
Bevezető 
Czinke Ferenc

Munkácsy-díjas, Érdemes- és Kiváló Művész 
1993. február 24-i kiállításának megnyitójához

Iskolánk életében immár hagyomány, hogy a Derkovits Gyula Iskolagaléria minden tanévben 5-6 
alkalommal neves magyar és külföldi művészek alkotásait állítja ki. E kiállítások rangos helyet foglalnak el az iskola 
kulturális rendezvényei között, és az esztétikai műveltség jelentős forrásait jelentik.

A Bolyai János Gimnázium galériáját 1967-ben az országban elsőként Czinke Ferenc festőművész, az iskola 
első rajztanára alapította. Példájára azóta már nemcsak Salgótarján más iskoláiban, hanem az egész országban 
elterjedt ez a nemes mozgalom.

Iskolánk az 1992193-as tanévben reprezentatív formában építtette újjá és korszerüsíttette az elmúlt évtizedek 
alatt használt, eddigi kiállítóterünket.

Az újjászületett galéria első, igazán méltó vendégeként Czinke Ferenc tanárurat üdvözölhetjük. Kimagaslóan 
értékes alkotásai valamennyiünknek valódi művészi élményt nyújtanak. E gondolatok jegyében ajánlom figyelmükbe 
Herold László ny. igazgató kiállítás-megnyitóját.

Berencsikné Gedeon Hajnalka 
tanár

Czinke Ferenc : Bukott Ángya!



Előszó egy kiállításhoz három tételben

Csaknem három évtized tanári munkája, ifjú lelkek felnőtté érését segítő akarása, egy 
iskolaközösség harmonikus alakításának szándéka, és hiszem, a személyes egymásnak adni tudás 
öröme enged ma engem itt most szóhoz jutni, hogy ebben a csodálatosan újjávarázsolt galériában 
éppen arról a művészről beszélhessek néhány gondolat erejéig, aki megálmodója, szervezője, 
éltetője volt ennek a kiállító aulának, s ma az ifjú szívekben élés pedagógiai programja szerint üzen 
lapjaival Nektek ifjaknak, s ad magából nekünk iskolánk tanárainak, volt tanárainak.

Előszó egy kiállításhoz három tételben

I. tétel A NYOM

1979 késő őszén furcsa-szép házifeladatot adott tanár úr az akkori első évfolyamon 
dolgozó tanítványainak: Egy deszkalapra lefektetett kezefejét ki-ki rajzolja körül, s utána faragja 
meg a deszkalapon kezefeje-ujjai mását.

És ebből a házifeladatból filozófia született a rajzterem falán ma is képi mondatba 
foglalva: NYOMOT HAGYUNK A VILÁGBAN. Az érlelő évtizedek beékelődtek csodákat és 
küzdelmeket ígérő falvak, városok közé. Nagyrozvágy, a mindenkor életet szippantó gyökér. 
Sárospatak nagyszerű tanárai a világ kapuit nyitogatják számára. Budapest: a művésznek felnőtt 
közösségbe érlelő évei, Nézsa, kis nógrádi falu, ahol az ifjú művésztanár féltő gondossággal vezeti 
a rajzlapon az első tanítványok kezét. Salgótarján: mind szélesebb a horizont, az átfogható s a 
benne cselekedni való. Örömök, vívódások, töprengések, kérdőjelek és felkiáltójelek. Papírra, rézre, 
linóba, fára, csodálatos japán rizspapírra, világító fehér kartonra rajzolva, metszve, lehelve, festve 
megannyi nyom a megélt és feldolgozott világról.

És akkor jön Tihany a töprengés megtört vonalait vágyott vagy létrehozott metamorfózisát 
csodálatos lapokon megélő művész Platón ideabarlangja.

... És eltűnődve ezeken a lapokon, talán későbbre hagyva a jel és jelentés nyomolvasását, 
most az ifjúkort idéző Nézsa jut eszembe. Nézsai képek, amelyek a tudat mélyén már a bölcs 
töprengés elégikus szomorúságát hordozzák magukban.

