
A 17. évkönyv elé

Rendhagyó bevezető - a 2000. évi Bolyai Napok 
nyitóünnepségén elhangzott igazgatói beszéd

1966-2000: 34 év
1969-2000: 31 év
Számok, számokban mérhető és ki nem fejezhető 

értékek; s a számok mögött húzódó világ, egyén, isko
la.

1966 - Az Új Gimnázium megnyitja kapuit Salgó
tarjánban, 34 év.

1969 - Bolyai János nevét veszi fel az intézmény, az 
első Bolyai Napok rendezvénysorozata, 31 év.

Számok, évek múlásátjelző számok, nem kerek év
fordulót jelölő számok ugyan, mégis egy fél emberöl
tő világát tükröző, múltat és jelent egybefogó, eredmé
nyeket és problémákat, örömöket és gondokat, magas 
szellemiséget és kicsinyes hántásokat takaró számok. 
Emberi érzések, kínok és büszkeség, küzdés és meg
torpanás, újrakezdés és hit a számok mögött.

Közel 4000 itt érettségizett diák, több száz pedagó
gus és egyéb alkalmazott; több ezer verseny és ver
senyző tanuló, több száz országos eredmény.

Számok, számokban mérhető eredmények és szá
mokban kifejezhetetlen értékek, emberi tartások, sor
sok, formálódó szellemiség.

2000. Bolyai János Gimnázium 515 diák, 42 tanár, 
12 egyéb alkalmazott, a 34. év, a 31. Bolyai Napok;

177 oklevél, 23 kimagasló országos versenyered
ményt elért tanuló, további 30 országos döntőben, kö
zel 100 területi és megyei versenyeredmény;

100 ballagó, érettségi előtt álló fiatal, 65 középfokú 
C típusú nyelvvizsgával.

Számok, számmal mérhető értékek, s emberek, pla
néták, egy iskola a számok mögött.

Egy iskola, egy gimnázium Salgótarjánban, amely 
Bolyai János nevét vette fel, ezzel vállalva a lángelme 
példázta utat; "a tökély előtt megelégedni" nem tudó 
géniuszét, aki "vakmerő kirándulást tett a gondolható- 
ba", aki adott "egy létező (nem létező) teret..., hol fű
höz, gerinchez, gondolathoz végtelen sok párhuza
mos" vonható, aki bízott abban, hogy ő is adott "egy 
planétát a világnak".

Bolyai János "planétája" kitágította a teret, a gon
dolhatok merészen szárnyaló gondolata új távlatokat 
nyitott.

A Bolyai János Gimnázium sok planétát adott a 34 
év alatt: sok apró csodát, mely ""mag a jövőnek", for
málója, alakítója a világnak.

Vitathatatlan értékek forrtak itt ki az együttgondol
kodás megannyi alkotóműhelyében; születtek "új, más 
világok", "aprók, tenyérnyik", "de amit nemcsak ma
gának szánt" teremtőjük.

S ismerjük "az elsőségért vívott harc érzését", "a le- 
győzetés"-től való félelem küzdést parancsoló, össze
kovácsoló erejét.

Hisszük, hinnünk kell, hogy helyes értékrendet kö
vetünk, amikor vállaljuk Bolyai János szellemiségét, 
emberi nagyságát. S ha elbizonytalanodunk, s ma, 
2000-ben, a 34. évben, az érett korba érés időszakában 
feltesszük a kérdést, hogy

Mit adott ez az iskola diákjainak?
Csábító-e ez az értékrend a ma fiatalja számára? 
Adott-e, ad-e valóban planétát a Bolyai János 
Gimnázium?,
akkor válaszaink hitét megadják a számok, a szá

mokban mérhető és nem mérhető eredmények, akár 
egyetlen tanév felvillantott eseményei, értékei.

S ezek tények, tőlünk elvitathatatlan értékek, ezek 
adják az erőt a továbblépéshez, ezek sarkallják a min
denkori tanárt és diákot "a tökély előtt meg nem elége- 
désre".

S ha fellapozzuk az idei tanév eseménynaptárát, 
igazolva látjuk hitünket, szavainkat a tényekben, a 
számokban, hiszen

- az OKTV döntőkben 5 tanulónk ért el kiváló ered
ményt,

- 23 tanulónk kiemelkedő teljesítményt nyújtott az or
szágos tanulmányi és sportversenyeken,

- további 30 tanulónk országos döntős,
- köztünk van egy a Magyar Köztársaság jó tanulói, jó 

sportolói közül,
- a megyei matematika verseny szinte valamennyi do
bogós helyét mi hoztuk el,
-ígéretesek az alsóbb évesek szárnypróbálgatásai,
- felvételi eredményeink egyre emelkedtek az elmúlt 

3 évben: a korábbi 50-60%-ról 70-80%-ra.
S ezt bizonyítja:
- a nyelvvizsgák egyre emelkedő száma,
- hangszeres zenészeink kiváló eredményei, díjai, mi

nősítései,
- sportolóink teljesítménye a Diákolimpián,
- a statisztikákban rögzített szép tanulmányi eredmé

nyek,
- az egyenletesen, jól teljesítő osztályok és tanulók.
S a számokon, a száraz tényeken túl, a mindennapok 
kemény küzdelmein túl ott vannak a hétköznapokat 
beragyogó, az ünnepek fényét emelő kis planéták, me
lyek tovább erősítik hitünket a "szép szó" erejében, a 
művészet, a "költészet hatalmá"-ban:

-a kórushangverseny csodálatos muzsikája, egy kis
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városi gimnáziumtól elvárható színvonalat messze 
meghaladó összeállítása,
- néptáncosaink felejthetetlen élményt nyújtó bemuta

tói,
- a Bolyai-est sokszínűsége,
- több, mint 100 tanítványunk kiállított anyaga,
- s a rajz fakultációsok ma nyíló kiállítása,
- a mára megjelent Bolyai Helikon.
Kis világunk, életünk sokféleségét, gazdagságát jel

zik:
- a Bolyai Köri előadások,
- az iskolaismertető anyagok,
- a web-oldalak,
- a portfoliós órák,
- a pályázatok a környezet szebbé tételére, a technikai 

felszereltség fejlesztésére, az Internet továbbépítésé
re, a minőségbiztosításra,

- az itt szervezett vetélkedők az általános iskolások
nak,

- a 21. századról kiírt pályázat,
- az ötletek a diákközgyűlésen a szebb, jobb, kelleme

sebb környezet, a tartalmasabb diákélet kialakítása 
érdekében,

-a  Bolyai János nevét viselő iskolák szervezete vers
mondó versenyek és történelmi, irodalmi pályáza
tok,

- s a Bolyai születésnapjára megjelent, gazdag anya
got összegyűjtő, a tényeket, számokat dokumentáló 
16. évkönyv.
Számok tehát, számokban mérhető és számokkal 

kifejezhetetlen értékek, megannyi kis planéta, mely 
egyben mutatja a továbblépés irányait is, felvillantja a 
fejlesztés, az új formák és utak vonalát is.

A számok mögött, a kemény munka mellett ott van 
egy tartalmas, derűs diákélet lehetősége is:
- a kirándulások, a túrák,
- a kondi, a délutáni sportolási lehetőségek,
- az iskolarádió,
- a diáknap,
- a disco.

De nem mindig felhőtlen a kikapcsolódás, mert az 
élet becsempészi a külső világ ártalmait, szennyét: 

a drogot, az alkoholt, a durvaságot, a lopást, az ön
zést, mely elrontja a játék örömét; bemocskolja, beár
nyékolja az együttlétek vidámságát, önfeledt felszaba- 
dultságát.

S további kérdéseket, kételyeket ébreszt bennünk:
- Mi, felnőttek megteszünk- e mindent?
- Van-e elég erőnk és energiánk ellenszélben küzdeni 

a társadalom romboló hatásai ellen?
- Képesek vagyunk-e megfékezni a beáramló ve

szélyt?
- Meg tudjuk-e menteni minden tanítványunkat?
- Engeditek-e, hogy segítő kezet nyújtsunk?
- S ti, megtesztek-e mindent?

