a német emberek számára, hiszen kiskoruk
óta erre szoktatták őket.
Eleinte többünknek okozott gondot a kerékpárral való közlekedés, vagy a hosszú gyalogtúra, de
ilyen tiszta, ápolt környezetben mindez rendkívül természetesnek hatott.
Az egyéni programok változatosak, színesek voltak, bár a golfozásban igen-igen lemaradtunk,
hiszen korábban nem gyakoroltuk túl sokat. A csodálatos városi uszodában - ahol nemcsak egy
négysávos medence van - ezt is láthattuk, hogy egy uszodában az úszáson kívül csúzdázni, soláriumozni
és fagylaltozni is lehet.
A mozilátogatás, a táncóra, az augsburgi „kutak ünnepe” pedig azt bizonyították, hogy a
bajorokról kialakult vélemény, mely szerint a világ legvidámabb népei közé tartoznak, nem alaptalan.
Ehhez persze a rengeteg ideiglenesen felállított sörsátor is hozzájárult.
Mire kezdtük volna megszokni az ottani, nekünk sokszor luxusnak tűnő életet, eltelt a két hét. Ez
a rövid időkevés volt arra, hogy egy ország életét megismerjük, de utunk elsődleges célja a nyelvtanulás
volt, melyhez ott-tartózkodásunk jelentősen hozzájárult. Arról viszont megbizonyosodtunk, hogy a
bajor emberek eltérő életvitelük ellenére hasonló problébákkal küszködnek, ugyanolyan apró örömök
ből élnek, mint a világ bármely más táján élő népek.
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A bilcsúcsten jöttünk rá, hogy a két hét alatt milyen szoros barátságok kötődtek. A c.ímcserénél
néhány szól még mindannyian odaírtunk a nevünk mellé:
AUF WIEDERSEHEN, NACHSTES JAÍIR, IN UNGARN,
vagyis
VISZONTLÁTÁSRA, JÖVŐRE MAGYARORSZÁGON!!!

Nádai Mirtill
IV. B.
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Nyelvtanulás másképpen

Párizs, Luxemburg, Washington...
Tanulni sokféleképpen lehet. Tanulhatunk a régi módszerrel, nap mint nap a könyveket bújva,
de azt hiszem az ismeretszerzésnek van egy ennél kellemesebb módja, az utazás. Élményekkel sűrítve
sokkal könnyebben fogadják be az információt szürke agysejtjeink. 1990 nyarán néhány társammal
együtt abban a szerencsében lehetett részem, hogy külföldön utazva gyakorolhattam a tanulásnak ezt
a módját. De kezdjük az elején!
1990 tavaszán kapta meg iskolánk azt a lehetőséget, hogy néhány tanulója résztvevője lehessen
az amerikai Close Up alapítvány és a dán IVC oktatási központ által szervezett programnak. A program
több utat foglalt magába. Egy csoport Nyugat-Európában, egy másik az Egyesült Államok keleti
partvidékén járt, és egy harmadik út Kelet-Európába kalauzolta el résztvevőit.
így Bagyinszky Ferenc, Szabó Zoltán, Zachar Balázs és jómagam Nyugat-Európába, Halmos
György pedig Amerikába juthatott el.
Ezek az utak nem érdeklődő turisták számára készültek. A szervezők az utazás keretén belül
kívánták az oktatás célját is elérni. Amellett, hogy megismertették velünk az egyes országok neveze
tességeit, bepillantást nyerhettünk kultúrájuk és legfőképp politikájuk berkeibe is.
Mit is jelentett ez a program számunkra? Rengeteget! Egyrészt valóban sokminden újat tanultunk
a szemináriumokon, más nézőpontokat ismertünk meg a világpolitika kérdéseiről. Másrészt viszont
személyes élmények tömkelegével lettünk gazdagabbak. Látni Párizst, Luxemburgot, Washingtont,
már magában is feledhetetlen! És még ott vannak azok az apró emlékek, a komoly beszélgetések vagy
a gondtalan szórakozások percei, olyan barátokkal, akik a világ egy távoli csücskén élnek. De mást is
jelent egy ilyen külföldi út egy magamfajta diák számára. Ekkor fedezi fel az ember a nyelvtanulás
értékét. Rájön, hogy már egy idegen nyelv birtokában is mennyivel szabadabbá válik, ha kilép az ország
határain túl. Mennyi új embert, szokást ismerhet meg, ha legyőzi a nyelvi nehézségeket.
Az elmondott élményeken kívül még egy dologgal gazdagított ez a vakáció. Megismertem azt
az érzést, ami a jövőben mindig is sarkallni fog arra, hogy újra elindulhassak és újabb határokat átszelve
folytassam azt a „tanulást” , amit ezen a*nyáron elkezdtem.
Remélem, a közeljövőben mind több és több diák ismeri meg ezt az érzést, és minél többen kapják
meg azt a lehetőséget, hogy ebben a formában bővítsék ismereteiket.