Nézsai táj: az angolvörös alaptónusában megfogalmazott dimbes-dombos görbeország 
melegségét markáns fekete vonalak, levéltelen komor fák törik meg. Olyan az egész, mint egy 
papírra rajzolt irodalmi szociográfia, ahol a természet átláthatatlan formái vallanak az ember helyett.

És fölrémlik az ipari táj is. Komorak a csillék, szénosztályozók, öntőformákba piros 
kisdedet löttyintő kohászok csaknem mértani formák világa is.

Fiatal tanárok voltunk.Csodálatos volt.AhoI megfordult, nyomot hagyott magáról. Róma 
varázslatos világa kiszínezte a lapokat. De Czinke Ferenci igazán az ezekben a képekben is, hogy itt 
is megjelenik az oly sokszor megkérdezett, de mindig megválaszolatlanul hagyott, megfeszített, 
sebektől vérző fájdalom. A kéz, amelyből vér fröccsen az őt átverő vasszög nyomán.

Mintha mindig jelen lenne az önmegváltás igénye. És ez az önmegváltási akarás az ősi 
mélységekből feloldó, ezerszer megélt régi élményeket hoz fel a tudat világába: az édesanya 
csodálatos ikonja a szellemi-lelki gyökerek átörökítéséről szól simogató szeretettel, könnyes 
fájdalommal s a halál testet porlasztó szomorúságával.
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És a nyomok folytatódnak: ebből az önmegváltó szándékból szecessziós játékossággal 
kanyarognak életre az ősi szerszámok, a paraszti népi élet ezernyi relikviája. És nyomukban a 
színek fölerősödnek, a nekünk hagyott nyomok erőteljesen jelzik a népi gyökerekből táplálkozó 
hitvallást.

Az önépítés elágazóan összetett labirintusában járó művész nemcsak Ariadne fonalát fogja, 
de az útjába akadó elágazások tartalmát, értelmét is lázasan keresi, s így olykor renitens dühvei 
rajzolódik a Koskirály rókaképű ravaszsága, a ius murmurandi pöfeteg gombákra haragvó 
gorombasága, a kiüresedett világ élő nélküli reménytelensége a csata utáni tájkép.

Kimondásért dörömbölő törvény, mert ilyen az ember: NYOMOT HAGYUNK A 
VILÁGBAN.

II. tétel: A LÁNG

Lehet kicsi pisla fény, lehet fáklya, loboghat pásztortűzként meleget árasztva, vacsorára 
ingerelve, s lehet a magasba nézőnek a csillagos eget elhalványító, meg a körötte ülőkre árnyat s 
fényt lebegtető.

Tanár Ur! Nem tudok most múlt időt használni, s ezért mondom, a Te óráid 
tanítványaidban s akik láttuk-hallottuk óráidat, a fáklya lángját idézik. A fáklya lángját, amely 
lobog és fényt áraszt: megvilágít, sajátos színt, formát, tartalmat ad minden megvilágítódnak. És 
meleg van a környezetében. Emberi, hívogató, intellektuális megosztódásra hívogató meleg 
tanítvány és tanártárs számára.

És a személyiséged belül is tűz. Hol perzselően lángoló, hol fehér hamu alatt izzó, 
láthatalanul égési sebeket ejtő lelked örök töprengésén. S talán ezért világít hidegebb fénnyel 
képeiden a hold mozdulatlanul a Sorsének idő múlását idézőn megkettőződve. S mert szükséged 
van a számodra életet jelentő belső tűzre, holdjaid soha nem kerekek, fényük hol növekedést ígérők, 
hol a fogyó hold mélybe hullására várnak.

III. tétel A JEL ÉS AMI AZON TÚL VAN

Nem a hétköznapi jelekről van szó, melyeknek jelentéstartalma konvencionálisán 
elfogadott. Nem ezekről van szó, hiszen ezekben élünk vagy ezek vesznek körül, ezek szabályozzák 
életünket.