Bolyai János kínzó kérdései lám tovább bővültek a 
21. század hajnalán, s nekünk ezekre a kérdésekre is 
választ kell keresni együtt formálva a jövőt, átmentve 
a múlt értékeit a "túlsó partra", őrizve Bolyai János 
végtelen terét, tovább tágítva a gondolhatót.

S a hitet, hogy mi is adtunk, adunk egy planétát a 
világnak.

Székyné Sztrémi Melinda 
igazgató
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Gondolatok a hiperbolikus geom etriáról
"Mit gondoljunk erről a kérdésről: Igaz-e az euk- 

lidészi geometria? ...Egyik geometria sem igazabb, 
mint a másik; csupán célszerűbb lehet." t

(H. Poincaré)

A geometria az ókori Mezopotámiában és Egyiptom
ban földmérést jelentett. Igazi tudománnyá csak az óko
ri görög matematikusok tették. A geometria tudománnyá 
válását a bizonyítási igény fellépése hozta.

Az alexandriai Euklidész időszámításunk előtt 300 
körül összefoglalta és rendszerezte a görög matematika 
addig elért eredményeit, és utat mutatott a geometria ké
sőbbi axiomatikus felépítésére. Az Elemek (Sztoikheia) 
című munkájában összefoglalta a geometria és az arit
metika elemeit. Művében kiválasztott axiómákra és de
finíciókra építette fel a geometriát. Minden tétel egy 
vagy több axiómán és tételen alapszik, amelyekre szük
ség van ezen tétel bizonyításához. E deduktív módszer 
lényege, hogy visszafelé a tételek egymásra épülésében 
valahol meg kell állnunk. Azokat a tételeket, ahol meg
álltunk, nevezzük axiómáknak. Az axiómákban olyan 
alapfogalmak (pont, egyenes, sík, tér) és alapkapcsola
tok (pl. illeszkedés, egybevágóság, elválasztás) szere
pelnek, amelyeket szemlélet alapján fogadunk el. 
Euklidész művének elején 35 definíció, 9 axióma és 5 
posztulátum található. (Az axióma és a posztulátum sza
vak között ma már nem teszünk különbséget, a modem 
matematika ezeket a szavakat rokon értelműnek tekinti.)

Posztulátumok:
I. Minden pontból minden ponthoz egyenes húzha

tó.
II. Minden egyenesdarab folytonosan meghosszab

bítható.
III. Minden pont körül tetszőleges sugárral kör raj

zolható.
IV. A derékszögek egymással mind egyenlők.
V. Ha két egyenest egy harmadik metsz, akkor azok 

- végtelenül meghosszabbítva őket - a metszőnek 
azon az oldalán találkoznak, amelyen a belső szö
gek összege kisebb két derékszögnél.

Az V. posztulátum Euklidész 17. tételének ("A há
romszög bármelyik két szögének az összege kisebb két 
derékszögnél") a megfordítása. Ezt a tételt Euklidész a 
többi axióma alapján le tudta vezetni, azonban a tétel 
megfordítását nem. Vagyis Euklidész az előző tételekből 
es az axiómákból le tudta vezetni, hogy a síkon egy 
egyeneshez egy rá nem illeszkedő ponton át legalább 
egy párhuzamos egyenes húzható, de azt, hogy csak egy 
dyen egyenes létezik, már nem tudta bizonyítani. A tétel 
megfordítására szükség volt, ezért kénytelen volt posz-

tulátumként elfogadni. Az első négy posztulátum ráné
zésre is egyszerű és rövid, az állítások nyilvánvalóak. Az 
V. posztulátum azonban más, két szempontban különbö
zik a többitől:

- a többihez képest hosszú és túlságosan bonyolult;
- közvetlen tapasztalattal - mint az előző négy - nem 

ellenőrizhető, nem magától értetődő. Úgy tűnik, hogy 
ezt bizonyítani kell.

Az V. posztulátummal kapcsolatos vizsgálódások ezt 
a két problémát próbálták megoldani és ez több mint 
kettőezer évig okozott fejtörést a matematikusoknak. 
Először egyszerűbb, vele egyenértékű állítással cserél
ték fel. Több ilyen helyettesítés is született, de ezek csak 
a bonyolultság problémáját oldották meg.

Az V. posztulátummal ekvivalens kifejezések példá
ul:

- Egy egyeneshez egy rá nem illeszkedő ponton át 
csak egyetlen párhuzamos húzható (Ptolemaiosz 
Klaudiosz, II. század).

- Van legalábbis egy olyan háromszög, amelyben a 
szögek összege két derékszöggel egyenlő (Saccheri, 
1773.).

Nincs maximális területű háromszög (Gauss,
1799.).

- Három pont körön vagy egyenesen van (Bolyai Far
kas).

Az V. posztulátumot Ptolemaiosz Klaudiosz megfo
galmazása alapján párhuzamossági axiómának is ne
vezzük. Az ezek által módosított axiómarendszerből az 
V. posztulátum már levezethető.

Nehezebb volt a másik probléma megoldása, az, hogy 
közvetlen tapasztalattal nem igazolható a párhuzamossá
gi axióma. Úgy gondolták, hogy tulajdonképpen ez is 
egy tétel, amely a többiből levezethető. Vagyis, ha el
hagyjuk az V. posztulátumot, akkor az euklidészi geo
metria a maradék axiómarendszerből is felépíthető. Ez 
a kísérlet nem sikerült. Később a matematikusok a ma
radék axiómarendszerhez az V. posztulátum helyett an
nak tagadását csatolták. Úgy gondolták, hogy ekkor a 
felépítés során lehetetlen összefüggés fog bekövetkezni. 
A XVII-XVIII. században több matematikus is érdekes 
eredményre jutott, de nem ismerték fel ezek valódi értel
mét, azt, hogy a párhuzamossági axióma nem bizonyít
ható a maradék axiómarendszer segítségével.

Bolyai János (1802-1860) és az orosz Nyikolaj 
Ivanovics Lobacsevszkij (1792-1856) nagyjából azonos 
időben, egymástól függetlenül észrevették, hogy az V. 
posztulátum tagadására épített geometriában nincs el
lentmondás. Nemcsak meglátták, hogy a párhuzamossá
gi axióma tagadására egy új ellentmondásmentes geo
metria építhető fel, hanem fel is építették. (Egy geomet
riai rendszer akkor ellentmondásmentes, ha az axióma
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rendszerből nem vezethető le egyszerre egy tétel és en
nek a tételnek a tagadása.) Megértették a nemeuklideszi 
geometria valóságtartalmát, azt, hogy tisztán matemati
kai eszközökkel nem dönthető el, hogy a fizikai teret 
melyik geometria írja le. Azt a térben végzendő mérések 
döntik el, hogy melyik feltevésre épített geometria a he
lyes. Ezt az új geometriát Bolyai-Lobacsevszkij-féle 
geometriának, vagy (egy differenciálgeometriai rend
szerezés alapján) hiperbolikus geometriának nevezték 
el. Az euklideszi geometria a hiperbolikus geometria ha
táresete.

Bolyai János a párhuzamosságot úgy definiálta, hogy 
az érvényes az euklideszi geometriában is és a nemeuk
lideszi geometriában is. Világosan látta, hogy a maradék 
axiómarendszer kétfelé ágazik. Abszolút geometriájá
ban olyan tételeket fogalmazott meg, amelyek mind a 
két geometriai rendszerben igazak, függetlenek az V. 
posztulátumtól, és levezethetők a maradék axiómarend
szerből. Ha a maradék axiómarendszerhez hozzácsatol
ják az V. posztulátum tagadását, akkor nemeuklideszi 
geometriát kapunk, melyet az euklideszi geometriától 
csak a párhuzamosság definíciója különít el. Ebben a 
geometriában a párhuzamosság axiómája: "Adott pont
hoz és arra nem illeszkedő egyeneshez az általuk meg
határozott síkban legalább két olyan egyenes található, 
amely illeszkedik az adott pontra és az egyenest nem 
metszi."

