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A z É lsport és a Bolyai
"Tanulás és sport", első hallásra úgy hangzik, mint 

két egymástól teljesen különálló dolog, amelyet nem 
igazán lehet összeegyeztetni. Pedig ha jobban bele
gondolunk, meg lehet oldani a problémát. Hogy mi 
kell hozzá? Mindenképpen kell egy eltökélt ember, aki 
akkor is elmegy az edzésre, ha másnap érettségizik, és 
még semmit sem tanult, s a fáradságos tréning után 
még van ereje leülni a könyv fölé. Mindenképpen kell, 
hogy legyenek megfelelő inspiráló tényezők, ilyen a 
siker, mindenképpen kell egy jó edző, megértő szülők, 
s nem utolsó sorban egy olyan iskola, amely lehetővé 
teszi, hogy az ember "kettős életet éljen".

12 éves korom óta kerékpározok, 16 éves koromban 
lettem igazolt versenyző, 4 éve vagyok válogatott. 
Elég rögös út vezetett idáig, pláne hogy mindig meg
próbáltam a sport mellett tanulni is. Hála istennek pró
bálkozásaimat siker koronázta, de ez a siker nem tel
jesülhetett volna, ha nincs egy olyan suli, mint a Bo
lyai, és nincs olyan jó csapatom, mint a SHKE (Salgó
tarjáni Hegyikerékpáros Egyesület) OF3-Schwinn 
(USA). Hogy mit jelentett a Bolyai számomra? Biztos 
hátteret, amely lehetővé teszi, hogy az életben megáll
jain a helyemet, barátokat, akik egész életemben elkí
sérnek, mellettem lesznek, s gyönyörű emlékeket. Ez 
eddig mind szép és jó, de tényleg nem volt ennyire 
könnyű. Eleinte még nem okozott nehézséget, hogy 
összeegyeztessem a sportot és a tanulást, mert amikor 
még kezdtem, csak hobbi szinten űztem a dolgot. A 
gimnázium második évében lettem válogatott, s ekkor 
írtam alá az első szponzori szerződésemet is. Ekkor 
aztán tényleg gyökeres fordulatot vett az életem. A 
szponzor elvárásainak meg kell felelni, jöttek a külön
böző promóciós tevékenységek, az edzőtáborok, stb. 
De sose akartam csak kerékpározni, vagy csak tanulni, 
inkább megpróbáltam a sport és a suli elvárásainak 
egyaránt megfelelni, s ebben nagy segítséget jelentett 
az, hogy a gimi tolerálta a hiányzásaimat, s elnézték a 
tanárok, ha néha jelentettem, hogy nem tudtam készül
ni, s nemcsak elnézték, hanem még büszkék is voltak, 
hogy vannak az iskolában jó tanulók - jó sportolók. 
Negyedikben az egyik szemem sírt, a másik nevetett: 
nevetett, mert óriási megtiszteltetésben volt részem, 
elnyertem a Magyar Köztársaság Jó tanulója, jó spor
tolója díjat, amely a Bolyai történetében rajtam kívül 
meg egy embernek sikerült, s a ballagáson megkaptam 
a Bolyai Emlékplakettet; sírt, mert sajnos eljött a bú
csú ideje, véget értek a gimnáziumi évek.

Most a Semmelweis Egyetem Sporttudományi ka- 
ran tanulok kineziológiát, s mellette még mindig űzöm 
a sportot. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy mikor

fogok válasz
tani az iskola 
és a kerékpá
rozás között?
Nos, ezt még 
nem döntöttem 
el, remélem 
soha. Nálam 
ezek a dolgok 
nem ütik egy
mást, mindket
tőnek szerepe 
van abban, 
hogy 4 éve vi
selhetem a vá
logatott mezt, 
hogy sikerült a 
továbbtanulás, 
hogy ott tar
tok, ahol...

Egyszóval mindent el lehet érni, mindent meg lehet 
csinálni, csak akarni kell, és szeretni azt, amit az em
ber csinál. Nem azt akarom mondani, hogy szeretek 
tanulni, olyan ember nincs, aki szeret tanulni, de ez az 
élet velejárója. A sport pedig ad valami pluszt, amivel 
például könnyebben lehet venni az akadályokat, meg
tanít arra, hogy ha nem becsülöd meg az ellenfeleidet, 
akkor sosem tudod legyőzni őket. No meg persze ott 
az a felemelő érzés, amit akkor érez a sportoló, ha a 
pódium csúcsán áll. Szerencsésnek érzem magam, 
mert volt már lehetőségem megtapasztalni ezt az ér
zést az Országos Bajnokságon, a Magyar Kupákon, a 
Világkupákon, akkor, amikor megválasztottak Nógrád 
megye legeredményesebb ifjúsági sportolójának. Azt 
hiszem, ezek azok a dolgok, amik egy sportembert
igazán inspirálnak.

Eredményeim:
1995 Országos Bajnokság 4. hely
1996 Országos Bajnokság 3. hely, 

Világkupa 2 1. hely
1997 Országos Bajnokság 2. hely,

Alpok-Adria Nemzetközi Verseny: 9. hely
1998 Országos Bajnokság 2. hely, 

Európa Bajnokság: 45. hely
1999 OB. 1. hely, Magyar Kupa 1. hely, 

Világkupa 4. hely, vb 56. hely
2000 OB. 3. hely,

Magyar Kupa 2. hely, Világkupa 4. hely 
Bakos Gergő 

volt bolyais diák
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M entességgel az orvosi egyetemre
Iskolánk tanulói közül az 1999/2000-es tanévben 

öten jutottak be sikeres felvételi vizsgával orvosi 
egyetemekre. Közülük talán Balázs Éva izgult a legke
vésbé a felvételik előtt, hiszen már előre tudta, hogy 
mind a szóbelin, mind az írásbelin a maximális 15 
pontot meg fogja kapni biológia tantárgyból.

Ez ugyanis a megérdemelt jutalma azoknak a diá
koknak, akik az adott felvételi tantárgy OKTV verse
nyén az országos döntő első 10 helyezettje közé kerül
nek. Éva 8. helyezését nagyon tudatos és kitartó mun
ka előzte meg. Eredményét, kiemelkedő tanulmányi 
munkáját, valamint segítőkész, szerény egyéniségét 
ismerve: méltán kapta meg a tavalyi évben a Bolyai 
János Alapítvány legrangosabb kitüntetését a Bolyai 
Napok nyitóünnepségén.

- Még felsorolni is nehéz lenne az összes tanulmá
nyi versenyt, amelyben bolyais diákként részt vettél. 
Melyik volt ezek közül a legemlékezetesebb számod
ra?

- Legszívesebben a Kitaibel Pál biológia versenyre 
gondolok vissza. Mindkét évben, amikor indulhattam, 
részt vettem az országos döntőn, mely barátságos han
gulatával, diákközpontúságával és jó szervezettségé
vel felemelő élményt jelentett számomra. Több diák
kal, akiket ott ismertem meg, most is tartom a kapcso
latot.

- Versenyeredményeid közül a legrangosabbnak az 
OKTV 8. helyezés tekinthető. Hogy zajlott le az 
OKTV-döntő, milyen feladatokat kellett megoldano
tok?

- Először egy diaképes feladatot kaptunk: a kivetí
tett terméseket kellett felismerni és a típusukat megha
tározni. Utána három gyakorlati feladat következett. 
Elsőként az egyetem kertjéből bevitt két növény nevét 
és a határozás menetét kellett leimi a Kis növényhatá
rozó alapján. Ez után mikroszkópos vizsgálat követke
zett: növényi zárványokat kellett azonosítani és jelle
mezni. Végül sütőélesztő segítségével kellett kimutat
ni egy patak vizének nehézfémsó-tartalmát.

- Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy 8. lettél?
- Először nagyon meglepődtem és fel sem fogtam. 

Miután átvettem a díjat és visszaültem a helyemre, 
már éreztem, hogy ez valóság, és nagyon örültem.

- Mit tanácsolnál a mostani bolyais diákoknak: ér
demes versenyekbe bekapcsolódni?

- Igen. Amellett, hogy a versenyek sokat segítettek 
a tanulásban, csodálatos élményt jelentettek, és öröm
mel gondolok vissza rájuk.

A felvételik óta már eltelt egy félév. Balázs Éva az
óta a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi

Karának diákja, sikeresen túl van az első vizsgaidő- 
szakán is. Indexébe nézve nem csodálkoztam a szép 
eredményeken, s azon sem, hogy hozzátette: nem is 
volt nehéz. (Neki nem.)

Bagyinszki Boglárka 
biológia - kémia 

szakos tanár

Három O KTV döntős fran cia  nyelvből

Az 1999/2000-es tanévben iskolánkban először for
dult elő, hogy egy tantárgyból - jelen esetben francia 
nyelvből - három tanuló is az OKTV döntőjébe jutott. 
Közülük ketten, Miklós Eszter 12.d (11. helyezett) és 
Schottner Ágnes 12.d (21. helyezett) a hatosztályos 
képzés első franciás csoportjában végeztek. Nagy Or
solya 12.a (13. helyezett) a négyosztályos képzésben 
végzett. Mindannyian Dembrovszky Zsuzsanna tanár
nő tanítványai voltak.

Mi a titka a sikeres szereplésnek? Hogyan készültek 
a versenyre? - erről faggattam volt iskolatársaimat.

Amikor a Bolyai János Gimnáziumot választottátok, 
és elhatároztátok, hogy francia nyelvet fogtok tanulni, 
megfordult-e a fejetekben, hogy majd ilyen szép ered
ményt fogtok elérni?

Schottner Ágnes: Nem, nem is gondoltam ilyesmi
re. Már magához a francia nyelvhez is egy furcsa vé
letlen "segített hozzá".

Éspedig?
Schottner Ágnes: Igazából nem is ezt szerettem vol

na tanulni, aztán mégiscsak a franciás csoportba kerül
tem. Ahogyan elkezdtem tanulni a nyelvet, egyre job
ban megkedveltem, és nem bántam meg e választáso
mat.

Miklós Eszter: Én azért kezdtem el tanulni a francia 
nyelvet, mert a németet nem találtam annyira szimpa
tikusnak. De úgy, mint Ági, a tanulással együtt foko
zatosan megszerettem ezt a nyelvet.

Nagy Orsolya: Az én helyzetem kicsit más. 11. osz
tályban jöttem ebbe a gimnáziumba, de előtte már ta
nultam franciául. Mindig is nagyon szerettem, érde
kelt, a francia kultúráról is sokat olvastam. Titkon re
méltem, hogy az OKTV-n jó helyezést érek el, hiszen 
nagyon régóta az volt a tervem, hogy az egyetemen 
francia szakon tanulok tovább.
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Rátérve az OKTV-re, hogyan készültetek fel e ran- 
gos versenyre?

Nagy Orsolya: Szerencsére szívesen tanulok nyel
vet, így nem kellett nagy energiát fektetnem a felké
szülésbe. Persze azt sem állítom, hogy nagyon könnyű 
volt.

Miklós Eszter: Számomra az OKTV-re készülés ta
lán azért tűnt néha fárasztónak, vagy kicsit nehéznek, 
mert nem láthattuk előre, hogy a befektetett energia 
megtérül-e. Bizonytalan volt az is, hogy továbbjutunk- 
e az országos fordulóra. Úgy gondolom, nem a felada
tokkal volt nehéz megbirkózni, hanem kevés szabad
időnket ésszerűen beosztani.

Tehát úgy gondoljátok, hogy nem volt nagyon nehéz 
a felkészülés?

Schottner Ágnes: Nem, nem volt az. Bár igaz, a 
plusz házi feladatok és az előkészítő foglalkozások so
rán gondoltam rá: mi lenne, ha kicsivel több szabad
időm lenne...

Gondolom, sokan nem tudják, mennyi mindent kell 
tudni ahhoz, hogy egy ilyen versenyen helytállhas
sunk. Elmondanátok, hogyan zajlott le az országos 
forduló?

Miklós Eszter: Különböző típusú feladatokkal kel
lett megbirkóznunk. A második fordulóban e feladatok 
a következők voltak: fogalmazás, nyelvi feladatlap, 
valamint hallás utáni értés, a döntőn pedig társalgás, 
olvasás és hallás utáni szövegértés volt. A versenyen 
nemcsak nyelvi és nyelvtani tudásunkat mérték, a ver
senybizottság legjobban ötletességünket, találékony
ságunkat értékelte.

Schottner Ágnes: Ha már Eszter említette a hallás
értést, elmondanám, hogy ez az én "mumusom". Úgy 
gondolom, ez egy kicsit nehéz volt a versenyen, de 
mindemellett nem találtam nehezebbnek, mint például 
a nyelvvizsgát - amihez sokan hasonlítják.

Tehát ezt könnyebbnek találtad?
Schottner Ágnes: Mást kell tudni a nyelvvizsgához, 

és mást az OKTV-hez. A nyelvvizsgához elsősorban 
nyelvtani ismeretek szükségesek, az OKTV pedig glo
bális nyelvi felkészülést, olvasottságot, nyelvi jártas
ságot kíván.

Nagy Orsolya: Én is egyetértek a lányokkal. A ver
senyen elsősorban a beszédkészséget, a kreativitást ér
tékelték - ezért is más, mint egy nyelvvizsga -, ennyi
ben szerencsém volt.

Mit gondoltok, tanárnő mennyiben segített a cél el
vesében, az országos helyezésetekben mennyi szerepe 
volt?

Schottner Ágnes: Természetesen nagy szerepe van 
tanárnőnek az eredményemben. Ő volt az, aki rábe- 
szelt a versenyre, nélküle biztos nem értem volna el

ezt a helyezést.
Nagy Orsolya: Dembrovszky tanárnő nekem is ren

geteget segített. A sok segédanyag, a tanácsok, az 
ösztönzése... Mindig fordulhattam hozzá segítségért. 
Ezek mind nagyon fontosak voltak az eredményem 
szempontjából.

Miklós Eszter: Én is úgy gondolom, tanárnőnek 
oroszlánrésze volt az eredményemben. Ha ő nem em
lítette volna a versenyzés lehetőségét, önmagámtól 
biztosan nem gondoltam volna rá.

Amikor megtudtátok helyezéseteket, milyen érzés 
töltött el benneteket?

Nagy Orsolya: Legelőször nagyon örültem, azután 
már egy kicsit csalódott voltam - talán lehetett volna 
jobb is. Ám így visszagondolva azt hiszem, hogy job
ban örültem neki, mint amennyire csalódott voltam.

Miklós Eszter: Én egy kicsit pechesnek éreztem 
magam, mert pontosan egy hellyel maradtam ki az el
ső 10 helyezett közül. Persze azért boldog voltam.

Schottner Ágnes: Az igazat megvallva én is hason
lóan éreztem. Talán egy kicsit többet vártam magam
tól, de végül is ez is jó eredmény.

Megkérdezhetném, hogy azóta hol folytatjátok ta
nulmányaitokat, van-e még valamilyen kapcsolatotok 
a francia nyelvvel?

Miklós Eszter: Természetesen van, Debrecenben ta
nulok magyar-francia szakon.

Schottner Ágnes: Csakúgy mint Eszter, én is Debre
cenbe járok egyetemre, csak én angol-francia szakra.

Nagy Orsolya: Én pedig - amit mindig is szerettem 
volna - az ELTE-re járok német-francia szakra.

Köszönöm az interjút.
Most pedig Dembrovszky Zsuzsanna tanárnőhöz 

szeretnék néhány kérdést intézni. Gondolom, nagyon 
büszke volt tanítványaira. De számított-e ilyen ered
ményes szereplésre?

Dembrovszky Zsuzsanna: Természetesen bíztam 
bennük. Az, hogy mind a hárman ilyen szép ered
ményt értek el, meglepetésként ért. De én úgy gondo
lom, hogy maximálisan megérdemelték helyezéseiket.

Mit gondol tanárnő, van a sikeres felkészülésnek 
valamilyen "csodaszere", avagy minden csak a szor
galmon múlik?

Dembrovszky Zsuzsanna: Véleményem szerint a jó 
versenyző tehetséges, nyelvi intelligenciával rendel
kezik és emellett még szorgalmas is. Ez a három 
együtt fontos, s mindezek mellett még pluszt is kell 
nyújtania. A versenyzőnek ki kell hoznia magából a 
maximumot, igényesnek kell lennie, a pillanat töredé
ke alatt a legkreatívabb megoldást kell adnia és kemé
nyen kell dolgoznia, hogy jó eredményt érhessen el.

Végezetül szeretném kérdezni, hogy jelenlegi tanít
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ványai közt lát-e hasonlóan tehetségeseket, akik majd 
mind saját maguk, mind az iskola számára szép ered
ményeket hozhatnak? Tehát hízik-e tanárnő az után
pótlásban?

Dembrovszky Zsuzsanna: Természetesen bízom 
benne. Szerencsére mindig vannak - így most is - a ta
nítványaim között különösen tehetségesek. És úgy 
gondolom, ha minden osztályban, ahol tanítok, látok 
legalább egy tanulót, aki majd versenyezni fog és to
vábbviszi a stafétabotot, már megérte a befektetett 
munka.

Köszönöm az interjút!

Horváth Eszter 
9.c

Versmondás felsőfokon
Riport Deák Istvánnal

Iskolánk sok tehetséges fiatalt engedett már útjára - 
köztük ifjú zenészek, írók, költők, színészek és még 
sorolhatnánk a legkülönbözőbb művészeti területeket. 
Szerencsére soha nem fogyunk ki a nagy egyéniségek
ből, akik tehetségükkel színt hoznak mindennapjaink 
szürkeségébe. Ők azok, akik felmutattak valamit, ma
radandót alkottak, így megérdemlik, hogy emlegessük 
nevüket, megörökítsük alkotásaikat.

Idén is büszkélkedhetünk ilyen diákokkal, köztük 
Deák Istvánnal, aki szinte beverselte magát a bolyais 
diákság köreibe. Kivételes tehetségét mi sem igazol
hatná jobban, mint az a rengeteg elismerés, díj, amit 
eddig kapott.

Mikor kezdtél el a verseléssel foglalkozni? Mi von
zott ehhez a művészeti ághoz?

Már óvodás koromban is vonzott a betűk világa, így 
- egy kis szülői segítséggel - nagyon hamar megtanul
tam olvasni. Az általános iskolában pedig csak úgy 
faltam a könyveket. Nagyszerű tanáraimnak köszön
hetem, hogy felfigyeltek érdeklődésemre és támogat
tak, tanítottak. így már általános iskolában elindultam 
a pályán, és részt vettem jó néhány versenyen. Az iga
zi lökést viszont már gimnazista éveim elején kaptam 
meg, és ekkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a 
versmondással. És hogy mi vonzott ehhez? Talán a ki
hívások, megmérettetések és nem utolsó szempont
ként: szeretem hallani a hangomat!