De nem is a testi vagy lelki sérülések előhívta vészjelekre, segítségkérő jelekre gondolok, 
melyeket vagy megértünk vagy nem.

Azokra a jelekre gondolok, amelyek az ember titokzatos legbelsejéből törnek föl, jutnak el 
lélektől lélekig s ott elindítanak valamit, amit nevezhetünk képzettársításnak, képzeletnek, 
szuggesztív gondolati rendszernek, gondolatátvitelnek vagy éppen szabadasszociációnak.

Azokra a jelekre gondolok, amelyek az egyszerűnek többletjelentést adnak.
Azokra a jelekre gondolok, amelyek a másik embertől hozzám jutva többé tesznek engem.
Ez a csoda töltötte be szivemet, késztetett az intellektus misztikusan mély találkozására a 

döbbenetes erejű lapok magamba ölelése során.

A művek kompozíciójától varázslatos színharmóniájáról, technikai bravúrjairól én nem 
vagyok méltó beszélni. Én csak érzem, hogy itt valami számomra megmagyarázhatatlan csodáról 
van szó, hiszen ezek a döbbenetes erejű képek megvalósulásai egy egész életpályát átívelő 
megrázóan katartikus megújulásnak, ahol a végtelen ég alatt meleget lehellő félhomály mélyén a
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föld alatt ketrec mögé zárt viruló nefelejcs kéklik, ahol egyszerre van jelen az aszály kiszáradt gaz 
bozótja, az elröppenő emlékeket megint vivő oly kedvesen kecses villő, s fölötte aranyan világít a 
fényes hold, igaz eltűnni szándékozó utolsó negyedében.

A jel és jelentés lelket roppantó képe a Káin és Ábel önmarcangoló szimbolikája, hiszen 
Ábel saját vérébe fulladt nyomorult ember: pásztor és Káin gyilkos kezében a halált osztó bunkós 
bot és hátából az angyalt jelölő szárnyak döbbentenek rá bennünket a két végletes pólus: a sátáni 
rossz és a szellemi jó közelségére, az egy emberben megférhetőségére.

Sokat töprengtem a képek előtt színek, az emelkedett lelkűség és a gyötrelem belső 
feszülésének okán. Talán nem is oldottam meg, mégis a lég Czinke Ferencibb lelket a Bukott angyal 
sorozat egyik képében éreztem meg. A lezuhant, sebzett, összeroppant angyal fájdalmas, összekötött 
kezekkel a reménytelenség iszonyatát éli át. Zuhanásában széttörtek darabokra az időbe 
visszavezető létrafokok. Nincs hát út és sejthető remény? A szélkerekek jelzik az időt. Az halad. De 
a magasság és az infemális mélység között van valami, ami megdobbantotta a szivemet. És ez a 
valami számomra katarzis. Három kis harang. Bennem belső hang szólalt meg: EZ NEM 
LÉLEKHARANG. EZEK HARANGOK.WEÖRÖS SÁNDORI kongással az ő nyelvükön:

Négy Majd
Fém Mély
Cseng Csönd
SZÉP! Leng
JÓ! Mint
HÍR! Hűlt
RANG! Hang!
És a lélek legalább magával megbékél.