Az így felépített geometriában igazak a következő té
telek, illetve következményeik:

- A háromszög belső szögeinek összege kisebb, mint 
két derékszög.

- Egy síkban adott P ponthoz és rá nem illeszkedő e 
egyeneshez végtelen sok P-re illeszkedő, e-t nem metsző 
egyenes található.

- Létezik olyan háromszög, amelynek belső szögei
nek az összege 0. Az ilyen háromszöget határhárom
szögnek nevezzük, és ez a maximális területű három
szög.

- Ha két háromszög szögei páronként megegyeznek, 
akkor a két háromszög egybevágó.

- Nincsenek hasonló, csak egybevágó háromszögek.
- Ha adottak egy háromszög szögei, akkor a három

szög is adott.
A P pont és e egyenes síkjában a P-re illeszkedő, e-t 

nem metsző egyenesek közül az első nem metszőket e- 
vel párhuzamosoknak nevezzük. A többi nem metsző
ket pedig ultrapárhuzamosaknak mondjuk. így egy 
egyeneshez egy rá nem illeszkedő pontból két párhuza
mos egyenes húzható. A P-ből e-re húzott merőlegesnek 
és a párhuzamos egyenesnek a szögét párhuzamossági 
szögnek, a merőleges szakasz hosszát párhuzamossági 
távolságnak nevezzük. Bebizonyítható, és a hiperboli
kus geometria alapösszefüggése, hogy a párhuzamossá
gi szög függ a párhuzamossági távolságtól.

A hiperbolikus síkban egy A kezdőpontú félegyenes
hez azonos irányban párhuzamos félegyeneseken azon 
pontok összességét, amelyekből az A-hoz húzott szaka
szok egyenlő szöget zárnak be a két párhuzamossal, 
paraciklusnak nevezzük. A párhuzamos egyenesek a 
paraciklus tengelyei. Ha a paraciklust egy tengelye körül 
megforgatjuk, akkor a leírt felületet paraszférának ne
vezzük.

A hiperbolikus geometria megértését és elfogadását 
kezdetben akadályozta, hogy sem Bolyai, sem Loba- 
csevszkij nem tudta bebizonyítani rendszerének ellent
mondásmentességét. Hogy melyik geometriai rendszer 
igaz, azt nem tudjuk eldönteni. Csak azt tudjuk megálla
pítani, hogy egy geometriai rendszer logikailag ellent
mondásnélküli rendszert alkot-e?

Az ellentmondásnélküliség bizonyításában egy olyan 
matematikai modellre van szükségünk, amelyen az adott 
axiómarendszer igaz. Ha a hiperbolikus geometria rend
szerét meg tudjuk valósítani egy euklideszi modellen, 
akkor a hiperbolikus geometria ellentmondásmentes 
rendszer, ha az euklideszi geometria axiómarendszerét 
ellentmondásnélkülinek fogadjuk el. A modellen a hi
perbolikus geometria axiómarendszerének minden alap
fogalmához hozzárendeljük az euklideszi geometria va
lamelyik fogalmát. így a hiperbolikus geometria minden 
axiómájához az euklideszi geometria valamelyik axió
máját vagy tételét rendeljük. Ha a hiperbolikus geomet
riában lenne két egymásnak ellentmondó tétel, akkor az 
euklideszi modellen az ezeknek megfelelő tételek is 
egymásnak ellentmondóak lennének. Akkor az euk- 
lidészi geometriában lenne két, egymásnak ellentmondó 
tétel. Ezzel a módszerrel az euklideszi geometria ellent
mondásmentessége bizonyítja a hiperbolikus geometria 
ellentmondástalanságát - vagyis, ha az euklideszi geo
metria axiómarendszere ellentmondástalan, akkor a hi
perbolikus geometria is ellentmodástalan.

A Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria megváltoztat
ta a térszemléletet. Tudományos szempontból új megvi
lágításban jelent meg a tér. Ez minden olyan tudomány
ágra hatással volt, amelyben a térnek fontos szerepe van: 
további fejlődésnek indult a modern fizika és a filozófia. 
Új, többdimenziós geometriák jöttek létre. A nemeuk
lideszi geometria az általános relativitáselméletnek 
egyik igen fontos matematikai eszközeként talált alkal
mazásra. Bolyai és Lobacsevszkij felfedezése új távlato
kat nyitott meg a tudomány számára.

Marosszéky Gábor 
matematikatanár

- 8 -



A tanév adatai

A tanulók adatai 
1999/2000.

A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetői, tanárai, dolgozói cí
mű fejezetek az 1999/2000. tanév szeptember 15-i állapot alapján készültek.

1. Az osztályok száma 18
2. Tanulók létszáma 515
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 337
vidéki 178

b) korosztály szerint
általános iskolás 90
gimnazista 402
szakképzésben résztvevő 23

c) évfolyamonként
7. évfolyam 34
8. évfolyam 56
9. évfolyam 110
10. évfolyam 99
11. évfolyam 93
12. évfolyam 100
13. évfolyam 23
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A Z  ISKOLA VEZETŐI, TANÁRAI, DO LG OZÓ I
1999/2000.

Igazgató:

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

Igazgatóhelyettesek:

Kiss Emőné (nevelési) 1996-
angol-orosz 1976-

Pálfalvai Zoltán (általános) 1999-
testnevelés 1985-

Gazdasági igazgatóhelyettes:

Zeke Józsefné 1984-2000.

Tanáraink:
Árpád Sándor
történelem-orosz 1973-
Árpádné Vincze Marietta 
magyar-történelem-Jilozófia 1986-
Bajnóczi Éva
magyar-német 1991-
Bagyinszki Boglárka 
biológia-kémia 1996-
Batki Amold
angol-amerikanisztika 1997-
Batkiné Tótok Katalin 
magyar-angol 1993-
Berencsikné Gedeon Hajnalka 
földrajz-rajz 1987-
Bulyovszkyné Borók Edit 
német-orosz 1984-
Czene Éva
biológia-testnevelés 1998-
Cserkúti Edit
testnevelés-matematika 1981-
Deák Norbert matematika- 
fizika-számítástechnika 1995-2000.
Dembrovszky Zsuzsanna 
orosz-történelem-francia 1985-
Gedőcziné Berger Mária 
történelem-angol 1984-
Gressainé Lóránt Lujza 
matematika-rajz 1997-
Gyarmati Attila
biológia-kémia 1990-2000.

Holesné Csige Ilona
történelem-orosz-angol
Juhász Zsuzsanna
matematika-fizika
Kancsulik Attiláné
magyar-népművelés-
drámapedagógia-könyvtár
Kelemen Gábor
matematika-jizika
Konti Csilla
matematika-jizika
Kuntz Orsolya
magyar-német
Lékóné Lantos Zsuzsanna
magyar-orosz-francia
Molnár Györgyné
matematika-fizika
Paróczai Csaba
történelem-német
Paróczainé Varga Ildikó
matematika-kémia
Reszoly Gusztávné
számítástechnika-informatika
Rozgonyi István
matematika-ének-zene
Siklósi Zoltán
történelem-ének-zene
Sóvári László
magyar-történelem
Szabóné Básti Csilla
angol-orosz
Szászné Molnár Zsuzsanna
német-filozófia-magyar
Széky Miklós
földrajz-számítástechnika
Tolnai Gábor
matematika-fizika
Tóth Géza
matematika-fizika
Tóth Zoltán Zénó
testnevelés-matematika
Turcsányi Marianna
orosz-német
Viszoczky Gabriella
angol-orosz
Viszoczky Zsuzsanna
matematika-fizika
Zatykó Margit
magyar-német-szlovák
Zsiveráné Fekete Borbála 
angol-orosz

1987-

1985-

1992-

1996-2000.

1986- 

1990- 

1985-

1972-2000.