Milyen versenyeken vettél eddig részt és milyen 
eredményeket értél el ezeken?

Az első tényleges versenyem általános iskola 7-8. 
osztály környékén egy megyei verseny volt. A Gere-

lyes Endre Művelődési Központban tartották és ott let
tem életemben először első. Ez nagy sikerélmény volt. 
Persze a mércét egyre magasabbra tettem és a követ
kező állomás a Kodály Zoltán Általános Iskolában 
megrendezésre kerülő Kazinczy szépkiejtési verseny 
volt, ahonnan továbbjutottam a megyei fordulóig és 3. 
helyezést értem el. Az igazi szereplések viszont ez 
után kezdődtek a Bolyaiban. Elsőben és másodikban 
második, majd harmadikban és negyedikben első he
lyezésig jutottam az iskolai versenyeken, majd innen 
jöttek a városi fordulók. Itt először csak 5. lettem, de 
az évek során belerázódtam és kétszer 2. helyezést, 
egyszer pedig első helyezést értem el. A Kazinczy ver
senyek is folytatódtak és 3.-ban az országoson sikerült 
a cél: az első helyezettnek járó díj. Ebben az évben si
került eljutnom Szegedre is a Bata István versmondó 
versenyre, ahol 3. helyezett lettem. Nagyjából ennyi 
volt az eddigi pályafutásom.

Melyik díjnak örültél a legjobban, melyik verseny 
jelentette a legnagyobb kihívást?

Azt hiszem, hogy a legjobban a Kazinczy verseny
től tartottam. Sokszor próbálkoztam, de végül azt 
mondom, megérte. Persze már így a díjjal a kezemben 
könnyebb beszélni, de az biztos, hogy sok munka volt 
benne. Szóval a Kazinczy-éremre vagyok a legbüsz
kébb.

Kitől számíthattál a legnagyobb segítségre? Milyen 
jellegű támogatást kaptál az iskolától hobbidhoz?

Mivel édesanyám is sokszor szerepelt mint vers
mondó, azt hiszem ő az, akinek a támogatása a legtöb
bet jelentett. Persze emellett rengeteg segítséget kap
tam az iskolától is: köszönhetem mindezt kiváló ma
gyartanáraimnak: Vinkóné Kovács Máriának és Lék
óné Lantos Zsuzsanna tanárnőnek. Ezen kívül az isko
la javaslatára kerültem be a Pódium stúdióba, ahol 
Sándor Zoltán segítségével sokat fejlődtem. Ez a cso
port pedig állandó lehetőséget nyújt a szereplésre. A 
csoport tagja többek között Jakab Gabriella is, aki 
mint barát ugyancsak rengeteg segítséget nyújtott és 
biztatott. És végül meg ne feledkezzek az iskola anya
gi támogatásáról, melyet a Bolyai Napokon kaptam.

A továbbiakban mik a terveid?
Sajnos versmondásból nem él meg az ember, így ez 

hobby szinten megmarad, míg tudom csinálni. Az iga
zi cél az Állatorvosi Egyetem, ami mégiscsak egy biz
tosabb és legalább olyan szép szakmát ad, mint a mű
vészetek.

Érdekességképpen szeretném megkérdezni, hogy Te 
is, mint a versmondók többsége, foglalkozol-e vers
írással?

Dehogy! Ez két külön világ... Bár be kell valljam, 
próbálkoztam vele, de aztán rájöttem, hogy én inkább
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elmondom a nagy költők gondolatait, és rájuk ha
gyom az írás örömét. Ami nem megy, azt minek eről
tessük?

Végezetül: Mit üzensz a kezdő versmondóknak?
Úgy gondolom, ha valaki érez magában egy kis 

késztetést és megvan benne a kellő tehetség, akkor 
bármilyen nehéz is a kezdet, nem szabad feladni. Tény,

hogy sokat kell dolgozni, tanulni, de egy jó tanár mel
lett mindez élvezetes is lehet.

Levonva a következtetést beszélgetésünkből, kide
rült: bátorság, kitartás és beérik a gyümölcs! Sok sikert 
kívánok Neked és persze az utánpótlásnak is.

Nagy Lejla
12. b

H onism ereti pályázataim

Megyénk jeles szülöttjéről, Nagy Iván történészről 
nevezték el azt a minden évben meghirdetésre kerülő 
honismereti pályázatot, amire gimnáziumi éveim alatt 
három ízben jelentkeztem, és mindhárom alkalommal 
sikerült helyezést elérnem. Két ízben első helyezést és 
egy alkalommal harmadikat.

Számomra a történelem nemcsak tantárgy, hanem a 
lakóhelyem, a környezetem megismerésének is eszkö
ze. A lakóhely emlékei élő bizonyítékai annak, hogy a 
történelem velünk él és nap mint nap fonnál.

Első alkalommal Mikszáth Kálmán és a Palócföld 
kapcsolatáról irodalomtörténeti pályázatot állítottam 
össze. Mikszáth mesterien mutatta be a palóc ember 
életét. A pontos jellemábrázolás, a lelkialkat utánozha
tatlan leírása először az írói hírnevet meghozó két no- 
velláskötetében, a Tót atyafiakban és A jó palócokban 
figyelhető meg. Az említett kötetekben azonban ráta
lált egyéni - később senkivel össze nem keverhető - sa
játos hangjára.

Dolgozatomban elemeztem a táj és az írói munkás
ság, stílus egymásra hatását. Részletesen írtam a me
gyében élő tót és palóc népcsoport alkotásaiban meg
jelenő jellegzetességekről. Műveiben a megyében lé
vő valóságos települések (Ebeck, Szklabonya, Litke, 
Karancskeszi, Alsótold, Szanda, Buják) mellett az írói 
fantázia szüleményeként keletkezett falvak (Bodok, 
Gőzön, Majornak, Csoltó, Bágy) is előfordulnak. 
Nemcsak a művészi elképzelésekben, hanem a való
ságban is megtalálhatók azonban azok az embertípu
sok, amelyekről a kötetekben olvashatunk.

Mikszáth előtt főleg úri nemesi történetekről, telje
sen hibátlan angyalokról, vagy velejéig romlott embe
rekről lehetett olvasni.

A palóc táj szülötte főhőssé emelte az egyszerű pa
rasztot. Észreveszi hőseiben azt az erkölcsi tisztasá- 
Sofjonilatlanságot, amely sok szempontból ezeket az

egyszerű, tanulatlan 
embereket a társa
dalmi ranglétrán fe
lettük álló uraik fölé 
emeli. Ezek a múl
hatatlan emberi érté
kek teszik szerethe- 
tővé még azokat a fi
gurákat is, akik 
esendőek, gyámolta
lanok.

Még a névválasz
tással is azt kívánja 
érzékeltetni az író, 
hogy az egyszerű 
ember tisztaságát 
már a neve is bizonyítja. Az embereken kívül azonban 
ezekben az elbeszélésekben szinte főszereplővé lép 
elő maga a természet is. A táj szinte megfoghatóvá vá
lik, fényképszerűén jelenik meg a cselekmény háttere.

Palócország és az itt élő palócok Mikszáth Kálmán 
írói munkássága révén kerültek a magyar és a világiro
dalom figyelmébe. Pályázatommal erre kívántam em
lékeztetni a ma élő embereket.

A második pályázatomban a megyében lévő Árpád
kori emlékekkel foglalkoztam.

A dolgozathoz gyűjtött anyag megismerése közben 
döbbentem rá, hogy milyen gazdag emlékanyaggal 
rendelkezik szűkebb hazánk. Az egyik legjelentősebb 
honfoglaló magyarsággal kapcsolatos lelet Piliny köz
ség területéről származik. 1871-ben a pilinyi 
Leshegyen öt magyar vezérsírt tártak fel. A sírokból 
díszesen felöltöztetett harcosok, nyilak, nyílhegyek, 
ezüst szemtakaró lemezek, gazdag női tetem, lóval ku
tyával eltemetett lovasok kerültek elő.

Városunk tőszomszédságából Karancsaljáról és
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Karancslapujtőről is nevezetes tárgyi emlékek is
mertek.

Különösen az utóbbi település Nyárvas-dűlőből elő
került aranyozott öv érdemel figyelmet, mivel ez a 
Kárpát-medence egyik legnagyobb és jellegében is 
legszebb emléke.

A korai feudális állam idejéből már szép számmal 
maradtak ránk építészeti emlékek is. Ezek közül most 
a városunk területéről - a zagyvapálfalvai városrészből 
- 1921-ben napvilágra kerüli templomromot említem 
meg. A "pusztatemplom"-nak elnevezett épület a ko
rábbi Alsópálfalva település templomaként funkcio
nálhatott.

Salgótarjánt sokan gyökértelen településnek hiszik, 
holott településtörténete a legrégebbi időkig nyúlik 
vissza. Az a tény, hogy a jelenlegi város területén négy 
erődítmény is állt (Baglyaskő, Salgó, Somoskő, Zagy
vafő) azt bizonyítja, hogy lakóhelyemen a korai feuda
lizmusban számottevő gazdasági hátérrel rendelkező 
birtok és településszerkezet állhatott. A területen fellelt 
Árpád-kori leletek pedig tagadhatatlanul hatással vol
tak a magyar történelem megítélésére is.

A harmadik pályázatomban a vizslási népviseletet 
mutattam be, melyhez régi családi fotókat és nagyma
mám leírását használtam fel. A Palóctáj egyik legszí
nesebb népviselete szüleim szülőfalujában, Vizsláson 
található.

A jellegzetes többrétegű fejviselet, az arany- és 
ezüstcsipkés főkötő, a vászon ruházat, a sok bő szok
nya, a változatos kötényforma az egyik legdíszesebb 
magyar viselet.

Sajnos manapság már 
nem hordja senki ezeket 
a csodálatos ruhákat, 
így csak régi fényképe
ken lehet gyönyörködni 
bennük. Nagymamám is 
nagy tisztelője ezeknek 
a hagyományoknak, és 
bár Ő sosem hordta eze
ket a ruhákat, közel két 
évtizede szorgalmasan 
gyűjti ezeket a darabo
kat, és készíti a külön
böző méretű menyecske 
babákat, elsősorban saját örömére.

A család régi fotói között kutatva örömmel fedez
tem fel dédszüleimet, illetve üknagymamámat. Nem 
kellett sokáig kémem nagymamámat, hogy mondja el 
az öltözködési szokásokat, és az akkori élet jellegze
tességeit. Ezeket foglaltam össze dolgozatomban. A 
népviselet - számomra mindig is - mint kuriózum je
lent meg. Nagymamám házi múzeumában gyakran öl
töttem magamra a színes szoknyákat, kendőket. Szí
vesen játszottam el a gondolattal, hogy milyen lehetett 
ezekben élni. Ezen a képen egy ilyen öltözetet viselek. 
Kezemben a fonáshoz használt orsót tartok.

A pályázatok megírásával sikerült lakóhelyem törté
netét és kultúráját alaposabban megismernem.

Bocsi Enikő
12.d
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Egy kiállítás - egy Bolyai Est
A Bolyai János Gimnázium Derkovits Gyula Isko

lagalériája immáron 32 éves. Czinke Ferenc Mun- 
kácsy-díjas, Érdemes és Kiváló művész, festőművész
grafikus alapította az iskola tanáraként először az or
szágban. Nyugdíjasként is rajta tartotta "vigyázó sze
meit", figyelemmel kísérte, segítette a rajz és vizuális 
kultúra tantárgy tanítását és a galéria működését. 
Kiállításmegnyitóinkon sokszor hallhattuk őt, megnyi
tó beszédeivel egyéni, élvezetes stílusával hozta köze
lebb hozzánk a kiállított műalkotásokat. Sajnos már 
nem lehet közöttünk, hirtelen halála mindenkit meg
rendített. De egyben biztos lehet Tanár úr, hogy itt a 
Bolyai János Gimnáziumban méltón követjük a ha
gyományokat mind a rajz és vizuális kultúra tantárgy 
tanítása, mind a Derkovits Gyula Iskolagaléria működ
tetése terén.

Az iskolagalériánknak 3 fő célja van: a szűkebb ha
zánkban, Nógrád megyében élő alkotóművészek és 
művészpedagógusok megismertetése; országosan, il
letve nemzetközileg is híres művészek bemutatása; és 
diákalkotásokból, iskolánk tanulóinak munkáiból ren
dezni kiállításokat. Ennek megfelelően egy tanév kiál
lításai között most már rendszeresen szerepel a Bolyai 
Napokon nyíló, végzős rajzfakultációs tanulók munká
iból álló kiállítás, és a Bolyai Esthez kapcsolódva az 
irodalmi-, zenei- és táncművészetek mellett képző- és 
iparművészeti ágakban is megmutathatják tanulóink 
tehetségüket.

Most pedig az 1999/2000-es tanév Bolyai Estjének 
kiállításmegnyitó beszédét közöljük. A kiállításmeg
nyitó is külön műfaj, segít a közösségnek, a diákság
nak eligazodni a művészetek rengetegében.

"Kedves Szülök, Kedves Vendégeink!"

A Bolyai Estre készülve már hónapokkal ezelőtt elkezdtük kolléganőmmel, Berencsikné Gedeon Hajnalka ta
nárnővel (grafikusművész), a Galéria vezetőjével a diákmunkák gyűjtését, a feladatsorok válogatását Nagy öröm 
ez tanulóinknak, hogy alkotásaikkal szerepelhetnek a Derkovits Gyula Iskolagalériában. És mi is nagyon örülünk 
neki, hogy itt a Bolyai János Gimnáziumban a rajz órák keretében is hozzájárulhatunk az Önök gyermekeinek 
széleskörű személyiségfejlesztéséhez, esztétikai neveléséhez, művészetek iránti érzékenységük kialakításához.

A kiállítást 3 helyszínen rendeztük meg: Az emeleten, a 14-es terem melletti üveges szekrényben szimbolikus tar
talmú tárgyi üzeneteket, objekteket helyeztünk el. Itt az aulában és lent a rajztermi folyosó paravánjain 121 pasz- 
partukartonon 273 tanuló munkája látható. A többi jól sikerült művet sajnos hely hiányában nem tudtuk kiállítani.

A tanév során szép eredménnyel szerepeltünk országos és megyei rajzpályázatokon. Sajnos az elküldött pálya
munkákat ritkán kapjuk vissza, így ezekből most nem láthatunk ízelítőt

Igyekeztünk bemutatni a képzőművészeti technikák széles skáláját: ceruzarajz tanulmányok, szénrajz, színes 
ceruza, olajpasztell, viaszkaparás, montázs, temperafestés, papírragasztás, vonalstruktúra-gyakorlatok tussal, 
képversek.

Szeretném felhívni figyelmüket néhány különleges technikára: a nehéz, munka- és anyagigényes grafikai eljá
rásra, a linóleummetszésre; aminek szép példáit a "Vasút-utazás-turizmus" nemzetközi rajzpályázatra készítették 
diákjaink, jobbra itt láthatók a kis linóleummozdonyok.

A rajzszakkörösöknek és a rajzfakultációs tanulóknak még az is megadatott (szponzoraink segítségével), hogy 
igazi akvarell művészfestékkel, igazi akvarell papírra festhettek.

A tárlókban a könyvtár mellett monogramokat, XXI. századi iniciálékat, maketteket, tűzzománcokat láthatnak. 
A tűzzománcokat itt az iskola kis kemencéjében égettük ki. A makettek: tárgyi üzenetek. Miközben a tanuló ma
nipulál, teret alkot, elmerül a képzelet világában, megismerkedik különböző anyagok textúrájával, érzékel, gondo
latokat közöl három dimenzióban, és másokat gondolkodásra késztet ezekkel az objektekkel, vagy egyszerűen csak 
díszít, szépíti környezetét.

Érdekes színfoltjai a kiállításnak a közvetlenül a művészettörténet-tananyaghoz kapcsolódó alkotások: az óke
resztény mozaikok, a gótikus üvegablak-tervek, az ókori titkosírások.

Az idén újdonságként kipróbálták a rajzfakultációs és rajzszakkörös gyerekek az üvegfestést. A rajzterem ab
lakaira művészfestékkel varázsoltak színes tájakat, embereket, növényi ornamentikákat. És 2 óra után, mikor be- 
snt a nap a rajzterembe, átvilágítja ezeket az üvegfestményeket, különleges színhangulat vetődik a függönyökre, 
a akra, átitatódik a levegő szép színekkel, megjelenik a képzőművészet az éterben.

Ezekkel a gondolatokkal zárom megnyitómat. Kérem, tekintsék meg a kiállítást!"

A 33. év újabb feladatokra ösztönöz bennünket: egy újabb Bolyai Est, egy újabb kiállítás!
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"A TÖRTÉNELEM: VALAMENNYI EMBERI ÉLET SZÖVEVÉNYE"

Történelmi évfordulók - iskolai megemlékezések
A 35. "életévébe” lépő iskola hagyományrendszere 

fokozatosan alakult ki, és formálódott az évtizedek so
rán. Az iskolai élet neves eseményein túl intézmé
nyünkben hagyomány lett - az oktatás-nevelés szerves 
részeként - a nemzeti és a helyi történelmi jelentőségű 
évfordulók megünneplése.

Évtizedek óta - talán a kezdettől - ünnepeljük már
cius 15-ét, az 1848-as forradalom és szabadságharc 
évfordulóját. A megemlékezés formája, jellege sokat 
változott; mindig törekvés volt, hogy ez a mindenkori 
tizenévesek számára tartalmas, ünnepi élményt nyújtó 
legyen.

Néhány éve az ünneplés "mozgalmasabbá" vált. A 
neves nap előtt emléktúrán vesz részt az egész iskola 
közössége; ennek útvonala a gimnáziumtól 
Somoskőig tart. Útközben "állomások" vannak, ahol a 
tanulók osztályonként bizonyos feladatokat, kérdése
ket kapnak a forradalom és szabadságharc eseményei
vel, résztvevőivel, helyszíneivel kapcsolatban. A túra 
végén a Petőfi kunyhónál rövid ünnepség keretében 
koszorúzással emlékezünk 1848-49 dicső napjaira.

Október 6-a talán a legsajátosabb nemzeti gyászün
nep. A levert szabadságharc hős főtisztjeire emlékezik 
e napon másfél évszázad óta az egész magyarság.

Gimnáziumunkban az iskolarádióban egy-egy osz
tály, néhány tanuló közreműködésével, az őket tanító 
történelemtanár vezetésével emlékezünk az aradi vér
tanúkra, azokra a katonákra és politikusokra is, akik 
vállalták a fegyveres harcot, életüket adták az ország 
függetlenségéért.

Alig egy évtizede lett nemzeti ünnep október 23-a,

az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 
évfordulója. E napról, 1956 eseményeiről, eszmei tö
rekvéseiről ünnepi keretek között tartunk iskolai meg
emlékezést. E tanévben az országos jelentőségű fővá
rosi eseményeket felidézve olyan ünnepségen vettünk 
részt, ahol a városunkban élő, a forradalom időszakát 
átélt emberek visszaemlékezéseiből elhangzott részle
tek tették élményszerűbbé a kor megértését.