Bodor Judit :Fák című linóleummetszete

Herold László 
ny.igazgató

- 2 8 -



Számítástechnika az iskolában

Az 1990/91. tanévtől a II. eves technika tantárgy keretében informatikai alapismereteket, számítástechnikát tanítunk. 
Kezdetben a C-64 gépekre, 1-2 IBM-XT gépre építettünk. Ez a felszereltség csak a legalapvetőbb ismeretek elsajátítására volt 
alkalmas, annak ellenére, hogy a COMMODORE-gépck szoftver-ellátottsága igen jó. Volt - elsősorban matematikából, fizikából - 
néhány jó tantárgyi program. A 80-as évek végén kezdődött iskolánk felszerelése IBM gépekkel. Évenként 1-2 géppel bővült a 
kabinet az iskola beszerzési lehetőségeinek függvényébe!; Pályázatoknak és az iskolai költségvetésnek köszönhető, hogy lassan, de 
mégis bővültek a számítástechnika oktatásának helyi felhasználásának keretei. így pályázat útján jutott könyvtárunk egy IBM 
géphez. A könyvtári szolgáltatások egyszerűsítése, meggyorsítása jól szemlélteti a számítógép felhasználásának lehetőségeit. A 
szakképzési alap által kiírt pályázat elnyerése is biztosította az iskolai költségvetés hozzájárulásával együtt további gépek vásárlását. 
Jelentősebb gyarapodást jelentett az 1992. évben a Számítástechnikai Kultúráért Alapítvány kiírására benyújtott pályázatunk 
eredménye. Ezzel alakult ki jelenlegi felszereltségünk. Lehetővé vált, hogy IBM-AT gépeken dolgozzanak C-64 gépek helyett. 
Folyamatosan bővült a tárgyak tanításában, tanulásában felhasználható programok köre. Rendelkezünk angol nyelvi 
oktatóprogramokkal egyéni tanuláshoz, tanórai felhasználáshoz. A fizika, kémia programok mind szimulációs kísérletek 
bemutatására, mind pedig egyéni tanulásra jól használhatók. Hasonló jellegű földrajz, történelem programokkal is rendelkezünk. 
Természetesen néhány C-64 még rendelkezésünkre áll. elsősorban demonstrációs célokra, a meglévő értékes szoftverek 
hasznosítására. Jelenlegi felszereltségünkkel a legfontosabb számítástechnikai ismeretek elsajátíthatók. A gyakorlatban legjobban 
hasznosítható a szövegszerkesztők ismerete: pályamunkák, versenydolgozatok készítéséhez szinte minden igényt kielégít pl. a 
CHÍWRITER szövegszerkesztő. Legnagyobb problémánk, hogy a nagylétszámú osztályokat két csoportra bontva is három- négy 
tanuló kerül egy géphez. Ez nagymértékben korlátozza az egyéni gyakorlási lehetőségeket.

A jövő terveiről:
Az említett pályázat elnyerésével szépen bővült a PC-gépekre készült világszínvonalú szoftver anyagunk is: WINDOWS 

3.1, LOTUS 1-2-3, VENTURA 4.0. Ezek az anyagok a már meglévőkkel együtt alkalmasak arra, hogy a gyakorlati életben 
közvetlenül felhasználható ismereteket nyújtsunk. Olyan ismereteket, amelyek segíthetnék az érettségi utáni elhelyezkedést is. Az 
említett programok alkalmasak komoly kiadványok szerkesztésére, nyomtatására. Ez a képzés egy indítandó fakultáció keretében 
képzelhető el. Ez a fakultáció felkészülési lehetőséget nyújtana arra is, hogy számítástechnikából felvételizzenek tanulóink. Ez azt 
jelentené, hogy egyik felvételi tárgynak választhatja a számítástechnikát. Reméljük, lesznek, akik élnek ezzel a lehetőséggel és 
sikeres felvételi vizsgát tesznek.

Jónás József 
tanár
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Miért volt számunkra fontos a Bolyai Kör?

M e rt...
... olyan lehetőségeket teremtett, hogy túllépve az iskolai tananyagon valami újba, 

izgalmasba kezdhettünk
... hallva diáktársaink előadásait a nem kedvelt tantárgyukban is felfedezhettünk érdekes 

elemeket
... az előadások elősegítették, hogy bekapcsolódjunk az egyetemi tudományos életbe 
... olyan téma felé orientált, amelyet az egyetemi TDK munkájában is feldolgozhattunk 
... megismerkedhettünk országos hírű tudósokkal, művészekkel 
... megoszthattuk gondolatainkat másokkal
... sokan közülünk ma már azt oktatják, amit a Bolyai Körön előadtak 
Ezeket a gondolatokat Kovács Gábor V. éves történelem-földrajz szakos tanárjelölt, 

iskolánk volt diákja és a Bolyai Kör aktív szereplője fogalmazta meg.