1996-2000.

1996-

1995- 

1971-

1996-

1996-

1995- 

1994-

1987-

1974-1984. 1989- 

1998-

1997- 

1990-

1993-

1996-

1998- 2000.

1981-
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Óraadók: és gyakorlata 
Szarvas Józsefné

1995-

Bakosné Sánta Mária 
kémia
Betlehemi Jánosné

1999-
testnevelés 1999-2000.

kémia 1999-2000. Technikai dolgozók:

Karácsonyné Sándor Gabriella Varga Zsigmondné pénzügyi előadó
hostess elmelet es gyakorlat 1995-2000. Bodorné Papp Tünde laboráns
Kökény Józsefné Takácsnc Túrái Gabriella iskolatitkár
idegenforgalmi ismeretek 
Máté Zsuzsanna

1995- Sándor Anett pedagógiai és 
könyvtárasszisztens

vendéglátás, gasztronómia, Szigetfalvi Hugóné portai dolgozó
szálloda 1995- Papp Ilona portai dolgozó
Nóvé Zoltán Rigó József karbantartó
marketing 1995- Csala Jánosné takarító
dr. Peák Istvánné Nagy Lajosné takarító
matematika 1998- Bozó Józsefné takarító
Szabó Ferencné Dlehány Istvánné takarító
idegenvezetés elmélete Nyeste Ferencné takarító
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Esem énynaptár
1999/2000.

Augusztus
Tábor a 7. és 9. osztályok számára
13. évfolyam bemutatása - városi rendezvény TIT
Alakuló értekezlet
Pótbeíratkozás
Munkaközösség-vezetők megbeszélése 
Munkaközösségi megbeszélések - tervkészítés 
Javítóvizsgák
13. évfolyam felvételi vizsgája
Városi tanévnyitó - Bóna Kovács Károly
Általános Iskola
Munkaterv készítése
Órarend elkészítése
Nyitóértekezlet

Szeptember
Tanévnyitó
A 8. évfolyam tanmeneteinek elkészítése 
Tűzriadó
Buda László fotókiállítása
7. és 9. osztályosok összevont szülői értekezlete
Szülői értekezletek
Lengyel csere: a lengyel csoport érkezése 
SZMK ülése 
DÖK alakuló ülése 
A Bolyai Kör előkészítése 
A Bolyai évkönyv tervezése 
Diáknapi diszkó

Október
Október 6-i megemlékezés 
Tantestületi kirándulás az Őrségbe 
Ki tud többet Bolyairól?
- vetélkedő a kezdő évfolyamok számára
Jelvényavató ünnepség - gólyabál
Fizika szakkör indítása általános iskolások számára
Földünkért világnap - vetélkedő általános iskolások
számára
Október 23-i megemlékezés 
Szülői fogadó óra
Német csere: a német csoport érkezése 
Iskolabemutató készítése

November
Találkozás egyetemistákkal - továbbtanulási 
tájékoztató - közös szervezés a Pedagógiai 
Intézettel
Pályaválasztási Fórum a József Attila Művelődési 
Központban - megyei rendezvény

Diáknap
Nevelési értekezlet - szakmai munkaközösségi nap
Iskolai hangverseny
Nyílt hét szülőknek
Gyermeki jogok napja
Nyílt napok a 6. és 8. osztályosok számára
Szülői értekezlet a 6. osztályos tanulók szülői
számára
Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülői
számára
Fogadó óra
OKTV versenyek
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban 
Diszkó

December
AIDS ellenes világnap - megemlékezés 
Gelencsér János festőművész kiállítása 
A Bolyai évkönyv megjelenése 
Szalagavató
Idegen nyelvű karácsonyi ünnep 
Karácsonyi ünnep 
13. évfolyam első félévének vége 
Téli szünet

Január
Szülői fogadó óra
L. Presits Lujza festőművész kiállítása 
Első félév vége - osztályozó konferenciák 
Disco

Február
Félévzáró értekezlet 
Értesítők kiosztása 
Farsang
Fakultáció-választást előkészítő szülői értekezlet a
10. évfolyamosok szülői számára
Szülői értekezletek
Iskolai hangverseny
Jelentkezés érettségi vizsgára
Irodalmi vetélkedő általános iskolai tanulók
számára
A 12. évfolyamosok továbbtanulási lapjainak 
elküldése

Március
A 6. és 8. osztályosok jelentkezési lapjainak
beérkezése
SZMK ülése
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Nőnapi megemlékezés
Március 15. - emléktúra
A Szép Magyar Beszéd verseny megyei
fordulójának rendezése
Irinyi János Kémia verseny megyei forduló
Az I. Nógrád megyei Középiskolai Diákfotó
pályázat kiállítása
Hangverseny
Szülői fogadó óra
Iskolamozi: Szabó István: A napfény íze c.
filmjének megtekintése
Diszkó

Április
Tanítványaink hangversenye - zeneiskola
Bolyai Est - Kiállítás tanítványaink munkáiból
Felvettek értesítése
Pedagógiai Napok rendezvényei
Tavaszi szünet
Nevelési értekezlet
- Bratinkáné Magyar Éva: Minőségbiztosítás 
Palócország kiállítás
A portugál nagykövet látogatása az iskolában 
Hangverseny

Május
Diákközgyűlés
Próba érettségi vizsga fizika tárgyból 
Anyák napi műsor 
Tavaszi osztálykirándulások 
Bolyai Napok

Rajz fakultációs tanulóink kiállítása 
Ballagás
13. évfolyam 2. félévének vége
írásbeli érettségi vizsga
Madarak és fák napja
A Comenius program értékelése
- A brüsszeli iroda képviselőjének látogatása
Közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák
Szülői értekezlet az újonnan felvett tanulók szülői
számára

Június
13. évfolyam szakmai vizsgája 
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet 
Érettségi dolgozatok megtekintése 
Diszkó
Osztályozó konferenciák 
SZMK ülése
Iskolán kívüli program az alsóbb éveseknek
Szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró ünnepély
Tanévzáró értekezlet
Beiratkozás

Július
Német csere: a magyar diákok kiutazása 
Skóciai utazás

Augusztus
ODK út Spanyolországba, Portugáliába

-  13 -



A Bolyaiban tanítottunk  -  visszaemlékezések

Aktívan majd nyugdíjasként 25 évet töltöttem a Bo
lyaiban, s erre a negyedszázadra nagy szeretettel gon
dolok vissza. Nehéz csokorba szedni mindazt, amit ér
téknek tartok a gimnázium életében, mert sok van, de 
megpróbálom.

Elsőnek talán a jó értelemben vett közösségi szelle
met említeném, ami az iskola egészét áthatotta. Tanár 
és diák egyaránt odatartozónak érezte magát, és büsz
ke volt arra, hogy ott lehetett. Ez a büszkeség nem 
nagyképűségben nyilvánult meg, hanem abban az aka
ratban, hogy jót s jól, s egyre jobban teljesítsünk, hogy 
jó eredményeket érjünk el. Mindez realizálódott a ta
nulmányi és kulturális versenyekben, a felvételi ará
nyokban, a felsőfokú intézetek visszajelzéseiben. Az 
iskolához kötődést jelzi a volt diákok ragaszkodása is, 
akik szívesen látogatják meg évtizedek múlva is az al
ma matert. Az sem véletlen, hogy a jelenlegi testület 
nagy része volt bolyaista diákokból áll.

Jellemezte az iskolát a műhelymunka. A tantestület
ben fontos szerepe volt a szaktárgyi munkaközössé
geknek, melyek kidolgozták és végrehajtották a fel
adatokat. A magyar munkaközösség pl. a versenyezte
téstől az érettségi dolgozatok javításának szempontjá
ig mindent közösen beszélt és oldott meg - természe
tesen a részfeladatokat az egyének vállalták. Ha vala
ki értesült egy-egy új eljárásról, újfajta irodalmi érté
kelésről, olvasott egy új tanulmányt, azonnal megbe
szélte a kollégákkal.