December 8-a gyásznap Salgótarján történetében. 
1956-ban ezen a napon dördült el városunkban a "sor
tűz", amely több mint száz ember életét oltotta ki. 
2000. december 8-án a városi megemlékezéshez kap
csolódva nyitották meg iskolánkban Csete Örs '56-os 
portrék című fotókiállítását. A megnyitón a kiállítást 
méltató ünnepség keretében hangzott el Vas Albert 
Üzenet haza című verse Bitskey Tibor színművész 
előadásában.

E tanévtől az Oktatási Minisztérium, illetve társa
dalmi szervezetek kezdeményezésére tartunk megem
lékezést országszerte, így iskolánkban is a holocaust 
és a kommunista diktatúrák áldozatairól. A 20. század 
olyan borzalmai ezek, melyekhez fogható alig van az 
emberiség sok ezer éves történetében. Fontos ezeket 
felidézni, minél teljesebben megismerni azért, hogy a 
mai és majdan élő nemzedékek mindent megtegyenek, 
hogy ilyen és ehhez hasonló tragédiák soha többé ne 
fordulhassanak elő.

Árpád Sándor
történelemtanár

a történelem munkaközösség vezetője
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Kapcsolataink az általános iskolákkal

Beiskolázás intézményünkbe,a felvételi rendszer változása

Az utóbbi években a középiskolákban is tapasztal
ható az a jelenség, amely az általános iskolákban már 
régóta jelen van; csökkent a középiskolás korosztály 
létszáma. Ezért minden középiskola számára fontos, 
hogy vonzóvá tegye magát a pályaválasztás előtt álló 
nyolcadikosok számára, hogy olyan kínálatot biztosít
son induló osztályaiban, amely a tanulók életpálya ki
választásához nyújt nagy segítséget, mert ezáltal tudja 
feltölteni meghirdetett osztályaiban a létszámkeretet.

A nyolcadikosok jó része bizonytalan a pályavá
lasztás kérdésében. Döntésüket nagyban befolyásolja 
a barátok, osztálytársak véleménye, valamint az, hogy 
mit hallanak az egyes középiskolákról. Nagyon fontos 
tehát a korrekt tájékoztatás.

Mi hogyan segítjük az iskolaválasztást?

1. Minden évben még a tanév elején elkészítjük az új, 
az adott évre vonatkozó iskolaismertető anyagunkat. 
Nagy gonddal tervezzük ezt a kiadványt, mert a be
iskolázásunk sikeressége múlhat rajta. Ebben - az is
koláról közölt legfontosabb adatokon és jellemző
kön kívül - jelentetjük meg az arra az évre meghir
detett osztályokat, specialitásokat, a bekerülés mód
ját, a pályaválasztási szülői értekezletek, nyílt napok 
időpontját, a tagozatok belső kódjait, a felvétellel 
kapcsolatos minden tudnivalót. A specialitások meg
határozásában a fő szerepet az iskola egyik alaptevé
kenysége játssza, vagyis a továbbtanulásra való fel
készítés. Figyelembe vesszük azt, hogy melyek azok 
a tantárgyak, amelyek zömében meghatározók a 
majdani felvételi vizsgákon, illetve a tanulók to
vábbtanulási szándékával leginkább kapcsolatosak.

2. November hónapban egy héten keresztül nyílt na
pokat tartunk, amikor is kinyitjuk iskolánk kapuit az 
érdeklődő általános iskolások számára. Az általános 
ismerkedésen túl, a tanulók bepillantást nyerhetnek 
az iskolában folyó munkába, tanórákat látogathat
nak meg (2-3 tanórát 4-5 féle tantárgyból válogat
va), beszélgethetnek volt iskolatársaikkal, akik már 
a gimnáziumunk tanulói, vagyis első kézből kapnak 
meg minden fontos, őket érdeklő és érintő informá
ciót.

Azt mondhatjuk, hogy évről-évre népszerűbbek ezek 
a hetek, egyre több tanuló látogat el hozzánk és egy
re több az őket kísérő szülő is, aki él ezzel a lehető
séggel.

3- Több éve már, hogy a Nógrád Megyei Pedagógiai 
Intézet szervezésében 2-3 napon Pályaválasztási Ki
tiltás zajlik a József Attila Művelődési Központban.

Ennek keretében a város/megye középiskolái mutat
koznak be az érdeklődőknek. Minden iskola bemu
tatja a rá legjobban jellemző tevékenységet, eredmé
nyességét, specialitásait képek, tablók, statisztikák, 
tárgyak, videofilmek, dokumentumok, évkönyvek 
segítségével. Az általános iskolások végignézhetik 
ezeket az anyagokat, megtalálhatják azt az iskolát, 
amely leginkább megfelel képességeiknek, adottsá
gaiknak, elvárásaiknak és érdeklődésüknek. Bármi
lyen kérdéssel nyugodtan fordulhatnak az iskola 
"házigazdáihoz", tanárokhoz és tanulókhoz egy
aránt, akik ott az ügyeletet ellátják és így minden 
szükséges és lényeges információt megkapnak. A 
rendezvénysorozat keretében különböző előadások 
zajlanak még, a középiskolák igazgatói, pályavá
lasztási felelősei tájékoztatást tartanak iskolájukról 
az általános iskolai pályaválasztási felelősök és 
nyolcadikos osztályfőnökök számára, a helyi televí
zió bemutatja a résztvevő iskolákat, riportok készül
nek.

Miután ezek a kiállítások egész naposak, a tanulókon 
kívül nagyon sok szülő is odalátogat, hogy tájéko
zódjon a döntés előtt.

4. Mindezek mellett, ha bármely általános iskolából 
meghívást kapunk pályaválasztási fórumra, öröm
mel teszünk eleget a meghívásnak. Ezeken a fóru
mokon az iskolavezetés egy tagja (igazgató vagy va
lamelyik helyettes) tart tájékoztatót az iskolával 
kapcsolatos beiskolázási kérdésekről és válaszol a 
felmerülő kérdésekre. Az általános iskolák közül 
több is él ezzel a lehetőséggel.

5. Végül a tájékoztatás utolsó fóruma az iskolában 
tartott szülői értekezlet, amelyet az iskola igazgató
nője tart. Két szülői értekezletet tartunk, egyet a 
nyolcadikos tanulók szülői számára, egyet pedig a 
hatodikos tanulók szülői számára. Az általános tájé
koztatás mellett szó esik a tantárgyakról, az óra
számokról, a fakultációs lehetőségekről, az idegen 
nyelvi képzésről, a tanórán kívüli kínálatról, a spor
tolási lehetőségekről, a gólyatáborról. A szülők vá
laszt kapnak minden felmerülő kérdésükre.

A Bolyai János Gimnázium kiemelt feladatként ke
zeli a beiskolázás kérdését, a pályaválasztási tájékoz
tatást. Az általános iskolák pályaválasztás előtt álló 
korosztálya többféle csatornán keresztül sokszínű tájé
koztatást kap a gimnáziumunkban folyó oktatásról. Ez 
megkönnyíti számukra a választást és segíti azon cél 
megvalósulását, hogy a tanulók további céljaiktól füg

- 2 9 -



Kapcsolataink az általános iskolákkal

gően olyan középiskolába kerüljenek, amelyhez iga
zán kedvük van és amely leginkább megfelel a képes
ségeiknek.

Végezetül néhány dolog az új felvételi rendszerről, 
amely az 1999/2000. tanévtől érvényes.

A legfontosabb változás az előző évekhez képest, 
hogy a felvételre jelentkezők három jelentkezési lapot 
is kitölthetnek három különböző középiskolába, és egy 
tanulói adatlapot is ki kell tölteniük. Minden jelentke
zési lapon csak egy középiskola, azon belül azonban 
több tagozat, emelt szintű oktatás, szakképzés jelölhe
tő meg. A középiskolák a tagozatokat belső kódokkal 
jelölik meg, ezek megtalálhatók a tájékoztató füzetek
ben. A jelentkezési lapokat az általános iskolák gyűjtik 
össze és továbbítják a középfokú iskoláknak.

A tanulói adatlapon szerepel a legfeljebb három kü
lönböző középfokú iskolába beadott jelentkezési lapon

feltüntetett tagozatok rangsora. A középiskola nem 
tudja, hogy rajta kívül még hány intézményt jelölt meg 
a jelentkező, és azt sem, hogy az adott középiskolát 
hányadikként jelölte meg a rangsorban. Ezeket a tanu
lói adatlapokat ebben az évben a KIFIR Felvételi Iro
dája gyűjtötte be és értékelte. Ha egy tanuló több intéz
ménybe, illetve tagozatra is felvételt nyert, a tanulói 
adatlapon feltüntetett sorrend dönti el, hogy hol foly
tathatja tanulmányait. A kiértékelt iskolai adatlapot a 
Felvételi Iroda megküldi a megfelelő középiskolába.

Az új rendszer szerint kell jelentkezni valamennyi 
képzési formára, tehát a hatosztályos, a nyolcosztályos 
és a négyosztályos képzésekre egyaránt.

Ernőné
igazgatóhelyettes

Irodalm i vetélkedő

Iskolánk magyar munkaközössége az 1999/2000. 
tanévben egy újabb feladatot vállalt: irodalmi vetélke
dőt hirdetett az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói 
számára. Felhívásunkat megjelentettük a Pedagógiai 
Hírkörképben, valamint levélben kerestük meg körze
tünk általános iskoláit.

A verseny előkészítése sok figyelmet, munkát, kö
rültekintést igényelt. Meghatároztuk, hogy a négyfős 
csapatoknak négy irodalmi művet kell elolvasniuk 
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben; Mikszáth Kálmán: 
Szent Péter esernyője; Szabó Magda: Abigél; Gárdo
nyi Géza: A láthatatlan ember), és a szerzők életútjá- 
val is meg kell ismerkedniük.

Tudjuk, hogy napjainkban már egyre kevesebb fia
tal olvas szívesen, főként igényes, szépirodalmi műve
ket. Ezért fogadtuk nagy örömmel annak a tizennégy 
csapatnak a jelentkezését, amely az előzetes feladatok 
(az egyik regényhez kellett illusztrációt készíteni tet
szőleges technikával A/3-as méretben; dramatizálás - 
egy regény kiválasztott jelenetének ötletes bemutatása 
max. 3 percben) ismeretében vállalkozott a megméret
tetésre.

Előkészítő munkánk során igyekeztünk változatos 
feladatokat összeállítani, s főleg arra voltunk kíváncsi
ak, milyen figyelmesen olvasták el a versenyzők a ki
jelölt műveket. A tanulók könnyedén birkóztak meg a 
hagyományosnak tekinthető feladatokkal: totó, vil

lámkérdések, képösszerakás, irodalmi helynevek tér
képen való bejelölése; de lelkesen vállalkoztak a re
gényhősök jellemzésére és a filmrészletekhez kapcso
lódó kérdések megválaszolására is.

Emlékezetes marad valamennyiünk - versenyzők és 
szervezők - számára ez a vetélkedő, hiszen irodalmat, 
olvasást kedvelő fiatalokkal népesült be iskolánk aulá
ja ezen a februári délutánon. Az első helyezést a van- 
yarci Veres Pálné Általános Iskola csapata érte el, a 
második helyezett a salgótarjáni Kodály Zoltán Álta
lános Iskola csoportja lett, a harmadik helyen pedig a 
szécsényi Körösi Csorna Sándor Gimnázium és Szak- 
középiskola diákjai végeztek. A helyezetteket értékes 
könyvjutalomban részesítette a Nemzeti Tankönyvki
adó.

Munkaközösségünk úgy döntött, hogy a későbbiek
ben hagyományt kíván teremteni, s minden tanévben 
hirdet irodalmi vetélkedőt az általános iskolás diákok 
számára. Bízunk abban, hogy mindig lesznek olvasni 
szerető diákok, s munkájukat, felkészülésüket támoga
tó kollégák. Hisszük, hogy Renard gondolata napja
inkban is igaz: "Minden olvasmány egy magot hagy 
hátra, amely kicsírázik."

Lékóné Lantos Zsuzsanna 
a magyar munkaközösség vezetője
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Fiatal környezetvédők vetélkedője 
a Bolyaiban

Október 19-én, a Földünkért Világnapon 16 Nógrád 
megyei általános iskola 80 diákja mérte össze tudását 
iskolánkban egy környezetvédelmi vetélkedőn. A több 
fordulós csapatverseny környezeti problémáinkra, a 
természetvédelem fontosságára és szűkebb környeze
tünk: Nógrád megye féltett természeti értékeire kíván
ta felhívni a figyelmet.

A jelentkezők a felkészülésükhöz szükséges isme
reteket kijelölt irodalom áttanulmányozásával szerez
hették meg, valamint előzetes feladatként készíteniük 
kellett egy plakátot: "Földünkért" címmel és egy írás
beli túratervet, lakóhelyük környékén található termé
szeti érdekességek bemutatásával.

A vetélkedőn az 5 fős csapatok egy-egy tagja kis
előadást tartott iskolájuk környékének környezetvé
delmi gondjairól, problémáiról.

Közben a csapatok további tagjai diaképes faj isme
reti és Nógrád megye természeti értékeivel kapcsola
tos feladatot kaptak. Volt még ezen kívül totó, képki
rakós feladat és villámkérdések is.

A teljesítményeket egy független szakmai zsűri bí
rálta el Herczegné Varga Ilona, a pásztói Mikszáth 
Gimnázium igazgatónője, Simon Tibor megyei szak
értő és Judik Béla Tájvédelmi Körzet vezető szemé
lyében.

A győzteseknek járó elismerést és a Nemzeti Tan- . 
könyvkiadó értékes jutalomkönyv-csomagját a 
Karancslapujtőiek csapata nyerte el. De bízunk benne, 
hogy aki a győzelemről lemaradt, az sem ment üres 
kézzel haza, hanem magával vitte a vetélkedő hangu
latát, s ez úton is közelebb került szűkebb környeze
tünk megismeréséhez.

Fantasztikus képzeletbeli utazások

Az elmúlt tanév során nagy hatást gyakoroltak rám 
a Bolyai János Gimnázium által szervezett fizika szak
köri foglalkozások. De ne csak egy átlagos fizika 
szakkörre gondoljunk. Olyan foglalkozásokon vehet
tem részt, amely elszakadt a száraz, órai tananyagtól, 
és elrepített minket a fizika megdöbbentő, csodálatos 
világába.

Milyen távol van a Nap a Földtől és a Föld a Hold
tól? Képzeletbeli világűri utazás, és kizökkentés a hét
köznapok unalmas szürkeségéből. így lehetne röviden 
leírni azt, amit egy-egy foglalkozáson átélhettünk. Be
pillantást nyerhettünk a minket körülvevő világegye
tem sokoldalúságába és rejtelmeibe. Megtudhattuk 
azt, hogy az űrben a tárgyak és az emberek nem azért 
lebegnek, mert nem hat a földi gravitáció, hanem ép
pen az a lényeg, hogy hat, de a vízszintes irányú kez
dősebesség miatt "egyfolytában csak zuhannak, de so
ha nem tudnak leesni..." Ha a súlytalanság állapotá
ban keringünk a Föld körül egy űrállomás belsejében 
azzal együtt, akkor ott bent semmilyen műszerrel nem 
mutatható ki a Föld gravitációs ereje. Lehet, hogy 
nincs is gravitáció? Mi az űr és milyen messze van tő
lünk? Milyen vastag a légkör? Ilyen és ehhez hasonló 
izgalmas kérdésekre kaphattunk választ a szakkörö
kön. Mindig vártuk a tanár úr újabb és újabb előadása
it, mert valóságos izgalom töltött el minket, vajon mi
lyen információkkal gazdagodhatunk. Igen felkeltette 
érdeklődésünket, hiszen míg az általános iskola tanu
lói voltunk.

E szakkörök által nemcsak tudásunk gyarapodott, 
hanem a gimnázium hangulatával is megismerkedhet
tünk. Ízelítőt kaptunk a középiskolás tanári szokások
ból.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezeken a szak
körökön, hiszen sok szempontból hasznos volt szá
munkra. Nemcsak az érdekes és megdöbbentő előadá
sok miatt jártunk szívesen, de a légkör és a hangulat is 
nagyon jó volt.

Lászlók Lilla
9. b

Bagyinszki Boglárka 
biológia-kémia-földrajz 
munkaközösség-vezető
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Tájékoztató a Szülői Választmány 
támogatási rendszeréről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden érintettet, 
hogy a minden évben megrendezésre kerülő Bolyai 
Esten befolyt szülői támogatást miként kívánjuk fel
használni. A Szülői Választmány határozata alapján az 
iskola vezetőségének egyetértésével, olyan támogatást 
kíván nyújtani a szociálisan rászoruló tanulóknak, me
lyet a Bolyai Alapítvány nem tud finanszírozni. Ennek 
a nemes célnak a finanszírozására támogatást az egész 
év folyamán elfogadunk a szülőtársaktól.

/) Szülői Választmány által az alábbi feltételekkel 
lehet a támogatást igénybe venni.

1. A támogatást a Szülői Választmány által szerkesz
tett űrlapon lehet kérni, melyet az osztályfőnökök
től, vagy az ifjúságvédelmi felelőstől lehet beszerez
ni. Valamint az osztályfőnökön keresztül lehet eljut
tatni a Szülői Választmányhoz.

2. Az igények beadási határideje minden évben I. no
vember 30-a és II. április 30-a.

Rendkívüli esetben soron kívüli elbírálás történik. A 
benyújtott igények elbírálása kizárólag szociális rá
szorultságot figyelembe véve, a beadási határidőt 
követő két héten belül történik. Az igények elbírálá
sának eredményéről mindenkit írásban értesítünk.

3. Csak olyan igényeket fogadunk el, melyet az osz
tályfőnök vagy szaktanár a javaslatával ellátott.

4. Támogatás a következőkre igényelhető:
osztálykirándulás 1000 - 5000 Ft
tankönyvvásárlás 1000 - 5000 Ft
nyelvvizsga 5000 Ft
(egy tanuló egy nyelvre egyszer kap) 
szaktábor 2000 - 5000 Ft
A kifizetések minden esetben utólag történnek.

A kifizetésekhez az alábbiakat kérjük: 
osztálykirándulás esetén, az osztályfőnök igazolá

sát, az egy főre eső költségekről,
nyelvvizsga: a vizsgadíj befizetésének fénymásola

ta,
tankönyvvásárlás: az iskola vagy az osztályfőnök 

igazolása,
szaktábor esetében a részvétel igazolása.

