
Ötéves a francia-m agyar testvérkapcsolat

A z  1996/97-es tanévben került sor a harma
dik francia-magyar diákcserére az immár 5 éves 
testvérkapcsolat keretében. Testvériskolánk, 
a Lycée Xavier Marmier Franciaország  
Franche-Comté tartományában, Pontarlier 
városában található. A kétévente sorra kerülő 
diákcserében mindkét fél részéről általában 
35-35 tanuló vesz részt 2-2 tanár kíséretében.

fekvő városokba: Lausanne-ba, Montreux-be, 
Vevey-be.

A kinttartózkodás alatt más oktatási  
rendszerrel ism erkedhetünk meg, órákat 
látogathatunk, íz e l í tő t  kapunk a kinti 
diákéletből. Rengeteg élménnyel gazdagodva 
térünk haza, s ez újabb lendületet ad a francia 
nyelvi tanulmányokhoz.

A diákok a kiutazást megelőzően levelezést 
fo lytatnak , majd csa lád oknál lakva  
gyakorolhatják a francia nyelvet, ismerked
hetnek az ottani szok ások k a l,  konyhai  
specialitásokkal.

Mind a csa ládok, mind a fran-cia  
testvériskola számos kirándulást szervez Doubs 
megyébe, a természeti értékekben oly gazdag 
Jura hegységb e, valamint Franche-Comté  
fővárosába, Besan^onba és a közeli Svájc festői 
szép ségű  hegyeibe  és a G en fi-tó  partján

A francia diákok és tanárok magyarországi 
fogadása során igyekszünk v iszo n o zn i a 
vendégszeretetet, s megismertetni ven d é
geinket a főváros és m egyénk n ev eze te s 
ség e iv e l ,  s a magyar konyha k ü lö n leg es 
ségeivel. Az együtt töltött kétszer nyolc nap, 
a további levelezések maradandó élmények és 
hosszantartó barátságok forrásai.

D em b ro vszk y  Z su zsan n a  
franciatanár
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O LA SZO RSZÁ G  -  1996. _ _ _ _ _ _ _
SPANYO LO RSZ Á G  - ---------------------------------

Iskolánk rendszeresen túrázó és utazni szerető diákjai 
minden évben izgatottan várják a nyári ODK - túrákat, 
melyeken mindig hatalmas élményben van része annak, aki 
Széky Miklós és Pálfalvai Zoltán tanár urak vezetésével 
megi smer egy távoli és gyönyörű országot. Én abban a szeren- 
csében részesülhettem, hogy Olaszországba és Spanyol- 
országba is eljutottam néhány bolyais társammal együtt.

Már a tanévzáró után mindannyian lázban égtünk az 
augusztusi út miatt, és hetekkel előtte elkezdtük gyűjtögetni 
a levesporokat, ételkonzerveket, előkészítettük sátrainkat, 
a hálózsákokat, na és persze a túrabakancsot. Két hét-re 
kellett felszerelkeznünk, mely idő alatt megismerhetjük 
majd egy ország életét, népét, nevezetességeit és kultúráját. 
Számomra ez a két utazás hatalmas élményt jelentett, mert 
mindkét mediterrán ország gyönyörű és felejthetetlen.

1996 augusztusában kis ODK-csapatunk egy szép nyári reggelen elindult a mesebeli “Csizmát”, Olaszországot 
felfedezni. Első megállónk Firenze volt, ahol a városnézés során megcsodáltuk a Ponté Vecchiót, a Dómot és Michelangelo 
híres Dávid-szobrát. A pisai Ferde Torony körbejárása és egynapos buszozás után Rómába, a fővárosba érkeztünk, ahol 
néhány felejthetetlen napot töltöttünk a Colosseum, a Fórum Romanum, az Angyalvár, a Pantheon, a Trevi kút és a 
Vatikán felfedezésével. Majd tovább folytattuk utunkat dél felé. A fumarolák forró gőzéből kiszabadulva Nápolyba 
jutottunk, belekukkantottunk a Vezúv kráterébe (egy jó kis hegymászás jutalmául), és végigjártuk Pompei ódon utcácskáit. 
A híres Smaragd-barlang átcsónakázása után egy óriási komp átvitte buszunkat - a sok kíváncsi bolyaissal együtt - 
Szicíliába. A maffiával sajnos nem találkoztunk, de helyette gyönyörködtünk Taonnina görög színházában, az Etna 
csúcsában, a tengerpart látványában, az Alcantara-szurdok festői képében. Egy “kellemesen” fárasztó egynapos túra 
során az Etna kráterébe is bepillanthattunk, aztán áthajóztunk a Vulcano-szigetre a kénes levegőt és a kéntől sárgára 
színezett vulkáni krátert megcsodálni. Majd irány hazafelé! Utolsó megállónk Velencében lezárta az olasz élmények 
forgatagát, és egy finom pizzával búcsúztunk a felejthetetlen Olaszországtól.