A testület fogékony volt minden új kezdeményezés
re, szívesen vett részt azokban a kisérletekben, ame
lyekben fantáziát látott, ez is a műhelymunka része 
volt. Nyitottság jellemezte az iskolát a kapcsolatte
remtésben is bel- és külföldön egyaránt, már 1973-ban 
csereüdülést szerveztünk egy német iskolával, teljesen 
maszek alapon, amikor ez még nem volt ilyen elter
jedt, mint ma, s a külföldi utak lehetősége is korláto
zott volt.

Nagy gondot fordított az iskola a tehetséges diákok 
fejlesztésére - ezt számos ott végzett diák pályája is 
igazolja. Délutánonként nem ürült ki az épület, szak
körök, előkészítők, versenyfelkészítések, kóruspróba, 
sportkör zajlott mindenütt. Közös munkával alakítot
tuk ki a Bolyai Napok programjait, ahol a tehetséges 
tanulók szereplési lehetőséget kaptak, s munkájukat az 
egész iskola megismerhette.

Nem elhanyagolható szempont az iskola munkájá
ban a nevelés fontossága, ami ma véleményem szerint

egyre kevesebb szerepet kap a közoktatásban, pedig 
igen nagy szükség lenne rá. Ezen a téren nem mindig 
értünk el látványos sikereket, de tanulóink értékszem
léletét, viselkedéskultúráját, esztétikai fogékonyságát, 
egymás iránti toleranciáját igyekeztünk minden mó
don fejleszteni. Ezt a célt szolgálták többek között a 
közös hangversenyek, a budapesti színház- és múze
umlátogatások, országjáró kirándulások, stb. Mindig 
jó érzés volt, amikor egy-egy múzeumban pl. elisme
réssel nyilatkoztak diákjainkról.

A nevelésben véleményem szerint mérhetetlen sze
repe van a személyes példamutatásnak, a tanári maga
tartásnak. Szinte megdöbbentő a sokéves osztálytalál
kozókon értesülni arról, hogy egy-egy gesztus, egy- 
egy elejtett és azóta elfelejtett mondat milyen mély 
nyomokat hagyott a volt diákokban. Nagyon nagy a 
pedagógus felelőssége, mert minden szavával és moz
dulatával, cselekedetével pozitív vagy negatív hatáso
kat válthat ki akaratlanul is.

Egy negyven fős testület minden tagja nem lehet 
egyformán szoros baráti kapcsolatban egymással, de a 
jó munkatársi viszony jellemezte a tanári kart. Felelős
séget éreztünk egymásért és tudtunk örülni egymás 
eredményeinek, bármelyik szaktárgyban is értek el si
kereket a diákjaink. S délutánonként a munka végez
tével még levezetésként sokszor összeültünk egy kis 
baráti beszélgetésre a tanáriban, néha a takarítónő do
bott ki minket.

Mindez hozzájárult a Bolyai szellemének kialakulá
sához, mert ennek az iskolának volt - és hitem szerint 
- most is van sajátos arculata. Az idők és a követelmé
nyek változnak, de az új befogadása mellett meg kell 
őrizni a régi értékeket, mindazt, ami valóban érték volt 
az iskola múltjában.

S a ma diákjainak szóló üzenet? Legyenek méltók 
az iskola múltjához, szelleméhez, használják fel oko
san és jól az itt eltöltött éveket, hiszen jövendő életü
ket alapozzák meg ezzel. Ha most nem is értenek min
dennel egyet, ha terhesnek érzik a kötöttségeket és a 
követelmények teljesítését, higgyék el, hogy mindez 
az ő érdekükben történik.

Váljanak nemcsak képzett, hanem művelt és kultu
rált emberré is, mert ilyenekre van és lesz szükségünk.

dr. Antal Elemérné 
magyar-német szakos tanár
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Bölcs ítélet illik az ősz fe jh ez és
Ha én most aktív tanár és osztályfőnök lennék, bú

csúzó osztályom utolsó osztályfőnöki óráján - régi ta
nítványaim, barátaim vallomásai alapján - a követke
zőkről beszélgetnék velük:

Ha Madách újra írná vagy folytatná a színes képzel
gést az ember sorsáról, a jelen korszak milyen cím 
alatt futna ...?

Vagy a dantei Isteni színjáték félelmetesen szép 
szóvirágai miként jellemeznék az életünk moz
zanatait...?

A diákok kérdeznek 
és a felnőttek...?

Az emberek fejében sok minden gomolyog, jó és 
rossz. De tudjátok, a megélhetés, a vagyonszerzés, a 
rövid tündöklés akkora hatalom, amiért mindent oda 
lehet adni, dobni - elsősorban ami láthatatlan: az önbe
csülést, a lelki tartást, az érzelem világot. Érdemes?....

.. .és a mára majdnem jellemző agresszivitás ...?
A világ durvasága között tartsd ébren a benned élő 

líraiságot:
„Állj mint a torony, mely meg sem remeg s lásd, or

mával így vesz diadalt a szélen!"
...milvenné legyek?

légy alapos tudással rendelkező; 
legyen kisugárzása mindannak, amit csinálsz; 
élj úgy, hogy sokaknak legyen nagyon fontos, 

hogy Te figyelsz rájuk;
legyen kipróbált és gondozott baráti köröd; 
törekedj gazdag emléktárat összegyűjteni, 

hogy későbbi korodban legyen mihez nyúlni;
légy szorgalmas, kitartó, alázatos de lelkesedő

■ ..miben higgyek...?
....hited legyen töretlen, higgy 
ajóban, 
a becsületben,
a tiszta erkölcsben és minden olyan értékben, me

lyek a Te, mindnyájunk, de az egyes ember életét is 
széppé, teljessé teszik.

■ ha egyszer elhagyom szülőföldemet, hazámat?
A válasz nem könnyű! Viktor Béla szerint 
„Mindörökké az a kert a legszebb, 
mely először tekintett reánk, 
s az az utca, ahol mint kisgyermek, 
kéz a kézben vezetett anyánk."

az öregekhez jó  tanács osztása
Ha hazavámak - gyere! De vigyázz!
És gondolj e sorokra is, a hazatérés gondolatával 

küszködő ember szavaira:
„Én régi magam úton, útfélen elémbe 
bukkansz, szomjasan futnék feléd, de 
íme döbbenve megállék. S ki vagyok, 
idegen mostani énem, múltam 
képében búsan csodálva látok: 
a visszatérés áldott útját elállóm magamtól."
...és ha az életem nem úgy alakul, ahogyan 

elképzeltem...?
Egy tanítványom egyszer Karácsonyi üdvözlő lap

ján ezt a gondolatot idézte:
„Életünk az egyetlen lehetőség, de 
ösvényünk nem az egyetlen út."
Járd be hát az élet adta ösvényeket - ha sorsod úgy 

kívánja -, és cipeld a "batyut", ha nehéz is, ha nyögni 
kell alatta! Még akkor is, ha sokszor nem találod azt, 
amit keresel, ha nem azt adják, amit kérsz, ha nem ér
ted el még, amit elérni szeretnél!

De hittel és reményt soha nem veszítve! 
Meggyőződésem, hogy ez az iskola és tanári kara 

felkészített Benneteket a göröngyös ösvényekre, az az 
iskola, melyekről régi, öregdiákok mostanság és hosz- 
szú évek múlva Te is, Ti is így vallótok:

„...kemény terhelést éltünk meg, de 
egyetemi éveim alatt sokszor éreztem, 
nem tudtam volna azzá lenni, ami 
lettem a „nyúzós" bolyais előtanulmányok 

nélkül..... "

„...nem könnyű arról az iskoláról beszélni, mellyel 
kapcsolatban nekem,

mindig a „fészek melege" jut eszembe..."

„...meggyőződésem, hogy azzal a tanári karral a 
Bolyai az akkori Magyarországon az egyik legtöbbet 
nyújtó iskola volt szinte minden vonatkozásban...."