Zalavári György
IV. D.
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Környezetvédelmi tábor Svédországban
1990 áprilisában a svédországi Örebróban Nemzetközi Ökológiai Diákkonferenciát rendeztek.
Kelet és Nyugat-Európa találkozott ezen a fórumon, amelyen a svéd vendéglátókon kívül hollandok,
lengyelek és magyarok vettek részt. Magyarországot 8 diák képviselte, akik közül 4-en a Bolyai János
Gimnáziumban voltak „kénytelenek” megszakítani tanulmányaikat két hét erejéig.
Nekünk, akik már évek óla foglalkozunk környezetvédelemmel, jó érzés volt látni, hogy nem
vagyunk egyedül, más országokban is vannak lelkes amatőrök, akikkel képesek vagyunk együttmű
ködni.
Sokat emlegetett tény, hogy a környezetvédelmet ma már nem lehet egyetlen országok magán
ügyeként kezelni. (Ezt bizonyítja pl. Bős-Nagymaros, de az is közismert, hogy a levegőszennyezés
vízum nélkül utazik).
Ezért van szükség egy globális, átfogó szemléletre szemben a rövidtávú érdekek kultuszával.
Ennek a látásmódnak az elsajátítását szolgálta a híres svéd ökológus: Hubcndich meghívása
Örebroba, aki előadásában a környezetés az ember viszonyát az energia kölcsönhatásainak relációjában
vizsgálta.
A környezetvédelmi tábor 1-3. napjában a résztvevők angol nyelvű előadásokban számoltak be
egymásnak országaik környezetvédelmi problémái között. (Ez azonban csak csekély részéi tette ki a
tábor munkájának.)
Időnk legnagyobb részét 4 élettér (biotóp) vizsgálata telte ki. Ehhez 2 „ökológiai bún” és igen
komoly műszerek álltak rendelkezésünkre.
A közös munka öröme azonban a technikai újdonságoknál sokkal többet jelentett. Vendéglátóink
az örebrói „Karolinszka” iskolában már 2 éve, választott tantárgyként tanulták a környezetvédelem
gyakorlati módszereit. A két hét során egyébként alkalmunk volt meglátogatni iskolájukat is, és némi
betekintést nyerhettünk a miénknél jóval kötetlenebb svéd iskolarendszerbe és környezetvédelmi
oktatásba.
A két hét során kialakult bennem az az érzés, hogy bár elméleti síkon a mi iskolánk, s országunk
küldöttei mutattak a legkedvezőbb képet, a gyakorlati munka területén azonban rengeteg tanulni valóm
volt vendéglátóinktól. S ennek jelentőségét nem szabad lebecsülni, hiszen akár a legszellemesebb
előadások sora sem menthet meg akár egy fát is.
Ennek a találkozásnak egyik fő erénye szerintem éppen az volt, hogy a környezetvédelmet, nem
mint az élettől elszakadó tantárgyat kezelte.
A konferencia sem szűkén vett szakmai továbbképzést jelentett, hanem inkább a barátkozást,
egymás megismerését szolgálta. Ez pedig előfeltétele akár a környezetvédelem, akár más területen az
együttműködésnek.
Úgy vélem ez a találkozó nem egy egyszerű esemény volt, hanem részét képezte egy olyan
folyamatnak, amelynek során a „Kelet” és a „Nyugat” valóban csak földrajzi fogalommá válik.

Heinz Frigyes
IV. D.
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Konditermünk története

Pályázattal, összefogással, akarattal
Szerte a világon egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberek életében a testedzés, az egészséges
életmód. Mindenki igyekszik többet mozogni, sportolni, követve ezzel az ókori mondást: ép testben ép
lélek. Az iskolánkban létesített konditerem is egyre több fiatalt ébreszt rá arra, milyen fontos a
testmozgás.
Története két évvel ezelőttre nyúlik vissza. A gimnázium pincéje akkor még mindenféle limlom
mal volt tele, hatalmas hely állt kihasználatlanul.
A testnevelő tanárok a pince kitakarítása során kitűnő ötlettel álltak az igazgatónő elé: a
felszabadult hely nagyobbik részét konditeremmé alakítják át. Az iskola vezetésének tetszett a testne
velők terve és mindenben támogatták is, hiszen ezzel bővülnek a tanulók sportolási lehetőségei.
Megkezdődött a munka, a pince átalakítása. A helyiség magassága nem volt megfelelő, a diákok
segítségével mélyíteni kellett. Minden nap más osztály töltötte délelőttjét az iskolapadok helyett a
pincében. Kemény munka volt, de lankadatlan lelkesedéssel álltunk a csákányok, lapátok, vödrök mellé.
Rengeteg földet kihordtunk, míg végre elég magas lett a terem.
Sokat köszönhetünk a STÉSZ szakembereinek, akik társadalmi munkában készítették el a tervet,
és irányították a munkánkat, majd elkészítették a termet.
Már csak fel kellett szerelni, s ehhez pénz kellett. A Diáksport Tanács minden évben kiír
pályázatot új sportlétesítmények, pályák építésének támogatására, s az idén Pálfalvai Zoltán tanár úr
pályázatát fogadták el, így 150 000 forintot nyert a sportkörünk számára. A pénz egy részéből gépeket
vásárolt az iskola, melyek nagyon szépek, de nagyon drágák, ezért döntöttek a testnevelők úgy, hogy
több egyszerűbb gépet csináltatunk egy nagybátonyi kisiparossal. Tapasztalatszerzés céljából felvették
a kapcsolatot a vásártéren működő klubbal is. A terem minden egyes négyzetméterét szerelnénk
kihasználni olyan gépek elhelyezésével, melyekhez minél többen hozzáférhetnek, és minél sokolda
lúbban megmozgathatják, erősíthetik magukat.
Mi, az iskola diákjai a sportköri díj ellenében használhatjuk, de iskolán kívülieknek is rendelke
zésére kívánjuk bocsátani, ők havonta használati díjat fizetnek majd. Ezt a pénzt karbantartásra,
felújításra fordítjuk.
A városban ez a legnagyobb konditerem, szeretnénk, ha a legszínvonalasabb is lenne. Sok diák
keresi fel testnevelés órákon, vagy tanítás után, hogy erősítse testét, és felfrissüljön. Reméljük a
városból is sok fiatal fogja szívesen látogatni.

Zeke Ildikó
III. c.
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Előtérben a háttér

Gerjedés nélkül
Ebben az évkönyvben sok szép ünnepségről és iskolai rendezvényről van szó, de nem hiszem,
hogy valahol is említik a technikusokat, akik nélkül semmi sem lenne tökéletes.
Legkevésbé a káosz. Mert ugye, ha egy nagy ünnepségre készült, s a műsor főpróbáján derül ki,
hogy kettővel több szereplő van, mint mikrofon, és egyébként is a főszereplő alig hallhatóan suttog, a
megoldást a technikustól várják. Ő pedig szinte tehetetlen. Csakis sajnálni lehet őt, amiért az iskola
özönvíz előtt már elavult berendezéseivel mégis hősiesen helytáll.
Jobban mondva helyt ül, hiszen a technikusi munka egyik nagy előnye, hogy mindent kényelme
sen ülve szemlélhet.
Persze csak akkor, ha már minden a legnagyobb rendben várja a szereplést.
A „show” előtt tíz perccel már illik készenállni. Természetesen ez nem mindig van így. Remek
példa erre a tavalyi ballagás, amikor az ünnepség előtt fél órácskával derült ki, hogy hivatalosan esik
az eső. Ez azt jelentette, hogy házon belül lesz a műsor. Az olvasó sejtheti, hogy a technikusok előzőleg
(hajnali 6 órakor) az udvaron állították fel a berendezéseket. Rohamos átpakolás következett, s mikor
minden a helyén volt már, csak a konnektorból jövő áldás hiányzott. Nem sokáig! Egy idő múltán már
sok is volt belőle, hiszen az udvaron „bőrig ázott” erősítők remekül vezették az áramot... a színpadba.
Ideges kapkodás és szorgos imádkozás eredményeképpen azonban minden a lehető legnagyobb
rendben ment. Mint mindig.

Varga Péter
III. B.
„főtechnikus”
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Iskolánk tanárai voltak 1966-tól
Név

Szak

Év

Dr. Fabulya László
Dr. Fabulya Lászlóné
Hcrold László
Andrássy Péter
Dr. Antal Elemémé
Antal Gábomé
Bácskay János
Bajóczky Jánosné
Baleza Lajos
Barabás György
B álfái Péter
Bedő Éva
Benkő Béla
Bodócs István
Bolla Marianna
Boródi Ferenené
Boryné Körmendi Éva
Czinkc Ferenc
Dancsó Andrásné
Dani Istvánné
Dr. Fabulya Lászlóné
Fegyveres Zsigmond
Gebhart József
Herczikné Ivák Magdolna
Horvátit Ilona
Jakab Margit
Janák Józsefné
Dr. Jármay Pálné
Kalásziné Darankó Ilona
Kapás József
Karácsony József
Károlyi Katalin
Kiss József
Dr. Kocsis Józsefné
Kővári Tibor
Kővári Tibomé
Kraff Waller
Losonczi László
Lukács Imre
Marcsó Gábor
Mihalovics Árpád
Mohai Lászlóné
Molnár György
Nádasi Erzsébet
Orosz Sándor
Palik Ferenc
Pelle Attila

igazgató
igazgató
igazgató
biológia-kómia
magyar-német
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-földrajz
német-orosz
testnevelés
kémia-fizika
biológia-kémia
magyar-francia
történelem-orosz
rajz-müv.tört.
matematika-fizika
gyak.okt.
magyar-történelem
magyar történelem
gyak.okt.
orosz-angol
orosz-angol
történelem-földrajz
történelem-földrajz
magyar-latin
matematika-fizika
matematika-fizika
műsz.tan.
magyar-angol
kémia-fizika
magyar-orosz
magyar-történelem
mat-áb.gcom.
matematika-fizika
kémia-biológia-földrajz
testnevelés
műsz.gyak.
orosz-francia
testnevelés
matematika-fizika
orosz-francia
kémia-fizika
biológia-földrajz
magyar-angol

1966-68.
1968-69.
1969-88.
í 970-73.
1971-84.
1971-87.
1967-72.
1966-71.
1966-67.
1969-70.
1985-87.
1972-78.
1970-71.
1966-88.
1971-73.
1967-83.
1975-86.
1966-87.
1966-67.
1966-75.
1966-75.
1966-86.
1966-67.
1975-81.
1970-85.
1966-81.
1966-85.
1966-85.
1976-77.
1966-75.
1984-87.
1966-71.
1970-74.
1976-90.
1966-67.
1968-74.
1967-69.
1966-67.
1976-81.
1969-72.
1973-74.
1966-76.
1972-73.
1968-72.
1967-69.
1966-74.
1985-88.
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Név

Szak

Év

Puskás Istvánná
Szabó Ferencné
Szabó István
Szabóné Varga Zsófia
Szász János
Szász Jánosné
Tolnai Gábom é
Tóth Zoltán
Ványi Bálint
Ványi Bálinlné

magyar-orosz
magyar-orosz
matematika-technika
angol-francia
magyar-német
testnevelés
magyar-orosz
angol-francia
matematika-fizika
matematika-fizika

1966-73.
1966-73.
1974-84.
1980-84.
1966-76.
1966-76.
1974-86.
1974-75
1978-86.
1978-85.
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Óraadó tanárok voltak
A. Kovács Zsuzsa
Dr. Balogh Endréné
Bagyinszki Jenő
Czakó Györgyné
Gecse Gabriella
Fazekas Györgyné
Jávor Zoltán
Iselstöger József
Keresztényi Kinga
Király Lászlóné
Lavaj Zsuzsanna
Lavaj Márta
Molnár Lajos
Márton Rezső
Nagy Zoltán
Szarvas Józsefné
Ravasz Csilla
Tátrai Emese
Virág László
Virág Lászlóné
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