Tácsné Csegöldi Natália 
szülői választmányi tag

Együtt a 25. jubileumi Nemzetközi Ifjúsági Nyári 
Egyetemért A Bolyai Gimnázium és a TIT Nógrád Me
gyei Egyesülete együttműködése

A 25. Nem zetközi Ifjúsági 
N yári Egyetem  2000

A TIT Nógrád Megyei Egyesülete 2000-ben már 
25. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Ifjúsági 
Nyári Egyetemét, amelyre a hazai résztvevők mellett 
ez alkalommal is sok határon túli magyar fiatalt vártak 
és fogadtak Ukrajnából, Szerbiából, Romániából és 
Szlovákiából.

A problémakör a század- és ezredfordulón magától 
adódott.

Az ifjúság és a mágikus 21. század -  

álmok, víziók, tudományos megközelítések.
Ebben a témában már 2000 februárjában képzőmű

vészeti és irodalmi pályázatot hirdetett meg közösen a 
TIT Nógrád Megyei Egyesülete és a Bolyai János 
Gimnázium Christiane Papé, dortmundi tanárnő javas
latára.

A szándék ezzel az volt, hogy a fiatalok egyeteme 
előtt magukat a fiatalokat (a 14-21 éves korosztályt) 
kérdezzük meg arról, ők mit éreznek, hogyan gondol
kodnak a jövőjükről. Tudni akarták a rendezők és szer
vezők (a TIT mellett a Harmadik Évezred Alapítvány 
Stratégiai Kutatóintézet), melyek azok a kérdések, 
problémák és gondolatok, amelyek a fiatalokat napja
inkban foglalkoztatják, hogy aztán ezekkel a nyári 
egyetem előadásain és szemináriumain foglalkozhas
sanak, a gondokra, félelmekre reagálhassanak.

A pályázatra mintegy 70 alkotás érkezett Magyaror
szágról, Lengyelországból és Németországból. Ezeket 
a képzőművészeti és irodalmi alkotásokat a 25. Nem-
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zetközi Ifjúsági Nyári Egyetem hallgatói csodálták 
meg először az egyetem helyszínén, a Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központjában. 
Azután szeptemberben, a vándorkiállítás megnyitója 
és a díjkiosztó ünnepség alkalmából a mi diákjaink is 
elmerenghettek a remek, jövőt megálmodó képek előtt. 
A horrorvíziók veszélye ellenére, mindannyiunk örö
mére ifjúságunk felelősségre figyelmeztető, de pozitív 
jövőképet rajzolt. A legjobb képzőművészeti alkotások 
2001-ben, a gimnáziumunk által készített és kiadott 
katalógusban, a legkitűnőbb irodalmi művek pedig a 
Bolyai Helikon különszámában jelennek majd meg.

Iskolánkból sokan vettek részt és nyer
tek helyezést vagy elismerést a képzőmű
vészeti pályázaton:

az első helyet Csonka Tamás 10.d osz
tályos tanuló kapta, a második a 9.c-s 
Pásztor Judit lett. A harmadik helyre Si
mon Réka került a Madách Imre Gimnázi
umból.

Az irodalmi pályázaton a Madách Imre 
Gimnázium tanulói remekeltek: az első 
Stréli Zita Ágnes lett komoly, felelősség- 
teljes és érett hangú írásaival, a második 
Bocsi Rajmund kitűnő beleérző képesség
gel megírt interjúival, a harmadik pedig a 
Gagarinos Kicsiny Rita megindító, gyer- 
meki fantáziakölteményével.

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek, 
felkészítő tanáraiknak és további sikeres 
alkotómunkát kívánunk mindannyiuknak.

A képzőművészeti alkotások ván
dorkiállításra indulnak. Első állomá
suk a lengyelországi partneriskolánk
ban, Czestochowaban, a második a né
metországi Dortmundban, Christiane 
Papé iskolájában lesz. így tudhatják 
meg a lengyel és német fiatalok, hogy 
külföldi társaik hogyan gondolkodnak 
a következő évszázadról.

Egymás megismerése remélhetőleg 
segít majd a jövőbeni együttes cselek
vésben is.

Az emberek a színek és formák 
nemzetközi nyelvén biztosan megértik 
egymást, és amint a képek által ábrá
zolt érzelmek és gondolatok mutatják, 
ez most sem lesz nehéz: ezek a fiatalok 
nagyjából egyformán vélekednek a jö-

A nyári egyetem hetében sok tanulónk is részt vett a 
színes programokon. Emberileg sok mindenben gazda
godtak, gyarapodtak ez idő alatt, s nagyon jól érezték 
magukat a számtalan vonzó rendezvényen.

A TIT Nógrád Megyei Egyesülete izgalmas és érde
kes eseményekkel várja a fiatalokat a 26. egyetemen, 
2001 júliusában is. A téma ezúttal a kisebbségi-, ezen 
belül a cigánykérdés lesz...

Szászné Molnár Zsuzsanna 
némettanár
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Szubjektív gondolatok együttműködésünk kapcsán - avagy a zárójelek is fontosak

Ebben a gimnáziumban érettségiztem. Ezeken a lépcső
kön mondtam verset, játszottam Nagy László Ég és Föld cí
mű oratóriumában a főszerepet, ebben a gimnáziumban ala
pítottam az első iskolarádiót. Hamiinc éve.

Most itt állok ebben a gimnáziumban. Felnőtt fejjel, kö
zépiskolás és egyetemista fiaimmal a hátam mögött.

Nemcsak az emlékek tolulnak elő, hanem a jelen kérdé
sei. Rendhagyó, osztályfőnöki órákra, személyiségfejlesztő 
tréningekre szövetkeztem a pedagógus kollégákkal együtt.

Mit tudok adni? Mire van szüksége a ma gimnazistájá
nak?

Mennyire mások a kérdések, mint harminc évvel ezelőtt? 
Mi az, ami nekem hiányzott akkor? Mi az, amit a hanninc 
év tapasztalata, a diplomák alapján adni tudok?

Aztán ott ülünk körben az osztályokkal. A gimnazista 
most is olyan, mint akkor! Tornyot építünk: az osztály, a kö
zösség tornyát. Hát bizony kissé furcsa, kissé szétszórt, de 
olyan, mint az osztály. A miénk is ilyen lehetett...

Arcokat, véleményeket jegyzek meg. Gergő olyan, mint 
én voltam, István határozott, Gábor szélsőségesen zseniális. 
Értelmes, éles eszű gyerekek! Hogy kikértem magamnak, 
ha gyereknek neveztek! A csoport szabályokat alkot, szabá
lyokat tart be. Mennyire utáltuk a szabályokat, de ezekkel a

srácokkal erről is lehet beszélni! A kommunikáció sajátossá
gait elemezzük. Nyíltabbak, határozoltabbak, felnőttebbek, 
mint mi - akkor - harminc évvel ezelőtt?

Sajátos pedagógiai módszereket alkalmazunk, szerepjá
tékokat, szituációs gyakorlatokat használunk - mintha ismét 
diák lennék, ugyanabban a tanteremben, ami a miénk volt, a
4.a osztályé.

Most jön a neheze, ez a feladat felnőtt csoportnál is 8 
perc, és nincs siker. Építsünk hajót magunkból, s ez a hajó 
induljon el! Vajon lesz-e haladási iránya, belép-e minden di
ák? Miért is izgulok? A hajó elindul, van célja, kapitánya, 
mindenki feladatot kap az osztályból. Bevonják-e az osz
tályfőnököt is?!

A csapatból egy kéz kinyúl, az osztályfőnök része a hajó
nak, s ez a hajó elindul meghatározott célja felé. Egy kap
csolat mindennapos tartós együttműködés felé halad.

Telek Ervin 
volt tanuló,

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, népművelő, 
könyvtáros, tréner 

addiktológiai konzultáns
jelenleg az Egészségügyi- Szociális Központ mód

szertani munkatársa

Rákm egelőző előadások a Bolyai János Gimnáziumban

Magyarország előkelő helyet foglal el a daganatos 
megbetegedések okozta halálozási statisztikában. Saj
nos ez az állapot ismeretlen okból rosszabbodik és 
egyre fiatalabbakat is érint.

A daganatok egy részének kiváltó oka ismeretlen, 
de számos rákkeltő tényezőt ismerünk. Ezek között is 
első helyen áll a dohányzás. Sok tévhit is van a köztu
datban, sokan gondolják úgy, hogy a rákos beteget 
nem lehet meggyógyítani. A betegségek nagy része 
gyógyítható lenne, ha idejében fordulnának az embe
rek orvoshoz. Ennek elengedhetetlen feltétele a rend
szeres szűrővizsgálatokon való részvétel. A gyógyít
hatóság kulcsa abban van, hogy ki milyen stádiumban 
kerül kezelésre.

Még hatékonyabb lenne a megelőzés. Legalább 
azokat a rákkeltő tényezőket kerüljük el, amit isme
rünk. Meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogy milyen 
fontos az egészséges életmód, mire kell vigyázni, és 
milyen tüneteket kell minél hamarabb felismerni.

Az orvosi rendelőkben zajló szűrővizsgálatokon kí
vül otthon is kell rákszűrést végeznie mindenkinek. 
Ezt minél hamarabb meg kell tanulni, addig, amíg 
egészségesek vagyunk, hogy az esetleges elváltozáso
kat azonnal fel tudjuk ismerni.

Mindezt az Országos Tisztiorvosi Hivatal és a Ma
gyar Rákellenes Liga is elsőrendű feladatának érzi, 
ezért Magyarország minden középiskolájába eljuttat
tak két darab videokazettát az emlő önvizsgálatról és a 
here önvizsgálatról, valamint megyénként egy darab 
demonstrációs mell modellt, amin az önvizsgálatot le
het gyakorolni. Ebben találhatók az úgynevezett "cso
mók".

A Bolyai János Gimnáziumban az 1999/2000-es 
tanévben a 11. és 12. évfolyamos tanulók 210-en, a 
2000/2001-es tanévben a l l .  évfolyamos tanulók 97- 
en hallgatták végig az előadásokat és nézték meg a ka
zettákat, valamint a modellt.

Kivétel nélkül minden osztály nagyon érdeklődő 
volt, a diákok átérezték a téma fontosságát.

Remélem, hogy egyiküknek sem kell majd "igazi
ból" éreznie a tüneteket, de ha mégis, akkor időben 
tudnak orvoshoz fordulni. Előbb utóbb mi is elérhet
jük azt, amit Amerikában, hogy az emlőrákok 2/3-át 
otthoni emlő önvizsgálattal fedezik fel a nők, és így si
keres lehet a gyógyításuk.

Dr. Dán Gellértné 
ifjúsági védőnő
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"Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermekedet, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! - mert
A múlton épül fe l a jelen és a jövő.

Akár ez is lehetett volna az elmúlt nyáron megren
dezett kortársoktató tábor mottója, amit annak remé
nyében szerveztünk kortársoktató társammal, hogy 
minél többen megismerjék azokat a káros szenvedé
lyeket és hatásaikat, amik napjainkban körülvesznek 
minket.

Mit is értünk a szenvedélybetegségek alatt és kiket 
nevezhetünk tulajdonképpen szenvedélybetegeknek? 
Szenvedélyeinkhez tartoznak az alkohol- és drogfo
gyasztás, dohányzás, a szerencsejátékok, a különböző 
élvezeti szerek (koffein a kávé formájában, édességek, 
stb.) és még sorolhatnám. Amikor valaki túllépi a mér
téket, akkor visszaél valamivel. Ebből általában nem 
származik baj, hiszen a másnaposságot még el lehet 
viselni. "Legközelebb vigyázunk!" - mondják ilyen
kor. De ezek teremtik meg a hozzászokás alapjait. S ha 
már valaki hozzászokott a szenvedélyéhez, rövidesen 
függővé válik. Ekkor már szenvedélybetegségről be
szélünk.

Sajnos napról napra gyarapszik a szenvedélybete
gek száma. Nem elég csupán beszélni ezekről, hanem 
tenni is kell azért valamit, hogy megakadályozzuk a 
szenvedélybetegség terjedését. Ebben fontos szerepet 
tölthetnek be a kortársoktatók. Ezért minél többen va
gyunk, annál hatékonyabban tudjuk ellátni a feladato
kat. így született meg az ötlet, hogy a nyáron szervez
hetnénk egy kortársoktató tábort. "Kössük össze a kel
lemest a hasznossal!" - gondoltuk. Különben is, kinek 
volna kedve még nyáron is képzéseken részt venni, 
amikor éppen eleget tanulunk évközben is. A táborfor- 
ma mellett több érv is szólt:
-egy táborban mindig jobb a hangulat, mint egy
szimpla képzésen,

-jobban meg tudjuk egymást ismerni és a csoport is
könnyebben összerázódna,

- a képzésen kívül még egyéb közös programokat is
szervezhetünk.
A nehezebb feladat csak ezután következett: a meg

valósítás. Legelőször támogatókat kellett keresnünk. 
Elmentünk az ÁNTSZ Nógrád megyei szervezetébe, 
hogy elmondjuk az ötletünket a kortársoktatókat ösz- 
szefogó munkatársnak. Az ötletünk fogadtatása meg- 
epett minket: "A terv nagyon jó! Szabadkezet kaptok

a tábor megszervezéséhez. Szerezzetek támogatókat, 
tervezzétek meg a részletes programot!" Kérésünkre 
vállalta az oktatók meghívását. Kicsit megijedtünk a 
ránk váró rengeteg feladattól. Sőt! Nem hittük, hogy 
összejön a tábor. De aztán mégis sikerült támogatókat 
szereznünk és ezután már sokkal nagyobb volt a lelke
sedésünk. Elmentünk a kollégium igazgatónőjéhez, 
hogy lefoglaljuk a szállást. Aztán megszerveztük a 
programot, megírtuk a leveleket a középiskolákba. Ez
után már csak vámunk kellett a jelentkezőket. Nagy 
örömünkre sokan jelentkeztek.

Elérkezett a tábor első napja. Nagyon izgultunk, 
hogy kik jönnek és persze azért, hogy minden jól sike
rüljön.

A program nagyon sűrű volt, ennek ellenére nagyon 
jól éreztük magunkat. Az oktatásokat a SITI-ben (Sal
gótarjáni Információs Tanácsadó Iroda) tartottuk. A 
képzés témái: az alkohol és dohányzás. Ezek oktatásá
ra mi is itt szerettük volna megszerezni a bizonyít
ványt. Ezért az oktatásokon mi is éppúgy részt vet
tünk, mint a többiek, és a képzés végén nekünk is vizs
gáznunk kellett. A vizsgán mindenki átment, ami még 
a két oktatót is meglepte. A képzés azért nem volt 
megerőltető, mert ezek a témák mindenkit érdekeltek. 
A komoly téma ellenére nagyon jó hangulatban teltek 
az előadások. Sokat nevettünk és beszélgettünk, hi
szen mindenkinek volt valami véleménye a témáról. 
Az oktatók is nagyon "jó fejek" voltak, pillanatok alatt 
mindenki megkedvelte őket. Nagyon jól megértettük 
egymást, hiszen az oktatók is diákok voltak. Mindket
ten a SOTE hallgatói. Az oktatáson kívül rendeztünk 
vetélkedőt, a SITI-ben "házi moziztunk", cukrászdá
ban fagyiztunk és étteremben vacsoráztunk. A sűrű 
program ellenére még egy kevés szabadprogramot is 
sikerült beiktatni. Esténként persze volt elég szabad
időnk, hogy jókat beszélgessünk, szórakozzunk még a 
kimenő után is.

Összegezve nyugodtan mondhatom: Ez a tábor jó 
buli volt! - amit a résztvevők is megerősítettek.

A tavalyi tábor tapasztalatait felhasználva az idén is 
szeretnénk hasonlót szervezni, ami reményeink szerint 
még sikeresebb lesz, mint az első.

Ha valaki kedvet kapott volna, örömmel látjuk az 
idei táborban! Hiszen minél többen vagyunk, annál 
hatékonyabban tudunk segíteni kortársainknak!

Prokai Réka
10. b
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Színházlátogatás
A gimnáziumunkban 

hatosztályos képzésben 
tanuló diákok olyan tár
gyakat is tanulnak, ame
lyeket a hagyományos, 
négyosztályos rendszer
ben tanulók nem. A 7-8. 
évfolyamon heti egy al
kalommal drámapedagó
gia órájuk van. Itt játékos 
formában jobban megis
merhetik magukat, egy
mást, fejlődik a kommu
nikációs és kifejezőkés
zségük. Ennek előnyei 
más órákon is érezhetők.

A 9-10. osztályban már drámatörténeti tanulmányokat 
folytatnak a gyerekek. Ennek során a kezdetektől napja
inkig követjük végig a dráma és a színház fejlődését. Ter
mészetesen olyan anyagok is újra előkerülnek, amelyek
kel már irodalom órán foglalkoztunk, de rengeteg újat is 
tanulnak a diákok. Megismerkednek a színháztörténet 
olyan mozzanataival, amelyekre idő hiányában egyéb
ként nem kerülhetne sor (pl.: spanyol, olasz színház, a 
skandináv országok színháztörténete), és a hazai színhá
zi élet fejlődését is részletesen tanulmányozzuk.

Eleinte nagy gondban voltam, hogyan is fogom meg
tartani ezeket az órákat, mivel foglalkozzunk, hogyan te
hetném érdekessé az anyagot. Próbáltam a gyerekek szá
mára ismert vagy ismeretlen szerzők műveit bemutatni: 
vagy elmeséltem a darabok tartalmát, vagy ők ismertet
ték osztálytársaikkal és elemezték is a műveket. Szá
momra azért is hasznosak ezek az órák, mert a drámák
kal kapcsolatosan felmerülő erkölcsi, magatartási kérdé
sekről is beszélgethetünk kötetlen formában, s ez talán 
hozzájárul a diákok lelki fejlődéséhez.

Ahol a színház összefonódott az operával, ott híres 
operákkal is foglalkoztunk, meghallgattunk néhány is
mert áriát, kórust vagy nyitányt. Ha színházról tanul az 
ember, akkor felmerül a gondolat, hogy ne csak elmélet
ben foglalkozzon vele, hanem valós élménye is legyen. 
Az ötlet tetszett a diákoknak, a szülők is vállalták az 
anyagi terheket és a gyerekek hazaszállítását akár éjfél
kor is. így az előző tanévben két 9. osztállyal színházlá
togatást szerveztünk Budapestre. Mivel irodalomból tan
anyag volt Shakespeare, és a gyerekek is kedvelték a mű
veit, így a Vígszínház négy előadásra szóló bérletét vet
tük meg. A két osztály felváltva nézte meg a Vízkereszt, 
vagy amit akartok, A vihar, a Sok hűhó semmiért és az 
Ahogy tetszik című darabokat. Előtte mindig ismertet
tem a mű témáját, majd az előadás után megbeszéltük a 
látottakat. Szó került a rendezésről, a színészek játékáról, 
díszletekről, jelmezekről.

Sokan korábban még nem voltak színházban, hiszen a 
családok anyagi helyzete, illetve az időhiány ezt nem tet
te lehetővé számukra, ezért előzetesen beszéltünk az öl
tözékről, a viselkedésről. Remélem, így talán sikerül rá
szoktatnom tanítványaimat arra, hogy felnőttként is szín
házba járó, színházat szertő emberek legyenek. Úgy tű
nik, az osztályfőnökök igyekezete és az enyém nem volt 
hiábavaló, ebben a tanévben is vettünk színházbérletet, 
ezúttal a Pesti Magyar Színház három előadására.

Végül néhány vélemény a 10. c és 10. d osztály tanu
lóitól:

"Én nagyon szeretek színházba járni, mert érdekelnek 
a művek, mivel érdekesek, tanulságosak, néha szórakoz- 
tatóak is. Mindenféle darabot szeretek, de a drámát talán 
egy kicsit jobban, mint a többit. Szerintem a művek segí
tenek megérteni a szerző lelkiállapotát is."

"Szerintem ez jó lehetőség, mert egy kicsit kimozdul
hatunk a szürke hétköznapokból, más emberekkel, más 
környezetben lehetünk. Ezenkívül hasznos időtöltés, 
mert szórakoztat és műveltséget is ad. Én úgy vettem 
észre, hogy valamilyen módon a közösséget is formálja. 
Csak az a gond, hogy későn érünk haza, és a következő 
nap fáradtak vagyunk."

"Szerintem jó volt a színház, mert manapság a fiatalok 
keveset olvasnak, s ha megnézünk egy színdarabot, ak
kor talán kedvet kapunk az elolvasásához is."

"Nekem különösen nagy élmény volt a tavalyi szín
házlátogatás. Teljesen más érzés volt, mint például meg
nézni egy filmet a moziban. Itt élőben láthattunk híres 
színészeket, akik "csak nekünk" játszottak. Bensőséges 
kapcsolat alakul ki néző és színész között. Eltekintve at
tól, hogy a színház utáni napon csak aludnánk a fáradt
ságtól, de megéri."

"Mikor meghallottam, hogy lehetőségünk van elmen
ni színházba, nagyon megörültem. Nem gondoltam, 
hogy színpadon is lehet ilyen életszerűen játszani. Jó volt 
látni, hogy Magyarországon is vannak jó színészek. Tel
jesen bele tudtam magam élni a történetbe. Ha lesz rá le
hetőségem, majd önállóan is szeretnék minél több elő
adásra ellátogatni."

"Én nem vagyok az a színházba járó típus, de azért 
szerintem jó ötlet volt, hogy együtt elmentünk. Főleg 
azokat a darabokat jó megnézni, amiket el is kell olvas
nunk, mert én eléggé vizuális típus vagyok, jobban meg
értem úgy a lényeget, ha látom is a történetet. Nekem A 
vihar annyira nem tetszett, elég vontatott és unalmas 
volt. A Sok hűhó semmiért sokkal jobban sikerült, tele 
volt frappáns megoldásokkal (díszlet, jelmez, stb.). Sze
rintem az alapműveltségnek része az, hogy az ember né
ha elmenjen színházba."

Bqjnóczi Éva 
magyartanár
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Diákélet

A Gyermekek Jogainak Napja

A.7- utóbbi időben iskolánkban is egyre több szó esik 
a diákok jogairól. Nagymértékben nőtt a tanulók ér
deklődése az őket megillető jogokkal és azok érvénye
sítésével kapcsolatos kérdések iránt.
- Elveheti-e és elolvashatja-e a tanár a tanuló órán írt 
levelét?

-Tartalmazhat-e a házirend öltözködésre, hajviseletre 
vonatkozó tiltást?

- Büntethet-e a tanár magatartási problémát rossz osz
tályzattal?

- Milyen jogosítványai vannak az iskolai diákönkor
mányzatnak?
Szerencsére mind több városi és iskolai program 

nyújt lehetőséget a diákoknak arra, hogy problémáik
ra megoldást találjanak és eligazodjanak a diákjogok 
rendszerében. Az 1999/2000. tanévben ilyen rendez
vénysorozat volt például a Gyermekek Jogainak Nap
ja, melyre 1999. november 19-én került sor.

Ezen a napon gimnáziumunkban iskolagyűlést tar
tottunk, amelyen a diákönkormányzat egyik tagja rö
vid tájékoztatást adott a diákjogokról. Megemlítette a 
diákok jogainak főbb forrásait és hangsúlyozta a tanu
lói jogok és kötelességek szétválasztásának szüksé
gességét. Majd egy diákjogi totó kitöltésére kérte az 
osztályokat, ami szintén a jogokkal kapcsolatos tájé
kozódást szolgálta. Az osztályok képviselői a könyv
tárban találtak a kérdések megválaszolásához szüksé
ges anyagokat, s szinte minden osztály komolyan vet
te és sikeresen oldotta meg a feladatot.

Az iskolai szintű programokon kívül városi rendez
vényeken is részt vehettek a tanulók. A megyei könyv
tárban érdekes előadásokat hallgathattak: pl. Huma
nizmus és demokrácia az iskolában címmel. Az Ifjúsá
gi Irodában rendhagyó osztályfőnöki órák keretében 
"Életünk és a diákjogok" témában beszélgethettek az 
érdeklődők. A Városházán a fiatalok bepillantást nyer
hettek a város és a hivatal vezetőinek mindennapjaiba. 
Képet kaptak a különböző irodák munkájáról, az ügy
intézés formáiról, módjáról. A Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Gimnáziumban játékos vetélkedőt rendeztek 
változatos feladatokkal. A város több középiskolája 
képviseltette magát és a csapatok arra törekedtek, 
hogy tudásuk legjavát nyújtsák a nehezebb diákjogi 
kérdésekben is.

Iskolánk csapata - nagy örömünkre - a második he
lyen végzett. A szorosan a témához kapcsolódó prog- 
rarn°kon kívül egyéb helyszíneket is látogathattak a 
tanulók, ahol a szervezők szívesen válaszoltak kérdé
seikre: Pályaválasztási Információs Központ, TIT 
székház, Városi Rendőrkapitányság, mentőállomás,

tűzoltóság, hogy csak néhányat említsek. Diákjaink 
minden helyszínen hasznos információkhoz jutottak, s 
úgy érzem, összességében nagyon eredményes ren
dezvénysorozatot zártunk.

Remélem, a jövőben is lesznek hasonló fórumok, 
melyeken a diákok tovább bővíthetik diákjogi ismere
teiket.

Batki Arnold 
a diákönkormányzatot 

segítő tanár

A diákönkormányzat tevékenysége  
iskolánkban

A diákönkormányzat iskolánk egyik legaktívabb 
csoportjának mondhatja magát. A szerda délutánon
ként összeülő kis csoport (10-12 fő) igazi közösséggé 
kovácsolódott össze. Minden osztály képviselteti ma
gát 1-2 fővel, s akik esetleg nem tudnak eljönni, azok
hoz is eljutnak a futótűzként terjedő hírek.

Akiket csak lehet, próbálunk bevonni tevékenysé
geinkbe, ennek köszönhetően a különböző városi ve
télkedőkön és diákjogi versenyeken iskolánk tagjaival 
együtt ők is tagjai az iskolának, diákönkormányzati 
társaink is kimagasló helyezést érnek el. (Salgótarján 
történeti verseny: 3. hely)

Természetesen a diákönkormányzatnak vannak kü
lönböző jogai, amelyekkel élünk is. Egyetértési és ja
vaslattételi jogunk van a házirenddel kapcsolatban, 
aminek köszönhetően fontos döntések meghozatalá
ban segítünk a tantestületnek.

A múlt évben rendeztük meg először iskolánkban a 
diákközgyűlést. Ezen szép számmal jelentünk meg. 
Már egy héttel előtte "gyűjtögető életmódra" tértek át 
az osztálytitkárok, s gyűjtögették a kérdéseket és ötle
teket a "konferenciára". Kérdéseinket és javaslatainkat 
igazgatónőnkön kívül Batki Arnold tanár úr (diákön
kormányzat segítő tanár) is elbírálta. Igazgatónőnk 
megértésével és segítőkészségével számtalan kéré
sünknek eleget tett (pl.: lett biciklitárolónk, megjaví
tották a fűtést, sportszereink száma is nőtt, stb.).

Most pedig néhány szó éves munkánkról. A diák- 
rendezvényeken befolyt pénzösszeget (bál, diszkó) di
áktársaink tevékenységének segítésére használjuk fel. 
Például vettünk egy korszerű magnót, amelynek ne
gyedikeseink nagy hasznát veszik a szalagavatói tánc
ra való felkészüléskor. Az iskolarádió is fejlődésnek
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indult; hétfőn, szerdán és pénteken kívánságműsort 
tartunk, melyben szöveges üzenetek is elhangzanak. 
Az évszaknak megfelelően szignált is változtattunk, s 
itt igazán nagy szükség volt szavazásra, nehéz volt 
dönteni.

Reméljük, hogy a jövőben egyre több és színesebb 
program kerül ki a diákönkormányzat keze alól.

Gebhardt Zsuzsanna 
DÖK-titkárhelyettes

Együttműködés vagy ellentét 
az osztályban - Rajtunk múlik!

"Minden diáknak szüksége volna legalább egy ta
nárra, akivel meg tudja beszélni a problémáit. Nem azt 
mondom, hogy mindenkinek az osztályfőnökére van 
szüksége, én azt mondom, hogy kell egy ilyen tanár..."

Mi mégis azt gondoljuk, hogy az a legjobb, ha ez a 
tanár az osztályfőnök. Hiszen a tanárok közül ő az a 
személy, akivel a legtöbb időt tölti el az osztály, akár 
az iskolán belüli, akár az iskolán kívüli programokat 
nézzük (lásd osztálykirándulás). Ezért fontos az, hogy 
az osztályfőnök olyan személy legyen, aki nemcsak a 
tanulót, hanem az embert is látja a diákban. Egyaránt 
figyeljen oda a diák tanulással kapcsolatos és szemé
lyes dolgaira, valamint ha kell, megfelelő segítséget 
tudjon nyújtani.

"Sok embernek éppen az a baja, hogy nem tud be
szélgetni xy tanárral, mert vagy zavarban van, vagy 
nincs rá lehetősége. És talán úgy vélik, nem jó tanár, 
azért is, mert nem tudnak vele jó kapcsolatot elérni."

Hiszen minden kapcsolat kétoldalú, ezért nem biz
tos, hogy csak a tanár a felelős az előbb említett rossz 
kapcsolat kialakulásáért. Ez pedig kihat mind a tanu
lásra, mind a tanár-diák órai együttműködésére. És ha 
ez a tanár pont az osztályfőnök, akkor nemcsak az 
előbb említett tanár és osztályfőnök kapcsolata romlik 
meg, hanem az kihat az osztályközösség hangulatára 
is. Az osztályfőnök egy egész közösségért tartozik fe
lelősséggel, ezért ő más, mint a többi "átlagos" tanár, 
legalábbis másnak kell lennie ahhoz, hogy ő is az osz
tályközösség szerves tagjává válhasson. Ez viszont 
egymaga erejéből nem megy, ha az osztály nem képes 
őt befogadni és együttműködni vele. A jó kapcsolat ki
építését nagyban elősegíti, ha a tanár jó fej (van hu
morérzéke, közvetlen). De mindezek a kapcsolat meg

teremtéséhez csak a kezdő lökést adják meg. Azonban 
ahhoz, hogy ez a kapcsolat valóban tartóssá váljon, 
fontos, hogy az osztályfőnök nyitott legyen a diákok 
felé, értsen azok nyelvén, és érdeklődjön mindennapi 
életük alakulásáról. Mindezeknek pedig csak akkor 
van értelme, ha a diák kellő bizalommal tud fordulni 
az osztályfőnökhöz.

Tegyük fel a kérdést: Milyen az ideális osztálykö
zösség? Egy osztály, ahol a diákok összetartanak és 
számíthatnak egymás segítségére, elfogadják egymást 
olyannak, amilyenek, odafigyelnek egymásra, lelkese
déssel vesznek részt a közös munkában, és az osztály
főnökkel jó viszonyt alakítanak ki. Ez mind szép és jó, 
de nem a valóság. Nem hisszük, hogy létezik tökéletes 
osztály, de mindenesetre rajtunk múlik, hogy milyen 
az a közösség, amit kialakítunk.

írtunk az ideális osztályról, de meg kell említenünk 
a rossz osztályközösséget is, hiszen ilyen esettel is ta
lálkozunk a mindennapokban.

Sokan azt hiszik, hogy az ő osztályuk "halálra van ítél
ve", és ezt már nem lehet jobbá tenni. Ezért ők ott rosszul 
érzik magukat, és rossz az osztálylégkör is. így már nem 
is reménykednek abban, hogy az osztályközösségük még 
jobbá válhat. Pedig minden helyzetből van kiút:

"Be vagy zárva olyan emberek közé, akiket utálsz, 
minden oldalról rács véd. Eleinte rohangálsz a ketrec
ben, de végül feladod, leülsz. Még egyszer körülnézel 
és látod a rácsot, jobbra, balra, feletted, előtted és mö
götted. Nem tudsz mit tenni, be vagy zárva, és akkor 
észreveszed, hogy alul nincs rács."

A gimnáziumi évek fontos állomást jelentenek éle
tünkben, sok szempontból meghatározó jelentőséggel 
bírnak. Ezeket az éveket senki sem felejti el, ezért fon
tos az, hogyan gondolunk vissza életünknek erre a sza
kaszára. És hogy hogyan alakul ez az időszak, az csak 
rajtunk múlik.

Az idézetek az "Osztályfőnöki beszélgetések" c. 
könyvből származnak.

Langa Boglárka, Prokai Réka, Bolla Karolina 
lO.b
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Egységben az erő! eseményt az osztálykirándulást kötelezettségek nél
kül, saját és tanítványai jókedvét is előnyben részesít
ve élje meg.

II. Osztály (Most pedig a tanulókhoz szólunk.)
1. Próbáljatok együttműködni és az osztály 

problémáit közösen megoldani!
2. Ne külsőre ítélkezzetek társaitokról, hanem 

ismerjétek meg őket, és azután vélekedjetek róluk!
3. Vegyétek figyelembe és tartsátok is be az osz

tályfőnök szabályait, hiszen ő mindig a legjobbat akar
ja Nektek, még akkor is, ha olykor ezt nehéz belátni!

4. Próbáljátok elérni, hogy az osztályfőnök a le
hető legbüszkébb legyen rátok!

A fentiek szerint gondoljátok át, hogy valóban jó 
osztályközösség vagytok-e! Ha nem, akkor talán érde
mes lenne erről elbeszélgetni az osztályfőnökötökkel 
és megoldást találni.

Amikor zöldfülűén megérkeztünk az új iskolánkba, 
első gondolatunk az volt, hogy milyen lesz az új osz
tály. Lesznek-e jó fejek, esetleg a tanár tetszését külö
nösen elnyerő alanyok. A fiúk valószínűleg azt várták, 
hogy lesz egy pár "jó nő" az osztályban, akivel az év 
elején egy ideig el lehet szórakozgatni. A lányok per
sze a szép fiúk részvételi arányának nagyságában bíz
tak.

De az osztály osztályfőnök nélkül nem létezik. Ha 
az osztályfőnök nem megfelelő, bizony nem sok jó 
sülhet ki a dologból. Persze ezt mi nem tudhatjuk, hi
szen a mi osztályfőnökünkkel nincs gond.

Szóval elég fontos, hogy ez a közösség tagjai össz
hangban legyenek egymással, mert bizony négy éven 
keresztül el kell viselni egymás képét, hacsak valaki 
nem úgy látja jónak, hogy inkább odébbáll. Akkor 
most komolyra fordítva a szót: megpróbáljuk Nektek 
felvázolni, szerintünk milyen is egy jó osztály, s mik 
ennek a feltételei.

1. Az osztályfőnök
1- Fontos, hogy megértsen minket és gondoljon 

arra is, hogy egyszer ő is volt diák.
2. Ha az osztály életében vannak bizonyos hul

lámvölgyek, próbálja azt a legésszerűbben és ugyan
ik o r  nem "kínzó" módszerekkel megoldani.

^  Az iskolai programokról és egyéb informáci
óról időben tájékoztasson minket.

4- Tudja diszkréten kezelni az osztály tanulóinak 
személyes problémáit és abban esetleg segítséget 
nyujtani, nem pedig rögtön a szülőkhöz fordulni.

^  Az osztály életében az egyik legfontosabb

Sok sikert!

Juhász Zsófia 
Miklós Reá 

10. b
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M inőségfejlesztés a Bolyai János Gimnáziumban
Iskolánk 2000 márciusában megpályázta az Oktatá

si Minisztérium által kiírt COMENIUS 2000 közokta
tási minőségfejlesztési programot azzal a szándékkal, 
hogy a megye legeredményesebb középiskolájaként 
továbbra is megfeleljen a társadalmi igényeknek. Sze
retnénk továbbra is minőségközpontú iskola maradni, 
hiszen az eltelt közel 35 év alatt iskolánk elkötelezte 
magát a minőség iránt. Ennek szellemében alkotta 
meg 1997-ben pedagógiai programját is.

Napjainkban, amikor az oktatás szolgáltatássá vá
lik, meg kell felelni a kimondott vagy kimondatlan fel
használói igényeknek, s ez a megfelelni akarás a minő
ségbiztosítás lényeges eleme. Hiszen a minőségbizto
sítás lényegében a minőség megőrzésének stratégiája. 
Olyan önértékelésen alapuló folyamatos és tudatos te
vékenység, amely az intézmény kitűzött céljainak és 
tényleges munkájának a közelítését szolgálja. A minő
ségbiztosítási rendszer teljes kiépítése hosszú évekig 
tartó folyamatos, közös munkát jelent majd, amelynek 
segítségével jobban meg tudunk felelni a fogyasztói 
igényeknek.

A nevelőtestület - felismerve az új kihívások kény
szerítő erejét - úgy határozott, hogy a Comenius 2000 
minőségfejlesztési program I. intézményi modelljé

nek, a "Partnerközpontú működésnek" a bevezetésével 
kapcsolódik be a minőségbiztosításba.

Pályázatunk sikeres volt, így már áprilisban hozzá
kezdhettünk a munkához Bratinkáné Magyar Éva ta
nácsadó segítségével. A minisztérium háromoldalú 
szerződést kötött velünk (Oktatási Minisztérium - 
szakértő /tanácsadó/ - Bolyai János Gimnázium).

Megalakult a hét fős minőségfejlesztési csoport, az 
ún. támogató szervezet, amely a munkát összefogja és 
végzi. Természetesen az intézmény vezetése és a tan
testület is elkötelezte magát a minőségbiztosítás iránt, 
hiszen csak közös akarattal és munkával lehet a prog
ramot megvalósítani.