Szeretettel a ma diákjainak egy régi tanár:

dr. Dohány Irén 
biológia-kémia szakos tanár
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A Bolyaiban tanítottunk - visszaemlékezések

Emlékezés egy Iskolára

Marcus Aurelius az Elmélkedésekben írja:
"Társas életre születeti lénynek - mint mondani 

szokták - megkülönböztető vonása, hogy tudja: Köz
hasznú tevékenységet fejt sőt - Zeuszra! - azt 
akarnia kell, hogy embertársai is tudomást szerezze
nek erről. "

(Kossuth Kiadó, 1996/46.0.)

Életem legszebb, legtermékenyebb, legaktívabb 
harminckét évét töltöttem Salgótarjánban. A Madách 
(1957-től), majd 1966-tól az Új - azóta Bolyai János - 
Gimnáziumban működtem közel negyedszázadig.

Kiváló kollégákkal, nagyszerű fiatalokkal sok szép 
eredményt értünk el. Aki "bolyaista" volt, bárhová is 
került az életben, ott szellemileg, erkölcsileg felké
szülten tudott helytállni. A sok szép emlékből az egyik 
legkiemelkedőbbnek érzem azt, ahogyan névadónk 
személyét kiválasztottuk, és ahogyan készültünk és tö
rekedtünk arra, hogy a csodálatosan szép épületet tar
talommal töltsük meg. Kérésemre Németh László 
megirta Névadó ünnepre c. üzenetét (Megjelent a 
Megmentett gondolatok c. könyvben, Magvető és 
Szépirodalmi Kiadó, 1975/60l.o.), amit reszkető kéz
zel, meghatottan olvashattam fel először az ünnepé
lyen. Ekkor alakult ki az a hagyomány is, hogy a sza
lagavatón a fiatalok a főlépcsőn vonulnak le az aulába. 
Akkor a "thébai vének" jelentek meg ott, és zengett aj
kukon az Antigoné halhatatlan kardala: "sok van, mi 
csodálatos..."

A számomra oly becses levelet, amely az üzenetet 
tartalmazta a Mester javító bejegyzéseivel, szeretett is
kolámnak adományoztam, s jó érzés tölt el, valahány
szor arra gondolok, hogy ilyen kincs van a Bolyai Já
nos Gimnázium birtokában - általam.

Szegeden, 2001.január 8.

dr. Jármay Pálné
Péchy Blanka-díjas gimnáziumi tanár

H arm incötből tizenkilenc...

Harmincötből tizenkilenc éven át ebben az érdekes, 
szines, nagyon sok örömet hozó bolyais világban dol
gozhattam.

A Bolyai akkor, 1969-ben, életének első éveit élte 
tele feladattal, tervvel. így nyilvánvalóan mindannyi
unknak, tanároknak és az iskola ifjúságának, volt sajá
tos közös célunk. És talán nem is akármi. Jó hírű, igé
nyes gimnáziumot kellett kialakítanunk, ahol a kor 
egyre magasabb követelményeinek eleget tevő okta
tással meg jellemnevelő emberformálással és formáló
dással tudunk együttműködni jó közérzetben, egymást 
segítőn, összetartva.

A folyamatos, egyre mélyebb tartalmi munka, a si
kerélmények egyre gazdagodó sorában olyan hagyo
mányokat tudtunk építeni, tanár-diák kapcsolatokat 
tudtunk megélni, amelyek valójában stílust adtak isko
lánknak.

Mi volt a titka a belső építkezés lehetőségének, és 
mi ennek a stílusnak?

Nem több és nem kevesebb, mint az, hogy más-más 
fokon, de valójában tanártársak és növendékek közö
sen éltük át az autonóm, értelmes ember alapvető 
ÉNTUDATÁT.

Mindannyiunkban vannak értékes adottságok, ame
lyekre ráfigyelve sok irányban és gazdagon képessé
gek fejleszthetők, amelyek ha nemes emberi tulajdon
ságokkal, jellemmel, szép emberi kapcsolatok megva
lósulásával ölelkeznek össze, igazi, értékteremtő erő
vé nőnek (vagy nőhetnek).

A tizenkilenc bolyais esztendő legfontosabb tartal
ma számomra az volt - s jelen, vagy jövő időben ez ta
lán még üzenet is lehet -, hogy a munka néha szürke 
hétköznapjaiban is állandóan jelen tudott lenni tanár
ban, diákban egyaránt az újat akarás, az "ad maiorem 
natus sum" (többre születtem) érzése. Aki akart vala
mi értelmeset kezdeni az életével, itt megtehette, s ezt 
tanár- és diákközösség tisztelettel, szeretettel elismer
te.

Ilyen, mindig csak örömöt hozó, felhőtlen volt az 
élet itt a Bolyaiban? Vagy a nosztalgia mindent meg
szépít? Bizonyára van ebben valami elgondolkodtató. 
Mégis ha ma, egy tucat esztendővel a mindennapi ta
lálkozásoktól elválasztva s látva a világ nagyon gyors 
jó és rossz alakulását, egyre határozottabban rajzoló
dik ki a kép:

A megidézett évek sorában számos értékes tanár ad
ta oda szellemi- lelki önmagát tanítványainak. Nagyon 
sok nyitott szívű, lelkes, holnapjára odaadással készü
lő bolyaista munkálkodott itt tanáraival együtt.

Noha már érezhetők voltak mindezek közepette a
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fogyasztói életvitel első jelei, legtöbbünknek, tanárnak 
és diáknak magasabb igényei voltak a hétköznapok kí
nálatánál. "Ad maiorem natus sumus" (Többre szület
tünk).

S így az üzenet is valami ilyesféle a 35 éves Bolya
inak:

Mi magunk építjük közösségeink s önmagunk hol
napját meg holnaputánját, s ezt az építést csak értékes, 
időtálló, nemes anyagból érdemes - közös akarattal és 
munkával - elvégezni s így életünket a Teljesség felé 
vinni.

Herold László 
nyugalmazott igazgató

"...én üvegharangnak tekintettem az órát, mely 
harminc vagy negyven fiatalt egy külön boldog világ
ba zárt; s ez alatt a harang alatt, amíg együtt voltunk, 
igenis az illatával, füstjével szétömlő, pórusainkba 
ivódó anyag volt az úr... "

(Németh László)

Ebből a varázslatból nekem 30 év jutott a Bolyai
ban. Sok olyan kollégával dolgozhattam együtt, akik
nek szívügye volt a gyerek, az iskola.

Őszinte elismerés és tisztelet azoknak a mostani 
kollégáknak, akik magasra teszik a mércét a maguk 
számára, és el tudják érni, hogy a tanítványaik is 
ugyanezt tegyék. Csak úgy képesek majd a saját lábu
kon megállni, ha a fejüket használva nem szédülnek az 
őket körülvevő sebességtől.

Kapás Józsefné 
nyugalmazott 

igazgatóhelyettes

Gyermekkori álmom volt, hogy pedagógus legyek. 
Biológia-kémia szakos tanár lettem. Amikor vissza
gondolok a munkahelyemen eltöltött évekre, sokféle 
érzés, gondolat keveredik bennem. Erről szólnak visz- 
szapillantásaim. (Csak a szépre emlékezem!)

A Bolyai János Gimnázium volt az első munkahe
lyem. Pályakezdő tanárként léptem be az akkor átadott 
Ui Gimnáziumba (ez volt a hivatalos neve az iskolá
ik ) ,  s 30 év elteltével innen mentem nyugdíjba. Erre 
büszke vagyok.

Szerencsés voltam, mert akkor még minket kerestek 
meg az egyetemen mint végzős diákokat, s ajánlották 
fel a munkahelyeket. Jól választottam.

Szerencsés voltam, mert olyan igazgatóim voltak, 
akik igazi pedagógushittel, tele ambícióval vezették az 
iskolát.

Szerencsés voltam, mert sok nálam idősebb, tapasz
taltabb kollégám volt, aki munkámhoz erőt, hitet adott 
példamutató munkájával, segítőkészségével, figyel
meztető, biztató szavaival.

