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Névadónkra emlékezve !□
200 EVE SZÜLETETT BOLYAI JÁNOS

Részletek Prékopa András konferencianyitó beszédéből, mely a 
M agyar Tudományos Akadémián 2002. júliusában hangzott el

Bolyai János 
nemcsak a legna
gyobb magyar 

matematikus, 
hanem a magyar 
tudomány legna
gyobb alakja. 
Kétezer éves 
problémát oldott 
meg. Megmutat
ta, hogy Euklei- 
dész 5. posztulá- 
tuma nem vezet
hető le a többi 
posztulátumból és 
az axiómákból, 

hanem független azoktól. Ezzel megalapozta a 
nemeuklideszi geometriát, közelebbről az ab
szolút és a hiperbolikus geometriát. A felfede
zés alapvetően megváltoztatta matematikai vi
lágképünket. Világossá vált, hogy geometria és 
valóság két különböző dolog. Csak idő kérdése 
volt, hogy rájöjjünk: az emberi gondolkodás 
elvont struktúrákat alkalmaz. Ezek persze való- 
sághüek vagy attól távol állók is lehetnek. Para
dox módon éppen a Bolyai János által kezde
ményezett és mások által továbbfejlesztett 
absztrakt geometriai struktúrák tették lehetővé a 
20. század egyes fizikai elméleteinek létrejöttét 
-  köztük a relativitáselméletét -  melyek a ko
rábbi elméleteknél jobban írják le a bennünket 
körülvevő világot. Az euklideszi és a 
nemeuklideszi geometriáknak ma igen sok al
kalmazása van nemcsak a fizikában, hanem sok 
egyéb tudományban és műszaki probléma meg
oldásában is. Az utóbbira példa az interneten az 
objektumok elhelyezésének megtervezése. A 
matematikai absztrakció, ha megfelelően hasz
nálják, hatékony eszköz a természet és az embe- 
ri társadalom jelenségeinek leírására.

Bolyai Farkas (1775-1856) a kor jeles 
matematikusa volt. Matematikai kutatómunkája 
nagyrészt az euklideszi 5. posztulátum

bizonyítási kísérletére összpontosult. Fia, 
Bolyai János munkássága révén tudjuk, hogy az 
nem vezethető le Eukleidész többi axiómájából.

Bolyai János 1802. december 15-én született 
Kolozsvárott, szülőháza még ma is áll. János 
zsenialitása már gyermekkorában
megnyilvánult. Tizennégy évesen már jártas 
volt a felsőbb matematikában, könnyen és 
rendkívüli készséggel alkalmazta a differenciál
ás integrálszámítást.

Erdélyben akkoriban nem volt még egyetem, 
a pesti és a bécsi egyetemeken viszont nem volt 
olyan szintű matematikaprofesszor, akitől az 
ifjú zseni sokat tanulhatott volna. Természetes 
volt a gondolat, hogy János Gausshoz menjen 
tanulni Göttingenbe. A terv azonban nem 
valósult meg.

A hadmérnöki akadémiai évek alatt, 1820-tól 
kezdődően, intenzíven foglalkozott a parallelák 
kutatásával, be akarta bizonyítani az 5. 
posztulátumot, mellyel atyja már hosszú idő óta 
hasztalan kísérletezett.
Bolyai János 1822-ben elvégezte a hadmérnö

ki akadémiát, de még egy évig az akadémián 
tartották további tanulmányok folytatására, mint 
az első két legjobb tanuló egyikét. 1823. szep
tember elején kinevezték alhadnagynak, és be
osztották a temesvári erődítési igazgatósághoz. 
Innen írta 1823. november 3-án világszerte 
ismerté vált levelét apjának:
„ Kedves Édes Apám! Annyi töménytelen meg
írni valóm van az ujj találmányaimról, hogy 
éppen most nem tudok másként segíteni maga
mon, mintha semmibe se ereszkedem belé, tsak 
egy kvartára írok. A feltételem már áll, hogy 
mihelyt rendbe szedem, el-készítem, s mód 
leszsz, a parallelákról egy munkát adok ki, ebbe 
a pillanatban nints kitalálva, de az az út 
mellyen mentem, tsaknem bizonyosan ígérte a 
tzél el-érésit, ha az egyébaránt lehetséges; nints 
meg, de ollyan felséges dolgokat hoztam ki, 
hogy magam elbámultam, s örökös kár volna el
veszni; ha meg-látja Édes Apám

Tóth Géza 

matematikatanár
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Névadónkra emlékezve

most többet nem szólhatok, fsak annyit: hogy 
semmiből egy ujj más világot teremtettem: mind 
az, valamint eddig küldöttem, fsak kártyaház 
toronyhoz képest."

Ma már tudjuk, hogy ez az más ” az 
abszolút és a hiperbolikus geometria varázslatos 
világa. 1825 elején János hazalátogatott 
Marosvásárhelyre. Nagy sikere volt, az elegáns 
tiszt főúri társaságokat bűvölt el személyével és 
hegedűjátékával. Apja gyönyörködött fiában, 
nem utolsósorban annak matematikai 
zsenialitásában.

1831-ben a legfontosabb esemény a latin 
nyelven írott „Appendix” különlenyomatként 
való megjelenése volt.
Ennek egy példányát Bolyai Farkas szinte 
azonnal, 1831. június 20-án elküldte Gaussnak, 
véleményét kérte fia művéről. Ez a példány 
elveszett, ezért Farkas az „Appendix”-et 1832. 
január 16-án újból elküldte Gaussnak. Gauss 
1832. március 6-án kelt válasza közismert. 
Ennek Ieglesújtóbb részletében írja a 
következőket: „Most valamit munkájáról.
Ha azzal kezdem, hogy nem szabad dicsérnem: 
bizonyára meghökkensz egy pillanatra. Mást 
azonban nem tehetek: dicsérném,
magamat dicsérném, mivel a mű egész tartalma, 
az út, melyet fiad követ és az eredmények, 
amelyekre jutott, majdnem végig megegyeznek 
részben már 30-35 év óta folytatott 
elmélkedéseimmel." Gaussnak dicsérő jelzői is 
voltak Bolyai Jánosról és műveiről, ezek 
azonban nem tudták enyhíteni a fent idézett 
levél csapásainak fájdalmát a fiatal titánban.

Bolyai János számos további, a maga korában 
új matematikai eredményt ért el, erről Kiss 
Elemér nemrég megjelent könyve ad 
tájékoztatást.

Az 1848-as év meglepetést hozott János 
számára. Kezébe került Lobacsevszkij 1840-ben 
megjelent német nyelvű munkája, melynek 
tartalma sok részletében megegyezik az 
„Appendix”-ével. Előbb arra gyanakodott, hogy 
meglopták őt, később azonban részletes 
észrevételeket tett e művel kapcsolatban.

Bolyai János együtt élt Kibédi Orbán Rozáli
ával, akitől két gyermeke született. János élete 
utolsó éveiben családjától különváltan élt. Be
tegeskedett. Szőts Júlia nevű szolgáló gondozta.

A temetésén az előírt katonai kíséreten kívül 
három civil vett részt. A református egyház 
anyakönyvében pedig a szokásos bejegyzések 
után odaírták: „Híres, nagy elméjű 
volt, az elsők között is első. Kár, hogy talentuma 
használatlanul ásatott el.”

A nemeuklideszi geometria szerepét és jelen
tőségét a 19. század közepén nehéz volt megér
teni. Szóról szóra persze sokan megértették az 
„Appendix”-et, melynek stílusa tömör ugyan, 
de világos. Amit nehéz volt megérteni, hogy ha 
a világ az euklideszi geometriát követi, akkor 
mi az új geometriák jelentősége? Márpedig 
részben filozófiai hatásaként általános volt a 
felfogás, hogy világunkban az euklideszi geo
metria érvényes. Híres matematikusok elvetet
ték a nemeuklideszi geometriákat. Elvetni 
azonban csak azt lehet, aminek a létezéséről 
tudunk. Bolyai János műve azonban Erdélyben 
és Magyarországon egyelőre ismeretlen maradt. 
Vállas Antal matematikus akadémikus 1836- 
ban összefoglaló cikket írt a magyar matemati
kusok által elért tudományos eredményekről, 
ebben Bolyai Jánosnak sem a neve, sem a müve 
nem szerepel.

Apa és fia már sírjukban feküdtek, amikor 
János zseniális felfedezésének elismerését ille
tően az első jelzések Németországból, Francia- 
országból és Olaszországból az 1860-as évek 
végén Magyarországra érkeztek.

A 19. század végén Paul Stackel jeles német 
matematikatörténész kezdett foglalkozni a két 
Bolyai életével és munkásságával. A Bolyai- 
kéziratok között megtalálta a komplex számok 
elmélete megalapozásáról, a hiperbolikus tetra
éder köbösítéséről (köbtartalmának meghatáro
zásáról), a hiperbolikus geometria axióma- 
rendszere ellentmondás-mentességéről írt mü
veket. 1911-ben német nyelven publikálta „A 
két Bolyai élete és munkássága” című könyvét, 
melyet 1914-ben magyar fordításban is kiadtak.

1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
(Bolyai János személyének és munkásságának 
nagyobb nemzetközi megismertetése céljából) 
Bolyai-díjat alapított. Ezt 1905-ben Poincaré, 
1910-ben Hilbert kapta meg, 2000-ben pedig 
Sabalon Sbelab.

A 200. évforduló az első alkalom volt, hogy 
széleskörű nemzetközi konferenciával ünnepel
tük a magyar nép fiát és művét.
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A Bolyai-kéziratokat Benkő Samu kolozsvári 
professzor rendszerezte, a nem matematikai 
szövegeket gondosan áttanulmányozta. A 3000 
oldalnyi matematikai szöveget Kiss Elemér 
marosvásárhelyi professzor vizsgálta át 10 év

munkájával. Ezek között van olyan is, mely ma 
tankönyvanyag.
Bolyai János életében jó szót nem kapott 
felfedezésére, melynek világraszóló 
jelentőségét ő teljes mértékben felismerte.

A Bolyai család címere A Bolyai család lakóháza

A két Bolyai
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Névadónkra emlékezve

Bolyai Hét megnyitó 
2002. december 10.

Kedves Vendégeink, 
Kollégáim,
Diákjaink!

Hagyományt 
teremtő rendezvény- 
sorozat megnyitójára 
gyűltünk ma össze.
A Bolyai -  év zárása 
előtt, Bolyai János 
közelgő születésnapja 
előtt emlékezünk ma 
a zseniális matemati
kusra, a lángelméjű 
tudósra, tisztelgünk 
iskolánk névadója 
előtt, fejet hajtunk a 

200 éve született Bolyai János szellemisége,
emberi nagysága előtt.

Iskolánk közössége 1969 óta viseli 
büszkén Bolyai János nevét, igyekszik
megfelelni e név megszabta feladatnak, haladni 
e név kijelölte úton. Azóta minden év 
májusában emléket állít névadójának a Bolyai 
Napok rendezvénysorozatával, de megtiszteli őt 
mindennapjaival, eredményeivel, napi 
műhelymunkájával, a Bolyai kör üléseivel, a 
tudásba vetett hit eszméjével, az emberi értékek 
tiszteletével, a tudomány iránti alázat 
hirdetésével. Fejet hajt névadója előtt, amikor e 
szép tavaszi ünnepen számba veszi elért 
eredményeit, ünnepli kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulóit és tanárait, leltárt, számvetést 
készít, megvonja a tanév mérlegét. Bizonyítja, 
hogy igyekszik megfelelni a névadó példájának, 
hogy méltó nevének viselésére.

Mától bővül ez a hagyomány, a 200. 
évforduló adta ötlet tovább él majd hitünk 
szerint, s minden év decemberében néhány 
napra a matematikáé lesz a főszerep, így 
emlékezünk névadónkra, így kísérjük őt 
„vakmerő kirándulásra a gondolhatóba”, abba 
az „új, más világba”, melybe csak kevesen 
voltak képesek vele menni.

Székyné
dr. Sztrémi Melinda 

igazgató

Új kihívást jelenthet ez tanárnak, 
diáknak egyaránt, szép feladatot, közös 
gondolkodást, együttmunkálkodást.

Ennek megvalósulását láthatjuk ezen a 
héten, amikor kiváló tudósokat köszönthetünk 
iskolánk falai közt, olyan tudós kutatókat, akik 
elhozták hozzánk és megosztják velünk tudásuk 
egy szeletét, amikor a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolával együtt szervezünk Bolyai 
tiszteletére emlékülést, melyen nagy örömünkre 
mostani és volt tanítványaink is az előadók 
között szerepelnek, amikor a megye 
középiskolái összemérik tudásukat, elhozzák 
saját névadójuk példáját, amikor az iskola 
matematika munkaközösségének minden tagja 
együtt dolgozik a rendezvény sikeréért, amikor 
a diákok elküldik alkotásaikat Bolyai emlékét 
idézve, amikor sok-sok ember dolgozik azon, 
hogy gazdag emlékkiállítást rendezzen az 
országban és a határainkon túl fellelhető 
anyagból. ______________________

lM e g h í v ő

'V

S a közös munka eredményeként jelent 
meg a mai különleges alkalomra ünnepi 
könyvünk, amelyben tanár és diák emlékezik a 
névadóra, s amelyben összegyűjtöttük az elmúlt 
tanév legfontosabb történéseit, eseményeit és 
eredményeit. Ajánlom e helyről is minden ven
dégünknek, valamennyi volt és jelenlegi 
dolgozónknak, tanítványunknak.
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Az évfordulóhoz kötöttük a Bolyai-fallal 
szemközt elhelyezett Büszkeségeink feliratú 
tabló összeállítását is. A régi tervek mostanra 
váltak valóra: köszönteni mindazokat, akikre 
büszkék vagyunk. így jött létre ez a falrész, 
amelyen ettől az évtől kezdve azon 
tanítványaink és tanáraink képét helyezzük el, 
akik az előző tanévben megkapták az iskola 
kitüntetését, illetve a különböző tanulmányi és 
sportversenyeken kiemelkedő országos 
helyezést értek el. Rájuk valóban büszkék 
vagyunk, s reményeink szerint hamarosan 
szűkös lesz majd a hely, s boldog örömmel 
keressük majd a bővítés lehetőségét, hogy 
kikerülhessenek az adott tanév legjobb 
eredményei.

A 200. évforduló tiszteletére adjuk ki a 
Bolyai János Gimnázium ALMA MATER érmét, 
amelyet nem iskolai kitüntetésnek, hanem a 
közösséghez tartozás jelképének szánunk.

A mai napon szeretném jelképesen és a 
valóságban is átadni ezeket az érmeket 
mindazoknak, akiket iskolánk közösségébe 
tartozónak érzünk.
Elsőként -  ezzel is tisztelegve névadónk 
emlékének -  VII. Bolyai Jánosnak nyújtjuk át 
ezt az érmet, megköszönve, hogy megtisztelte 
rendezvényünket jelenlétével.

Szeretném átadni Reiman tanár úrnak, 
aki mai rendezvényünk központi előadását tartja 
Bolyai Jánosról.

Kovácsné Czene Csillának, volt 
diákunknak és kollégánknak, aki Salgótarján 
város önkormányzatát képviseli megnyitónkon. 
Herold László igazgató úron keresztül az iskola 
volt tanárainak és dolgozóinak.

Gubán Miklósnak, a Bolyais Öregdiákok 
Egyesületének elnöke által jelképesen
valamennyi volt diákunknak.

Rozgonyi István által, aki mostani 
tantestületünk legrégibb „bolyais” tanára,
minden jelenlegi dolgozónak, pedagógusnak.

Györki Nikolett, az iskola diák
önkormányzatának vezetője révén valamennyi 
jelenlegi tanulónknak.

Köszönöm, hogy elfogadták összetarto
zásunk jelképét.

S ha ezt az összetartozást erősítjük, 
megértettük Bolyai János üzenetét, és 
beteljesítjük vágyálmait. Nem egyedül küzdünk 
a kétely útvesztőiben, hanem egymást erősítve 
jutunk el a vágyott magaslatokra, „ostromlétrát 
támasztva a természetből jelt adó valóságnak”.

Ezen gondolatok jegyében nyitom meg a 
Bolyai János születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendezett Bolyai Hét rendezvény- 
sorozatát.
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Bolyai János emlékére

Gazsi Orsolya Keszi-Petik Anna

2002 decemberében iskolánk egy egész 
hetes ünnepségsorozatot rendezett névadónk, 
Bolyai János születésnapjának 200. évforduló
jának alkalmából. Az egy héten át tartó rendez
vény számos, nem mindennapi programmal 
várta az oda ellátogató diákokat, tanárokat és a 
matematika szerelmeseit.

Az ünnepi 
hét igazgatónőnk 
nyitó szavaival kez
dődött. Ezt követően 
Marosszéky Gábor, 
a matematika mun
kaközösség vezetője 
megnyitotta a Bolyai 
életével és munkás
ságával kapcsolatos 
emlékkiállítást, me
lyet az aulában te

kinthettek meg a vendégek és az iskola diákjai. 
A számtalan kiállított (tárgyjemléktárgy között 
láthattuk Bolyai saját kézzel írott iratait is, 
melyek még ma is felbecsülhetetlen értékűek.

A kiállítás-megnyitót 
Dr. Reiinann István,
a BMGE nyugalma
zott docensének elő
adása követte, mely
nek során rengeteg 
érdekességgel kiegé
szítve ismerkedhet
tünk meg Bolyai 
János életével és 
munkásságával.

Az első
napot egy 
kötetlen 
beszélgetés 
zárta név
adónk déd
unokájával,

Bolyai 
Jánossal.

A beszél
getés során 
egy olyan 
ember éle
tét, gondo
latait és 
érzéseit ismerhettük meg, aki egy igazi 
matematikai csillag leszármazottjaként éli 
mindennapjait.

Programok azonban nemcsak 
iskolánkban várták az érdeklődőket. Bolyais 
diákok előadóként látogattak el a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolára, ahol az ott tanuló 
hallgatóknak tartottak előadásokat. A tanulók 5 
különböző témában boncolgatták a Bolyai- 
matematika lényegét. Szerencsésnek mond
hatom magam, hogy én közöttük lehettem.

Felejthetetlen élményt jelentett kiállni a 
közönség elé, és izgalmamat elfojtva mesélni és 
mindenki számára egy kicsit érthetőbbé tenni a 
hiperbolikus geometria sajátosságait.
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A Bolyai 
hét alkalmá
ból iskolánk
ba látogatott 
Dr. Lénárt 
István, az 
ELTE docen
se. Előadásá
ban az
eukleideszi, a 
gömbi és a 

Bolyai -  geometria alapfogalmait, egyszerű 
tételeit hasonlította össze.

Először a délelőtt folyamán a matemati
ka iránt komolyabban érdeklődők hallgathatták 
meg bővebben előadását, majd délután az iskola 
minden tanulója, tanára és a más iskolákból 
érkezett érdeklődők is bepillantást nyerhettek a 
geometria érdekes világába. Mondanivalóját 
egy különleges készlet segítségével tette szem
léletesebbé: félgömbökkel, gömbökkel és fóli
ákkal. A felszereléshez egy szögmérő és egy 
vonalzó is tartozott, amelyet a gömbi geometri
ához használhatunk.

Az előadás párhuzamosan foglalkozott 
az alapfogalmakkal és axiómákkal a különféle 
geometriákban, így jól láthattuk a különbsége
ket és hasonlóságokat. A félgömbök segítségé
vel leegyszerűsíthető, érthetőbbé tehető a 
Bolyai-geometria, így általános és középiskolás 
diákok is megérthetik a lényegét.
Az utolsó napot megelőzően megrendezésre 
került a Matematika Bolyai Kör, melyen ugyan
csak az a 8 fős kis csapat tartotta meg beszámo
lóit az iskola diákjai és tanárai előtt, mint akik 
már a főiskolán bemutatkoztak.

A névadónk születésének kétszázadik 
évfordulójára rendezett ünnepi hét záróesemé- 
nye a megye középiskolái számára meghirdetett 
Bolyai-vetélkedő volt. Itt a versenyzőknek Bo
lyai János életével, munkásságával kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszolniuk. A feladatok a

Bolyai -  geometriába is belekérdeztek, 
emellett a versenyzők logikáját is próbára tet
ték. Előzetes feladatként a tanulóknak iskolá
jukról, annak névadójáról kellett ismertetőt 
készíteniük, amelyet a verseny során be is 
mutattak.

Sokan a számítógépet használták ehhez 
a feladathoz. A vetélkedőről senki sem távozott 
üres kézzel, függetlenül a helyezésektől, vala
mint a felkészítő tanárokat is jutalmazták.

A díjak értékes könyvekből, a Termé
szet Világa számaiból és a külön erre a hétre 
készített Bolyai-emlékéremből álltak.

Külön öröm számunkra, hogy a rangos 
vetélkedőt iskolánk csapata nyerte. A győztes 
csapat tagjai : Kovács Andrea, Osgyáni 
Anett, Németh Attila, Sólyom Attila. Mind
annyian a 10. B osztály tanulói.
Egész héten megtekinthető volt az aulában 
berendezett kiállítás, amely Bolyai János életét 
és munkáját mutatta be, számos olyan máso
lattal, amely az eredeti iratról készült.

A vitrinekben könyvek, folyóiratok vol
tak láthatóak, amelyekből bővebb információt 
szerezhettünk Bolyai Jánosról és geometriájá
ról.

Úgy érezzük, hogy ez a rendezvény- 
sorozat kiváló alkalmat adott, hogy jobban 
megismerjük az igazi Bolyai Jánost. A hét
köznapi embert és a matematikai géniuszt is.
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Tudományos emlékülés Bolyai János születésének 
200. évfordulóján a Budapesti Gazdasági Főiskola 

PSZF Karának Salgótarjáni Intézetében

„Fructus nonnisi 
maturi decerpendi”

(Bolyai János)

2002 a magyar tudo
mány és a magyar 

matematika számára kiemelkedő év volt. Ekkor 
ünnepeltük Bolyai Jánosnak, a legkiválóbb 
magyar mate-matikus születésének 200. évfor
dulóját. Az or-szágban számtalan rendezvényt, 
tudományos előadást szerveztek az ünnep alkal
mából. A Budapesti Gazdasági Főiskola Salgó
tarjáni In-tézetének Matematika -  Statisztika 
Tanszéke 2002 tavaszán elhatározta, hogy egy 
tudomá-nyos konferenciát rendez az ünnep 
tiszteletére. A Bolyai János Gimnázium is egy 
rendezvény-sorozattal kívánt megemlékezni a 
kiváló ma-gyar tudósról. Intézetünk hosszú 
évek óta jó kapcsolatot ápol a szomszédságában 
található gimnáziummal. Főiskolánk nagyon 
sok oktatója korábban a gimnázium falai között 
töltötte kö-zépiskolás diákéveit, sőt gyermekeik 
is gimná-zium tanulói voltak. Érdekességkép
pen például a Matematika -  Statisztika Tanszék 
oktatóinak 60%-a is a Bolyai János Gimná
ziumban érett-ségizett. Ezek alapján úgy döntött 
Tanszékünk vezetése, hogy a konferenciánkra 
meghívjuk a gimnázium tanárait és diákjait.

A konferencia plenáris ülésére 2002. 
december 11-én került sor. Az előadássorozatot 
Kovácsné Czene Csilla alpolgármester asszony 
nyitotta meg. A konferencia levezető elnöke

Gubán Miklós 
tanszéki osztályvezető 

főiskolai docens

Gubán Ákos főiskolai docens volt. A 
megnyitó ünnepségen megjelent az BGF- 
PSZFK
Salgótarjáni Intézetének igazgatója is. A konfe
rencia plenáris ülése két részből állt. A program 
első felében a Bolyai Gimnázium diákjainak 
előadásaira került sor, a második részben a Fő
iskola oktatói és hallgatói számoltak be saját 
kutatási eredményeikről. Az előadások időtar
tamát fél órában korlátoztuk a hozzákapcsolódó 
vitával együtt. A konferencia bár egész napos 
volt, és mellette oktatási órák is folytak, azon
ban a Főiskola nagy előadóterme szinte végig 
tele volt.

A gimnazisták öt érdekes előadással 
mutatkoztak be az emlékülésen. Az alábbiakban 
személyes benyomásaimat és tanszéki kollé
gáim véleményét szeretném tolmácsolni a 
diákok előadásaival kapcsolatban.

A feldolgozott témák mindegyike Bolyai 
János munkásságával foglalkozott, ezek közül 
is kiemelkedett az abszolút és hiperbolikus 
geometria terén végzett munkássága. Nagyon 
nehéz és a legtöbb középiskolás számára fel
foghatatlan terület a nem eukideszi geometria. 
Aki olvasta Bolyai Jánosnak A tér abszolút igaz 
tudománya (Appendix) című művét az tudja, 
hogy legnagyobb matematikusunk fő műve 
rendkívül tömör alkotás, feldolgozása nem egy
szerű. Éppen ezért kellemes meglepetésként 
hatott, hogy az előadók mindegyike megértette 
és át is tudta adni a hallgatóságnak a feldolgo
zott anyagot.

Nagy örömmel töltött el bennünket, 
hogy a diákok nem papírról olvasták fel, hanem 
saját szavaikkal mondták el előadásaikat.

Ügyesen reagáltak a kérdésekre és a 
korábbi előadásokban elhangzottakra, így élővé 
tették az előadásokat. Az elmondott anyagot 
látványos számítógépes prezentációkkal egészí
tették ki.
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Nem lehetett könnyű nekik középisko
lásként több száz főiskolai hallgató és oktató 
előtt megtartani az előadásokat.

Az előadások alapján bizton állíthatjuk, 
hogy amíg a Gimnáziumból ilyen diákok 
kerülnek ki, addig nem lehet okunk panaszra a 
mai fiatalok felkészültsége miatt, és látható, 
hogy a Bolyai Gimnázium hagyományaihoz 
hűen őrzi a természettudományi és ezen belül 
matematikai képzés magas színvonalát.

Ez jelentős mértékben köszönhető a 
Gimnázium matematika tanárainak, akik 
áldozatos munkájukkal képezik a fiatalokat és 
jó érzékkel választják közülük az igazán 
tehetségeseket.

Remélem ezekkel a fiatal előadókkal a 
későbbiekben, mint sikeres emberekkel fogunk 
találkozni. A diákok sikerén felbuzdulva a ké
sőbbiekben is szeretnénk konferenciáinkra a 
gimnázium diákjait is meghívni.

Az alábbiakban ismertetjük a konferencia 
részletes programját:

Tudományos emlékülés Bolyai János születé
sének 200. évfordulójára
Dátuma: 2002. december 11. 802 
Helyszíne BGF-PSZFK-S1. I. előadóterem

Ünnepi beszédet mond 
Gubán Miklós
tanszéki osztályvezető 
főiskolai docens
A középiskolás diákok előadásai
Lépések a Bolyai-geometria felé 
Póka Andrea 12.C
Pólyái János Gimnázium, felkészítő tanára: 
Marosszéky Gábor

Barangolás a Bolyai-geoinetriában
Gazsi Orsolya 11 .B, Telek Noémi 1 1 .A 
Bolyai János Gimnázium, felkészítő tanára:
Marosszéky Gábor
A Bolyai teremtette „új világból”
Jakus István 12.B, Ruzsinszki Gergő 12.B 
Bolyai János Gimnázium, felkészítő tanára:
Tóth Géza
Foglalkozott-e Bolyai számelmélettel?
Balázs Nikolett ll.B, Maksi Krisztina 1 l.B 
Bolyai János Gimnázium, felkészítő tanára:
Karádi Tamás
A komplex számok és egy kicsi fizika
Kovács Imre 12.B
Bolyai János Gimnázium, felkészítő tanára:
Tóth Géza
A BGF PSZFK Salgótarjáni Intézet előadásai
„Csak az érett gyümölcsöt szabad leszedni”
Gubán Miklós 
főiskolai docens
Mesterséges intelligencia
Csák Gábor főiskolai hallgató III. évfolyam
In Memóriám Hollerith
Gubán Ákos 
főiskolai docens
Véletlenszám-generátorok
Dunai Katalin 
főiskolai tanársegéd
Egy középvállalat és az informatika viszonya
Dr. Kinczel Ferenc 
főiskolai docens
Tudásalapú rendszerek a gyakorlatban
Szabó Zsolt 
főiskolai adjunktus

Jakus István Balás Nikolett Maksi Krisztina
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Foglalkozott-e számelmélettel Bolyai János?

A számelmélet 
a matematika 
egyik legrégibb 
és legérdeke
sebb ága. Első
sorban a termé
szetes számok 

tulajdonságait 
kutatja. Ezek a 
legközelebbi

számismerőseik, egyben a legkiismerhetetle- 
nebbek is. A számelmélet valóságos tárháza az 
érdekes, sokszínű, nemegyszer reménytelenül 
nehéz problémáknak. Bár a számelméleti téte
lek megfogalmazása igen gyakran rövid és egy
szerű, bizonyításuk sokszor hosszadalmas és 
nehéz. Mégis az elmúlt évszázadok folyamán 
sok kiváló matematikust vonzott az ebben az el
méletben található feladatok szépsége és 
változatossága. Vajon Bolyai János találkozott a 
számelmélet érdekfeszítő kérdéseivel? S ha 
találkozott, hogyan fogadta azokat?

A múlt század végén megtörténtek az el
ső lépések a Bolyaiak hagyatékának feltárására 
és ápolására, úgyszólván megszakítás nélkül fo
lyik a kutatás, újabb meg újabb eredményekkel 
gazdagítva a szakirodalmat. Az elmúlt évtize
dek során rangos monográfiák, tudományos 
dolgozatok, népszerűsítő cikkek születtek, ame
lyek szerzői sokoldalúan ismertetik Bolyai 
János életét, munkásságát. Már-már az hihet
nénk, hogy nincsenek fehér foltok a Bolyaiakra 
vonatkozó ismereteink térképén. A Bolyai Já
nossal foglalkozó müvek főképpen geometriai 
vizsgálatait helyezik előtérbe. Ez természetes, 
hisz ő geometriai felfedezéseivel írta be nevét a 
matematikatörténetbe. A Bolyai János munkás
ságát méltató legtöbb munka megemlíti ugyan, 
hogy kísérletezett számelméleti problémák 
megoldásával is, de sietve hozzáteszik, hogy 
ezen a téren nem ért el semmilyen említésre 
méltó eredményt.

Kéziratos hagyatékának lapjai ennek a 
véleménynek éppen az ellenkezőjéről tanús
kodnak. A Bolyai hagyatékot többen is végig
olvasták, de a korábbi Bolyai-kutatóknak nem

sikerült az algebrai és számelméleti 
eredményekre rábukkanniuk. A hagyaték ilyen 
vonatkozású megszólaltatásához az kellett, 
hogy egy lelkes algebrista Bolyai-kutató, Kiss 
Elemér több évet eltöltsön a Teleki Tékában, 
felismerje a különböző papírlapokon található 
feljegyzések közötti összefüggéseket, s feltárja 
azok igazi matematikai mondanivalóját.
Kiss Elemért Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas 
Elméleti Líciumba nevezték ki tanárnak.

Érdeklődése nőttön-nőtt a Bolyaiak 
iránt. Mindent elolvasott róluk, látta a temesvári 
leveleket, az eredeti kéziratokat, amelyek akkor 
még rendezetlenül, halomban hevertek. Akkor 
még nem is sejtette, mennyi kincs rejtőzik 
közöttük. Később még egyszer alaposan 
átvizsgálta a kéziratokat. Úgy gondolta, az, aki 
a geometriában nagyot alkotott, annak 
foglalkoznia kellett a matematika más ágával is. 
Bolyai János feljegyzéseit magyar, német és 
latin nyelven írta különféle papírokra, 
borítékokra, hivatalos dokumentumokra, szinte 
mindenre, ami keze ügyébe került.

Néhány heti búvárkodás után Kiss 
Elemér rátalált az első biztató jelre. A nehezen 
olvasható kéziratokon olyan gondolatnyomokra 
lelt, amelyek Bolyai János számelméleti kuta
tásaira utal.

Bolyai János egyik nagy jelentőségű 
munkája a Responsio. Ebben a dolgozatban 
korát megelőző gondolatokat vallott a komplex 
számok elméletében is. Tömör írásaiban főkép
pen a komplex számok precíz értelmezésével a 
geometriában játszott fontos szerepére mutat rá. 
A Responsioban foglaltakkal azonban nem me
rül ki Bolyai Jánosnak a komplex számokkal 
kapcsolatos vizsgálatai. Az utóbbi évtized 
kutatásai kiderítették, hogy Gauss-szal egy- 
időben, de tőle függetlenül felfedezte a komplex 
számok aritmetikáját is. Igaz, próbálkozásairól 
nem készített egy összefüggő dolgozatot, ám 
kéziratainak lapjairól összegyűjtve a tárggyal 
kapcsolatos följegyzéseit, megállapíthatjuk, 
hogy a komplex egészek oszthatóságának 
minden alapvető problémájával foglalkozott.

Bolyai János felfedezte a komplex 
számok körében a prímszámokat.

Italás Nikolett 
Maksi Krisztina
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Miután megtalálta a komplex prímeket, 
olyan eljárást keresett, amelynek segítségé

vel bármely racionális prímszám megfelelő kép
lettel kifejezhető. Egy időben a prímszámkép- 
letet a kis Fermat-tételben vélte felfedezni.

Ez a tétel azt mondja ki, hogy ha „p” 
egy prímszám, „a” egy olyan egész szám, amely 
nem osztható „p”-vel, akkor „apl- l” különbség 
osztható „p”-vel. Ezt röviden így írjuk:

ap l=l (mód p)

Például: 212-1=4095, osztható 13-mal, azaz 
212=1 (mód 13)

De: 2"-1=2047, nem osztható 12-vel 
(nem prím)

Apja ösztönözésére megpróbálta 
bebizonyítani a tétel fordítottját, vagyis ha 
„apl=l (mód p)” fennáll, abból következik, 
hogy a „p” prím. Ha a bizonyítás sikerrel jár, 
akkor ez a tétel szolgáltatta volna a 
prímszámképletet. Bolyai azonban néhány 
kísérlet után több olyan összetett számra 
bukkant, melyekre igaz a felírás. Azt találta 
például, hogy:

2340= 1 (mód 341) 
pedig 341 = 11*31 és

4i4= 1 (mód 15)
holott 15=3*5

A kis Fermat-tételt kielégítő összetett 
számokat
pszeudoprímszámoknak, álprímeknek 
nevezzük. Bolyai tehát felfedezett több álprímet 
akkor, amikor az ő idejében még csak egy 
matematikus találta meg a 341-es számot. Erről 
azonban Bolyai nem tudott. Ezek az érdekes 
számok fontos szerephez jutottak a XX. 
században, a titkos üzenetküldések 
mjtjelzésében, a kriptográfiában.

A kis Fermat-tételhez fűződő 
vizsgálódásai során jutott el Bolyai János a 
következő tétel bizonyításához: ha „p” és „q” 
Pnmszámok, az „a” egy olyan szám, amely nem 
°sztható sem „p”-vel, sem”q”-val , akkor

aP4 '= 1 (mód pq)

Ezzel a tétellel -amely csak most került 
elő a kéziratokból -  több mint 40 évvel 
megelőzte J.H. Jeans angol matematikust, aki 
először közölte azt nyomtatásban. Ugyancsak 
Bolyai Farkas biztatta fiát arra, hogy keresse 
meg a már említett Fermat karácsonyi tételének 
„legegyszerűbb” bizonyítását. A tételt Fermat 
1640 karácsonyán fogalmazta meg, amit a 
„végtelen leszállás” módszerével bizonyított be.

Később L. Euler és J.Z. Lagrange is több 
bizonyítást talált erre a tételre, amit 55 oldalon 
keresztül vezetett le. Bolyai János -felhasználva 
a komplex egészek elméletét -négy bizonyítást 
is talált a tételre, melyekből hármat egy kétolda
las levélben meg is írt apjának, ezek közül az 
egyik meglehetősen rövid és egyszerű, mind
össze két sor. A XX. század matematikusai va
lósággal versenyeztek azon, hogy ki tudna mi
nél egyszerűbb bizonyítást találni Fermat tételé
re. Ezek a kísérletek Don Zagier 1990-es dolgo
zatában csúcsosodtak ki, amelyben ő „egy 
mondatban” bizonyította be a tételt. Sokan úgy 
gondolják, hogy ez a tételre adható legszebb 
bizonyítás, következésképpen ez „került be” az 
Erdős Pál által oly sokszor emlegetett nagy 
könyvbe. Egyesek szerint a nagy könyvben nem 
Zagier, hanem Bolyai János bizonyítása 
található.

Bolyai János az egyenletek megoldható
ságát is vizsgálta. Valamely algebrai egyenlet 
algebrai megoldásán egy olyan eljárást értünk, 
amely az egyenlet gyökeit annak együtthatóiból 
kizárólag a négy alapművelet, a hatványozás és 
a pozitív egész kitevőjű gyökvonás véges 
sokszor való alkalmazásával adja meg. Ezt úgy 
is szoktuk mondani, hogy célunk egy általános 
gyökképlet megadása. Az első- és másodfokú 
egyenletek megoldóképleteit már a középisko
lában megismerjük. Léteznek megoldási 
képletek -igaz, jóval bonyolultabbak- a 
harmad- és negyedfokú egyenletekre is.

Ezeket a XVI. században találták meg 
olasz matematikusok. Az itáliai matematikusok 
sikerei után nem létezett egyetlen jelentős mate
matikus sem, aki ne próbálta volna megoldani 
az ötöd- és magasabb fokú egyenleteket. Erőfe
szítéseik azonban sorra kudarcot vallottak, még
pedig azért, mert ezekre az egyenletekre általá
ban nem létezik megoldóképlet. Erre elő
ször Paolo Ruffini adott bizonyítást 1799-ben,
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Névadónkra emlékezve

amely azonban hiányos volt. Végül 1826-ban 
hibátlan bizonyítással Kiels Ábel tisztázta a 
problémát.

Bolyai János nagy szenvedéllyel vizs
gálta az algebrai egyenletek megoldhatóságának 
kérdését. Feljegyzéseiből kiolvashatjuk, hogy 
később eljutott a Ruffini-Abel tételig. Marosvá
sárhelyen a Teleki Tékában megtalálta Andreas 
von Ettingshausen algebra tankönyvét, amely
ben a szerző közli Ruffini hibás bizonyításait. 
Bolyai észrevette ezt a hibát, kijavította azt, és 
ezáltal meggyőződött, hogy a négynél maga
sabb fokú algebrai egyenletek algebrai úton 
általában nem oldhatók meg. Meg kell jegyez
nünk, hogy ez már Ábel dolgozatának megje
lenése után történt. Bolyai azonban sem erről, 
sem másik kortársa Evariste Goloisnak az 
algebrai egyenletek elméletével kapcsolatos 
munkásságáról nem értesült. Ám a matematika- 
történet sem tudott arról, hogy a XIX. század

közepén a magyar matematikának is volt egy 
olyan tudósa, aki megoldotta az algebra 300 
éves problémáját.