A minőségfejlesztési csoport kidolgozta a 2002 
márciusáig szóló, hat szakaszból álló munkatervét, 
amelynek szigorú betartásával eleget tudunk tenni a 
pályázatban és a szerződésben vállalt feltételeknek és 
kötelezettségeknek.

Bízunk benne, hogy ez a vállalt nagy munka és a 
belefektetett energia meghozza gyümölcsét a követke
ző évben.

Bulyovszkyné Borók Edit 
a minőségfejlesztési csoport vezetője

A "Segédanyag a magyar történelem tanításához" c. forrásanyag ism ertetése

A Nógrád Megyei Levéltár, a Nógrádi Történeti 
Múzeum és iskolánk történelmi munkaközösségének 
közös vállalkozásában készült 1999-ben a Segédanyag 
a magyar történelem tanításához c. forráskiadvány. 
Kiadását a Soros Alapítvány által kiírt pályázat, illet
ve az itt elnyert anyagi támogatás tette lehetővé. Az 
alábbiakban a kiadvány bevezetőjéből közlünk részle
teket.

I. Célok
Az összeállítás elkészítésénél többféle cél vezetett 

minket:
A levéltárakban - így a Nógrád megyeiben is - fel

gyülemlett történeti értékeket, forrásokat, a múlt és je
len jobb megértését szolgáló tényszerű adatokat, illet
ve ezek egy részét közkinccsé kell tenni. A századok 
során a levéltárakban összegyűjtött dokumentumok 
akkor lesznek élő anyagok, ha eljutnak a nagyközön
séghez, elsősorban és főleg a növekvő nemzedékek
hez, a tanuló ifjúsághoz. Kiadványunkat tehát mind
ezek előtt iskolai felhasználásra, a magyar történelem 
egyes korszakai tanításához szántuk.

Összeállításunkkal szeretnénk hozzájárulni a tanu

lók történelmi ismereteinek - amelyek gyakran nagyon 
elvont, általános jellegűek - konkretizálásához, hogy 
egy adott időszak eseményeit, problémáit, kérdéseit 
konkrét helyi források, adatok alapján jobban megért
sék. Ez azt is jelenti, hogy a dokumentumok elemzése, 
értelmezése növeli, bővíti a tanulók ismereteit is.

Az olvasókönyv dokumentumai elősegíthetik azt a 
nevelési célt, hogy a tanulók kialakuló történelem- 
szemléletét árnyalják. A tankönyvekben tárgyalt törté
nelmi eseményeket, folyamatokat, kérdésköröket (tö
rök hódoltság, Rákóczi szabadságharc, jobbágykérdés 
a XVIII. században, stb.) helytörténeti források priz
máján keresztül differenciáltabban érzékeljék, mint
egy "felfedezve" a történelmi valóság bonyolultabb, 
ellentmondásos jellegét.

A jelzett célokon túl rendkívül fontosnak tartjuk a 
helytörténeti ismereteket azért is, mert a régió, lakó
hely, szűkebb értelemben vett "haza" történetének 
jobb megértése mellett hozzájárulhatnak az egészsé
ges lokálpatriotizmus kialakulásához is.

II. Hol javasoljuk forrásgyűjteményünk, vagy 
egyes anyagrészeinek feldolgozását, felhasználását?
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Salgótarján 1771. évi Urbáriuma

A középiskolák alapórai anya
gának kiegészítésére, egyes téma
körök esetén részletesebb elem
zésére. Reményeink szerint igen 
jól hasznosíthatók kiadványunk 
anyagai a középiskolák, elsősor
ban a gimnáziumok történelem 
fakultációs óráin.

A csoportokat vezető szakta
nárok a foglalkozások tanmeneté
be, tematikájába beiktathatják a 
"Bevezetés a történelemtudo
mányba" elnevezésű témakört, 
ennek keretében foglalkoznak el
mélyültebben a történelmi forrá
sokkal, az írott források fő műfa
jaival, az ezeket őrző, feldolgozó 
intézmények tevékenységével, 
egybekötve ezt intézménylátoga
tással. A kiadványunkban szerep
lő dokumentumok így közvetle
nül is segíthetik a csoportok mun
káját, hiszen a forrásgyűjtemény 
különböző forrástípusokat, műfa
jokat tartalmaz.

További felhasználási lehető
ségnek ad teret a gimnáziumok
ban az úgynevezett emelt humán 
csoport. Itt a tanulók emelt, azaz 
az alaphoz képest több órában ta
nulják a történelmet és a magyart 
a 9. és 10. évfolyamon, és így ele
ve több idő fordítható egyes 
anyagrészek feldolgozására, az 
alaptantervi anyag kiegészítésére.
Sajátos feldolgozási lehetősége
ket rejt magában a történelmi, helytörténeti szakkör.

III. A dokumentumokról 
Az olvasókönyv XVII-XX. századi dokumentumo

kat, adatokat tartalmaz; az időmetszetet behatárolja a 
levéltárban őrzött iratanyagok kora; a válogatás a 
XVII. századtól kapcsolódik szorosabban az általános 
magyar történelemhez. Úgy véljük, hogy a tanulók is
meretei (alapóra anyaga), életkori sajátosságai ettől az 
időszaktól teszik jobban lehetővé, hogy ismereteiket 
kiegészíthessék, bővíthessék.

%y másik törekvésünk az volt, hogy a korszakot 
magát - ezen belül egy-egy időszakot, kérdéskört - sok- 
e,e forrástípus alapján mutassuk be (levelek, rendele

t i  statisztikai adatok, szabályzatok, összeírások); né- 
mc|y esetben egy adott forrás sokféle elemzési lehető

det nyújtson (pl.: korabeli - ma már bizony nehezen

érthető, olvasható - nyelvezet idegen kifejezések, mér
tékek, hely- és személynevek, stb. vizsgálata).

A források jelentős része a megye egy szűkebb ré
giójára - a salgótarjáni medence és vonzáskörzetében 
lévő helységekre - vonatkozik, amely inkább egyfajta 
ökológia tájként értelmezhető, mint földrajzi tájegy
ségként. Az egyes témakörökben szereplő adatok ta
nulmányozása érzékelteti az emberi tevékenység sok
színűségét, a tájat formáló munkát, az életmód válto
zását, azt, hogy a történelem folyamata - benne egy kis 
régióé - nem más, mint az ott élő (élt) valamennyi em
beri élet szövevénye.

A kiadvány forrásait eredeti dokumentumok fény
másolatai és térképek teszik teljessé.

Árpád Sándor 
történelemtanár
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Pályázunk

Pályázatok éve a számítástechnikában
Mindig nagy problémát jelent, hogy az iskolák nem, 

vagy a szükségesnél kevesebb megfelelő színvonalú 
számítógéppel rendelkeznek. További probléma, hogy 
a meglévő gépek igen hamar elavulnak, újak beszerzé
sére, vagy a meglévők felújítására pedig nincs elegen
dő pénz.

Az 1999/2000. tanévben a Nógrád Megyei Közok
tatási Közalapítvány pályázatot írt ki a gimnáziumok 
informatikaoktatásának fejlesztéséért. Mi a pályáza
tunkban már meglévő gépek felújításához, és a szak- 
tantermek számítógéppel való felszereléséhez kértünk 
támogatást.

Mivel a 2000/2001-es tanévben emelt óraszámú in
formatika csoport indítását terveztük, ehhez - illetve a 
számítástechnika alkalmazásához a többi tantárgy ok
tatása során - minél jobb technikai feltételeket szeret
tünk volna teremteni. Szerettük volna az egyik számí
tástechnika termet a kor színvonalának megfelelő, az 
Internet elérésére alkalmas számítógépekkel felszerel
ni, és néhány szaktanteremben egy-egy hasonló szá
mítógépet elhelyezni, amelyet a tanár az adott tantárgy 
oktatása során használhat.

A megpályázott összegnél jóval kevesebbet kap
tunk, így a terveinket csak részben sikerült megvalósí
tani. Minden tanteremben megteremtettük az 
Internethez való csatlakozás lehetőségét. A számítás- 
technika teremben az Internet elérésére alkalmassá tet

tünk 10 db számítógépet, és két szaktantermet felsze
reltünk egy-egy az Internet elérésére is alkalmas mul
timédiás számítógéppel. A számítógépekhez hozzá
csatlakoztattunk egy tv készüléket is, amelyen látható 
a monitoron megjelenő kép. így a távolabb ülő tanu
lók is jól láthatják.

Ebben a tanévben lehetőségünk nyílt még egy pá
lyázat beadására. Ezt a Nógrád Megyei Munkaügyi 
Központ írta ki a szakképzés támogatására. Iskolánk
ban a 2000/2001-es tanévtől az Idegenvezető- és host- 
ess szakképzés mellett beindult az Idegenforgalmi 
ügyintéző szak is. Ezért szükség volt új audiovizuális 
eszközökre, másoló, nyomtató, fax berendezésekre, és 
a szaktanteremben elhelyezhető további számítógé
pekre. Az itt elnyert támogatást a fenti eszközök be
szerzésére használtuk fel.

Mindkét pályázatot sikerként könyvelhetjük el, hi
szen ez volt az első eset, hogy számítástechnikai esz
közök beszerzésére ily módon pénzt kaptunk. A jövő
ben is élünk minden pályázati lehetőséggel, mivel a 
számítástechnikai eszközök színvonalának megtartása 
a magas árak miatt csak így oldható meg.

Reszoly Gusztávné 
számítástechnika tanár
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Nyelvtanulás - nyelvoktatás

Európai N yelvi Portfolió
R o lf Scharer látogatása iskolánkban

Előző évkönyvünkben már beszámoltunk arról, 
jj0gy Magyarország 1998 januárjában 12 európai or
s z á g g a l  együtt határozta el, hogy kísérletet indít az Eu
rópa Tanács által elfogadott Európai Nyelvi Portfolió 
bevezetésére. A kísérlet az Európa Tanács "A több
nyelvű és multikulturális Európáért" elnevezésű 
nyelvpolitikai programja keretében arra irányult, ho
gyan ajánlja azt a 2001-es nyelvek éve alkalmából va
lamennyi európai országban bevezetésre.

Gimnáziumunk kezdettől fogva - 2 éve - vesz részt 
az Európai Nyelvi Portfolió magyarországi kísérleté
ben. 1998 szeptemberében az akkori 7., 8. és 10. évfo
lyamon vezettük be az iskoláskori (7-12. osztály) Nyel
vekkel Európában portfoliót francia nyelvből. Az újabb 
tanévekben a mindenkori 7. évfolyam lépett be, 1999- 
től kezdődően a német nyelv is bekapcsolódott. Jelen
leg öt évfolyamon (7., 8., 9., 10., 12.) 9 nyelvi csoport
ban (2 német, 7 francia) használjuk a nyelvi portfoliót. 
Általában havi rendszerességgel tartunk portfoliós fog
lalkozásokat. Fogadtatása mind a tanulók, mind szüle
ik részéről rendkívül pozitív volt, hiszen jobban moti
válja a tanulókat, látják nyelvtudásuk fejlődését, az Eu
rópa Tanács Ajánlásában megjelölt nyelvi szintek vilá
gossá teszik, hogy az egyes nyelvi kompetenciákban 
mit kell tudni. A Portfolió segítségével a tanulók meg
tanulják helyesen értékelni tudásukat, dokumentálják 
fejlődésüket, nyelvi tapasztalataikat, valamennyi nyel
vi kompetencia tervezhetővé válik. A tervezésbe időn
ként a tanulók is "beleszólhatnak" megjelölvén önérté
kelő lapjukon, hogy mi az, amit még az adott szinten 
belül nem tudnak, de mihamarabb tudni szeretnének, 
így került előbb sor például a levélírás, képeslapírás 
formai és tartalmi elemeinek megismerésére.

Legpozitívabb fogadtatása a Nyelvi életrajz és a 
Dosszié résznek volt, ezen belül is az önértékelő lapo
kat emelték ki a tanulók. Diákcseréinkben résztvevő 
tanulóink levelezésüket, a kinti iskolalátogatást, csalá
di tapasztalatokat is beleírhatják. Az interkulturális is
meretek éppúgy megjelennek e dokumentumgyűjte
ményben, mint maga a naprakész nyelvtudás.

1999. október 6-9. között került sor a portfoliós kí
sérletben résztvevő európai országok képviselőinek so- 
r°s tanácskozására Budapesten. Ezt megelőzően, 1999. 
október 5-én iskolánkba látogatott az Európai Tanács 
szakértője, az Európai Nyelvi Portfolió "atyja", Rolf 
Scharer úr, Darabos Zsuzsánna az OKSZI francia 
nyelvi főmunkatársa, a magyarországi kísérlet koordi
nátora kíséretében. Rolf Scharer úr kérése az volt, hogy

atkozhasson egy a kísérletben résztvevő osztállyal és

megtekinthessen egy portfoliós foglalkozást. így esett 
a választás az akkor 8.c ) (jelenlegi 9.c) osztályra.

Néhány szó az osztályról:
A hatosztályos képzésben résztvevő osztály a kísér

let indulásakor a 7. évfolyamon kapcsolódott be a 
portfoliós programba, 1998 szeptemberében. Az egész 
osztály - 27 fő - első idegen nyelvként angol nyelvet 
tanul eltérő (1-6 év) előképzettséggel, második idegen 
nyelvként mindenki kezdő szintről tanulja a francia 
nyelvet. Néhányan általános iskolában tanultak német 
nyelvet is. Mindkét nyelvet csoportbontásban, az an
gol nyelvet szintek szerint tanulják. A Portfoliót fran
cia nyelvből vezették, de természetesen helyet kapott 
az angol nyelv is. Egy év elteltével, 1999 júniusában 
az A1 szintet teljesítették zömükben francia nyelvből, 
angolból a többség A2 szinten volt.

Én magam a francia nyelvet és a történelmet taní
tom az egész osztálynak és osztályfőnökük is vagyok.

Ez az osztály a l l .  évfolyamon részt vehet majd a 
franciaországi Pontarlier Xavier Marmier Gimnáziu
mának diákjaival szervezett cserében.

A portfoliós foglalkozásról:
Egy év franciatanulás után elkezdtük egy képzelet

beli diákcsere előkészítését. Titkos célunk volt, hogy 
egy - a Portfoliós kísérletben résztvevő - európai or
szág hasonló korú diákjaival, egy osztállyal felvesz- 
szük a kapcsolatot.

A diákok - mint egy csere pedagógiai programjában 
- a nyelv segítségével bemutatják saját országukat, tör
ténelmüket, kultúrájukat, hagyományaikat, kérdéseket 
tesznek fel társaiknak a másik nép szokásainak, civili
zációjának jobb megismerése céljából. Valahol ebben 
is rejlik a Portfolió célja.

Az osztály mindkét francia csoportjában 4 téma kö
zül választhattak a tanulók. táblázat.)

Természetesen egy-egy témakör kidolgozása után a 
csoportok témát váltanak, így mindegyik csoport mind 
a 4 témát kidolgozza. A MI csoport folyamatosan bő
víti a meglévő anyagot mind mélységében, mind té
magazdagságában. A nyelvtudás gyarapodásával töb
bet és jobban tudnak a tanulók bemutatni. Az elkészí
tett - saját ötletek alapján kialakított - dokumentumok 
a Portfolió dosszié részében kapnak helyet, ha ezt mé
retük lehetővé teszi.

Sok apró, lexikai gyakorlat előzte meg a csoportok 
önálló munkáját. Ez egyben lehetővé tette az ismétlést 
is. Nézzük egyenként az egyes csoportok munkáját, 
amit a tanulók portfoliójukkal be is mutattak Rolf 
Scharer úrnak.
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Nyelvtanulás - nyelvoktatás

ÉN (7 fő) MI (7 fő)
bemutatkozás szűkebb környezet, tágabb
kérdőív készítése osztályunk
személyi igazolvány története
kedvtelések tagjai
ízlésvilág kedvteléseink
tervek osztálytermünk
kedvencek iskolánk
barátok városunk
szobám városközpont

nevezetességek
megyénk
országunk

CSALÁD (6 fő) HOBBI (7 fő)

családtagok olvasás

lakóhelyünk zene

városnegyed sportok
utca számítástechnika
ház gyűjtemények
lakás kirándulás
kert mozi, színház

étkezési szokásaink TV, rádió
családi ünnepek művészetek, múzeumok

ÉN csoport - internetes honlap az osztályról
A bemutatkozás többféleképpen történik a tanulók - Iskolánk bemutatása (fényképpel, saját rajzzal)

ötletei alapján: -Ki volt Bolyai János
családi fénykép alapján - hol található a városban (hely kifejezése)
személyi igazolvány készítése - épülete, osztályai, oktatás, sport, művészetek
személyi adatok -Városunk
kedvtelések - térképen jelölve a megyében, országban
levelezőtársat kereső kérdőív - a városközpont nevezetességei
bemutatkozó levél írása - mit mutatnánk meg testvérosztályunknak (tabló)
saját szoba, kedvencek bemutatása
milyen vagyok, mit szeretek és mit szeretnék - Megyénk
kérdések a leendő csereosztályhoz - térkép Magyarországon belül

- főbb városok és nevezetességek
MI csoport - népművészetünk
A bemutatkozás a szőkébb környezetből kiindulva

halad, s folyamatosan tágul a világ. -Országunk
- Az osztály bemutatkozása, bemutatása - helyünk Európában (térképpel illusztrálva)
- osztálykép készíttetése (szülő vállalta) - szomszédaink
-milyenek vagyunk, mit szeretünk, mit csinálunk - nemzeti trikolor

együtt, milyen terveink vannak - milyen nyel vet/ny el veket beszélünk
- közös pontok az osztályban - ki, miben tehetséges - milyen Magyarország
- az osztály története fényképregény formájában - főbb látnivalók a turista szemével
- igékkel: mit tanulunk, mit ismerünk, mink van - ünnepeink, hagyományaink
- órarendünk, szünidőink - tudósaink, művészeink, olimpikonjaink
- osztálytermünk (ugyanaz a szülő fényképet is készített) - Kérdések a leendő csereosztályhoz e témában
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CSALÁD csoport
Érdekes, hogy ezt a csoportot főleg azok a tanulók 

választották elsőnek, akik nagycsaládban élnek (pl. 10 
gyerekes, 4 gyerekes, 3 gyerekes).
- A család bemutatása többféleképpen
- családfával (rajz, birtokos szerkezet)
- személyi adatlapokkal
- fényképregény fonnájában
- fogalmazásban
- ízléseink (mit szeretünk és mit nem)
- hétköznapok, hétvége, családi ünnepek 
-miért jó a nagycsalád
- A lakóhely bemutatása 
-fényképpel, leírással, rajzzal
- elhelyezés a térképen
- kertünk, utcánk, városnegyedünk
- Étkezések, kedvenc ételek 

HOBBI csoport
- Olvasás
- kedvenc könyvem, regényhősöm, íróm, költőm 
-Zene
-milyen zenét hallgatok
- kedvenc zeneszerzőm, együttesem, énekeseim
- hangszerek
- Sport
- milyen sportokat szeretek (űzni, nézni)
-kedvenc sportjaim
-úszás
- kerékpár
- futball, kosárlabda, (kedvenc csapatok)
- karate
- Számítástechnika
-mire jó a számítógép, az Internet
-Gyűjtemények
-mit gyűjtök és miért
- modellezés
- Kérdések a leendő csereosztályhoz

A csoportmunka a portfoliós foglalkozásokon folyt. 
A négy csoport együttesen is tudott dolgozni egy-egy 
osztályfőnöki óra keretében.