Szerencsés voltam, mert olyan munkaközösségben 
dolgoztam, ahol igazi közösségi munka folyt. Tanul
tunk egymástól.

Szerencsés voltam, mert a bolyais diáknak határo
zott célja volt, tanulni akart, sikeres érettségit, felvéte
lit akart elérni. Jó volt velük dolgozni.

Mindig jó érzés töltött el, amikor tanítványaim ver
senyhelyezéseket, eredményeket értek el, diplomát 
szereztek, vagy épp megerősítettem a gyengét, az eset
lent, a lelki problémával küszködőt. (Az utóbbitól ka
pott, hozzám írt versét ma is őrzöm.)

30 év felidézése sok emléket jelent, rengeteg vidám 
órát, borongós perceket, melybe munka, fáradtság, 
öröm, siker, de bosszúság, kudarc is beletartozott. Szí
vesen emlékszem vissza az osztálykirándulásokra, a 
vidám tantestületi kirándulásokra, diáknapokra, az is
kolai bálokra. Elém villannak kollégáim nevetős és 
komorabb arcai, valamint tanítványaim sokasága.

E sorok az iskola 35. születésnapjára íródnak, az év
könyvbe kerülnek. így ezekkel a sorokkal kívánok 
boldog születésnapot, minden kollégának eredményes 
munkát és megbecsülést.

Az iskola mostani diákjainak pedig szeretettel aján
lom az egykori görög monda ma is aktuális gondolata
it:

"... dolgozz, küzdj, fáradj, csak így éred el célod, ez 
az egy út vezet el a boldogsághoz.

Kertai Józsefné 
biológia-kémia szakos tanár

1972 őszén kezdtem a gimnáziumban a munkámat, 
s emlékszem, hogy szorongva, félve, de nagyon kíván
csian mentem be először, hiszen ott tanítottak még 
olyan kollégák is, akik engem még a Madách Gimná
ziumban is tanítottak gimnazista koromban. De talán 
ez volt a szerencsém, mert rengeteget segítettek. így a 
beilleszkedés könnyen ment, s pár hét után már úgy 
éreztem magam, mintha mindig is ott tanítottam vol
na.
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Nagyon sok mindenre emlékszem vissza szívesen, 
pedig a gimnáziumban mindig is komoly erőt próbáló 
munka folyt, rendszerességet, kitartást, a cél kitűzését, 
elérését (érettségi, felvételi) követelte diáktól, tanártól 
egyaránt. A komoly munkát viszont rengeteg színes él
mény gazdagította. Sokat kirándultunk, többször vol
tunk Budapesten színházban (akkoriban még elérhe
tőbb volt). Emlékszem, hogy volt olyan tanév, mikor 
egy osztályommal 6-7-szer voltunk színházban, s ked
ves élményem volt az, hogy egy tanulóm szülei azért 
kezdtek színházba járni, mert lányuk otthon beszámolt 
élményéről.

Többször voltam osztályaimmal moziban. Emlék
szem, hogy egyszer Matúz Gábor nevű tanítványom 
(kinek kedvenc tanára Dr. Dobány Irén volt) 2 jegyet 
kért, s legnagyobb elképedésünkre az egyik jegyet 
Irénkének vette.

Diákok, tanárok egyaránt lázasan készültünk a 
KISZ-napokra. Nagyon komolyan vettük, s lelkesen 
vettünk részt a diákok játékában.

Jók és derűsek voltak a régi Nőnapok, s az óraközi 
beszélgetések hátul a tanáriban a fotelekben.

Érdekes, hogy a régebbi időkről főleg ezek jutnak 
eszembe, pedig a tanítási munkát vezetőink nagyon 
komolyan vették. Rendszeresek voltak az óralátogatá
sok, óravázlatokat kellett készíteni (kötelező volt - le
het, hogy nem is volt olyan nagy baj), szakfelügyelői 
látogatások, számonkérések tették rendszeressé a 
munkát.

Később, Dr. Szabó Istvánná kezdeményezésére, 
minden évben szerveztünk külföldre (Szlovákiába, 
Csehországba, Erdélybe) kirándulásokat. Sok olyan 
helyre eljutottam, ahová ezek nélkül a kirándulások 
nélkül nem jutottam volna el. Mindegyiken rendkívül 
jól éreztem magam, s akkori élményeinket még most 
is emlegetjük a tanári dohányzóban.

Talán dióhéjban most hirtelen ennyi jut eszembe. 
Mindig is rangot jelentett, s jelent most is a Bolyai Já
nos Gimnáziumban tanulni, tanítani. A társadalmi el
várások most talán egy kicsit mások, mint régebben, 
de ugyanolyan nagyok, s ezeket teljesíteni kell.

Úgy érzem, hogy az egyik legfontosabbról még 
nem írtam. Embert és jellemformáló erőt jelentettek és 
jelentenek az iskolai hagyományok, melyek között 
vannak vidámabbak, komolyabbak, ünnepélyesebbek. 
Mindig színt hoztak életünkbe a klubdélutánok, az el
sősök napja (mely most már kiegészül a tanév kezde
tét megelőző táborral). Ezeken olyan oldalról is meg
ismerhettük diákjainkat, melyet tanítási órán nem le
het. A Bolyai Napokon tanár és diák egyaránt megmé
rettetett, s sok kiváló ember (tudós, mérnök, orvos) lett 
azokból a tanítványainkból, akik szárnypróbálgatásai

kat pont ezen a rendezvényen kezdték.
Mindig szép és felemelő ünnepély a szalagavató, a 

ballagás, a Bolyai Napok nyitóünnepélyén pedig tanít
ványainkkal együtt izgultunk a díjak kiosztásánál.

Az iskola rengeteg lehetőséget kínál a tehetséges ta
nulók (és az érdeklődő tanulók) számára. Ezeket talán 
mind számba venni nem is lehet: Derkovits Galéria 
(mely a kulturált művelődést is biztosítja), ODK, 
énekkar, különböző sportszakosztályok, téli sítúrák, 
Bolyai kör, diáknapok, stb.

Hogy mit tudnék üzenni a ma fiatalsága, diákja szá
mára? Ez is nehéz. Ebben a változó világban próbálja
nak meg becsületesen, tisztességesen élni. Ehhez az 
iskola (úgy érzem) minden segítséget megad. Tűzze
nek ki értelmes célokat, nézzenek nyitott szemmel szét 
szűkebb és tágabb környezetükben! Próbálják úgy ala
kítani elképzeléseiket, hogy ha azok megvalósulnak, 
egész életükben azt csinálhassák, amit szeretnek. Min
dig is tanítani szerettem volna, s szívesen tanítottam.

Utoljára még két gondolatot írnék le. Azt üzenem a 
jelenlegi diákoknak, hogy tanuljanak erejükhöz és le
hetőségeikhez mérten, mert sok mindent el lehet ve
szíteni az életben, de a megszerzett tudást soha. Más
részt szeretném, ha később saját gyerekeikkel sétálva 
a városban, büszkén mutassanak a gimnáziumra: Néz
zétek, ebben az iskolában tanultam!

dr. Peák Istvánná 
matematikatanár

Ahogy a történelmi koroknak a történelmi szemé
lyiségek, úgy az iskolának az ott tanító tanáregyénisé
gek a jelhagyói.

Hagytunk-e magunk után jeleket a nemcsak 
egyidőben, hanem az egymás után élők együttes mun
kálkodása révén? Az iskola 35 éves múltja, de 
méginkább a jelene és jövője majd eldönti. Ezért is ne
héz a megtisztelő felkérésnek eleget tenni - üzenni a 
mai bolyais diákoknak - hiszen többségük számára 
már idegenként, s így személytelenül megfogalmazott 
szavaknál hitelesebb és használhatóbb kell legyen a 
több évtizedes bolyais múlt után hátrahagyott örökség 
- a ma is elfogadható értékek mentén megfogalmazott 
iskolai pedagógiai program, a minőségre való törek
vés, a teljesítmény és tudás erejébe vetett hit.