Egy év eltelt. Már alig vártuk a nyári szünetet, hogy bekalandozhassuk spanyol földet. Végre 1997. augusztus 4-én 
elgördült buszunk a Bolyai-lépcső elől, hogy beutazza velünk fél Európát. Útban Spanyolország felé megálltunk 
Monacóban, hogy meglássuk Monté Carlo híres casinóit, a Hercegi Palotát, és az Óceánográfiai Múzeumot. Andorrában 
is megpihentünk, hogy feltöltsük tüdőnket a friss pireneusi levegővel. Az első spanyol megállónk Espot volt, ahonnan 
elindulva bejártuk a fél Pireneusokat - legalábbis így éreztük, amikor késő 
este visszatérve a túráról lehúztuk bakancsunkat sajgó lábunkról. De Madrid 
mindenért kárpótolt minket! Bejártuk az egész várost: a Királyi Palotát belülről 
is megnéztük, a Cervantes-emlékmű, a Plaza Mayor, a Stadion mind egy-egy 
emlékezetes pillanat volt, Segoviába is eljutottunk, szétnéztünk az Alcazárban, 
de a híres El Escorialba sajnos nem tudtunk bemenni. Majd Toledo következett, 
s végül leutaztunk Granadába. Itt egy friss hajnali túrával kezdtük programunkat 
a Sierra Nevadában, végül fáradtan bebuszoztunk a városba, s nagy 
viszontagságok közepette (ugyanis akadt egy kis probléma a bejáratnál) 
bejutottunk az Alhambrába, a mór építészet csodájába, amely egyszerre volt 
csodálatos és félelmetes. Leírhatatlan élményt jelentett számomra.
Újra észak felé utazva betétiünk a montserrati kolostorba, majd levertük 
sátrainkat a Costa Braván. Itt végre gyönyörű idő volt, mert Madridot és 
környékét zuhogó esőben kellett bebarangolnunk. Barcelona káprázatos volt!
Nemcsak az olimpiai színhely, az F.C. Barcelona stadionja, hanem a Sagrada 
Família, a barokk városrész és a Kolombusz-emlékmü is. Végül két nap jól 
megérdemelt pihenő következett a spanyol tengerparton. Aztán véget ért az 
álom! Irány haza, Magyarországra, ajándékokkal, képeslapokkal és emlékekkel 
megpakolva! És szeptembertől újra kezdődhet a várakozás, a tervezgetés, az 
izgalom: készülődés egy újabb nyári útra, egy újabb csodára.

Széky Virág 11. d
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Ösztöndíjasként Németországban
A Németországi Pedagógiai C sereszolgálat 

ösztöndíjasaként három csodálatos hetet tölthettem 
Németország legkisebb tartományában, a Saar-vidéken. 
Egy kedves családnál laktam Weihingenben, egy kicsi 
faluban, kb. 10 km-re Merzigtől, ahová iskolába jártunk.

Merzig nagyon kicsi város, nincs is igazán sok 
nevezetessége, látnivalója, de vendéglátóink gondos
kodtak arról, hogy ne unatkozzunk. Naponta három óránk 
volt az iskolában. Németet, történelmet, országismeretet 
és földrajzot tanultunk, amit különösen szeretett 
csoportunk, hisz nagyon megkedveltük a tanár urat, Herr 
Zickwolfot.

Dr. Quinten, a csoportvezetőnk az órák utánra is 
érdekes programokat szervezett nekünk: fogadáson 
voltunk a városi önkormányzatnál, megnéztük a 
mettlachi porcelánmúzeumot, látogatást tettünk egy 
különös embernél, aki farkasokat nevel. Ilyenkor 
többnyire a német diákok is velünk tartottak.

Német barátainkkal egésznapos programokon is részt 
vettünk. Kirándultunk Saarbrückenbe, ahol megnéztük 
a tartományi parlamentet, Trierbe, a “legöregebb” 
városba, melynek története a római időkig nyúlik vissza. 
Megtekintettük az Európa Parlamentet Strasbourgban, 
és kérésünkre a szomszédos Luxemburgba, Európa egyik 
leggazdagabb városába is ellátogattunk.

Bepillanthattunk a “Gymnasium am Stefansberg” 
mindennapjaiba is, hiszen amikor tehettük, hospitáltunk, 
azaz órát látogattunk. A barátnőmék osztályában ugyanis 
fantasztikus volt a közösség, és minket is hamar 
befogadtak. Azt mondták, a mi csoportunk volt a 
legvidámabb azok közül, akik eddig a G.a.5-ben 
vendégeskedtek.

A hétvégeket a családdal töltöttük, sokat kirándultunk, 
minigolfoztunk. Szerencsésnek érzem magam, mert 
vendéglátóim nagyon kedves, nyílt, vidám emberek voltak, 
és úgy gondolom, ez fontos szerepet játszott abban, hogy 
ennyire jól éreztem magam ezalatt a három hét alatt.

Mulicza Katalin, 12. b

M arburgi élményeim

Mikor először meghallottam a nevemet a pályázat 
eredményhirdetésén, nem is akartam hinni a fülemnek.

A csoda azonban valóra vált: tényleg eljutottam 
Marburgba, a Közép-németországi, festői szépségű 
kis városba. A város egy hegy köré rendeződik: a hegy 
csúcsán áll a régi kastély, amit ma már csak denevérek 
laknak, ez alatt húzódnak körkörösen az ódon 
hangulatú, favázas házakkal övezett, macskaköves 
utcácskák. Ebben az ún. Altstadtban (régi város) 
található az eredeti, régi egyetem, amelyről Marburg 
híressé vált. A várost kettészeli a Lalin folyó, mely 
szintén a város nevezetessége. Árpádházi Szent 
E rzsébet révén még m agyar kötődése is van 
a városnak, akinek tiszteletére templomot emeltek 
a már említett “Altstadt”-ban.

N os, ebben a kis városban volt alkalm am  
3 hetet eltölteni, ahol hetente 5 napot jártam a környék 
egyik legpatinásabb  iskolájába. A tanáraink  
természetesen németek voltak, és mondhatom, igen 
érdekes, változatos órákat tartottak. Szerencsénk volt 
elutazni velük Frankfurtba, ahol többek között Goethe 
lakóházát néztük meg, Kasselban a modern művészeti 
világkiállítás megtekintése gazdagította a programot, 
majd egy hajóút következett a Rajnán. Nem is kell 
mondanom, hogy mind a három út csodálatos volt. A 
család- amelynél laktam - Kölnbe vitt el, ahol a dóm 
tornyának legmagasabb pontjáról tekintettük meg 
a Rajnával kettészelt óriási várost.

A magyar csoport szuper volt, szoros barátságok 
kötődtek, és a mai napig levelezünk.

Szabó Erika, 12. b
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■"■■p™*™™ Egy emlékezetes angliai utazás — í ^ é p ■
I997 . július 18-án indult angliai útjára iskolánkból 22 diák és 3 tanárnő. A hosszú, busszal megtett 

utunk során nagyobb pihenőt tartottunk Kölnben, ahol megtekintettük a világhírű Dómot; és 
Brüsszelben, ahová éjszaka érkezvén csodáltuk a főváros akkor is nyüzsgő szívét. Majd vasárnap a 
komp megérkezése után Doverből Canterbury felé vettük utunkat, amely Anglia vallási életének 
központja. Délután még volt időnk Greenwich-be is eljutni és beállítani óráinkat a pontos időnek 
megfelelően. Este pedig sikeresen érkeztünk meg Wallingtonba a szállást adó családokhoz. Hétfőn 
reggel kezdtük 6 napos londoni városnézésünket.

Ezen napok alatt nagyon sok élményben volt részünk. Megnéztük többek között a két lenyűgöző, 
jelenleg is lakott királyi rezidenciát: a Buckingham Palotát és a Windsori kastélyt, valamint az ottani 
őrségváltásokat. Volt szerencsénk látni még a híres Hampton Court Palotát, amely volt királyi 
tulajdonként 1000 szobájával és kertjével mindenkit elvarázsolt. Meglátogattuk a világ legnagyobb 
múzeumát, a British Museumot; a londoniak történelmét szemléltető Museum of Londont, s a híres 
viaszfigurákat kiállító Madame Tussaud’s múzeumot.

London nevezetes terein és utcáin is sétáltunk: a Trafalgar téren, a Piccadilly Circus-ön, s az 
Oxford Streeten, hogy csak néhányat említsek a sok közül. Benézhettünk a Downing utcába, ahol a
miniszterelnök lakik. Sokszor töltöttük pihenőnket 
a fővárosra igen jellem ző hatalmas parkokban. 
(Hyde Park, Regent’s Park, stb.).

Megcsodáltuk a híres Westminster Apátságot, a 
Szent Pál Katedrálist és a B ig Benről híres 
Parlamentet is. A Tower of Londonban pedig a 
koronázási ékszerekben gyönyörködtünk. 
Szombaton fájó szívvel búcsúztunk Angliától, de 
vasárnap várt ránk Párizs.

Az egy nap alatt, amelyet a francia fővárosban 
töltöttünk, ellátogattunk a Sacré Coeurba, a Notre 
Dame-ba, és sétáltunk a Szajna-parton. A nap 
befejezéseképpen az Eiffel-torony 2. emeletéről 
vetettünk búcsúpillantást a városra, s indultunk 
tovább. Most már Salgótarján volt a végállomás.

A közel 12 külföldön töltött nap után mindenki 
élményekkel gazdagon és sok csomaggal megrakva 
érkezett meg.

R ács M arianna, 8. d
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Akard a sikert!

31 órás foci a Bolyaiban
1996. decemberében merült fel bennünk a 31 órás 

teremfoci bajnokság ötlete, melynek megvalósítását 
a tantestület is támogatta. Januárban hozzáláttunk 
a szükséges feltételek - állandó orvosi ügyelet, enni- és 
innivaló biztosítása - megteremtéséhez, amelyhez sok 
segítséget nyújtottak a szülők és az osztályfőnökünk. 
A többhetes munka eredményeként 1997. március 7-én 
15 csapat részvételével kezdődött meg a torna, amelyet 
a PFC II. csapata (Bodzási Gergely, Kövesdi Péter, 
Zsédely Péter, Szelei Gábor) nyert. A gólkirály Sándor 
Gábor 10. d osztályos tanuló lett.

Köszönetét szeretnénk mondani:
- az orvosoknak, akik térítés nélkül vállalták az ügyeletet;
- a tanároknak, akik szintén végig velünk voltak;
- a konyhásoknak, amiért meleg ételt biztosítottak 

a hétvégére;
- a támogatóknak, akik nélkül ez a rendezvény nem 
jöhetett volna létre.
Támogatóink voltak:

ALFA KFT
BOROSTYÁN PATIKA 
ACÉLGYÁR RT.
NÓGRÁDKER
ÁFÉSZ
OPEL KENDERESI 
MISKOLCI HŰTŐIPARI RT.

Köszönjük! 

Antal Gábor, Godó Gábor, 12. a

Miért jó a “tanári foci”?

Iskolánkban az elmúlt tanév elején egy - hosszú évek 
óta, és éveken át “elfelejtett” - hagyomány éledt újjá: 
a tanári foci.

Történt ugyanis, hogy tantestületünk férfitagjai 
komolyan elhatározták, hogy szeretnének hetenten egy 
alkalommal rendszeresen összejönni egy kis focimeccsre 
a tornaterem ben. Az elhatározást tett követte, 
és szeptembertől kedd délutánonként egy-másfél órás 
mérkőzésekkel elindult a szezon.

A résztvevők számától függően (8-12 fő ; két- 
ill. három-négyfős csapatok mérték össze erejüket, 
ill. három csapat esetén két-három forduló, tíz perc 
időtartamú villám tornára került sor.)

A rendszeres, fizikumot erősítő, technikai tudást 
csiszoló, taktikai érzéket fejlesztő mérkőzések hasznosak 
voltak azért is, mert így a diáknapon hagyományosan 
sorra kerülő tanár-diák találkozóra is ütőképes csapatot 
tudtunk kiállítani.

A “szezonzáró mérkőzésére a tanévzáró tantestületi 
értekezlet után került sor a Volán Bázis kispályáján.

Év vége felé merült fel a gondolat, hogy meghívjuk 
egy barátságos mérkőzésre és egy kis beszélgetésre 
a füleki gimnáziumban tanító kollégákat. Az elképzelés 
sajnos meghiúsult, de bízunk benne, hogy a közeljövő
ben sor kerülhet egy ilyen “nemzetközi nyitányra” is.

A mérkőzések természetesen ebben az évben is 
folytatódnak, sőt az idényzáróra - egy kis ünnepi 
vacsorával egybekötve - már a téli szünetben került sor.

Felelve a címben feltett kérdésre - a már jelzetteken 
túl - a következő válaszok adódnak:

- a napi, sokszor megfeszítő és igen fárasztó szellemi 
munka után nagyon jól esik egy kis mozgás;

- minden embert üdít, frissít a szívesen űzött játék 
öröme, izgalma, fordulatai;

- a mérkőzések után az üdítő fogyasztása közben lehet 
egy kicsit beszélgetni, amire a napi munka, 
mindenféle más elfoglaltság mellett alig kerülhet sor.

Mindezek alapján reméljük, hogy a hagyomány 
folytatódik és a sokszínű iskolai élet része marad.

Árpád Sándor 
szaktanár
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SPORTKÖR
Iskolánk több mint húsz éve működő sportköre az 

elmúlt két tanévben is szép sikereket ért el. Az 1996/97- 
es tanévben a Bolyai János Gimnázium Sportköre a 
Diákolimpia megyei döntőin elért eredményei alapján 
az iskolák közötti pontversenyben a 2. helyen végzett.

Több csapatunk és egyéni versenyzőnk bejutott 
a Diákolimpia területi és országos döntőibe, és szép 
eredményeket ért el. Az alábbiakban az elmúlt két tanév 
legjobb eredményeit összegeztük.

1 9 9 6 .
KARATE nyílt ifjúsági országos bajnokságon 

1. helyezést ért el:
MARIÁNYI MÁRTON I.A

Országos Diákolimpián 100M-ES PILLANGÓ 
ÚSZÁSban 7. helyezett:

MÁRTON MÁRK II.C
Országos elődöntőn KOSÁRLABDA 

SPORTÁGBAN III., a Megyei Diákolimpián I. 
helyezést ért el a leány csapat. A csapat tagjai:

SZENTIVÁNYI BRIGITTA 2. B
MUSZTÁCS KRISZTINA 2. B
PÁRTOSFALVI BEA 4. D
ZUBERCSÁNY DIÁNA 3. D
TÓBIÁS PETRA 3. B
GÓLYÁN NIKOLETT 2. B
ALEXI ZSUZSANNA 4. B
BIRKÁS PETRA 3. D
ORSZÁCZKI ZSÓFIA 1. B
GULYÁS SZILVIA 1. B
MOSONI LINDA 4. A
KOVÁCS ANETT 2. B

ATLÉTIKA SPORTÁG:
A Megyei Diákolimpia Futó csapatbajnokságán

IV. korcsoportban a fiú csapat I. helyezést ért el.
A csapat tagjai:

NO VÁK GYÖRGY 3. D
BORONYAI ZOLTÁN 1. B
KÖVESDI PÉTER 2. A
BODZÁSI GERGELY 2. A
HUSZÁR MÁTÉ 2. C

Megyei D iákolimpián a fiú távolugró csapat
I. helyezést ért el. A csapat tagjai:

ÁDÁM ISTVÁN 3. A
SZADLIS RICHÁRD 3. C
FÖLDI GERGELY 4. B
BODZÁSI GERGELY 2. A

Megyei Diákolimpián a III. korcsoportos lányok egyéni
versenyében I. helyezett

HEGYI ANDREA l.B
M egyei D iákolim pián a 400m-es síkfutásban 
I. helyezett

KÖVESDI PÉTER 2. A
a 1 lOm-es gátfutásban I. helyezett

FÖLDI GERGELY 4. B
az 1500m-es síkfutásban I. helyezett

HEGYI ANDREA l.B
A 4xl00m-es váltófútásban I. helyet szerzett csapat tagjai: 

FÖLDI GERGELY 4. B
SZADLIS RICHÁD 3. C
ÁDÁM ISTVÁN 3. A
BAKOS PÉTER 2. D

ÚSZÁS SPORTÁGBAN:
Megyei Diákolimpián a 4x50 m-es gyorsúszó váltó 
I. helyezést ért el. Á csapat tagjai:

NAGY ÁGNES l.A
DÉNES ORSOLYA l.A
HIZSNYAI ZSANETT 1. A
KIS-CSITÁRI JUDIT 2. C

Megyei Diákolimpián lOOm-es pillangóúszásban 
I.helyezett

MÁRTON MÁRK 2.C
TELEK BALÁZS l.D

lOOm-es mellúszásban I. helyezett:
BAKSA PÉTER 3.C

TO R N A :
A leány csapat Megyei Diákolimpián I. helyezést,

Országos Diákolimpián 6. helyezést ért el.
A csapat tagjai:

SZABÓ ERIKA 2.B
SZABÓ ZSUZSANNA 2.B
GÁSPÁR PETRA 4. A
DREVENKA EDIT l.A
SÁNDOR GABRIELLA 3.C

1 9 9 7 .

“Nesquick” Országos Futóbajnokságon 6. helyet szerzett 
csapat tagjai:

NOVÁK GYÖRGY 10. D
BÁRNAI BALÁZS 10. B
SZIVÁK PÉTER 10. B
BORONYAI ZOLTÁN 10. B

“Nesquick” Országos Futóbajnokságon a 32. helyen végzett: 
HEGYI ANDREA 10. B
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SPORTKÖR
Serdülő “B” Országos Bajnokságon

lOOm síkfutás 5. hely, 200 m síkfutás 7. hely 
BAKOS PÉTER 9. C

Az Országos Diákolimpián 
200m-es vegyesúszás 15. hely

FARKAS GÁBOR 12. B
1 OOm-es pillangó úszás 11. hely

MÁRTON MÁRK 11. C
1 OOm-es mell úszás 17. hely

BAKSA PÉTER 9. C

A TLÉTIK A

1. “Nesquik” Mezei Futóverseny megyei fordulóján
egyéni versenyben IV. korcsoportban :

fiúknál 1. NOVÁK GYÖRGY 10. D
lányoknál 1. HEGYI ANDREA 10. B

csapatversenyben: IV. korcsoportos fiúk 1. hely: 
NOVAK GYÖRGY 10. D
SZIVÁK PÉTER 10. B
BÁRNAI BALÁZS 10. B
BORONYAI ZOLTÁN 10. B
KASZÁS PÉTER 10. K

2. Megyei Atlétikai Diákolimpia
BAKOS PÉTER 9. C 100 m síkfutás

IV. korcs. 1. helyezés
KASZA GYÖRGY 12. A 100 m síkfutás

V. korcs. 1. helyezés 
BODZÁSI GERGELY 11. A 400 m síkfutás

1. helyezés
HEGYI ANDREA 10. B 1500 m síkfutás

1. helyezés
KIRÁLY ATTILA 10. C magas ugrás 

1. helyezés
4 x 1 OOm-es váltó. L helyezés 

ÁDÁM ISTVÁN 
BAKOS PÉTER 
FEHÉR TAMÁS 
KASZA GYÖRGY

4 x 400m-es váltó. 1, helyezés 
KÖVESDI PÉTER 
BODZÁSI GERGELY 
BAKOS PÉTER 
KASZÁS PÉTER

4 x 1500m-es váltó. 1. helyezés 
SOMOSKŐI DÁVID 
BÁRNAI BALÁZS 
SZIVÁK PÉTER 
NOVÁK GYÖRGY

KOSÁ RLA BDA
Leány V. korcsoportos csapat a megyei bajnokságban 
a 2. helyet szerezte meg.
Fiú V. korcsoportos csapat: 1. hely a megyei
bajnokságban, 3. hely a területi bajnokságban. A csapat
tagjai:

HOPKA ZOLTÁN 12. B
SZOMSZÉD TIBOR 11.C
BORONYAI ZOLTÁN 10. B
PETRUCSIK KRISZTIÁN 10. A
MOLNÁR VIKTOR 12. B
ÁDÁM ISTVÁN 12. A
VANÓ TAMÁS 12. C
NAGY LÁSZLÓ 12. C
RŐMER KRISZTIÁN 12. C
FEHÉR TAMÁS 11.C
SÁNDOR GÁBOR 10. D
KÓSIK NÁNDOR 11. B
ALBUNOVICS SZERGELY 12. B
KISS ZOLTÁN 11. C

Fiú IV. kcs. csapat: 1. hely a megyei bajnokságon.
A csapat tagjai:

BORONYAI ZOLTÁN 10. B
SÁNDOR GÁBOR 10. D
KOVÁCS DÁVID 10. D
PETRUCSIK KRISZTIÁN 10. A
CSEH KRISZTIÁN 10. A
KISS ZOLTÁN 11.C
BAKOS SZÁSA 9. C
KÓSIK NÁNDOR 11.B
TÓTH CSABA 9. C
VARGA MÁRTON 9. C

ÚSZÁS
Megvei Diákolimpián 
100 m mellúszás, 1. helyezés

BAKSA PETER 12. C
100 m pillangó úszás, 1. helyezés

MARTON MARK 11.C
100 m pillangó úszás, 1. helyezés

TELEK BALAZS 8. D
200 m vegyeszúszásban, 1. helyezés

DUNAI ZSOLT 12. C
FARKAS GÁBOR 12. B

4 x 50m fiú gyorsúszó váltó, 1. hely 
DUNAI ZSOLT 
MÁRTON MÁRK 
FARKAS GÁBOR 
BAKSA PÉTER

12. A 
9. C

11. C
12. A

11. A 
11. A 
9. C 

10. C

11.C 
10. B 
10. D 
10. D
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Kitüntetettjeink
I.

G im n áz iu m u n k  leg ran g o sab b  k itü n te té sé t a B o ly a i E m lékérm et 
az isko lánkban  tan ító , az isko la  é rdek éb en  h osszú  ideig  e red m én y es m unkát v égző , 
az in tézm ény  a rcu la tán ak  k ia lak ításáh o z  nag y b an  h o zzá já ru ló  p ed ag ó g u so k  kap ják .

E d d ig  négy  k o llég án k  részesü lt e d íjban :

Herold László igazga tó  

(1969-1988) 1991-ben

Dr. Szabó Istvánná igazga tó  

(1988-1996) 1997-ben

Kapás JÓZSefné igazgatóhelye ttes  

(1966-1996) 1995-ben

Czinke Ferenc m űvésztanár

(1966-1987) 1998-ban



Kitüntetettjeink

II.
M ásod ik  leg ran g o sab b  k itü n te té sü n k  a B olyai E m lék p lak e tt és D íszok ira t, 

m ellyel a  k iem elk ed ő  o k ta tó -neve lő  m u n k á t ism erjük  el.
A z  e lm últ ké t tan év b en  a  k ö v e tk ező  k o llég ák  részesü ltek  ebben  a  k itün te tésben :

Bolyai Napok ’96

Molnár Györgyné Bulyovszkyné Borók Edit Vinkóné Kovács Mária

Bolyai Napok ’97

Lékóné Lantos Zsuzsanna Dembrovszky Zsuzsanna
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Ki tűn tetettj eink 
III.

A  B o lyai N ap o n  ad juk  á t az  E lism erő  O k lev e le t és a B olyai E m lék p lak e tte t 
azon  v ég ző s tanu ló inknak , ak ik  a 4  év  so rán  k iem elk ed ő  tanu lm ány i és k ö zö sség i 

m u n k á t v ég ez tek  és o rszág o s v e rsen y e red m én y t é rtek  el.

Bolyai Napok ’96

Bodzási Balázs - 4. c Boda Róbert - 4. d

Bolyai Napok ’97

Rozgonyi Anna - 12. c Kasza György - 12. a Lukács Gyöngyi - 12. b
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