Évkönyvünk számára most felidézzük három év legemlékezetesebb pillanatait, 
legérdekesebb előadásait, hagyományainkat.

A már megszokott tudományos előadások mellett a körök kedves színfoltja lett az elsősök 
bemutatkozása, a külföldet járt diákok élménybeszámolója, az ünnepi emlékülések. Ezeket a 
foglalkozásokat mindig nagy érdeklődés kíséri, kíváncsian várjuk, hogy megismerkedjünk új 
tehetségekkel, új témákkal és kitekinthessünk hazánk határaink túl is. (Anglia, Nyugat-Európa, 
Finnország körút).

A fogadtatásról idézzük föl itt egy "felsős" néhány értékelő sorát az 1990/91. évi elsős 
Bolyai Körről"... a legfiatalabb évfolyam "ősbemutatóján" az idén is nagyot produkált, mondhatni: 
alkotott. A legkülönfélébb stílusú, tárgyú előadás hangzott el a legkülönbözőbb előadásmódban és 
eszközökkel. Hangszerek kavalkádja szólalt meg - nem is akármilyen szinten (fuvola, gordonka, 
gitár...).

A prózában szólók is kitettek magukért; Karinthy elmés monológjától kezdve, egy 
gömbvillámokról szóló szakmai színvonalú fizikai előadáson át egészen a székelyföldi 
hagyományokat taglaló beszámoló1 g. Hallhattunk verseket - köztük saját alkotást is -, szépprózát, 
élménybeszámolót kedvenc sportágakról ...

... jó volt nézni a kipirult rcokat, a csillogó szemeket, a kapkodó kézmozdulatokat, jó volt 
együtt nevetni, együtt figyelni éc lallgatni. Együtt örülni egy-egy sikeres szereplésnek, és együtt 
izgulni értük."

(Szentgyörgyi éka, a Bolyai Kör titkára 1991/92.)

Meghívott vendégeink 3ltak: Zombori Ottó csillagász (az UFOK-ról tartott előadást), 
Puszta Dóra (volt diákunk) Bojtár Endre, Margócsy István bemutatták a 2000 c. folyóiratot; 
dr.Sándor Tibor, a Madzsar József Megyei Kórház főorvosa (szintén volt diákunk) Mozaikok 
orvossá levésem történetéről címmel emlékezett vissza elmúlt éveire.

Ünnepi Bolyai Körök voltak:
Széchenyi István emlékülés; október 23. megünneplése Dr.Horváth István múzeumigazgató 

közreműködésével.
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Bemutatkozott a komplex esztétikai csoport, hallottunk részletes összefoglalót az 5 nagy 
világvallásról diákjaink előadásában, megnézhettük az USA-ba küldött videó-levelet iskolánk 
életéről.

Gubán Miklós számítógépes vírusok lélektana címmel tartott érdekfeszítő előadást.
A sok színes, érdekes előadásból a ”leg"-ek kerültek a Bolyai Napok tudományos 

ülésszakán bemutatásra, ezekből emelünk ki néhányat az évkönyv számára.
Magyar irodalom: - Sütő András művei tükrében (IV.C magyar l'aktos csoportja)

- "Én nem leszek a szürkék hegedőse" - művészetek találkozási pontjában
Ady költészete

- Halál és játék - Szilágyi Domokos költészetéről
Durányik Réka -IV.D

- Eötvös J: A falu jegyzője Gordos Balázs III.D
- Csokonai: Dorottya Pintér Zsuzsa IV.D 

Történelem - Mátyás emlékezete - II.C oszt.
- Buharin - Sepsi István IV.D
- Lovasszobor az ókortól napjainkig 
- Zachar Balázs III.A

- A kettős honfoglalás elmélete 
Párádi Andrea II.A

- Széchenyi emlékezete 
Cseh Blanka IV.D 
Saját Pál IV.C

- Minden történelem legenda? -
Történetírói iskolák rövid bemutatása - Longauer Katalin III.D 
Idegen nyelvek
- Az angol és az orosz konyhaművészet - III.D haladó angol és III.A orosz spec. csoportja
- Parlez-vous franglais? - Kökény Ivonn II.D
- The natural geography of the USA - Hegedűs Kinga IV.D
- Deutsche Lieder aus altér und neuster Zeit - III.A
- Schön ist ein Zilinder - II.A 
Matematika
- A pythagoreusok zeneelmélete - Tóth Krisztina III.B

Agg Veronika III.B
- A pythagoreusok geometriájának megjelenése a természetben és a művészetben - Szepesi 

Zoltán IV.D
- Stronhenge matematikája - Pila Erika IV.C 
Fizika
- Kísérletek iskolánk lézerével - Halmos György és Szabó Zoltán III.D
- Zajszintmérés iskolánkban - Géczy Éva III.C ; Juhász Edit III.B
- Hangtani kísérletek - Kurinka János III.B; Boda Zoltán III.C
- A gömbvillám - Kári Dániel I.D
- Lökéshullámok sebességének mérése 
Kabács Attila III.D; Skrabák Péter III.C

- Hallhatatlan hangok - Balogh Orsolya III.A
- Rakéták elve - ágyukísérlet - Fiikor Gábor II.D; Földi Péter II.B
- Színkeverés - Patakfalvi Zsolt III.C 
Biológia
- Környezetvédelem Svédországban - Csákvári Judit II.D

Heinz Frigyes III.D

- 3 1  -



- A vezetőbetegség mint korunk egészségügyi problémája 
Szabó Zoltán IV.D

- Higany-okozta környezetszennyezés és humánbiológiai hatása 
Jusztin Mónika III.C

Kémia
- a kétszínű mangán - Révay Tamás 11.D 
Földrajz
- Magyarország barlangjai - Kerekes Kornélia III.B; Manga Mihály IV.C
- A Dachstein-rnasszívumban jártunk - Bene Tünde II.A

A felvillantott kép színes, gazdag.Mutatja, hogy a Bolyai Kör iskolánk szellemiségének 
gyakorló fóruma.

Boronyainé Nagy Ágnes 
Dr.Dobány Irén 

tanárok

IV. D Of.: Székyné Sztrémi Melinda 1990/91
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A fizika "SÁV'-ról
Az alsó évfolyamokon a fizika tantárgy elmélyültebb tanulmányozására hoztuk 

létre és évek óta eredményesen működtetjük az u.n. "SAV"-ot. Az általános iskolai, 
elsősorban leíró, megfigyelő fizika-ismeretszerzést a középiskolában, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően egyre inkább elméleti, problémamegoldó stúdiumok váltják 
fel. Ez a szemléletváltás teszi szükségessé az elmélyültebb gondolkodás, problémakutató 
feladatmegoldás rendszeres gyakorlását.

A fizika "SAV"-ra azoknak az első-második osztályos tanulóinknak a figyelmét 
hívjuk fel, akik láthatóan az alapórákon is szélesebb körű érdeklődést, szorgalmat, megfelelő 
adottságokat mutatnak a tárgy mélyebb megismerése, elsajátítása és kreatív önfejlesztése 
iránt.

Nevezzük nevén: A "SÁV"-ot a két alsó évfolyamon a legfontosabb tehetség- 
felismerő, tehetségfejlesztő s mindez által a legfontosabb tehetséggondozó foglalkozásának 
tartjuk.

A sokévi tapasztalat szerint ezek az évfolyamonkénti 6-10 fős csoportok igen jó 
lehetőséget nyújtanak mind a csoportos elmélyült munkára, mind a kiemelkedően tehetséges 
tanulók nagyobb ütemű fejlődésére.

Mivel foglalkozunk a "SÁV"-on?
Természetesen elsősorban a heti két órában tanított tanórai tananyag elmélyítését, 

kiegészítését, kibővítését tartjuk fontosnak. Legalább ilyen fontos a szerepe néhány, az 
évfolyamon tanterv szerint még nem szereplő, de a további építkezés szempontjából 
elengedhetetlenül fontos terület megismertetése, begyakorlása. Az elmélyítés módja - 
ugyancsak hosszú évek tapasztalata szerint - sok-sok feladatmegoldás, kísérletezés és mérés. 
A távlati cél a készségek aktív, dinamikus fejlesztése mind elméleti, mind pedig néhány 
gyakorlati területen.

Fontosnak tartjuk a készségek fejlődésének folyamatos önkontrollját.
Ezért munkánk középpontjában van a versenyekre való állandó, folyamatos 

felkészítés. Az első megmérettetés az iskolai Bolyai háziversenyen történik. Ez mind 
mennyiségi /folyamatos részvétel/, mind minőségi /különböző nehézségű feladatok/ 
erőpróbát, erőfeszítést kíván meg a tanulóktól.

A másik megmérettetés - és ez már megyei, regionális, illetve országos elbírálású -a 
MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY. Itt már magas szintű felkészültségre, fizikai 
intelligenciára és igen biztos tudásra van szükség.

Néhány alkalommal sávosaink ott voltak az országos mezőnyben is, de a 
jellemzőbb inkább az, hogy hosszú évek óta a Bolyai I-II-os sávosai nyerik a megyei forduló 
első-második helyezéseit.

Elégedettek lehetünk-e az eredményekkel?
Az egyértelműen kimondható, hogy a "SÁV" nagyszerű tehetségfejlesztő 

foglalkozás. Minden esztendőben van néhány tehetséges, őszintén érdeklődő, a fizika 
tanulmányozására sok energiát fordító tanulónk, akikkel néhány év múlva OKTV 
versenyzőként, illetve jó teljesítményű egyetemistaként találkozunk.

Fontos és értékes foglalkozási forma, mert rendszerint mélyen megalapozza III-IV. 
osztályra az OKTV versenyzést, a fizika fakt-, majd később sok esetben a pályaválasztást is.

A rendszeres munka eredményeként szívesen állítanak össze előadást Bolyai-Körre, 
illetőleg a Bolyai Napok tudományos ülésszakára. Ami igazán nehézzé - nem is igazán teljes
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értékűvé - teszi a munkát, hogy a tanulók a gimnázium magasabb követelményeire való 
átállás idején ezt a kemény - bár szívesen vállalt - pluszt a délelőtti 6-7 órás tanulás után 
többnyire meglehetősen fáradtan a 8-9. órában végzik. De teszik, mert szeretik, mert önként 
vállalták.

Tehát mi a teendőnk?
Azt gondolom, feltétlenül lehetőséget kell ezzel a formával is teremteni az értékek 

fejlesztésére, az érdeklődés és tudás kibontakoztatására. De célszerű lenne anyag
átcsoportosítással, a tantárgyi szerkezet némi megváltoztatásával, újabb lehetőségek 
kimunkálásával könnyíteni és ugyanakkor eredményesebbé tenni tanítványaink, ezúttal 
sávosaink munkáját.

Herold Lászlóné 
tanár

IV. a Of.:Molnár Györgyné



História est magistra vitae

Nagyon-nagyon régi ez a közmondás, melynek tartalma mindig élő marad, fontos üzenetet 
közvetít a számunkra.

Hogyan érezzük vagy mit teszünk azért, hogy érezzük igazát? A történelem munaközösség 
minden évben igyekszik újítani, minél változatosabban közelebb hozni a tanulók számára a régi 
időket.

Az iskola aulájában többször rendeztünk kiállításokat, amelyek tartalmukkal, 
esztétikumukkal is élményt nyújtottak, (október 6., március 15.)

A történelmi vetélkedők, pályázatok is sok tanuló érdeklődését felkeltik. (Olvastam 
valahol, Széchenyi élete és munkássága, A "boldog békeidők", újság szerkesztése). Mindig kiderül, 
hogy milyen sok diák szereti a történelmet. Kutatnak, keresgélnek, érdekes dolgokat fedeznek fel és 
fedeztetnek fel. Nagy öröm számunkra a precíz, pontos olykor még a legkisebb részletekre is 
odafigyelő felkészültség. Lelkesedésük is példamutató.

A megemlékezések is fontos részét képezik munkánknak. Arra törekszünk, hogy mindig 
újszerűén, lehetőleg ne frázisokkal teletűzdelt műsorok szülessenek és hatásuk a lelkünk mélyéig 
jusson el,és a megemlékezés ott bújkáljon bennünk mindennap.

Mindig érdekes dolgokat tudhatunk meg a Bolyai Körökön is. Egy-egy órácskára 
elfeledkezhetünk a máról és visszautazhatunk a múltba és egy kis "szinielőadással" még a 
legnagyobb magyar is közelebb kerülhetett hozzánk.

A múzeum is segíti munkánkat, rendszeresen tartunk ott órákat és tárgyi dokumentumokat 
is kölcsönöznek.

De nem szabad kifelejteni a sorból a "komplex órákat" sem, melyeket kollégáink nagy 
lelkesedéssel és odaadással terveznek és tartanak meg, hogy egy-egy kor minél sokrétűbben 
(irodalom, történelem, ének-zene, rajz, képzőművészet), a maga egészében jelenjen meg a diákok 
előtt.

Sorolhatnánk még tovább, de egy biztos, hogy a történelem jelen van az iskolánkban és 
formálja életünket, véleményünket. De mégis:

"Csak az képes hatalmasan hatni, ki saját korának embere, míg ellenben ki korát megelőzi, 
csak halála után él,ki pedig korától elmaradt, élve is halott."

Kossuth Lajos
História est magistra vitae?
Íme néhány tanulói vélemény:
"Egy nép összetartozásához, hazájának megbecsüléséhez nélkülözhetetlen, hogy tisztelje 

saját maga történelmét. Mindenképpen megbecsülést érdemelnek azok az emberek, akik mindig a jó  
ügy szolgálatába álltak, hiszen talán nekik is köszönhető, hogy mi most itt lehetünk..."

"... a történelemből mindig példát vehetünk, elgondolkodhatunk rajta, hogy miért történt, 
mit kellett volna másképpen csinálni, és mit nem szabad tenni ezután. A történelmet mindig 
figyelembe kell venni, tanulni, okulni belőle."

"A történelmi folyamatokat, eseményeket ismeri a művelt ember. Tudja mikor, mi és hogyan 
történt. Ezek összessége kialakít, vagy legalábbis segít kialakítani egy világnézetet. A világnézetben 
benne foglaltatik a világról alkotott kép, nézet és vélemény. Maga a világnézet meghatároz egy 
erkölcsi normát, magatartást. Ezek hatására az ember okul a történelmi pillanatok hibáiból, tanul 
azok jó  oldaláról..."

"...  A történelem egészében és elemeiben is állandóan változó tényezőként határozza meg az 
életünket és az egész világot. Lényegében a világ képének változása a történelem. A világot, a 
történelmet nemcsak a fontos történelmi személyek események alakítják, amelyek a történelem
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könyvekben szerepelnek, hanem maga a "nép" , a földön élő emberek összessége. Számomra ez azért 
fontos, m e / t  <3 történelem alakításában én is részt veszek, bármilyen kis mértékben is. Ez idő alatt az 
ember tapasztalatokat, ismereteket szerez, melynek segítségével helyt tud állni az életben."

" . . .  semmi más nem hat úgy az emberek gondolkodásmódjára, mint a történelem."
Olyan sok mindent tudunk, olyan sok mindent megtanultunk már a régiekről és mégis 

olyan sok mindent nem tudunk még és olyan sok mindent kellene még megtudnunk. Ez a jövő  
feladata.

Ozsvártné Ladóczki Erzsébet
tanár

IV.b Of.:dr Peák Istvánné
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