A magyar közoktatásnak máig megmaradt jó ha
gyománya a széles általános műveltséget adó gimnázi
um, melyek nagyobb részében megőrződött a komoly 
fegyelmet követelő pedagógiai gyakorlat. Öröm szá-
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triómra, hogy a Bolyait elkerülte a modemkedő fella
zulás, a "jó közérzetű iskola" és "gyermekközpontú
ság" szlogenje.

Az iskolából, akárcsak az életből nem hiányozhat a 
kényszer, a kötelesség, az erőfeszítés, a szívesebben 
megélt és átélt öröm, siker és eredményesség mellett.

Nem hiányozhat a szeretetteljes, de határozott min
taadás, az egyértelmű értékközvetítés sem. Meggyő
ződésem, hogy az iskola a maga kényszereivel együtt 
a diákok érdekeit szolgálja - tehát gyermekközpontú. 
Az igazi pedagógus személyiségek pedig képesek ol
dani és okos szeretettel, emberséggel elviselhetővé 
tenni a diákokra nehezedő teljesítménykényszert.

Ilyen tanárokat kívánok a bolyais diákoknak és 
olyan diákokat tanáraiknak, akik közül senki sem tel
jesít képességei alatt, akik hajlandóak a gondolati kre
ativitásra, képesek az ismeretek rendszerbe foglalásá
ra, a kitartó érdeklődés és becsvágy ébrentartására - 
mely nélkülözhetetlen "hajtóeleme" a fejlődő szemé
lyiségnek.

Mert a tehetség igen nagy áldás, de a genetikai kód 
öröklődése nem rajtunk múlik. Ellenben, hogy mire 
használjuk, az már környezet adta lehetőség és az 
egyén felelőssége.

A tehetséget igenis el lehet fojtani és el is lehet té- 
kozolni - nincs rá megmaradási törvény. Ám akik élni 
tudnak vele, valóra tudják váltani kreatív gondolatai
kat, azoké lesz a jövő!

Az átlag feletti képességűek nagy lelkesedéssel 
küzdöttek az iskola színeiért a városi, megyei labdajá
tékok és atlétikai ötpróba versenyeken.

Hangulatosak voltak a Dolinka-Pécskő erdejében a 
honvédelmi napok vetélkedései. Az év végi iskolai és 
városi sportbemutatókon élvezhették a közösen vég
zett szép gyakorlatok nyújtotta büszkeséget a nézők 
tapsai után.

Az iskola életében nemcsak a sport jelentette a si
kerélmény okozta örömszerzést. A Bolyai Napok ma
gasabb szellemi munkálkodást igénylő bemutatói fel
ébresztették sok tanuló ambícióját tudományos munka 
iránt. A zenei életet az énekkar magas színvonalú 
hangversenyei fémjelezték. A képzőművészeti érdek
lődést az iskolagaléria folyamatos működtetése tartot
ta életben.

Az iskolaélet sokszínűsége példázza az itt folyó 
munka harmonikus egységét és folyamatosan láthat
juk vissza-visszatérő tanítványaink beszámolóiból a 
közös műhelymunka gyümölcseit. Köszönet érte.

így dolgoztunk együtt jó hangulatban mindannyian 
hosszú éveken át.

Szász Jánosné 
testnevelő tanár

dr. Szabó Istvánná 
nyugalmazott igazgató

Igyekszem röviden érinteni az itt eltöltött 15 év em
lékeit. 20 éve már, hogy "letettem a lantot". A korral 
távolodnak az emlékek.

Igyekeztem - több-kevesebb sikerrel - lankadatlan 
lelkesedéssel, szeretettel leányaink harmonikus, 
egészséges testi-lelki fejlődését elősegíteni. A teljes
ség igénye nélkül kalejdoszkópszerűen villannak fel a 
15 év mozzanatai.

Az előző, Madách Gimnázium 20 éves tornaterem- 
nélkülisége után szinte paradicsomi állapotnak tetszett 
a szabványos tornaterem, az udvari kis atlétikai pálya 
ós a szabályos kézilabdapálya léte.

A jó tanítási körülmények mellett sikerült a délutá-
n> sportfoglalkozásokon bevonni a tanulókat a szóra- 
oztató vetélkedésekbe. A párhuzamos osztályok csa

jul3* közötti kosárlabda, röplabda, kézilabda és atléti- 
a' házibajnokságok alkalmával alkalma nyílt r 
cnkmek megízlelni a sikeres vetélkedés örömeit.

min-

Egyszer a kórus "anyukája voltam

Bevallom, nem egyedül rakosgattam egybe az em
lékeimet. Rozgonyi István kollégám, mint örökös Kar
nagy, Márti és Emese lányaim, mint a kórus egykori 
tagjai is besegítettek.

1982-ben a lánykórusba sok új elsős lépett be. A sa
ját osztályombélieket és a párhuzamos osztályt, a C és 
D-seket jól ismertem, a felsősöket csak a közös sze
replésekről, illetve a szaktárgyi órákon keresztül. Az 
év sikeres fellépéseit kitüntető elismerések csúcsa az 
lett, hogy 10 nap jutalomüdülést kaptunk 
Balatonszemesre az ifjúsági táborba, a KÓTÁ-tól. 
Karnagy Úr, mint egyedüli férfi fogta a fejét, mi lesz 
velem 50 lánnyal ott a nagy víz mellett?

Az első felkérésre beugrottam: megyek veletek kó
rusanyukának.

Katonai sátrakból felállított, több száz személyes tá
borba érkeztünk, ahol valóságos utcák, terek választot
ták el egymástól a kórusokat. A szervezők az ország 
legjobbjait gyűjtötték akkor egybe. Életem legszebb 
emlékei közé sorolom, hogy ott hallottam először hat
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szólamban a Szózatot, hogy 10 napig a "dallamok szár
nyán" szánhattam. Napközben, délelőtt - amíg még pi
hennek a hangszálak - játék, napozás, fürdés volt, es
ténként próbák, hangversenyek, közös éneklés vízen és 
szárazon. Kánikula volt, úgy jöttünk haza, mint akiket 
csokiba mártottak. A szomszéd kórus, miskolciak, ab
ban az évben indult a debreceni Nemzetközi Bartók 
Versenyen, ők szigorú napirend szerint éltek, folyton 
gyakoroltak. Mi "csak" nyaraltunk. Két év múlva min
ket is meghívtak erre a versenyre, addigra a kórus szak
mailag is beérett, a megérdemelt siker sem maradt el.

Ugye emlékeztek? Egy esti sétán átmentünk Őszö
dre egy gólyafészek alatt énekelni, Vágó István vetél
kedőjén hanglemezeket lehetett nyerni, átgyalogol
tunk a Szárszóról induló sétahajóra, hogy diszkózhas
satok.

Nem volt senkinek semmi komolyabb baja - egy
két torokfájást leszámítva -, de az is könnyen gyógy

ult, mert a tábori orvosnál tetőtől talpig le kellett vet
kőzni a vizsgálathoz. (Istenem, ő is fiatal volt!) Az el
ső vizitről szóló beszámoló visszariasztotta a többie
ket.

Cs. Jutka szúnyogriasztóval füstölgőit, Cs. Anita és 
B. Orsi kisütött frizurával, homlokpánttal, csillogó 
testnadrágban, tűsarkúban tipegtek el a sátrak között a 
helyi diszkóba - csak aznap zuhogott az eső. S. Mara 
rablórömizni tanította a kicsiket, Sz. Éva a szálán vá
gott hús ürügyén borított magára egy tál borsófőzelé
ket az ottani menzán...

Az akkori barátságok nem szakadtak szét, az idén 
mind a négy osztály megtartotta a 15. éves érettségi ta
lálkozóját, kettőn én is ott lehettem.

Dr. Tuba Gáborné 
fizika-kémia szakos tanár
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