Bolyai Jánost az abszolút geometria 
felfedezőjeként tiszteli a világ. Felismerte az 
euklidészi párhuzamossági axiómának a többi 
axiómától való függetlenségét, amivel egy 
kétezer éves fejlődési periódust zárt le. Ezért 
több mint egy évszázadon át Bolyai 
munkásságát az Appendix-szel azonosították.

Az utóbbi évek kutatásai nyomán 
azonban kiderült, hogy a matematika más 
ágaiban is figyelemre méltó eredményeket ért 
el. Most, születésének 200. évfordulóján 
szükséges feleleveníteni életútját, gondolatait, 
matematikai munkásságát a legfrissebb kutatási 
eredmények felhasználásával. Ezáltal e 
geometria nagy felfedezőjének egy árnyaltabb, 
színesebb, teljesebb portréja rajzolódik ki 
előttünk.

Bolyai János írásos hagyatékából

Kiss Elemér 
matematika-professzor

20



A két tanítási nyelvű képzés

s
Uj utakon

(új képzési forma: négyosztályos 
angol -  magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés)

A 2002/2003. 
tanévben 17 diák és 9 
tanár új utakon indult 
el Salgótarjánban a 
Bolyai János Gimnázi
umban. Új perspektívát 
nyitva ezzel nemcsak 
önmaguk, de iskolájuk, 
városuk számára is. Ez 
az út egyike lehet a 
salgótarjáni diák szá
mára az új Európába 
vezetőknek. Előző

évkönyvünkben fogal
maztuk meg a fenti 
gondolatot, hitet téve egy 

- iskolánk számára - új képzési formában rejlő
lehetőségek mellett. Most, egy tanév, az első 
tanév elteltével, számot vetünk a végzett
munkáról, beszámolunk az elért eredményekről, 
megfogalmazzuk a szerzett tapasztalatokat,
megosztjuk dilemmáinkat, megfogalmazzuk 
felmerülő kérdéseinket, kialakítjuk a következő 
tanévre vonatkozó elképzeléseinket.

Hiteles krónikát szeretnénk adni a jelen 
és a jövő olvasóinak, ezért igyekszünk több 
oldalról, több szemszögből, valamennyi
szereplő megszólaltatásával bemutatni a képzés 
első évét.

Tudjuk és hangsúlyozzuk, hogy egyetlen 
év tapasztalataiból messzemenő következteté
sek még nem vonhatók le, korai lenne bármely 
irányban véleményt formálni, elhamarkodott 
lenne egyetlen csoport munkája alapján ítéletet 
mondani. Azt azonban fontosnak tartjuk a jövő, 
a későbbi osztályok szervezése szempontjából, 
hogy már a kezdeti szakaszban komolyan vizs
gáljuk és értékeljük a végzett munkát, figye- 
ernmel kísérjük a kezdeti lépéseket, s ha szük- 
êges, meghozzuk a továbblépés szempontjából 
°ntos döntéseket. A képzést hosszú távra tér

tük2*^’ bővíthetőnek, kiegészíthetőnek álmod- 
’ az iskola jövője szempontjából meghatáro- 

tartjuk. Ezért is fontos, hogy dokumen- 
ato tormában, önmagunk számára is számot

adva, megerősítést keresve értékeljük a képzés 
minden fázisát. E fázisok közül kétségkívül 
meghatározó az indulás, a kezdeti lépések 
értékelése, a hibák kiküszöbölése, az erények, 
értékek megőrzése.

Ugyanilyen fontos az is, hogy a képzés 
valamennyi szereplőjének véleményét megis
merjük és figyelembe vegyük. Ezen törekvé
sünket erősítik a minőségirányítási rendszer 
kiépítése során, a partnerközpontú működéssel 
kapcsolatban szerzett tapasztalataink. Ezért is 
vontuk be az értékelésbe az iskolánkban több 
éve eredményesen működő minőségfejlesztési 
csoportot, így szakszerű mérések eredménye
ként megfogalmazott értékelést kaphattunk a 
végzett munkáról.

Különösen hasznosnak bizonyult a tanú
lók számára összeállított kérdőív válaszainak 
összegzése, valamint az az összefoglaló, melyet 
a minőségfejlesztési csoport tartott a félévet 
záró nevelőtestületi értekezleten, ennek 
kivonata olvasható az évkönyv lapjain is.

A tanév végén is kíváncsiak voltunk ta
nítványaink véleményére, a képzéssel kapcsola
tos gondolataikat örömmel megfogalmazták, 
hiszen megszokott, napi jelenség náluk a visz- 
szacsatolás kérése, tudják, hogy hasznosnak, 
fontosnak tartjuk megállapításaikat. Ezekből a 
diákgondolatokból is adunk egy csokorra va
lót. Megszólaltatjuk az osztályfőnököt, a szak
tanárokat, az idegen nyelvi lektort, a 
tagozatvezetőt.

Bemutatjuk azokat a fórumokat, tanórán 
kívüli lehetőségeket, melyekkel egyrészt 
igyekeztünk színesíteni a képzés palettáját, 
ilyen a Bolyai köri előadásról szóló írás vagy az 
angliai tanulmányúiról készített tanulói 
élménybeszámoló; másrészt melyekkel nyitottá, 
a külső szemlélő, az érdeklődő számára is 
átláthatóvá kívántuk tenni az itt folyó munkát, 
ilyen a megyei idegen nyelvi szakmai napot 
értékelő gondolatsor.

Végül a tagozatvezető segítségével 
dokumentáltuk az első év eseménysorát, hírt 
adunk a Kétnyelvű Iskolákért Egyesületben

Székyné 
dr. Sztrémi 

Melinda igazgató
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munkáról, összefoglaljuk az előkészítőn szerzett 
tapasztalatainkat.

Reméljük sikerül hiteles képet 
mutatnunk iskolánk új képzési formájának első 
évéről.

A tanév hiteles krónikájához tartozik az 
új tanévre szóló beiskolázás is. Hitünket erősíti 
az a - mennyiségi és minőségi szempontból 
egyaránt - megnövekedett érdeklődés, melyet a 
képzésre való jelentkezéskor tapasztaltunk.

A sokrétű tájékozódás és tájékoztatás 
eredményeként az új tanévet egy teljes osztály 
kezdi meg a két tanítási nyelvű képzésben.

A nyelvtanulás és nyelvtudás fontossá
gát évek óta nemcsak szavakban, de eredmé
nyekben is hirdető pedagógus-közösség megfe
szített munkája mérhető formában realizálódik a 
diákok tudásában, az iskolánkat, új képzésünket 
választó szülők és tanulók bizalmában.
Köszönet érte.

Egy érdekvédő szervezet a két tannyelvű oktatás segítésére

Viszóczky Zsuzsanna 
tagozatvezető

iskoláknak próbál segíts

A 2001/2002. 
tanévben induló két 
tanítási nyelvű képzé
sünk sikere érdeké
ben iskolánk 2000- 
ben tagja lett egy 
országos Egyesület
nek. Az Egyesület 
neve: Kétnyelvű Is
koláért Egyesület 
(KIÉ), amely az első 
két tannyelvű iskolák 
megjelenésével egy 
időben jött létre, és 
amely a két tannyelvű 

éget nyújtani.

A KIÉ alapelvei
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

alkalmas arra, hogy eleget tegyen az általános 
iskolai és középiskolai oktatással szemben 
támasztott általános követelményeknek, és biz
tosítsa a tanulók magas szintű idegennyelv 
tudáshoz jutását. A kétnyelvű oktatási 
programok iskolafok- és iskolatípus-speci
fikusak, a tantárgyak, a nyelvek, illetve a 
rendelkezésre álló idő aránya céltudatos. A 
tanítási nyelvek tanórai használatának formája 
és tartalma stratégiai jelentőségű. A kétnyelvű 
iskolai oktatás mind a tanítástól, mind a 
tanulástól idő- és energiatöbbletet igényel, ezért 
bevezetése ott helyes, ahol az idegen nyelvet,

illetve az idegen nyelvűnek kiválasztott 
tantárgyakat magas szinten tanítani tudó, a 
pedagógia szakmából felkészült, elkötelezett 
pedagógusokra támaszkodhat, ahol a tantestület 
a kétnyelvű oktatás vállalásában egységes, 
továbbá ahol a tanárok a kétnyelvű oktatás új 
elméleti és gyakorlati eredményeinek beépí
tésére, a folyamatos önképzésre és innovációra 
is készségesek.

A kétnyelvű iskolát a társadalom igénye 
hozta létre és táplálja, ezért kitüntetetten 
törekszik a tanulói érdekek és igények 
figyelembe vételére. A képzés iránt 
megmutatkozó társadalmi bizalom alapját a 
sikeres tanulók építik tovább. A sikeres tanulás 
alapja a pedagógiai munka minősége, amelynek 
alapelvei között a gyermekek iránti bizalom, a 
nyitottság, a tolerancia, a támogatás, az 
esélyegyenlőség kap helyet, gyakorlatában 
pedig a differenciális, a tanulásszervezés és a 
reflektív tanítás érvényesül.

Az Egyesület célja

1. Tömöríteni mindazokat az egyéneket és jogi 
személyeket, akik a fentiek szellemével egyet
értenek.

A kétnyelvű iskolában ill. a kétnyelvű 
iskoláért tenni akarókat (egyéneket és közössé
geket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, 
stb.) munkájukban, feladataik ellátásában, érde
keik védelmében támogatni, segíteni.
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2 Erősíteni a kétnyelvű iskolák közötti együtt- 
ííködést, fejleszteni más külső intézményekkel

(egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi 
partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat, vagyis 
mindazt, amely a kétnyelvű tanítás-tanulás 
érdekeit szolgálja, amely - az eredményesség és 
a hatékonyság talaján - anyagi, erkölcsi illetve 
szakmai stabilitásához hozzájárul.

3 A kétnyelvű oktatás szakmai színvonalán 
őrködni, közreműködni abban, hogy a hosszabb 
idő óta kétnyelvű képzést folytatók ne 
fosszilizálódjanak, hanem képesek legyenek a 
megújulásra, az újabb iskolák pedig tovább
vigyék a jó kezdeményezéseket, tapasztalatokat, 
azaz, hogy az egyesületbe tartozó iskolák peda
gógusai tannyelv-pedagógiailag felkészültek 
legyenek.

4. Az Egyesület szakmai testületként is műkö
dik, lehetőség szerint védőernyőt nyújt tagjai
nak. Ugyanakkor célja az is, hogy ne legyenek 
az Egyesület tagjai nem megfelelő minőségű, a 
kétnyelvű oktatás hitelét romboló és össz- 
eredményességet jelentősen rontó iskolák.

5. Az Egyesület a kétnyelvű iskoláztatást érintő 
kérdésekben érdekvédelmet folytat, egységes,

szakmai, testületi álláspontot alakít ki, s azt 
képviseli.

Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok 
összessége, a Közgyűlés. A Közgyűlést szükség 
szerint, de - a jogszabályi előírásokat kivéve - 
legalább évente egyszer össze kell hívni.

A Közgyűlés a mindenkori jelenlévők 
egyszerű többségével hozza meg döntéseit, 
kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben az 
Alapszabály másként rendelkezik. A Közgyűlés 
szükség esetén nyelvi, iskolatípus stb. szerinti 
csoportokat alakíthat. Az itt végzett tevékeny
ség az Alapszabállyal összhangban kell legyen, 
s erről a Közgyűlésnek be kell számolni. Jelen
leg több mint 130 jegyzett tagja van az Egyesü
letnek.

Iskolánk minden Közgyűlésen 
képviseltette magát. A felmerülő problémákról 
tájékoztatunk, tájékozódunk és megoldásukról 
tájékoztatást kapunk. Az esetek többségében 
eredményesen terjeszt föl javaslatokat a Köz
gyűlés az OM és egyéb - az oktatással foglal
kozó - szervezetek felé.

Napjainkban különösen fontos, hogy egy 
ilyen érdekvédő szervezet tagjai legyünk, 
ugyanis az uniformalizálódás veszélyezteti a 
különleges vagy speciális képzéssel foglalkozó 
intézmények "rendeltetésszerű" működését.
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It’s Been a Privilige

A két tanítási nyelvű 
képzésben feltétel, 
hogy a gyerekeket 
anyanyelvi tanár is 
tanítsa, aki vagy az 
angol nyelvet, vagy 
valamelyik tárgyat 
tanítja azok közül, 
amelyeket a diákok 
angolul is tanulnak.

Kiss Kinőné 
igazgatóhelyettes

Elissa Mugarza anyanyelvi lektor Angli
ából érkezett az iskolánkba.
Magyarországra a SOL szervezeten keresztül 
került a két ország között érvényben lévő 
együttműködési szerződés alapján. így a 
2002/2003-as tanévben indult képzésben igen 
magas óraszámban tanította az első osztály 
minden tanulóját. A következőkben a vele 
készült interjút közöljük. Magyar nyelvre Batki 
Arnold fordította.

Elissa Mugarza 
angol nyelvi lektor

KissErnöné: A year has passed 
you arrived in Salgótarján.

generál opinionahout our 
students, the stajf?

Elissa Mugarza: It’s been a tremendous culture 
shock, It’s different from anything 1 have 
experienced before. The building is a solid good 
building fór a school, an important ingredient -  
strange as it may sound. Once you have a 
framework, you can proceed. The students are 
the most able students I have ever taught. The 
staff impressed me. I’ve never worked with 
people like this. They are very bright, able, 
individual.

Kiss Ernöné: What doyou think ahout the 
l e a r n i n g o f  English in our school?

Elissa Mugarza: To me it has presented a 
mixed picture. There are a variety of attitudes to 
English. I have found it very stimulating . It’s 
good to mix with people and communicate 
with them.

Kiss Ernöné: And now see the
language group.Do you rém ember the 
heginning of theirstudies in Bolyai János
Gimnázium? What were they like?

Elissa Mugarza: 1 was surprised by the 
outstanding intellectual ability of students I had 
to work with. They are charismatic individuals. 
They were fully aware of the programme. 
They had a huge rangé of abilities. They were 
too wide fór the conventional net.

Kiss Ernöné: What progress did they make last 
year?

Elissa Mugarza: Progress has been made and 
in somé individual cases outstanding progress. 
The top students were able to regulate their own 
learning and proceed on their own terms.

Kiss Ernöné: What ahout language skills? 
Have they improved?
Elissa Mugarza: I see the students as
individuals. Somé of them are very good, 
indeed, at spoken English.
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They are more confident. It’s completely 
natural to discuss anything in English in e.g. a 
maths lesson. They do it without a trace of self-
consciousness.

Kiss Ernöné: Whatare the 
type of education?

Elissa Mugarza: Globalization is a fact.
English is a médium. Any kind of intellectual 
development in any direction is education. 
Therefore it has value fór me. It’s intellectual 
growth fór its own sake, and education has 
always been about intellectual growth fór its 
own sake, whether intended or nőt.

Kiss Ernöné: What didyou enjoy the most?

Elissa Mugarza: I enjoyed doing Olivér Twist 
with them because it brought them together.

Kiss Ernöné: How w o u l d y o u  
opinion in a nutshell?

Elissa Mugarza: I would like to acknowledge 
the work of the teachers, a willingness to 
embark upon órai and written preparation. I 
enjoyed negotiating with them. It’s been an 
intellectual challenge and experience fór me 
and tremendously rewarding. It has been a 
once-in-a-lifetime experience.

Kiss Ernöné: Thank you very

Megtiszteltetés, hogy itt lehetek

Kiss Ernöné: Egy év 
azóta, hogy 

Salgótarjánba érke
zett. Mit gondol álta
lában az iskolánkról, 
a diákokról és a 
tanári karról?

Elissa Mugarza:
Óriási kulturális 
sokk-ként éltem meg 
az eddigieket. Külön
bözik mindentől, amit 
korábban megtapasz
taltam. Az iskolának 
egy jól megépített 

épület ad otthont, ami -  bármilyen furcsán is 
hangzik -  fontos összetevő. Amint megvan 
valaminek a váza, tovább lehet haladni. A 
diákok a legrátermettebb tanulók, akiket valaha 
tanítottam. A tanári kar nagy hatással volt rám. 
Még sosem dolgoztam ilyen emberekkel, 
fagyon okosak, hozzáértők, egyéniek.

Kiss Ernöné: Mit gondol az iskolánkban folyó 
angoltanulásról?

Elissa Mugarza: Számomra vegyes képet
mutat. Sokféleképpen viszonyulnak az angol 
nyelvhez. Ezt nagyon ösztönzőnek találom. Jó 
emberek között forogni és kommunikálni velük.

Kiss Ernöné: És most lássuk a két tanítási
nyelvű csoportot! Emlékszik arra, amikor
elkezdték tanulmányaikat a Bolyai János 
Gimnáziumban? Milyenek voltak?

Elissa Mugarza: Meglepett, hogy milyen
kiválóak azoknak a diákoknak az értelmi 
képességei, akikkel együtt kellett dolgoznom. 
Karizmatikus egyének, akik teljesen tisztában 
voltak a képzés lényegével. Rendkívül sokféle 
képességgel rendelkeztek, amelyek túl széles 
skálájúak voltak a hagyományos keretekhez.

Kiss Ernöné: Mennyit fejlődtek az elmúlt
évben?

Elissa Mugarza: Én egyénekként tekintek a 
tanulókra.

Batki Arnold 
angoltanár
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Néhányuk tényleg nagyon jól beszél angolul. 
Nagyobb az önbizalmuk. Teljesen természetes, 
hogy bármit angolul beszéljenek meg pl. egy 
matekórán, s ezt úgy teszik, hogy nyoma sincs 
feszélyezettségnek.

Kiss Ernőné:Mik az előnyei az ilyen típusú
oktatásnak?

Elissa Mugarza: A globalizáció tény. Az angol 
nyelv egy közvetítő eszköz. Ha bármilyen 
irányú, bármiféle értelmi fejlődés megy végbe, 
akkor oktatásról beszélünk. Ezért az számomra 
értékes. Önmagáért való szellemi gyarapodásról 
van szó, és az oktatás mindig is az önmagáért 
való szellemi gyarapodásról szólt, akár 
szándékoltan, akár nem.

Kiss Ernőné: Mi tetszett a legjobban?
Elissa Mugarza: Nagyon szívesen csináltam 
velük a Twist Olivért, mert összekovácsolta 
őket.

Kiss Ernőné: Hogyan foglalná össze dióhéjban 
a véleményét?

Elissa Mugarza: Szeretném kifejezni elismeré
semet a tanárok munkájával kapcsolatban, 
amiért készek belefogni a szóbeli és írásbeli 
felkészítésbe. Szívesen egyeztettem velük. 
Ittlétem szellemi kihívás és tapasztalat 
számomra, amitől rendkívül sokat kaptam.
Ez egy olyan élmény, ami az életben csak 
egyszer adódik.
Kiss Ernőné: Köszönöm szépen.

Megyei idegen nyelvi szakmai nap

Nagyszabású 
megyei rendezvény 
megszervezésére vál
lalkoztak iskolánk 
idegen nyelvtanárai 
2002. október 28-án 
közösen a Nemzeti 
tankönyvkiadóval. A 
meghívott vendégek 
körülbelül negyven 
fő: Nógrád megye
angol szakos tanárai, 
Barta Károlyné a 
Nemzeti tankönyvki
adó marketing osz
tályvezetője, Szabó 

János a Nemzeti tankönyvkiadó Nógrád me
gyei referense, Szűcsné Zagyi Anna Sagótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatá
si Iroda megbízott vezetője, Kéri Márta Nóg
rád megye angol szaktanácsadója. Azzal a cél
lal, hogy minél többen tájékozódhassanak az 
angol két tanítási nyelvi képzési forma mibenlé
téről, nyitottá tettük iskolánkat, nyitottá tettük a 
képzést. Az érdeklődők számára kétszer is mód 
nyílt arra, hogy betekintést nyerjenek: a nyílt 
hét keretében, valamint az idegen nyelvi

szakmai napon, ahol bemutató órákat láthattak 
és az ezt követő konzultáción vehettek részt

Az érdeklődők megtekinthettek egy 
történelem (célnyelvű) órát Gedőcziné Berger 
Mária irányításával, és egy angol (célnyelvi) 
órát Kiss Ernőné vezetésével.

A történelem óra anyaga Mezopotámia 
és Egyiptom összehasonlítása volt rendszerező, 
összefoglaló óra keretében, ahol különböző 
feladatokat oldottak meg a tanulók térképek, 
szemelvények segítségével.
Szakkifejezéseket, évszámokat határoztak meg 
kártyák segítségével. Kulturális és 
művészettörténeti háttérismeretről adtak számot 
képek, rövid kis idézetek segítségével.
Alig hogy elindult a képzés 2002. szeptember 
elején, még két hónap sem telt el, és már 
természetes a tananyag idegen nyelven történő 
elsajátítása. Erről meggyőződhetett a népes 
látogató sereg.

Azt hiszem, joggal állíthatjuk, hogy 
azok, a kétkedők, akik eljöttek, saját szemükkel 
és fülükkel tapasztalhatták, hogy az angol nyelv 
mint eszköz a szaktárgyi órán jól működik.

Zsiveráné 
Fekete Borbála 

angol nyelvi 
munkaközösség-vezető
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Az angol órán a kommunikációé volt a 
főszerep. A tanulók különböző típusú feladato
kat végeztek; előzetes feladatként plakátot kel
lett készíteniük graffiti stílusban, mivel ez volt 
az egyik téma. A szaktanár különböző techni
kákat alkalmazott, pl. pármunkát, csoportmun
kát. Valamint megvitatták, hogy mitől is jó egy 
történet. Szemmel láthatóan a tanulók szívesen 
végzik ezeket a típusú feladatokat. Nem okozott 
számukra gondot idegen nyelven megszólalni 
még a nagyszámú látogató közönség előtt sem.

Az önálló projekt -  munkát igénylő 
feladatok végzése közben bizonyították 
kreativitásukat is.

A bemutató órákat követő konzultáción 
a résztvevők egy rövid tájékoztatót hallgathat
tak meg az angol két tanítási nyelvű képzésről 
Zsiveráné Fekete Borbála előadásában, ahol 
elhangzottak többek között a következők:

„Ez a képzési forma egy jó lehetőség, 
aminek segítségével olyan nyelvi szintre juthat
nak el a tanulók, amely lehetővé teszi számukra, 
hogy akár magyarul, akár angolul képesek le
gyenek leendő hivatásukban helytállni az Euró
pai Unióhoz csatlakozott Magyarországon vagy 
külföldön. Az Európai Unió igényeinek megfe
lelően az iskolai nyelvtanítás célja a többnyel
vűség elérése, vagyis legalább egy idegen nyelv 
nek az anyanyelvi szinthez közelítő ismerete.” 
„A két tanítási nyelvű képzésben a tanulók

eszközként használják a nyelvet más tudo
mányterületek tanulmányozásában.”

Az órán tapasztaltakkal kapcsolatos 
hozzászólásokban elhangzott a vendégek 
részéről, hogy a tanulók jó nyelvi szinten 
vannak, sokat fejlődtek a két hónap alatt. Magas 
szakmai szintű, tudományos igényű történelem 
órát láttak, amely teljesen angol nyelvű volt. A 
tanóra már az új szemléletű történelem tanítás 
jegyében zajlott, ami az új kétszintű érettségire 
készít. Érdeklődtek a képzéssel kapcsolatban 
felmerülő nehézségekről is.

Az igazgató és a képzésben tanítók 
válaszaiban elhangzott többek között, hogy a 
tankönyv problémája okoz nehézséget, ezért a 
tanítás kemény munka a szaktanár számára. Az 
előkészítő sokat segített a szintre hozásban. A 
tanulók igen nyitottak, fogékonyak, kreatívak, 
akarnak tanulni, és sokat fejlődtek a két hónap 
alatt. Ez köszönhető a sok nyelvi órának (9 
angol és 9 szakmai), és a sok csoportbontás is 
növeli a tanóra hatékonyságát.

A rendezvény is bizonyította, ez 
tehetséggondozó képzés, ahol a nyelv eszköz, 
nem cél, lehetőséget biztosít a tanulóknak a 
felvételire való felkészülésre 11. évfolyamtól 
magyar nyelven is fakultációs órakeretben.

Mindenképpen hasznosnak ítéltük ezt a 
rendezvényünket és a későbbiekben folytatni 
szándékozzuk a hasonló események szerve
zését.
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Az angol nyelvi előkészítő tanfolyam tapasztalatai

1. kurzus -  2001/2002.
-  8. évfolyam -  4 intenzív csoport

Vegyes előképzettsé
gű csoportok voltak, 
ennek ellenére jól 
tudtak együtt dolgoz
ni, a jobbak voltak a 
követendő minták. 
Önmagához képest 
mindenki fejlődött. A 
legtöbbet hallásérté
sük javult ( ez a 
legkevésbé fejlesztett 
készség az általános 
iskolákban a kollé
gák tapasztalatai 
szerint ). A szaktaná
rok sikeresnek tartják 
az előkészítőt, jó 

megoldásnak bizonyult a heti óraelosztás és a 
havi egy szombat. Úgy érzékelték, hogy a gye
rekek szívesen jártak az előkészítőre. Nem tan
órai formában sokat tanultak a foglalkozásokon.

Megízlelték, milyen az intenzív tanulás, 
ami a két tanítási nyelvű képzésben is jelen van. 
A tanulók is úgy nyilatkoztak, hogy nagyon 
hasznos volt az előkészítő, sokat fejlődtek és 
sokat gyarapodott angol nyelvi tudásuk. El
mondásuk alapján az általános iskolai munkájuk 
is fejlődött, sokkal kevesebbet hibáztak.

A csoportba járók most is megállják a 
helyüket, az előkészítőn tanultakra lehet építeni 
a 9. évfolyam óráin is.

Székyné
dr. Sztréini Melinda

igazgató

2. kurzus - 2001/2002-2002/2003. 
7-8. évfolyam - 3 csoport

Két csoport két éves képzésben vett részt, egy 
csoport egy éves intenzív képzéssel dolgozott. 
Mindhárom csoportba vegyes előképzettségű 
tanulók jártak.

A két kétéves csoportban nagyobb volt a 
lemorzsolódás, többen a szülők kívánságára 
kezdték meg a tanulást, mások csak az ingyenes 
nyelvtanfolyamot látták benne, néhányan jó

időtöltésnek gondolták. Az intenzív csoport 
munkamorálja lényegesen jobb volt, ők vala
mennyien a két tanítási képzésben szerettek 
volna tovább tanulni, ezért választották a kur
zust. Nagy részük be is került a képzésbe. A 
kurzust befejező tanulók komoly munkára is 
alkalmasak, sokat fejlődtek, minden nyelvi 
készségben komoly előrelépés volt megfigyel
hető. Lelkes, érdeklődő csoportokká alakultak.

A diákok hasznosnak ítélték meg a 
foglalkozásokat, néha megerőltetőnek érezték a 
terhelést, de két év távlatában, ill. a szombati 
foglalkozások elhagyása után már egyenlete
sebbnek érezték a terhelést.

A szaktanárok összegzett véleménye a 
tanfolyami formáról

A tanfolyamok sikerét alapvetően 
befolyásolja, hogy milyen képességű, tudású 
gyerekek kerülnek be. Az érdeklődés és a 
távlati célok hiánya beszűkíti a szaktanár 
lehetőségeit. Fontos, hogy a csoportvezető tanár 
felismerje, a nyelvtudás, a nyelvhasználat mely 
területét kell fejleszteni az adott csoportban.

A kialakított gyakorlat -  az előkészítőt 
vezető tanárok viszik tovább a két tanítási 
nyelvű osztályban az angol nyelv tanítását -  jól 
beválik immár második éve, hiszen a tanárok 
ismerik a tanulók nagy részének nyelvi szintjét, 
és 6 évig egy kézben marad a tanulók nyelvi 
képzése.

Az előkészítő a két év alatt kitartást igé
nyel, de nem kíván nagyobb erőfeszítést a tanu
lótól, mint bármi más órán kívüli tevékenység- 
De célját csak akkor éri el, ha rendszeres 
óralátogatás, felkészülés áll mögötte.

A délutáni előkészítő létjogosultságát 
még az is alátámasztja, hogy nem „iskola
formában”, tehát nem tanórai formában tanul
nak, ennek is varázsa van. Jó a hangulat, hasz
nos az együttlét, új barátságok szövődnek, nem
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keU félni a rossz jegytől, a dicséret szinte
szárnyakat ad nekik.

A szaktanárok elsősorban azokat a 
készségeket fejlesztik, amelyre a két tanítási 
képzésünk elején a legnagyobb szükség van.

Megtanulnak párban, csoportban 
dolgozni. Kiszakadnak az általános iskolai 
csoportjukból, és olyan gyerekekkel tanulnak 
együtt, akiket érdekel az angol nyelv, akik 
tanulni akarnak, akik szívesen áldozzák 
délutánjaikat azért, hogy többet tudjanak. Mivel 
önként vállalják, igyekeznek jól teljesíteni. 
Ahogy az általános iskolákban is fejlődik a 
nyelvoktatás, úgy lesz nekünk is jobb 
helyzetünk, mert egyre biztosabb alapokra lehet 
majd egyre több gyerek esetében számítani.

Elvesztegetett idő lenne ilyen 
felkészültségű és tudású gyerekekkel ún. 
nulladik évet kezdeni. A két elindult két tanítási 
nyelvű képzésben részt vevő osztály eddigi 
eredményei, munkájuk, tudásuk is azt igazolja, 
hogy van létjogosultsága ennek a tanfolyami 
formában történő felkészítésnek.

Tanulói vélemény az előkészítőről

( Idézet az Angolórák a „hegyen” c., a Nógrád 
Megyei Hírlap 2003. márc. 20. számában meg
jelent cikkből, melyet a tanulók önállóan, gya
korlatilag a mi tudtunk nélkül fogalmaztak meg, 
és jelentették azt meg a fent nevezett lapban ) 
„Számunkra nagyon sokat jelentettek ezek az 
órák, ahol alaposan megismerkedtünk az angol 
nyelvtannal, az angolok szokásaival, életmódjá
val. Gyarapodott a szókincsünk, megalapoztunk 
egy biztos tudást, s ami szintén fontos, a lanfo- 
lyamot ingyen végezhettük. Az általános isko
lában az angol dolgozataink jobban sikerültek. 
Az órák kellemes hangulatban teltek.”

„Megismertük és megszerettük a Bolyai 
János Gimnáziumot. Minden hétfői és csütörtö- 
1 napunk nagy várakozással telt, kíváncsiak

voltunk, milyen érdekességeket tartogat 
számunkra a következő angolóra.”
„Köszönjük az iskolának ezt a fantasztikus 
lehetőséget,...”

Angolórák a „hegyen”
Nemrég fejeződött be az angol 

két tannyelvű előkészítő tanfolya
munk, amelyet a salgótarjáni Bo- 

• lyai János Gimnázium szervezett. 
Hetente kétszer három órában, 
esetenként szombaton tanultuk 
az angol nyelvet. Számunkra na
gyon sokat jelentettek ezek az 
órák, ahol alaposan megismerked
tünk az angol nyelvtannal, az an- 

1 golok szokásaival, életmódjával. 
Gyarapodott a szókincsünk, meg
alapoztunk egy biztos tudást, s 
ami szintén fontos: a tanfolyamot 
ingyen végezhettük el. Az általá
nos iskolában az angol dolgozata
ink jobban sikerültek. Az órák kel- 
lemes hangulatban teltek, s ez kö- 

i szűnhető a fantasztikus angolta- 
námőnek, Kiss Emónének, aló 
összekovácsolta a csoportot.

Megismertük és megszerettük 
a Bolyai János Gimnáziumot.

Minden hétfői és csütörtöki na
punk nagy várakozással telt, kí
váncsiak voltunk, milyen érde
kességet tartogat számunkra a kö
vetkező angolóra. Nagyon meg
szerettük egymást és a tanárnőt 
ez alatt a fél év alatt. Ezért ajánl
juk ezt a tanfolyamot minden 
olyan gyereknek, aki szereti ezt a 
nyelvet és szívesen áldozna pár 
diát a szabad idejéből a nyelvta
nulásra. Egy életre szóló emlékkel 
és tudással gazdagodhat.

Megéri, mert jól fogod érezni 
magad ebben az iskolában. Pró- j 
báldmegTeis!

Köszönjük az iskolának ezt a 
fantasztikus lehetőséget, és kö
szönjük Éva néninek a fáradságos 
munkát!

KOND*C$ÍAON,HUftZAllRÉXA, BALÁZS

BETTINA, VARGA LALA, KtUjNÁK VERONIKA, 

________  PPWBMWA TANULÓ* I

Talán ez a kedves hangú cikk is hozzájá
rult ahhoz, hogy az erre a tanévre hirdetett 
előkészítőre 90 kisdiák adta be jelentkezését, 
közülük 54 tanulót tudtunk fogadni az 
előkészítőre. Az sem elhanyagolható tény, 
hogy az előkészítőre jelentkezettek tudásszintje 
egyre magasabb, egyre jobb képességű 
gyerekek közül tudunk válogatni. Úgy tűnik, 
kezd egyre ismertebbé és népszerűbbé válni az 
előkészítő tanfolyam és a képzés egyaránt.
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Két tanítási nyelvű képzés 
(statisztikai adatok)

Előkészítő tanfolyam

2001/2002. -  egy éves intenzív tanfolyam 8. osztályosok számára
61 tanuló kezdte az előkészítőt 4 csoportban a Bolyaiban(össz.jelentkező:64 fő) 
42 tanuló a Bolyaiban folytatta tanulmányait:
15 tanuló a két tanításiban
27 tanuló más képzésben ( 18 fő -  haladó angol, 9 fő -  egyéb )

2001/2002 -  2002/2003.- két éves tanfolyam 7-8. osztályosok számára
50 tanuló kezdte az előkészítőt 3 csoportban a Bolyaiban(őssz.jelentk.:S0 fő)
23 tanuló a Bolyaiban folytatta tanulmányait:
11 tanuló a két tanításiban
12 tanuló más képzésben ( 4 fő -  haladó angol, 5 fő -  egyéb, 3 fő -  hatoszt. )
32 tanuló járt előkészítőre 2 csoportban a Gagarinban
19 tanuló folytatta tanulmányait a Bolyaiban 
9 tanuló a két tanításiban

10 tanuló más képzésben (10 fő -  haladó angol) 
összesen: 82 előkészítős tanulóból

42 fő került a Bolyaiba, ebből:
20 fő a két tanításiba 
22 fő más képzésbe

2002/2003 -  2003/2004. -  két éves tanfolyam 7-8. osztályosok számára(össz.jelentk.:3<5 fő)
35 tanuló kezdte az előkészítőt 2 csoportban a Bolyaiban
16 tanuló járt előkészítőre 1 csoportban a Gagarinban

2003/2004. -  2004/2005. -  két éves tanfolyam 7-8.osztályosok számára (össz.jelentk.:9ö fő) 
54 tanuló kezdte meg a tanfolyamot 3 csoportban a Bolyaiban 
33 tanuló kezdte meg a tanfolyamot 3 csoportban a Gagarinban
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Két tanítási nyelvű képzés 
( statisztikai adatok)

Négy osztályos gimnáziumi képzés

200212003. 9.cosztály

46 tanuló jelentkezett a képzésre 
17 tanuló került be a képzésbe, ebből 
15 tanuló járt előkészítőre 
2 tanuló nem járt ( 1 fő Szlovákiából jö tt)

12 tanuló inkább a haladó angolos képzést választotta

A felvettek ( 17 fő ) iskolák szerinti megoszlása:
Kodály -  7 fő 
Gagarin -  4 fő 
Petőfi -  2 fő
Bátki, Bolyai, Dornyay, Kármán (Szlovákia) -  1-1 fő

2003/2004. 9.c osztály

40 tanuló jelentkezett a képzésre
27 tanuló került be a képzésbe, ebből
20 tanuló járt előkészítőre ( U f ó -  Bolyai, 9 fő Gagarin )

7 tanuló nem járt ( 2 fő Amerikában tanult, 1 fő Szlovákiából jö tt)

2 tanuló választotta inkább a haladó angolos képzést

A felvettek ( 27 fő ) iskolák szerinti megoszlása:
Gagarin — 10 fő 
Rákóczi -  6 fő 
Kodály -  5 fő 
Erkel (Bt.) -  2 fő 
Amerika -  2 fő 
Beszterce -  1 fő 
Szlovákia -  1 fő
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Minőségfejlesztés a két tanítási nyelvű képzésben

Az angol-magyar két 
tanítási nyelvű képzés 
indítását a minőség
fejlesztési csoport is 
kiemelt figyelemmel 
kísérte. Egy új képzé
si formában rendkívül 
fontos, hogy a fel
merülő problémákat 
azonnal észrevegyük, 
és megtegyük a szük
séges lépéseket a 
megoldás érdekében.

Ehhez először 
meg kellett ismernünk 
a képzés sajátosságait.

Két tanítási nyelvű órákat látogattunk, 
videóra rögzített órarészleteket néztünk meg, 
közös munkamegbeszélést tartottunk a két 
tanítási nyelvű képzésben tanító kollégákkal.

Kidolgoztunk egy szempontrendszert, 
amely alapján kéthavonta kollégáink elkészít
hették jelentésüket a tanulók munkájáról és az 
esetleges nehézségekről. Ezeket a jelentéseket 
folyamatosan összesítettük, félévkor pedig fel
mérést végeztünk a tanulók között. Ennek célja 
az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen 
problémákat vet fel ez a képzési forma, milyen 
nehézségekkel kell megküzdeniük az ott 
tanulóknak, és nem utolsósorban, hogyan érzik 
magukat diákjaink.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az első 
félév történései mennyiben esnek egybe a 
tanulók várakozásaival. A mérés gyakorlati 
haszna és jelentősége pedig az volt, hogy a fel
vetett problémákat idejében lehetett orvosolni.

A mérést kérdőíves módszerrel végez
tük. A kérdéseket úgy állítottuk össze, hogy 
azok lefedjék a tanulási folyamat egészét.

A feltett kérdések az angol nyelven 
oktatott tárgyakra, az angol nyelvre és a tanulók

tanulási szokásaira vonatkoztak. Kíváncsiak 
voltunk arra, hogy mi okozott nehézséget az 
angol nyelv és az angol nyelven tanult 
tantárgyak tanulásában, megkapják-e a 
szükséges segítséget tanáraiktól a nehézségek 
leküzdéséhez, mennyit tanulnak otthon naponta, 
és ennek hány százalékát teszi ki az angol 
nyelven tanult tárgyak tanulása.

Érdeklődtünk a tanulási módszereikről, 
kértük, mondják el véleményüket a lektor órái
ról valamint a képzés egészéről.

A tanulók mindegyike úgy érezte, hogy 
sokat fejlődött a nyelvtudása.

Közülük sokan úgy ítélték meg, hogy ez 
egyaránt vonatkozik a beszédkészségre, a 
hallásértésre és az írásbeli kifejezőkészségre is.

Az angol nyelven tanított tárgyak 
tanulásában a szakszókincs megjegyzése, míg 
az angol nyelv tanulása során leginkább a 
nyelvtan tanulása okozott nehézséget.

A tanórán kívüli tanulás időtartamát 
átlagosan a napi 3 órában jelölték meg, és ennek 
kb. 50%-át fordítják az angol és az angol 
nyelven tanult tantárgyak tanulására.

A válaszokból az derült ki, hogy egyér
telműen hasznosnak tartják a lektor óráit.

Véleményük szerint az, hogy angol 
anyanyelvű tanárral kommunikálhatnak, nagy
ban hozzájárul szókincsük fejlődéséhez, a hal
lásértés és a szóbeli kifejezőkészség javításá
hoz.

A tanulóknak igen pozitív a véleményük 
a képzésről a nehézségek ellenére is. A 
válaszokból kiderült, hogy nagy többségük 
számított rá, hogy nehéz lesz. Ennek ellenére 
nem bánták meg, hogy ide jelentkeztek, jól 
érzik magukat az iskolában. Úgy gondolják, 
hogy sokat fejlődött a nyelvtudásuk, biztos 
nyelvi tudást szerezhetnek itt, és ez segíteni 
fogja őket pályájukon.

Reszoly Gusztávné 
minőségfejlesztési 
csoport vezetője
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Diversity in the English Lessons

A 9. c osztály 
az első iskolánkban, 
amelyik két csoport
ban, két tanítási - 
nyelvű képzésben 
vesz részt. Az idegen 
nyelvi Bolyai Kör 
lehetőséget nyújtott 
arra, hogy az iskola 
diákjai előtt számot 
adhassunk tudásunk
ról.

Osztályunk 
egyik csoportja Kiss 

Emőné tanárnő vezetésével részt kívánt venni 
ezen a jeles eseményen, és nekifogtunk a készü
lődésnek. Érdekes témák után kutattunk, amely 
alapján angol nyelvű kiselőadásainkat készíthet
tük volna el. Hosszas keresés, és sok-sok felve
tés után mégis úgy döntöttünk, hogy a 
„Streetwise Intermediate" című tankönyv feje
zeteit dolgozzuk fel, mivel a tankönyvünk érde
kes, változatos cikkei közül mindenki a maga 
egyéniségének, illetve érdeklődési körének leg
inkább megfelelő témát választhatta ki. Témá
ink között szerepelt például, hogy tényleg mű
vészet-e a graffíty, illetve kifizetődő-e a bűnö
zés. Az előadásra két hetünk volt felkészülni, de

az ténylegesen csak az előadás napján nyerte el 
végső formáját.

Eljött a bemutatkozás napja. 
Előadásunk technikai felelőse Barkó 
volt, aki a kivetítőt, illetve a zenéket kezelte. 
Előadásunk műsorvezetője Szikora Zsolt volt, 
aki átvezető szövegeivel kapcsolta össze az 
előadásokat. Az első előadó Nagymezei Anna 
volt, aki a graffítyről tartott előadást. Ezután én 
következtem, és a félelmek rejtelmeibe 
vezethettem be a hallgatókat, mielőtt 
Annamária megmutathatta, hogyan használjuk a 
jobb agyféltekénket.

Ezt követően Bencze Anikó pórul járt 
bűnözők ballépéseit mesélte el, majd Tácsik 
Péter a harcművészetek világába kalauzolta el a 
hallgatókat. A műsor utolsó előadója Nagy 
Tibor volt, aki sztárokról és fanatikus 
rajongóikról beszélt.

Szerintem osztatlan sikert arattunk. 
Később értesültünk róla, hogy előadásunk 
olyannyira elnyerte a tanári kar tetszését, hogy a 
Bolyai Napok tudományos ülésszakán újra 
előadhattuk műsorunkat. Ez a szereplés is 
remekül sikerült. Az eredményünk bizonyítja, 
hogy csoportunk egy kis együttműködéssel 
remek teljesítményre képes.

Knizse Péter
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n 4  két tanítási nyelvű képzés
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A csoporttal a 
Streetwise 

Intelmed iate 
tankönyvből 

tanulunk. A
könyv magazin- 
szerűen épül fel, 
érdekes témákat 
dolgoz fel és 

mindenféle 
készséget egy
formán fejleszt. 
Szókincse magas-

Kiss Ki nőné szintű, a feladatok
angoltanár sokfélék és sokszí

nűek. Erőteljesen épít a tanulók projekt
munkájára. Ebből a tankönyvből a tanulás nem 
mechanikus, nem unalmas, hanem élvezetes, 
érdekes és a tanulók kibontakoztathatják kreati
vitásukat, egyéni elképzelésüket is. A fiatalokat 
igazán érdeklő témák közül mindenki kedve 
szerint választhatott, hozzáolvasott, átgondolta, 
és úgy gondolom, sikerült könnyedén, különö
sebb feszélyezettség nélkül beszélgetni az inter
jút vezető tanulóval. Bemutatkozásuk élmény
szerű és imponáló volt.

Turcsányi Mariann 
a Bolyai Kör 
vezető tanára

az első két tanítási nyelvű 
osztály bemutatkozását a 
Bolyai Körön. A csoport 
tanulói az órai munka sok
színűségét igyekeztek meg
mutatni. Interjú keretében 
olyan természetességgel me
séltek feldolgozott kedvenc 
témakörükről angolul, hogy 
az egy külső laikus hallgató

számára élvezetes volt.
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Pillanatképek a ködös Albionból

Seres Noémi 
Oláh Krisztián

Világhírű, történelmi jelentőségű műem
lékek, pezsgő élet, megánnyi náció és kultúra 
egy nyüzsgő metropoliszban. Egy ezeréves tör
ténelmű, ezerarcú, ezerszer ezer újraélhető cso
dával büszkélkedő hatalmas olvasztókemence, 
melyet gyakran puritán egyszerűséggel a ködös 
Albion aortájaként aposztrofálunk. Valójában 
többről van szó, mikor Londonról beszélünk. 
Egy komplex értékről, egy mérföldkőről, egy 
ahhoz hasonló élményről, mely egy kirakós 
játék utolsó darabjának helyére kerülését követi. 
London egy ilyen mozaik.

Mi, gimnáziumunk két tanítási nyelvű 
képzésben résztvevő 9.c osztályosok és néhány 
magában kalandvágyat és ambíciót érző tanuló, 
ábban a szerencsés helyzetben lehettünk, hogy 

tíznapos tanulmányi kirándulás keretein 
e*ül ismerkedhettünk Londonnal, látványossá

gaival.
Utazásunk értékét, élményszerűségét 

n°velve úti célunkat brüsszeli kitérőt követően

értük el, hazafelé vezető utunkat pedig a francia 
főváros, Párizs érintésével tettük (még) színe
sebbé.

így a brit főváros látnivaló mellett mó
dunk volt a brüsszeli Szent Mihály templom 
ódon falai és rózsaablakai közt sétálni, az impo
záns főtér peremkövein verébként ülve galam
bot etetni, megmászni a világhírű Eiffel-tornyot, 
látni a Diadalívet vagy pásztázni a Pazar párizsi 
panorámát a Sacre Coeur dombjáról. A két 
Brüsszelben és Párizsban töltött naphoz önma
gában is számos kellemes élmény kötődik, ám 
angliai látogatásunk- talán a hosszabb időtar
tam, talán más miatt -  ezt is felülmúlja.

Londonban töltött napjaink alatt a 
nevezetességek mellett az angol nyelvvel 
magával is ismerkedtünk. Délelőtt egy helyi 
nyelviskola ideiglenes diákjaiként koptattuk a 
padot, a délutánt pedig városnézéssel töltöttük.

Az iskola „rusztikus” hangulata, ütött- 
kopott falai nem sok jóval kecsegtettek, ám 
odabenn annál nagyobb szeretettel fogadtak 
bennünket. Sokunkat meglepett -egyébként 
hűvösnek hitt- angol vendéglátóink vendégsze
retete, közvetlensége. A tanórák, melyek 
leginkább baráti beszélgetéshez hasonlíthatók, 
elsősorban a beszédkézség fejlesztését célozták.

Délutánonként, a kemény munka 
megérdemelt jutalmaként nem kisebb fába 
vágtuk fejszénket, minthogy meghódítjuk 
Londont és főbb nevezetességeit.

E fába fejszénk olykor csaknem beletört 
a kiszámíthatatlan angol időjárás és egyéb lo
gisztikai feladatok pontatlan feltérképezése 
miatt, de lelkesedésünk mindvégig töretlen ma
radt és elszántságunkat végül siker koronázta.
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Végigsétáltunk Greenwichiben a 
világhírű nulladik hosszúsági körön, kis híján 
eltévedtünk Windsorban,

etettünk galambot Nelson admirális átható 
tekintete közepette a Trafalgar Square-n, tömött 
sorokban figyeltük az őrségváltást a 
Buckingham Palace előtt, tátottuk szánkat a 
Westminster Abbey falai közt, hűsöltünk a 
Hyde park fáinak árnyékában és, hogy itthon 
maradt bajtársaink és szeretteink is részesei 
lehessenek e katarzisszerü élménynek alaposan 
bevásároltunk a Piccadily Circus, a Regent 
Street vagy a Covent Garden valamely üzle
tében.

fish’n’ chips-et majszolva elhaladtunk a Houses 
of the Parliament és Big Ben árnyékában,

London legnépszerűbb látványosságai 
közül megtekintettük a történelmi múltú Tower 
of Londont, amely az évszázadok során királyi 
lakhely, kincstár és börtön is volt. Pazar 
öltözetű Beefeater-ek napjainkig tekintélyt 
parancsolóan, sziklaszilárd fegyelemmel őrzik 
az épületegyesület és a koronázási ékszereket, 
melyeket mi is testközelből láthattunk. A 
páncélteremben hatalmas kivetítőn követhettük 
a korona történetét és újraélhettük többek között
II. Erzsébet koronázási ceremóniáját.

Olthatatlan tudásszomjjal megáldott lel
kes csapatunknak lehetősége nyílt műveltsége 
elmélyítésére, kalandozásaink során ugyanis a 
világhírű British Museum-ba is ellátogattunk.

A múzeum és tárlatai önállóan is kisebb 
értekezés tárgyát képezhetnék, mi a teljesség 
igénye nélkül, töredékét láttuk csupán a 
megannyi egyedülálló és érdekes kiállításnak, a 
távol keleti és egyiptomi részleg azonban így lS 
maradandó nyomokat hagyott sokunkban.
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Szintén nagy népszerűségnek örvendett 
körünkben -és ezért említést érdemel -  London 
Eye, valamint a Madame Tussaud’s panopti
kum. Előbbi -mely egy óriáskerék -fantasztikus 
képet adott 100 méter magasságból is végtelen
nek tűnő Londonról, és az effajta látvány és az

üvegkalitkák okozta szabad-ságérzet mind- 
annyiunkat lenyűgözött.

Utóbbi fantasztikus viaszszobraival 
nyerte el tetszésünket. Nem minden ember 
mondhatja el magáról, hogy megveregethette 
Dávid Beckham vállát, vagy hogy testközelből 
vehette szemügyre Kylie Minogue idomait...

A délelőtti tanulás, a délutáni városnézés 
sokat vett ki belőlünk, a regenerációt és angol 
nyelvtudásunk fejlődését, elmélyítését elő
segítendő a nap hátralevő részét wimbledoni 
családoknál töltöttük. A családokkal töltött idő 
üde színfoltja volt utazásunknak, alkalmi 
vendéglátóinkat majd ’mindannyiunk számára 
őrzi egy kellemes emlék, egy gesztus, egy 
apróság, mely a sok-sok látnivaló és tanult 
újdonság mellett elkísér minket a továbbiakban.

El fognak kísérni az elsajátított ismere
tek. Az idegen nyelvek ismerete, használata 
követelmény magunkkal szemben, követelmény 
az integráció rögös útján...

Az úton, ahol akkor érhetünk el igazi 
sikereket, ha körülbástyázzuk magunkat olyan 
közösen átélt kellemes pillanatokkal, amilyenek 
e kirándulás élményei voltak.

Élmény volt számunkra bebarangolni 
Londont, új dolgokat kipróbálni, új barátságokat 
kötni és régieket felmelegíteni... nemcsak néz
ni, hanem látni. Kívánunk nektek, önöknek 
hasonló élményeket, erős bástyákkal kikövezett 
utat!

37



A két tanítási nyelvű képzés

Összefoglaló a két tanítási nyelvű tagozat 2002/2003. tanévi munkájáról

A csoport 17 
fővel indult (8 fiú, 9 
leány).
A követelményeknek 
megfelelően 3 tantár
gyat tanulnak cél
nyelven kötelezően: a 
történelem és a ma
tematika tárgyakat 
választhatóan: a fizi
ka (12) és/vagy a 
biológia (9) tárgya
kat.
Az angol nyelvet 
pedig két csoportban 

(8+9) tanulják, a felvételin elért angol nyel
vi teljesítmény szerint bontva.

Az elvégzett munkánkról
Az igazgató, a tagozat vezető, a célnyel

ven tanító szakos tanárok, az angol nyelvet 
tanító tanárok és az osztályfőnök részvéte
lével havi rendszerességű megbeszéléseket 
tartottunk, amelyen megbeszéltük szemé
lyes tapasztalatainkat, a felmerülő problé
mákat, esetenként az egyes tanulók egyéni 
teljesítményét is.
Kéthavonként írásos jelentés készült minden 
szaktanártól.

A szeptemberi első megbeszélésünkön a 
Gagarin általános iskola képviselői is jelen 
voltak, az éves munka egyeztetése itt 
megtörtént.

Az októberi megbeszélésünkre a megyei 
angol nyelvi szaktanácsadó jött el, a decem
beri megbeszélésünk pedig a minőség- 
biztosítási csoporttal volt közös.

Októberben az angol szakmai tovább
képzés keretében bemutató órákra is sor 
került:
egy angol nyelvi és egy történelem órát 
láthattak a megye érdeklődő angol szakos 
kollégái.

Több mint 30 fő vett részt ezen és az ezt 
követő óraelemzésen, beszélgetésen. 
Novemberben az érdeklődő szülők és álta
lános iskolás tanulók részére, 
decemberben pedig az általános és középis

kolai angol szakos tanárok részére nyitott 
heteket tartottunk. A legnagyobb érdeklődés 
az általános iskolás gyerekek részéről volt, 
de jöttek felnőtt érdeklődők is.

Novemberben a KIÉ (Kétnyelvű 
Iskoláért Egyesület) éves közgyűlésén 
vettem részt, ahol az egyesület munkájáról, 
a tervezett kétszintű érettségiről és a két 
tannyelvüek nyelvvizsga-bizonyítványainak 
feltételeiről volt szó. Az ott elhangzottakról 
beszámoltam a tantestületnek is egy 
munkaértekezleten.

A januári félévi nevelési értekezleten a 
tantestület előtt beszámoltunk a végzett 
munkánkról.

A február és március hónap a felvételi 
előkészítésével telt: feladatlapok össze
állítása, az írásbeli és szóbeli vizsgák 
lebonyolítása.
Ekkor került sor az áprilisi angliai 
tanulmányút véglegesítésére is.
Április 25-május 4 között került sor az 
angliai tanulmány útra.

A júniusi megbeszélésünkön értékeltük 
a tanévet és a jövőbeni esetleges 
változtatásokat vetettük fel.

A lektorral való együttműködésünk napi 
rendszerességű.
A történelem, a matematika és a fizika 
szakórákon heti egy-egy alkalommal a lek
tor is részt vett. A tanórák után a szaktanár
ral együtt elemezte az órát. Segített a heti 
tananyag előkészítésében, ahol szükséges 
nyelvhelyességi tanácsokat is kaptunk tőle.

A felmerült problémákat, kérdéseket 
azonnal meg lehetett vele beszélni. 
Munkája nagyon hasznos mindannyiunknak 
és ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
értékes segítségéért.

A csoport tanulóinak tanulmány1 
munkájáról számszerűen

A táblázat a felvételi kód alapján fa
oszlop) a felvételin nyújtott teljesítmény 
sorrendjében készült. (2. oszlop %-ban) Az 
átlag 65,3%-os volt (magyar nyelv + 
matematika + angol nyelv).

Viszóczky Zsuzsanna 
tagozatvezető
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A következő oszlopok az angol, mate
matika, történelem, fizika és biológia tárgy 

eredményeit mutatják. Az angol és matema
tika tárgyak esetén :

az I. oszlopban a felvételi %-os teljesítmény, 
a II. oszlopban a 8-os év végi eredmény, a
III, oszlopban a féléves osztályzat és a
IV. oszlopban az év végi osztályzat szerepel. 
A történelem, a fizika és biológia esetén a 
felvételi nem volt, ezért a történelem 
és a fizika tárgyak esetén a I. oszlopban a 
8-os év végi eredmény, a II. oszlopban a 
féléves osztályzat és a III.oszlopban az év 
végi osztályzat szerepel, a biológiát pedig 
csak második félévtől tanulták, ezért a I. 
oszlopban a 8-os év végi eredmény, a 
Il.oszlopban az év végi osztályzat szerepel.
Az eredmények mélyreható elemzése ennyi 
idő elteltével értelmetlen volna, inkább a 
tájékoztatás céljára szolgál. Amit min
denképpen látni lehet, hogy minden tan
tárgyból rosszabb a középiskolai eredmény, 
mint az általános iskolai volt.

A táblázatból az is kiolvasható, hogy ki 
tartotta általános iskolai eredményét az adott 
tárgyból ki az, aki I vagy két jegyet is 
rontott (matematikából és történelemből 3-3 
tanuló rontott 2 jegyet de nem ugyanaz a 
három). 3 jegy rontás 1 volt történelemből.

Érdekes lehetne még a felvételi 
eredményekkel való összehasonlítás is. Itt is 
a rendkívül kis minta torzíthatja az 
eredményt. De azért az érdekesség kedvéért 
próbáltam valamiféle következtetést le
vonni.

fel
Talán a 65%-os felvételi határra hívnám 
a figyelmet. A határ fölötti tanulók 

teljesítménye 4 és 5, mindösszesen 2 
tanulónak lett 1-1 tárgyból hármasa. A határ 
alattiakról pedig az mondható el, hogy a 
teljesítményük közepes körüli, és az összes 
2-es osztályzatú tanuló ebben a csoportban 
található. És ebben az intervallumban 
találjuk azokat is, akik 3 jegyet rontottak.

Viszont kivételként kell megemlíteni a 
63,2%-os felvételi teljesítményű tanulót, 
akinek csak 4-es osztályzatai vannak, igaz a 
harmadik angolul tanulandó tárgyat csak a 
második félévben vette fel.

A célnyelven tanult tantárgyakról
A szaktanári véleményeket vettem ala

pul, a következőkben ebből adnék 
összefoglalót.

Történelem (17 fő):
Kisebb léptékben lehetett haladni, mint 

az egynyelvű osztályokban, de a tanmenetbe 
beépített gyakorló és ismétlő órák nagyobb 
számának köszönhetően nem volt jelentős 
lemaradás. A heti óraszám feltétlenül szük
séges a csoportban.

Minden órán a tanulást megkönnyítő 
vázlat került a táblára. Összefoglaláskor 
magyarul is megbeszélték az anyagot, de az 
órák inkább angol nyelven folytak.

Tankönyvgondok voltak az egész évet 
jellemzően. A magyar tankönyv angolra 
lefordított változata szinte teljes mértékben 
használhatatlan. Ezen kívül a források, 
szemelvények hiánya gyakorlatilag lehetet
lenné tette az új típusú érettségire való 
felkészülést.

A tanulók alapvető hibái a mondatszer
kesztésükben van. A kérdések megfogalma
zása rendkívül nehézkes. Pontatlan igeidős 
szerkezeteket használnak, alapszókincsük 
gyarapodott, de még az év végére is kevés, 
megnehezíti a kifejezőképességet.

A tanulók hozzáállása biztató -  egy-két 
kivételtől eltekintve -, akaratuk, igyekeze
tük megfelelő. Mind szóbeli, mind az 
írásbeli számonkérés során látszik, hogy 
képességeiknek megfelelően értik és tudják 
a tananyagot.

A szünetek előtti néhány hétben észre
vehetően a kampányszerű tanulás kezdett 
jellemzővé válni. Szorgalmuk átlagos, kezd 
jellemzővé válni, hogy csak akkor készül
nek, ha megmérettetésre kerül sor.

A csoport évi teljesítménye 2-5 terjedő 
skálán mozog.
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A szaktanár számára elfogadható 
szinten ismerik és használják az alapvető 
törté-nelmi ismereteket.

Matematika (17 fő):
Tartottak a matematikától, ezért az órán 

először angolul, majd magyarul is megbe
széltük az anyagot. Ezt néhány hét után egy
re inkább az angol szaknyelvi! órák váltot
ták fel. Év végére csak az új fogalmakat, 
esetleg egy-egy új módszer lényegét 
beszéltük meg (igény esetén) magyarul is.
Új anyag esetén pár percben magyarul is 

összefoglaltuk a tanultakat. A nehezebb 
anyagrészeket pedig először magyarul 
tanultuk meg, majd ezt követi az angol szak
szókincs elsajátítása.
Lassabban tudtunk haladni, mint terveztem. 
De a tananyagban nincs jelentős
lemaradásunk, inkább az új anyag
gyakorlására tudtunk kevesebb időt
fordítani. Szókincsük jelentős mértékben 
növekedett, sokkal gyorsabban jegyzik meg 
az ismeretlen szavakat, kifejezéseket, mint 
az első egy-két hónapban. Nyelvi előre
haladásuk észrevehető a szakórán is. (Pl., 
szenvedő szerkezet, birtokviszony)

Problémák a szaktárgy jellegéből adód
nak. Vannak jók, kevésbé jók és gyengék. 
Tanulási módszerük most van alakulóban. A 
második félévben már kezdik megérteni a 
szaktárgy tanulásának módszereit, a pontos 
definíció- és tétel-kimondás fontosságát. A 
szakkifejezéseket 80-90 %-ban már a kö
vetkező órára megtanulják, így nyelvi meg
értésbeli problémáik csak elvétve vannak. A 
szakszókincset mindkét nyelven ismerik.

A szünetek előtti hetekben észrevettem, 
hogy szelektálva tanulnak. A napi dolgoza
tok, beígért nagy felelések döntik el, hogy 
készülnek-e az órára.

A félévi értékelés óta nem történt szá
mottevő változás. Talán valamivel rendsze
resebben dolgoznak (napi fel-készülés, házi 
feladatok). A tanév végére némi javulás is 
tapasztalható, amelyet az osztályzatok tük
röznek.

Fizika (12 fő):
Eleinte féltek a fizikától, ezért először 

magyarul beszélték meg, majd ugyanazt 
angolul is. Ez később az angol nyelv 
irányába tolódott el. Mára eljutottak odáig, 

hogy csak a problémás részeket beszélik meg 
magyarul. Az ismeretlen szavakat, új fogal
makat mindkét nyelven megtanulják, és a 
számonkérés is így történik.

Az új szavakat igyekeztek elsajátítani. 
Eleinte a tanulók órai megnyilatkozásai ki
merültek az „igen-nem” válaszokban, de má
ra már használják a fizikai szakkifejezéseket, 
próbálják magukat kifejezni. Az írásos szá
monkérésekben a szükséges fogalmak defi
nícióit, a feladatokra adott válaszokat, ha ki
sebb hibákkal is, de meg tudják fogalmazni.

A szöveges feladatok megértése az év 
végére már nem jelentett gondot. A feladatok 
nehézségét egyre inkább a fizikai-szakmai 
megértés jelentette, nem a nyelvi.

Az elméleti ismereteket nem a tankönyv 
alapján sajátítják el, hanem az órai vázlatot 
használják. Ehhez segítségként a számítás- 
technikai eszközöket is kihasználja a szak
tanár (PowerPointos bemutató). A tanév 
során nem csak szakmai fejlődés tapasztal
ható, de nyelvi szintjük is emelkedett. Mára 
már nem tartanak az idegen nyelven való 
megnyilvánulásoktól.

Talán a szabadon választásnak köszön
hetően a csoportban legalább jó közepes 
szinten mindenki el tudta sajátítani az 
anyagot.

Biológia (9 fő)
A második félévtől heti 1 órában 

tanulták azok a tanulók, akik ezt 
választották. A cél a szakmai alapszókincs 
elsajátítása volt.
Mivel angol nyelvű könyv nem állt 
rendelkezésre, így minden órán 4-5 oldalas, 
a szaktanár által előre elkészített 
segédanyagot dolgoztak fel. Az órán nem 
jutott idő minden olvasmány és feladat 
megoldására, ezért ezek egy részét a tanulók 
házi feladatként otthon dolgozták fel.
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A szaktanár arra törekedett, hogy az órán az 
angol nyelv domináljon. A tanulók ügyesen 
kommunikáltak, ki tudták fejezni gondo
lataikat, a témakörök feldolgozásában aktí
van vettek részt.

A házi feladatokat többségük 
rendszeresen megoldotta, a szavakat meg
tanulták, bár itt már jelentkeztek a képesség- 
és szorgalombéli különbségek.

Összefoglalva:
A csoportban ugyanazok a tendenciák 

fordulnak elő, amelyek egyébként a közép- 
iskoláb a kerülő 9. osztályosoknál is

jellemző. Meg kellett szokniuk a közép
iskolai követelményeket, az új tanárokat és 
azt az új helyzetet, hogy több időt kell az 
iskolában tölteniük és talán az otthoni 
tanulásra is több időt kell fordítaniuk, hogy 
olyan eredményesek lehessenek, amelyet 
általános iskolában megszoktak.

A szaktanárok bíznak a fejlődésükben. 
Biztató, hogy a tanulók is akarnak, kitartá
suk töretlen, tele vannak tenni akarással. A 
jó jegynek presztízse van, annak ellenére, 
hogy nem mindig tanulnak megfelelő ala
possággal. Év végi teljesítményük megfele
lően tükrözi képességeiket, szorgalmukat.
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1. 228 82,5 79,3 5 4 4 90 5 4 5 5 4 4 5 5 5

2. 203 79,3 74,7 5 4 5 78 5 4 3 5 4 3 4 5 4

3. 211 76,9 75,9 5 4 5 74 5 4 4 5 5 4 4 5 4

4. 205 72,2 59,8 5 5 5 74 5 4 5 5 5 5 4 5

5 209 71,8 52,9 4 4 84 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4

6. 206 71,1 79,3 5 4 4 52 3 4 3 3 4 4 3 4

7. 201 67,4 74,7 5 4 5 44 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5

8. 220 65,9 75,9 4 4 46 5 3 4 5 4 3 5 4 4

9. 260 65,9 78,2 5 4 4 24 4 4 4 5 5 4 5 5

10 251 65,0 67,8 4 3 3 46 2 2 2 2 2 3 3 4 4

11 222 64,1 52,9 5 4 4 62 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4
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59,0 65,5 5 4 4 46 5 3 4 5 3 4 4 3 4
14 221 54,2 44,8 5 3 3 50 4 3 3 5 2 3 5 4 4
15 212 52,3 35,6 5 4 4 40 5 3 3 4 3 2 5 5
16 224 50,3 48,3 4 3 3 44 3 2 2 3 3 2 4 2
17 215 48,9 33,3 3 3 46 4 2 2 4 2 2 4 3 3

4,79 3,82 4,00 | 54,59 | 4,29 | 3,35 | 3,65 | 4,29 | 3,47 | 3,47 | 4.36 4,18 4,08 | 4,22 | 4,22 |
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Az első év tapasztalatai nyelvtanári szemmel

Minden kezdet 
nehéz. Ez különösen 
igaz erre az új képzési 
formára, de a diákok 
és a tanárok lelkesedé
se sok akadályt le 
tudott küzdeni.

Bár a diákok 
előképzettsége nem 
minden esetben volt 
ideális, az első tanév 
alatt önmagukhoz 
viszonyítva igen sokat 
fejlődtek. Köszönhető 
ez a heti kilenc angol 
órának, illetve a 

csoportok alacsony létszámának. A tanulók 
lelkesedése kitartott az év végéig, pedig be kell 
vallanunk, hogy igen nagy kihívásnak kellett 
megfelelniük.

Saját bevallásuk szerint a kezdeti nehéz
ségek után, a második félévben már viszonylag 
könnyebb dolguk volt. Az első félévben meg 
kellett szokniuk az új iskolát, annak újfajta -az 
általános iskolától eltérő -  követelményeit. 
Felvették a középiskolás tempót.
A tanév végére sokat fejlődött az íráskészségük, 
ügyes fogalmazásokat tudtak írni. A beszéd- 
készségük fejlődését mutatja, hogy szóban bát
rabban meg tudnak nyilatkozni. A kilencedik 
évfolyamon elsősorban a szóbeli készségek 
fejlesztésére fektettük a hangsúlyt. Beszédérté
sük és beszédkészségük fejlődött a leglátvá
nyosabban. Óriási mértékben gazdagodott szó
kincsük. A hallásértésük fejlődését bizonyítja,

hogy gyorsabban megértik az anyanyelvi beszé
lőt. A rendszeres magnóhallgatás következtében 
kiválóan megértik a dalszövegeket, angol nyel
vű filmeket. A nyelvtani szerkezetek alkalma
zását még gyakorolni kell, de ezen a téren is 
van előrelépés.

A második félévben nagyon motiválta a 
tanulókat az angliai utazás. Előtte többen attól 
tartottak, hogy majd nehézséget okoz számukra 
a kommunikáció az angol vendéglátó családok 
tagjaival. Mindannyian örömmel tapasztalták, 
hogy az iskolapadban szerzett nyelvi ismeretek 
jól alkalmazhatók valós élethelyzetekben. Jól 
meg tudták magukat értetni, és mindenféle 
szituációban jól boldogultak. Magabiztosabbak 
lettek és további motivációt kaptak a tanulás 
folytatásához.

London nevezetességeit már az utazás 
előtt tanulmányoztuk, így nagyobb élmény volt 
számukra eredetiben látni az épületeket, múze
umokat, utcákat, tereket. Az országismeret, a 
kultúra tanítása is élményszerűbbé válik a 
megszerzett élményeken keresztül.

Miben különbözik az angol két tanítási 
nyelvű képzésben résztvevő diákok perspektí
vája a többi, hagyományos gimnáziumi tanuló 
társaitól? Magasabb szintű nyelvtudást szerez
nek meg, hiszen az angol órákon kívül három
négy szaktárgyi órán is angolul tanulják a 
tantárgyat.

Számukra lehetőség nyílik arra, hogy a 
középiskola után tanulmányaikat akár magyar, 
akár angol nyelven folytathassák, és ez a 
lehetőség az Európai Unió leendő polgárai 
számára igen nagy távlatokat nyithat meg.

Zsiveráné 
Fekete Borbála 

angoltanár
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Ahogyan az osztályfőnök látja

A 2002/2003-as tanév 
újdonsága a két 
tanítási nyelvű kép
zés indítása volt. 
Szeptemberben 17 
diák kezdte angolul 
tanulni a történelmet 
és a matematikát, 
harmadik tárgyként 
pedig választhatott a 
biológia és a fizika 
között. Nehéz időszak 
van mögöttük az első 
év teljesítésével,

hiszen a nyelv gyakorlásán kívül a tantárgyak, 
tudományterületek szakterminológiájával is 
meg kellett birkózniuk.

Csak ez tette lehetővé számunkra az 
előrehaladást. Voltak nehézségek, meg kellett 
szokni az új iskolát, a tanárokat, a korábbitól 
eltérő módszereket, s természetesen az új 
osztálytársakat, hiszen 18 diákkal együtt -  akik 
a haladó angol képzésre jelentkeztek -  
,összesen harmincötén alkották a 9.c osztályt, 
melynek osztályfőnöke lettem.

Már a kezdetektől jó közösségnek 
tűntek, meg is nyerték a gólyatábor játékos 
vetélkedőjét egymást buzdítva, segítve.
Milyenek ők tizenheten?

Mindannyian önálló egyéniségek, nem 
különlegesek, ugyanolyanok mint bármelyik 
bolyais tizenéves, egyetlen közös sajátosságuk, 
hogy félelmeiket leküzdve ezt az új képzési 
formát választották, s nemcsak a választásig 
jutottak el, hanem sokszor küszködve, nehezen, 
de soha fel nem adva végigdolgozták az első 
évet. A gyengébb eredményeket elérők is le
szűrték a tapasztalatokat, megfogalmazták, 
hogy mennyiben múlt rajtuk, rossz tanulási szo
kásaikon, lustaságukon a tanév végi bizonyít- 
Vany. A csapat szemmel láthatóan jó érezte és 
érzi magát az iskolában a kezdeti nehézségek 
ehenére is. Soha nem voltak túl panaszkodósak, 
°bjektíven látták a napi és hosszabb távú 
Bondjaikat, igyekeztek az elvárásoknak tőlük 
telhetőén megfelelni. Mertek kérdezni, 
Segítséget kérni a szaktanároktól és tőlem, az

osztályfőnöktől egyaránt. Kezdetben 
visszafogottabbak voltak, kicsit csendesebbek, 
szerényebbek.

Ugyanakkor jókedvűek, néha csibészek, 
de mindig lehetett és most is lehet rájuk 
számítani. Az osztályban a barátságok sem azon 
az alapon szövődnek, hogy ki milyen nyelven 
tanulja a matematikát, hanem szimpátia alapján.

Az osztály hangadói, fő szervezői között 
is ott található „haladó angolos” és „két tanítási 
nyelvűs” is, együtt tesznek a csapatért, együtt 
képviselik az osztályt az iskola nagy közössé
gében. Az esetleges problémákat, nézetkülönb
ségeket sem a képzési hovatartozásuk, hanem 
egyéni ízlésük, tudásuk adja. De nincs hosszú 
távú harag, rivalizálás, a segítőkészség és az 
együttműködés jellemzi őket.

A tanulás mellett marad idejük zenélés
re, edzésekre, versmondásra, olvasásra is. Jelen 
vannak a Bolyai Kör rendezvényein titkárként, 
előadóként és társaikért izguló nézőként is.

Kihasználják a lehetőségeket, részt 
vesznek a különböző tanulmányi versenyeken, 
de marad idejük színházra, mozira és a barátok
ra is. Az angliai út mindenben nagyon pozitív
nak bizonyult, a társaság ott kovácsolódotl iga
zán össze és érkezett haza igazán "csapatként”. 
Az első félév végén iskolánk minőségbiztosítási 
csoportja kérdőívben tudakozódott az osztály
tól, hogyan is váltak be félelmeik és várakozá
saik. Végezetül álljon itt egy rövid idézet az 
egyik tanuló írásából:
„Egy évvel ezelőtt, az hittem nehezebb lesz az 
iskola. Ám már rádöbbentem, hogy kell tanulni, 
de szorgalommal, odafigyeléssel el lehet 
sajátítani a tananyagot. Szerintem ez az iskola a 
legjobb a városban. Sok ember azért nem mer 
idejönni, mert fél a tananyagtól. Amit az előbb 
elmondtam, ugyanazt tudom csak. Vannak 
nehéz napok, amikor tényleg tanulni kell, de ha 
valaki ügyes, jól osztja be az idejét, akkor 
marad ideje a szabadidőre is. Mások azért nem 
mernek ide járni, mert lustálkodni, pihenni 
szeretnének az iskola után. Szerintem rosszul 
járnak, mivel a középiskola adja az érettségit.

Ez az alapja a továbbtanulásnak és az 
életben való további boldogulásnak. Aki most 
nem tanul, az majd később issza meg a levét.”

Kancsulik Attiláné 
osztályfőnök
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A két tanítási nyelvű képzés zi
Tanulói vélemények

Az elmúlt tanévben kezdődött ez a képzés, ami 
a mi évfolyamunknak pont kapóra jött. 9. elején 
több tantárgy közül választhattunk attól függő
en, hogy ki mit szeretne angolul tanulni. Az 
első év szerintem elég nehéz volt, főleg az álta
lános iskolához képest jelentett nagy változást. 
A kezdeti nehézségek óta viszont egészen bele
rázódtunk. Szerintem ma már nem okoz külö
nösebb nehézséget a tantárgyak angolul tanulá
sa. A képzésnek sok előnye van, pl. megfelelő 
érettségivel felsőfokú nyelvvizsgát kaphatunk. 
Lehetőségünk nyílt részt venni egy angliai ki
ránduláson is, ahol a 10 nap alatt nyelviskolá
ban tanulhattunk angol anyanyelvű tanároktól.

Bencze Anikó

9. év elején vegyes érzelmekkel jöttem a Bolya
iba. Egyrészt féltem attól, hogy mire leszek 
képes ebben az új képzésben, másrészt nagyon 
vártam is. Szerencsére tanáraink nagy segítsé
günkre voltak. Mostanra már megszoktam az 
egészet. Biztos vagyok abban, hogy a jövőm 
meghatározó része lesz az angol nyelv.

Horváth Ágnes

Ahogy az új iskolát , ezt az újszerű képzést is 
nehéz volt megszokni. Szerencsére októberre 
már könnyedén vettük az akadályokat A 
tantárgyak angol nyelvű tanulása és tanítása 
nekünk és tanárainknak is szokatlan volt.

Kiss Annamária

Mikor szeptemberben elkezdtük, kicsit furcsa 
volt az egész rendszer. Az angolul tartott órá
kon (matematika, történelem) eleinte senki sem 
mert beszélni, nehogy valami rosszat mondjon. 
Később már felbátorodtunk. Az angliai kirándu
lás és a rengeteg nyelvi óra hatására sokat fejlő
dött nyelvtudásunk. Hogy mi lesz ezután?
Az még a jövő zenéje.

Knizse Péter

Az első év a két tanítási nyelvű képzésben elég 
nehéz volt. Azt hiszem, hogy az első év a gim
náziumban mindenki számára megterhelő, és 
nekünk ennél még egy kicsit nehezebb volt.
Az első óráktól kezdve nem jelentett nagyobb 
nehézséget az anyagok megértése. Problémánk 
inkább pl. történelemből voltak, ahol néhány
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bonyolult névnek nehéz volt a kiejtése 
i  megjegyzése, de ezt is meg lehet tanulni. 
Általában véve az, hogy angolul kellett beszél- 
• írni, megérteni az anyagot angolul, nem 

okozott' nagyobb nehézséget. Szerintem a két 
tannyelvűre való előkészítő elég felkészültséget 
ad A legjobb az angliai út volt, ez is sokat segí
tett abban, hogy folyékonyabban beszéljünk és 
gördülékenyebben megértsük az angol beszédet.

Nagyrőczei Anna

személynevet csak angolul tudtam, és

A kezdeti nehézségek ellenére nekem nem tűn
tek az angolul tanult tárgyak annyira nehéznek, 
jnint amennyire vártam. Jól érzem itt magam, és 
az osztályközösség is jó. Nyilván többet kell ta
nulni mint egy átlagos képzésnél, de aki szereti 
az angol nyelvet, az mindenféleképpen erős 
alapokat kap az érettségire.

Tóth Kornél

Ahhoz képest, hogy szinte teljesen ismeretlen 
képzésre vállalkoztunk, viszonylag könnyen 
belerázódott a csoport. Véleményem szerint 
csak az első hónapokban voltak kisebb 
problémák. Meg kellett szoknunk a több 
tanulást és a nagyobb elvárásokat, ezután már 
nem volt gond. Végső soron megéri hajtanunk 
azért a célért, hogy elsőként az iskolában mi 
teszünk érettségi vizsgát ebben a képzésben.

Szikora Zsolt

A két tanítási nyelvű képzés más mint ami
lyennek azt az elején elképzeltem.
A történelmet, matematikát tanuljuk angol 
nyelven, ezen kívül választhattunk a fizika és 
biológia között. így három tantárgy tanulása 
angol nyelven történik. Napi hét-nyolc óránk 
van, ami valljuk be, nem kevés. Ha valaki ide 
jelentkezik, alaposan felkészültnek kell lennie, 
és alkalmazkodnia kell a környezethez és az 
elvárásokhoz. Viszont, ha ez megtörtént, az 
iskolai élet könnyebbé válik, és a lehetőségek, 
amit az iskola nyújt nem válnak elérhetetlenné.

Kelemen Szabolcs

Ez az új képzés számomra a legelején nagyon 
nehéz volt, mert nem rendelkeztem olyan 
..nagy” angol tudással. A legnehezebb tantárgy 
szerintem a történelem volt. Rengeteget kellett

tanulnom az elmúlt évben, hogy eljussak arra a 
szintre, ahol most tartok. A fizika és a matek 
sokkal könnyebb volt, mert nem volt olyan sok 
új idegen szó, a képletek voltak a fontosabbak. 
Az angliai út során sokat fejlődött a 
nyelvtudásom. Nagyon jól éreztem magamat és 
hasznosnak is találtam.
Ha újra választhatnék, hogy hová menjek kö
zépiskolába és milyen szakra, akkor is ugyan
úgy a Bolyait és a két tannyelvüs képzést vá
lasztanám. Nem bántam meg, hogy ide jöttem, 
és számomra a lehető legjobb választás volt ez.

Bohácsi Beáta

Mikor jelentkeztem a Bolyai János Gimnázium 
két tannyelvű szakára, volt némi feszültség 
bennem. Izgultam, hogy milyen környezetbe, 
milyen elvárások között fogom „a legszebb” 4 
évemet eltölteni.
Csalódtam. Természetesen kellemesen. Már a 
gólyatáborban annyira összekovácsolódott a 
csapat, hogy megnyertük a vetélkedőt. Ezt min
denképpen pozitív jelnek tekintettem. Mikor az 
iskola elkezdődött, rá kellet döbbennem, hogy 
még sem lesz ez a 4 év egy álomutazás. Óriási 
tapasztalatot és nem kevés élményt szereztünk 
az angliai út során, aminek eredetileg az angol 
nyelvtudásunknak a fejlesztése volt a célja, de 
szerintem az osztály-és a iskolatársakkal is job
ban megismerkedtünk.

Nagy Tibor

A két tanítási nyelvű képzésben sok figyelmet 
kaptunk. Az angol órák magas száma 
hozzájárult ahhoz, hogy történelem, matek és 
fizika órán ne az angol nyelvre kelljen 
koncentrálni. Az angol út nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy az angol nyelvet jobban 
elsajátítsuk. Az osztály jobban össze- 
kovácsolódhatott az utazás során. A tanév során 
talán ez a kirándulás volt a legnagyobb 
esemény. Talán legnehezebb az angolul tanult 
tantárgyak közül a történelem. A legnehezebb, 
mert sok évszámot, nevet kell megtanulni, és a 
történetek is nehezebben értelmezhetőek. Az 
osztályközösség az év végére már jól ösz- 
szeszokott.

Barkó Richárd
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Nagyon örülök, hogy a kéttannyelvüs képzés
ben részt veszek. Az angol tudásom nagyon 
sokat fejlődött, amióta idejárok.
Sok új szót és kifejezést tanulok meg, különö
sen a történelem órákon.

Tanka Benedek

Örülök, hogy részt vehetek ebben a képzésben, 
mert lehetőségem van arra, hogy teljes mérték
ben elsajátítsam az angol nyelvet. Eleinte 
féltünk, de mára már hozzászoktunk. A kezdeti 
nehézségek ellenére egészen jól haladunk. 
Remélem, a jövőben nagy segítségemre és 
hasznomra lesz ez az oktatás.

Kazinczi Nóra

Azért választottam ezt a képzést, mert úgy gon
dolom, hogy hatékonyabb az angol nyelv tanítá
sa, és mivel az egyes tantárgyakat is angolul 
tanulom (fizika, matematika, történelem), 
könnyebben el tudok majd helyezkedni, esetleg 
külföldi főiskolán vagy egyetemen tanulhatok. 
Hozzá kell szokni a megnövekedett mennyiségű 
tanagyaghoz az általános iskolaihoz képest. És

csak akkor lehetünk sikeresek, ha tanulunk 
keményen.

Tácsik Péter

A kezdeti félelmek és nehézségek ellenére már 
az első év elején is elnyerte tetszésemet az új, 
két tannyelvű képzési forma. Az angol nyelv 
fontos része életünknek, és elsajátításában nagy 
szerepe van az angolul tanult tárgyaknak. 
Szívesen veszek részt az órákon. Örülök, hogy 
ebbe az iskolába járhatok.

Seres Noémi

Választásom azért esett erre a képzésre, mert 
szerettem volna felmérni képességeimet, és 
nyelvi tudásomat is szerettem volna fejleszteni. 
A kezdeti nehézségek ellenére -  melyeket főleg 
a szakszavak megtanulása okozott -  ,mára már 
sokkal könnyebb a tanulás. Bár igaz, hogy 
rengeteg az elvárás, amit teljesítenünk kell, de a 
tanárok nagyon segítőkészek és megpróbálják 
könnyíteni a dolgokat.
Szeretném ajánlani ezt a képzést mindenkinek, 
aki szeretné kipróbálni magát vagy úgy érzi, 
hogy ez mérföldkő lehet a jövőjét illetőleg!

Csege Barbara
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c Dicsőségfal avatása -  kitüntetések

Büszkeségeink

A 2002/2003-as 
tanév új kezdeményezé
seként az iskola bejára
tához közel eső falon 
„dicsőségtáblát” he
lyeztünk el. Székyné 
Sztrémi Melinda igaz
gatónőjavaslatára azok
nak a tanároknak és 
tanulóknak a fényképét 
helyeztük el, akik az 
előző tanévben valami
lyen kitüntetésben ré
szesültek vagy tanulmá
nyi versenyeken elisme
résre méltó helyezést 
értek le. A fal kialakítá
sát Gressainé Lóránt 

Lujza és Berencsikné Gedeon Hajnalka 
tanárnők készítették el. A hátteret alkotó 
ezüstszínű fényes fólia plasztikus felületet 
képez, amely a dicsfény ragyogását hivatott 
jelképezni. Az esti órákban érvényesülő piros- 
fehér-zöld megvilágítás a nemzeti jelleget 
hangsúlyozza. A képkeretek nagysága hier
archikus rend szerint emeli ki a magasabb 
szintű kitüntetéseket. Az egyiptomi hieroglifák 
és képábrázolások szabályai szerint sorakozó 
jeles eredmények hirdetik a rangos és tiszteletre 
méltó elismeréseket. A „dicsőségfal” élő, 
évente változó, valóságos fényképalbum, amely

az egész iskolaközösség számára példamutató 
emlékeztetőül szolgál.

A 2002/2003-as tanévben az alább 
felsorolt tanárok és tanulók kerültek a dicsőség
falra. Mindannyian a 2001/2002-es tanév 
kitüntetettjei:

BULYOVSZKYNÉ BORÓK EDIT 
NÁGEL ANNAMÁRIA 12.B
RÁCS MARIANN 12.D
DEÁK JÚLIA 12.B
RUSZ DÁNIEL 12.D
SÁFÁR SÁNDOR 12.B
LAKATOS KATALIN 12.D

Rajtuk kívül az alábbi tanulók fotóit láthattuk 
még a Dicsőségfalon: Bolla Karolina, Rács 
Marianna, Tóth Nóra, Horváth Eszter, 
Kovács Sándor, Molnár Máté, Gubán 
Miklós, Lékó Veronika, Barrak Nóra, Pintér 
Gergő, Ujváry Flóra, Balás Nikolett, Miklós 
Péter, Nágel Annamária, Sáfár Sándor, Rusz 
Dániel, Nágel Tamás, Tóth Szilvia. Ők 
mindannyian kiemelkedő eredményt értek el 
valamelyik tantárgy országos tanulmányi 
versenyén vagy országos sportversenyeken. 
Ezek az eredmények az elmúlt tanévben 
megjelent évkönyvünkben olvashatók.

Valamennyiük eredményéhez gratulálunk és 
további szép sikereket kívánunk!

Berencsikné 
Gedeon Hajnalka 

rajztanár
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ISKOLÁNK LOVAGJA

Még Napóleon idején 
1803-ban alapította 

Franciaországban 
Arthus Bertrand azt a 
rangos kitüntetést, 
amelyet 2003. júniu
sában -  nagy-nagy 
örömünkre -  iskolánk 
franciatanára, Demb- 
rovszky Zsuzsanna 
tanárnő kapott meg. 
Egészen pontosan a 
Francia Akadémia 
Pálmarendjének Lo
vagi fokozatát. A 

kitüntetés azt is jelenti, hogy viselői a lovagrend 
tagjaivá is válnak.
Sóvári László:

Nem minden nap kap az ember ekkora 
elismerést. Váratlanul érvagy előre értesítet
tek, és készülhettél rá?

Dembrovszky Zsuzsanna:
Nem ért teljesen váratlanul. Illetőleg 

csak maga az értesítés, mert az előkészítés 
hosszú folyamat volt. 2000 őszén kért tőlem a 
Francia Intézet egy szakmai önéletrajzot, majd 
2001 decemberében egy levelet kaptam szemé
lyesen a francia oktatási minisztertől, Jack 
Lángtól, amiben arról értesített, hogy a minisz
terelnök dekrétuma alapján a fenti kitüntetést 
adományozza a francia kultúra terjesztéséért 
végzett munkámért. 2002. májusában pedig 
Magyarország francia nagykövete tudatott sze
mélyesen levélben arról, hogy a kitüntetés át
adására hamarosan sor kerül. Ez a hamarosan 
2003. június 4-én következett el. Ezen a napon 
a Francia Intézetbe összehívták azokat az em
bereket, akik Magyarországon, Mátészalkától 
Budapesten át, Miskolcig, a kitüntetést megkap
ták. Az átadás egy állófogadással egybekötött 
ünnepségen történt, ahol a nagykövet úr hivata
los elfoglaltsága miatt az őt helyettesítő 
kultúrtanácsos -  aki egyben a Francia Intézet 
igazgatója is -  Stanislas Pierret úr adta át.

vagy egyszerre 
alkottál valami 
egészen különle
geset, vagy sok 
év teremtő mun
kásával vétetted 
észre magad. 
Melyik az igaz? 
Miért kaptad a 
kitüntetést?

A hosszú előkészítésből arra következte
tek, hogy a kiválasztást sem kapkodták el az 
adományozók.
Egy ilyen évszá
zados hagyomá
nyú elismerésnél 
-  gondolom- 
nem akármilyen 
munkáért esett 
rád a választás,

Dembrovszky Zsuzsanna 
franciatanár

Rám a
második megállapítás az igaz. A kultúrtanácsos 
úr az átadás előtti méltatásos beszédében kitért 
arra is, miét kaptam a kitüntetést. Olyan nagy 
szabású országos programokban vettem részt, 
amelyek a francia nyelv és kultúra magyaror
szági megismertetését és terjesztését szolgálták.

A nyelvtanulási napló, az OKTV- verse
nyek, az új érettségi előkészítése, kipróbálása és 
bírálata, a közös érettségi összeállító bizottsá
gában való részvétel, a diákcserék és még 
sorolhatnám, most hirtelen nem jut eszembe, 
hogy mi minden.

Ne is mondd tovább! Már ennyiből is 
képet alkothatunk arról, hogy az utóbbi tíz év
ben mivel töltötted ki a tanítás mellett a szabad
idődet. Jó érzés, amikor az embert a hosszú 
évek kitartó munkájával végzett minőségi 
tevékenységéért méltatják és elismerik.

Megosztanád velünk az átadó ünnep
ségen szerzett élményeidet?
Szívesen. Végtelenül izgatott voltam előtte. 
Rögtön felvetődik a nagy kérdés, hogyan 
öltözködjön az ember egy ilyen fogadásra. Nem 
beszélve arról, hogy annyit sejtettem, ilyenkor 
illik beszédet is mondani, de ebben nem voltam
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biztos. Mindez akkor vált bizonyossá számom
ra, amikor megláttam a két mikrofont.

Az ünnepséget a legmagasabb fokozatú 
kitüntetés átadásával kezdték. Ez a 
commandeur (parancsnoki) fokozat, merthogy 
minden lovagrendben vannak parancsnokok is.

Ezt az ELTE tanszékvezető egyetemi 
tanára kapta. Nagyon szép kitüntetés, amit 
nyakba akasztanak.

Ezután az egy parancsnoki mellett két 
tiszti fokozatot adtak át. A tanácsos úr minden 
egyes kitüntetés előtt méltatta az illető szakmai 
tevékenységét, indokolta az elismerés okait.

Ezt követte a feltűzés. Majd átadták a 
szót a kitüntetettnek, aki elmondta a francia 
nyelvvel kapcsolatos érzéseit, gondolatait.

Ekkor következett a lovagi fokozat. Itt is 
volt egyetemen tanító, vagy könyvkiadónál dol
gozó, úgyhogy azt gondolom, számomra -  hét
köznapi, vidéki franciatanár számára -  végtelen 
nagy megtiszteltetés ez.

Miután a kultúrtanácsos úr feltüzte a ki
tüntetésemet, próbáltam összefoglalni a gondo
lataimat. Ezek részben köszönő szavak voltak, 
illetőleg a francia nyelvhez kötődésemet próbál
tam szavakba önteni. Mi az, ami kezdetektől 
fogva megragadott e nyelvben és kultúrában?

És mi az, ami megragadott?
Talán a nyelv- persze mindenki ezt mondja- 
zeneisége, meg a presztízse . A francia prestige 
szóban benne van a rangja, az egész múltja a 
nyelvnek. És a szépsége. De engem például 
Megragadott a nehézsége is. Ezen egy kicsit 
Meg js lepődött a mellettem álló 
kultúrtanácsnok úr. És persze elvarázsol a fran- 
C|a kultúra és civilizáció, ami szorosan a

nyelvhez kötődik, és akkor most beszélhetnénk 
a gasztronómián át a zenéről, a festészetről, a 
francia tájegységekről és azok szépségéről. 
Tehát engem ezek vonzottak.

Azt is elmondtam a beszédemben, hogy 
én ennek a nyelvnek igaz barátokat köszönhetek 
Magyarországon és Franciaországban egyaránt. 
És ha én ezt nem kezdem el, ha nem kezdem 
tanulni a nyelvet, akkor ezek az emberi kapcso
latok soha nem épülnek ki.

Köszönetemet fejeztem ki franciatanára
imnak, akik megismertették és megszeretették 
velem ezt a gyönyörű nyelvet. Különösen az 
ELTE tanszékvezető tanárának, akinél szakdol
goztam és aki a későbbiek folyamán is folyama
tosan figyelemmel kísérte a munkámat és báto
rított.
Ennyit mondtam.

Ritka fölemelő pillant lehetett. Díj a 
francia nyelv terjesztéséért. Akkor — gondolom 
-  ezt csak külföldiek kaphatják meg. Vagy a 
franciák is?

Igen, ez a kitüntetés Franciaországban is 
létezik. Ugyanúgy francia tanárok kaphatják 
meg. Rendkívüli rangos kitüntetésnek számít, 
kiemelkedően nagy megtiszteltetés. És a franci
áknál magasabb fizetési osztályba való átsoro
lást is jelent. De elérése nagyon keveseknek 
adatik meg. Az országon belül tartományonként 
is szoktak tartani átadóünnepségeket.
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A francia kormány nagy gondot fordít arra, 
hogy a nyelvet és a kultúrát terjesztőket 
erkölcsileg és anyagilag is elismerje.

Ezt a gyakorlatot a magyar kormány 
átvethetné. Persze mi örülünk az erkölcsi elis
merésnek is. Csak -  ahogy mondani 
ezért a holtban nem adnak semmit. De inkább 
most ne erről beszéljünk. Egyszerűbb lesz, ha 
azt kérdezem, hogyan reagált a környezeted?

Nagyon érdekes volt. Azt hiszem, ilyen
kor döbben rá az ember, hogy mennyi barátja 
van, és hogy mennyien szeretik. Ugye, nem kell 
mondanom, ez mennyire jó érzés?

Annak is köszönetét mondok, aki lehe
tővé tette, hogy a Nógrád Megyei Hírlapban 
megjelent egy cikk erről.

Az emberek nagy része így szerzett róla 
tudomást.

Az iskolában tanítványaim is, mert ter
mészetesen nem mentem volna be úgy órákra, 
hogy elmondom, ezt meg ezt kaptam.

Tehát csakis az újságcikkből tudhatták 
meg. Másnap az osztályom (11 .c) megtapsolt.

Akkor jöttek rá, hogy akkor szerdán én 
miért hiányoztam. Úgy gondolom, ez nagyon 
őszinte és kedves reakció volt. A kollégák nagy 
része is -  én úgy látom -  örömmel osztozott az 
iskolának is nagy dicsőséget hozó, és nekem 
személy szerint végtelen örömet okozó kitünte
tésben.

A város -  azt gondolom -  nagyra érté
kelte. Külön is szeretném megköszönni az al
polgármester asszonynak és az oktatási bizott
ság elnökének azt, hogy a városházán kis 
ünnepség keretében a város 80. évfordulójára 
létrehozott emlékérmet adományozták nekem 
ebből az alkalomból. Nagyon sok szép levelet 
kaptam volt tanítványaimtól és szüleiktől is. A 
legelső osztályomból telefonáltak tanítványok 
és szülők.

Ugyanúgy a mostaniak is. Két-három 
napon keresztül „égtek” a telefonvonalak. És 
mind a mai napig találkozom olyan emberekkel, 
akik gratulálnak az utcán.
Apukám hallatlanul boldog volt, ez egyértelmű. 
Az újságcikk alapján nagyon sokan neki is gra
tuláltak.

Zsuzsa! Mégegyszer szívből gratulálok 
neked az iskola egész közössége nevében. Most 
már az iskolai évkönyv is számontartja a 
megtiszteltetésedet az utókor száméira.

Arról pedig, hogy van egy-két ember, 
akitől hiába vártad az örömödben osztozó kéz
szorítást? Rövid véleményem, hogy irigység 
pedig mindig volt és mindig lesz mióta világ a 
világ. Nem kell vele törődni.
Viseld büszkén, örömmel a kitüntetésedet. Én 
pedig mostmár tudni fogom, hogy bizonyos 
ünnepi alkalmakkor mit jelent a szíved felé 
tűzött kis lila szalag. Azt, hogy egy lovag jár 
közöttünk.
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Egy Sziszifusz (a sok közül)

Szintén orszá
gos rangú ki

tüntetést 
mondhat ma
gáénak isko
lánk matemati

katanára, 
Marosszéky 

Gábor. Három 
élethelyszín 

jellemzi őt 
nagyon erősen: 
termek, ahol 

matematikát 
tanít, számító- 

Marosszéky Gábor gépek, melyek
matematikatanár előtt gyakran ül és

a tatami. Matematika, informatika és judo. No 
meg a szigorúan magas szintű ismeretátadás. 
Most is számítógépek között beszélgetünk az 
iskola egyik informatikatermében.
Sóvári László: Az elmúlt tanévben megkaptad a 
Beke Manó-díjat. A szakma igen jól ismeri ezt a 
kitüntetést, a közvélemény azonban -  úgy 
gondolom -  nem annyira. Megosztanád velünk 
a titkot? Milyen elismerés ez? Kik kaphatják?

Marosszéky Gábor: 
Nagyon szívesen, 
hiszen ez nem titok. 
A magyar matemati
kusok és matematika- 
tanárok tömegszer
vezete, a Bolyai Já
nos Matematikai Tár
sulat (BJMT) 1950- 
ben alapította a Beke 
Manó Emlékdíjat. 
Azóta ez a díj első
sorban a hosszabb 

időn át végzett kiváló és eredményes matemati
kai nevelő-oktató
munkáért és a matematika elterjedését segítő, 
népszerűsítő tevékenységekért adható.
Ki volt Beke Manó?

Beke Manó a XIX. század második felé
nek és a XX. század elejének kiemelkedő ma
tematikusa és matematikatanára volt, aki

Magyarországon 
saját korában a 
legtöbbet tette a 
matematika okta
tásának, népszerű
sítésének területén.

Tanári pá
lyája során állan
dóan foglalkozott 
szakdidaktikai 
kérdésekkel. Kü
lönböző iskolatí
pusoknak szóló 
tankönyvei 1879-től Sóvári László
a magyar matemati- magyartanár
kaoktatás szakmailag legjobb iránymutatói 
voltak. Több kiadást értek meg, szakmabeliek 
ma is haszonnal forgathatják.

Tankönyvírói munkássága mellett azon
ban más irányú jelentős tevékenységet is folyta
tott. 1890-ben bekapcsolódott a „filozofikus, 
emberbaráti, progresszív” szabadkőművesség
hez, a Könyves Kálmán páholyhoz. 1891-ben 
megfogalmazta „az iskolatársak szövetkezete” 
gondolatát, és megalakította a V. kerületi főre
áliskola iskolatársi szövetkezetét.
Dolgozott az iskolán kívüli oktatás, az ún. sza
badoktatás és szabadművelés érdekében is: 
szervező munkát végzett és előadásokat tartott.

Tevékenykedett a nők egyenlő oktatásá
nak érdekében, tanított az első 
leánygimnáziumban.

Aktívan dolgozott a Középiskolai Ta
náregyesületben, tanszerkiállítást is szervezett, 
1892-93-ban egy évig tanulmányúton volt 
Göttingában F. Klein mellett.

Az 1896-ban tartott II. Egyetemes Tan
ügyi Kongresszus egyik titkára volt. Arra is 
kiterjedt a figyelme, hogy a nagyszabású ren
dezvényekről történetírói gondossággal beszá
molót készítsen és azt közzétegye.
Pedagógiai munkássága mellett jelentős tudo
mányos munkát is végzett a differenciálegyen
letek elméletében, az algebrában és a Bolyai -  
geometriában.

Sokféle és szerteágazó tevékenysége 
közben tudományos cikkei jelentek meg
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szakfolyóiratokban, és 1896-ban megszerezte az 
egyetemi magántanári képesítést. 1900-ban 
Budapesten a Tudományegyetem nyilvános, 
rendes tanára lett. 1914-ben az MTA levelező 
tagjának választotta.

Ekkor szólt bele életébe a politika. 1919- 
ben a Tanácsköztársaság bukása után a fehér
terror eltávolította katedrájáról. A jogtalanságot 
több mint két évtizedig kellett elviselnie. Csak 
1945 áprilisában rehabilitálták. 83 éves volt 
ekkor, sajnos az igazságtételt már csak egy évig 
élvezhette.
Egy ilyen életút magáért beszél, tiszteletet pa
rancsol. Nagy szakmai elismerés, ha valakinek 
megszavazzák a róla elnevezett kitüntetést.

Ez a nagyszerű életút nagyobb közis
mertséget érdemelne. De beszéljünk ezek 
rólad. Úgy tudom, hogy a Peák István matema
tikaverseny egyik „alapító atyja" voltál. Sőt az 
elnevezés is a te kezdeményezésed. Mennyi 
energiái és önfeláldozást igényel a jelenlegi 
társadalmi körülmények között a verseny 
működtetése?
A kérdés jó. Te sejtesz valamit.

Igen, 1996-ban egyik elindítója voltam a 
versenynek. Peák Istvánnal halála előtt többször 
beszélgettem, készítettünk egy interjút is. így az 
életéről és munkásságáról sokat tudtam.

Úgy gondoltam, méltó arra, hogy egy 
tanulmányi verseny megőrizze a nevét az utó
kor számára.
Ami a verseny rendezését illeti, arról hosszan 
tudnék mesélni.

Akkor rajta, mesélj!
Először is ahhoz, hogy valaki ezt csinálja, szi
szifuszi génekkel kell rendelkeznie. Jó adaggal.

Ezek szerint benned ezek megvannak? 
Nem tudom. Döntsd el te! Én még nem 
végeztettem ilyen jellegű genetikai vizsgálatot 
magamon.

Szóval az első évben a levelezést és az 
adminisztrációs munkát, az egyik évfolyam 
feladatsorainak összeállítását, a dolgozatok javí
tását, valamint a többi évfolyam feladatainak az 
átnézését is én végeztem.

Az első verseny történéseit társadalmi 
munkában megírtam egy 82 oldalas kis füzet
ben, amely tartalmazta a névadó életét és mun
kásságát, a feladatokat és a megoldásokat, a 
helyezetteket és tanáraik nevét. Ezenkívül

ismertetést írtam róla a KÖMAL-ban, valamint 
az internetre is feltettem.

A füzetben sok feladatnál a diákok 
egyéni megoldásait is közöltem a nevükkel 
együtt. Ez azt a célt is szolgálta volna, hogy 
emlék legyen azoknak a tanulóknak, akiknek a 
neve benne szerepel. Sajnos, sok iskolában az 
ott tanító tanárok nem propagálták, így ezt a célt 
nem érte el.

A füzetek eladásából befolyt pénzből 
vettük a második verseny díjait. Az erről szóló 
füzet is hasonló sorsra jutott. Az 1998/99-es 
tanévben még több feladat hárult rám: az egész 
verseny megszervezése, a pénz megszerzése, a 
levelezés, az oklevelek elkészítése, a díjkiosztó 
megszervezése, a díjak előteremtése, a feladat
sorok és a javítások átnézése, ellenőrzése. Sze
rencsére már a feladatsorok elkészítését és a 
dolgozatok javítását komoly szaktudással ren
delkező kollégák végezték. Az eredményeket és 
a feladatsorokat az internetre is feltettem.

Hiába írtam pályázatokat, a versenyre 
nem kaptam pénzt. A pénzhiány miatt és mivel 
ezt a rengeteg munkát már nem bírtam egyedül 
elvégezni, ezért a verseny szervezését átadtam a 
Pedagógiai Intézetnek.

Persze azóta is összeállítom egy-egy 
évfolyam feladatsorait, ezeket kijavítom, és a 
díjak anyagi alapjának megszerzését, no meg a 
megvásárolásukat is több alkalommal én végez
tem.
Hát ennyi!

Mindezt hallva -  úgy gondolom- nem is 
kell elvégezni a genetikai vizsgálatot, munkáid 
bizonyítják a sziszifusz - gén meglétét. És még 
csak a Peák -  versenyről beszéltünk.

A matematikai alapműveltség terjeszté
sében úgy tudom még más területeken is részt 
vállalsz.

Igen. 1996 és 1999 között több alka
lommal is megbízást kaptam az Országos Köz
oktatási Intézettől. Tagja voltam annak a 3 fős 
csapatnak, akiket az alapműveltségi vizsga 
kidolgozásával kapcsolatos feladatokkal bíztak 
meg.

1996 és 2000 között több alkalommal 
tartottam előadást kollégáknak és diákoknak a 
számítógépes grafikáról, illetve a számítógép 
matematikaórán történő alkalmazásáról.
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Ezenkívül az elmúlt három évben kb. 10 alka
lommal hívtam neves előadókat Salgótarjánba.

Tavaly decemberben Bolyai János szüle
tésének 200. évfordulója alkalmából egyhetes 
ünnepségsorozatot rendeztünk. Ennek az irányí
tó koordinátora voltam. Rengeteg energiát 
fektettem ebbe.

Természetesen ezek mellett az egész em
bert kívánó sokrétű tevékenységek mellet még a 
tehetséggondozásból is jócskán kiveszed a ré
szed, és tanítványaiddal kiemelkedő eredménye
ket produkálsz. Beszámolnál ezekről is?

A tehetséges gyerekekkel délután (akár 
az iskola zárásáig is) foglalkozom. Nyáron több 
órás felkészítést tartottam számukra.

Mióta a Bolyaiban tanítok (3 éve) 9 al
kalommal volt olyan diák valamelyik országos 
matematikaverseny döntőjében, akit én készítet
tem fel, vagy a felkészítésében nagyon komo
lyan részt vettem.

Közülük ketten értek el kiemelkedő 
helyezést: az egyiket tizenhármán, a másikat 
tizenketten előzték meg.

1998 nyarán részt vettem a Nógrád 
megyei diákok matematikai táboroztatásában. A 
2000-2001 -es tanévben pedig megyei szintű 
tehetséggondozó szakkört szerveztem 9-10. 
évfolyamosok számára. Az érdeklődő diákjai
mat 2002-ben elvittem a Varga Tamás 
Módszertani Napokra, 2003-ban a Mindentudás 
Egyeteme matematikai előadására. Igyekszem 
diákjaimat minden matematikával kapcsolatos 
információhoz hozzájuttatni: felhívom figyel
müket a TV-ben, az újságokban megjelenő 
matematikai tárgyú műsorokra, cikkekre. 
ABACUS-t, Kö Mait és matematikai könyveket 
rendelek nekik.

S

En tanárként átláhogy ez milyen 
tenger munka. De -  ugye egyetértesz? -  Sokan 
1vannak köztünk, akik hasonlóan sokat tesznek a 
saját területükön, mégsem kapnak semmilyen 
elismerést. Mit gondolsz, miért figyeltek fel 
viszonylag korán? Mennyire váratlanul a 
kitüntetés?

Ha tudni akarod, a kitüntetésre abszolút 
nem számítottam. Egészen váratlanul ért.

A díjra bárki felterjeszthet bárkit, persze 
a felterjesztést alaposan meg kell indokolni. 
Úgy gondolom, az iskolák munkaközösség
vezetőinek, illetve az intézményvezetőknek a 
felelőssége, hogy beosztottjaik munkáját figye
lemmel kísérjék, és a szükséges lépéseket meg
tegyék. Titkárként minden évben kapok levelet, 
amelyben arra kérnek, hogy tegyek javaslatot a 
megyéből. A Társulat tagjainak a javaslata 
alapján az elmúlt tanévben is felterjesztettük az 
egyik kollégát.

De nem ö kapta!
No, igen. 1998 óta a Bolyai János Matematikai 
Társulat Nógrád megyei tagozatának a titkára 
vagyok.

1998-tól a Társulattól majdnem hetente 
kapok levelet.

A Társulattól kapott levelek általában 
nincsenek leragasztva. Május egyik szerdáján 
egy szokványos kinézetű, de leragasztott levelet 
kaptam. Furcsa volt. Felbontottam és a legna
gyobb meglepetésemre azt olvastam benne, 
hogy meghívnak a Rátz László Vándorgyűlésre 
Kiskunfélegyházára
2003. július 1-jén, hogy ott átadják nekem a 
Beke Manó Emlékdíj II. fokozatát.

Gyorsan átfutottam még egyszer a leve
let, és nem találtam rajta nevet. így meg voltam 
győződve arról, hogy nem én , hanem a felter
jesztett kolléga kapja a díjat. Küldtem egy e- 
mailt a Társulat vezetőségéhez, hogy rossz 
helyre címezték a levelet. Elküldtem a kolléga 
címét is, és felajánlottam, hogy én is eljuttatha
tom hozzá hivatalos úton a meghívót.

A válaszból tudtam meg, hogy nem 
tévedés, a meghívót mégiscsak nekem küldték. 
Kiderült, hogy engem abból a Beke Manó 
Emlékdíj Bizottságból terjesztettek fel, amely 
dönt a díj odaítéléséről. Ezt a javaslatot a 
Társulat vezetősége is támogatta. 
Elmondhatatlanul jó érzés volt.

Ha jól tudom, iskolánkból te vagy a 
második Nógrád megyéből a harmadik aki meg
kapta ezt a rangos elismerést. Peák Istvánné 
/Jutka néni/ volt az első az iskolából. O mutatta 
meg nekem először a bronzérmét, képünkön 
látható. Mit ábrázol?
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Beke Manó portréja látható rajta. És a 
tanulnivágyást szimbolizáló, régi szokás szerint 
tógába öltözött, kezükben könyvet és a tudás 
fáklyáját tartó diákok mellett az „ÁMORÉ ET 
LABORÉ” felirat, amely tükrözi Beke Manó 
életelvét: az emberek szeretetét, a munka 
megbecsülését és lelkiismeretes végzését.

Gábor! Az iskola egész kö
zössége nevében szívből gratulá
lunk. Azt gondolom, Beke Ma né) is 
egyetértene velem abban, hogy ti 
bronzérme méltó helyre került.

Köszönöm szépen.
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Példázat három kitüntetésről 
és a kocsikerekek olajozásáról

Sóvári László 
magyartanár

kóla igazgatója dönt.

Minden évben 
a Bolyai Napokon 
adjuk át a Bolyai 
Emlékplakettet és 
Díszokiratot azon 
kollégánknak vagy 
kollégáinknak, akik 
az adott évben 
kimagasló eredményt 
értek el, kiemelkedő 
munkát végeztek. Ez 
a kitüntetés iskolánk
egyik legrangosabb 
kitüntetése. 
Odaítéléséről az is-

A tavalyi évben ezt hárman kapták meg: 
Reszoly Gusztávné számítástechnika 
informatika szakos kollégánk, aki 1995 óta dol
gozik intézményünkben, Lékóné Lantos 
Zsuzsanna magyar -  francia- orosz szakos, aki 
1985 óta Bolyais tanár és az 1997 óta nálunk 
tevékenykedő angol - amerikanisztika szakos 
Batki Arnold.
Sóvári László:

A három kitüntetettel a 6-os számú 
tanteremben, a magyar teremben beszélgetünk.

Körülöttünk csodás zöldben pompázó 
növények, begóniák, viaszvirág, diffenbachiák.

Az ablakokon és az üvegszekrenyeken 
díszítésként az ősz színes levelei, a tanári aszta
lon egy terméskompozíció. Kár, hogy 
teremdekorációs elismerés még nincs, mert 
akkor én ezt a terem osztályfőnök-gazdájának, 
Batkiné Tótok Katalinnak adományoznám.

Bősz helyeslés a kitüntetettek körében. 
Sóvári László:

Az emberek egy részének örömet okoz a 
kitüntetés, más részüknek -  látszatra -  nem.
melyik táborba tartoztok':

Batki Arnold 
angoltanár

Reszoly Gusztávné 
szá m ítástecli n ika ta nár

’ Tudjátok az okát?

Batki Arnold:
Nekem örömet 

okozott, hiszen az 
ember életében na
gyon ritkán fordul elő 
az, hogy valamilyen 
módon elismerik a 
munkáját. Az ilyen 
alkalmak számomra 
mindenképpen öröm
teli pillanatokként 
maradnak meg.

Reszoly Gusztávné:
Én is azok 

közé tartozom, akik 
örülnek a kitünte
tésnek.

Méghozzá az 
olyan kitüntetésnek,
amelyiknek rangja

✓
van. Úgy gondolom, 
minden díjnak, amit 
alapítanak, nagyon 
fontos megőrizni a 
rangját. Annak pedig 
főleg örülök, ha a 
munkámért kapom.
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A legboldogabb pillanatok azonban azok vol
tak, amikor a kollégák odajöttek hozzám, és 
gratuláltak. Ahogy az igazgatónő még külön is 
méltatta a munkámat. Ahogy az előző igazgató, 
Dr. Szabó Istvánná -  aki engem annak idején 
felvett ebbe az iskolába- külön gratulált.
Éreztem, milyen büszke rám. Talán ezek jelen

tették nekem a legtöbbel.

Lékóné Lantos
Zsuzsanna:

Én az Arany 
János- i táborba tarto
zom, aki úgy fogalma
zott, hogy „több a hír
név, mint az érdem”. 
Úgy gondolom, hogy 
pedagógusként éle
tünknek a nagy részét 
a pályának, a gyere
keknek szenteljük, az 
ezért járó elismerés 
nem biztos, hogy lefe
di azt a munkát, amit 
végeztünk. Nem biz
tos, hogy abban a 

pillanatban, amikor átveszem a kitüntetést, érté
kelni tudom a befektetett energiát, időt, figyel
met, toleranciát, amit kíván a mi pályánk. De 
mindenképpen jóleső érzés.

Másodízben volt alkalmam átvenni a 
kitüntetést. Először hat esztendővel korábban. 
Mindig benne van az emberben az a gondolat, 
hogy noha dolgozunk, vajon megtettünk- e 
mindent, lehetne esetleg többet és másképp, és 
amit csinálok, az jól csinálom-e?

Ez a fajta belső vívódás - még 17 eszten
dei pályán töltött idő után is - bennem van. 
Dühít, ha úgy érzem, hogy egy nem sikerült 
óráról jövök ki. Mi lehet az oka?

Hiszen előzőleg ugyanebben a tanévben 
jól sikerült órát tartottam. Más oldalról nagyon 
fel tud dobni egy sikeres óra. Örömmel tölt el, 
ha a gyerekeknek tudtam adni valamit.
Sóvári László:

Van amikor az ember úgy érzi, hogy 
rengeteget dolgozott egy tanévben, mégsem kap 
semmi elismerést. Aztán váratlanul kiszólítják. 
Nektek milyen helyzetben jött? Tudjátok, 
kaptátok?

Reszoly Gusztávné:
Igen, én tudom miért kaptam. A kitünte

tésen ez szerepel. Egyrészt a Comenius 2000 
minőségbiztosítási programban végzett tevé
kenységemért, másrészt a számítástechnika -  
informatika fejlesztéséért.

Mindkét terület olyan, hogy több évig 
kell tevékenykedni ahhoz, hogy látható ered
ménye legyen. És egyiket sem lehet igazán „be
fejezni”.

Egy kitüntetés mindig jókor jön. De 
nyilván kell, hogy az ember úgy érezze, 
mostmár van annyi mögöttem, megdolgoztam 
annyira érte, hogy ezt megkaphassam.

Az külön öröm számomra, hogy a szá
mítástechnika- informatika fejlesztése szerepel 
ezen a kitüntetésen, hiszen sokféle tevékenység 
közül, amit végzek, talán ez az a terület amit a 
legjobban szeretek. Ez a szívügyem. Én úgy 
gondolom, hogy nagyon jól választottam pályát, 
amikor a számítástechnika területén kezdtem el 
először tanulni, majd dolgozni. Ez annyi örömet 
adott az idők során, olyan sok újat! Mi már 
akkor megtapasztaltuk az élethosszig tartó 
tanulás lényegét. Ez a terület az, amit csak így 
lehet művelni.

A másikat, a minőségbiztosítást azért 
tartom fontosnak, mert egy kicsit rokon a szá
mítástechnikával. A számítástechnikában bár
mit csak nagyon pontosan, precízen lehet meg
csinálni, csak úgy működőképes. A minőségbiz
tosítás is arról szól, hogy amit csinálunk, azt 
csak jól érdemes. És emellett ad egy egzakt 
mérési módszert arra, hogy egy adott „termék - 
idézőjelbe teszem azt, hogy termék- , mint a 
oktatás, mennyire jó, vagy mennyire rossz.

Lékóné
Lantos Zsuzsanna 

magyartanár
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Ez azért fontos, mert így mindenki 
könnyen szembesülhet az eredményeivel, ku
darcaival. Nem kell azt bizonygatni, hogy ilyen 
vagy olyan
módon végzi a munkáját, hanem feketén- fehé
ren láthatja ezt.
Batki Arnold:

Engem teljesen váratlanul ért a dolog. 
Mint mindenki más, én is elfáradtam a tanév 
során, és nem igazán gondolkodtam azon, hogy 
mennyit dolgoztam és hogy kapok-e valamiféle 
elismerést, szóval abszolút nem számítottam rá.

Mindazonáltal nagyon örültem neki, 
hiszen ez volta az első ilyen jellegű elismerés, 
amit tanárként kaptam. Úgy gondolom, azért 
lettem én az egyik kitüntetett, mert egy kicsit 
talán én is segítettem abban, hogy Pálmai Zsolt 
olyan kimagasló eredményt ért el az angol 
nyelvi OKTV-n. Bevallom, nagyon jólesett, 
hogy gondoltak rám.
Lékóné Lantos Zsuzsanna:

A kitüntetést én talán azért kaptam, mert 
ami egyéniségemből, tudásomból, energiámból 
telik, azt megteszem. Születnek eredmények, 
jelesebb eredmények, versenyeredmények, de 
vannak nem látható eredmények is.

Az ember leül a gyerekkel beszélgetni, 
hogy az odaadott versét elolvassa, s pár percben 
beszél róla, ha több időt nem is tud erre szentel- 
nh de odafigyel a gyerekre. Itt szorongattam a

kezemben a mobilómat, mert keresek rajta egy 
sms-t, amit a kitüntetés átvétele után kaptam 
egy kollégámtól. Jóleső volt az üzenet, teljes 
mértékben azonosulni tudok vele.

„Úgy érzem méltó helyre került az elis
merés. Kívánom, hogy hitedet megtartva sok
sok diáknak add át azt a rengeteg mindent, amit 
úgy hívnak: emberség, tudás, szeretet.”

Ez az, ami nagyon jól esett. És jó volt 
úgy végigjönni az aulán, hogy a gyerekek tapsát 
hallottam. Vagy ahogy a folyosón egy-egy diák 
megérintett vagy jelzett, hogy örül tanára sike
rének. Ez volt az elismerés mellett a legna
gyobb kitüntetés.

Sóvári László:
Valahol a beszélgetésünk közepén 

eszembe jutott egy Tolsztomondat, s ahogy 
hallgattam a véleményeiteket egyre jobban 
megerősödött bennem, egészen annyira, hogy 
már nem tudom magamban tartani. Jásznaja 
Poljanában írta valamikor: legjobb,
legbarátibb, legközvetlenebb kapcsolatokban is 
szükség van a dicséretre, amint a keréknek 
szüksége van kocsikenőcsre, hogy

Elismeréseteknek tiszta szívből örülök. 
Remélem, ettől a dicsérettől a ti „kocsi
kerekeitek” is olajozottan forognak majd to
vább egész közösségünk épülésére és 
dicsőségére.
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ES LOHNTE SICH
Riport Bolla Karolinával
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Iskolánkban 
szép hagyo
mány, hogy a 
Bolyai Napok 
alkalmával meg
rendezett ünnep
ségen kitüntetik 
azokat a végzős 
diákokat, akik a 
Bolyaiban eltöl
tött négy vagy 
hat év alatt ki
emelkedő ered

ményt értek el 
valamely terüle
ten.

Ebben az évben is büszkélkedhettünk ter
mészetesen ilyen tanulókkal, köztük Bolla 
Karolinával, aki 4 éves kitűnő tanulmányi mun
kájáért, valamint versenyeredményeiért -  itt 
kiemelve a német nyelvű OKTV 10. helyezést -  
érdemelte ki az elismerést, a Díszokiratot és a 
Bolyai Emlékplakettet.

1
.-x

Bolla Karolina

-  Elmondásod szerint négy tanulságos, 
élményekkel teli évet töltöttél el De menjünk 
kicsit vissza az időben! Emlékszel még, ezt 
az iskolát választottad?
-  Persze! Elsősorban mindenféleképpen azért 
jöttem ide, mert mindenféleképp olyan iskolába 
akartam járni, ahol még van gondolkodási időm 
arra a tantárgyak sokfélesége miatt, hogy el
döntsem, merre is szeretnék továbbtanulni. Má
sodsorban édesanyám is ide járt, és így ő is 
megerősített döntésemben, és hasznos taná
csokkal látott el. És ha már ide jelentkeztem, 
akkor természetesen a német tagozatos osztályt 
választottam.
-  Mindannyian tudjuk, hogy a német nyelvvel 
kapcsolatban kimagasló eredményeket értél el. 
Mióta tanulod egyáltalán ezt a nyelvet, és annak 
idején miért emellett döntöttél?
-  Az általános iskola (Petőfi) 3. osztályától 
kezdve tanulom a németet. Nem volt kérdés, 
hogy mért német, hiszen anyukám német szakos

tanárnő, így már kis
korom óta ismerked
tem ezzel a nyelvvel.
-  Maradjunk még 
mindig a kezdeteknél.
M ikor elkezdtél ide 
járni, milyen célokat, 
terveket tűztél ki ma
gad elé?
-  Igazából akkor még, 
mint gondolom min
denkiben, bennem sem 
rajzolódtak ki igazán 
konkrét elképzelések.
Viszont Bulyovszkyné tanárnő a német órán 
már akkor úgy döntött, hogy néhány tehetsé
gesnek tartott diákjával tudatosan fog készülni 
még időben az OKTV-re.
-  Ezek közé a tehetséges diákok közé tartozol te 
is. Ha már említetted az OKTV-t, mesélnél egy

kicsit erről a versenyről és

Szabó Veronika

-  Ez a verseny nemcsak a nyelv biztos ismeretét 
követeli meg, hanem az adott nyelv kultúrtör
ténetében, irodalmában, esetleg művészeteiben 
is jártasnak kell lenni. Két részből áll, akárcsak 
egy nyelvvizsga: egy írásbeli és szóbeli részből. 
Természetesen az írásbelire jobban fel lehet 
készülni, ehhez feladatsorokat oldottunk meg. A 
szóbelihez pedig fontos, hogy az ember jó 
kommunikációs képességgel rendelkezzen, és 
természetesen a szókincs bővítése mindig hasz
nos.
-  Nemcsak az OKTV-n el ilyen sikereket, 
hanem te voltál a PAD 4-hetes ösztöndíjának 
boldog nyertese. Hogyan emlékszel erre vissza? 
Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál az át 
során?
-  Az ösztöndíjnak köszönhetően rengeteg 
élményben volt részem, ezeket, ha valakit 
érdekel, a tavalyi évkönyvben el is olvashatja. 
A nyelvhasználat szempontjából mindenképpen 
magabiztosabbá váltam, bátrabban szólaltam 
meg az út után németül.
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Ezenkívül persze rengeteg barátot szereztem, 
akikkel sokáig tartottam a kapcsolatot.
_ Most kanyarodjunk el kicsit a némettől, hiszen 
nemcsak az idegen, hanem a magyar nyelvben 
is sikereid voltak.
_ Igen, az „Édes anyanyelvűnk” verseny me
gyei fordulóján egyszer 3., majd 1. helyezett 
lettem. Ez a verseny is írásbeli és szóbeli rész
ből áll. Egy nyelvtani teszt kitöltése után külön
böző műfaji kritériumoknak megfelelően egy 
megadott témáról rövid, 2-3 perces beszédet 
kellett tartani a résztvevőknek. így tartottam az 
egyiken vitaindító beszédet a valóságshow-k 
világáról, majd a másik évben egy könyvismer
tetést egy általam kiválasztott könyvről.
-  Ha jól tudom, most a salgótarjáni PSzF hall
gatója vagy. Biztosan sokakban -  így bennem is
-  megfogalmazódik a kérdés, hogy ennyi kima
gasló eredmény mellett, köztük az OKTV, 
amivel bárhová felvéteti nélkül mehettél volna, 
ide jelentkeztél? Tanulsz így még németet?
-  Először is mért is kellene elhagynom a várost, 
ha itt helyben tanulhatom azt, amit szeretnék. 
Gazdasági ismereteket és németet egyaránt. 
Másodsorban nem akartam még elhagyni a 
családomat, és egy albérletbe, négy fal közé 
bezárva, vékony, hangokat áteresztő falak 
mellett élni. Itthon hozzászoktam a természet

közelségéhez, mivel családi házban lakunk, így 
bármikor kimehetek a szabadba egyet sétálni. 
Valamint úgy érzem, később sem szeretnék 
innen elmenni. Sokakkal ellentétben, szeretnék 
itt maradni, és az itteni helyzeten segíteni, itt 
elhelyezkedni, az itteni értékeket növelni.
-  Ez szép gondolat tőled. A kitüntetésedről: Mit 
jelent számodra ez a díj?
-  Ez a plakett számomra nemcsak a dicsőséget 
jelenti, hanem inkább a Bolyaiban eltöltött négy 
évet. Persze jó érzés kimenni és átvenni ünnepi 
körülmények között a díjat, és érezni azt, hogy 
elismerik az ember munkáját. Jó érzés, hogy 
büszkék rám az emberek, úgy érzem megérte 
tanulni, de nem az elismerés miatt, hanem leg
inkább azért, hogy az ember magának bizonyít
sa, hogy mire képes és ne másoknak.
-  Végezetül mit üzensz a mostani 
diákoknak? Főleg a kisebbeknek?
-  Csak annyit üzennék, hogy nem kell attól 
félnetek, hogy nem találjátok meg a célotokat, 
mert az évek során szerzett tapasztalatok útján 
minden kialakul majd. Valamint úgy gondolom, 
nem kell a „tömeggel” foglalkozni, hanem 
sorsdöntő dolgokban csak magunkra szabad 
hallgatni.
-  Köszönöm az őszinteségedet.
-  Én is köszönöm az interjút.
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„Jó volt idejárni” 
Interjú Molnár Mátéval

Molnár Máté a 
Bolyai János 

Gimnázium 
2003-ban végzett 
tanulója ma a 
Budapesti Mű
szaki és Gazda

ságtudományi 
Egyetem hallga
tója. Az isko
lánkban töltött 
hat év alatt nyúj
tott kiemelkedő 

tanulmányi eredményeinek elismeréseként 
megkapta a Bolyai János Gimnázium kitünte
tését. Vajon hogyan emlékszik vissza az itt 
töltött időre, és hogy viszonyul új iskolájához?

Most, hogy már elballagtál a Bolyaiból, 
és egyetemre jársz, milyen érzésekkel gondolsz 
vissza egykori iskoládra?

Számomra nagyon sokat jelent ez a 
gimnázium a hozzá kapcsolódó szép emlékek 
miatt. Jó volt ide járni. Az osztályunk az együtt 
töltött hat év alatt nagyszerűen összeszokott, és 
remek közösséget alkotott. Csak az zavart, hogy 
a tanárok, akik a Bolyaiban tanítani kezdtek, 
idővel lecserélődtek, és negyedik végén az 
eredeti oktatóink közül csak néhányan voltak az 
iskolában.

A gyakori tanárváltások ellenére mégis 
sok területen kiemelkedő versenyeredményekkel 
büszkélkedhetsz. Matek, kémia, történelem...

Igen, az engem érdeklő témákkal szívesen 
foglalkozom, így a felsorolt három tárggyal is.

A számos 
terület közül melyik 
áll legközelebb 
hozzád és miért?

Talán a ma
tek. Ennek részben 
az az oka, hogy már 
általános iskolától 
kezdve jó tanáraim 
voltak, illetve az, 
hogy ez az a tárgy, mely leginkább a 
megértésről és nem a „bemagolásról” szól.

Tehát inkább a reáltárgyakat kedveled.
Igen, de ugyanakkor szeretek olvasni. 

Verne a kedvenc szerzőm. A könyvei meglehe
tősen elgondolkodtatóak és izgalmasak is.

Elért versenyeredményeid nyilván meg
könnyítik az egyetemi tanulmányaidat. A 
Gordiusz döntőjében való részvétel, a matek 
OKTV, az Európai Unióról szóló verseny, az 
Irinyi kémiaverseny igen széleskörű ismereteket 
feltételeznek.

Az egyetemet leginkább az könnyíti 
meg, hogy csak az engem érdeklő dolgokat kell 
tanulnom, amelyekkel a jövőben is foglalkozni 
szeretnék.

Miért, minek készülsz?
Műszaki informatikusnak. így foglal

kozhatok a matematikával éppúgy, mint a szá
mítástechnikával, hiszen a programtervezéshez 
mindkettőre szükség van.

Ha az egyetemen végzet, visszajössz 
Salgótarjánba, vagy más városban szeretnél 
elhelyezkedni?

Molnár Máté

Ujváry Áron
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Még nem tudom, mit fogok csinálni az 
egyetem után. Valószínűleg Pesten maradok, 
hiszen ott könnyebb állást találni. De biztos, 
hogy gyakran haza fogok látogatni.

Sok sikert kívánok az egyetemhez. Remé
lem, a továbbiakban is legalább olyan sikeres 
leszel, mint a bolyaisévek

„Meg akartam váltani a világot.”
Interjú Gebhardt Zsuzsannával, az iskola volt DÖK elnökével

200112002-ben 
az iskola 

DÖK elnöke. 
Mennyire ért 
váratlanul, és 
milyen hatással 
volt rácl a

-Annyira 
nem ért váratla
nul ez a lehető
ség, hogy egy
szer majd a suli 
DÖK elnöke 
lehetek, mert 
már az előző 
években is min
dig ott sürög- 
tem-forogtam a 

szervezkedésekben. Nem érzem, hogy annyira 
megváltozott volna ez a poszt (remélem), bár 
jobb szerettem mindig is inkább a többiekkel 
együtt dolgozni, mintsem irányítani őket. Nem 
tudok elég objektív lenni e kérdés meg
válaszolásakor, hiszen könnyű lenne most azt 
mondani: igen, mindent profin csináltam, hiszen 
ez így nem igaz. Szerintem a tőlem telhető 
legtöbbet megtettem akkoriban, és ezt ma sem 
csinálnám másként.

Gebhardt Zsuzsanna

Milyen terveid voltak a DÖK-kel kapcsolatban?
-Hát, ez egy jó kérdés! Főleg és elsősor

ban: „Meg akartam váltani a világot”. Aztán 
szép lassan rájöttem, hogy ez lehetetlen.

Terveim között volt, hogy iskolaújságot 
készítünk, lesz szuper sulirádiónk, egyszer 
Megpróbáljuk igazságosan elosztani, hogy

melyik osztály és 
milyen sorrendben 
rendezhet diszkót, 
megcsináljuk a 
DÖK SZMSZ-ét 
....stb.
Azt hiszem, min
denbe sikerült bele
fognunk, de a vége 
így is káosz lett.

Kész lett a 
suliújságunk, csak 
nem lett sokszoro
sítva, így a tanu
lókhoz el sem jut
hatott. Beérkezett a 
sulirádió működte

tésére készített pályázatok többsége, de a végén 
így is 15-en voltak a 3 személyes stúdióban. 
Megcsináltunk egy listát, hogy ki rendezhet 
diszkót és ki nem, de természetesen ez sem 
tetszett, és nem is tetszhetett mindenkinek. Nem 
gondolom, hogy erről az egészről csak én 
tehetek, egy ember nem tud százfelé szakadni, 
arról nem is beszélve, hogy a DÖK-ölés 
néhanapján a tanulás rovására is tud menni.

Már korábban is aktív résztvevője voltál 
a diákéletnek. Milyennek láttad akkor, és 
szerinted milyen változásokon ment keresztül az 
évek folyamán?

-Amikor hetedikes koromban a DÖK 
tagja lettem, még nem is tudtam, mi is az. 
Akkoriban egy évben csak 3-szor vagy 4-szer 
üléseztünk.

Aztán Batki Arnold tanár úr átvette a 
DÖK -  segítő tanár szerepét, és megváltozott 
minden.

Györki Nikoletta
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Ő adott értelmet ennek a fogalomnak. 
Rajta látszott, hogy nem szégyell odamenni a 
diákokhoz, és megkérdezni, hogy mit is 
akarunk tulajdonképpen? Aztán Tóth Zénó 
tanár úr lett a segítőnk, és ő ezt a folyamatot 
látva inkább az önállóságra próbált nevelni 
bennünket. Segített is, de hagyta, hogy mi is 
irányíthassuk egy kicsit a dolgokat.

Most jöttem rá, hogy mire az ember 
megéri az igazi értelmét annak, hogy nem vélet
lenül foglalkoztunk annyit a „ifjúság érdekkép
viseletével”, addigra már le is érettségizik, és 
mehet tovább.
Milyen viszonyban voltál és maradtál a DÖK- 
ta gokkal?

- Annak ellenére, hogy már negyedikben 
sem voltam olyan aktív részese a DÖK-nek, 
mint az azt megelőző években, a DÖK- tagok
kal kialakított viszonyom mondhatni máig töret
len. Mások azt kérdezték tőlem:

„Mi egyáltalán ez a DÖK? És mit 
csináltok ott? Nem unsz állandóan oda járni?” 
Őszintén?

Nem. Ez egy olyan elfoglaltság, mint 
másnak a szakkör vagy a sportedzés. Ott is jó 
baráti kapcsolatok alakulnak ki és itt is. Azok a 
személyek, akik a DÖK-re jártak, azt hiszem, 
mind olyan emberek voltak, aki tenni akartak 
azért, hogy a diákságnak egy kicsit jobb legyen.

Aki nem érzett erre késztetést, az nem is 
tudott igazán feloldódni közöttük. Ehhez is épp 
oly kitartás kell, mint bármi máshoz az életben.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy ilyen közös
ség jól működjön?

- Fogós kérdés. Kulcsszavakban: renge
teg fantázia, megfűszerezve egy kis idővel, tü
relemmel, őszinteséggel, nyíltsággal, barátság
gal, tisztelettel, egy kis ésszel és egy kis pénz
zel. Persze nem árt, ha az ember jó viszonyban 
áll a „felsőbb szervekkel”...Sok esetben persze 
csak egy jól használható és reális elgondolás 
kell ahhoz, hogy minden menjen a maga útján. 
A tanárok nagy része elfogadná az ötleteinket, 
de mint azt már említettem, ők felnőttek.

Belőlünk hiányoznak azok a tapasztala
tok, amik bennük megvannak, belőlük pedig 
sokszor hiányzik az a fiatalos lendület, ami 
bennünk megvan. Csak a kettő együtt képes az 
előrehaladásra.
Érettségi után, hol folytatod tanulmányaidat?
- Sajnos nem vettek fel gyógytornásznak Sze
gedre, így jelenleg Egerben tanulok. Egy két
éves fiziotherápiás- asszisztens képzésben ve
szek részt, aztán újra próbálom az egyetemet, 
így legalább lesz egy szakmám, és addig is 
tanulok.
Ott van lehetőséged arra, hogy valamilyen 
közösségi munkában részt vegyél?
- Az ottani DÖK-nek is tagja lettem. Érdekes
sége, hogy a Dök-segítő tanárnő is a Bolyaiban 
végzett. Remélem, az eddigi tapasztalataimmal 
tudok majd segíteni nekik is, hiszen a diákság 
minden iskolában sok mindenre képes.

Köszönöm a lehetőséget, hogy így utó
lag is elmondhattam a gondolataimat.
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...aki hátrahagyott valamit maga után,... 
Interjú Tóth Nórával

A 2002/2003- 
as tanévben megren
dezett Bolyai Napo
kon iskolánk több 
végzős tanulója része
sült valamilyen kitün
tetésben. A kitüntetet
tek között volt Tóth 
Nóra, aki a Bolyais 
Öreg Diákok Egyesü
lete által alapított 
BÖDE-díjat kapta 
meg.
-Milyen érzés

kitüntetettnek lenni?
-Természetesen meglepődtem, és nagyon örül
tem neki, hogy a Bolyais Öregdiákok engem is 
olyan tanulónak tekintenek, aki hátrahagyott 
valamit maga után, és ezzel is öregbítette az 
iskola hírnevét.
-Most, hogy elvégezted a gimnáziumot, hol ta
nulsz?
-Egyszerre két iskolát végzek. A Budapesti 
Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendég
látóipari és Idegenforgalmi Karának vendéglátó 
és szálloda szakán tanulok, illetve a Bartók Béla 
Konzervatórium magánének szakos növendéke 
lettem.
-Hogy van időd a két iskola összeegyeztetésére? 
-Kezdetben nehéz volt, de mostanra talán 
elmondhatom, hogy sikerült az órarendemet 
úgy rendezni, hogy minden program helyet 
kapjon benne. A napjaim így elég hosszúak, és 
ezért fárasztóak is.

-Ilyen sűrű program 
mellett egész héten 
Budapesten vagy, 
ugye?
-Igen. Hétfőtől pén
tekig vannak óráim, 
és így csak pénteken 
este tudok hazajárni.
-Hogy megy a tanu
lás?
-Az ének jól megy, 
meglepetésemre a 
zongora is. A másik 
iskolámban természe
tesen idő kell még, 
hogy beilleszkedjek, 
de úgy érzem ezzel sem lesz gond.
-Mennyire volt nehéz megszokni az új környeze
tet?
-Eleinte nehéz volt. Időnként megpróbálok visz- 
szajárni a régi iskolámba. Beszélgetek a volt 
tanáraimmal, mesélek magamról.
-Milyen terveid vannak a illetően? 
-A konzervatórium elvégzése után szeretnék az 
énekkel tovább foglalkozni. Terveim között 
szerepel egy főiskola, akadémia elvégzése. A 
Gazdasági Főiskolát illetően nincs igazán 
konkrét tervem.

Ha esélyem adódik rá, szeretnék egy 
szállodában elhelyezkedni, és idegenforga
lommal és nyelvekkel foglalkozni. De ez még a 
jövő zenéje.

Palkonyay Szilvia

Tóth Nóra
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Innováció a számítástechnikában

Ez évben 12. 
alkalommal rendezték 
meg az Országos 
Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Versenyt. 
Idén először iskolánk
ból is volt induló, s 
sikerült szép eredményt 
elérnie.
Jakus István 12. b 
osztályos tanuló számí
tástechnikával kapcso
latos ötletével, amely
nek témája az ön
fejlesztő szoftvermeg

oldások, harmadik helyezett lett.
A bírálóbizottság elismert tudósokból, 

egyetemi tanárokból és gazdasági szak
emberekből állott. A zsűri elnöki tisztét dr. 
Keviczky László akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke látta el.

A versenynek két szakasza volt. Először 
az alapötletet kellett ismertetni, aminek alapján 
a zsűri eldöntötte, hogy a pályázat eredeti-e, 
újszerű-e, tudományos szempontból meg
alapozott-e, megvalósítható-e. A verseny 
második szakaszában azt vizsgálták, hogy a 
pályázó alkalmas-e ötletének kidolgozására, és 
a várható eredmény hasznosítható-e.

A megadott határidőre 132 pályázat 
érkezett. Ezek közül a zsűri 61-et fogadott el, 
illetve javasolt kidolgozásra. A kidolgozás 
időszakában a Magyar Innovációs Szövetség

menedzserei tanácsadással, konzultációk szer
vezésével segítették a továbbjutott verseny
zőket.

Az újabb határidőig 48 tudományosan 
megalapozott, részletesen kidolgozott pályázat 
érkezett be. A zsűri az alábbi szempontok alap
ján értékelt:

• a probléma megközelítésének 
eredetisége és kreativitása

• a kidolgozás mélysége, tudományos 
színvonala

• a projekt befejezettsége (koncepció, 
konklúzió), ill. hasznosíthatósága

• az eredmények ésszerű és világos 
értelmezése

• az írásos anyag színvonala.

A díjazott pályamüveket a Millenáris Park 
Fogadó Épületében állították ki az Innoforum 
2003 XI. Hazai Szellemi Termék Börzén, így a 
fiatal alkotók bemutathatták találmányaikat a 
szakmának, a sajtónak és a nagyközönségnek.

Három I., három II. és négy III. díjat 
osztottak ki, amelyek kisplasztikából és 
pénzjutalomból álltak, valamint a tanuló 
felvételi vizsga nélkül felvételt nyelt az általa 
választott felsőoktatási intézménybe. A díjakat 
a kiállítás megnyitóján Magyar Bálint oktatási 
miniszter adta át.

Az alábbiakban Jakus István írását ol
vashatják díjnyertes pályamunkájáról.

Reszoly (íusztávné 
számítástechnika 

munkaközösség-vezető
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Egyszerűen: innováció...

Az innovációs 
tevékenység során 
olyan elemeket ta
lálunk ki, amelyek 
nem nagy mérnöki-tu
dományos megoldá
sokat foglalnak ma
gukban, de minden
esetre képesek egy- 
egy iparág szerkezetét 
nagymértékben meg
változtatni.

így pél
dául 1984-ben, hogy 
az IBM mellett az 

egyik nagy másik számítógépgyártó (amely 
egyébként kitalálta a személyi számítógépet a 
70-es években) is innovációs tevékenységbe 
kezdett. Ez a cég az Apple Képes volt az 
1980-as évek elején egy tanulmányi 
(Lisa) kiindulva létrehozni az IBM-töl független 
és egyben innovatív személyi számítógépét. A 
gépet az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb 
almafajtájáról Macintoshnaknevezték Ez a
gép az innovációnak köszönhetően képes volt 
grafikus felhasználói felületet biztosítani, 
hálózatokat létrehozni P módszerrel 
és a kiadványszerkesztés vagy a digitális 
grafika egyeduralkodó szerkezetévé a 
as évek közepétől (a Windows első kiadása 
1989). A fejlődést a technikai-tudományos 
(gépszerkezeti) fejlesztéseken a folyamatos 
innováció tette folyamatosan sikeressé, így 
újabb területeket hódított meg vagy éppen 
hozott létre, mint például a számítógépes 
animációt, amely manapság külön stúdiók 
tevékenységévé nőtte ki magát (pl. DreamWorks 
vagy a Pixarrajzfilmjei).

Láthatjuk, hogy az innováció milyen 
mértékben képes mindennapjainkat
megváltoztatni. Bár leglátványosabb hatását a 
számítástechnika (illetve a határtudományok) 
területén sikerült elérnie, de szinte bárhol 
találkozhatunk vele. És ki az „innovációs 
szakember”? Szinte bárki. Elég hozzá egy kis 
ötlet, egy hasznos megállapítás, melyet más

létező rendszerekbe képesek vagyunk 
integrálni, vagy éppen egy teljesen új, 
rendhagyó rendszert létrehozni belőle. Ez a 
mindenki akár egy gimnazistát is jelenthet, 
hiszen megfelelő fórumok állnak ren
delkezésére a megvalósításhoz (Ifjúsági Inno
vációs Verseny).

Az én innovációm is a számítástechniká
hoz kapcsolódik -  célja a számítógép feladat
megoldási modelljeinek a kiszélesítése. Az ötlet 
elég egyszerű. A klasszikus modellben mit is 
csinál egy számítógép?

A számítógép egy a felhasználó által 
kijelölt műveletet hajt végre az esetek
többségében. Mi lenne, ha bizonyos funkciók 
automatikussá válhatnának? Igen, auto
matikussá, de nem a klasszikus értelemben, 
amikor egy programozó megadott algoritmusát 
hajtja végre a rendszer, hanem egy kiindulási 
algoritmust „próbálna” meg végrehajtani, de a 
környezeti hatások miatt a végrehajtás menete 
megváltozik, amely az algoritmusba képes 
lenne beépülni, így egy bonyolultabb 
algoritmust létrehozni. Igen, egy-egy feladat így 
is elvégezhető. Ennek az az előnye, hogy nem 
egy programozó által megtervezett rend
szerfejlesztést hajtottunk végre, hanem egy, a 
környezet által indukált végrehajtást do
kumentáltunk. A rendszer ezen része az 
úgynevezett végrehajtó egység, amely a 
kiindulási algoritmusból fejleszti önmagát, és a 
végrehajtandó munka típusát is ez a fő 
algoritmus szabná meg. És itt van az innováció 
egyes lépcsője: nem kell egy univerzális
algoritmust létrehoznunk, így nem szükséges 
aggódnunk a lehetőségek óriási száma miatt 
sem. így a lehetőségek számát mindössze az 
algoritmus típusa és a végrehajtó, illetve 
érzékelő rendszerek alapeljárásainak száma 
határozná meg (De ezzel nem untatjuk az 
olvasókat, hiszen ez egy évkönyv és nem egy 
egyetemi jegyzet.)

Felmerül a másik nagy kérdés: Hogyan 
lehet a környezet hatásainak megfelelően az 
algoritmust megfelelően megváltoztatni? Ez az 
innováció második lépcsője, ahol egyedi módon
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a filozófia ismeretszerzési kérdéseit próbáljuk 
levetítetni egy számítógépes rendszerre. Nem 
kell megijedni, ez a kódhalmaz nem lesz képes 
„gondolkodni” vagy bármi szokatlan vagy 
váratlan esetet előidézni (tehát nem egy mes
terséges intelligencia).

A lényeg, „hogy ha így nem megy, majd 
megy úgy” eljárást alkalmaz (tehát inkább egy 
útvonalelemző szoftverhez hasonlítanám, ami
ről köztudott, hogy még nem támadott meg 
embereket). A lényeg: a filozófia segít a 
digitális korszakban is (mint szinte mindenhol). 
Hogy ez se legyen unalmas körülírás, inkább 
nézzenek utána Bacon és Descartes induktív- 
deduktív rendszerének vagy éppen Hegel 
fejlődéselméletének és hamar „megsejthetik”, 
miből is áll a rendszer. (A kódfejtésekhez is 
hasonlóan a filozófia segítségével alkotott 
megoldásokat alkalmaznak).

A rendszer működésének részleteiről 
nem is ejtenék több szót csak a struktúrájáról, 
illetve működéséről. A struktúra röviden 
bemutatva: létezik egy a kapcsolatokat lét
rehozó rendszer, az úgynevezett keretrendszer. 
Ehhez lehet több olyan algoritmustáblát kap
csolni, amelyek képesek egy speciális feladat

sokoldalú (környezetorientált) megoldására. Az 
algoritmustáblák több fájlból is állhatnak, 
melynek technikai okai vannak (kapcsoló
felületek és tulajdonságtáblák).

És mire is jó ez a bonyolult szoft
verkörnyezet? Lényegében univerzális 
feladatmegoldónak is lehetne nevezni, de a 
valódi neve önfejlesztő szoftver (nem 
keverendő össze a statisztikai elven működő 
szűrőszoftverekkel). A feladatok között 
szerepelhet egy-egy hardver erőforrásainak 
teljes kihasználását biztosító eszközillesztő 
megtervezése vagy éppen egy automatikánál 
többet biztosító alternatív robotkezelési 
rendszer. A lényeg, hogy úgy képes irányítani 
rendszereinket, mint egy több lehetőséget 
ismerő automatika, de képes az algoritmus 
fejlesztésére is nem statisztikai módszerek 
alapján.

Remélem, a rendszer olyan informatikai 
innovációt jelent, amellyel sikerül a számító
gépeket nagyobb teljesítmény-kihasználással 
működtetni, magas szintű operációs környezetet 
biztosítani, ezen felül pedig a felhasználó 
kényelméről gondoskodó eszközöket fejleszteni 
a klasszikus felhasználói felületeken.
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Brüsszelben jártak a Bolyais diákok

Gubán Kovács Molnár Máté
Miklós Sándor

Egy töriórán Árpádné Vincze Marietta tanárnő 
felolvasta nekünk a Róbert Schuman EU- 
ismereti vetélkedő versenykiírását. Úgy 
döntöttünk, hogy elindulunk ezen a rangos 
versenyen „Úgyis mi nyerünk” csapatnévvel, 
hiszen a nyeremény egy tíznapos belgiumi út 
volt. A vetélkedőre az ország minden pontjáról 
körülbelül ötszáz csapat nevezett. A megyei 
fordulóból nagy fölénnyel jutottunk tovább a 
regionális döntőbe, ahol öt, szintén kiválóan 
felkészült csapattal kellett szembenéznünk. A 
nagyon szoros versenyen sikerült meg
szereznünk az első helyet, amellyel együtt járt 
egy háromnapos soproni tábor és a brüsszeli út 
is. A versenyen az óriási lexikális tudás mellett 
hatalmas kreativitásra is szükség volt a 
győzelemhez.

A nyári tábort Sopronban rendezték meg 
abból a célból, hogy a hét regionális győztes 
csapat összeismerkedjen a brüsszeli út előtt. 
Emellett számos Európai Unióval kapcsolatos 
előadást hallhattunk kiváló szakemberektől.

Az országos döntőt szeptember 21-én 
rendezte meg a Külügyminisztérium a Duna- 
palotában, amelyen megjelent Kovács László 
külügyminiszter úr is. A rendezvényről az 
országos TV- és rádióadók is beszámoltak. A 
kiélezett versenyben sikerült megszereznünk az 
előkelő 5. helyezést, amivel többek között a 
Nógrád megyei EU Központ különdíját is 
megnyertük.

A belgiumi jutalomútra október elején 
került sor. Utunkat egy bécsi városnézéssel 
kezdtük, majd másfélnapi utazás után 
megérkeztünk a Belgium keleti részén fekvő 
Brugge városába, ahol egy hangulatos hajó- 
kiránduláson vettünk részt. Ezután Ostendben 
meglátogattuk az Északi-tengert, este pedig 
megérkeztünk brüsszeli szálláshelyünkre.

Másnap meglátogattuk a Brüsszeli 
Magyar EU-missziót, ahol érdekes előadást 
hallhattunk a delegáció munkájáról. A napunkat 
Waterloo megtekintésével folytattuk, ahol 
láthattuk a csatáról készült körképet és a híres 
harc helyszínét. Itt felmentünk arra a dombra, 
ahonnan maga Napóleon nézte végig az 
ütközetet. Az estét Brüsszel nevezetességeinek 
megismerésével töltöttük, megnéztük például a 
Manneken Pis-t, a Királyi palotát és a világon 
egyedülálló brüsszeli főteret.

A következő 
napokban elláto
gattunk a belgi
umi Magyar 

Nagykövetségre. 
Ezután az 1952- 
es világkiállításra 
épült Atomium- 
hoz sétáltunk el, 

amelynek a belsejében az 50-es évek találmá
nyait bemutató kiállítás várt minket. Utunk 
méltó befejezése volt a párizsi EuroDisney- 
land-i kirándulás. A rengeteg látnivaló mellett 
(Disney stúdiók, 3D-s szimulációk, útvesztők),
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itt található Európa leggyorsabb hullámvasútja 
is.
A hazafelé úton megnéztük a reims-i katedrá- 
list, valamint Augsburgot.

Bár a felkészülés rengeteg energiánkat és 
időnket emésztette fel, megérte, mivel rendkívül 
sok új ismeretre és felejthetetlen élményre 
tettünk szert ez alatt a tíz nap alatt.

A Bolyai Kör - iskolánk tudományos fóruma

A Bolyai Kör, 
gimnáziumunk tudo
mányos diákköre, az 
iskola történetével 
csaknem egyidős.
Az érdeklődő, vala
mely tudományterüle
ten a kötelezőn túl 
teljesítő diákok szá
mára kínál lehetősé
get, hogy tanulmá

Turcsányi Marianna 
nyelvtanár

nyaik, kutatásaik e- 
redményét bemu
tassák. Jó gyakorlat 

ez minden szereplő számára, hogy tanulják, 
hogyan kell jól összeállítani egy kiselőadást, 
hogyan lehet a megtanult ismereteket mások 
számára is élvezetes, érthető módon előadni, 
szokják a közönség előtti szereplést.

Minden évben sok érdekes, igényes 
előadást hallhatunk a közönség soraiban. így 
volt ez az előző tanévben is, amikor a 
megtartott Bolyai Körön alkalmanként 20-30 
néző lehetett részese színvonalas, tartalmas 
előadásoknak. A tanév első Bolyai Köre 
hagyományosan a kezdő évfolyamoknak kínál 
bemutatkozási lehetőséget. Volt, aki zenei 
tudásával, más kedvenc versével, magyar vagy 
idegen nyelven előadott prózai művel, humoros 
jelenettel vagy táncos produkcióval lépett fel.

Az év második Bolyai Körén a nyári 
utazásokról tartottak élménybeszámolót a részt
vevők.

Ezeket követték a „valódi” előadások, 
mindig egy-egy tudomány területéről. Tizenegy 
témában 73 diákunk bizonyította felkészült
ségét, rátermettségét. A biológia iránt érdeklődő

előadóktól hallhattunk a különleges nyitva
termőkről, a fejlődési rendellenességekről, az 
influenzáról és a kísérlettel színesített elő
adásból megtudhattunk, mi is az az ozmózis.

A számítástechnika területéről az optikai 
adattárolókat, a számítógép- generációkat 
választották témául, és átfogó előadást hal
lottunk „A fejlesztés évszázada” címmel az 
IBM történeteiről.

A matematika Bolyai Kört névadónk 
születésének 200. évfordulója alkalmából 
megrendezett Bolyai Hét keretében tartottuk, 
ahol rendkívül színvonalas előadások hang
zottak el a Bolyai-geometriából, a Bolyai terem
tette „új világ”-ról.
Földrajz témakörben hallhattunk Észak- 
Amerika természeti csodáiról, Dél-Olaszország 
vulkánjairól, a Tokaj -Hegyaljai borvidékről.

A kémia Bolyai Körön előadóink 
bemutatták a magyar Nobel-díjasokat, azokat a 
csodálatos fulleréneket, az arzént, a ragasztókat, 
betekintést kaptunk a komplex vegyületek 
kémiájába, és választ kaptunk a kérdésre, hogy 
okoz-e csontritkulást az ásványvíz.

Történelemből is változatos témákkal 
találkoztunk, volt előadás Széchenyi István 
gyakorlati tevékenységéről, Görgei Artúrról, 
Egyiptom rejtélyeiről, a Donnál vívott hídfő
csatákról, a japán világról és Matahari titkairól.

A fizika Bolyai Körön kezdtünk 
meghonosítani egy új kezdeményezést, 
miszerint minden alkalommal kerüljön sor egy- 
egy, a tudományághoz kapcsolódó könyv- 
bemutatóra is. Itt első alkalommal Simonyi 
Károly A fizika kultúrtörténete c. könyvét 
ajánlotta mindenki figyelmébe Bolla Karolina. 
Ezután két érdekes előadás következett 
Paradoxonok a fizikából és Tények, feltétele
zések a gömbvillámról címmel.
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Az idegen nyelvi Bolyai Körön a 11. c. 
osztály tanulói a Cote d’ Azur-re kalauzoltak 
bennünket, elhangzott csodálatos előadás az 
„Üvöltő szelek” -ről, és az első két tanítási 
nyelvű osztály tanulói az angol órán tárgyalt 
témákat elevenítették fel.

Az irodalom iránt érdeklődő tanulók 
előadásaikban a finnek hit- és mondavilágáról, 
Shakespeare Othellojáról, Petőfi Sándor A 
helység kalapácsa c. művéről, Tolsztoj 
világképéről, Weöres Sándor lírájának 
sajátosságairól szóltak. A művészetek világából 
az aranymetszést választották témául és 
mutatták be különböző alkotásokon az előadók,

láthattuk a bábjáték egy speciális formájának, 
az árnyjátéknak a kezdetét, kialakulását, 
hallhattunk az üveg költészetéről, az üvegfestés 
technikájáról és a művészi psziché látomásairól.

Egy-egy kiselőadás elkészítése nem 
könnyű feladat.

Ezúton is szeretném megköszönni a 
szaktanárok segítő, felkészítő munkáját, és 
biztatom őket is, a diákokat is a folytatásra, 
várjuk az újabb előadásokat és szívesen vesszük 
a Bolyai Kör megújítására vonatkozó ötleteket 
is.
Mindenkinek jó munkát kívánok.

Deme Ruth 
biológia Bolyai Kör

Hanczik Noémi és Fekete Timea 
kémia Bolyai Kör

Bodócs Péter 
fizika Bolyai Kör

Bohácsi Beáta 
földrajz Bolyai Kör
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Megmérettünk,...
azaz, a 2002/2003-as tanév országos és helyi mérései

Az elmúlt tanévet akár 
a mérések évének is 
nevezhetjük, hiszen 
iskolánk 9., 10. és 11. 
évfolyamos tanulóit 
kiválasztották vala
mennyi országos és helyi 
szintű mérésre. Leg
többször a tizedik 
osztályosok tudásszintjét 
vizsgálták a legkülön
félébb területeken.

Melyek voltak ezek:
•  PISA 2003 vizsgálat,
•  PISA 2003 vizsgálat követő mérése,
•  számítástechnikai ismereteket mérő 

vizsgálat,
•  első idegen nyelvként tanult nyelv (angol, 

német) országos mérése
•  angol és német nyelv városi szintű mérése
•  kompetenciamérés (matematikai eszköz

tudás, olvasott szöveg értése)
•  a 2001/2002. tanévben végzett vizsgálat 

követő mérése (induktív gondolkodás, 
anyanyelvi ismeretek, és matematikai 
eszköztudás)

•  11. évfolyamosoknak kriminológiai 
teszt.

Az itt felsorolt mérések közül a PISA 2003 
vizsgálat és az idegen nyelvi tudásszint városi 
felmérésének az eredményeit szeretném ismertetni.

PISA 2003 vizsgálat a világ különböző helyein 
élő tizenöt éves diákok olvasás-szövegértési 
képességét, matematikai és természettudományos 
műveltségét mérte fel. A hangsúlyt nem annyira 
annak vizsgálatára helyezi, hogy a tanulók hogyan 
tudják elsajátítani az iskolai tananyagot, hanem arra, 
hogy képesek-e tudásukat az életben hasznosítani, 
alkalmazni, és a további ismeretszerzés céljára 
felhasználni. A mai napig a PISA a legátfogóbb és 
legkomolyabb nemzetközi tanulói képességmérés 
és adatgyűjtés a diákokról, családi és intézményi 
hátterükről.

A matematikai felmérésben iskolánk tanulóinak 
teljesítménye 10%-kal haladja meg az országos 
átlagot; a konkrét eredmény alapján a legjobb 
osztályokat képviselve a felső húsz százalékhoz 
tartozik.

Átlagos osztályteljesítmény az Önök iskolájában 
és a felmérésben részt vett valamennyi iskolában

A grafikonon minden (esetenként egymást fedő, "vonalat" alkotó) pont egy-egy iskolát, illetve osztályt jelöl, azok 
teljesítményének sorrendjében. A "vonal" baloldali (legfelső) végpontja az adott témakörben legjobban teljesítő osztályt 
képviseli. A g ra fiko n o ko n  k iem elt p o n tok  (karikák ), az Ö n ö k  osztá ly á t je lz ik .
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Olvasás-szövegértésben
teljesítményünk kb. 20%-kal haladja meg az 
országos átlagot, a legkiemelkedőbb osztályokat 
képviselve. A felmérésben nyújtott olvasás

Olvasás teljesítmény az Önök iskolájában és az 
összes többi iskolában

700

300

teljesítmény alapján az országos átlaghoz 
viszonyítva iskolánk a felső tíz százalékhoz 
tartozik.

Olvasás teljesítmény az Önök iskolájában és a 
gimnáziumokban

350 1

A természettudományos mérésben tanulóink teljesítménye kb. 10%-kal haladja meg az 
országos átlagot, a legjobb osztályokat képviselve a felső húsz százalékhoz tartozik.

Természettudomány teljesítmény az Önök iskolájában és az 
összes többi iskolában

Természettudomány teljesítmény az Önök iskolájában és a 
gimnáziumokban
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És most lássuk az angol, valamint a 
német nyelvi felmérés eredményeit. A mérés az 
alábbi részekből állt:

- hallott szöveg értése,
- íráskészség vizsgálata irányított 

fogalmazás által,
- olvasott szöveg értése,

és kommunikatív készséget mérő 
feladatok.

Angol nyelvből az alábbi eredményeket érték el 
tanulóink:

- a mérés összetett eredményének iskolai 
átlaga 67%, ami jóval meghaladja az 
52,4%-os városi átlagot

- a hallott szöveg értése 89,9% (városi átlag 
84,1% ; az országos átlag 86,4%)

- az íráskészség 60,2% (városi átlag 38,9%)
- az olvasott szöveg értése 45,7% (városi 

átlag 30,9%)
- kommunikáció 81,2%( városi átlag 64,5%)

A  lü .  é v fo ly a m  nyelvi  c s o p o r t ja in a k  te l jes ítm énye  a v á ro s i  á t la gh o z  v iszo ny ítva
S a lg ó t a r já n ,  2003 .

A N G O L  n y e lv  -  T E S Z T  ö s s z e s e n  (v á r o s i  á t la g :  52 ,4 % )
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(A grafikon fekete oszlopai iskolánk eredményeit tükrözik.)

Német nyelvből az alábbi teljesítményt 
nyújtották tanulóink:

- a csoportok 8l,8%-os összeredménye 
meghaladja a városi 73,1%-os városi 
átlagot

- a hallásértés 86,5% (a városi átlag 74,9% ; 
az országos átlag 84%)

- az olvasott szöveg értésében 86,2% 
eredményt értek el (városi átlag 81,8%)

- az íráskészség 74% (városi átlag 64,4%)
- a kommunikatív feladatokban 79,5%-os 

teljesítményt értek el (városi átlag 69,1%)

A 10, é v fo ly a m  n y e lv i c so p o r t ja in a k  te lje s ítm é n y e  a v á r o s i á t la g h o z  v is z o n y ítv a
Salgótarján . 2003.

NÉMET nyelv - TESZT összesen (városi átlag: 71,2%)

72



Tehetséggondozás -  eredményesség

A vizsgálatok eredményei azt mutatják, 
hogy tanulóink városi és országos szinten is 
igen kiemelkedően teljesítettek a PISA és az 
idegen nyelvi felmérésekben. A külső mérő
biztosok is csak az elismerés hangján szóltak 
akkor, amikor a felmérésekben részt vett

tanulók munkáját értékelték. Az volt a 
véleményük, hogy diákjaink igen fegyel
mezetten, nagy odafigyeléssel, korrekt módon 
dolgoztak. Az elért eredményekkel -amelyek 
tanár és diák együttes munkáját dicsérik- 
elégedettek lehetünk.

73



Iskolai élet

,Újdonságok” az érettségi vizsgarendszerben

A 2002/2003- 
as tanévben megkezd
ték tanulmányaikat 
azok a 10. évfolyamos 
diákok, akik 2005-ben 
már a kétszintű érett
ségi vizsgarendszer 
követelményei szerint 
zárják középiskolai ta
nulmányaikat. Felve
tődhet a kérdés, hogy 
miért kellett egy tize- 
dikes tanulónak már az 

I’álf'alvai Zoltán érettségivel, illetve an- 
igazgatóhelyettes nak várható változása

ival foglalkozni. Azért, mert elérték a korai 
pályaválasztás második, vagy ha úgy tetszik a
12. évfolyamról előrehozott állomását. Hiába a 
tanácstalanság, választani kellett! Ha konkrét 
felsőoktatási intézményt még nem is, de a 
várható felvételi tantárgyakat már igen.

Mielőtt részletesebben tárgyalnám az 
elmúlt tanév érettségit előkészítő eseményeit, 
feltétlenül beszélni kell arról, hogy miért nem 
újdonság a közoktatásban a vizsga rendjének 
megváltozása.

Már a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény is megfogalmazta, hogy az 
érettségi vizsga egyes tantárgyaiból eltérő 
szintű követelmények alapján tehető vizsga. Az 
érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget 
tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való 
felvételre jogosít. Az érettségi vizsga évében a 
felsőoktatási intézmény nem írhat elő írásbeli 
felvételi vizsgát a jelentkezőnek abból a 
vizsgatárgyból, amelyből az a magasabb szintű 
követelmények alapján tett érettségi vizsgát. Az 
új érettségi vizsga rendszerének bevezetéséig a 
felsőoktatási intézménybe történő felvételi 
eljárásban közös írásbeli érettségi-felvételi 
vizsga esetén az adott tantárgyból nem lehet 
írásbeli felvételi vizsgát előírni a vizsga évében.

Az 1997-ben kiadott, majd a közoktatási 
törvény 1999-es módosításával 2000-ben 
átdolgozott érettségi vizsgaszabályzat már 
sokkal konkrétabban fogalmazott: „ Az érettségi 
vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten és

emelt szinten tehető érettségi vizsga.” Előírja, 
hogy a középiskolának a 11. és a 12. 
évfolyamokon a kötelező vizsgatantárgyakból 
biztosítania kell, hogy a tanuló emelt szintű 
érettségi vizsgára fel tudjon készülni, és 
határozza meg helyi tantervében, hogy mely 
tantárgyakból teszi lehetővé az emelt szintű 
vizsgára történő felkészülést. Az emelt szintű 
érettségi elismerése felé tett lépésként 
értékelhetjük azt is, hogy a 2000. évi 
vizsgaidőszaktól az érettségi bizonyítványban 
és a törzslapon záradék formájában meg kellett 
jelölni azokat a tantárgyakat, amelyeket a tanuló 
közös érettségi-felvételi tantárgyként teljesített. 
Az 1997 tavaszán kiadott kormányrendelet 
egyébként még 2004 tavaszára tervezte a 
kétszintű érettségi vizsga bevezetését és csak 
később módosult 2005 május-júniusára.

Ebből a kis történeti áttekintésből láthatjuk, 
hogy igen régóta tervezett változásokról 
beszélünk akkor, amikor új érettségi 
vizsgarendszert említünk. Az igen hosszú 
felkészülési idő ellenére az elmúlt két évet a 
bizonytalanság jellemezte. Miért? Azért, mert

• először csak hét tantárgy 
követelményrendszere készült el,

• majd ezeket is módosítani kellett, mert 
túl magas követelményszintet 
állapítottak meg (középszinten 10%-os, 
emelt szinten 20%-os csökkentést kellett 
megvalósítani),

• a matematika tantárgy kivételével nem 
készültek el a feladatgyűjtemények,

• a kétszintű érettségire történő 
felkészítés, valamint a vizsga gyakorlati 
megvalósítása is igen sok kérdést vetett 
fel.

Egy időre még a kétszintű érettségi vizsga 
2005. évi bevezetése is megkérdőjeleződött. 
Voltak olyan elképzelések is, hogy ebben az 
évben csak részlegesen vezetik be egyes isko
lákban, vagy csak egyes tantárgyakból, és 2007- 
re valósul majd meg a teljes átállás. A 2005-ös 
évet átmeneti évnek tekinthetjük az érettségi 
szempontjából, hiszen a vizsga formája lesz 
csak új, a tartalom még a régi marad. Átmeneti 
a nyelvvizsga tekintetében is, hiszen ebben az
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évben még utoljára a középfokú C típusú nyelv
vizsga bizonyítvány kiváltja a nyelvi érettségit.

Mindezek ellenére az iskolák - a törvé
nyi előírásoknak és rendeleteknek megfelelően 
a 2002/2003-as tanévben -  megkezdték a 10. 
évfolyamos tanulók kétszintű érettségi vizsgá
val kapcsolatos tájékoztatását. Iskolánk a peda
gógiai programjában meg-fogalmazottaknak 
megfelelően valamennyi tantárgyból vállalta az 
emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészí
tést. Az előzetes felmérés alapján diákjaink 10 
tantárgy emelt szintű vizsgájában gondolkodtak.

A rendeletben megfogalmazottak szerint 
márcus 15-ig meghirdettük azokat a tantárgya
kat, amelyekből emelt szintű fel-készítésre 
jelentkezhettek tanulóink. Ebben az évben már 
nem csak a tantárgyakat, hanem a felkészítés
ben résztvevő tanárok nevét is nyilvánosságra 
hoztuk.
Diákjaink május 20-ig választhattak, hogy mely 
tantárgyból és kinél kívánnak felkészülni az 
emelt szintű érettségi vizsgára. Az alábbi táblá
zat mutatja tanulóink tantárgy -  és tanárválasz
tását:

TANTÁRGY FELKÉSZÍTŐ TANÁR TANULÓI LÉTSZÁM
magyar Székyné dr. Sztrémi Melinda 33 fő
történelem Árpád Sándor 21 fő

Árpád Sándor 18 fő
dr. Siklósi Zoltán 21 fő

matematika Rozgonyi István 20 fő
Marosszéky Gábor 11 fő
Karádi Tamás 14 fő

biológia Bagyinszki Boglárka 14 fő
Gál Petra 12 fő

kémia Bagyinszki Boglárka 13 fő
fizika Tolnai Gábor 18 fő
számítástechnika Reszoly Gusztávné 8 fő
német nyelv Bajnóczi Éva 12 fő

Turcsányi Marianna 16 fő
francia nyelv Lékóné Lantos Zsuzsanna 15 fő

A választott tantárgy változtatása, és új 
tantárgy felvétele legkorábban egy tanév után 
lehetséges. A nem kötelező tanórai foglalkozást 
az értékelés és minősítés, a mulasztás továbbá a 
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 
kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

Reméljük, hogy az eltelt időszak vala
mennyi -  a kétszintű érettségivel kapcsolatos
kérdésére mihamarabb választ kapunk, elké
szülnek a tantárgyi követelmények, így tanár és 
diák egyaránt nyugodtan kezdheti a következő 
tanévet és az emelt szintű érettségire történő 
felkészülést.
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Tatár-árok helyett metafora-film

A 2002/2003. 
tanév 1848-as meg
emlékezése -  legna
gyobb sajnálatunkra 
-  nem Somoskő vára 
alatt, hanem az iskola 
aulájában zajlott. Az 
időjárás ezúttal nem 
volt kegyes hozzánk 
március 14-én.
Készen állt azonban 
az erre az esetre elké
szített forgatókönyv: 
a Nyolcvan huszár 
című magyar törté

nelmi film megtekintése a zártláncú televíziós 
rendszer segítségével a tantermekben.

A megemlékezés első felében a 
„...szabadság, hadd nézzünk szemedbe!” 
című irodalmi összeállítást láthattuk, ami most 
Petőfi-versekre és Splény Béla Guyon Richárd 
sógora naplójából vett részletekre épült. A diák
ság - úgy tapasztaltuk - nagy figyelemmel és 
lélekből jövő őszinte átérzéssel hallgatta a ko
rabeli szövegeket. Ebben nem kis része volt 
annak, hogy minden szereplő önmagát fölülmú
ló szövegmondással és maximális lelkesedéssel 
igazán kitett magáért. A műsor szereplői voltak: 
Palkonyay Szilvia (ll.d), Koronczi Eszter 
(10.c), Nagy Enikő (10.c), Kéri István (11.b), 
Kovács Péter (11.a), Géczy Attila (11.a) és 
Tőzsér Viktor (lO.b).

A nemzeti érzület fellobbantásához 
azonban elengedhetetlenül szükségesek a gyö
nyörű magyar népdalok. Palkonyay Szilvia és 
Koronczi Eszter énekhangja és népdaléneklési 
technikája sokunkat elvarázsolt.

A műsor rendezője külön köszönettel 
tartozik két önfeláldozó szereplőnek: Nagy 
Enikőnek, aki az utolsó pillanatban meg
betegedett egyik szövegmondó szerepkörét 
sikerrel vette át, és Géczy Attilának, aki betegen 
is vállalta a feladatot.

Ezután következett Csoóri Sándor és 
Saha Sándor filmje, a Nyolcvan huszár. Egy 
Galíciából hazaszökött huszárszázad története. 
Elég sokan ismerik a téma romantikus irodalmi 
feldolgozásait: Petőfi Lenkei százada című

költeményét és Jókai Mór iskolai háziolvas- 
mány-regényének egyik szereplőjét, a középső 
Baradlay fiút. Ezek -  stílustörténeti jellemző
iknél fogva -  természetesen nem a részletekre, a 
menekülés mindennapi eseményeire koncent
rálnak, hanem a tett erkölcsi nagyságára, a pél
daadásra, a kalandra.

Ezért él úgy a tudatunkban ez a vállal
kozás, mint egy igazi magyaros huszárcsel, amit 
a mi jánosvitézeink bármikor, bármilyen 
hadsereg ellenében végre tudnak hajtani, szinte 
kirázzák a kisujjukból. Nem is baj, ha ilyen 
romantikusan marad meg lelki képernyőnkön, 
de nem árt, ha kiegészítjük a Nyolcvan huszár 
álmainkat kicsit szétromboló és a magyarság 
történelmi viselkedéseinek kérdéseit feszegető 
metaforájával.

Az 1848-as márciusi forradalom híre, 
mint tudjuk, eljutott azokhoz a magyar huszár
ezredekhez is, amelyeket a Habsburg Biroda
lom azért tartott az ország határán túl szolgálat
ban, hogy a birodalom elleni lázadásokat, nép
fölkeléseket ne a helybeli katonákkal kelljen 
leveretnie, hanem idegen országbeliekkel. A 
lengyelt a magyarral, a magyart az olasszal 
vagy az osztrákkal és így tovább.

A márciusi események nyomán megala
kult Ideiglenes Magyar Kormány -  puszta 
létérdekből is -  rákényszerült, hogy a birodalom 
eddigi gyakorlatát valamiképpen megpróbálja 
visszafordítani. Azzal az elháríthatatlan kéréssel 
fordult a királyhoz, hogy a csapatokat kicserél
hessék: a Magyarországon állomásozó lengye
leket, cseheket, olaszokat, osztrákokat vigyék
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tőlünk el, és a Galíciában, Ausztriában, Itáliá
ban szolgáló magyarokat pedig küldjék haza. 
Ezt a kérést tartalmazza a márciusi forradalom 
kérelemlistájának, a 12 pontnak 10. számú nép
kívánsága:
„A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a 
külföldieket vigyék el tőlünk”.

A király a szorult helyzetben megígér 
mindent, de cserére sohase kerül sor. Az ígéret 
következményeként annyi mégis megtörténik, 
hogy a hazatérés reménye végigfut az ezrede- 
ken. S akadnak, akiket ez a remény lázadóvá, 
őrültté, szökevénnyé érlel egyik pillanatról a 
másikra. Kisebb - nagyobb csoportok szökdös- 
nek haza Prágából, Ausztriából, Itáliából. 
Elsőül a Wiirttenbergi király nevet viselő hu
szárezred szökik haza a galíciai Mariampolból, 
Lenkey János vezetésével.

„Az egyenlőtlen harc megrendítő drámája 
révén kapcsol be mindnyájunkat a film saját

történelmükbe. Az erkölcsi igazság győzel
mének és a fizikai leveretés állapotának ellent
mondásos alaphelyzetébe. Abba a mítoszérvé
ny ü alaphelyzetbe, mely szerint az embert meg 
lehet ölni, de szándéka és az igazsága megölhe- 
tetlen”- írja egy helyen a film egyik alkotója, 
Csoóri Sándor.

Történelmi metafora tehát ilyen 
értelemben ez a film, amely ugyanúgy ráillik a 
Rákóczi-féle szabadságharcra, mint 1848/49-re 
vagy későbbi föllobbanásainkra és leveretése- 
inkre.

Újra Csoórit idézve: „nemcsak ebben az 
egyetlen történetben ráz meg és kísért bennün
ket, de szinte végigköveti történelmünk minden 
nagy kezdeményezését: fölkészülés nélkül, vér
be boruló aggyal ugrani bele a cselekvés ör
vénylő mélyvizébe”

A nyolcvan huszárból végül csak 
néhányan érkeznek haza. Kifulladva, kifosztva, 
a veszteség iszonyú terheivel.

Harangszó fogadja őket, de kideríthetet
len, hogy köszöntő-e ez vagy halottsirató. 
Vajon megérte-e a nagy áldozat? Vagy kár volt 
annyi eltékozolt élet? Csupa olyan kérdés talál 
nyelvünkre, amelyet az aradi tizenhárom 
holtteste mellől egy egész nemzet kérdezett 
meg és kérdezhet még ma is.

Ha ez a súlyos metafora -  mint üzenet -  
nem is juthatott el a mai diákokhoz, valamit 
biztosan megérezték a honvágy és a hazaszere
tet értelmi korlátokat, földrajzi távolságokat és 
túlerőket legyőző erejéből. És ha ez így van, 
akkor megérte a nyolcvan huszárral tartani 120 
percen keresztül. S talán diákjaink közül, ha 
Egerben járnak, s ha van idejük, visznek néhány 
szál virágot a Kisasszony temetőben pihenő 
Lenkey János sírjára.
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Világnapok a környezet -  és egészségvédelem szolgálatában

Gimnáziumunkban az 
ünnepségek, rendez
vények, megemléke
zések, kiállítás-meg
nyitók hosszú sorában 
helyet kapnak a kör
nyezet-, természet és 

egészségvédelemmel 
kapcsolatos világnap
ok is. Az AIDS-elleni 
világnapon, a víz vi
lágnapján, a Föld nap
ján, a madarak és fák 
napján nem ünnepe
lünk, nem köszön

tünk, hanem a ki- és becsengetések ritmusát 
megszakítva megállunk, és a jövőnket féltve 
magunkra, a társainkra és talán a világunkra is 
gondolunk. Az iskolánkban tartott rádiós műso
rok, a szünetekben megírt totók, az aulában 
elhelyezett plakátok, az osztályok közötti vetél
kedők is ezt a célt szolgálják.

A neves szakemberek és világszerve
zetek által javasolt világnapok a környezetünk 
és saját szervezetünk védelmére hívják fel a 
figyelmet.

Az AIDS-elleni világnapon, december 
l-jén 1988 óta tartanak rendezvényeket, meg
emlékezéseket az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének (WHO) kezdeményezésére. 
Földünkön 30 milliónál is több az egyelőre még 
gyógyíthatatlan betegséget okozó HÍV- vírussal 
fertőzöttek száma. A kórokozót a szexuális kap
csolatok mellett az anyák is átadhatják 
csecsemőjüknek, így több millió gyermek 
hordozza ma a halálos kórt. Az afrikai 
kontinens egyes országaiban minden ötödik 
kisgyermek HÍV- fertőzött.

1922-ben a Dublinban tartott Környe
zetvédelmi Világkonferencián tettek javaslatot 
arra, hogy világnappal hívják fel a Föld lakói
nak figyelmét a létezésünk alapját adó víz, pó
tolhatatlan kincsünk védelmének fontosságára. 
Az 1992-93. évi ENSZ közgyűlés fogadta el, és 
tette március 22-ét a víz világnapjává. Bár a 
Föld felszínének mintegy 70%-át óceánok

borítják, vízkészletünknek mégis csak körülbe
lül 1%-a édesvíz. Egy 1995-ös jelentés szerint 
bolygónk lakosságának 20%-a már nem jut 
megfelelő tisztaságú ivóvízhez. Egyes előrejel
zések azt jósolják, hogy 2025 körül a világ né
pességének kétharmada fog vízhiánytól szen
vedni.

A vízért folyó várható küzdelmet súlyo
sabbnak vélik, mint amennyit az olajért vere
kedtek idáig.

1970. április 22-én az Egyesült Álla
mokban tartottak először környezetvédelmi 
akciónapot, amely nap azóta a Föld napja.

Sokszor beszélünk a globális felmelege
désről, az ózonpajzs elvékonyodásáról, a víz- 
szennyezésről, a savas esőkről, a talajpusztulás
ról, a sivatagok térhódításáról, a mértéktelen 
erdőirtásokról, a veszélyes hulladékokról, a 
környezeti katasztrófákról, amelyek mértékét 
ma már számos nemzetközi egyezmény hivatott 
mérsékelni, és a csatlakozó államok törvényei 
szabályozzák azok betartását. Mindez azonban 
kevés. Az egyén is felelős környezetének to
vábbi romlásáért, oldalakat meg lehetne tölteni 
olyan egyszerű ötletekkel, amelyeket bárki meg 
tudna tenni, ha „zöldebb” próbálna lenni. 
Kezdhetnék például azzal, hogy a földön heverő 
szemetet nem lépjük át.

A madarak és fák napjának megün
neplése Hermán Ottó nevéhez kapcsolódik. Az 
ő javaslatára szentelünk májusban egy napot a 
madaraknak már 90 éve.

A századfordulón megkezdett jelentős 
természetátalakító munka (mocsarak lecsapolá- 
sa, erdőirtások) káros következményeire kívánta 
így felhívni a figyelmet a nagy madártudós. 
1906-ban az akkori közoktatásügyi miniszter 
rendeletben tette kötelezővé, hogy az élő ter
mészet megismerésére használják fel az 
iskolákban ezt a napot. A madarak és fák 
napjának megünneplésére ezután rendszeresen 
sor került, de a II. világháború után feledésbe 
merült, és csak az utóbbi 30 évben vált újra 
nemes hagyománnyá ez a nap május harmadik 
vasárnapján.
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Látomások és sugallatok
Pillanatképek a Derkovits Gyula Iskolagaléria kiállításaiból

Iskolagaléri
ánk az elmúlt 35 év 
alatt eredményes utat 
tett meg, és mozgásba 
hozta a helyi művé
szeti életet. A pozitív 
fogadtatást tanulóink 
körében ezúttal is 
köszönöm a galéria
vezetés nevében. Bí
zom abban, hogy a 
továbbiakban is ve
lünk tartotok a művé
szet kalandokkal teli 
és rejtélyes világában.

A vizuális 
nevelés fórumaként 

nagy hangsúlyt fektetünk arra a tényre, hogy a 
művészet modern és klasszikus vonalai mellett 
magával az alkotóval és a befogadó nézővel, 
azaz az emberrel is foglalkozzunk. Ezért 
kísérelünk meg a látható rétegek mögé tekintve 
ízelítőt adni a kiállított művek esztétikumából a 
megnyitó műsorokon.

Hiszem, hogy ezeken a „rendhagyó 
rajzórákon” nemcsak a képelemzések, hanem a 
képekhez kötődő látványszínpadi, mozdulatmű
vészeti képelőadások is közelítést nyújtanak a 
művek megértéséhez. A vészesen lecsökkentett 
óraszámú rajz tantárgynak erre a lehetőségre is 
döntő szüksége van.

Gressainé Lóránt Lujza rajz- tánc- dráma és 
matematika szakos müvésztanárnő vezetésével 
olyan megnyitó műsorokat láthatunk, amelyek 
az aktuális kiállítás tartalmi-formai elemeit 
ragadják meg.

Ebből az alapmotívumból kiindulva 
képződnek azok a mozgás színházhoz kötődő 
előadások, amelyek a nézőkben a befogadói 
attitűd erősítését inspirálják.
Ilyen megnyitónk volt többek között Szabó 
Noémi szobrászművész bemutatkozásakor is.

A műsorban a 10. d osztály tanulói 
Csank László, Pintér Gergely, Kiss Eszter, és 
sokan mások szerepeltek, akik egy képzeletbeli 
szoboravató résztvevői voltak.

A kivitelezéshez nagy segítséget nyúj
tottak a drámaórákon kipróbált szituációs játé
kok (Kancsulik Attiláné által). A színpadon 
szöveg nélkül -  mintegy pantomimként -  előa
dott ünnepi ceremónia zajlott le. A megjelenített 
figurák egy-egy jellegzetes karakter képviselői 
voltak, mint pl. a Pygmalionként alkotó mű
vész, az egyre tökéletesedő, élő emberként 
megszemélyesülő szobor és az igazán lényeges, 
értékes iránt érzéketlen közönség.

A rövid videoklipek tömörségére emlé
keztető jelenet nem elmagyarázó és rendíthe
tetlen igazságokat sulykoló volt, sokkal inkább 
kérdéseket, kétségeket vetett föl a mai művész

Berencsikné 
Gedeon Hajnalka 

galériavezető
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és környezetének egymás közötti viszonyáról. 
Valóban: kiknek és miért alkotunk?
Tudunk-e még (már) művészet nélkül élni? 
Van-e értelme az ember alkotói akaratának? 
Van-e értelme az önkifejezésnek, művészi 
önmegvalósításnak, érző befogadásnak?

Ha olykor úgy tűnik, hogy végképp 
visszaszorulóban van a képek iránti igény, ne 
engedjünk közönyünknek, lustaságunknak, tájé
kozatlanságunknak és a felénk áradó médium 
manipulációinak. Maradjunk nyitottak és érdek
lődök az új és újabb legkülönfélébb művészi 
kifejezési eszközök iránt!

Az elmúlt tanévek néhány említésre 
méltó kiállítását érdemes kiemelnünk. 2001 
decemberében csodálhattuk meg Újhelyi Eszter

textiltervező iparművész ragyogó színű selyem
kendőit, nyakkendőit, finom kelméit, ruha
terveit, amelyekből vásárolni is lehetett.
„Az otthon melege” c. rajzpályázaton általános 
iskolások müveiben gyönyörködhettünk, és az 
Iparfém Kft. jóvoltából díjakat, ajándékokat is 
kioszthattunk.
Fancsikné Csaba Mária festőművész varázslatos 
természetfotói szülőföldünk mélyebb megisme
rését, bensőségesebb szeretetét sugalmazták. 
Réti Zoltán balassagyarmati festőművész kiállí
tását Peák Ildikó művészettörténész értő elem
zésével ismerhettük meg.
Sokak számára felejthetetlen volt a 2002 / 2003. 
évi Bolyai Napok rajz fakultációs kiállítása, 
ahol Kacsák Tamás, Kiss Ildikó, Kovács Bodor 
Máté, Langa Boglárka, Miklós Reá, Salamon 
Katalin, Vojtek Szonja, Gáspár Bálint, Pilinyi 
Zsolt, Varga Renáta, Zapartan Cristian és Adám 
Tamás szerepeltek.

A 2002/2003-as tanévben két fiatal -  
sokféle vonásukban rokon lelkületű -  művésznő 
munkáival ismerkedhettünk. A tünékeny belső 
naplót akvarellező Kalocsai Enikő képsorozata
inak a lelki történések, érzelmi tapasztalatok 
voltak a témái. Szabó Noémi kiállított lapjain 
belső, meditatív jelenségek öltöttek látható for
mát, amelyek egytől egyig tovább gondolható 
vizuális kérdéseket vetettek föl.
Paróczai Csaba, a Beszterczey Alapfokú Művé
szeti Magániskola Salgótarjáni Tagiskola igaz
gatója e szavakkal láttatta Szabó Noémi képeit: 
„Érzem, hogy megindítanak ezek a képek vala
mit bennem, magukkal visznek a rőzsefúst 
finomsággal felszálló vonalak, Szabó Noémi 
lélek vonalai. Érzem vonzódását a hordozó 
felületnek választott merített papír textúrája, 
plasztikussága iránt, hogyan azonosul az anyag 
maga is a mű tartalmával, válik eggyé forma és 
tartalom...”

Kiemelkedő esemény volt galériánk éle
tében a 2002 áprilisában rendezett Országos 
Középiskolai Vizuális Tanulmányi Verseny 
anyagának csoportos kiállítása. A Magyar 
Iparművészeti Egyetem szervezésében az egész 
ország területéről benevezett pályázók közül 
azok a diákok szerepelhettek „Kontrasztok” c. 
munkáikkal, akik ezen a versenyen az 1-40. 
helyezést érték el. A rendkívül magas színvona
lú kiállítási anyag remek példát nyújtott a tizen
éves korosztály csúcsteljesítményéről, esztétikai 
kifejezési készségéről, hallatlan kreativitásáról 
és az adott téma iránti érzékenységéről. Remé
lem, a kiállítás sokak számára adott biztatást a 
további versenyeken való részvételre.

2002. december 10-én nyitottuk meg az 
emlékezetes Bolyai Hét rendezvénysorozatát. A 
Bolyai János születésének 200. évfordulójára 
kiírt Nógrád megyei középiskolás rajzpályázat 
és emlékkiállítás ünnepi fénybe öltöztette isko
lánkat. A Marosszéky Gábor tanár úr által irá
nyított eseménysorozatban a megye számos 
iskolájából 16 tanulót jutalmaztunk pályaműve
ikért. A rendkívüli kiállításon a történelmi 
dokumentumok és a képzőművészeti alkotások 
hozták közelebb Bolyai János életművét.

A Bolyai János történeti kiállítás rende
zésében Marosszéky Gábor tanár úr mellett 
Gressainé Lóránt Lujza tanárnő a matematika
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munkaközösség támogatásával vállalt komoly 
áldozatokat a kiállítás sikeréért.
A Derkovits Gyula Iskolagaléria vizuális neve

lésben betöltött szerepét az alábbi nevezetes 
módszertani idézettel szerelném összefoglalni:

„ A vizuális képességek olyan nemzetközi 
nyelvi eszközök, olyan alapképességek, ame
lyeket az anyanyelvhez hasonló súllyal 
szükséges az iskolának fejleszteni!”

DÖK -  élet a Bolyaiban

A 2002/2003- 
as tanév bővelkedett 
a DÖK- ben résztve
vő diákok munkájá
ban. Az első gyűlé
sen megválasztottuk 
az elnököt, a két alel- 
nököt, és mivel Batki 
Arnold tanár úr le
mondott arról, hogy 
továbbra is a DÖK -  
segítő tanár szerepét 
betöltse, ezért Tóth 
Zénó tanár úr lett a

következő segítőnk.
Az év elején szerveztünk egy bált, 

amelynek bevételéből próbáltuk fedezni az évi 
kiadásokat. A diszkó-kérdésről újra döntött a 
nevelőtestület, mivel az előző évben nem 
engedélyezték azok szervezését. A megrendezés 
feltétele az volt, hogy a rendező osztály 
ügyeljen a rendre, ne engedjen be több embert, 
mint lehetséges, és persze a szórakozni vágyó 
fiatalok is kulturáltan viselkedjenek (pl.: ne 
tegyenek kárt az iskola berendezésében).

A DÖK pedig arról döntött, hogy ezen
túl minden évben a l l .  évfolyam rendezheti a 4 
rendelkezésre álló diszkót, így mindenki sorra 
kerül. Új jegyrendszert alkalmaztunk, amely 
megakadályozza a hamisítást, hogy több diák 
jöjjön be, mint az megengedett, a diszkó ideje 
alatt a felügyelő tanárokon kívül DÖK -  tagok 
is jelen voltak.

Kiírtunk egy pályázatot a sulirádió 
működtetésére olyan feltételekkel, mint például 
színvonalas műsor szolgáltatása, majd a 4 
beérkezett pályázat felülbírálása után a DÖK -  
tagok szavaztak, hogy melyek azok, amelyek a 
nevelőtestület elé kerülhetnek.

A vezetőség végül úgy döntött, hogy a 
„Kokksz rádiónak” és a „Minden, ami zenének” 
engedélyezi, hogy a rádiót működtessék először 
kedden és csütörtökönként. Azért, hogy a 
helyiségben a megengedettnél több ember ne 
tartózkodjon, néhány DÖK- tag elvállalta ennek 
felügyeletét.

Ellátogattunk Kecskemétre is, ahol meg
rendezték a 2. Bolyais Találkozót.

Tavaly Ócsán tartották meg, és most is 3 
remek napot tölthettünk el az ország más terüle
teiről érkező bolyais diákokkal. Az új ismeret
ségek, barátságok mellett új, jó dolgokat tapasz
taltunk, amit úgy gondoltunk, a mi sulinkban is 
kamatoztathatnánk.
Ilyen volt például a DÖK- helyiség.

Meg akartuk valósítani nálunk is, csak 
helyet nem találtunk. Végül kikötöttünk a büfé
vel szembeni üvegfal mögötti részen. Megen
gedték, hogy itt berendezkedjünk, azonban nem 
volt elég pénze a DÖK-nek, így pályáztunk a 
Bolyai Alapítványhoz, és megkaptuk a támoga
tást. Év végére már „lakhatóvá” vált a helyiség.

Év végén megtartottuk a közgyűlést, 
hogy megbeszéljük, mit csináltunk abban az 
évben.

Elfogadtuk a DÖK SZMSZ- ét, amit az 
augusztusi gólyatáborban ismertettünk az 
elsősökkel.

Köszönetét mondok mindazoknak, akik 
egész évben szorgalmasan végezték feladatukat 
a DÖK- ben, és remélem, hogy a következő 
években még többen lesznek, akik részt akarnak 
venni a diákélet megszervezésében, hisz ne 
feledjétek, minden diák az iskolában egyben 
DÖK- tag is!

Györki Nikoletta
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A Bolyaisok és Európa

Mennek a 
Bolyaisok Európába? 
Hogyne! Már voltak is 
és lesznek is, remélhe
tőleg.
Sok szép országot 
láttak már, sok felejt
hetetlen élményt gyűj
töttek már. És fognak 
is, de nemcsak háti
zsákkal a vállukon, ha 

Szászné 2004. május elsejétől
Molnár Zsuzsanna kezdve és azután fo-

EU felelős tanár lyamatosan az Európai
Unió teljes jogú állampolgárai lesznek.
Ehhez két Bolyais diák, Jakus István és 
Urvölgyi Ádám kínálta föl a segítségét még 
2003. júniusában, amikor ötletüket előadták.

Ok a középiskolás fiatalok uniós életre 
való felkészítését segítő mozgalmat szeretnék 
elindítani a Bolyai János Gimnáziumban.

Ez a mozgalom önszervező diákkezde
ményezésen alapul és lényege is ebben rejlik: 
tudván azt, hogy a mi diákjainknak már az 
Európai Unióban lehet és kell a helyüket meg
keresniük, szerencséjüket megtalálniuk, e két 
szervező szeretne lehetőséget, alkalmat kínálni 
társaiknak arra, hogy felkészülhessenek a 
várható kihívásokra és azoknak meg tudjanak 
felelni. Várják az ötletükhöz csatlakozni 
szándékozó diákokat, akik saját önkormányzati 
képviselőiknél jelentkezhetnek.

Terveik szerint terjesztenék a tanulók 
körében az EU-s állampolgári ismereteket, segí
tenének a diákoknak megtalálni és elkészíteni a 
saját érdeklődési körüknek megfelelő pályá

zatokat és kifejleszteni azokat a képességeiket 
amelyek szükségesek az EU-ban való érvé
nyesüléshez.

Mindezt szórakoztató módon tehetik a 
tanulók , sokszínű tevékenységi körben.

A munkát demokratikusan választott 
vezetőség irányítja egy tanár segítségével. A 
diákok használhatják projektjeikhez az iskolai 
IKT- berendezéseket.

Az ötletgazdák gondolataikat, elképzelé
seiket egy vitaanyagban fogalmazták meg, amit 
a Diákönkormányzat egyik ülésén Urvölgyi 
Ádám ismertetett az egyes osztályok jelenlevő 
képviselőivel. Kérte őket, hogy lehetőleg egy 
osztályfőnöki órán ismertessék osztálytársaikkal 
a tervezetet és gyűjtsék össze a javaslatokat, 
hiszen egy képlékeny vitaanyagról van szó.

Most a tervezők kíváncsian várnak az 
osztályok visszajelzéseire és ezután rögzítik a 
programot.

Végül engedtessék meg még egy gondo
lat, ami itt fontos lehet:

Európa mi vagyunk. Nemcsak akkor, 
amikor turistaként Európába megyünk, hanem 
amikor itthon vagyunk és maradunk. Itthon kell 
megteremtenünk a magunk Európáját úgy, hogy 
a kis lakókörnyezetünkből akár ki sem moz
dulunk, de azt jobbá tesszük.

A képességek kibontakoztatásával, a 
gondolatok szabad áramlásával, a kreatív ötle
tek megvalósításával, az öntevékeny kezdemé
nyezéssel, sorsunk kézbevételével és alakításá
val lehet elérnünk saját itthoni Európánkat.

És ezt a munkát elkezdte már e két 
diákunk...

Szászné
Molnár Zsuzsanna 

EU felelős tanár
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A Szülői választmány tevékenysége iskolánkban

Bevallom, ki
csit félve vállaltam el 
annak idején a szülői 
munkaközösség veze
tését, de pár hónap 
múlva örömmel
tapasztaltam, hogy fé
lelmem alaptalannak 
bizonyult, hiszen 
minden segítséget, tá
mogatást megkaptam 
mind a szülők, mind 
a tanári kar részéről, 
nem maradtam egye
dül sem a tervezés

ben, szervezésben, sem a tervek lebonyolításá
ban.

Sok hasznos ötletünk született, aminek 
nagy része megvalósult.

Ősszel egy hangulatos táncházat vará
zsoltunk az aulába élő zenével, melyet a nép
szerű Dűvő népzenei együttes utánpótlás zene
kara szolgáltatott, élükön a gimnázium Ki mit 
tud? -győztes büszkeségével, Lenkó Péterrel. 
Az iskola népi táncosai adtak egy kis ízelítőt 
szatmári táncokból, majd a Nógrád 
néptáncegyüttes tagja, Szabó János vezényelt le 
egy vidám, pajkos, tréfákkal tűzdelt verbuvá
lást. Legnagyobb meglepetésünkre a fiúk fel
szabadultan, jókedvűen és olyan ügyesen járták 
a verbunkot, mintha évek óta népi táncoltak 
volna, pedig most próbálkoztak ezzel a tánccal 
először. A páros táncoknál aztán nemcsak a 
lányok, de a tanárok is lelkesen bekapcsolódtak, 
sőt az iskola gondnoka is szívvel-lélekkel ropta.

Hajasné Laczkó Hedvig 
az SZMK elnöke

A Bolyai Est volt a másik nagy sike
rünk, hiszen ennyi bevétellel eddig még nem 
büszkélkedhettünk. Ezt az összeget a szülők 
munkaközössége azok között a nehéz anyagi 
helyzetben levő tanulók között osztotta szét, 
akik kérelemmel fordultak hozzánk, hogy 
támogassuk őket nyelvvizsgadíjuk egy részének 
kifizetésében. A magas bevétel egyrészt a na
gyon színvonalas, sok diákot szereltető műsor
nak köszönhető, hiszen sok szülő jött el meg
nézni gyermekét és fizette be a tetszőleges, jó
tékonysági célra szánt összeget, de a távol ma
radt szülők közül is többe támogatták rendezvé
nyünket. Másrészt azért is fizethettünk ki ebben 
az évben több diáknak támogatást, mert a Bo
lyai Esten újítottunk egy kicsit: a szülők által 
sütött édes és sós sütemények, üdítők árából 
befolyt összeg is a szülői munkaközösség ala
pítványának pénzalapját növelte.

A tanév végén egy rég elfeledett 
hagyományt elevenítettünk fel: a Pedagógus 
Napot.

Szülőtársaimmal összefogva szerettük 
volna kicsit ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé 
tenni tanárainknak ezt a napot, elfeledtetni 
velük a hétköznapok bosszúságait és kifejezni 
hálánkat, amiért nemcsak tanítják, de nevelik is 
gyermekeinket türelemmel, kitartással, szeretet
tel és szakmai hozzáértéssel azt az értékrendet 
közvetítik gyerekeinknek, amelyet mi is igyek
szünk átadni nekik, hogy igaz emberekké válja
nak. Úgy érzem, sikerült örömet szereznünk a 
kis aromamécsesekkel, vázákkal, melyek persze 
csak jelképesek voltak, de tanáraink megha- 
tottan köszönték meg.

Remekül működött a szülők és nevelők 
kapcsolattartása, amely Kiss Ernőnének kö
szönhető, aki lelkesen és fáradhatatlanul mun
kálkodott ezen a területen.

Végezetül szeretném megköszönni a 
szülők segítőkészségét, tanáraink támogatását, 
diákjaink lelkes hozzáállását. Ehhez hasonló 
együttműködést kívánok magunknak jövőben 
is.
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Alkalmi érdeklődésből... jól működő kapcsolat...

Tehetséges ta
nulóink legnagyobb 
része a Bolyaiban 
tanul tovább, s mi 
mindig figyelemmel 
kísértük tanítványa
ink további fejlődé
sét.

Izgatottan vár
tuk az első vissza
jelzéseket: azt, hogy 
miben sikeresek, 
milyen területen 
állják meg legin
kább helyüket, s 
arra is odafigyel
tünk, mi jelentett 

gondot az átmenet időszakában.
Személyes találkozásunk alkalmával 

sokszor faggattuk a bolyais magyar szakos 
kollégákat gyerekeink felől. Ezekből az alkalmi, 
egyéni érdeklődésekből született meg az ötlet: 
jó lenne a két magyar munkaközösségnek is 
találkozni és tapasztalatainkat kicserélni.

Az ötlet megvalósult, azóta már öt év telt 
el, s a két munkaközösség kapcsolata remekül 
működik.

Évente találkozunk váltakozó helyszínen. 
Órákat látogatunk egymásnál, ezek tapaszta
latait megbeszéljük. Megismerjük egymás tan
meneteit, követelményrendszerét, módszereit.

Tudjuk, hogy a két iskolában milyen 
tankönyvcsaládból tanítjuk a magyar nyelvet, 
irodalmat. A gimnáziumi kollégák láthatják, 
milyen alapokkal rendelkeznek a gyerekek, mit 
várhatnak tőlük, s mi is jobban fel tudjuk 
készíteni gyerekeinket a középiskolás elvá
rásokra. Egyetlen tehetség sem kallódhat el, 
mivel tovább adjuk kollégáinknak az általános 
iskolai megyei és országos versenyeken ered
ményesen szereplő tanulók neveit.

Részt veszünk a bolyais irodalmi verse
nyen -  tanítványainknak nagyon tetszik ez a 
vetélkedő de a mi műveltségi vetélkedőnkön 
is szívesen látott vendégek a bolyais tanulók.

Örömmel mondhatom el, nálunk nincs 
„egymásra mutogatás”, ismerjük és értékeljük 
egymás munkáját. Tudjuk, mit várhatunk, mit 
kapunk a másiktól, s az is egyértelmű, hogy mit 
kell nyújtanunk ahhoz, hogy tanulóink az új 
iskolájukban is sikeresek legyenek.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványa
ink jól megállják helyüket, s eredményeiket 
megtartják, s külön öröm számunkra, hogy a 
középiskolás versenyeken, rendezvényeken 
nagyon sok volt kodályos diák nevével találko
zunk.

Munkánk eredményességét a két 
munkaközösség együttműködése is elősegítette, 
s bízom abban, hogy továbbra is ápolni tudjuk a 
kialakított jó kapcsolatot.

Nagy Kovács Józsefné 
magyar

munkaközösség -  
vezető

Kodály Zoltán 
Általános Iskola
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Emlékképek a 10 éves évfordulóját ünneplő francia-magyar testvériskolai 
kapcsolat keretében zajló 6. francia-magyar diákcseréről 

2002. október 15-24. és 2003. április 5-12.

Tanárszemmel szervezőként

Amikor 1992 szep
temberében -  az ak
kori franciás osztály 

osztályfőnökének, 
Dr. Tuba Gáborné- 
nak a kérésére, s az 
iskola igazgatójának, 
Dr. Szabó Istvánné- 
nak a támogatásával 
-  több francia tanke
rületnek írtam test
vériskolát keresve, 
csak remélhettem, 
hogy egy-két éven 
belül sikerül diákcse
rét kiépíteni egy 

francia gimnáziummal. Legnagyobb meglepeté
semre és örömömre egy hónapon belül jelent
kezett a svájci határ mentén, a festői Jura feny
vesei közt fekvő Pontarlier város Xavier 
Marmier gimnáziumának vezetése, mely szere
tett volna kapcsolatot létesíteni egy közép
európai, s főként magyar iskolával. A leveleket 
a két iskolavezetés személyes találkozója követ
te Salgótarjánban, s 1993 tavaszán már utazha
tott is az első 30 fős csoport. A kétévente terve
zett csereutak sorában az idei a 6. diákcsere volt 
29 magyar és 30 francia diákkal.
Azóta is egyik szívügyem a francia-magyar 
diákcsere, hiszen nemcsak e kapcsolat kezde
ményezője, kiépítője és felelőse vagyok, hanem 
az eddigi hat útból négy diákcsere szervező 
tanára is voltam. Fontosnak tartom, hogy az 
iskolánkban francia nyelvet választó és tanuló 
diákok a nyelven át megismerjék a francia kul
túrát és civilizációt, anyanyelvi környezetben 
gyakorolhassák a francia nyelvet, a levelezés és 
cserekapcsolat során barátságok szövődjenek. A 
turisztikai látnivalókon túl egy diákcsere azért 
több, mert bepillantást enged egy család életé
nek mindennapjaiba és szokásaiba, és lehetősé 
get teremt a személyes emberi kapcsolatok 
kiépítésére.

Elmondhatom, hogy mind a négy általam 
szervezett út jól sikerült, de talán a legutóbbi, a 
6. francia-magyar csere a legfelejth-etetlenebb 
számomra. Miért? Több személyes oka is van:

A francia fél részéről legkedvesebb 
barátnőm, Christiane Romand tanárnő volt a 
felelős szervező, akivel ez már a harmadik 
közösen szervezett diákcserénk volt.

Valamennyi résztvevő diák az én tanítvá
nyaim közül került ki, s mivel ők a hatosztá
lyos képzésben vesznek részt, már 4-5 éve 
tanulták a francia nyelvet. A legelső diák
cserét egy olyan osztállyal és osztálynak 
szerveztem, amely teljes egészében francia 
nyelvet tanult. Azóta csak egy „teljes fran
ciás osztály” volt, van az iskolában, a jelen
legi osztályom, így nemcsak franciataná
rukként, hanem osztályfőnökükként is velük 
lehettem.
Mind a l l .  évfolyamos osztályom, mind a 
12. osztályos franciás csoportom részt vett 
az Európai Nyelvtanulási Napló kísérleti és 
kipróbálási szakaszában, ahol már évek óta 
készültünk a cserére.
Köszönettel tartozom Bagyinszki Boglárka 
tanárnőnek, aki mind a szervezésben, mind 
a lebonyolításban sokat segített, s kedves 
egyéniségét a francia partnerek is nagyra 
értékelték.
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S nem utolsó sorban, nemcsak a magyar, 
hanem az idei francia diákcsoport is rendkí
vül érdeklődő, kedves és figyelmes tanulók
ból állt (gondoljunk csak Jean-Jacques-ra, 
Gaélle-re, Jacques-ra, Pascaline-ra, Maud- 
ra, Marie-ra és a többiekre), felejthetetlenné

téve ezzel a kintlétet és a magyarországi 
vendégfogadást.

Minden tanári visszaemlékezésnél többet mon
danak el a 2002-2003-as francia-magyar diák
cseréről a cserében résztvevő tanulók elbeszélé
sei és Christiane Romand tanárnő kedves gon
dolatai.

Diákszemmel résztvevőként: a franciaországi útról és programról

2002. október 15. 
Délután öt óra előtt 
már mindenki az isko
la előtt toporgott, vár
tuk a buszt. Amikor 
megérkezett, minden
ki dobogó szívvel 
pakolta be csomagjait, 
a szülők pedig aggódó 
pillantásokat vetve 
integettek, amikor a

sofőr beindította a 
motort.

Mi, tizenkettedikesek befészkeltük magunkat a 
busz hátsó részébe, és előkerültek táskáinkból a 
csipszeszacskók, a szendvicsek és a kis szívó
szálas üdítők, amelyeket anyukánk pakolt be, 
nehogy az éhhalál legyen sorsunk a csaknem 24 
órás út alatt. A hófehér Mercedes busz 
Ipolytarnócnál hagyta el az országot, de nemso
kára már mindenki mély álomba szenderült. 
Odafelé menet Liechtenstein fővárosában, 
Vadúzban álltunk meg egy kis időre, hogy fel
fedezzük a picinyke ország egy darabját, és 
készítsünk néhány képet az Alpok gyönyörű 
hegyvonulatairól. A svájci Neuchátel volt a 
következő állomás. A város Svájcban már fran
cia nyelvterületen, egy hatalmas tó partján 
fekszik, amelynek a hullámai minket is bőrig 
áztattak, amikor a mólón sétáltunk.
Szerda este hatkor értünk Pontarlier-be, 
végállomásunkra. A busz cserepartnereink 
iskolája, a Lycée Xavier Marmier előtt állt meg. 
Ekkor már mindenkit fűtött az izgalom, féltünk 
ugyanis, hogyan tudjuk megértetni magunkat, 
nem adnak esetleg eleget enni, vagy túl 
kényelmetlen ágyat kapunk majd. Persze aztán 
minden simán ment.

Én Cluse et Mijoux-ban laktam, Pontarlier-tól 5 
km-re. A cserepartnerem, Maud egy gyönyörű, 
alpesi stílusú házban lakik: kívü Irő 1 - be 1 ü 1 ről 
faburkolat, muskátli az erkélyen.

A következő napon órát kellett volna lá
togatnunk a suliban, de a tanárok éppen sztráj
koltak. Első nap tehát átruccantunk Svájcba 
(ami kb. 10-15 km-re található Pontarlier-től), 
és megnéztünk egy múzeumot, ahol régi zene
gépek sokaságát láthattuk és hallgathattuk meg. 
A legtöbb mechanikus szerkezet volt, némelyik 
egész zenekart tudott helyettesíteni, láttunk 
magától működő zongorát és színes fényekkel 
villogó masinát is.
Pénteken már bemehettünk az iskolába, 
megnéztük a tornatermet, edzőtermet, a menzát, 
ahol elegáns étterem minőségű kaját főztek.
A kint töltött egy hét alatt, az egyik nap a „tej 
útját” követtük nyomon: elmentünk egy farmra, 
ahol a megye legjellegzetesebb állataival, a sajt 
alapanyagának hordozóival, a tehenekkel talál
kozhattunk, majd utunk egy sajtkészítő üzembe 
vezetett, végül, utolsó állomásként egy sajtérle
lőbe, sajtkóstolóval egybekötve. A franciák két 
dolgot imádnak igazán: a bort és a sajtot. Ta
nárnő nem szerette volna, ha bort iszogatunk, 
így a Cornté sajt ízvilágát érezhettük nyelvünk 
alatt. Én azonban semmi jóból nem maradtam 
ki, desszertnek ugyanis mindig sajtot és bort 
kaptam a vacsora végén. Elképedve figyeltem, 
amikor Maud apukája elmagyarázta, hogy me
lyik sajthoz melyik bor illik és miért. Hihetetlen 
módon értenek hozzá, és hihetetlen módon 
tudják élvezni, látni az arcukon a mámort és 
boldogságot, hogy ilyen jót falatozhatnak, és a 
büszkeséget is, hogy ők franciák.
A hétvégén Besan^on városába látogattunk, 
ahol Victor Hugó, nemzetük nagy írója szüle
tett, és ahová Stendhal helyezte képzeletbeli

Lantos Ágnes
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főhősét, Julién Soréit. Ezen a hétvégén zárult a 
Victor Hugó születésének bicentenáriuma al
kalmából rendezett egész éves rendezvény- 
sorozat sok látványossággal és korhű jel
mezekkel.
A heti fáradalmakat nem a puha ágyban pihen
tem ki, mivel szombat éjszaka meglátogattuk a 
környék egyetlen szórakozóhelyét: a Monté 
Cristo 2 nevű diszkót.

A vasárnap mindenkinek szabad volt. 
Aki részt vett már diákcserében tudja, hogy egy 
napot mindig eltölthetünk a fogadó családdal 
Engem a Doubs folyóra vittek hajókázni, ott a 
parton piknikeztiink, és elsétáltunk a Doubs 
zuhatagos vízeséséhez ( Saut du Doubs).

Ehhez foghatót még soha életemben 
nem láttam, iszonyúan gyönyörű volt, mint egy 
álom.
Persze nem maradt el az óralátogatás sem, én 
angolra és matekre mentem be, de be kell 
vallani, az ő oktatási rendszerük nagyon eltér a 
miénktől.

Sokkal kevesebbet tanulnak, mint mi, 
viszont azt sokkal jobban tudják, és a gyakorlati 
tanulás módszerét alkalmazzák, ami köztudot
tan bármely más tanulási elvnél eredménye
sebb. Az angolórán nekem is nehéz volt 
megszólalni (bár már kb. 6-8 éve jól beszélek 
angolul), mert egyheti francia után semmi sem 
akart angolul eszembe jutni.

Nem hagytuk ki Pontarlier felfedezését 
sem, a 18 ezer főt számláló városka múzeumát, 
templomait és a festői szépségű Joux várát 
látogattuk meg.

Utolsó este vendéglátóink egy kis álló
fogadással kedveskedtek nekünk, az iskola 
igazgatója beszédet mondott, s örömét tolmá
csolta, hogy ismét kilátogattak a magyar diákok 
Franciaországba, és kölcsönösen megismertünk 
egy darabkát országainkból.

A hazautazás során még a festői svájci 
főváros, Bern utcáin sétáltunk egy órácskát, és 
megnéztünk néhány barnamedvét, amit a város 
jelképének tartanak.

Maud és én annyira összebarátkoztunk, 
hogy 2003 júniusában két hétre visszahívtak 
engem otthonukba, családtagként kezeltek, ren
geteg helyre elvittek, főleg strandokra Svájcba, 
mindent ők fizettek nekem, és külön szobát 
kaptam külön fürdőszobával. E két hét alatt 
szinte teljesen elfelejtettem magyarul, amikor 
itthonról telefonáltak a szüleim, mindenre fran
cia választ adtam. Persze a nyelvtanulás szem
pontjából is van árnyoldala: az ember az új sza
vakkal, a hibátlan kiejtéssel együtt megtanul 
„rövidíteni”, azaz kihagyni a tagadó szerkezetek 
„ne”-jeit, két-három szót összevonva mondani 
az egyszerűség kedvéért. Mindez persze csak 
akkor jelent gondot, ha nyelvvizsgán ejtünk 
meg ilyen dolgokat, mert a nyelvtani hiba az 
nyelvtani hiba marad, míg világ a világ.

Életem egyik legnagyobb élménye volt 
ez a két út, és szeretném még szaporítani 
ottléteim számát. Az álom pedig nem 
elérhetetlen, ugyanis jövő nyárra is hivatalos 
vagyok az Alpok monumentális hegyvonulatai 
közé, kicsiny falu melegséget árasztó házának 
földszinti lakosztályába francia barátaimhoz.
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A francia vendégek fogadásáról

Végre elérkezett 
április 5-ike , a várva 
várt nap, amikor 
megérkezett a francia 
cserecsoport.
Nem volt bennem az 
az izgalom, ami a 
kiutazáskor, mivel 
már megismertük 
egymást Jean- 
Jacques-kal, hiszen 
együtt töltöttünk egy 
fantasztikus hetet 

Franciaországban, 
ahol rengeteg él

ményben volt részem, s amit szerettem volna 
viszonozni neki.

A viszontlátás öröme uralkodott rajtunk, 
amikor egy integető, mosolygós busz gördült be 
a gimnázium elé. Mindenki megkereste a saját 
párját, kérdőre vonta, hogy miért nem válaszolt 
az utolsó levélre, de ez ekkor már nem is volt 
olyan fontos. Otthon bemutattam Jean-Jacques- 
ot a családomnak, természetesen mindenki 
nagyon szimpatikusnak találta őt. Azért 
mondom, hogy természetesen, mert Jean- 
Jacques egy nagyon jól nevelt, kedves, humoros 
és helyes fiú.

Sikerült jól összebarátkoznunk, sok kö
zös témánk volt, de a legfontosabb, hogy hatal
masakat nevettünk együtt. Mivel Jean-Jacques 
csak franciául volt hajlandó beszélni, ezért rá 
voltam „kényszerülve” erre én is, hozzáteszem, 
hogy nem is akartam volna, hogy másként 
legyen. Azt hiszem, hogy ez után az egy hét 
után el is mehettem volna szinkron tolmácsnak.

Miután körbevezettem Jean-Jacques-ot a 
házban, közöltem vele, hogy készülődjön, mert 
este bulizni megyünk, amire ő természetesen 
nem panaszkodott. Jean-Jacques legnagyobb 
élménye az volt, amikor ketten autókáztunk. 
Először azt hitte, hogy viccelek, amikor azt 
mondtam, hogy én fogok vezetni (náluk ilyen 
korban még nem lehet jogosítványt szerezni) 
egészen addig, amíg be nem ültünk az autóba és

el nem indultunk. Késő estébe nyúlva sikerült 
megünnepelni az újra találkozást, ami a vasár
nap rovására ment, de azért ebédre felébred
tünk.

Ezután egy magyar-francia (kb. 20 fős) 
közös bográcsozásra voltunk hivatalosak az 
egyik osztálytársamhoz.

Egyébként Jean-Jacques nagyon finom
nak találta a „hazai” ízeket, ezért sok magyar 
specialitást főztünk neki. Mondanom sem kell, 
hogy ismét éjfél után sikerült ágyba keveredni, 
de persze nem is a pihenésre fektettük a 
hangsúlyt, hiszen egész héten a 4-5 óra alvás 
volt a jellemző.

A hétfői program a gimnázium 
megtekintése és óralátogatás volt. Jean-Jacques 
az egyik óra után nagy büszkén mesélte, hogy 
autógrammot kértek tőle az elsős lányok...
A következő napokban Budapestet és a Duna
kanyart látogatták meg francia cserepartnereink. 
Jean-Jacques-nak a főváros tetszett a legjobban, 
de úgy vettem észre, hogy általában is érdeklő
dött az ország iránt, s ennek nagyon örültem. A 
közös kirándulás Egerben volt. Tetszett, hogy 
tanárnőnek erre a hangulatos kisvárosra esett a 
választása, hiszen ott jól el tudtuk tölteni az 
időt. Csütörtök este még szerveztünk egy búcsú 
bulit a franciáknak.

Péntek este 8 óra felé indult volna haza a 
francia csoport, ám a búcsúzás elég hosszúra 
nyúlt a csoportképek készítésével, köszönet- 
nyilvánításokkal. Egyenként szaladtak vissza a 
buszról partnereink egy utolsó puszira, ölelésre. 
Mire nagy nehezen sikerült bezárni a busz 
ajtaját úgy, hogy egy francia diák sem maradt 
lent és egy magyar diák sem maradt fent a 
buszon, elindultak. A „nagy lépcsőn” rohantunk 
le, hogy minél tovább tudjunk integetni nekik.
„ Minden udvarias köszönetnyilvánításnál 
többet jelentett számomra az az őszinte levél, 
amit a szobámban hagytál, és este, az 
elutazásotok után találtam meg és olvastam el. 
Köszönöm neked Jean-Jacques ezt a két 
csodálatos hetet!”

Varga Katalin
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A francia partner szemszögéből tanárszemmel szervezőként,

Septembre 2003. 
Dans les couloirs du 
Lycée Xavier
Marmier, je croise 
Gaélle, une éléve qui 
a participé á 
l'échange 2002-2003.
- A propos
Hongrie

Quoi ! On y 
retourne?
- Noon. Je von la is 
dire...

Christiane Romaiul
C'est eux qui

?
Quelle déception pour elle quand elle a 

réalisé que mon intention n’était que d'en parler, 
pás de l'emmener encore une fois !

II est vrai que cet échange franco-
hongrois a été mérvéilleusement réussi, et que 
les éléves francais en gardent un souvenir 
extraordinaire. Et il semble que ce sentiment 
sóit partagé. Je me souviens de cette
impressionnante "vague" d’éléves hongrois,
dévalant les escaliers et les rues de la vilié en 
poursuivant notre bús repartant pour la Francé, 
pour le suivre le plus longtemps possible, ági tér 
la main, envoyer un dernier adieu. Puis le bús 
est resté trés longtemps silencieux, il y a eu 
quelques sanglots étouffés, certains bien longs, 
des regards lointains...

Lorsque les bavardages ont repris, ce 
n'était que pour évoquer ensemble, revoir, 
revivre pár le menü ces quelques jours á 
Salgótarján, les anémones noires, le bowling, 
les gáteaux, les Héros de Budapest dans le froid 
glacial, l'Église Mathias et ses dentelles de 
pierre, ses murs si décorés, Sisi, la largeur du 
Danube, le Tokaji que l’on rapporte á són pére, 
les petits souvenirs dönt les familles hongroises 
nous ont comblés, les curieux clochers 
baroques, les pique-niques, le paprika, les cours 
en hongrois, cette langue si curieuse dönt on 
sait quelques mots, mérne le plus long qui est

l'objet de concours de prononciation pour 
quelques trés fiers "linguistes" en herbe, le 
rayon du soleil á Eger et la vilié vue depuis un 
trés savant jeu de miroirs, le Goulag et 
l'évocation de ses atrocitás, 1' histoire de ce pays 
tout nouvellement cher á notre coeur et dönt on 
veut tout savoir en questionnant et questionnant 
les profs, et puis, avoir soufflé dans une pipette 
en voyant se former l'objet en veire, avoir 
essayé de communiquer sans aucune langue 
commune avec une maman, un írére, une petite 
soeur, et réaliser que tellement de gentillesse et 
de délicatesse peuvent remplacer les mots...
Cet échange est un "sans faute". La qualité de 
l'accueil, de la préparation et de íorganisation 
de mesdames Dembrovszky Zsuzsanna et 
Bagyinszki Boglárka a fait dire á une de mes 
collégues pourtant rompue aux échanges:
"Nous n'avonsvu que des choses trés
intéressantes et rencontré que des 
trésgrande gentillesse, il n'y aura que de trés 
bonssouvenirs."

D'ailleurs mérne les parents ont tenu á 
remercier les responsables de l'échange. Voici 
la lettre d'une mére fran§aise datée de mai 2003:

Madame,
Quelques jours avantvotre pour
Hongrie, je vous avais écrit pour part
de mes inquiétudes...
Je vous écrit aujourd'huipour vous dire que
tout s'est trés bien passé, que mon a été 
enchanté de són voyage et du 

accueil de lafamille hongro
Je profité de ce petit mot pour vous 

féliciter, ainsique les autres professeurs ont
participé á l'élaborationde ce voyage, pour
l'excellent déroulementde celui-ci.

11 a permis aux éléves de tant de 
sites inconnus qu'ilsn auraiént jamais eu 
l'occasion de visiteret ont vécu une 
exceptionnelle gráce á votre 

Veuillez agréer,Madame mes 
salutations
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Que nos perfonnantes organisatrices en 
soienl ici pleinement remerciées. Je voudrais 
aussi remercier les familles, dönt l'accueil et 
l'extréme gentillesse font pleurer d'émotion les 
éléves qui racontent. Bien sűr que cette 
expérience exceptionnelle n'a pu exister que 
gráce á l'adhésion de l'administration du lycée 
Bolyai. Je souhaite remercier l'ensemble des 
collégues pour leur sympathique disponibilité, 
et tout particuliérement Madame le proviseur, 
qui nous a royalement re^us et a toujours fait 
preuve d'une amicale inquiétude quant au bon 
déroulement de l'échange.

Longue vie aux relations d'amitié entre 
nos deux lycées, longue vie á l'échange franco- 
hongrois ! Et au nőm de tous, éléves et 
professeurs, MERCI.

Christiane Romaiul

2003. szeptember. A Xavier Marmier Gim
názium folyosóján szembetalálkozom egy tanu
lóval, Gaélle-lel, aki részt vett a 2002-2003-as 
diákcserében.

Magyarország kapcsán...
Tessék? Visszamegyünk?
Neem. Azt akartam mondani...
Ok jönnek?

Mennyire csalódott, amikor rádöbben, hogy 
csak beszélni akartam róla, s nem pedig még 
egyszer elvinni őt oda.

így igaz, ez a francia-magyar diákcsere cso
dálatosan sikerült, és a francia gyerekek rendkí
vül szép emléket őriznek róla. S úgy tűnik, 
hogy ez az érzés kölcsönös.

Emlékszem még arra a megkapó magyar 
diákokból álló „hullámra”, mely rohant le a 
lépcsőn és a város utcáin Franciaországba 
visszainduló buszunk nyomában, hogy a lehető 
legtovább követhessen bennünket, integethes
sen egy utolsó búcsúpillantást küldve. Aztán a 
buszban nagyon sokáig csend honolt, néhány 
elfojtott zokogás hallatszott, némelyik egészen 
hosszasan, távolba pillantó tekintetekkel...

Amikor a tanulók újra beszélgetni kezdtek, 
csak azért tették, hogy együtt idézzük fel, újra 
átéljük a Salgótarjánban töltött napok program
ját, a fekete kökörcsineket, a tekézést, a süte

ményeket, a budapesti Hősök terét a dermesztő 
hidegben, a Mátyás templomot kőcsipkéivel és 
oly gazdagon díszített falaival, Sissit, a Duna 
szélességét, a Tokaji bort, amit édesapjuknak 
visznek haza, azokat a kis ajándék em
léktárgyakat, amivel a magyar családok 
elhalmoztak bennünket, az érdekes barokk 
harangtornyokat, a piknikeket, a paprikát, a 
magyar nyelven hallott órákat, ezt a különös 
nyelvet, amiből néhány szót ismerünk, még a 
leghosszabbat is, ami néhány büszke leendő 
„nyelvészünk” között zajló kiejtési verseny 
tárgyát képezte, Egerben a napsütést, s magát a 
várost, melyet egy régi tudós játék alapján, 
tükrök segítségével is láthattunk, a magyar 
Gulagot és szörnyűségeinek felidézését, ennek 
az országnak a történetét, mely nem is oly 
régtől annyira kedves a szívünknek és amelyről 
mindent tudni szeretnénk egyre több kérdést 
téve fel a tanároknak, valamint az üvegfúvást, 
amikor a csőbe fújva a szemünk láttára 
formálódott az üvegtárgy, azokat a pillanatokat, 
amikor megpróbáltunk közös nyelv nélkül is 
beszélgetni egy anyukával, fivérrel vagy 
kishúggal, s megállapíthattuk, hogy megannyi 
kedvesség és figyelmesség helyettesíteni tudja a 
szavakat...

Ez a diákcsere „hibátlan”. Dembrovszky 
Zsuzsanna és Bagyinszki Boglárka tanárnők 
színvonalas vendégfogadása, előkészítő és szer
vező munkája mondatta az egyik kolléganőm
mel, aki ezt megelőzően felhagyott a cserékkel, 
de most itt volt:
„Csak nagyon érdekes dolgokat láttunk és csak 
rendkívül kedves emberekkel találkoztunk, csak 
nagyon jó emlékeket fogunk őrizni.

Egyébként még a szülők is megköszön
ték a csere felelőseinek munkáját. íme egy 
francia anyuka levele, mely 2003 májusában 
íródott.

Tisztelt Tanárnő!
Néhány nappal Magyarországra indulásuk előtt 
azért írtam Önnek, hogy aggodalmaimat fejez
zem ki...

Ma azért írok Önnek, hogy elmondjam, 
minden nagyon jól sikerült, hogy a fiamat 
elbűvölte az utazás és a magyar család szívélyes 
vendégfogadása. Ezúton szeretnék gratulálni 
Önnek és a többi tanárnak is, akik részt vettek
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ennek az utazásnak a megszervezésében és 
kiváló lebonyolításában.

Ez az út lehetővé tette, hogy a tanulók 
oly sok ismeretlen helyre eljuthattak, amelyeket 
soha nem lett volna alkalmuk megnézni, s egy 
kivételesen szép hetet tölthettek el az Önök 
odaadó munkájának köszönhetően.
Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet.

Nagyon köszönjük ezt fáradhatatlan 
szervező tanárnő kollégáinknak. Szeretném 
kifejezni köszönetemet a családoknak, akiknek 
vendégszeretete és rendkívüli kedvessége a 
meghatottság könnyeit csalta a diákok szemébe, 
amikor erről beszéltek. Természetes, hogy ez a 
rendkívül szép élmény a Bolyai Gimnázium 
iskolavezetésének is köszönhető. Szeretném 
megköszönni valamennyi kollégának, hogy oly 
kedvesen rendelkezésünkre álltak, különösen az 
igazgató asszonynak, aki fejedelmi módon 
fogadott bennünket, és mindig barátságosan 
érdeklődött, s aggódott, hogy a csere jól 
sikerüljön.

Sokáig tartson a két gimnázium közötti 
baráti kapcsolat, éljen soká a francia-magyar 
diákcsere!

Mindenki, a tanárok és diákok nevében 
is KÖSZÖNÖM!

Lettre de Marié Pécclet, éléve de Terminálé 
ES2 Lycée Xavier Marmier Pontarlier á 
propos de l'échange franco-hongrois 2002- 
2003

Le 26 septembre 2003
II y a un an, á peu prés á cette période, 

oh surprise ! des Hongrois, venus tout droit de 
la petite vilié de Salgótarján, arrivent au lycée ! 
Nous sommes la pour les attendre....Qui sont-ils 
? Comment leur parler ? Quelles sont leurs 
habitudes aussi originales soient-elles pour dire 
"bonjour" ?

Tant de questions qui se bousculent dans 
nos tétes...et une seule fagon de trouver une 
réponse, les accueillir á bras ouverts dés leur 
sortie du bús, et commencer immédiatement un 
dialogue qui s'avérera un vrai échange aussi 
linguistique que culturel pár la suite.

Mais voilá nous sommes déjá á la fin de 
leur séjour... que le temps passe vite !...A nous

la Hongrie et nos nouveaux amis dans cinq 
mois !
Voilá, nous y sommes, nous voilá "hongrois" 
pour une semaine. Quel dépaysement, et quel 
accueil chaleureux ! Que c'est bon de revoir nos 
correspondants ! Rencontre avec les parents, les 
amis, la famii le... (expérience enrichissante due 
au réel échange culturel)

Les jours passent mais ne se ressemblent 
pás. Ils sont rythmés pár les visites des musées, 
des cháteaux et des villes, les soirées pár la 
découverte des "nuits" hongroises...la meilleure 
fagon de communiquer et d'échanger pour 
nous... C'est comme ga que nous avons appris á 
bafouiller quelques mots. Tout s' est déjá effacé. 
Seul reste le souvenir et les sourires de nos 
"petites familles" de lá-bas.
On ne vous oubliera pás. La Franche-Comté 
vous attend cár vous n'avez pás tout découvert 
et puis Zut, nous, on aimerait vous revoir !
A bientőt, on l'espére.

Marié

A Pontarlier-i Xavier Marmier Gimnázium 
végzős, ES2 osztályos tanulójának, Marié 
Pécclet-nek levele a 2002-2003-as francia
magyar diákcsere kapcsán
2003. szeptember 26.
Egy évvel ezelőtt, körülbelül ilyentájt, mily 
meglepetés, magyarok jönnek a gimnáziumba 
egyenesen Salgótarján kisvárosából! 
Mindannyian azért vagyunk itt, hogy várjuk 
őket... Kik ők? Hogyan beszéljünk velük? 
Hogy szokás náluk „köszönni”?
Megannyi kérdés, mely a fejünkben motosz
kál... és csak egy módon lehet választ találni: 
tárt karokkal fogadjuk őket, mihelyt leszállnak a 
buszról, és azonnal beszélgetést kezdeménye
zünk, kapcsolatot teremtünk, mely igazi nyelvi 
és kulturális cserének bizonyul a későbbiekben. 
Azután elérkezik az itt-tartózkodásuk 
vége...hogy repül az idő!... Minket is várnak új 
barátaink és Magyarország öt hónap múlva!
S lám, egy hétre „magyarok” leszünk mi is. 
Mennyire más vidék és milyen szívélyes fogad
tatás!
Milyen jó érzés viszontlátni cserepartnereinket! 
Találkozhatunk a szülőkkel, barátokkal,
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a családdal... ( igazi kulturális cserén alapuló 
gazdagító élmény ).

Változatosan telnek a napok. Múzeum-és vár
látogatások, városnézések váltakoznak a ma
gyar „éjszakák” felfedezésével, mely a legjobb 
módja annak, hogy beszélgessünk és véleményt

cseréljünk. így tanultunk meg elhebegni néhány 
magyar szót. Mindez már a múlté.
Maradnak az emlékek, és ottani „kis család
jaink” mosolyai. Nem felejtünk el benneteket. 
Vár titeket a Franche-Comté, hiszen még nem 
ismertetek meg mindent, és persze, mert 
szeretnénk viszontlátni benneteket!
Reméljük, hamarosan találkozunk.

Marié
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Német csereprogram 2003

Idén , június 
26-tól július 4-éig, 
15. alkalommal bo
nyolította le iskolánk 
és a königsbrunni 
gimnázium a német
magyar diákcsere- 
programot. Ennek ke
retében rengeteg ér
dekes és felejthetetlen 
élményben volt ré
szünk. A fárasztó uta
zás végén örömmel 
vártak minket német 

cserepartnereink. Másnap bepillantást nyerhet
tünk a königsbrunni gimnázium életébe. Az 
iskola igazgatója, majd később a polgármes
ter is megtisztelő fogadtatásban részesített 
minket.

Rengeteg történelmi ismeretre tehettünk 
szert az augsburgi és müncheni utak, valamint a 
bajor kastélytúra során. Csodálatos látnivaló 
volt Münchenben a rangjáték a Marienplatzon, 
a kilátás az Olympiaturm-ból vagy a Fuggerei - 
negyed Augsburgban.

Sok élménnyel gazdagítottak minket a 
hétvégi programok is, amikor együtt a fogadó 
családdal, veteránautó -  találkozóra, bevásárló- 
kőrútra, golfozni, iskolai színielőadásra vagy 
éppen túrázni mentünk.

A búcsú mindenkinek nagyon nehéz 
volt. Valamennyien sok új barátra leltünk, és 
kedves és vendégszerető bajor családokat 
ismertünk meg.

Csoportunk néhány tagja még most is 
tartja a kapcsolatot a cserepartnerével, és sze
retne, ha lesz helye, a jövő évi cserecsoportban 
is jelen lenni, és eljutni még egyszer 
Königsbrunnba.
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Lengyelországban jártunk

Tavasszal került sor a 
lengyel csereprog
ram lebonyolítására, 
melynek keretében 
elutazhattam Len
gyelországba diáktár
saimmal, Szabóné 
Básti Csilla és 
Árpádné Vincze Ma
rietta tanárnők kísére
tében. A csoport sok 
osztály tanulóiból 
tevődött össze, az 
utazás során mégis 

jól összerázódtunk. A rendkívül hosszú és fá
rasztó buszozás végén nagy izgalommal vártuk, 
ki kihez kerül majd és milyenek lesznek a cse
repartnerek. Nem csalódtunk, a lengyelek na
gyon barátságos, nyílt és érdeklődő emberek.

Az első este izgalmai után kíváncsian vár
tuk az ígéretesnek tűnő programokat. Követke
ző nap meglátogattuk a Jasna Gorát, Lengyelor
szág vallási központját, amely több épületből, 
templomból áll, és igen érdekes múltra tekint 
vissza. Évente több ezren zarándokolnak a 
templomba Európa számos országából. Maga a 
város, Chestoghowa, nagyon barátságos, széles 
utakkal, parkokkal, szellős utcákkal. Az időjá
rással is szerencsénk volt: ott-tartózkodásunk 
ideje alatt igen kellemes idő volt.

Lehetőségünk volt megfigyelőként részt 
venni néhány tanórán a lengyel iskolában, és 
összehasonlíthattuk őket az itthoniakkal. Az 
iskola hatalmas épület labirintusszerű 
folyosókkal, rengeteg teremmel, sőt uszoda és 
óriási tornaterem is tartozik hozzá.

Eljutottunk Krakkóba, ebbe a gyönyörű 
történelmi városba, ahol körbejártuk a várat, 
megismerkedtünk a helyi legendákkal, nagyot 
sétáltunk a szépen felújított épületek között, 
majd rövid szabadidőnkben ki-ki betérhetett 
egy-egy templomba, árkádba, kávézóba vagy 
megkóstolhatta a különleges helyi süteményt, a 
krakówkát.

Ellátogattunk egy sóbányába is, ahol majd 
három órát kacskaringóztunk 300 méter mélyen 
a föld alatt, mindenféle termekben és járatok
ban. Az út során láttunk csónakázótavat, kon
certtermet, kápolnákat is, sőt hang- és fényjá
tékkal is színesítették az amúgy is rendkívül 
érdekes helyet. Megtudtuk, hogy a bányának 
magyar vonatkozása is van: a legenda szerint 
Kinga királyné talált rá a helyre.

Egyik nap végigjártuk Auschwitz és 
Birkenau haláltáborainak területét, amely -  bár 
nagyon megviselte a társaságot -  egy életre 
szóló tanulsággal és élménnyel szolgált.

A következő kirándulás alkalmával a 
fővárost, Varsót látogattuk meg, ahol sok szép 
kastélyt és emlékművet jártunk végig, majd a 
pár órás szabadidőben belekukkanthattunk a 
lengyelek mindennapi életébe is.

Egyik este előadást hallgattunk meg 
Chestoghowa múzeumában a város történetéről, 
melyet könnyűzenei koncert követett.

A hétvégét ki-ki a partnerével töltötte, a 
családok sokszínű programot kínáltak nekünk, 
amiben a romlátogatástól a sportoláson keresz
tül a grillpartiig sok minden volt.

így telt hát ez a pár nap lengyel barátaink
nál, amelyekre szívesen emlékszünk vissza, 
hiszen kedves embereket ismertünk meg ben
nük, és az angol nyelv gyakorlására is kitűnő 
lehetőségünk volt. Idén szeretettel várjuk őket 
vissza!
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2003. ODK 
[ Görögország ]

Bár 2003-ban az eddiginél kevesebben jelentkez
tek a Bolyai-ODK-ra, a sokéves hagyomány nem 
szakadt meg, és izgalmas két hetet töltöttünk el 
a történelmi helyeiről ismert Görögországban. 
A két hetes nyaralás augusztus 6-án kezdődött a 
15 „utazó” számára.
Az odafelé út egy teljes napot igénybe vett, nem
csak a nagy távolság, hanem a határokon (főleg 
a bolgár-görög határon) lévő többórás várako
zások miatt. Épp emiatt az első napunkat a ten
gerparton tölthettük. Az első kempingünk az 
Olümposz lábánál volt. Ebből ki is lehet találni, 
hogy a pihenőnap után tettünk egy egész napos 
kiruccanást az „istenek majdnem 3000 m magas 
lakhelyére”.

ATHÉN -  AKROPOLISZ

Farkas Judit

Sajnos a tetejére nem jutottunk 
fel, mert Zeusz éjszaka vihart 
zúdított ránk, és bár reggelre 
elállt az eső, a köd miatt az első 
menedékháznál, kb. 2100 mé
ternél visszafordultunk. így 
isteni tapasztalatokat nem sze
reztünk, csak néhány vízhólya
got.

OLÜMPOSZ CSÚCSAIN GÖRÖG KEMPING

TEMPÉ-VÖLGYE Szombaton összeszedtük a csomagjainkat és elin
dultunk Athén felé. Útközben megálltunk a 
Teinpé-völgyénél, és a görög-perzsa háborúk egyik 
főbb helyszínénél, a Thermopülai-szorosnál. Ami
kor megérkeztünk Athénba, legalább 3 órát furi
káztunk a városban. Ebben szerepet játszott egy 
ideges rendőr, aki miatt extra köröket kellett meg
tennünk, és az, hogy amikor megtaláltuk a szállá
sunk helyét, kiderült, hogy jó pár éve nem üzemel a 
kemping. így kénytelenek voltunk egy másikat ke
resni. Késő este találtunk egy éppenséggel nem 
olcsó helyet, de már annyira kimerültünk, és olyan 
késő volt, hogy nem volt kedvünk tovább keresni.
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POSEIDON-TEMPLOM THERMOPÜLAI-SZOROS MÜKÉNAI

Mivel ez a nap teljesen elvette az erőnket, megválto
zott a program, és vasárnap a Szunion-fokhoz men
tünk, ahol megnéztük a Poseidon-teinplomot. Ez volt 
az első olyan hely, ahol belépődíjat kellett fizetni. A 
belépő eléggé drága volt, ráadásul a templom közelé
be se mehettünk, mert rögtön sípoltak. Ez adta az 
ötletet ahhoz, hogy mi, diákok, angoloknak adjuk ki 
magunkat (ha megkérdezték, hogy honnan jöttünk, 
azt mondtuk, hogy Angliából), mert az Uniós orszá
gok diákjainak ingyenesek voltak a belépők. Ezzel 
többtíz eurót spóroltunk meg. A kirándulás csak dél
előtt volt, délután már a tenger habjaiban lubickol
tunk. A délutáni program hétfőre is vonatkozott, 
ezzel teljesen kipihentük a fáradalmainkat.

SZUNION-FOK

KORINTHOSZI-CSATORNA

Kedden egész napos kirándulást 
tettünk a Peloponnészoszi- 
félszigeten.

Voltunk Mükénaiban, megnéztük a EPIDAUROSZ 
Korinthoszi-csatornát, Tirünsz- 
várát és az Epidauroszi-színházat, 
amin a görög színház jellegzetessé
geit kitűnően megfigyelhetők.

A legérdekesebb talán az 
volt, amikor felmentünk a 
legfelső sorba, és a kiváló 
akusztika miatt értettük 
azt, amit a lent maradók 
mondtak.

SZUNION-FOK
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A szerdát megint a tengerparton 
töltöttük, felkészülve lelkileg a 
csütörtöki athéni városnézésre. 
Athénban több kis állomást tet
tünk (láttuk a 2004-ben rende
zendő Olimpia előkészületeit), 
de a nap csúcspontja az 
Akropilisz volt.

AKROPOLISZ

METEÓRÁK

3 órán keresztül barangoltunk az 
ókori építmények között: 
Parthenon, Dionüszosz-színház, 
Agora, Zeusz-templom, stb. 
Pénteken ismét a hasunkat süttet- 
hettük a tengerparton, sajnos 
ezúttal utoljára.

Szombaton lebontottuk a 
sátrakat, és indultunk a 
Meteórákhoz. Persze oda
felé tettünk még két kitérőt. 
Az egyik egy sziklás hegyre, 
a Parnasszusra vezetett, 
majd a híres jóshelyen, 
Delphiben bővítettük isme
reteinket.

DELPHI

Éjszakánkat a buszon töltöttük, 
így nem igazán tudtuk kipihenni 
magunkat.
Reggel felvertük a sátrakat az 
utolsó kempingben, és elindul
tunk „isten szikláihoz”. Délelőtt 
megismertük a Meteórák két 
legnagyobb templomát, és sok 
érdekességet megtudtunk az ott 
élő szerzetesek életmódjáról, 
szokásairól.

THESSZALONIKI

Délután a kemping medencéjében 
szórakoztunk, este pedig tettünk 
egy kis sétát a közeli nagyváros
ban.
Utolsó nap végleg összepakoltunk, 
és indultunk haza. Hazafelé meg
álltunk Thesszalonikiben, ahol fél 
napot töltöttünk, majd kora dél
után indultunk Magyarország 
felé. Este könnyen átjutottunk a 
bolgár és jugoszláv

METEÓRÁK

határon, és a vártnál ko
rábban, reggel 9-kor 
megérkeztünk Salgótarján
ba. Izgalmas két hetet töl
töttem Görögországban, és 
bátran állíthatom, hogy ha 
egy utazási iroda közvetíté
sével mentem volna nya
ralni, nem éreztem volna 
magam ilyen jól. Tehát 
bátran jelentkezzetek a 
következő ODK-ra! Nem 
bánjátok meg!

DELPHI
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„Kitárult előttem a világ” 
PAD-ösztöndíjjal Németországban

Bizonyára hallottak 
már néhányan a 
„PAD” kifejezésről, 
de talán nem 
mindenki tudja, mit is 
jelent ez valójában. A 
PAD (Pádagogischer 

Austanschdienst) 
olyan szervezet, 
amely több éve lehe
tőséget nyújt a világ 
minden táján élő, né
metül tanuló diákok
nak, hogy egy felejt

hetetlen nyári élménnyel gazdagodjanak Né
metországban.

2003 nyarán én is e szerencsés fiatalok 
közé tartozhattam, mivel a februárban meghir
detett pályázaton megnyertem a 4 hetes ösztön
díjat, amit egyébként az országból összesen 8 
fiatal kaphat meg évente.

Amikor megtudtam, hogy én vagyok a 4 
hetes ösztöndíj nyertese, tele voltam félelemmel 
és annál nagyobb kíváncsisággal, mert nem is 
sejtettem, hogy mi is fog velem történni az alatt 
az egy hónap alatt. Nagy izgalommal nyitottam 
ki az első információkat tartalmazó levelet, 
amelyben rövid ismertetést kaptam a rám váró 
programokról, és nem utolsósorban csoporttár
saimról, akiknek névsorát nemzetiségük megje
lölésével mellékelték:
2-2 kolumbiai, mexikói, dél-afrikai, egyiptomi, 
finn, és egy horvát társ, magyar társ, valamint 
az így már ismert Gruppé 9 vezetőinek rövid 
adatait: Kiki idegenvezető (26 éves) és az 
asszisztensek Tim (19) és Marlena (19).

Ezek után, bár még mindig nagy 
izgalommal, de már felszabadultabban szálltam 
fel 8 magyar társammal Ferihegyen a 
Münchenbe tartó repülőgépre, majd átszállás 
után megérkeztünk utazásunk első állomására, a 
Bonn-Köln-i repülőtérre, ahol vezetőink már 
vártak minket.

Az első 5 napot tehát e két csodálatos városban 
töltöttük, ahol megismerhettük a város neveze
tességeit és szép lassan egymást.
A nap végén négy csillagos szállodában pihen
hettük ki magunkat, ahol éjszakáig tartó beszél
getéseket folytattunk.

Napközben olyan látványosságokat volt 
alkalmunk megnézni, mint a gótikus stílusú 
Kölni dómot, amiről egyébként vezetőnk ezt 
mondta: „Talán az egyetlen olyan építmény a 
világon, amely olyan monumentális, aprólékos, 
részletekre kiterjedő és régi, hogy soha nem 
lesz kész teljesen”. Emellett a kölni Művészeti 
Házat, a Csokimúzeumot is meglátogattuk.

Ezután Bonnban egy játékos csoportve
télkedő kapcsán szinte az egész várost bejárhat
tuk, így pl. a Beethoven házat, a székesegyhá
zat, a híres bonni egyetemet, a Rathaus-t és 
egyéb nevezetességeket.
Ezenkívül még egy fantasztikus színházi elő
adásra is hivatalosak voltunk.

Utunk második részeként 2 hetet egy 
kis déli bajor városban, Traunsteinben töltöt
tünk, ahol már csak csoportom, a már említett 
Gruppé 9 tartózkodott, és ahol mindenki egy- 
egy fogadócsaládnál lakott. Ez alatt a két hét 
alatt megismertem Németország „sajátossága
it”, úgy mint iskolai élet, bajor konyha, az ott 
élő emberek mentalitása, és egyáltalán a gyö
nyörű Chimgan-tóval és hatalmas hegyekkel 
körbevett festői város hangulatát. Itt tényleg 
családias légkörben érezhettük magunkat, és az 
iskolában is mint idegenből érkezett különleges 
vendégeket fogadtak minket.

A csoport tagjai és a fogadótestvérek így 
rengeteg időt töltöttek együtt az iskolán kívül, 
minden este valamelyik helyi kis hangulatos 
sörkertbe mentünk, ezenkívül még sok közös 
élményben volt részünk: pl. grillezés a hegyek
ben, a híres sóbarlang szépségei, misztikussága, 
valamint az ottani csúszdázás a majdnem 2 km- 
es bobpályán, kirándulás a Muzsika hangja

Szabó Veronika
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c.musicalből is ismert Salzburgba, Saalrlandba, 
látogatás a helyi rádióba.

De a vonat tovább vitt minket 
Münchenbe, ahol ismét találkozhattunk a többi 
csoporttal, és egy kicsit focizhattunk az Olim
pia-stadionban, majd korcsolyázhattunk, este 
várost néztünk a müncheni TV-torony tetejéről, 
valamint átérezhettük a müncheni sörkertek 
hangulatát, ahonnan egy korsóval kevesebb 
sörrel senki nem távozhatott (ez íratlan sza
bály), csónakázhattunk, fürödhettünk a több 
mint 1000 m magasan fekvő Eibsee-ben.

Majd következett Berlin. A híres törté
nelmi városban a Brandenburgéi' Tortól kezdve 
a „berlini falon át” a különböző zsidó és világ- 
háborús emlékekkel teli múzeumokig, valamint 
a Reichstagig Berlin szinte minden nevezetes
ségét igyekeztünk 5 nap alatt megnézni. A leg
emlékezetesebb múzeum számomra a Story of 
Berlin volt, amely biztos vagyok benne, hogy 
minden embert nagyon megérint! Hihetetlenül 
átfogó információkat tár a látogatók elé, de 
olyannyira ötlettel teli, modern és érdekes, hogy 
gyorsan repül ott az idő.

Ennek a városnak a kulturális élete is 
lenyűgöző. Ellátogathattunk pl. egy improvi
zációs színházba, a Planetáriumba, egy Shaolin 
Kung-fu előadásra. Valamint gasztronómiai él

ményekben is volt részünk, megismerhettük az 
egyiptomi, thaiföldi stb. konyhát.

Egy hónap alatt annyi intenzív és felejt
hetetlen élményben volt részem, mint összesen 
talán eddigi életem során.

Megismerhettem Németország kultú
ráját, történelmét, természeti szépségeit, 
gasztronómiáját és legfőképpen az ott élő 
emberek szokásait, ami talán a legérdekesebb 
volt. De nem szabad megfeledkeznem az utazás 
céljáról, a nyelvgyakorlásról, aminek nehéz
ségéről könnyen meg is feledkezik az ember, ha 
ennyi élmény éri és ennyi csodálatos emberrel 
találkozhat.

Ahogy írtam, az utazás előtt félelem, 
izgalom volt rám jellemző.
Hogy az utazás után milyen érzések kavarogtak 
bennem?

Rettenetesen fájdalmas volt olyan 
emberektől elbúcsúzni, akik a világ teljesen más 
tájain élnek, más kultúrában, környezetben, de 
hasonló érzésekkel, és akiket talán soha nem 
láthatok ezután.

Tehát ez az út -  remélem, mindenki 
számára kiderült -  nem egyszerűen tapasztalat- 
szerzés és a nyelvtudásom fejlesztése volt, 
annál sokkal több: Kitárult előttem a világ

Bakos Orsolya

2003 nyarán a 
PAD-ösztöndíj kere
tében három élmé
nyekben gazdag hetet 
tölthettem Németor
szágban. A kiutazásra 
június 24-én került 
sor. Nagy izgalom
mal, kíváncsisággal 
szálltam fel a buszra. 
36 ismeretlen arc, 
rengeteg kérdés: Va-

PAD-ösztöndíj 2003

jón milyen lesz a fogadó családunk? Mivel 
fogjuk tölteni az időt? Milyen lesz az iskola és a 
német diákok?

A kimerítő utazást követően megérkez
tünk Hofgeismárba, ahol szívélyes fogadtatás
ban volt részünk. A fogadócsaládom nagyon 
kedves és vendégszerető volt, szívesen emlék
szem vissza a vidám családibeszélgelésekre, 
kirándulásokra. Hétköznaponként iskolába 
jártunk és betekintést nyertünk a német oktatási 
rendszerbe, ami igen meglepő volt számunkra a 
tananyag mennyiségét és a megkövetelt tudás
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minőségét illetően. A legemlékezetesebb él
mény számomra a kasseli kenutúra és a nagy 
Stadtbummel volt.
Esténként együtt buliztunk a német diákokkal, 
volt részem „fészeres diszkóban”, habpartyban 
és sulidiszkóban is. Az utolsó estére nagy 
buzgalommal készültünk, melynek keretében 
saját készítésű magyaros ételekkel, finom
ságokkal, zenés programmal és egy humoros

színdarabbal leptük meg vendéglátóinkat, me
lyet nagy tetszéssel fogadtak.

A Németországban eltöltött idő alatt 
megismerhettem a német kultúrát, az ottani 
emberek életmódját. Örülök, hogy elnyertem 
ezt az ösztöndíjat, sok tapasztalattal, élménnyel 
és tudással lettem gazdagabb általa. Mindenkit 
csak biztatni tudok, hogy ragadjon meg minden 
lehetőséget a nyelvtanulásra.

Idén Alsóesztergályon voltunk

Az idei 
olvasótábor 

mást nyújtott 
nekem, mint 
az eddigi há
rom alkalom. 
Idén már 
nemcsak mint

táborozó diák, 
Szabó Miklós hanem mint

mentor és -
részben -  kiscsoportvezető működtem közre a 
tábori munkában. Az alsóesztergályi olvasótá
bort számomra ez a kettőség határozta meg.

Táborozóként ismét átélhettem az is
merkedés szépségét, hiszen azok a tanulók, aki
ket meghívtak ebbe a közösségbe, újra valami 
felpezsdítő, élénk hangulatot hoztak abba a bő 
egy hétbe, melyet együtt töltöttünk.

Szerintem az egyik legjobb dolog az ol
vasótáborban a határokon túli kortársaink meg
ismerése, új kapcsolatok kiépítése és ezek ápo
lása. A régi ismerős táborlakókkal is csodálatos 
volt találkozni, megvitatni, hogy mi is történt 
velük az alatt az egy év alatt, amióta nem láttuk 
egymást.

Mentorként alkalmam nyílt arra, hogy 
egy kicsit más szemszögből is láthassam a tábor 
működését, illetve, hogy megtapasztaljam azt a 
felelősségérzetet, ami akkor nehezedik az 
ember vállára, ha tőle függ tíz ember szellemi 
és lelki fejlődése vagy kudarca.

Ugyanis a mentor a kiscsoportvezető 
munkáját segíti és teszi eredményessé.

A felelősségtől való félelem és a talál
kozások miatti boldogság keveréke jelentette az 
idei olvasótábort a számomra.

Remélem, lesz még alkalmam, hogy újra 
"felelősséget vállalhassak”.
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X. jubileumi olvasótábor 
Madách Imre emlékére

2003 augusz
tusában egy szlová
kiai táborban vetten 
részt 2-2 jelenlegi és 
tavaly végzett diák
társammal együtt a 
Balassi Bálint Me
gyei Könyvtár szer
vezésében.
A tábor helye Dalné

Horváth Ágnes
Strháre (Alsóeszter- 
gály) volt, amit

Balassagyarmat, 
Csesztve és Szklabonya érintésével közelítet
tünk meg. Sok információval, élménnyel gaz
dagodtunk. A tábor programját „Útjaink, állo
másaink” címmel szervezték. A cím is mutatja, 
hogy a hét során az emberi élet sorsfordulóival 
foglalkoztunk elsősorban, a fő mű pedig, amit 
megvitattunk, Madách Imre: Az ember tragé
diája című alkotás volt.

Tábortársaink határon túli magyar fiata
lok voltak, akiket nagyon megkedveltem, néhá
ny ukkal ma is tartom a kapcsolatot. Voltak köz
tük felvidékiek, erdélyiek, kárpátaljaiak és vaj
daságiak.

Mikor hallottam erről a lehetőségről, 
hogy olvasótáborba mehetek, nem nagyon lel
kesedtem az ötletért.

Az mondtam magamban: „Nem akarok 
én még nyáron is olvasni!” Aztán már az első 
nap kiderült számomra, hogy ez nem erről szól. 
A célja a főleg irodalmi ismeretek megszerzé
sén túl a táborlakók közösségének és saját ma
gunknak a megismerése.

Napindító programként szerepelt a „cet
lik” felolvasása, amelyre név nélkül mindenki 
leírta az előző napról alkotott véleményét. Dél
előtt egész táboros, délután kiscsoportos foglal
kozások zajlottak, amelyeket a kiscsoportveze
tők irányítottak. Mivel egy csoportban csak 8-9 
ember volt, könnyebben tudtunk feloldódni és 
megnyílni egymásnak.

Nagy szerepe kaptak a szituációs játékok 
és a beszélgetések. Számomra a legfontosabb az 
a feladat volt, amikor rövid ideig nekem kellett 
irányítanom az egyik kiscsoportot.

Megértettem, hogy milyen nehéz egy 
társaság figyelmét lekötni. A tábor valamennyi 
lakójának szervezett foglalkozások legfonto
sabb feladata, Az ember tragédiája feldolgozása 
volt. Ebben szakavatott segítőink voltak 
Ardamica Zorán, a tábor szakmai vezetője, a 
kiscsoportvezetők: Drevenka Edit , Jakab
Gabriella, Oravecz Péter és Telek András, 
valamint a délutáni előadásokat tartó irodalomi 
jártasságukban elismert vendégeink, többek 
között T.Pataki László és felesége Patakiné 
Kerner Edit. Az utolsó program témája egy új 
állam létrehozása volt, ami kisebb viták között 
zajlott. Pont olyan volt, mint a Parlamentben. 
Nagyon izgalmas.

Megszokott az olvasótáborok életében, 
hogy egymást segítjük az üzenőfal névre szóló 
ablakaiba helyezett üzenetekkel, és ajándékok
kal kedveskedünk, melyek sok kellemes percet 
szereztek. Minden este az utolsó közös program 
a különböző országokból érkezett fiatalok 
bemutatkozó estje volt.

Megismerhettük társaink lakóhelyének 
kulturális értékeit.

Kikapcsolódásra az ebéd utáni szabad 
program adott lehetőséget.

Lehetett pl. strandolni vagy gyöngyöt 
fűzni. Az utolsó Szlovákiában töltött nap esté
jén minden kiscsoportnak elő kellett adni egy új 
színt, ami Az ember tragédiájához készült. Az 
én kiscsoportom az angol királyi család tagjait 
választotta szereplőiként. Szerencsére mind
egyik előadásnak nagy sikere volt. Majd a juta
lomosztás következett. Könyvekkel és oklevél
lel lepett meg minket a tábor vezetősége.

Az est további része nagyon sírósra 
sikeredett, bár tudtuk, hogy Salgótarjánban még 
eltölthettink egy napot együtt. A tábor végefelé 
mindenki kapott egy névre szóló emlékkönyvet, 
amibe egymásnak írhattunk emléksorokat.
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A hazafelé úton egy egész napot töltöt
tünk Kassán, ahol megnéztük többek között II. 
Rákóczi Ferenc sírját, délután városnézés volt a 
program.

Éjjel 11 óra körül értünk Salgótarjánba, 
így sajnos már nem sokat tudtunk beszélgetni 
szálláshelyünkön, a kollégiumban.

Másnap eljött a búcsú ideje. Egymás 
után köszöntünk el társainktól, akik a vonat és 
buszmegállók felé igyekeztek. A sírás itt sem 
maradhatott el.

Megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsola
tot és jövőre ugyanekkor találkozunk.
Ebben reménykedem.
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A tanév az adatok tükrében 2002/2003

A tanulók adatai 
2002/2003.

A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetői, tanárai, 
dolgozói című fejezetek az 2002/2003. tanév szeptember 15-i állapot alapján készültek.

Az osztályok száma 19
Tanulók létszáma 571
A tanulók megoszlása 
a) lakóhely szerint

salgótarjáni 369
vidéki 192
szlovákiai magyar 11

b) korosztály szerint
általános iskolás 72
gimnazista 466
szakképzésben résztvevő 33

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 36
8. évfolyam 36
9. évfolyam 136
10. évfolyam 120
11. évfolyam 108
12. évfolyam 102
13. évfolyam 33
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AZ ISKOLA VEZETŐI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2002/2003.

Igazgató:
Gedőcziné Berger Mária

Székyné Sztrémi Melinda 1996- történelem-angol 1984-
magyar-orosz-német 1981- Gressainé Lóránt Lujza

matematika-rajz 1997-
Igazgatóhelyettesek: Herencsényiné Buchinger Mónika

német 2001 -
Kiss Ernőné (nevelési) 1996- Holesné Csige Ilona
angol-orosz 1976- történelem-orosz-angol 

Juhász Zsuzsanna
1987-

Pálfalvai Zoltán (általános) 1999- matematika-fizika 1985-
testnevelés 1985- Kancsulik Attiláné

magyar-népmüvelés-
Tanáraink: drámapedagógia-könyvtár 

Karádi Tamás
1992-

Árpád Sándor matematika-fizika 2001-
történelem-orosz 1973- Konti Csilla
Árpádné Vincze Marietta matematika-fizika 1986-2003
magyar-történelem-filozófia 1986- Kuntz Orsolya
Bajnóczi Éva magyar-német 1990-
magyar-német 1991- Lékóné Lantos Zsuzsanna
Bagyinszki Boglárka magyar-orosz-francia 1985-
biológia-kémia 1996- Marosszéky Gábor
Batki Arnold matematika 2000-
angol-amerikanisztika 1997- Odler Rita
Batkiné Tótok Katalin földrajz 2002-
magyar-angol 1993- Paróczainé Varga Ildikó
Berencsikné Gedeon Hajnalka matematika-kémia 1996-2003
földrajz-rajz 1987- Reszoly Gusztávné
Bulyovszkyné Borók Edit zámítástechnika-informatika 1995-
német-orosz 1984-2003 Rozgonyi István
Czene Éva matematika-ének-zene 1971-
biológia-testnevelés 1998- Siklósi Zoltán
Czímerné Séber Darinka történelem-ének-zene 1996-
testnevelés 2001- Soósné Axmann Zsuzsanna
Cserkúti Edit matematika-kémia 2000-
testnevelés-matematika 1981- Sóvári László
Dembrovszky Zsuzsanna magyar-történelem 1996-
orosz-történelem-francia 1985- Szabóné Básti Csilla
Elissa Mugarza
angol nyelvi lektor

2002- angol-orosz
Szászné Molnár Zsuzsanna

1995-

Fónad Éva német-filozófia-magyar 1994-
magyar-történelem 2001- Széky Miklós
Gál Petra földrajz-számítástechnika 1987-2003
biológia 2001- Tolnai Gábor

matematika-fizika 1974-1984. 1989-
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Tóth Géza
matematika-fizika 1998-

Tóth Zoltán Zénó
testnevelés-matematika 1997-
Turcsányi Marianna
orosz-német 1990-

Vincze Béláné Deák Irén Tünde
angol 2001
Viszóczky Zsuzsanna 
matematika-fizika 
-számítástechnika 1996
Zsiveráné Fekete Borbála 
angol-orosz 1981
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Óraadók: Nein pedagógus dolgozók:

Kapás Józsefné
matematika 2001-
Koruhely Tamás
marketing 2001-2003
Korill Ferencné
referensi ismeretek 2000-
Szabó Ferencné
idegenvezetés elmélete
és gyakorlata 1995-

Reszelné Tótok Mária
gazdasági ügyintéző 
Varga Zsigmondné
pénzügyi előadó
Bodorné Papp Tünde
laboráns
Takácsné Túrái Gabriella
iskolatitkár 
Sándor Anett
pedagógiai és könyvtárasszisztens
Szigetfalvi Hugóné
portai dolgozó
Papp Ilona
portai dolgozó
Rigó József
karbantartó
Csala Jánosné
takarító
Nagy Lajosné
takarító
Bozó Józsefné
takarító
Dlehány Istvánné
takarító
Nyeste Ferencné
takarító
Turcsányi Szabolcs
pedagógiai asszisztens 
Kazareczki Ákos
pedagógiai asszisztens
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Eseménynaptár
2002/2003.

Augusztus
Az év tervezése, tantárgyfelosztás 
Angol nyelvi tehetséggondozó tábor a nyelvi 
előkészítőre járó 8. osztályos tanulóknak 
Tábor a kezdő évfolyamosok szániára 
Képzési börze pályakezdő fiatalok számára 
(MTSZ)
Alakuló értekezlet 
Javítóvizsgák
Munkaközösségi foglalkozások 
Munkaterv készítése 
Órarend készítése
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete
13. évfolyam felvételi vizsgája 
Nyitóértekezlet
A két tanítási nyelvű képzésben a 9. évf. 
programjának kidolgozása

Szeptember
Tanévnyitó
13. évfolyam órarendjének elkészítése, külsős 
tanárok megszervezése 
Osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés 
Pótfelvételi a nyelvi előkészítőre (7.,8. osztály) 
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete 
Szülői választmány ülése 
Bolyai Kör -  elsősök bemutatkozása 
Összevont szülői értekezlet a 9. a, b, c osztályok 
számára
Szülői értekezletek
Kalocsai Enikő festőművész kiállítása 
Szakkörök, háziversenyek meghirdetése 
Tűzriadó 
Munkaértekezlet
Intim zóna iskolai oktató program a 9. 
évfolyamosok számára 
Tanévnyitó bál
Dök alakuló ülése, munkaterv elkészítése 
A Bolyai Kör előkészítése 
Tantermek szépítése 
Vizsgák tervezése 
Új iskola-bemutató készítése

Október
OKTV- jelentkezések
Bolyai Kör -  utibeszámolók
Október 6-i megemlékezés
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete
Francia csere -  a francia diákok érkezése
Ki tud többet Bolyairól? -  vetélkedő a kezdő
évfolyamosok számára
Pályaválasztási Napok (JAMK)
Jelvényavató ünnepség -  gólyabál 
Október 23-i megemlékezés 
Munkaközösségvezetői megbeszélés 
Drogprevenció a 9. évfolyamosok számára 
(JAMK)
Nevelési értekezlet 
Munkaközösségi nap
Szakmai nap a megye angol szakos tanárai 
számára -  bemutató órák a két tanítási nyelvű 
képzésben 
Őszi szünet
A felvételi tájékoztató elkészítése

November
Szülői fogadó óra 
Rigó Tibor fotóművész kiállítása 
Pályaválasztási Napok Balassagyarmaton 
Nyílt hét szülőknek
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
Iskolai szavalóverseny 
Gyermeki jogok napja
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára 
Munkaértekezlet
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban 
Bolyai Kör -  biológia 
OKTV -  versenyek
AIDS-ellenes világnap -  totós vetélkedő 
Irodalmi vetélkedő általános iskolások számára
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December
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülői 
számára a két tanítási nyelvű képzésről 
Megemlékezés a dec. 8-i sortüzről a történelem 
órákon
Bolyai Hét -  rendezvények Bolyai János 
születésének 200. évfordulójára 
Ünnepélyes matematika Bolyai Kör 
Bolyai vetélkedő a megye középiskoláinak 
részvételével
Bolyai János 200. születésnapjára meghirdetett 
rajzpályázat és történeti kiállítás 
Ünnepi évkönyv megjelentetése 
Idegen nyelvű karácsonyi ünnep 
Karácsonyi ünnep 
Téli szünet

Január
Bolyai Kör -  számítástechnika
Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülői
számára
Szülői értekezlet a 6. osztályos tanulók szülői
számára
Szalagavató
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
Szülői fogadó óra
Környezetvédelemi vetélkedő általános
iskolások számára
Bolyai Kör -  földrajz
1. félév vége -  osztályozó konferenciák
Diszkó
Félévzáró értekezlet 
Ellenőrzők kiosztása 
Szülői választmány ülése

Február
Tizedik évfolyam -  tájékoztató szülői értekezlet
az emelt szintű érettségiről
Szülői értekezletek
Bolyai Kör -  kémia
Farsang
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
Angol nyelvi továbbképzés -  módszertani 
előadás közép és általános iskolai tanároknak 
Bolyai Kör -  történelem
Szép Magyar Beszéd megyei verseny rendezése 
Hangverseny

Megemlékezés a kommunista diktatúrák 
áldozatairól
Munkaértekezlet — szakszervezeti választás 
Szabó Noémi szobrászművész kiállítása 
A 12. évf. továbbtanulási lapjainak elküldése 
Diszkó

Március
Felvételi a két tanítási nyelvű osztályba 
Szóbeli felvételi a hatosztályos képzésre 
írásbeli felvételi a négyosztályos képzésre 
Pótfelvételi mindhárom képzésre 
Bolyai Kör -  fizika 
Diáknap
Nőnapi megemlékezés 
24 órás foci
írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése
Irinyi János Kémia Verseny megyei
fordulójának rendezése
Márc. 15-i megemlékezés
Bolyai Kör -  idegen nyelvek
Iskolamozi -  a Sacra Corona megtekintése
A víz világnapja -  rádiós műsor
Hangverseny
Munkaértekezlet
Fogadó óra
OECD-PISA felmérés

Április
Bolyai Kör -  irodalom 
Kihelyezett Oktatási Bizottsági ülés 
Diszkó
Francia csere -  a francia diákok érkezése 
Német csere -  a német diákok érkezése 
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete 
Tantárgyi készségek mérése angol és német 
nyelvekből a 10. évfolyamon (OKÉV szerzése) 
Kiállítás megnyitó az országos vizuális verseny 
anyagából
Bolyai Kör -  képzőművészet
Megemlékezés a holokaust áldozatairól (rádiós
műsor)
Tavaszi szünet
Lengyel csere -  a magyar diákok utazása 
Angliai út a két tanítási nyelvű és haladó 
angolos képzésben résztvevők részvételével
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Munkaértekezlet -  jutalmazások, kitüntetések a
12. évfolyamon

Május
A jelentkezők és az általános iskolák értesítése 
a felvétel eredményéről 
Bolyai Napok
Kiállítás végzős tanítványaink munkáiból 
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája 
Ballagási vacsora 
Ballagás
A 13. évf. II. félévének vége 
írásbeli érettségi vizsgák 
Madarak és fák napja
Felvételi a nyelvi előkészítőre (6. osztályosok) 
Pótfelvételi a nyelvi előkészítőre 
(6. osztályosok)
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
Közös írásbeli érettségi- felvételi vizsgák
13. évfolyam szakmai írásbeli vizsgája 
Diákközgyűlés 
Munkaértekezlet
Jelentkezés emelt szintű érettségi vizsgára

Olvasás -  szövegértés, matematikai eszköztudás 
mérése a 10. évfolyamon (OKÉV szervezése) 
Városi pedagógus nap

Június
A 13. évfolyam szóbeli szakmai vizsgája
Iskolai pedagógus nap
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Érettségi dolgozatok megtekintése
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete
Osztályozó konferenciák
Iskolán kívüli program az alsóbb éveseknek
Szóbeli érettségi vizsgák
Német csere -  a magyar diákok utazása
Tanévzáró ünnepség
Tanévzáró értekezlet
Beiratkozás

Július
Szabadságok

Augusztus
ODK-út Görögországba
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Kitüntetettek

Marosszéky Gábor 
Beke Manó Díj

Lékóné
Lantos Zsuzsanna 

Bolyai Enilékplakett 
és Díszokirat

Reszoly Gusztávné 
Bolyai Enilékplakett 

és Díszokirat
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Kitüntetettek

<

Bolla Karolina 
12.B

Díszoklevél
és Bolyai Emlékplakett

Molnár Máté 
12.C

A Bolyai János Gimnázium 
kitüntetése

Gebhardt Zsuzsanna 
12.D

A Diákönkormányzat 
díja

Gebhardt Zsuzsanna

Tóth Nóra 
12.A

A Bolyais Öreg Diákok 
Egyesülete által 

alapított 
BÖDE -  díj
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A 2002/2003 -as tanév kiemelkedő versenyeredményei

I .  ORSZÁGOS VERSENYEK 
1. Tanulmányi versenyek

JAKUS ISTVÁN 12.B

A XII. Országos Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Versenyen
Tanára: Reszoly Gusztávné

PÁLMAI ZSOLT 11. A
Angol nyelvi OKTV döntőjében 
felkészítője: Batki Arnold

BOLLA KAROLINA 12. B
Német nyelvi OKTV-n országos 
felkészítője: Bulyovszkyné Borók Edit

HORVÁTH ESZTER 11. C
Magyar irodalmi OKTV országos döntőjében
felkészítője: Lékóné Lantos Zsuzsanna

NEMES ANITA 12. A
Angol nyelvi OKTV döntőjében 
felkészítője: Zsiveráné Fekete Borbála

FEHÉR OLGA 11. C
Mit tudsz a NATO-ról?
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében 
felkészítője: Dembrovszky Zsuzsanna

KOVÁCS SÁNDOR 12. C
MOLNