
A hagyományok őrzése és a megújulás vágya - ezek ezeket, felvillantani hangulatukat, varázsukat. így olvas-
a fogalmak fémjelzik intézményünk azon bő két évét, 
melynek egyik jelentős dokumentumát, az iskola 
15. Évkönyvét tartja kezében a Kedves Olvasó. 
A hagyományteremtés és -őrzés, az újat akarás és a vál
toztatás szándéka végigkísérték a Bolyai János 
Gimnázium 32 évét; mindig olyan vezetése és neve
lőtestülete volt ennek az iskolának, akik hittek a múlt 
értékeinek előrevivő szerepében, de ugyanakkor 
megérezték az “új idők új dalait”.

Ennek a kettősségnek a jegyében fogalmazódott 
évkönyvünk néhány cikke is. Az iskola megtartóerejét 
jelzi talán, hogy a 30. születésnapon megalakult a Bolyais 
Öregdiákok Egyesülete megfogalmazva a segíteni akarás 
szándékát; az összetartozás, a kötődés erejét, majd 
egy év múlva a továbblépés lehetőségeit. Miről szól 
a krónika 1995/98-ban?

Az ünnepek jegyében telt ez a néhány esztendő:
1996- ban ünnepeltük az iskola fennállásának 
30. évfordulóját; (A Bolyai Napokra jelentettük meg 
jubileumi évkönyvünket - sorrendben a 14-et -, amely 
visszapillantott a 30 év történéseire, eredményeire, 
s dokumentálta a megelőző két év műhelymunkáját.)
1997- ben köszöntöttük a 75 éves várost; (Ünnepi Bolyai 
köri emléküléssel tisztelegtünk, felvillantva városunk 
múltját és jelenét, kultúráját és földrajzi adottságait; 
tanítványaink megrajzolták a modem várost, munkáikból 
kiállítást rendeztünk.) 1998-ban a 30 éves iskolagalériát 
(Köszöntöttük a Galéria alapítóit és azokat a művészeket, 
akik a 30 év alatt megtisztelték iskolánkat azzal, hogy 
elhozták hozzánk alkotásaikat, gazdagítva ezzel 
tanítványaink esztétikai kultúráját.).

Az ünneplés mellett azonban ott voltak a dolgos 
hétköznapok, a kemény munka, a tanár és diák számára 
egyaránt erőt próbáló mindennapi hajtás a tudásért, a jobb 
jegyért, a felvételiért. Talán minden szónál többet 
mondanak erről azok az eredmények, melyeket 
évkönyvünk végén gyűjtöttünk csokorba.

De minden szürke hétköznapot beragyog a tudás 
vágya és öröme, a megmérettetés szépsége és kihívása, 
a többet akarás küzdelme és hajtóereje, a megismerés 
kíváncsisága és boldogsága. Ezt ismeri fel naponta tanár 
és diák, erről tanúskodnak a versenyekről szóló cikkek.

Talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy 
színes programot kínáltunk, gazdag és változatos iskolai 
és iskolán kívüli tevékenységben volt részünk ezekben 
az években. Évkönyvünkben igyekeztünk összegyűjteni

hatunk az énekkar szerepéről; a versmondás öröméről; 
a zenés életmód-programokról; a megelőzési napról, 
a sportolási lehetőségekről és az új kezdeményezésekről; 
a város életében is fontos szerepet játszó Európa Nap 
eseményeiről: a svéd sátor, a verseny és a konferencia 
előkészítéséről és lebonyolításáról; az utazások, 
cserekapcsolatok, ösztöndíjak felejthetetlen élményeiről. 
S még felsorolni is nehéz, hány program és esemény 
zajlott ebben az időszakban.

Az elmúlt két évben „referencia” iskola és „promoter” 
iskola lettünk, eleget téve a kor kihívásainak, 
az európaiság követelm ényeinek. A Nemzeti 
Tankönyvkiadó és a Socrates Nemzeti Iroda 
program jaiba való bekapcsolódás nem pusztán 
a megmérettetés, de a továbblépés lehetőségét, az új utak 
és formák keresését is magában foglalja.

Mérföldkő is egyben ez a bő két tanév nemcsak 
a Bolyai János Gimnázium történetében, de az egész 
magyar iskolarendszerben is. A változást az 1993. évi 
Közoktatási törvény 1996-ban jóváhagyott módosítása 
hozta, mely erőteljesen megreformálta a tanügyet. 
A külsődleges, formai jegyeken túl (az osztályok 
szám ozásának változása) erőteljes tartalm i 
modernizációra is sor került: életbe lépett a NAT. 
Új és szokatlan feladatot kaptak a nevelőtestületek: 
pedagógiai program és helyi tanterv írására 
kényszerültünk a megfeszített napi munka és a 20 órára 
emelt kötelező óraszám mellett. Elkészült, nagy vitát 
kavart majd hivatalos lett az alapműveltségi vizsga 
valamint az új típusú érettségi vizsga koncepciója. 
Törvények, rendeletek és dokumentumok útvesztői 
riasztanak és terhei nehezedenek ránk.

Tanár, diák és szülő együtt formálja, alakítja az iskola 
önarcképét, határozza meg szabályait és elvárásait, 
dolgozza ki arculatát, új távlatait megőrizve azt a szelle
miséget, amelyet a 32 év alkotó műhelyében kialakí
tottak az elődök.

M érföldkőhöz érkeztünk tehát, ahonnan egy 
m egváltozott iskolavezetés, egy m egfiatalodott 
nevelőtestület az új törvények alapján új alapokra 
helyezett és átalakított dokumentumaival elindulhat 
a 32 évvel ezelőtt meghatározott úton, és tovább léphet 
új csúcsok meghódítására, új távlatok felfedezésére.

Székyné Sztrémi Melinda
igazgató
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1 9 9 5 /9 6 . 1996 /9 7
1. Az osztályok száma: 17 17
2. Tanulók létszáma: 537 528
3. A tanulók megoszlása

a) Lakóhely szerint:
salgótarjáni: 345 349

vidéki: 192 179
b) Korosztály szerint:

általános iskolás: 65 69
gimnazista: 441 426

szakképzésben résztvevő: 31 33
c) Évfolyamonként:

7. évfolyam: 34 fő 36 fő
8. évfolyam: 31 fő 33 fő
9. évfolyam: 109 fő 118 fő

10. évfolyam: 102 fő 111 fő
11. évfolyam: 95 fő 104 fő
12. évfolyam: 135 fő 93 fő
13. évfolyam: 31 fő 33 fő
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Az iskola vezetői, tanárai
IGAZGATÓK:

Dr. Szabó Istvánná 1988-1996
biológia-kémia 1975-1996

Székyné Sztrémi Melinda 1996-
magyar-orosz-német 1981-

IGAZGATÓHELYETTESEK:

Kapás Józsefné 1970-1996
matematika-fizika 1966-1996

Kiss Ernőné 1996-
angol-orosz 1976-

Székyné Sztrémi Melinda 1995-1996
magyar-orosz-német 1981-

Tolnai Gábor 1996-
matematika-fizika 1974-1984, 1989-

GAZDASÁGI IGAZGATÓ HELYETTES:

Zeke Józsefné 1984-, 1984-

TANÁRAINK;

Antal Gábor matematika-fizika 1969-1996

Árpád Sándor történelem-orosz 1973-

Árpádné Vincze Marietta magyar-történelem 1986- 

Bajnóczi Éva magyar-német 1991-

Bagyinszki Boglárka biológia-kémia 1996-

Batki Arnold angol 1997-

Berencsikné Gedeon Hajnalka földrajz-rajz 1987- 

Boronyainé Nagy Ágnes magyar-történelem 1974-1996 

Bulyovszkyné Borók Edit német-orosz 1984-

Cserkúti Edit testnevelés-matematika 1981-

Deák Norbert matematika-fizika-számtech. 1995- 

Dembrovszky Zsuzsanna orosz-történelem-francia 1985- 

Földi Sándorné magyar-orosz 1980-1996

Gedőcziné Berger Mária történelem-angol 1984- 

Gressainé Lóránt Lujza matematika-rajz 1997-

Gordos Beáta német 1994-1995

Gyarmati Attila biológia-kémia 1990-

Herczeg Vince testnevelés-biológia 1992-1996

Holesné Csige Ilona történelem-orosz-angol 1987- 

Jónás József matematika-ábrázolástan. 1966-1997 

Juhász Zsuzsanna matematika-fizika 1985-

Kaiser Krisztina német 1995-1996

Kancsulik Attiláné magyar-népműv. (könyvtáros) 1992- 

Kelemen Gábor matematika-fizika 1996-

Kertai Józsefné biológia-kémia 1966-1996

Konti Csilla matematika-fizika 1986-

Kuntz Orsolya magyar-német 1990-

Lékóné Lantos Zsuzsanna magyar-orosz-írancia 1985- 

Molnár Györgyné matematika-fizika 1972-

Molnár Péter rajz-művtört.-ábrázolás 1995-1996 

Ózsvárthné Ladóczki Erzsébet történelem-latin 1990-1996 

Paróczai Csaba történelem-német 1996-

Paróczainé Varga Ildikó matematika-kémia 1996- 

Pálfalvai Zoltán testnevelés 1985-

Dr. Peák Istvánná matematika-fizika 1972-

Radics István rajz 1996-1997

Reszoly Gusztávné számítástechn.-informatika 1995- 

Rozgonyi István matematika-ének-zene 1971-

Siklósi Zoltán történelem-ének-zene 1996-

Sóvári László magyar-történelem 1996-

Szabóné Básti Csilla angol-orosz 1995-

Szabóné Kaposi Dóra testnevelés-biológia 1993-1997 

Szászné Molnár Zsuzsanna német-filozófia 1994- 

Széky Miklós földrajz-számtechn. 1987-

Tóth Zoltán Zénó testnevelés-matematika 1997-
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1 Az iskola vezetői, tanárai —
Tótok Katalin magyar-angol 1993-

Dr. Tuba Gáborné fizika-kémia 1966-1996

Turcsányi Marianna orosz-német 1990-

Vargáné Kaszás Erika angol-orosz 1991-

Vargáné Szentgyörgyi Réka magyar-német 1997-

Vinkóné Kovács Mária magyar-orosz 1984-

Viszoczky Gabriella angol-orosz 1993-

Viszoczky Zsuzsanna matematika-fizika 1996-

Zsiveráné Fekete Borbála angol-orosz 1981-

IDEGEN NYELVI LEKTOROK:

Kevin Allsopp angol nyelv 1994-1996

Peter Michael Robinson angol nyelv 1996-

ÓRAADÓK:

Dr. Antal Elememé német nyelv

Dr. Dohány Irén kémia

Herold László magyar

Herold Lászlóné fizika

Kapás Józsefné matematika

Kertai Józsefné biológia

Kósy Nándor testnevelés

Krizsanyik Róbert német nyelv

Laczkó Sándor testnevelés

Nagy né Hajdú Györgyi drámapedagógia

Simon Tibor földrajz

Szabó Ferencné országismeret-idegenvezetés 

Tolnai Nándor testnevelés

1995-1996

1995-1996

1995-1996

1995- 1996

1996- 1998 

1995-1996 

1995-1996 

1995-1996 

1995-1996 

1995-1996

1995- 1996 

1995-

1996- 1997
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ESEMÉNYNAPTÁR
1995/96

Augusztus
Alakuló értekezlet 
Hatosztályos tábor
Munkaközösség-vezetők megbeszélése 
Osztályfőnökök megbeszélése 
Javítóvizsga 
Tanévnyitó értekezlet

Szeptember
Elsősök napja 
Tanévnyitó
5. évfolyam felvételije 
Az iskolaszék ülése 
12. évfolyamos osztálykirándulások 
9. évfolyam összevont szülői értekezlet 
Osztály szülői értekezletek

Október
Osztályfőnöki, munkaközösségi, szakköri, 
sportköri megbeszélések 
Évi munkatervek elkészítése 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 
Háziversenyek indítása 
Osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése 
Megemlékezés 1956-ról, a köztársaság 

kikiáltásáról
Ki tud többet Bolyai Jánosról? - vetélkedő 
Japán vendégek érkezése 
Első osztályosok avató ünnepsége 
Vers- és prózamondó verseny 
Szülői fogadó délután

November
Nevelési értekezlet: munkaközösségi nap 
8. osztályosok nyílt hete 
Iskolai hangverseny
8. osztályosok szülő számára szülői értekezlet 
Szülői fogadó délután

December
AIDS elleni világnap 
OKTV versenyek 
Idegen nyelvi karácsony 
Hegedűs Morgan emlékülés 
Karácsonyi ünnepség 
5. évfolyam első félév vége 
Téli szünet

Január
Szalagavató
Osztályozó értekezletek 
Első félév vége

Február
Félévi értesítők kiadása 
Félévi értekezlet

II. évfolyam számára faktos előkészítő szülői 
értekezlet

Szülői értekezletek 
Farsangi bál 
Hangverseny
Hatodik osztályos tanulók szülői számára 

tájékoztató szülői értekezlet 
Alapítványi bál
8. osztályosok jelentkezési lapjainak beadása 

Március
Nőnapi megemlékezés
Megemlékezés a nemzeti ünnepről - túra
Hangverseny
Szülői fogadó délután
Diáknap
Német csere: a német vendégek érkezése 

Április
Tavaszi szünet
Tantestületi kirándulás: Erdély 
Nevelési értekezlet:

meghívott előadó: dr. Szabados Lajos 
A Föld napjáról való megemlékezés 
A diákok zenés előadói estje 
Szülői fogadó délután 
Osztálykirándulások

Május
Bolyai Napok 
Ballagás
5. évfolyam II. félév vége 
írásbeli érettségi vizsgák 
Közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák 
Felvételi a hatosztályos gimnáziumba 
Az érettségi dolgozatok megtekintése 
A kórus kirándulása

Június
Szülői értekezlet a hatosztályos gimnáziumba 

felvett tanulók szülői számára 
5. évfolyam szakmai vizsgája 
NAT-os konferencia 
Megelőzési nap az alsóbb éveseknek 
Osztályozó értekezletek 
Kirándulás
Szóbeli érettségi vizsgák 
Tanévzáró ünnepély 
Beiratkozás
Tanévzáró tantestületi értekezlet 
Német csere - a magyar diákok kiutazása

Július
Angol nyelvtanfolyam 

Augusztus
ODK kirándulás - Olaszország
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ESEMÉNYNAPTÁR
1996/97

Augusztus
Tábor a 7. és 9. osztályosok számára
5. évfolyam - jelentkezési lapok
beadási határideje
NAT továbbképzés
Nyitó értekezlet
Javítóvizsgák
Az “Elsősök napja”
Munkaközösségi értekezlet - a tanév tervezése

Szeptember
Tanévnyitó
5. évfolyam felvételi vizsgája 
A kórus látogatása Finnországba 
A 12. évfolyam tanulmányi kirándulása 
Szülői értekezletek 
Szülői választmány ülése

Október
Schumann-verseny 
Október 6-i megemlékezés 
Francia cserekapcsolat

- a magyar diákok kiutazása 
Október 23-i megemlékezés
Ki tud többet Bolyai Jánosról?

- vetélkedő a kezdő évfolyamok számára 
Jelvényavató ünnepség - Gólyabál
Szülői fogadó délután 
Radics István kiállítása 
Osztályfotók készítése 
Közgyűlési döntés
a párhuzamos hatosztályos indulásáról 

November
Nevelési értekezlet - munkaközösségi nap 
Nyílt napok a 8. évfolyamosok részére 
Szülői értekezlet a 8. osztályosok szülei számára 
Szülői fogadó délután 
A Nemzeti Tankönyvkiadó referencia 

iskolájaként tankönyvbemutató és vásár 
Filharmónia hangverseny 
Az első Európa-Nap konferencia

December
OKTV versenyek
Idegen nyelvű karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Szempontok a Pedagógiai Progamhoz a tantestület, 
az Iskolaszék, az SZMK és a DÖK számára 
Téli szünet
Helyi tanterv-készítő foglalkozás 
Koszorúzás december 8-a tiszteletére

Január
Szülői fogadó délután 
Szalagavató
Első félév vége - osztályozó konferencia 

Február
Félévzáró értekezlet - értesítők kiosztása 
Farsangi bál 
Alapítványi farsang 
A továbbtanulási lapok elküldése 
A 8. osztályosok jelentkezése 
Jelentkezés az érettségi vizsgára 
Faktválasztás
Szülői értekezlet a hatodik osztályosok szülei számára
Szülői értekezletek
Farkas Lajosné kiállítása
Iskolai hangverseny
Iskolaszék ülése
8. osztályosok felvételi vizsgája

Március
Március 15. - emléktúra 
A Honfoglalás c. film megtekintése 
Szülői választmány ülése 
Szülői fogadó délután 
Diáknap
Varga István kiállítása
Francia csere - a francia diákok érkezése
Német csere - a német diákok érkezése
A német diákszekció részvétele az EU-napon
Tavaszi szünet
31 órás foci
Iskolai nőnapi hangverseny
Monitor vizsgálat a 10. c osztályban
Rock koncert - zenekarok bemutatkozása
A Szép Magyar Beszéd és az
Irinyi Kémia verseny megyei fordulójának rendezése

Április
Nevelési értekezlet:

Pedagógiai Program előkészítése 
Osztálykirándulások 
75 éves a város - ünnepi Bolyai Kör 

- kiállítás tanulóink rajzaiból 
Megemlékezés a Föld napjáról 
Európa Nap 
ODK Tátra túra 
Palócország kiállítás
Sing Sing együttes a drog ellen az ORFK-val 
Iskolai hangverseny 
Nyugdíjas találkozó
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ESEMÉNYNAPTÁR
1996/97

Május
Bolyai Napok

- Alapi István szólólemez-bemutatója
- BÖDE közgyűlés
- Birkás Babett kiállítása 

Ballagás
írásbeli érettségik 
Közös írásbeli érettségi-felvételik 
Az érettségi dolgozatok megtekintése 
Anyák napja

- megemlékezés
Felvételi a hatodikos tanulók részére 
Madarak és fák napja

- megemlékezés
Finn vendégek és a kórus fellépése 
a zeneiskolában
Pedagógusnap a DÖK szervezésében

Június
A 13. évfolyam szakmai vizsgája 
Megelőzési nap az alsóbb éveseknek 
Túra
Szóbeli érettségik 
Tanévzáró ünnepély 
Beiratkozás 
Finn vendégek
Szülői értekezlet a 7. osztályba felvett tanulók 

szülei számára
Polgármesteri fogadás és dicséret 
a jó tanulmányi munkáért 
Tanévzáró értekezlet
Szülői értekezlet az Angliába utazók szülei számára 
Angliai út
Német csere: magyar diákok kiutazása 

Augusztus
ODK út Spanyolországba
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Iskolánk meglévő önarcképe
és készülő pedagógiai programja

A Bolyai János Gimnázium azon intézmények közé 
tartozik, ahol nem okozhat különösebb feszültséget az 
1996-ban módosított 1993-as Közoktatásról szóló 
törvény azon kitétele, hogy az iskolák készítsék el peda
gógiai programjukat, határozzák meg önmagukat. Ez az 
intézmény 32 éves fennállása alatt olyan vezetőket és 
nevelőtestületet tudhatott magáénak, akiknek a folyto
nosság, a hagyományok őrzése és tiszteletben tartása, 
a meglévő értékek továbbfejlesztése volt a vezérelve. így 
termtődött meg az iskola sajátos arculata, önarcképe, 
helyi és országos viszonylatban is elismerést kiváltó 
helye, vagyis pedagógiai programja. Ennek írásos 
változata is elkészült 1992-ben “A m inőség elvét 
tudatosan vállaló és teljesítő iskolák céltámogatására ” 
kiírt pályázat részeként. Készülő pedagógiai programunk 
kiinduló pontja is ez a dokumentum.

Az 1996/97. tanév az iskolaközösség számára 
az önvizsgálat éve volt. Ez a folyamat lényegében már 
az ezt megelőző tanévben megindult a “Milyen iskola 
vagyunk? ” és “Milyen iskolát akarunk? ” kérdéskör 
megvitatásával a munkaközösségek és a nevelőtestület 
szintjén; valamint a diákok tanáraikról írt értékeléseivel, 
véleményével. Az 1996/97. tanévben az iskolavezetés 
által kidolgozott kérdések segítették az önarckép további 
csiszolását, a célok, távlatok megjelölését. Ezek a kérdé
sek az iskolát létrehozó legfontosabb közösségek körét 
késztették arra, hogy részt vegyenek a pedagógiai 
program kialakításában. Ily módon fogalmazta meg 
véleményét a diákság, a szülői társadalom, az iskolaszék 
és a nevelőtestület.

A diákoknak az alábbi kérdésekre kellett válaszolniuk:
1. Milyennek tartod iskolánk követelményeit? 

Egységes -e a tanárok részéről?
2. Milyennek ítéled meg az iskola értékelési rendszerét 

(osztályzatok száma,aránya, milyensége, rendszeressége 
stb.). Milyen változásokat javasolsz ezen a területen?

3. Milyennek látod a tanár-diák viszonyt?
4. Melyek iskolánk légkörének meghatározó vonásai? 

Min változtatnál?
5. Véleményed szerint hogyan lehetne iskolánkban 

fegyelmezettebbé tenni a munkát?
Az osztálydiákbizottságok által elkészített osztály

összesítőket a diákönkormányzat vezetői összegezték.

A szülők is hasonló jellegű kérdéseket kaptak:
1. Milyen embereket neveljen a Bolyai János 

Gimnázium? Mi legyen a nevelési koncepciónk lényege?
2. Milyennek tartja iskolánk követelményeit? Hogyan és 

milyen módon lenne célszerű változtatni ezen?

3. Milyennek ítéli meg a szülői ház és iskolánk 
kapcsolatát? Milyen hagyományos és új formákat tart 
szükségesnek? Melyiket érzi öncélúnak, fölöslegesnek? 
Milyen ötletei vannak az iskolával való kapcsolattartás 
tartalmasabbá tételére?

4. Milyennek ítéli meg az iskola értékelési rendszerét 
(osztályzatok száma,aránya, milyensége, renszeressége, 
stb.); milyen változásokat javasol ezen a területen (szöveges 
értékelés, témazárók, évfolyam felmérések, stb)?

Osztályonként a szülői munkaközösség választott 
tagjai összesítették a véleményeket, majd a közös 
állásfoglalást ismertették a szülői munkaközösség 
választmányának gyűlésén, illetve az írásos anyagot 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője kapta meg.

Az iskolaszék tagjai számára összeállított kérdések:
1. Milyen iskolát akarunk?

a) Helye, szerepe a vciros oktatásában
b) Legfőbb nevelési és oktatási céljaink meghatározása

2. Milyen műveltségi területeket kezeljen kiemelten 
az iskola?

3. Az iskola és a szülői ház kapcsolatának formái, 
módszerei, gyakorisága.

4. Hogyan lehetne hatékonyabbá, az iskola szervesebb 
részévé tenni az iskolaszék munkáját?

Az iskolaszék ülésén fogalmazódott meg a szervezet 
közös álláspontja.

A nevelőtestület két fordulóban kapott kérdésekety
így gondolhatta  át minden pedagógus okta tási , 
nevelési célkitűzéseinket:

I. rész
1. Kik, milyen szervezetek, csoportok (iskolán belüli 

és kívüli) vegyenek részt az iskola arculatának kiala
kításában?

2. Milyen alapvető célokat határozzon meg a Bolyai 
János Gimnázium?

3. Milyen em bereket neveljen a Bolyai János 
Gimnázium? Mi legyen a nevelési koncepciónk lényege?

4. Melyek iskolánk légkörének meghatározó vonásai? 
Min változtatnál?

5. Oktató-nevelő munkánkban milyen szerepe van - 
véleményed szerint - a tanár-diák viszonynak? 
Milyennek látod ezt a kapcsolatot iskolánkban?

6. Milyennek tartod iskolánk követelményeit? Hogyan 
s milyen módon lenne célszerű változtatni ezen?

7. Milyennek ítéled meg a szülőkkel való kapcsolatot? 
Milyen hagyományos és új formákat tartasz szüksé-

- 1 2 -



Iskolánk meglévő önarcképe
és készülő pedagógiai programja

gesnek? Melyiket érzed öncélúnak, fölös-legesnek? 
Milyen ötleteid vannak a szülőkkel való kapcsolattartás 
tartalmasabbá tételére?

8. Milyen ötleteid vannak a “nyitás” új formáira? (Újabb 
cserekapcsolatok, intézmények, Európai Unió, stb.)

II. rész
1. Az ellenőrzés mely formáit tartod meghatározónak 

intézményünkben? Milyen új ötleteid vannak ezen a területen?
2. Az értékelés mely formáit érzed célravezetőnek? 

(osztályzás? hány osztályzat, írásbeli-szóbeli jegyek 
aránya, félév-szöveges értékelés, stb)

3. Mi a véleményed a vizsgarendszerről? Hol és mikor 
tartod célszerűnek a vizsgáztatást? (év végi, tantárgyat 
záró vizsgák, faktos vizsgák, stb.)

4. Szükség van-e egységes eredménymérésre? 
Ha igen, milyen jellegű mérést javasolnál? (vizsga, 
tesztláp, évfolyamonkénti egységes témazáró)

5. Milyen meglévő tanórán kívüli foglalkozásokat, 
kötelező foglalkozásokon kívüli formákat tartasz jónak? 
Mivel bővítenéd a kínálatot?

6. Milyen módszereket tartanál hasznosnak a tehetség- 
gondozás és a felzárkóztatás terén?

7. A jövőben hogyan képzeled el a felvételi eljárást? 
Szükség van-e változtatásra a szerkezetváltás hatására 
(évente két hatosztályos, két négyosztályos) a felvételiben?

8. Hogyan lehetne iskolánkban fegyelmezettebbé tenni 
a munkát?

Az áprilisi nevelési értekezleten volt arra lehetőség, 
hogy az összesített vélemények alapján megfogal
mazódjék a változtatás igénye, iránya és lehetőségei.

Megnyugtató volt valamennyiünk számára, hogy 
a kisebb-nagyobb nézetkülönbségek, viták ellenére, 
ill. azok mentén megszületett egy közös akarat; tanár, 
diák és szülő nagyvonalakban ugyanazt a nevelési
oktatási célt, ugyanazt az értékrendet, ugyanazt az irányt, 
ugyanazt a koncepciót fogalmazta meg, ugyanazt 
a követelményt, elvárást támasztotta tanár és diák elé.

Ezen a nevelési értekezleten fogadtuk el azt is, hogy 
milyen problémakörök, kérdéscsoportok kerüljenek be 
pedagógiai programunkba. Vagyis elkészült a program váza.

Még ezen tanév végén létrehoztunk egy 5 főből és 
az iskolavezetésből álló csoportot, akik vállalták, hogy 
a nyári szünidőben hozzáfognak a program részletes 
kidolgozásához, felosztva a területeket s a rendelkezésre 
üllő információk alapján elkezdik a megszövegezést.
, Az 1997/98. tanév a megszövegezés és véglegesítés 
eve. Augusztus végén vitatta meg a pedagógiai program
készítő bizottság az elkészült anyagot, hogy a tanévnyitó

értekezleten a nevelőtestület bepillantást nyerhessen 
a nyers változatba. Újabb viták, egyeztetések 
következtek, több fordulóban tovább csiszoltuk, 
finomítottuk az elkészült szövegeket, újabb pontokkal 
egészítettük ki a már meglévőket, bővítettük a törvény 
adta lehetőségeket.

Közben elindult a helyi tantervek vitája. Hatosztályos 
gimnázium lévén, el kellett készítenünk a 7. osztály 
átmeneti NAT-kompatibilis tanterveit. A munka
közösség-vezetők az előző tanév értékelésével egyidőben 
a nyitóértekezletcn megfogalmazták a tantárgy helyét, 
szerepét iskolánkban. Ezáltal könnyebbé vált az 
óraszámok vitája, majd a fenntartóval való egyeztetés 
következett. A munkaközösségek ismerkedtek a már 
megjelent helyi tantervekkel, vizsgálták, melyik vagy 
mely részlet adaptálható a mi viszonyainkhoz. Ezt a 
novemberi munkaközösségi napon vitatták meg a 
kollégák. Lassan kialakultak a végleges óraszámok, 
tantárgyi elnevezések és december elejére elkészültek a 
munkaközösségek átmeneti makro-tantervei.

December utolsó hetében nevelőtestületünk elfogadta 
- a diákönkormányzattal és a szülői testületekkel való 
egyeztetés után - a pedagógiai program végleges 
változatát. Megszületett önarcképünk mottója is, melyet 
Németh Lászlónak a Névadó ünnepre írt köszöntőjéből 
kölcsönöztünk.

"... De jelenthet a Bolyai név ... többet, programot is.
Jelképes, hogy ezt választottuk vezérlő gondolatként. 

Bennefoglaltatik mindaz, amit Pedagógiai Progra
munkban kifejezni szándékoztunk.

Jelenti a Bolyai-szellemiség továbbvitelét, a hagyo
mányok ápolását, a jó értelmű “bolyais-mentalitás” 
őrzését; a gimnázium alapvető profiljának való 
eredményes megfelelést: a továbbtanulásra való 
felkészítést, a tehetséggondozó iskola szerepének 
vállalását, a magas szintű szakmai követelményt tanártól 
és diáktól, az egészséges versenyszellem megteremtését, 
a versenyeztetést. De jelenti a gyermek-központú, jó lég
körű, de szigorú iskola kialakítását, az emberi méltóság 
tiszteletben tartását, a jó hangulatot, a derűt, a humort is.

Az elődeink megkezdte úton kívánunk tovább 
haladni, de a kor kihívásainak eleget téve új irányokat, 
formákat és lehetőségeket keresve.

Bízunk benne, hogy nevelőtestület, tanulóifjúság és 
szülői társadalom  közös akaratából létrehozott 
pedagógiai programunk a hitvalláson túl törvény, kínálat 
és lehetőség is egyben.

Székyné Sztrémi Melinda 
igazgató
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A matematika B fa ku ltá c ió  helye és szerepe
a Bolyai János  ̂-Gimnáziumrmitematika oktatásában

Isk o lán k b an  - 4 év kihagyással - 1981-től 
tan ítu n k  B fa k u ltá c ió b a n  m a tem a tik á t. 
A tapasztalat azt m utatja, hogy erre a képzési 
formára szinte mindig vannak jelentkezők. Jelenleg 
is két ilyen fakultációs csoport van az iskolában, 
egy a 12. évfolyamon (14 fővel) és egy a l l .  évfo
lyam on (18 fővel). Ez a képzési form a igen 
eredményes, évek óta teljes létszámban veszik fel 
közü lük  ta n u ló in k a t k ü lönböző  fe lső - 
oktatási intézményekbe.

G im názium unk  e lső so rb an  fe lső fo k ú  
tanulmányokra készit fel, s elsődleges célja az, 
hogy a tanulókat képessé is tegye a felsőfokú 
tanulmányok elvégzésére. A B fakultáció biztos és 
alapos ism ereteket, tudást nyújt ahhoz, hogy 
főiskolára, egyetemre felvett tanulóink számára 
b iz to s ítsa  a zök k en ő m en tes  á tá llá s t ,  s azok 
felsőfokú tanulmányaikat el is tudják végezni.

visszatérjünk rá, s egyetemi felvételi feladatokon 
k e resz tü l g y ak o ro lju n k . így külön egyetem i 
felvételi feladatmegoldó foglalkozásokra nincsen 
szükség. Mód van arra is, hogy a tananyagban 
periférikusán érintett részekre több időt tudjunk 
szánni (skatulya-elv, nevezetes egyenlőtlenségek, 
gráfok, stb.), s így egy-egy problém át többféle 
m ódon tudunk  m ego ldan i, ez te rm észe tesen  
mélyebb ismereteket nyújt. Lehetőség van arra is, 
hogy szinte m indent b izonyítsunk, ami a ta n 
anyagban előfordul, s amit felhasználunk - ez az 
elmélyült munkát, a diszkussziós készséget segíti 
elő. Sikerült annyira felkelteni a tantárgy iránti 
érdeklődést, hogy tanulóink a tanárón kívül is 
szívesen foglalkoznak matematikával. Tanulóink 
jó eredm énnyel szerepeltek a Magyar Televízió 
REPETA-MATEK sorozatában (K aiser Zoltán  - 
Csalogány K ároly).

Ezen oktatási forma létjogosultságát erősíti 
az is, hogy a modern matematika egyre nagyobb 
szerepet játszik minden tudományban. Ma már sok 
tudom ány  b e lő le  m eríti leg főbb  a la p e lv e it: 
a fizikán kívül a közgazdaságtan, a szociológia, 
a kémia, a biológia, de a bölcsészettudományok 
és a művészetek esetén is serkenti a matematika az 
alkotást.

A B fakultációs tanterv heti 7 órában lehetőséget 
ad arra, hogy a legtehetségesebb, a matematika 
iránt fokozottabban érdeklődő tanulók magasabb 
sz in ten  ta n u ljá k , m élyebben  sa já títsá k  el 
a tananyagot. Az idejáró tanulók matematikusként, 
fizikusként, program tervező m atem atikusként, 
kö zg azd ászk én t k ívánnak  to v á b b ta n u ln i, 
vagy csak a m atem atika  irán ti érdek lődésük  
sokoldalúbb, többet szeretnének tudni. A heti 7 óra 
lehetőséget ad arra, hogy egy-egy problém ával 
mélyebben foglalkozzunk, többször, több irányból

Csalogány Károly 1997-ben az OKTV tizedik 
helyezettje lett. Az elmúlt tanévben a DR. PEÁK 
ISTVÁN megyei matematika versenyen a negye
dikesek versenyén (Csalogány Károly), s a harma
dikosok versenyén is (V incze R óbert) az első 
helyezést B fakultációs tanulóink szerezték meg.

A kis létszámú csoport jó  lehetőséget teremt a 
differenciált foglalkozásra, a tehetséggondozásra, 
s arra, hogy m inden tanulóra egyénileg is oda 
lehessen figyelni.

Rem élhetőleg továbbra is lesznek tanulóink, 
akik ezt a képzési formát választják, s a gimnázium 
faktos kínálatában továbbra is szerepel a m ate
matika B fakultáció.

Dr. Peák Istvánná 

a matematika munkaközösség vezetője
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Tehetséggondozás fizikából
K orunkat méltán nevezik a tudományos-technikai a középiskolákban próbáljon minél korszerűbb

forradalom felgyorsulása időszakának. A relativitás- 
elmélet ismerete nélkül is tapasztalhatjuk, hogy egyre 
rövidül az az idő, ami alatt az alapkutatások 
eredményeitől a technikai megvalósuláson át a minden
napok gyakorlatává válik egy-egy tudom ányos 
felfedezés. Óriási mennyiségű és integráltságú technikai 
környezetben élünk. Ami ma élenjáró, modern, 
naprakész, pár hónap, év múlva már avíttnak számít. 
Ez a XX., helyenként XXI. századi technika határozza 
meg életünknek szinte minden pillanatát.

Megdöbbentő, hellyel-közzel tragikus, hogy az átla
gos emberi ismeretek mennyire elmaradtak ettől a viha
ros ütemű fejlődéstől. Ma, amikor a tévékészülék minden 
háztartás nélkülözhetetlen kelléke, az átlagemberek döntő 
többsége a leghalványabb ismerettel sem rendelkezik a 
televíziós adás-vétel alapelveiről, de még a képcsőként 
szolgáló katódsugárcső működéséről sem. Ugyanez talán 
még fokozottabban igaz a számítás-technika-informatika 
eredményeire, a hardver oldal fizikai alapjainak 
ismeretére, illetve ezek hiányára. Nem állítom, hogy ez 
a “technikai, természettudományos analfabétizmus” az 
utóbbi évtizedek term éke, hiszen 
e század első felében kb. ugyanilyen keveset értett 
az átlagember a rádiózásból is, és gyanítom, hogy 
az első gőzhajón utazó emberek sem voltak tisztában 
a termodinamika legújabb eredményeivel.

Azt azonban bizton állíthatom, hogy az átlagos 
természettudományos és technikai ismeretek és a 
tudomány legújabb eredményei között jelentősen nőtt 
az amúgy sem kis szakadék. Ehhez még számítsuk hozzá 
azt a társadalmi közhangulatot, amely bocsánatos 
bűnnek, ne adj’ Isten, jópofának tartja ezt a fajta 
analfabétizmust.

Az iskolára hárul tehát - a tudományos ismeret- 
terjesztés intézményesített, jól bejáratott rendszerének 
megingása miatt - az a feladat, hogy az előbb említett 
szakadékot próbálja csökkenteni. ( Más kérdés persze, 
hogy a társadalmi elvárások, igények, a műszaki 
ismeretek iránti érdeklődés mérséklődése, a felfokozott 
oyelvi tanulási igények éppen nem ebben az irányban 
képeznek húzóerőt az oktatás számára.) Pedig nem is 
ö távoli jövőben látszódik körvonalazódni a műszaki-, 
természettudományok felértékelődése az ország 
gazdasági felemelkedése érdekében, a humán, jogi, 
közgazdasági vonal telítődése.

Ezért nagyon fontos, hogy a fizika tárgy, mint 
a műszaki felsőoktatás alapját képező ismeretegyüttes,

ismereteket nyújtani, minél alaposabb tárgyi és gyakorlati 
problém am egoldóképes tudást elsajátíttatni, 
módszereiben közeledjen a tanulók képességeihez, 
életkorához és változó előképzettségi szintjéhez.

Azon tanulók számára, akiknek továbbtanuláshoz 
a fizika szükséges, évek óta jó hatásfokkal működtetjük 
a fakultációs oktatási formát. Az elmúlt évekig 
az orvostudományi egyetemek biológia és fizika felvételi 
vizsgát követeltek meg. Mára a fizika kiváltható 
kémiával, így a fakultáció szinte kivétel nélkül a műszaki 
egyetemek és főiskolák iránt érdeklődő tanulók számára 
indul. Tizenegyedik évfolyamon a három alapóra mellett 
két fakultációs óra van, tizenkettedik évfolyamon pedig 
a két alapóra mellé társul a két fakultációs óra, mindkét 
óratípusból külön osztályozva, de azonos tanárral és 
azonos csoportban dolgozva. A fakultációs órák az előző 
időszakokban tanultak ismétlése és elmélyítése mellett 
módot adnak olyan tudományterületekkel is megismer
kedni, melyek a mindenki számára kötelező fizika 
oktatásból valamilyen okból kimaradtak, de a későbbi 
tanulm ányok és választott pálya szempontjából 
hasznosak lehetnek. A bevezetőben említett tudomány- 
területeken, műszaki vonatkozásokban így próbálunk 
hézagpótlók is lenni. Nagyon fontosnak tartjuk 
a fakultáció során az ismeretek mellett a felvételi 
eljárásnak megfelelő módszerbeli segítséget is. Ezért 
a fizika fakultáció féléves vizsgarendszerü. A vizsgák 
szóbeli és írásbeli részből állnak, - a szóbeli vizsga 
bizottság előtt - melyek együttese adja a fakultációs tárgy 
féléves osztályzatát, beszámítva az évközi szereplést is.

Igények szerint, ha a feladatmegoldó készségben 
hiányosságokat tapasztalunk, egyetemi felvételi 
előkészítőket is tartunk. Az alkalmazott módszereknek 
köszönhetően faktosaink többsége, - többször 100%-a - 
bejut a választott felsőoktatási intézménybe. Külön 
kiem elten foglalkozunk az OKTV versenyeken 
szereplőkkel. Velük elsősorban a felvételi szintet 
m eghaladó, előző években OKTV-ken szereplő 
feladatokat gyakoroljuk, és az OKTV országos 
fordulójára bejutott tanulókkal gyakorlati, mérési 
feladatokat oldunk meg. Az elmúlt tanévben két tanulónk 
is bejutott az országos döntőbe, és ott Csalogány Károly 
11., ill. Várnagy Zoltán 21. helyezést ért el.

Tolnai Gábor
fizikatanár

igazgatóhelyettes
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A Kőszirthegy növényei, élővilága
E z  a dolgozat a Környezetvédelmi és Terület- 

fejlesztési Minisztérium által meghirdetett “Oltalmat 
érdemlőfajok és életközösségek ” pályázatra készült és a 
középiskolások kategóriájában II. díjat nyert. Ezeken az 
oldalakon a 27 oldalas pályamunka bevezetőjéből és 
zárszavából idézünk, ízelítőt adva a term észet 
szeretetéről, szépségének m eglátásáról és a MI 
felelősségünkről. És ezúton is gratulálunk a dolgozat 
szerzőjének: Sramkó Gábor 11. c osztályos tanulónak.

“ 1997. április 30-án Huszár Jusztin barátommal úgy 
döntöttünk, hogy a lakóhelyünkhöz - Nagybátonyhoz - 
közeli Kőszirthegyct látogatjuk meg. A hegy alatti rét 
tavaszi héricseit - amelyek tömegétől sárgállanak a 
dombok - már láttuk. Halvány híreszteléseket is 
ismertünk kökörcsinekről, ennek igazáról szerettünk 
volna bizonyosságot szerezni. A területen részben 
héricsekben gazdag szőrfügyepeket, részben 
degradáltabb kaszálóréteket találtunk, kökörcsineket nem 
(később az egyik ilyen szőrfügyepfoltból előkerült 2-3 
példány). Amíg ezen a hegy alatti réten bóklásztunk, 
felfigyeltünk a Kőszirthegy sziklacsúcsaira. Elhatá
roztuk, hogy közelebbről is szemügyre vesszük.

Átvcrekedtük magunkat a hegy lábát borító 
kőgörgeteges mezei juharoson, amiben persze gyakori 
a “szúrós” vadrózsa, a “ragaszkodó” szeder, a “tövises” 
kökény. Amint kiértünk ebből az “erdőből”, szép 
sziklagyep látványa tárult a szemünk elé. Az olykor 
kb. 5 méteres sziklafalak szerkezete erősen rétegzett, 
sárgástól a szürkés árnyalatig váltakozva. A kőzet 
egészére ható erózió a puhább rétegeket erősebben 
kikezdte, ezért a falak felülete nem egyenletes, hanem 
“padkás”. A kiszögelléseket és a sziklafalat is zöldellő 
borsos varjúháj és sárga kövirózsa borította. Ahol tudott, 
ott néhány lombosodó tölgy is megtelepedett, alattuk 
itt-ott virágzott a gumós nadálytő.

Felmásztunk a sziklafalon, a sziklák között lévő 
bevágáson, majd a csúcs alatti sötét kőzettelléren is. 
Amint ennek tetejére értünk, kis virág nevetett rám: 
kökörcsin volt! Igaz, már éppen eldobta a lepelleveleit 
és aszmagvait kezdte érlelni, de felismerhető volt. Fenn 
a hegy tetején négy szőrfüves lejtősztyepprétre 
bukkantunk. Az elsőn körülbelül 3 tő, a másodikon 
(“mezei ürmös” lejtősztyepp-rét) körülbelül 25 tő,

a harmadikon (“kökörcsines” lejtősztyepprét) körülbelül 
150 tő és a negyediken körülbelül 50 tő kökörcsint 
találtunk. Sajnos legtöbbjük aszmagvait érlelte már, 
de a 3. és 4. termőhelyen 10 növény még javában 
virágzott. A virágok gyönyörű, 3-4 cm-es, lilás-feketés 
bókoló virágok voltak, amiért fcketéllő kökörcsinnek 
(Pulsatillapratensis ssp. nigricans) véltem. Lehetséges, 
hogy Zimmermann kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. 
Zimmemarmii), de elkülönítésük meglehetősen nehéz 
feladat. Az említett sziklagyepekben még virágzott, de 
már magvait is érlelte az itt is tömeges tavaszi hérics 
(Adonis vemalis).

A lejtősztyeppréteket egyik oldalról a sziklagyep, 
másik oldalról cseres-tölgyes erdő határolja. A 2. számú 
lejtősztyepprét széléről írtam le egy kis pillangós 
növényt, amit később sápadt lednekként (Lathyrus 
pallescens) határoztam meg, de mivel ott, akkor nem 
ismertem fel, ebben nem vagyok teljesen bizonyos, így 
ez nyitott kérdés marad a jövő tavaszig. Örömittasan 
hagytuk el a hegyet, bár örömömbe egy kis “üröm” 
is vegyült: találtunk három olyan kökörcsint, amelyen 
az antropogén behatás jól észrevehető volt - hiányzott 
a virágjuk.

Legközelebb csak május 11-én jutottam ki a hegyre 
Juhász Tamás geológus barátommal, de ekkor már velem 
volt Zenit fényképezőgépem is. Jó napunk volt, 
Bükkvölgyön orchideákat találtunk, a Sulyomhegyen 
emyős sármát. Ezután megnéztük a Kőszirtet is. Újra 
átverekedtük magunkat a “marasztaló” juharoson, 
felmásztunk az egyre élettelibb sziklákon. A lejtő- 
sztyeppréteken a kökörcsinek magvaikat mind 
megérlelték, igazi tömegüket a 30 cm-es virágszárakon 
him bálódzó aszm agcsokrok jó l m utatták. Nagy 
szerencsémre találtunk egyetlen egy megkésett növényt, 
amely még javában virágzott! Volt olyan “kedves és 
fotogén, hogy a kamerám elé állt”. Ezen a napon láttunk 
a 4. számú lejtősztyeppréten egy éppen a bábból kibújt 
kis apollólcpkét (Parnassius mnemosyne) is.

Ezt követően csak június 22-én jártam újra 
a hegyen Huszár Jusztin és Kászonyi Gábor barátaim 
társaságában. Virágzott a borsos varjúháj (Sedum acre) 
és kezdett virágszárat hajtani a sárga kövirózsa 
(Jovibarba hirta). A 2. számú lejtősztyeppréten újabb
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meglepetés ért. A rét elején, a tölgyes határán mintegy 
50 tő nagy ezerjófuvet (Dictamnus albus) találtunk. 
Sajnos, megint elkéstem, a növények már éppen ledobták 
a szirmaikat. Hazaérve a fényképezőgépemet vettem 
szemügyre...

Július 14-én tértem vissza ismét egy teljes tekercs 
diafilmmel. Ekkor készítettem a felvételeket a hegyről, 
a nagy ezerjófüről, a nyíló-nyiladozó kövirózsákról 
és a társulásokról. És ekkor kaptam lencsevégre néhány 
sajnálatos antropogén behatást is, am elyekről 
a későbbiekben lesz szó. Ekkor már hallottam az “Élő 
Örökségünk” pályázati felhívásról is.

Aztán az MMTE helyi csoportjánál jártam, ahol 
Drexler Szilárd madarász barátom megkérdezte, hogy 
ismerem-e a 21-es út melletti sziklakibúvásos hegyet. 
“Hogyne!” - mondtam és felsoroltam az eddig látott 
védett növényeket, mire ő elmondta, hogy madártani 
szempontból is értékes lehet ez a terület: ritka költöző és 
énekes madaraknak nyújthat eszményi költő- és 
lakóhelyet. Célszerű lenne védetté nyilvánítani, mert bár 
a sziklagyepek nehezen megközelíthetők, így ezeket nem 
fenyegeti közvetlen veszély, de a csúcsra és a 
lejtősztyepprétekre földút vezet, amin kényelmesen 
elérhetők ezek az élőhelyek.

Mik is azok az emberi behatások, amelyekről már 
beszéltem? Lefejezett kökörcsinek, levágott virágú 
ezerjófő, egy tábortűz nyomai a legnagyobb kökörcsin 
állomány közepén. Ezekről felvételeket is készítettem. 
Sőt május 11 -ei látogatásunk során volt szerencsénk 
megismerni egy helyi lakost, aki kinn ült, gyönyörködött 
a tájban, filozofált (elmondása szerint: őt UFO-k rabolták 
el, és most is figyelik), és persze egy nagy csokor tavaszi 
hériccsel terelgette a hozzá sereglő legyeket. Ezek után 
ugy gondoltuk, hogy a védetté nyilvánítás minél előbb 
szükséges. E mellett tervezzük, hogy néhány táblát is 
kihelyezünk, hogy legalább a jó  érzésű, de a 
természetvédelemben nem jártas kiránduló ne szedje 
csokorba az itt növő védett virágokat, ne a kökörcsinek 
között sütögesse a szalonnáját, és ne itt rakja le a kimerült 
autóakkumulátorát.

Azt hiszem, a védetté nyilvánítás kezdeményezéséhez 
egy Pályázat jó ajánlólevél. így elkezdtem a búvárkodást, 
elmerültem a területre vonatkozó irodalom ban, 
^ egkezdtem többé-kevésbé rendszeres megfigye-

eirnet és felméréseimet a hegyen. Sajnos a kora

tavaszi, a késő tavaszi és a nyár eleji aszpektusról az 
adataim meglehetősen hiányosak, de a következők, még 
rendelkezésre álló időszakot teljességgel próbál
tam tükrözni.

A terület mindenképp érdekes, értékes élőhely. 
A tavaszi aszpektus a környező tölgyesben is 
meglepetéseket tartogathat: Várakozásaim - remélem - 
beigazolód-nak. A kökörcsinek nagy valószínűség szerint 
két fajba tartoznak, mert a nyári tőrózsák több bélyegben 
is eltérnek. Illetve a nagy számú növény közül sok már 
lenyílt, amikor először a 10 virágzó kökörcsint találtam. 
Lehet, hogy egy másik, korábban nyíló fajjal élnek az 
előbbiek együtt. A 3. számú lejtősztyeppréten egy csoport 
növény nagy valószínűséggel valamilyen árvalányhaj. 
Ugyanis a Boszorkánykőn (Kis-Salgó) láttam ilyet 
virágozni, és később elnyíltan is megfigyeltem, itt a 
Kőszirthegyen csak elnyílva láttam. Ezen kívül az egyik 
utam során a sziklagyep alsó részén találkoztam egy elég 
magas, lila virágú fészkessel,
a csillaggerebcsinnel (Aster amellus), amely szépsége 
és veszélyeztetettsége miatt védett. Ezen a területen ez 
a növény tömegesen nyílik.

Mindezekhez hozzá kell tennem, hogy néhány 
növényt nem sikerült pontosan azonosítanom. Az 
ernyősök és a pázsitfüvek faji hovatartozásában 
megfelelő gyakorlat és részletes szakkönyvek hiányában 
igen-igen bizonytalan vagyok, ezért ezek csak említés 
szintjén szerepelnek.

A Kőszirthegy tehát olyan védett növényeknek ad 
otthont, mint a fekete kökörcsin, a tavaszi hérics, a nagy 
ezerjófu, a sárga kövirózsa és a csillaggerebcsin. Sőt, 
számolhatunk más ritka fajok előfordulásával is (pl. 
sápadt lednek). A növények több mint felét nem ismertük 
innen, és ezeket a bolygatatlanságot jelző szőrfügyep és 
a nehezen megközelíthető sziklagyep őrizte meg! Ahhoz, 
hogy ezek a növények, illetve az itt élő életközösség 
fennmaradjon, meg kell óvni a felelőtlen emberi 
magatartástól. Azt hiszem megelőzhető az akaratlan 
pusztítás. A területet védelem alá kell helyezni, és további 
m egfigyeléseket kell végezni! Én mindenképp 
meglátogatom a hegyet, ahol közelebb kerülhetek a 
természet megismeréséhez.”

Sramkó Gábor 11. c
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Tehetséggondozás
Történelem versenyekről

A z  utóbbi években örvendetesen megszaporodott a 
történelem tantárgyhoz kötődő, ill. olyan versenyek, 
vetélkedők száma, ahol más egyéb (földrajzi, 
országismereti, stb.) mellett történelmi ismeretekre is 
szükség van.

Ezen versenyek közül legrangosabb és “ leg- 
fajsúlyosabb” kétségtelenül az OKTV; ennek rendszere 
alapvetően nem változott, de szinte minden év tartogat 
“m eglepetéseket” , és bizonyos módosítások is 
előfordulnak.

A verseny - hagyományosan - három fordulóból áll, 
és az indulás feltétele egy központi kiírás témakörei 
alapján elkészített pályamunka. Az első fordulóban a 
versenyzőknek a tankönyvi anyag alapján összeállított 
teszt-feladatsort kell megoldani. Jó szintű megoldás (100- 
ból 70-75 helyes válasz) esetén terjeszthető fel a 
pályamunkával együtt, és a két rész (pályamunka 
színvonala és teszt) együttes eredménye alapján kerülhet 
a versenyző a második fordulóba.

Az elmúlt két évben emelkedett a versenyen indulni 
szándékozók száma is; a tavalyi tanévben egy tanulónk 
került a 2. fordulóba, idén egy dolgozatot (a teszt- 
eredmény alapján) tudtunk továbbküldeni. Ez úgy tűnik, 
nem túl eredményes szereplés; ugyanakkor úgy véljük, 
hogy a tanulók számára e témával való foglalkozás sokat 
jelenthet; a pályamunka elkészítése során sok új ismeretre 
tehetnek szert. A tesztfeladatra készülve átismétli a 
tankönyvi anyagot, kipróbálhatják magukat, lemérhetik 
tudásukat “éles” versenyhelyzetekben. Mindez 
elősegítheti jó szereplésüket az érettségin ill. felvételin 
is; így az OKTV túlmutathat önmagán és nem csak az 
első tíz helyezett közé jutás jelentheti az “eredményes 
szereplést”.

A versenyen valój óbb szereplés érdekében fontos 1 enne, hogy
- a kiírás megjelenése után a versenyezni kívánók 
alaposan tájékozódjanak a pályamunka 
elkészítésével kapcsolatban;
- a rendszeres órai készülés mellett próbáljanak 
meg folyamatosan ismételni, hogy a tesztet 
(esetleg a 2. forduló nehezebb feladatait is) jó 
szinten (90% körül) meg tudják oldani;
- a több szaktanári segítség mellett, a témákat 
hamarabb (már márciusban) írnák ki, igy több idő 
lenne a pályamunka elkészítésére.

A versenyen résztvevő tanulókat mindenképpen 
elismerés illeti, hiszen a sok tanulás mellett, szabadidejük 
jelentős részének feláldozásával készülnek a versenyre; 
reméljük, hogy a jövőben tovább tudunk lépni és 
tanulóink országos szinten is bizonyítani tudják 
felkészültségüket.

Árpád Sándor 
ci történelem munkaközösség vezetője

Honnan - hová
Csodálom azokat, akik TUDNAK beszélni. Ma már 

sokkal jobban, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Már 
mögöttem van két verseny. Most már tudom, mit jelent 
az, hogy “értően és érthetően”.

Furcsa dolog arról írni 18 évesen, hogy mit is jelent a 
nyelv. Az emberek többsége természetes közegként fogja 
fel: olyannak hiszi, mint a levegő. Láthatatlan, s mégis 
mindig je len  van. K ifogyhatatlan és mindig 
felhasználható. Értékét talán csak a süketek, a némák 
ismerik igazán. Nagyságát és sebezhetőségét talán csak 
a hiánya mutathatja meg.

Én már képes vagyok a magyar nyelvre “másképpen” 
tekinteni. Érzem az értékét, mert ott voltam, ahol ez a 
legfontosabb: értően és érthetően beszélni. A győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium és Sátoraljaújhely városa vállalta azt a 
nehéz feladatot, hogy képviseli a nyelv ügyét, összefogja 
az országos szervezeteket és az iskolák munkáját. Sikerült 
eljutnom mindkét országos versenyre: Győrben megadott 
szöveget kellett felolvasni, értelmezni, Sátoraljaújhelyen 
egy megadott témáról kellett 3 percig beszélni - önálló 
jegyzet alapján.

Mindkettőt írásbeli feladat egészítette ki, de a szóbeli 
teljesítmény volt a döntő, a megtanult ismeretek 
alkalmazása. Rá kellett döbbennem, hogy igazából 
sohasem mondhatom, igen, most már ismerem az 
anyanyelvemet, most már csalhatatlanul megtalálom a 
kellő hangsúlyt, a megfelelő kifejezéseket.

A versenyek zsűrijében Deme László, Gráf Dezső, 
Hercegi Károly, Bencédy József, Wacha Imre is ott volt 
- nagy nyelvészek, főiskolai, egyetemi tanárok, doktorok. 
Ők döbbentettek rá - hibáinkat kiemelve -, mennyire 
fontos az előadásmód, a megfogalmazás, hogy magunkat 
jellemezzük minden egyes szavunkkal. Nem elég “csak” 
jól fogalmazni, meg kell találni az egyensúlyt a 
fellengzősség és a linkség között, hogy hitelesek 
legyenek a szavaink.

Sátoraljaújhelyen nem értem el helyezést, viszont azt 
hiszem, többet tanultam ott, mint Győrben.

A győri verseny inkább az adottságokat, a 
gyakorlottságot mérte fel. Az itt nyert Kazinczy-érem a 
legnagyobb ösztönző erő számomra további 
“önnevelésemhez”. Tudni szerettem volna, mennyit ér 
most a nyelvtudásom.

Már látom, hol vagyok, és tudom, hová szeretnék 
eljutni.

Szlobodnyik Krisztina 12. c
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Lehetőségek , országos eredm ények
_________ a fra n c ia  nyelvtanulásban

A z  eltelt két évben iskolánk francia nyelvet Megpróbáltuk szükebb hazánkat is bemutatni egy
választó tanulói számos országos versenyen vettek 
részt szép eredményeket érve el. A hatosztályos 
képzésben immár négy éve francia nyelvet tanuló, 
az új kezdeményezések, versenyek iránt nyitott 10. 
d osztály tanulói Fehér Anikó, Miklós Eszter és 
Schottner Ágnes így em lék ezn ek  v issza  a 
versenyre:

“Két éve csoportunk benevezett egy igen 
szokatlan  fran c ia  v e rsen y b e . A cím e: 
M a g y a r o r s z á g  egy s í c i p ő s  d o b o z b a n  - La 
Hongrie dans une boíte a chaussures de ski” volt. 
Számukra ez nem tanulmányi verseny volt, inkább 
játék. Magyarországot kellett bemutatnunk olyan 
tárgyakkal, amelyek jellem zőek rá és elférnek egy 
sícipős dobozban. Nem akartunk olyan sablonos 
dolgokat elküldeni, mint a paprika vagy a bor. Az 
á lta lunk  v á la sz to tt tá rg y a k a t tudom ány  és 
m űveltség i te rü le te k  sz e r in t c so p o rto s ítv a  
helyeztük  a dobozba. íg y  k észü lt kis tab ló  
o lim p ik o n ja in k ró l, a m agyar iro d a lo m , 
zenetörténet, történelem  kiem elkedő alakjairól. 
Hangkazettán benne volt dobozunkban a Himnusz 
és a Szózat, B artók, K odály és a népzene. A 
történelmet jelenítette meg Lehel kürtje, a nemzeti 
színű kokárda, napjaink politikáját pedig egy kis 
sorompó, utalva a határok 1989-es megnyitására. 
Nobel-díjas tudósaink, feltalálóink jelképesen - 
ta lálm ányaik  á lta l v o ltak  je le n  a dobozban : 
villanykörte, gyufásdoboz, C vitamin, hologram, 
bűvös-kocka, stb. képében. Igyekeztünk ötletes 
formában m egjeleníteni M agyarország nagyobb 
folyóit, a Balatont, növény- és állatvilágát: így pl. 
a kerecsensólym ot az új 50F t-os pénzérm én.

hollókői baba, fafaragás, egy salgói bazaltdarab, 
egy üvegpohár és egy Ipolytarnócot je lképező 
állatlábnyom  segítségével. Maga a doboz sem 
maradhatott “csupaszon”. A fedelét a zászló és a 
címer, o ldalait az égtájaknak m egfelelő képek 
borították. Belsejét egy-egy térkép és sok-sok tájat 
ábrázoló kép díszítette. Minden tárgyat, mely a 
dobozba került, meg kellett nevezni és indokolni 
franciául, hogy miért te ttük  bele. Ez a feladat 
képezte a játék mellett a verseny nyelvi részét. A 
dobozt és a benne szereplő tárgyakat Dembrovszky 
Zsuzsanna tanárnő mutatta be Budapesten, ahol a 
zsűri a negyedik hellyel jutalm azta. “

A ta v a ly i év k iem elk ed ő  eredm én y ét 
Rozgonyi Anna 12. c osztályos tanuló érte el a 
F rancia-M agyar Ifjúság i A lapítvány  országos 
pályázatán. “Lettre a un ami fran^ais - Levél 
francia barátomnak” címmel olyan levelet kellett 
írni, mely meghatározza a francia-magyar barátság 
szerepét, helyét a jövő Európájában. Rozgonyi 
Anna a 10. helyezésért járó  ju talm at a Jacques 
Chirac francia Köztársasági Elnök részvételével 
megtartott Frankofón Ifjúsági ünnepen vehette át 
Budapesten.

Az idei - 1997/98-as - tanév megmérettetését 
az “Allons en Francé” országos vetélkedő jelenti, 
melyet a Francia Nagykövetség Kulturális Osztálya 
szervez a Franciaországi Futball-világbajnokság 
alkalmából.

D em brovszky Zsuzsanna 
franciatanáx
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30 éves a Derkovits Gyula Iskolagaléria
A z 1967-68-as tanévben a salgótarjáni Bolyai János bemutatásban is emlékezetes maradt Tapio Tukhanen 

Gimnáziumban m egnyitották M agyarország első (Finnország) kiállítása is.
iskolagalériáját, mely a mai napig Derkovits Gyula nevét 
viseli. Büszkék vagyunk arra, hogy galériánk mindössze 
10 évvel fiatalabb az önálló Magyar Nemzeti Galériánál.

Azóta e nemes kezdem ényezésből kiindulva 
országszerte elterjedt, és általánosan elfogadott 
mozgalomban teljesedett ki. Hazánkban az esztétikai 
nevelésnek ezt a formáj át a legnépesebb látogató közönség, 
az iijúság élteti. Naponta szembesülnek műalkotásokkal, 
így elmondhatjuk, a múzeumokat, galériákat is felülmúlja 
látogatottságban. Nem beszélve arról, hogy a 
legfogékonyabb közeggel gazdagítja a társadalmat, 
kinevelve a művészeti nevelés által az új, művészetet értő 
és szerető közönséget.

Galériánkat Czinke Ferenc Munkácsi-díjas, Érdemes 
és Kiváló Művész, az iskola első rajztanára alapította, aki 
felismerte a modem iskolaépület által kínálkozó kitűnő téri 
adottságokat, a galéria céljának megfelelő lehetőséget.

Az emeleti tetőtéri világítás természetes fénye és a 
viszonylag magas falú galéria megvilágító rendszere 
szerencsésen kiegészítik egymást, az aula tágas méretein 
csaknem végigfutó, a majdnem egyenrangú helyzetben 
álló paravánok ritmikus felületei pedig kitűnő rálátást 
biztosítanakakiállításokegészösszképére. A néhány éve 
felújított korszerű világítástechnika még teljesebbé teszi 
a műélvezetet.

Más galériák zsúfolt, távlatok nélküli jellegével 
szemben a Derkovits Gyula Iskolagaléria valóban kiváló 
bemutatóhelynek számít, országos viszonylatban is.

Nem véletlen tehát, hogy Czinke Ferenc 20 éven át 
vezette galériájában a leghíresebb magyar és külföldi 
képző- és iparművészek legnívósabb alkotásaikkal is 
szívesen állítottak ki. Az objektív adottságokon túl 
azonban a személyes kapcsolatoknak, Czinke Ferenc 
kitartó művészeti közéletet szervező erőfeszítéseinek és 
az alkotók nemes lelkű gesztusainak is köszönhető, hogy 
galériánk képgyüj teménye mára igen tekintélyes, számban 
és müértékekben egyaránt gyarapodott.

A hosszú évek során meghívott szereplők között 
olyanok is vannak, akik ma már sajnos nem élnek 
közöttünk, de műalkotásaikkal tovább élnek. Csohány 
Kálmán, Reich Károly, Ritkei József, Iványi Ödön, 
Hegedűs Morgan, Tamás Ervin, Xantus Gyula, s tovább 
folytatható a sor! Sajnos...

Az Intersym posion itt tartotta nem zetközi 
művésztelepét iskolánkban, kiállításaik gazdagították a 
sort. Bocskai Béla, Jakoby Gyula Szlovákiából, Patrascu 
Georghe, CoitaNistor Romániából, Judnikov Alexander, 
Bobkin Alexander a Szovjetunióból, Falat Antoni, Przybill 
Jeszy Lengyelországból, vagy Iszlam ov Fikret 
Bulgáriából, tovább folytathatnánk a sort, de egyéni

Kiemelkedett a sorból, amikor a hetvenes években az 
Országos Madách Illusztrációs Kiállítást itt nyitotta meg 
a Művelődésügyi Minisztérium képviselője. (Az anyag a 
Petőfi Irodalmi Múzeumba került.)

Számtalan megyei alkotó mutatkozott be galériánkban 
nagy sikerrel, az országosan ismertek sorában. Sokan 
elnyerték a Derkovits Emlékérmet.

Az utóbbi évek szűkösebb pénzügyi korlátái miatt 
kevesebb lehetőség nyílt a távolabbról meghívható és 
reprezentatív csoportos kiállításokra, neves megnyitó 
személyiségek meghívására, nívós egyedi meghívók, 
plakátok nyomtatására. Bízunk olyan pályázati vagy 
alapítványi rendsze-rekben, amelyek ilyen jellegű 
feladatok megoldására is lehetőséget nyújtanak, mert a 
galéria vizuális kommunikációban betöltött, semmivel 
nem pótolható szerepe ma már vitathatatlan.

Az idei tanévben jubileumi kiállításra készülünk, 
amelyre szeretnénk mind több, ez idáig szerepelt 
alkotóművészt újra meghívni. A kiállítás anyaga két 
részből tevődhet össze; az eddig kiállító művészek újabb 
müveiből, s a gyűjteményben őrzött darabokból, amely 
nagyszerű keresztmetszetét nyújthatja az elmúlt 30 év 
bolyais, illetve magyar művészeti életének.

Birkás Babettel elindítottuk új mozgalmunkat, a 
legtehetségesebb tanítványok búcsúzó bemutatkozását.

Ma már azzal is dicsekedhetünk, hogy galériánkról az 
INTERNET Palóc Art hálózatán is találhatók információk.

Reméljük, azelkövetkezőévtizedekisszolgálnakmajd 
az eddigiekhez hasonló értékteremtéssel, hagyomány
teremtő és újszerű művészeti élményekkel, amelyek 
elősegítik a párbeszédet az alkotók, a müvek és mindenkori 
nézőik között.

Berencsikné Gedeon Hajnalka 
galériavezető
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30 éves a Derkovits Gyula Iskolagaléria

A Derkovits Gyula Iskolagaléria fennállásának 
30. évfordulója alkalmából 

emlékéremmel és oklevéllel tüntettük ki 
az alábbi művészeket

Iványi Ödön - festőművész Reich Károly -  grafikusművész
Fery Antal - grafikusművész posz tu m u s k itü n te tést kap tak .

Bakallár József - festőművész 
Balás Gyula - iparművész 

Bálványos Huba - grafikusművész 
Czinke Zsuzsanna - keramikusművész

Fábián Gyöngyvér - festőművész 
Feledy Gyula - grafikusművész 

Lóránt János - festőművész 
Raszler Károly - grafikusművész

ille tve

Birkás Babett - volt tanítványunk, ígéretes tehetségű főiskolai hallgató. 
Iskolánk első önálló végzős kiállítóját is emlékéremmel jutalmaztuk.
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Egy csodával több a világban!
Birkás Babett úgy búcsúzott a Bolyai János Gimnáziumtól 1997-ben, hogy az 

alma matert “meglepte” egy csodálatos kiállítással, mintegy elindítva a Derkovits 
Gyula Iskolagaléria új pedagógiai koncepcióját, miszerint a művészeti pályára induló 
legjobb és legígéretesebb tanítvány munkáiból kiállítást rendez. A Bolyai Napok 
ünnepi tárlata tehát egy tanítvány bemutatkozása volt. Tanulmányrajzok, szabad 
asszociatív indíttatású alkotások adták a teljesség igényét, amit Babett nyújtott.

Azt hihette az ember, hogy egy konzekvensen érett fiatal művész munkáival 
szembesül, mert kvalitásaiban oly egységes és érett volt a bemutatkozás, hogy 
bizonyítottan éreztük: egy cso d á va l több le tt a v ilág  teljességében .

Külön szerencse, hogy az ország első iskolagalériájának új kezdeményezése 
éppen első szereplőjévé - mintha kitalálta volna az élet - Birkás Babett müveivel 
indítja mozgalmát.

Babett most már mérce!
Nagy izgalommal nyitottam meg a kiállítását, s akik látták -  márpedig sokan 

voltak -  tanúsíthatják: példával szolgál a tekintetben, hogy műfaji sokrétűségében 
(rajz, akvarell, kollázs, sokszorosító grafika) az elmélyült rajzi tudás, mívesség 
jellemezte kiállított müveit, amelyekben mindenütt felfedezhettük a fiatal alkotó 
különleges teremtő készségét, kreatív lelkialkatának vetületeit.

Müvei igazolták, hogy az életkor nem mérce, csupán állapot, ahol 
meglepetések születhetnek. Lelki alkata, azok a belső intuíciók, ihletettségi 
állapotok, amelyek megteremtik a müvet, máris totalitásában a kész állapotot 
interpretálja.

így írtam a kiállításra megjelent katalógusa Köszöntőjében: “A harmóniák, kápráza tok  közvetlen  lé lektani hatást 
képesek  kiváltani, a rró l győzn ek  meg, hogy a levegőég  új szárn yaka t repíthet a képi v ilág  m egterem tése felé. "

Babett vonzó útjain a szakmai elsajátítás a szigorúan vett lelkiismereti kérdéssel együtt képes szintézist teremteni, ez 
adja azt a veretes ígéretet, amit ritkán produkál a világ. A színek csodálatos összhangja, az invenciózus formagazdagság 
olyan belső harmóniát sugároznak, amiből kiformálódik egy, a művészet által teremtett világ kohéziója. Jelen van az eszméltetés 
kényszere, a fiatal alkotó lángoló, mégis nyugodt közösségalakító varázsa. A müvekben kitárulkozik egy sajátosan babetti 
csönd, amiben az örömmel alkotottság, mint a Weöres-versek gyermekhangjai, az élet szépségét, a múló pillanatok derűjét, 
a romlatlan világot alkotta vizuális élménnyé, vallomásokká.

Szemérmes és visszafogott lelki alkata úgy zenél a müvekben, mintha halkan énekelnének a felhők, szordínós kolorittal 
köszöntenek a tájképi variációk, hogy a lélek repülhessen.

Olyan a komponálási készsége, a tanulmányozott valóság anyagszerű, lírai megjelenítése, optikai kötetlensége, rajzi
finomságai, mintha harmatos reggelen hárfa hangjai ébresztenének, s boldogok 
vagyunk, hogy kék az ég...

Mert ez a dolga a művészettel a világnak, azért van, hogy szebb legyen a Föld! 
Illúziók, álmok ezek az alkotások, s abba a világba vezetnek, ahol fiatalon 

felcsillan a felismerésben a Remény, hogy az ember a művészet, a teremtés által 
váljék teljessé, boldoggá ...

Hinni kell az illúziókban, mert a művészet tudja igazán elmondani, hogy szép 
a madarak éneke, s érdemes a szivárvány csóvája után szaladni, habár az mindig a 
másik dombon van.

A valóság tisztelete nemesíti munkáiban a művészetté formálást, amit ilyen 
fiatalon teremthet a csoda!

A természet tudja a dolgát, a művészet helyére teszi, mert csak az működik jól, 
ami szép - nagy felismerés s mily boldogság, hogy az utánunk jövők is arra 
születtek, hogy a tiszta valóság után mozdul a kezük, lelkűk. Hát nem boldogság?

Babettel gazdagabb lett a Bolyai János Gimnáziumból indultak, tanúköveket 
állítok sora - csak el ne felejtsék -, ide mindig hazajáró kell legyen, mi mindig 
hamut szórunk a küszöbünkre, az alma mater hazaváró üzenetével - mondom én 
ezt, itt tanított tanár, dédelgetője Babett álmainak, a volt pataki diák, hogy büszkeség 
legyen a világban bolyaisnak lenni, hogy valahol mindig otthon lehessünk.

Czinke Ferenc
iskolánk volt művésztanára, 

a Derkovits Gyula Iskolagaléria alapítója
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“Verset m m

A tényekre, szabályokra épülő matematikával 
szemben az irodalom többnyire értelmezés és egyéni 

megítélés kérdése. Ezen belül is kevés olyan műfaj van, 

amely annyira szubjektív lenne, mint a versmondás.

Latinovits Zoltán szerint “a versmondó a költő 

gondolatainak közvetítője”. Minden versmondás a vers 

értelmezéséből indul ki, ezután jöhet a megformálás, 
az a plusz, amit az előadó egyénisége ad a vershez.

Hála a verset szerető és - értő fiataloknak, 
sok versmondó versenyt hirdetnek országszerte, ahol 
alkalom nyílik az egyéni m egnyilvánulásra. 
Bár - véleményem szerint - nem a “verseny” szó 

a legmegfelelőbb az ilyen megmérettetésekre. Számos 
alkalommal ugyanis úgy éreztem, hogy egy jó hangulatú 
irodalmi találkozóra megyek. Ezért nem is a végső 
győzelem volt számomra a fontos, annál sokkal többet 
jelentett az a sok-sok apró csoda, amit versmondás 
közben vagy után a többi előadóval való beszélgetés 
során éltem át. Csodálatos dolog, hogy egy-egy vers utat 
nyithat az emberek felé, barátságok kezdete lehet. Érezni, 
hogy valami újat mondhatunk, valamire felhívhatjuk 
a figyelmet, érzelmeket csalhatunk elő - ez az , amiért 
érdemes verset mondatni. Minden kiírás újabb kihívást 
jelent, de egyben annak reményét is, hogy ismét újabb 
élményt szerezhetünk a közönségnek - és magunknak.

így készültem az 1997. február 28. és március 1-2. 
között Nagykőrösön m egrendezett Arany János 

Balladamondó Verseny országos döntőjére is. A neves 

előadóművészekből álló zsűri - BánfFi György, Bartók 

László, Bodor-Palkó Pál - már sokat elárult a találkozó 

színvonaláról, de a vártnál sokkal nagyobb volt 

a csodálkozás, amikor a közönség már negyedszer 

hallhatta ugyanazt a verset, s annak még mindig volt 

új mondanivalója, új üzenete. A 108 résztvevő számára 

az eredményhirdetés is külön élmény volt, hiszen

a biztatás, az általános érvényű tanácsok mellett mindenki 

személyre szólóan is hallhatta a zsűri értékelését.

Természetesen egy-egy ilyen versenyre alaposan 

fel kell készülni, ami nem kis munka. A városunkban 

működő, Sándor Zoltán vezette “Pódium stúdió” 

versmondó kör kitűnő hely a felkészülésre. Együtt 

vitatjuk meg, miről is szól tulajdonképpen a költemény, 

mi is a mondanivalója...

Az 1996/97-es tanévben három versenyre sikerült 
eredményesen felkészülnöm, hiszen a Városi Vers- és 
Prózamondó Versenyen, az Arany János Balladamondó 
Verseny megyei fordulóján, valamint a József Attila 

Versemondó Versenyen is az élen végeztem.

Sikeremet köszönhetem tanáraimnak, osztály
társaim nak, akik mindig első hallgatói voltak 
próbálkozásaimnak, s tanácsukkal, véleményükkel, néha 
hallgatásukkal járultak hozzá, hogy valóban az általam 
s az általuk is érzett gondolatok érvényesüljenek 
előadásomban. Eredményeimet közösen értük el. 
Másképpen nem is lehetett volna.

S még egy üzenet, melyet számomra a versmondás 
jelent:

“Okíts embert költők szavával 

S fogadd meg azt magad is”

Ha pedig valaki emlékezetében megmarad valamely 

előadásom szilánkja, akkor úgy érzem, sokkal többet 

értem el, mint amit egy-egy verseny első helyezése 

jelenthet.

Jakab Gabriella 

11. d
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Énekkarosok voltunk
Hiányérzet, egyensúlytalanság, ismeretlen-ismerős 

állapotok utáni nosztalgia. Közel kerültünk a zenéhez, 
leszakíthattuk a szépség virágait.

Megfoghatatlan harmónia, játék utáni vágy tölti be 
az embert, ha zenével, énekléssel kezd foglalkozni. 
Játszani szeretne a világ igaz dolgaival: szelek zúgásával, 
citerák zengésével, a félrevert harangokkal.

Mindezt a varázslatot a dal bűvös ereje teszi, mely 
lehet kifejező, közlékeny, megindító és ihletett, de ritkán 
véletlenszem, még akkor sem, ha a tenger szűnni nem 
akaró moraját vagy a madárdal spontaneitását idézi. 
Észrevétlenül, odébbállva tesz jót az emberrel, mint 
gyermekkorunk elpusztíthatatlan mesefigurái, a legendák 
nyoma vesztett tündérei.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarognak 
bennem, amikor emlékezetem rostálja és rendezi az 
énekkari próbák, fellépések és szereplések nagyszerű 
élményeit.

Ez a közös munka mindenkit megtanított arra az örök 
igazságra, hogy “ a nagy gyönyörűségek a szép müvek 
szemléletéből fakadnak”, hogy a zene képes átformálni 
a lélek alkatát.

Mindannyiunkat megtanította arra, hogy a közös 
éneklés megerősíti a társainkhoz fűződő kötelékeket, 
hitet hordoz, magáról az emberről szól, aki otthon érzi 
magát a végtelenben.

Mindezek nyomán mi már hiszünk abban, hogy egy 
dalnak semmi más célja nincs, mint hogy szép legyen. 
Ez a közös munka nem volt más, mint teremtő 
szenvedély: igyekszünk mindenben a legjobb 
ostromlására, igényességre magunkkal és mindazokkal 
szemben ,akik szívük minden melegével hallgatják a 
m űsorainkban szereplő újabb és újabb dalokat. 
Felejthetetlen élmény!

Hogy részesei lehettünk, magam és társaim nevében 
köszönöm. Megőrizzük ezeket a szép emlékeket, mert 
belőlük a múltat meghaladni tudó jelen és jövendő éltető 
erőt meríthet.

“így nőtt, szövődött a mese, 
amíg a perc haladt.
Most vége. Összefűztem 
fura-szín szálakat, 
s víg dalnokunk már hazatart 
az alkonypír alatt. ”

(L. Carroll: Alice Csodaországban) 

Kosztolányi Dezső fordítása

Auth Veronika
A Bolyai János Gimnázium 

leánykarának tagja, 1993-1997
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75 éve város Salgótarján
A Bolyai János Gimnázium tanulói rajzokkal, 

festményekkel köszöntik Salgótarján város 75. 
születés-napját.

A képek vázlatai tanítási órán készültek, 
közvetlen megfigyelés alapján.

Az erősen vertikális háztömböket finoman 
keretezi a Karancs-, a Pécskő-, 
a Salgó- vagy a Kálvária-hegy hullámos karéja. Ezek 
mintegy feloldják a vízszintes- -függőleges vonalak 
merevségét.

Rajztermünk ablakából rálátás nyílik a város- 
központra, így naponta vizuális élményként hatott 
rájuk a folyóvölgybe szorult település. A 
gimnázium épülete is hegyoldalban helyezkedik el. 
így fölfelé tekintve békape4lefelé 
tekintve m a d á rtá v la tb a n  szem lélhették

Sajnálatos, hogy csak fekete-fehér  
reprodukciók készülhettek - szűkre szabott pénzügyi 
keretek miatt -, de talán így is fogalmat adnak a 
tanulók lakókörnyezetük szeretetéről, érzelmi 
hozzáállásukról.

Salgótarjánt, a dinamikusan fejlődő várost. Többen 
mondogatták rajzolás közben, hogy ebben a házban 
lakom az x-dik emeleten.

Radics István 
a tanulók felkészítő  tanára
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Bolyai köri emlékülés
Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából

1997-ben  ünnepelte Salgótarján várossá 
nyilvánításának 75. évfordulóját. Az ünnepség- 
sorozatba illeszkedett iskolánk 1997. április 
30-án tartott Bolyai köri emlékülése. Az au
lában megtartott rendhagyó fogla lkozáson  
ezúttal az iskola tanulóin kívül számos vendég 
vett részt. Emelte az alkalom ünnepélyességét, 
hogy egyúttal k iállítás m egnyitásra is sor 
került.

Diákjaink Radics István tanár úr vezetésével 
rajzsorozatot készítettek a városról. A tárlatot 
Pelléné Czene Csilla, a városi önkormányzat 
Humánpolitikai Irodájának vezetője (iskolánk 
volt tanára) nyitotta meg.

A megnyitó után következtek a színes és 
érdekes előadások. Először Vinkóné Kovács 
Mária tanárnő tan ítván ya i Irodalm i 
próbálkozások, sze llem i törekvések  a két 
világháború közötti Salgótarjánban cím m el 
korabeli dokum entum ok, v ersrész le tek  
segítségével idézték fel az úgymond “tradíciók 
nélküli város” p ezsgő  sze llem i é letét. Az  
előadásból a rész tv ev ő k  in form áció t  
szerezhettek a kor-szak v ezető  irodalm i, 
művelődésszervező szem élyiségeiről, cáfolva 
az esetleges negatív előítéleteket.

Ezt k övetően  - k ap cso ló d v a  az adott 
korszakhoz - Ádám István és Kasza György 
12. a o sz tá ly o s  tanulók “A sz o c iá lis  
gondoskodás formái a két világháború közötti 
Salgótarjánban” c., OKTV-országos döntőbe 
jutott pályázatukat ism ertették, jelentősen  
h ozzájáru lva  az em líte tt id őszak  reá lis  
megítéléséhez.

A társadalom tudom ányokat a térség  
term észeti v iszon yait tárgyaló előadások  
követték. Kiss Krisztina 11.a és Lukács Lilla
11. b osztályos tanulók Bazaltvulka-nizmus 
Salgótarján környékén cím m el - erre az 
alkalomra készített munkájukban - ábrákkal és 
diákkal gazdagon illusztrálva mutatták be a 
témát.

Végezetül Rozgonyi Eszter 9.A “A Pécskő 
élővilága” címmel remekül összefogott, az 
élm ény erejével ható előadása következett, 
mely először a Kitaibel Pál Országos Biológiai 
Verseny döntőjében hangzott el.

A mindvégig érdekes, magas felkészültségi 
sz in trő l tanúskodó e lőad ások  alapján a 
résztvevők képet kaphattak arról az értékes 
diák tudom ányos te v é k e n y ség r ő l, s a 
tehetséggondozó munka eredményességéről, 
mely iskolánkat megalakulása óta jellem zi.

P aróczai Csaba 

a Bolyai Kör tanárelnöke
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M á r  évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a mindenkori 3.a osztály rendezi a karácsonyi 
műsort. A tavalyi évben nekünk jutott ez a nehéz feladat. Sok időt és energiát fordítottunk arra, hogy 
színvonalas műsort állítsunk össze, hiszen évek óta nagyszerűen emlékeztek meg erről az ünnepről.

Mi is megpróbáltuk a legtöbbet kihozni magunkból. Szerettünk volna valami újat kitalálni, valami 
maradandó emléket adni, hogy visszatükrözze azt a karácsonyi hangulatot, amit mi is éreztünk a 
műsor szervezése közben. Csak remélni tudjuk, hogy ez sikerült. Mivel a karácsony a szeretet és az 
ajándékozás ünnepe, mi is kedveskedni akartunk pár aprósággal. A téli szünet előtti utolsó nap azzal 
kezdődött, hogy korán reggel bejöttünk az osztályfőnökünkkel, és minden tanár asztalára leraktunk 
egy-egy almadíszt üdvözlő kártyával. Jó volt látni, hogy ennek mennyire örültek. A délelőtt folyamán 
pedig a diákoknak osztottuk ki a magunk által sütött mézeskalácsokat.

A műsor készítéséről csak annyit, hogy nagyon nehéz volt, de megérte. Sokat vitáztunk, nevettünk, 
de a legjobb az volt, hogy az osztályunk egységesen és együtt varázsolta széppé ezt a napot.

Az aulában nagy volt a zaj, de amikor sötét lett, mindenki elcsendesült. Már csak egy gyertya 
égett a lépcső tetején és kezdődött a műsor:

“Szép tündérország támad fel szívemben, ilyenkor decemberben... ”
A mese pedig - ami ezután következett - arról szólt, hogy karácsonykor nem is igazán a gazdagon 

megterített asztal vagy az ajándék a fontos, hanem az, hogy együtt legyen a család békében, 
megértésben. A műsor zárásaként egy éneket adott elő az osztály, mintegy ajándékul az iskolának. 
Énekeltünk és boldogok voltunk, mert szinte kézzelfogható volt a karácso-nyi hangulat és a 
meghatottság. A vastapson kívül az a pár könnycsepp köszönte meg igazán ezt a műsort, amit az 
arco-kon véltünk felfedezni.

Bár adódtak nehézségek mind a műsorkészítés közben, mind a színpadon, máig örömmel 
emlékszik vissza az osztály - és reméljük, az iskola is - erre a napra. Köszönünk minden segítséget 
és köszönjük, hogy elfogadtátok tőlünk ezt az ajándékot.

Kakuk Krisztina, Palánki Diána, 12. a

■EE1E5E™  Karácsony ünnepén ... — —
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A hagyományápolást is lehet színesíteni

‘Christmas Party ’ a Bolyaiban

Nemcsak magát a nyelvet kell tanítani. Ablakot kell nyitni arra a kultúrára is, melyben egy 
adott idegen nyelv él. Iskolánk angol nyelvi munkaközössége ezért tartja fontosnak a ‘Christmas 
Party’ megrendezését évről évre. Az angolszász kultúra szerves részeként a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódnak azok a versek, énekek és játékok, melyeket iskolánk tanulói angol 
nyelven adnak elő évek óta.

Tanár-diák örömmel munkálkodik azon, hogy ötleteivel és elképzeléseivel minél szebbé 
varázsolja ezt a közös délutánt. A szervező osztály feldíszíti az aulát, ahol a rövid karácsonyi 
tematikájú műsorszámokat tekintjük meg; és berendezi az iskola földszinti ebédlőjét az előadások 
utáni teázáshoz. A tea mellé - az angol szokáshoz híven - sütemények közül is lehet válogatni.

Néhány éve az ünnep még hangulatosabb és érdekesebb. Kapcsolódva az alapgondolathoz: 
“egy nyelv gazdagsága és szépsége énekeiben mutatkozik meg igazán”, iskolánk többi idegen 
nyelvi munkaközössége is részt akart venni a hagyományos programban. Természetesen 
mindegyik a maga nyelvén: franciául és németül. így lett a ‘party’ nemzetközi, összefogva azt 
a három nyelvet, mellyel a bolyais diákok megismerkedhetnek.

Tótok Katalin 
angoltanár
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Hagyományok, hagyományteremtés
Alapítványi Bál

A  Bolyai János A lapítvány K uratórium a 
1997. február 8-án - immár másodízben - Farsangi bált 
rendezett a szülők és volt bolyais diákok számára.

Amikor a bál gondolata megszületett, az a cél vezérelt 
bennünket, hogy olyan lehetőséget teremtsünk a szülők 
számára, ahol kötetlen formában együtt lehetnek az iskola 
tanári karával és egymást is jobban megismerhetik.

A bált első alkalommal 1996-ban az iskola fenn
állásának 30., az Alapítvány létrejöttének 5. évfordulóján 
rendeztük meg, és olyan sikeres volt, hogy úgy 
gondoltuk, érdemes hagyományt teremteni belőle.

Az idei bálon is tartalmas műsor fogadta a vendégeket, 
fellépett a Főnix tánccsoport, a Nógrád táncegyüttes, 
Ózsvárth Vivien, valamint a KI MIT TUD-ból orszá
gosan ismert tanítványunk, Lenkó Péter. A műsorban 
szereplőket szoros szálak fűzik a gimnáziumhoz.

A műsor után bőséges és finom vacsora következett, 
majd hajnalig tartó tánc, amihez az Ötlet zenekar 
szolgáltatta a zenét.

A bál sikeréhez hozzájárult, hogy a szülők és az Ala
pítvány támogatói értékes tom bolatárgyakkal 
szponzoráltak bennünket, amelyeket éjfélkor sorsoltunk 
ki. A bál - vendégeink szerint is - jól sikerült, ami további 
folytatásra ösztönöz bennünket.

Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani valamennyi 
támogatónknak, akik hozzájárultak a bál sikeréhez, mert 
ezáltal az Alapítvány nemes céljainak megvalósítását 
is segítették, s végső soron ezzel iskolánk diákjait 
támogatták.

Bulyovszkyné Borók Edit 
a Bolyai János Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke

Bolyais Öregdiákok Egyesülete (BÖDE)
1996. május 10-én alakult meg gimnáziumunkban ez 

a társadalmi szervezet 52 fővel. Az egyesület célja, hogy 
a Bolyai János Gimnáziumban végzett diákok egymás 
közötti személyes kapcsolatait ápolja, másik célja az, 
hogy a mindenkori bolyais diákokat szellemi, szakmai, 
kulturális fejlődésükben segítse; ennek érdekében 
rendezvényeket és egyéb programokat szervezzen. A 
jelenlegi tagok száma 57 fő, melyből jelenleg is 17 fő a 
gimnázium tantestületének tagja

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely 
évente a Bolyai Napok alkalmából ülésezik.

A BÖDE m egalakulásának első évében két 
je len tősebb  program ot b iztosított a je lenlegi 
bolyaistáknak. Az első Alapi István szólólemezének 
bemutatója volt, amely igen nagy sikert aratott, és több 
generáció számára je len te tt élményt, biztosított 
szórakozást. Más alkalommal a városi bíróság volt 
bolyais dolgozói “látták vendégül” jelenlegi diákjainkat 
dr. Virágos Zoltán vezetésével, hogy tájékoztassák őket 
a bíróság munkájáról, a jogászok feladatáról. Reméljük, 
hogy ebből hagyomány válik, hiszen diákjaink közül 
továbbra is sokan készülnek jogi pályára.

A Közgyűlés 1997. május 30-án hozott határozata 
alapján a BÖDE díjat alapított, mely minden évben 
kiadható, és az a bolyais diák kaphatja meg, aki a Bolyai 
hírnevét öregbíti tanulmányaival összefüggő kimagasló 
eredményével. A díjazott személyére egy 5 főből álló 
kuratórium tesz javaslatot, és a Közgyűlés ítéli oda; 
a díj átadása a Bolyai Napokon történik.

Az egyesület tervezi művészeti vonalon elindult 
bolyais diákok kiállításának megrendezését, bolyais 
diákok továbbtanulásának támogatását, illetve Bolyais 
Öregdiákok Hírlevelének kiadását.

Gyarmati Attila 

a BÖDE elnöke
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A Bolyaiból
Ilyen még nem volt! Hogy mi? Tavaly, május 8-án 

fellépett a Bolyai színpadán egy zenekar, aminek 
hivatalos neve: ALAPI BÁND.

Biztos sokan megkérdezik, hogy mi ebben olyan 
különleges, és egyébként is mit kerestek ők itt? 
Nem véletlenül lett írásomnak az a címe: A Bolyaiból 
indultam, hiszen Alapi István, a zenekar “feje” 
öregdiákként adta ezt a koncertet csapatával. 
Ő ugyanis 1976-80-ig ugyanezeket a lépcsőket 
taposta, mint amiket most mi. Hát ezért voltak ők itt. 
Bemutatták István első szólólem ezét, a BELSŐ 
VILÁGOT.

Az ALAPI BÁND egyébként öt tagú. Mindannyian 
zenészek, hivatalosan is. Erdélyi Péter szintetizá- 
torozik. Emellett ő film- és reklámzenéket ír. Csányi 
István szaxofonozik, és végzős a jazz tanszéken. 
A többieket már valószínűleg sokan ismerték, hiszen 
ők hárman az EDDÁ-val szereztek elismerést, Kicska 
László (Kicsi) a basszusgitáros, Hetényi Zoltán 
a dobos és Alapi István gitározik. Instrumentális zenét 
játszanak, fúziós-jazz-rockot, ami nem kimondottan 
a listavezető  zenékhez ta rtozik , m eglehetősen 
rétegzenévé lett mostanában. Ezért is számított 
nagynak az ottani közönség. Pedig igazából nem 
töltöttük be az aulát, sőt... De aki ott volt, az biztosan 
nagyon élvezte. Persze a kivétel erősíti a szabályt, így 
egy páran már a koncert kezdésekor kivonultak. 
Ök valószínűleg nem erre a műfajra számítottak. 
Istvánt sokan csak az EDDA szólógitárosaként 
ismerik, és mivel a plakáton csak annyi szerepelt, hogy 
bem utatják Alapi István  szó ló lem ezét, 
így egyértelműen arra gondolhattak.

A koncert 80 percig tartott. Ezalatt az idő alatt 
Mindenki számára nyilvánvaló lett, hogy szívből 
Játszanak , hogy imádnak zenélni, és nem utolsó 
sorban, hogy tudnak is.

Volt egy kis probléma, de ezt szerintem senki sem 
Vette észre, akinek nem jutott a fülébe. Nevezetesen 
az> hogy Kicsi otthon hagyta a kottáját, és félt, hogy 
nern niegy majd minden simán. Persze ők ezt is

megoldották. Nem kellett más hozzá, mint hogy 
ismerjék egymást, és hogy nagyon jól tudjanak játszani 
hangszerükön. Itt mind a kettő adott volt, így hát 
sikerült is. Kicsit mind a négyen “tám ogatták”, 
szemükkel megbeszélték, hogy mikor mit kell csinálni.

A hangulatró l az arcm im ikájuk árulkodott. 
Egy-egy mosoly a közönségnek és egymásnak. 
Nagyon közvetlenül játszottak és a hallgatóság értette 
ezt. Válaszul visszamosolyogtak, és nem hiányzott a 
vastaps sem. A közvetlenséget fokozta a lemez 
hangvétele is. A “Belső világ” anyagát István egyedül 
írta, és olyan zenét írt, ami a szívéből jött, így a hatás 
egyértelmű volt.

Összefoglalva - a koncert kitünően sikerült. Még 
most is gyakran megnézem a videofelvételt. Egyetlen 
egy baj volt, hogy nem játszották el a Manótáncot.

Zeke Andrea, 10. d
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Referenciaiskolává váltunk
1996. februárjában a N em zeti Tankönyvkiadó 

pályázatot írt ki referenciaiskolai cím elnyerésére. 
Isk o lá n k  é lt a le h e tő sé g g e l, m e g p ró b á ltu k . 
Sikerült.

Mit is jelent, hogy bekerültünk a Nemzeti 
Tankönyvkiadó referenciaiskolai hálózatába?

M inden ek e lő tt azt, hogy  vá lla ltuk : m agas 
a rán y b a n  a k iadó  k ö n y v e ib ő l ta n ítu n k , így 
le h e tő s é g  n y íl ik  az is k o lá k  (g y a k o r ló  
p e d a g ó g u so k )  és a k ia d ó  k ö z ö tti  
inform ációcserére a tanítási tapasztalatok alapján. 
B iztosítjuk az új tankönyvek kipróbálását iskolai 
környezetben, és esetlegesen javaslato t teszünk a 
ta n k ö n y v ek  ja v ítá s á ra . A k iad ó b an  do lgozó  
kollégákat fogadjuk óralátogatások alkalm ával. 
T alán  le g fo n to sab b : v á lla ltu k , hogy  év en te  
legalább két alkalom m al tankönyvbem utatót ill. 
b e m u ta tó ó rá t ta rtu n k  a m egye p ed ag ó g u sa i 
szám ára a legújabb tankönyvekből, és lehetőség 
s z e r in t e z e k re  a b e m u ta tó k ra  m e g h ív ju k  a 
tankönyvek szerzőit is. így  került sor 1996-ban 
n é m e t n y e lv b ő l b e m u ta tó ó ra  és szak m a i 
k o n zu ltác ió , ill. f iz ikábó l tan k ö nyv ism erte tő  
rendezésére. 1997-ben négy tantárgy képviseltette 
m agát új tankönyvsorozatok (biológia, földrajz, 
k é m ia )  il l .  új ta n k ö n y v  ( tö r té n e le m )  
bemutatásával. A bem utatók alatt a kiadó legújabb 
tankönyveinek megism erésére, m egrendelésére is 
lehetőség nyílt. A bem utatókon - nagy örömünkre 
- m egtiszteltek minket jelenlétükkel a szerzők, és 
íg y  ig en  k o m o ly , h a sz n o s  szak m a i 
b e sz é lg e té se k re , v itá k ra  k e rü lt sor, m elyek  
h o z z á s e g íte t té k  a m e g je le n t k o llé g á k a t az 
e re d m é n y e se b b , h a té k o n y a b b  ta n ítá s h o z . 
Vendégeink voltak: K arácsony Rezső, Z. Orbán 
Erzsébet, Oláh Zsuzsa, Száray Miklós.

Milyen előnyökkel jár a gimnázium számára 
ez az együttműködés?

1. Évente két alkalomm al - ősszel és tavasszal
- 30% -os kedvezm énnyel vásárolhatunk könyvet 
a Pedagógus könyvesboltban 80 ezer Ft értékig.

2. M in d en  év b en  80 e z e r  F t é r té k ű  
k ö n y v a já n d é k o t k íná l a k iad ó  a P ed ag ó g u s 
könyvesbolt választékából, m elyeket kollégáink 
igénye alapján választunk ki.

3. M inden , az iskola  p ro filjáb a  ta rto zó  új 
tankönyvből, valam int a hozzá kapcsolódó egyéb 
kiadványokból - kézikönyv, tanmenet, kazetta, CD
- egy  p é ld á n y t a já n d é k b a  k ü ld  a k ia d ó  az 
iskolának. Ez je len leg  igen nagy segítséget je len t 
k o llé g á in k n a k  ab b an , h o g y  id e jé b e n  
m egism erhessék a NAT konform  tankönyveket, 
és jó l tudjuk: egy tankönyvről akkor kapjuk a 
leg több  és legb iztonságosabb  in form áció t, ha 
kézbe vesszük.

4. A k ia d ó  m in d en  k a ta ló g u s á b ó l,  
szóró lap jából, tá jékoztató jából külön példányt 
kap az iskola. A kiadó m inden rendezvényéről 
tájékoztatja a referenciaiskolákat.

5. Az iskola szaktanára a kiadó által szervezett 
tanártréningen ingyenesen vehet részt.

Eddigi m unkánk term észetesen nem  ment 
problém am entesen, gond nélkül. M indkettőnknek 
be le  kell tanu ln i az új kap cso la tfo rm áb a , de 
biztosan állíthatom , hogy m indkét fél profitál az 
együttm űködésbő l, h iszen  je len le g  tankönyv
b ő ség g e l küzd  az o k ta tás , és a jó  tankönyv  
egyaránt érdeke a tanulónak, tanárnak, kiadónak 
és nem utolsó sorban a szülőnek.

G yarm ati A ttila  

tankönyvfelelős
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Pedagógusnap
V alam i újat akartunk. Valami szépet. Öröm et 

akartunk  látni a tan áro k  arcán  azután  a sok 
bosszankodás u tán , am it m i okoztunk  nek ik  
az évek során.

A diákönkormányzat szeretett volna önállóan egy 
olyan műsort készíteni, amivel bizonyíthat.

Pedagógusnap m ár hosszú ideje nem volt az 
iskolában.

Mindenki tudja, hogy a tanárok sem angyalok.... 
Amellett, hogy a “borsot az orr alá” - játék oda- 
v issza  lé te z e tt, é rez tü k , hogy  b izony  illik  
megköszönni valamivel azt a tudást és törődést, amit 
tőlük kaptunk és kapunk.

L e g a lá b b  egy  nap  a ta n é v b ő l le g y e n  
az ő ünnepük, és ne csak egy szál virág jelentse 
a hálánkat.

“A hegycsúcsra sokféle út vezet.

Vannak m eredekebbek és kényelmesebbek.

Aki felfelé  kapaszkodik,

sokszor m eghorzsolja magát, időnként elesik.

Fel kell állni, ne m aradj fekve.

Am íg úton vagy, nincs veled  semmi baj. ”

A m űsorban  több d o lg o t p róbáltunk  m eg
jeleníteni: a tanár-diák kapcsolat sokoldalúságát, 
a fiatalok bizonytalan útkeresését és a felnőttek 
segítségnyújtását.

A tanár sokféle utat mutat, s az már csak 
a diákon múlik, melyiken is indul el végül.

Észre sem vesszük, mégis nap mint nap egy 
kis életet is tanulunk tőlük. Hivatásukból adódóan 
nevelnek bennünket, mi pedig egyéntől és életkortól 
függően ezt vagy elfogadjuk vagy nem.

A műsor arra akart rávilágítani, hogy ez a 
kapcsolat kétoldalú, hiszen tőlünk is függ, ők hogyan 
végzik a munkájukat.

Lehet, hogy a tanárok nem érzik ezt a tanév 
során, ezért kellett ez a nap: lehetőség arra, hogy

kifejezzük versben, prózában és énekben azt, amit 
a tanórákon nem lehet.

"... sorsom ba szőtted  

sa já t é le ted  jegyét, 

hangnál nem lehetsz egyéb.

Tagja halk dolgok körének,

M ik titkon hatják á t a létet, 

s bár hatásuk szüntelen, 

m it abból telkembe zárhatsz, 

csak enyésző, halk ige.

Be kell vallanunk, azért apróbb problém ák 
adódtak  a m űsorkészítés során: nem  is olyan 
egyszerű feladat összefogni egy csapatot! Tanúságos 
vo lt, h iszen  egyedül k e lle tt rá jönnünk , hogy 
működnek a villanyok, a zene ... Rájöttünk, hogy 
nincsen csak két kezünk, sőt a főpróbán arra is rá 
kellett döbbennünk, hogy lábunk is csak kettő van 
... és nem mindegy, ki hol áll a lépcsőn, hogy szól-e 
a m ikrofon ... Szerettük volna, ha minden tökéletes: 
az összképhez már csak a sötétítés és egy technikai 
zseni hiányzott (ezúton is köszönjük a Gondnok úr, 
Kelemen tanár úr és Klári néni segítségét).

Minden jó, ha a vége jó: nem vallottunk kudarcot. 
A legnagyobb elismerés az volt, amikor egy-két 
tanár szemében megláttuk a könnycseppeket.

Ez is közrejátszott abban, hogy elhatároztuk: 
hagyományt teremtünk ebből a napból.

“Előttünk van sok út: mutasd az irányt. 

Előttünk az élet: mutasd, hogy kell élni. 

R ajzold  m agad belénk,

R ajzolj szárnyakat.

E gy szív: f é l  szárny. M ost m ár repülünk. ”

Palánki Diána, 12. a 

Szlobodnyik Krisztina, 12. c
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Európa Nap
jVxagyarországon 9. alkalommal Salgótarjánban került 

sor EurópaNap rendezésére, 1997. április 18-án. Enagyhatású 
esemény szervezésénekj ogát pályázat útj án nyerte el a város.

Az Európa Nap egyik kiemelt programja volt az a 
szakmai tanácskozás, amelyet iskolánkban “Az Európai 
Unió és az európaiság oktatása” címmel rendeztünk.

A tanároknak szóló konferencián neves külföldi és hazai 
szakemberek fejtették ki gondolataikat, mondták el 
tapasztalataikat a témával kapcsolatban.

A programban a következő előadások hangzottak el:
1. “Az európaiság oktatása Európa különböző 

országaiban” - Zarándy Zoltán, a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium tanácsadója.

2. “Az európaiság oktatása Ausztriában” - Prof. Dr. 
Kristian Haetzinger, a linzi Pádagogisches Institut oktatója.

3. “Az európaiság oktatása egy angliai iskolában” - Kevin 
McCabe, az Alston Junior High School igazgató-helyettese.

4. “Elképzelések az európaiság oktatásáról 
Magyarországon” - Knausz Imre, az Országos Közoktatási 
Intézet oktatás kutatója.

A rendezvény díszvendége Dr. Gerhard Deiss, az osztrák 
köztársaság követe volt.

A konferencia rendkívül nagy és körültekintő előkészítő 
munkálatokat igényelt, hiszen az előadók meghívásától, 
utaztatásának megszervezésétől kezdve a konferencia- 
teremmé vált aula berendezéséig minden apró részletre 
ügyelni kellett.

Úgy gondoljuk, hogy a rendezvény szervezése és 
lebonyolítása nagyon jól sikerült, ami Holesné Csige Ilona 
programfelelős és Bulyovszkyné Borók Edit, a konferencia 
háziasszonyának munkáját dicséri, akik ezúton is köszönetét 
mondanak mindazoknak, akik közreműködtek.

A színpompás környezet méltó hátteret adott a nemes 
gondolatok kifejtésének, és kivívta a konferencián résztvevő 
tanárkollégák elismerését is.

Bulyovszkyné Borók Edit 
nyelvtanár

Gimnáziumunk az 1996/97-es tanévben az Európa Nap 
városi szintű rendezvényeinek volt az egyik fő szervezője. 
Hasonlóan az ország kilenc más városában rendezett Európa 
Naphoz, a salgótarjáni programok célja is az volt, hogy 
megismertessék a polgárokkal az Unió tagállamait, és a 
város - az ország - is bemutatkozhasson a tagállamok magas 
szintű vendégei előtt.

A nap keretében fő szervezői voltunk az “Európaiság 
oktatása” címmel a megye pedagógusai számára rendezett 
konferenciának, a város főterén Svédországot mutattuk be, 
és “Európa - a Megoldás” címmel háromfordulós vetélkedőt 
szerveztünk a középiskolások számára.

Európa - a Megoldás 
Szellemi vetélkedő az Európai Unióról 

középiskolásoknak
A vetélkedőt nagy érdeklődés kísérte a középiskolák 

részéről. Összesen hanninc három fős csapat indult, amely 
kilencven diákot érintett a megyéből.

Az első két forduló írásbeli feladatokból állt, ahol a diá
koknak számot kellett adniuk arról, hogy mennyire ismerik 
az Unió történetét, intézményeit, és hogyan oldanának meg 
a tagállamok vagy Magyarország és a tagállamok közötti 
vitás kérdéseket. Az első fordulóból tizenöt csapat jutott 
tovább a középdöntőbe, innen pedig a legjobb négy csapat 
a szóbeli döntőbe. A Bolyai János Gimnázium csapata - 
Baksa Péter, Dunai Zsolt és Fehér Tamás - a középdöntő 
első helyezettjeként a Táncsics Mihály Közgazdasági és 
Kereskedelmi Középiskola két csapatával, valamint a 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
csapatával mérkőzött a döntőben, melyet a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtárban rendeztünk neves zsűri előtt.

Elnöke Tóth Tamás, a Külügyminisztérium Európai 
Ügyek Koordinációs Bizottságának főosztályvezetője, tagjai 
Miss Anne Comay, Nagy-Britannia és Észak-Irország 
Egyesült Királysága Nagykövetségének első titkára és Dr. 
Fehér Miklós, a könyvtár igazgatója voltak.

A versenyzőknek nemcsak tárgyi tudásukról kellett 
számot adniuk a villámkérdések megválaszolása, neves 
uniós politikusok bemutatása vagy éppen teszt kérdések 
megválaszolása során, hanem színészi képességeikről is egy- 
egy tárgyalási szituációban, vitás kérdések megoldása során.

Végül szoros közdelemben iskolánk csapata végzett 
az első helyen, és nyerte meg a fődíjat: egy-egy 
fényképezőgépet, értékes könyveket, uniós pólókat, 
ajándékokat.

Reméljük, hogy ezt a diákok körében is nagy sikernek 
örvendő versenyt az elkövetkező években is meg tudjuk 
rendezni, lehetőséget teremtve arra, hogy minél több diák 
szerezzen ismereteket az Európai Unióról.

Holesné Csige Ilona 
nyelvtanár
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TX ** : f f f -  r •  ITT • 1Közeledés az Európai Umohoz
A Socrates Program

Iskolánk 1996 májusában pályázatot nyújtott be a
Művelődési és Közoktatási Minisztériumba arról, 
hogy csatlakozni kíván az Európai Unió Socrates 
Oktatási programjához, amely elsőként nyílik meg 
Magyarország számára az uniós programok közül.

A program  az oktatás valam ennyi te rü le té t 
- az óvodai neveléstől a felsőfokú képzésig - átfogja. 
Célja, hogy erősítse az európai identitástudatot, 
lehetőséget terem tve arra, hogy szem élyes 
tapasztalatszerzés útján megismerhessük egymás 
kultúráját, egyenlő esélyekkel induljunk, ha az unió 
országaiban akarunk tanulni vagy munkát vállalni, 
sikeresen nézzünk szem be korunk gazdasági, 
társadalmi kihívásaival.

Pályázatunk elfogadása után az ország 12 másik 
középiskolájával együtt azt a feladatot kaptuk az 
időközben megalakult Nemzeti Socrates Irodától, 
hogy a megye oktatásirányítóit, pedagógusait és 
természetesen a diákokat is ismertessük meg magával 
a programmal, a pályázati lehetőségekkel. Ennek 
érdekében konferenciákat, munka-értekezleteket, 
a diákoknak pedig tanulm ányi versenyeket 
szerveztünk.

A Socrates Program számos alprogramja közül a 
Comenius I és a Lingua E programokba kapcsolód
hatnak be a középiskolák. Az oktatásirányítók 
és a pedagógusok az Árion és a Lingua B programok 
keretében egyéni ösztöndíjas tanulm ányutakra 
pályázhatnak.

Iskolánk a Comenius I keretében nyújtott be 
pályázatot környezetvédelm i tém ában való 
együttműködésre a birminghami Matthew Boulton 
College és a franciao rszág i P o n ta rlie r Lycée 
Polyvalent Xavier M arm ier középiskoláival. A 
mintegy egyévesre tervezett együttműködés során a 
három iskola diákjai megvizsgálják saját városuk 
környezetszennyezettség-szintjét, valam int azok 
társadalmi hatásait, és összehasonlítják  mérési 
eredm ényeiket. Az érték e lést iskolánk  - mint 
koordinátor - végzi, amelyre 3000 ECU-t (mintegy 690 
ezer Ft-ot) fordíthatunk.

Reményeink szerint a partneriskolákkal való 
együttműködésünk során diákjaink megismerik angol 
es francia társaik mindennapjait, örömeit, gondjait is,

így a más kultúrákkal való ta lá lkozás sokkal 
élm ényszerübb lesz, m intha “csak” könyveket 
olvasnának vagy filmeket néznének.

Távolabbi terveink között szerepel, hogy a Lingua 
E akció keretében cserekapcsolatot alakítsunk ki egy 
angol középiskolával, amelynek keretében diákjaink 
számára lehetőség nyílna utazásra is.

Holesné Csige Ilona 
promóter

A svéd sátor

A mi iskolánkr a esett a választás, hogy Svédországot 
bemutassa az Európa Nap keretében, 1997. április 18-án 
Salgótarján főterén. A szervezők döntését befolyásolta, 
hogy 1989 és 1994 között öt alkalommal vettünk részt 
Svéd-országban, Örebroban nemzetközi környezetvédő 
táborban, ahol a project módszer alkalmazására 
láthattunk jó példát a környezeti nevelés területén.

Az előkészületeket már hetekkel előtte elkezdték 
a megbízott tanárok, Gyarmati Attila és Zsiveráné Fekete 
Borbála. Felvettük a kapcsolatot a svéd nagykövetséggel, 
ahonnan a kiállítási és szóróanyagok jelentős részét 
kaptuk. Angolul jól beszélő diákjaink különböző 
témákban felkészültek Svédország ismertetésére 
(földrajz, történelem, gazdaság, kultúra). Diákjaink saját 
kezűleg készítették el a m aketteket, amelyek a 
svédországi tábor project feladatai voltak. így került 
kiállításra a sátorban az Öko-ház, az Öko-WC és a tipikus 
svéd faház. A diákok el is magyarázták - angol és magyar 
nyelven - a makettek működését és jellemzőit.

A környezetvédelmi témák mellett a sátor 
megismertette a közönséget Svédország tájaival, 
kultúrájával, politikájával, gazdaságával képek, 
poszterek, videofilmek, emléktárgyak és szórólapok 
segítségével. A sátorba ellátogató vendégeket svéd 
népviseletbe öltözött diákjaink fogadták a bejáratnál, és 
svéd kétszersülttel és margarinnal kedveskedtünk nekik.

Sok neves vendég tisztelt meg minket jelenlétével, 
többek között a nagykövet helyettes asszony, aki 
elismeréssel nyilatkozott a diákok felkészültségéről és a 
sátor berendezéséről.

Zsiveráné Fekete Borbála 
programfelelős tanár
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— Az Idegenvezető és hostess képzés két év tükrében —
Harm adik éve folyik gimnáziumunkban az érett- hasonlóan szép vizsgaeredményeknek örülhetünk, 

ségire épülő, felsőfokú szakképesítést adó egyéves
Idegenvezető és hostess képzés. A gyakorlati megmérettetés fórumai:

Az eltelt két év igazolta e képzés jogosultságát. 
Hallgatóink többsége olyan érettségizett fiatalokból kérni 
ki, akik sikertelenül próbálkoztak a felvételi vizsgával, 
s a kimaradó egy évet hasznos ismeretek gyarapításával, 
nyelvtudásuk fejlesztésével kívánják eltölteni. Sokukban 
a képzés során ébred fel az érdeklődés e pálya iránt, 
s a szakvizsga letétele után idegenforgalmi karon 
folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Tehetik ezt annál 
is inkább, mivel az e képzést nyújtó főiskolákon a szak
vizsgát igazoló bizonyítványuk többletpontokat jelent, 
s a tanfolyamon szerzett ismereteiket kamatoztathatják. 
Mások az idegen nyelvek tanulása iránt éreznek nagyobb 
kedvet. Mivel szakvizsgát csak az a hallgató tehet, aki 
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, szükséges az in
tenzív, heti 12 órás nyelvvizsga-felkészítés, valamennyi 
írásbeli és szóbeli készség fejlesztése. A második 
félévben az általános nyelvtudáshoz az idegenvezetéshez, 
csoportkíséréshez szükséges szakmai nyelv társul.

Az elmúlt két év vizsgaeredményei:
- Az 1995/96-os tanévben 28 végzett tanuló közül 

20-an tettek sikeres szakmai gyakorlati és elméleti 
vizsgát. A gyakorlati vizsga - idegen nyelven történő 
autóbuszos városnézés - öt nyelven zajlott: német, angol, 
francia, orosz és román nyelven, s összesen 23 feleletet 
je len te tt, hiszen 3 tanuló 2 idegen nyelvből is 
vizsgázhatott.

- Az 1996/97-es tanévben 32 tanuló fejezte be 
tanulmányait, s közülük 25-en tehettek szakmai vizsgát, 
mely a gyakorlatban 29 feleletet jelentett, hiszen 4 tanuló 
két-két közép ill. felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett, 
így a szakmai vizsgabizottság 15 angol, 11 német, 
2 francia és 1 olasz nyelvű idegenvezetést hallhatott.

- Az idei, 1997/98-as tanévben hallgatóink száma 34. 
Reméljük, nagy számban tehetnek szakmai vizsgát, mely 
egyben azt is jelenti, hogy középfokú nyelvtudásra tettek 
szert. A szóbeli elméleti vizsga komplex tételsorát, az 
idegenvezetői szakmai szituációs esetpéldákat, valamint 
a hostess módszertani esetpéldákat az IKM Kereskedelmi 
Szakmai Vizsga- és Értékelésmódszertani Központ 
bocsátja iskolánk rendelkezésére.

Az eddigi vizsgaelnökök és társelnökök hang
súlyozták a hallgatók jó felkészültségét, alapos, biztos 
szakmai tudását. Reméljük, az elkövetkező években

- Az első évben végzett hostessek - a Karancs 
Hotelben szerzett gyakorlat után - az iskola első ízben 
rendezett alapítványi bálján kaptak lehetőséget 
megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazására. A 
bálban a hostessi feladatok mellett a terítés, felszolgálás 
feladatait is ellátták. Munkájukkal nagyban hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyolításához.

- A második év több lehetőséget nyújtott leendő 
hostesseinknek, hogy a gyakorlatban is “kipróbálják 
magukat”. A második alapítványi bál mintaszerű 
lebonyolításában segédkeztek. A legnagyobb 
megmérettetés azonban az 1997. április 18-án rendezett 
Európa Nap volt, hiszen Salgótarján város kérte 
segítségünket, s a feladat valóban idegenvezetőket, 
hostesseket igényelt. Magas rangú külföldi vendégek 
részvételével rendezett, egész napos városi szintű 
rendezvény lebonyolításában segédkeztek tanítványaink. 
Hostesseink valamennyi helyszínen jelen voltak, s a 
hivatásos házigazda szerepén túl néhány esetben 
idegenvezetői és tolmácsolási feladatokat is elláttak. A 
vendégek fogadásától kezdve, a különböző fórumokon 
át a záró fogadásig jelen voltak, s segítették a rendezvény 
akadálymentes lebonyolítását.

Az Európa Naphoz kapcsolódva, de már nem első 
alkalommal nyílt meg a Sportcsarnokban a Palócország 
kiállítás. Az idei év újdonsága volt, hogy - közös standon 
- a szakképző iskolák is lehetőséget kaptak a 
bem utatkozásra, szakképzésük ism ertetésére, 
népszerűsítésére. Erre az alkalomra készült el a képzést 
bemutató videokazettánk. A vásár öt napján hostesseink 
mutatták be a gimnáziumban folyó szakképzést.

- Az idei tanévben a NATO NAP városi szintű egész 
napos rendezvényhez kérték a hostess képzés résztvevőit. 
Alapítványi bál segédkező közreműködésük nélkül 
aligha rendezhető meg.

Iskolánk szívesen teljesíti a város vezetése, s az egyes 
intézmények felől jövő igényeket hostessi, idegenvezetői 
feladatok lebonyolításához. Tanulóink számára a 
gyakorlati megmérettetés lehetőségei a későbbi 
szakvizsga és szakmai munka előiskolái, 
tapasztalatszerzési lehetőségek színterei.

Dembrovszky Zsuzsanna 
tagozatvezető
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Programváltozatok az egészséges életmódért
Zenével a kábítószerek ellen

E g y  országos tűmé egyik állomása volt 1997. április 
9-én a Bolyai János Gimnázium. A Sing-Sing együttes 
közrem űködésével járják  hazánkat rendőrök, 
pedagógusok, drogos fiatalok szülei, hogy egy zenés 
délután keretében újra és újra felhívják a figyelmet 
a kábítószerek veszélyeire. Ezzel a programmal akarnak 
hozzájárulni a veszélyhelyzetek megelőzéséhez, 
elkerüléséhez.

Nem egy előadást, hanem egy nagyon komoly, 
de könnyed beszélgetést ültek végig azok a fiatalok, akik 
ellátogattak a Bolyaiba. Dr. Csendes László alezredes 
(ORFK) a rendőrség szemszögéből vizsgálta a kérdést. 
Elmondta, hogy legtöbben azért próbálják ki másodszor 
is a drogot, mert azok először kellemes érzést nyújtottak. 
Ponyi Sándor salgótarjáni szociológus pedig helyi 
adatokkal tudott szolgálni. A pedagógusok szerint az 
őszinteség, a megértés és a kellő figyelem nagyon fontos 
a megelőzés szempontjából. Ezt alátámasztotta egy 
“drogérintett” szülő is, akinek beszámolóját fia drogos 
életéről és tragikus haláláról döbbenetes volt hallani. 
A rendezvényen megjelent a budapesti Kék pont AIDS 
megelőzési csoport is. A résztvevők kitölthettek egy 
tesztet, aminek az értékelése után kazettákat nyerhettek 
a helyesen válaszolók. A program végén a Sing-Sing 
együttes felhívására együtt énekelt mindenki.

Akik eljöttek, nagyon elgondolkodtató dolgokat 
hallhattak zenével körítve, és lehet, hogy pont ez az 
élmény lesz a visszatartó erő, ha valakinek egy drogos 
cigarettát nyújtanak.

Ponyi Borbála, 11. a

“Bármit teszel, tedd megfontoltan
és számolj a végeredménnyel!”

(latin mondás)

Megelőzési nap a Bolyaiban

A tanév utolsó hetében már megkezdődik a szóbeli 
érettségi vizsga a negyedik osztályosok számára. Évek óta 
az alsóbb évfolyamos tanulóknak a két legutolsó napra 
(csütörtök és péntek) iskolán kívüli programot szervezünk. 
Két éve az utolsó csütörtök ún. megelőzési nap lett.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmeg
előzési osztályának munkatársaival együttdolgozva úgy 
terveztük ezt a délelőttöt, hogy aktuális, ezt a korosztályt 
jelentősen befolyásolható káros hatásokról, szenvedély
betegségekről vagy veszélyes ideológiákról, csoporto
sulásokról hallhassanak a tanulók. A rendőrség munkáját 
más szakemberek (pl. orvosok, pszichológusok, 
addiktológusok) is segítik, hogy az előadások, bemutató 
foglalkozások mind változatosabbak, érdekesebbek 
és meggyőzőbbek legyenek.

Ízelítőül néhány téma ezekből: a szektából és a skin- 
headekről, az AIDS, a hepatitis-B, s ennek elkerülése, a 
stressz, diszkóbalesetek, drog, káros szenvedélyek, 
egészséges életmód, stb. Az elméleti előadások mellett 
kiscsoportos foglalkozások, bemutatók (pl. a Tűzoltóság, 
kommandósok), tették színesebbé a programot. Az elmúlt 
évben iskolánk tanulói közül jó néhányan maguk is 
aktívan vettek részt a feladatok kivitelezésében. 
“Szerepjátékok az elkerüléshez” címmel szituációs 
gyakorlatokat mutattak be arról, hogy a veszélynek, 
m egkörnyéke-zésnek kitett fiatalok különböző 
helyzetekben hogyan viselkednek, mennyire 
befolyásolhatók és hogyan lehet nemet mondani.

Természetesen az év során is folytatódik a felvilá
gosító munka; osztályfőnöki órákon meghívott előadók 
tartanak előadásokat az ifjúságot veszélyeztető 
témákban.

Úgy ítéljük meg, hogy az ilyen foglalkozások 
hasznosak. Fontos, hogy a fiatalok minél több 
információhoz jussanak. Egy olyan világban, amikor 
többféle káros hatásnak van kitéve az ifjúság, 
tájékozottnak kell lenni ahhoz, hogy a különböző, rájuk 
leselkedő “veszélyeket” megelőzhessék, elkemljék.

Kiss Ernőné
igazgatóhelyettes
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Eltelt két év ... a számítástechnikában is
E lte l t  két év azóta, hogy az új gépekkel, Novell 

hálózati szoftverrel felszerelt teremben elkezdtük 
a munkát: egy kicsit másképp, egy kicsit merészen, 
egyedi tanterv szerint. Az, hogy mit célszerű tanítani, 
egyértelműnek látszott: mindent, ami ebbe a témába 
tartozik. A minden-nek az óraszámok korlátozott volta 
szabott határt. Célt tűztünk ki tehát: kapjanak minél 
jobban  használható , sokoldalú  és naprakész 
ismereteket a tanulók... És lehetőleg minél többen.

Ezért szorgalm aztuk az ötödévfolyam on 
is a számítástechnika tantárgy bevezetését. Akkor még 
csak rem éltük, hogy sikerül szám ítástechnika 
fakultációt beindítani. Ma már valóság, 16 fővel, 
az idén először, megkezdődött ebben a formában 
is a tantárgy oktatása.

A Nemes Tihamér számítástechnika versenyen való 
részvételnek már ekkor is nagy hagyományai voltak. 
Születtek szép sikerek is. A legkiem elkedőbb 
eredményt Várnagy Zoltán, 12.c. osztályos tanuló érte 
el az 1996/97-es tanévben, aki az országos fordulóban 
10. helyen végzett. M indig is gond viszont 
az utánpótlás biztosítása. A nehézséget az okozza, 
hogy a verseny tematikája és a heti 1-2 órában oktatott 
tan tárgy  tem atikája  erősen eltér. A zoknak 
a tanulóknak, akik itt indulni akarnak, jelentős 
többletmunkát jelent a felkészülés. Ebben a tanévben 
ezen a téren is történt némi változás. Több tanuló (14) 
jelentkezett versenyre, és közülük 3 továbbjutott 
a megyei fordulóba. A tanulók felkészülését szakköri 
foglalkozásokkal is segítjük.

Mindig is szerettük volna, ha a helyi hálózattal 
rácsatlakozhatunk a v ilághálóra, az Internetre. 
Az Internet használata túlmutatna a számítógépeknek 
csak a számítástechnika órán való felhasználásán. 
Segítségével távoli könyvtárak és egyéb érdekes 
információ források válnának elérhetővé a tanulók és 
a tanárok számára, méghozzá helyben és azonnal.

Az Internet elérés érdekében több lépést is tettünk. 
A legcélravezetőbbnek az látszott, ha csatlakozunk 
a HUNGARNET egyesülethez, amely azt a célt tűzte 
ki, hogy a felsőoktatási intézmények után Internet 
eléréshez és ingyenes Internet használathoz juttatja

a középiskolákat is. Ezt a célkitűzést egészítette ki a 
M üvélődési és Közoktatási M inisztérium  azzal, 
hogy a középiskolákat egy ingyenes Internet laborhoz, 
azaz egy szerverből és 7 munkaállomásból álló 
gépcsoporthoz és a hozzá szükséges szoftverekhez 
juttatta. Ezt az alapcsomagot 1997. november 28-án 
meg is kaptuk, és igaz, egyelőre csak mint egyedi 
gépeket, használatba is vehettük. A régóta várt 
kapcsolat az Internettel az ígéretek szerint 1998-ban 
jön létre, akkor válik majd az is lehetővé, hogy a most 
kapott gépeket hálózatban használjuk.

Iskolánk a fenti, úgynevezett alapcsomagon kívül 
kap egy hasonló elemekből álló kiegészítő csomagot 
is, melynek költségeit a minisztérium és Salgótarján 
Város Önkormányzata fedezi. így két, mondhatjuk a 
kor színvonalának  m egfelelően  fe lsze re lt 
szaktanteremben folyhat majd a számítástechnika és 
egyéb tantárgyak oktatása.

Változás a tantervben...NAT

A szám ítástechn ikában  m egszokott dolog 
a folytonos változás, megújulás. Hónapról hónapra 
új gépek, új eszközök, új szoftverek jelennek meg. 
A cél az, hogy ezeket más tantárgyak tanulása során 
alkalmazni és az élet minden területén felhasználni 
tudják a tanulók. Ezt a célt tűzi ki a következő 
tanévben bevezetendő NAT is. A tantárgy neve 
informatika lesz, és azon túl, hogy változik benne 
a számítástechnika tematikája, kiegészül könyvtár- 
használati ismeretekkel is. Az óraszám tekintetében 
sajnos nem lesz emelkedés, így nem kizárt, hogy 
a többféle ismeretet az eddigieknél kisebb mértékben 
tudják elsajátítani a tanulók.

Tanulóink részt vettek és vesznek a Bolyai-kör 
munkájában. Az elmúlt tanévben született egy olyan 
előadás is, amely bekerülhetett a Bolyai-napok 
programjába. Most az erről készült beszámolót, melyet 
a tanulók maguk készítettek, ajánlom a T. olvasó 
figyelmébe.

Reszoly Gusztávné 
számítástechnika tanár
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" g g g !!  A számítógép és a zene
" Z e n e  nélkül nincs teljes em b er” - mondta bonyolult téma megszólaltatására alkalmasak, és bár

Kodály, s valóban: mindannyiunk életének szerves 
része a zene. Valamilyen szinten mindenki élvezi - 
van, aki Beethovent és van, aki Scootert hallgat 
szívesen...

A zenének mára azonban a régi, jól bevált 
“könnyű” és “komoly” zenére osztó kategorizálása 
mellett egy másik módszert is el kell fogadnunk, 
mely a zene előállítási módját veszi alapul. A két fő 
kategória természetesen mindenki által ismert: 
“elektronikus” és “hagyományos”.

Napjainkban a zeneértők többsége fájó szívvel 
veszi tudomásul, hogy az elektronikus zene egyre 
nagyobb teret hódít, s mint az új jelenségeket 
általában, az ember igyekszik is lehurrogni, 
megakadályozni általános elismerését. Ez azonban 
nem új dolog. így volt ez sok-sok évvel ezelőtt is - a 
barokkra (mely egyébiránt gúnynév) legalább annyi 
átkot szórtak, mint a mai elektronikus zenére.

A baj azonban nem alapvetően az előállítás 
módszerével van, hanem az előadókkal, 
“zeneszerzőkkel”. Kevés kivételtől eltekintve azért 
nem születtek még maradandó, értékes zenék a 
technika csodáinak seg ítségével, mert a 
szintetizátorok, samplerek, sequencerek, dobgépek 
híveit nem a művészi véna (legkevésbé valamelyik 
múzsa) hajtja, hanem a pénz. Alkotásaik egyszerűek, 
könnyen tanulhatóak, fülbemászóak, de értéktelen 
tömegcikkek. Egyetlen céljuk a pénzszerzés.

De nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy 
pénzéhes álművészek minden korban voltak! Erkel 
idejében éppúgy, mint most - és a sajtó többnyire 
akkor is ezeket támogatta...

Előadásunk fő célja az volt, hogy 
érzékeltessük: az elektronikus hangszerek bármilyen

elm életileg minden akusztikus hangszer 
hangszínének tökéletes másának előállítására is 
képesek, céljuk mégsem ez!

Az új eszközök mesés távlatokat nyújtanak: eddig 
soha nem hallót hangszínek, effektusok állnak a 
vállalkozószellemű alkotó rendelkezésére.

Célul tűztük ki még egy, a szintetizátoroknál 
az átlagember számára elérhetőbb eszközt (a 
számítógépet) kiválasztva, a zeneelőállítás egyes 
módozatainak, működési elveinek, előnyeinek és 
hátrányainak megismertetését is. Ezzel próbáltuk 
oszlatni azt a ködöt, mely a legtöbb ember esetében 
a számítógépek és egyéb elektronikus zenei 
eszközök megszólalásának mikéntjét fedi.

Egyszerű, közérthető hangnemben 
boncolgattuk a témát, hogy mindenki profitálhasson 
belőle, s hogy felkeltse az érdeklődést a téma iránt, 
mely rengeteg szépséget rejt labirintusában. E csodás 
útvesztő ajtaját kinyitva egy titokzatos erő ragadja 
magával a belépőt, s többé nem ereszti.

Mi elfordítottuk a kulcsot a zárban. A többi 
már a leendő felfedező dolga...

Vernyik ZénLengyel Gábor 10. d
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