Az elkészült anyagok egy részét Darabos 
Zsuzsánna eljuttatta Svájcba. A munka tovább folyta
tódik. Reméljük, hogy egy megvalósuló diákcsere 
Programjának alapjait fektettük le. Az igazi cél - úgy 
erzem - megvalósult: igény Európa más országainak 
megismerésére, saját országunk kis és nagy közössé- 
gunk megismertetése másokkal és mindez a nyelv 
(nyelvek) segítségével "a többnyelvű és multikul- 
tnrális Európáért".

Dembrovszky Zsuzsanna 
franciatanár

PAD-ösztöndíj

2000 nyara 
különösen em
lékezetes szá
momra. Meg
nyerve a PAD 
négyhetes ösz
töndíját én le
hettem ugyan
is az első isko
lánkból, aki
nek megada
tott, hogy egy 
egész hónapot 
Németország
ban töltsön.
Ami még érté
kesebbé teszi 
ezt az az, hogy 
M a g y a r o r 
szágról mindösszesen évente nyolcán vehetnek részt 
ezen az utazáson, melynek jellege is különbözik a há
rom hetestől.

Az én "utazásom" már májusban elkezdődött, ami
kor is Ráckevén megismerkedtem a másik hét magyar 
ösztöndíjassal, illetve a tavalyiakkal. Az együtt töltött 
hétvége alkalmas volt tapasztalatszerzésre (a tavalyiak 
elbeszélései, fotói, beszámolói, tanácsai alapján), ké
szülhettünk a kint tartandó nemzetközi estek magyar 
előadásaival, s a nyolcfős csapat is jól összeszokott.

így, együtt izgultunk július 28-a reggelén. Ferihegy 
Il-es termináljában találkoztunk, s vártuk a gépünk in
dulását (mindannyian ekkor repültünk először). S 
hogy érvényesüljön a "minden kezdet nehéz" elv, a 
tervezett 8 órai indulás helyett 13 órakor szálltunk fel, 
s nem is Kölnbe, ahogy ezt eredetileg tervezték, ha
nem Düsseldorfba érkeztünk. A hosszas és fárasztó vá
rakozást azonban kompenzálta a repülés élménye 
(számomra legalábbis az volt), illetve, hogy alkal
munk volt bepillantást nyerni a pilótafülkébe. Itt sze
retném még megjegyezni, hogy ezután minden utazás, 
szállásfoglalás, étkezés és kirándulás igen szervezet
ten, fennakadás nélkül folyt.

A düsseldorfi reptérről a PAD különbusza vitt min
ket Bonnba, majd a magyar csapat szét is vált, ugyan
is mindenki egy nemzetközi csoportba került, ezzel is 
ösztönözve, hogy a csoporton belül is német nyelvtu
dását csiszolja, gyakorolja. Én egy mezőkovácsházi és 
székesfehérvári lánnyal a 9-es csoportba kerültem, 
ahol többek között egyiptomiak, bolíviaiak, argenti
nok, el salvadoriak, hollandok és lengyelek is voltak
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(összesen 17-en). A csoportvezetőnk Carmen Radfeld, 
s két segítője Ivonne és Edda gondoskodott rólunk a 4 
hét alatt. Tehát ezzel a fantasztikus csapattal barangol
tunk be számos német várost, s közben alkalmunk 
nyílt más nemzetközi csoportokkal (pl. ausztrálokkal, 
amerikaiakkal, lettekkel, stb.) is kapcsolatot teremteni.

Bonn és Köln volt tehát az első állomás. Ezeken a 
helyeken mindössze egy hétvégét töltöttünk, de a szer
vezett idegenvezetés révén minden fontosat alkal
munk volt megcsodálni (Kölni dóm, sörkert, a bonni 
apátság, egyetem, parkok, hajókáztunk 
Königswinterbe, s Kölnben éppen akkor volt a 
Christopher Street Parade is, mondhatom hatalmas él
mény). A bonni ***-os szállodánkat elhagyva egy 
hosszú vonatozás előtt álltunk. Úti célja Níirnberg. Itt 
mindenki családokhoz került (én nem közvetlenül 
Nürnbergben, hanem a közeli kisvárosban, 
Hersbruckban laktam, így egyszerre két várost is meg
ismertem), s a fogadó testvérével két hétig iskolába 
járt. Persze nem volt ez olyan szigorú az óralátogatá
sok és irodalomórák (melyek olykor igen fárasztóak 
voltak) mellett, volt alkalmunk ugyanis ellátogatni 
Würzburgba és Regensburgba is. A családdal hétvégén 
még egy bayreuth-i kirándulást is megejtettünk. Illet
ve az osztállyal a söréről híres Weltenburgba is elhajó- 
káztunk. S természetesen az ösztöndíjasok és fogadó 
testvéreik jól összerázódott csapatot alkottak: többször 
voltunk együtt moziban, színházban vagy csak róttuk 
Nümberg utcáit és beszélgettünk. Érthető hát, hogy 
két ilyen hét után milyen nehéz volt a búcsú a nürnber
gi állomáson, de a "vonat nem várt", s "repített" min
ket tovább Münchenbe.

München csodálatos város. Az, hogy az ott töltött öt 
nap alatt mennyi sok és érdekes dolgot volt alkalmam 
látni, szinte leírhatatlan (Bavaria Filmstúdió: itt van az 
RTLII székháza, itt forgatták az Asterix és a Das Boot 
c. filmek fontos jeleneteit; Olimpiai város: ahol kor
csolyázni, vacsorázni és a tornyot megmászni is nyílt 
alkalmunk; Deutsches Museum: a világ legnagyobb 
technikai múzeuma, stb.) Egy nap pedig a Zuppitzét 
"gyűrtük le" a maga 2964 méterével. Fantasztikus 
volt! Utána mintegy nyárias kikapcsolódás volt az 
1000 m magasan fekvő Eibsee-n megejtett vízibicikl
izés. A müncheni szállodát is ott kellet hagynunk, de 
nem csüggedtünk, mert "röpke" 6-7 órás vonatozás 
után megérkeztünk Berlinbe. Az itt eltöltött egy hét 
alatt is rengeteg múzeumot, kiállítást (Pergamon 
Museum, BMW Museum) és nevezetességet 
(Brandenburger Tor, Reichstag, berlini fal, hogy csak 
néhányat említsek) volt alkalmunk megcsodálni. Júli
us 27-e pedig még különlegesebb nap volt, mint a töb
bi. A programban ugyanis ez állt erre a napra: Hanno

ver EXPO 2000. Egy nap rettenetesen kevés egy ilyen 
hatalmas és sokrétű kiállítás alapos megszemlélésé
hez, de máig pontosan emlékszem erre a napra. Ami
kor egyszerre nyílt alkalmam egy arab várban megíz
lelni a Kelet varázsát, a kínai pavilonban a modern 
XXI. századi technikát szemügyre venni, sétálni Bar
bados szigetének esőerdejében, részese lenni egy pa
namai fiesztának, ellátogatni Portugáliába; Írországba, 
a lengyelországi sóbányákba, s folytathatnám még a 
szinte végeláthatatlan sort. Berlinből még egy rövid 
kiruccanást tettünk Potsdamba, de ekkor már minden
ki lehangolt, s szomorú volt, mert tudtuk, kis csapa
tunk holnap, e hosszú és csodálatos 4 hét után "szétre
pül" a világban, s ki tudja, mikor látjuk egymást vi
szont.

Itthon már nagyon vártak minket, s örömmel fogad
ták, hogy kellemesen telt németországi utunk. Ami a 
barátokat illeti, a mai napig kapcsolatban vagyunk 
egymással (e-mail, levél, telefon), s a remény, hogy új
ból lássuk egymást, nem is olyan távoli.

Az ösztöndíj eszmei értéke tehát felbecsülhetetlen: 
a sok barátság, a különböző kultúrákba való betekintés 
lehetősége, az ismerkedés Németország történelmé
vel, gasztronómiájával, kulturális életével, mind-mind 
hatalmas és felejthetetlen élményt jelentenek nekem.

Rács Mariann
11.d

"Das Beste zyvischen H ím m el 
u n d E d er..."

Három hét Frankenbergben

Ezen a nyáron a PAD ösztöndíjával kijutottam Né
metországba és lehetőségem nyílt, hogy három felejt
hetetlen hetet töltsék el egy hangulatos folyóparti kis
városban, Frankenbergben.

Ez idő alatt egy nagyon kedves és jóságos családnál 
laktam egy Osterfeld nevű kis faluban. A családba 
gyorsan sikerült beilleszkednem, ami részben talán an
nak is köszönhető, hogy ők egyik nyáron a Balatonnál 
nyaraltak, így sem Magyarország, sem a magyar em
berek nem voltak közömbösek számukra. 16 éves lá
nyukkal, Dorotheaval nagyon jól összebarátkoztunk a 
három hét során, és még mindig tartjuk a kapcsolatot.

A család hétvégenként érdekes és szórakoztató 
programokat szervezett: voltunk biciklitúrán, kirándu
lást tettünk a környék legmagasabb hegycsúcsára, a 
Kahler Astenre, meglátogattunk egy közeli vármúzeu
mot Bicdenkopfban, s a különleges hallenbergi sza-
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badszínpad önkéntes színészeinek színvonalas előadá
sát is megtekinthettem. Dorotheaval a szomszédos fa
lu református templomában egy csodálatos koncertet 
hallgattunk meg egy kanadai leánykórus előadásában. 
Persze a szórakozás kevésbé kulturált, de tipikusan né- 
metes formája sem maradt titok előttem. A sörfesztivá
lok hangulata semmihez sem hasonlítható: a máskor 
oly konzervatív és pedáns emberek önfeledten, kor
sókkal a kezükben, a padok tetején táncolnak és éne
kelnek.

Természetesen a hétköznapokban mi is iskolába jár
tunk, ahol kizárólag a magyar csoportnak tartott órá
kon, illetve az ottani diákok óráin vehettünk részt. 
Egyik nap városnéző körúton voltunk, ahol egy ide
genvezető megmutatta Frankenberg minden neveze
tességét: a tíztomyú városházát, a gótikus templomot, 
a boszorkánybástyát és a város legidősebb épületét, a 
Steinhaust. Ezen a napon a polgármester is fogadott 
minket és a helyi lap is készített velünk interjút.

A három hét számomra legcsodálatosabb élményeit 
az iskola által szervezett kirándulások jelentették.

Az első héten egy gyönyörű egyetemi városba, 
Marburgba utaztunk, melynek gótikus temploma a 
magyar II. András leányáról, Erzsébetről kapta a nevét 
(Elisabethkirche).

A második héten a Kölni Dómot látogattuk meg. 
Szinte hihetetlen, hogy ezen hatalmas méretekkel bíró, 
mégis minden porcikájában tökéletes épület ember 
műve és földi alkotás lehet.

Kétségtelenül a hannoveri világkiállítás gyakorolta 
mm a legnagyobb hatást. Egy egész nap úgy repült itt 
e*> akár egy perc, s mikor a látottaktól lenyűgözve ki- 
szedültem az Expo kapuján, még mindig különböző 
futurisztikus, bámulatos képek kavarogtak a szemem 
előtt> és kissé úgy éreztem, mintha egy világkörüli utat 
tettem volna meg a XXI. század országaiban. Bár az 
'dő szorított, a magyar pavilonba kétszer is bementem, 
•szén egyre csillapíthatatlanabb honvágyam ellenáll- 
utatlan erővel húzott "haza".

A világkiállítás során bizonyosodtam meg arról, hogy 
ha az ember idegen nyelveket beszél, a világ bármely pont
ján megtalálhatja a helyét és kellemes fogadtatásra lelhet, 
igazi otthona azonban csak egy létezik, s ez a szülőföldje.

Mindenkinek azt kívánom, ha van rá lehetősége, ragad
ja meg az alkalmat, birkózzon meg a pályázat feladataival 
és sikerüljön elnyernie a PAD-ösztöndíjat, hiszen ez a há
rom hét nemcsak nyelvtanulásának, de egész életének 
mérföldköve lehet.

László Szilvia
12. a

Három ország határán
2000. augusztus 11-én a Budai vár parkolójában gyűlt 

össze a Németországba induló három csoport. Itt tudtam 
meg, hogy egy másik lánnyal leszek egy családnál. Kez
detben nem nagyon örültem ennek az új helyzetnek, de 
utólag kiderült, hogy életem egyik legjobb barátnőjével 
hozott össze a sors.

Utunk igen hosszú volt, mivel a legtávolabbi városba - 
Merzigbe - utazó csoport tagja lettem, s így 12 órával töb
bet utaztunk a többieknél. A fáradtságos odaút azonban 
megérte. Merzig a luxemburgi-francia-német határon fek
szik, mely város több kisebb településből áll. A hármas ha
táron számos fesztivált tartanak, melyeket nagy örömünk
re mi is megtekinthettünk. A befogadó család nagyon ked
ves volt, s kezdettől fogva családtagnak tekintettek ben
nünket. Nagy meglepetésünkre egy magyar lány várt min
ket a német családdal. O két éve volt kint szintén a PAD- 
ösztöndíjjal, s most másfél hétre újra ellátogatott hozzájuk. 
A családról kiderült, hogy sportszeretők, így minden nap 
úszhattunk, toubozhattunk (fitness karate), illetve bicikliz
hettünk. Emellett azonban számos városba is ellátogat
tunk: Luxemburgba, Strasbourgba - ahol meglátogattuk a 
megnyitás előtt álló új Európa Parlamentet -, a római kori 
épületekben gazdag Triert, Orscholzot és Saarbrüchent. 
Megnéztük a híres merzigi farkas parkot és a Saar folyó 
kanyarulatát.

A második napon pedig már egy egyiptomi estre is el
látogattunk, ahol arab zenére mulathattunk. Felejthetetlen 
élmény volt. Másik alkalommal egy vidámparkba men
tünk, ahol az összes rémisztő eszközt kipróbálva könnyen 
legyőztem - mi mást is tehettem volna! - tériszonyomat. 
Persze tanultunk is, s betekintést nyertünk a német iskola- 
rendszerbe.

Ennyi élmény után nehéz volt búcsút venni a várostól, a 
családtól és persze új barátainktól. Mintha évek óta ismer
tük volna egymást. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, s tervez
getjük az újra találkozást.

Horváth Eszter 
12. d
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How To Be Successful?
H ave Fun and

Supposedly, there is no one who would nőt like to 
live a joyful, prosperous and successful life. To 
achieve this, we definitely need somé friends to sup- 
port us. Certain skills and knowledge are alsó 
inevitable.

Living without friends is like living in a dark cave 
without entrance and exit. Finding somé, on the other 
hand, is the route to light: the more friends wc have, 
the nearer we are to the source of light, to the world 
outside - regardless of the fact that nőt all of them are 
the same: we only have a few reál friends.

As to skills and knowledge, in order to reach any of 
our goals, we have to be communicative, open-mind- 
ed, flexible, young and well educated. We have to 
know as much about world politics as possible and we 
have to speak at least one foreign language, preferably 
English, at the level of a native speaker.

How to become such a super(wo)man? The 
required education is given by your high school, so 
there is no need to worry about it. What about the oth- 
ers? They depend largely on you: your areas of inte
rest, your family background, your experiences, and 
so on. Nevertheless, they can be improved. Everyone 
can be improved.

Fór those who are communicative who are interest- 
ed in politics and who speak English quitc well, there 
is a possiblity to further improve these three and to 
acquire all the others: an intemational conference with 
the mission of making hundreds of today's girls and 
boys capable of meeting the requirements of future's 
politics. What is more, this opportunity provides them 
with the biggest opportunity of their lives to find 
friends and to have fun. And nőt to forget where the 
conference takes piacé, either: Washington, D.C., New 
York City and Philadelphia. The acronym, GYLC, 
remains sacred fór all those who have had the possi- 
bility to participate in this great event.

Fór those who are interested in the possibility I am 
always here to help. I am ready to answer all kinds of 
questions. Whether one is interested in my experiences, 
needs somé help with the filling of the scholarship appli- 
cation form, or would simply like to know more about 
the conference, do nőt hesitate to contact me. You can 
always write e-mail to either mrmouse@blsz.sulinet.hu 
or to mrmouse@mora.u-szeged.hu.

Vernyik Zénó
GYLC participant between 

July 30 and August 10, 2000 
Official GYLC Representative of Alumni

Hogyan legyünk sikeresek?  
Szórakozz és tanulj!

Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne szeretne vi
dám, előnyös és sikeres életet élni. Ahhoz, hogy ezt el
érjük, feltétlenül szükségünk van barátokra, hogy tá
mogassanak minket. Bizonyos képességek és tudás is 
elkerülhetetlen.

Barátok nélkül élni olyan, mintha valaki egy sötét 
barlangban élne, amelynek nincs se bejárata, se kijára
ta. Másrészt a barátok megtalálása az utat jelenti a 
fényhez, minél több barátunk van, annál közelebb va
gyunk a fény forrásához, a külső világhoz- tekintet 
nélkül arra, hogy nem mindegyikük egyforma; csak 
egy néhány igaz barátunk van.

Ami a képességeket és a tudást illeti, ahhoz hogy el
érjük bármelyik célunkat, kommunikatívaknak, nyi
tottaknak, rugalmasaknak, fiataloknak és művelteknek 
kell lennünk. Minél többet kell tudnunk a világpoliti
káról, legalább egy idegen nyelvet kell beszélnünk, le
hetőleg anyanyelvi szinten.

Hogyan válhatunk ilyen szuperemberekké? A szük
séges műveltséget a középiskolátok biztosítja, így 
emiatt nem kell aggódni. Mi a helyzet a többivel? 
Nagyrészt tőled függ: érdeklődési köreidtől, családi 
hátteredtől, tapasztalataidtól, stb. Mindazonáltal ezek 
fejleszthetőek. Mindenkié fejleszthető.

Azok számára, akik kommunikatívak, akiket érde
kel a politika és akik elég jól beszélnek angolul, van 
egy lehetőség továbbfejleszteni ezt a három dolgot és 
elsajátítani az összes többit: egy nemzetközi konferen
cia, melynek az a küldetése, hogy a mai lányok és fi
úk százait képessé tegyék arra, hogy a jövő politikai 
igényeinek megfeleljenek. Sőt mi több, ez az alkalom 
biztosítja számukra életük legnagyobb lehetőségét, 
hogy barátokat találjanak, és jól érezzék magukat. És, 
hogy azt se felejtsem el, hogy hol zajlik le ez a konfe
rencia: Washington D.C, New York és Philadelphia. A 
GYLC betűszó szent marad mindazok számára, akik
nek már megadatott a lehetőség, hogy részt vegyenek 
ezen a nagyszerű rendezvényen.

Azok számára, akiket érdekel a lehetőség, mindig 
itt vagyok segíteni. Kész vagyok válaszolni mindenfé
le kérdésre. Ha valakit érdekelnek az élményeim, 
szüksége van segítségre az ösztöndíj kérő lap kitölté
sében, vagy egyszerűen csak többet akar tudni a kon
ferenciáról, habozás nélkül lépjen kapcsolatba velem. 
Bármikor írhattok a következő címre: 
mrmouse@blsz.sulinet.hu vagy mrmouse@mora.u- 
szeged.hu

Vernyik Zénó
GYLC résztvevő, 2000. júl.30-aug.l0.
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Utazások, cserekapcsolatok

N ém et cserekapcsolat

Iskolánk 14 éve áll kapcsolatban a bajor königs- 
bninni gimnáziummal, az évek során már sok száz di
ákunk jutott el Németországba, illetve ugyanannyi né
met fiatal látogatott el hozzánk. A magyaroknak ez a 
cserekapcsolat jó nyelvgyakorlási lehetőséget jelent, 
és mindkét nemzetbeliek megismerkedhetnek egy, az 
általuk megszokottól eltérő kultúrával, életvitellel. Ta
nulóink közül a hátrányosabb szociális helyzetben lé
vők is be tudnak kapcsolódni a programba, hiszen is
kolánk alapítványa is segíti őket, és pályázatokkal is 
próbálunk támogatást szerezni.

Az 1999/2000-es tanévben 12 diákunk vett részt a 
cserében főleg a 10., 11. évfolyamról, de két kilence
dikes, emelt szintű német csoportban tanuló gyerek is 
velünk utazott. Az előkészítést már idejében elkezdtük 
Juhász Zsuzsanna tanárnővel, aki idén a csoport kísé
rőtanára volt. A német diákok írtak először bemutatko
zó levelet, ezek alapján választottak partnert a magyar 
gyerekek. Természetesen egy levél alapján nem lehet 
megismerni senkit, főleg ha olyan szűkszavúan ír, 
mint a németek tették. Az esetek többségében azonban 
jól sikerült a választás, a gyerekek megtalálták egy
mással a hangot, s jól beilleszkedtek a vendéglátó csa
ládokba. Ezt mutatja az is, hogy már nyáron, a kinti 
program után néhány német fiatal meglátogatta csere- 
partnerét Magyarországon.

Csoportunk 2000. július 3-án indult a kb. 14 órás út
ra. Az osztrák-német határon már érezhető volt az eu
rópai egységesülési folyamat, hiszen alig vettük észre, 
hogy átléptünk egyik országból a másikba. Hosszabb- 
rövidebb pihenők után este 7 óra körül szerencsésen 
megérkeztünk Königsbrunnba, az Augsburg melletti 
bajor városba. Ezekhez a nevekhez nem éppen szeren
csés történelmi emlékek fűznek minket, hiszen 955- 
ben itt szenvedtek döntő vereséget a kalandozó ma
gyar csapatok. Mára azonban ezek az ellentétek termé
szetesen eltűntek, vendéglátóink kedvesen fogadtak 
minket. Én már harmadszor jártam ott, így sok kollé
gát régi ismerősként üdvözölhettem. A gyerekek is ha
mar megtalálták partnereiket, és rövid ismerkedés után 
a szülők haza is vitték őket.

Másnap elkezdődött a gazdag program. Megismer
kedtünk az iskolarendszerrel, magával a gimnázium- 
maf  órákat is látogattunk. Az iskola jól felszerelt, a 
gyerekek igényeinek megfelelően kialakított épület
ben található, ahová 5. osztálytól 13-ig járhatnak a di- 
akok. A magyarok irigykedve állapították meg, hogy 
az órák sokkal "lazábbak", kevesebb az órai tananyag 
és a házi feladat.

Az elkövetkező napokat főleg kirándulásokkal töl

töttük. Ellátogattunk Augsburgba, ahol a Fuggereit, a 
város szociális negyedét, a dómot és a tanácsházát te
kintettük meg. Fogadtak minket a környék közigazga
tási központjában is, délután pedig sétálgathattunk a 
város hangulatos, néhol Velencére emlékeztető utcái
ban.

Egy másik utunk az Alpok lábához vezetett. Itt II. 
Bajor Lajos két kastélyát láthattuk, a várhoz hasonla
tos Neuschwanhsteint és a hegyek között megbúvó 
Linderhofot. Utóbbiban a tárlatvezetés alatt hallhat
tunk a királyról is, akinek a személyét sok titok övezi, 
s akit a bajorok mesebeli királyfiként emlegetnek.

Egy napot töltöttünk a bajor fővárosban, München
ben is. A város főterén, a Marienplatzon sok száz tu
ristával együtt láthattuk a Tanácsháza tornyában a ha
rangjátékot, majd sétáltunk az óriási forgatagban, 
amely azonban egyáltalán nem nyomasztó, az embe
rek békésen sétálgatnak egymás mellett a sétálóutcák
ban, vagy éppen sietnek a dolguk után. Délután az 
1972-es olimpia színhelyét néztük meg, az olimpiai 
uszodát és a stadiont. A bátrabbak felmehettek lifttel a 
tévétorony tetejére is, ahonnan az egész várost és a 
környéket is látni lehetett.

A fiatalok persze esténként sem pihentek, szinte az 
egész csoport együtt töltötte a szabad órákat és a hét
végét is. A nyolcnapnyi megerőltető, de színes prog
ram után elégedetten, élményekben gazdagon tértünk 
haza.

A magyarországi program kissé későre tolódott, hi
szen vendégeink november 20-án érkeztek. Szeren
csére azonban jó időt fogtak ki, így ők is zavartalanul 
élvezhették az ország nyújtotta látnivalókat. Az óralá
togatások mellett a városunk, a Dunakanyar, Eger és 
Budapest nevezetességeivel ismerkedtek meg. Bár 
mindig akadnak kisebb-nagyobb összezördülések a 
gyerekek között, a német diákok jól érezték itt magu
kat. Elmondásuk szerint különösen a magyar családok 
vendégszeretete tetszett nekik, az, hogy a magyar szü-
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lök néha jobban gondoskodtak róluk, mint otthon sa
játjaik.

Tapasztalataim szerint ez a cserekapcsolat nemcsak 
a diákok nyelvtanulását segíti elő, hanem hozzájárul 
ahhoz is, hogy a két nemzet fiataljai jobban megismer
jék egymást, megtanulják értékelni egymás erényeit, 
elviselni a másik hibáit. Remélhetőleg még sok éven 
keresztül folytatódik ez a program, hiszen mindkét is
kola ezen fáradozik.

Bajnóczi Éva
némettanár, a csoport vezetője

Skóciai barangolások

Tavaly nyáron az iskolánk szervezésében skóciai ta
nulmányúton vehettem részt. 25 diáktársammal és két 
tanárommal látogattam el Edinburgh-ba, Skócia fővá
rosába, melyet a helybeliek "Észak-Athen"-jának és a 
világ egyik legszebb városának tartanak.

Mint minden turista, mi is az Óváros szépségeivel 
kezdtük az ismerkedést. Végigsétáltunk a mintegy 1,6 
km hosszúságú Royal Mile-on, amely a vártól a 
Holyroodhouse palotáig vezet. Az Edinburgh várban 
nagy hatást gyakoroltak ránk a vár komor, impozáns 
falai, épületei, a Mons Meg nevű hatalmas ágyú és 
büszkeséggel töltött el bennünket, hogy az erődítmény 
legmagasabb pontján álló kápolnát Szent Margitról, 
Szent István 
k i r á l y u n k  
unokahúgáról 
nevezték el.
Másnap izgal
mas kirándu
lás várt ránk: 
a Loch Ness- 
hez vezetett 
utunk. Sajnos 
az eredeti 
szörnyet nem 
tudtuk meg
pillantani, de 
a festői pano
ráma és az 
a j á n d é k t á r 
gyak kárpó
toltak ben
nünket. Autó
buszos túránk 
folytatásaként

gyönyörködhettünk a híres Skót-felföld (Highlands) 
vadregényes, kopár szikláiban. A hegyeken átvezető út 
mentén a hatalmas, hófehér kastély Blair Athol is cso
dálatos látványt nyújtott. A sok varázslatos látnivaló 
(Stuart Mária szülőhelye, a Wallace Monument és a 
Stirling Castle) mellett értékes tapasztalatokat szerez
hettünk egy eredeti skót whisky lepárlóban, ahol min
dent megmutattak, csak az évszázadok óta titkos re
ceptet nem árulták el.

A Nagy-Britanniában eltöltött hetünk során sok pá
ratlan kulturális élménnyel gazdagodtunk (London, 
Stradford-upon-Anon, Cambridge, Hadrianus fal). 
Utazásunk során kiemelkedő európai nevezetességek
kel is megismerkedtünk: Brüsszelben és Párizsban, 
ám valamennyiünk nevében mondhatom, hogy a szí
vünk visszahúz bennünket a titokzatos skót felföld
höz.

Barrak Szauszán 
12. a

ODK-túra 2000

Mint az utóbbi években annyiszor, tavaly is elindul
tunk az ODK-túrával felfedezni a világot, mely most 
számunkra Monaco, Spanyolország és Portugália iz
galmas világát jelentette. Már nyár eleje óta buzgón 
számoltuk a napokat, hogy végre mikor jön el augusz
tus 5-e, indulásunk napja. Buszunk megjelenésekor és 
társaink hatalmas csomagjait látva, szinte hihetetlen
nek tűnt számunkra, hogy ez a sok minden hogy férhet 
el egy helyen. Ám minden elrendeződött, és búcsút 
véve szeretteinktől útnak indultunk, hogy felfedezzük 
a számunkra még ismeretlen országokat. Kísérő taná
raink: Széky Miklós és Paróczai Csaba tanár urak vol
tak.

Első éjszakánk gondtalanul és gyorsan telt el. Más
nap első megállónk Monaco volt. A magasból vagy a 
városon kívülről tekintve, nehéz felismerni az ország 
határait, annál könnyebb viszont a négy városrészt 
megkülönböztetni egymástól. A legrégibb, a névadó 
Monaco egy sziklanyúlványon épült; a palotasziklára 
vezető úton találhatjuk a következő városrészt, melyet 
négyemeletes, cserepes házairól könnyű felismerni; a 
harmadik Monté Carlo kaszinóival és buszmegállóival 
telezsúfolt terület; és végül a legújabb városrész kö
vetkezik, mely a kastélysziklától nyugatra, a tengertől 
elvett és feltöltött területen helyezkedik el. A városban 
megcsodálhattuk a hercegi palotát, a botanikus kertet 
és az Oceanográfiai Múzeumot, melynek 64 medence-
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jében megtalálható a Földközi-tenger flórája és fauná
ja. És természetesen a felsorolásból ki nem hagyható a 
Monté Carlo-i kaszinó, ahol nagyon sajnáltuk, hogy 
még kiskorúak vagyunk. Ám ezért kárpótolt minket a 
délutáni fürdőzés a meleg Földközi-tengerben. A rö
vidke pihenés után egyből tovább is indultunk Spa
nyolországba, mely egyszerre jelenti a hosszan elnyú
ló tengerpartokat, a változatos hegyi tájakat, a nyüzs
gő nagyvárosokat és az ország belsejének csaknem la
katlan térségeit. A következő napon meg is érkeztünk, 
de a sok buszozástól elnyűtten kicsit lassacskán sike
rült a sátrakat felvernünk, ám. hamar felfrissültünk a 
kempingi medencétől, melynek vizét leánytársainkkal 
jócskán kiittuk a fiúk jóvoltából. Augusztus 8-án meg
kezdtük Madrid bebarangolását, mely európai vi
szonylatban nézve nem túl régi város, római műemlé
ke sincs, az arab műveltségből pedig keveset őrzött 
meg és a gótikának is csak szerény nyomait találjuk. A 
látványosságok közül Cervantes szobrát, a királyi pa
lotát, a főteret és több kisebb emlékművet láthattunk. 
Számunkra mégis a legérdekesebb és legélvezetesebb 
a Prado képtár volt, ahol olyan festők képeiben gyö
nyörködhettünk, mint pl.: El Greco, Goya, Velazquez 
és még sorolhatnám a híresebbnél híresebb neveket. 
Azért, hogy a fiúknak is kedveskedjünk, ellátogattunk 
a Reál Madrid Stadionjába, melyet belülről is szem
ügyre vehettünk.

A reggeli sátorbontás után útra keltünk és kb. déltáj
ban meg is érkeztünk a Tajo fölé nyúló nagy sziklákon 
emelkedő Toledo városába. Ez az első érseki székhely 
nemcsak arról híres, hogy a keresztény élet központja, 
hanem kézműipara: toledói pengéi, 24 karátos arany 
üstjével aranyozott ékszer- és ötvösmunkái szintén 
Vllághírűek. A tikkasztó hőség ellenére nekiindultunk, 
ho8y felfedezzük a város szépségeit. Először egy kéz

látogattunk el, ahol nemcsak megte- 
n készülnek a különböző remekmű

ik* hanem megcsodálhattuk pl.: Don Quijote és Ro

mves műhelybe 
inthettük, hoeví

bin Hood kardjának másolatát is. A híres Katedrális 
megtekintése után fakultatív programként pedig bejár
tuk a Zocodoverre főteret, ahol nem kis erőfeszíté
sünkbe került a tájékozódás, hisz Toledóban köztudot
tan sok a sétálóutca, melyek között elég nehéz eliga
zodni.

Következő állomásunk Alejanto egyik gyöngye, a 
fallal övezett Elvos városa volt, ahova a hajnali órák
ban érkeztünk meg. Azonban a korai idő miatt sajnos 
csak az óváros fő látnivalóját, a volt katedrálist tekint
hettük meg. Innen gyorsan továbbindultunk és folytat
tuk utunkat Lisszabon felé, hogy itt elfoglalhassuk 
kempingünket és a hosszú, álmatlan buszos éjszakák 
után végre vízszintesen álomba szenderülhessünk.

Augusztus 11-e péntek, végre a teljes pihenés idő
szaka volt, hiszen egész nap lubickolhattunk az óceán
ban. Azaz csak lubickolhattunk volna, ha délelőtt nem 
lett volna olyan hűvös, és a víz nem lett volna jéghi
deg. Ám délutánra megoldódtak a gondok, kisütött a 
nap és a hátralévő időt a tengerparton töltöttük. Más
nap első úti célunk a Pena-kastély volt. A közeli par
kolóból 10 perces sétával juthatunk el falaihoz, ám mi, 
hogy egy kis testgyakorlás is legyen, a hosszabb, ko
csiknak fenntartott úton közelítettük meg. Végül is az 
eredmény ugyanaz lett, bár nem 10 perc alatt, hanem 
kb. 60-70 perc alatt sikerült megmásznunk a hegyet. A 
látvány azonban kárpótolt minket. Az egzotikus kör
nyezetben emelkedő, meseszerűen kusza, tán kissé 
giccses palotacsoda álomvilágát így fogalmazta meg 
Richard Strauss: "Ez életem legboldogabb napja. Is
merem Itáliát, Szicíliát, Görögországot, Egyiptomot 
és mégsem láttam a Penához hasonlót. Itt van Klingsor 
kertje és ott fent a Szent Grál kastélya." A másik neve
zetesség, amit még ezen a napon láthattunk a Roca-fok 
volt, mely Európa legnyugatibb pontja. Ezen kívül 
ezen a ponton, és az egész világon egyedül itt találha
tó meg a külöznös, szép, fehér virágú növény, az 
Armeria pseudoarmeria.

Délután megérkeztünk Portugália fővárosába, Lisz- 
szabonba. Úgy tartják, Lisszabonban élni mindig sze
rencse volt. Éghajlata, életritmusa természetes, kedves 
várossá varázsolja, amely felett mindig fuszerillat le
beg, és amelyet felüdít a tengeri szél. A megannyi ne
vezetesség közül számunkra legemlékezetesebb a Fel
fedezések emlékműve volt, mely az 1330-ban elindult 
genovai és firenzei hajósoknak, az első felfedezőknek 
állít emléket. Másnap ellátogattunk a híres zarándok- 
helyre, Fatimába. Éppen ekkor volt a búcsú, és őszin
tén szólva akkora embertömeg volt, hogy nemhogy 
szétnézni, de még megmozdulni is alig tudtunk. Mikor 
azonban a búcsúnak vége lett, végre elénk tárult a 
templom. Másik híres város Bathala, ahol a gyönyörű
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Sta.Cruz-templom kerengőjéhez látogattunk el.
A következő nap ismét pihenéssel telt: fakultatívan 

szétnéztünk a városban, elbandukoltunk a közeli kilá
tóhoz, úsztunk, strandfociztunk és természetesen a fi
úk gondoskodtak arról is, hogy a lányok nehogy kima

radjanak abból az élvezetből, hogy megkóstolják az 
óceán vizét is.

Augusztus 15-én a reggeli sátorbontás után indul
tunk következő táborhelyünk, Santander felé. Mielőtt 
azonban elértük volna kempingünket, ellátogattunk az 
Altamíra-barlanghoz, amit sajnálatunkra nem láthat
tunk belülről, csak a múzeumát tekinthettük meg. 
Santandert, ami nagyon messze helyezkedett el a szál
láshelyünktől, fakultatívan jártuk be és természetesen 
az elengedhetetlen strandolás sem maradt ki, habár a 
víz eléggé piszkos volt.

A reggeli sátorbontás után utolsó úti célunk, Vero
na felé indultunk. Ebben a gyönyörű városban ren
geteg szebbnél szebb emlékművet csodálhattunk 
meg: az Arénát, mely a római amfiteátrum a város 
középpontjában; Júlia házát, melynek gótikus stílu
sú erkélyéről hallgatta Júlia Rómeó híres val
lomását...

Végül augusztus 19-e hazaérkezésünk napja. Hát 
igen! "Világfelfedező utunk" végére érkeztünk. El
mondhatjuk: rengeteg új élménnyel gazdagodtunk és 
nem utolsó sorban új barátokkal is, hiszen a kis csapat 
összeszokott és idegen országbeli új barátokat is sike
rült szereznünk. Ez a nyár mindig emlékezetes lesz 
számunkra és abban mindannyian egyetértünk, hogy a 
legközelebbi túrán szívesen veszünk részt.

Kocsis Anita 
Reszel Kata Veronika

10. c
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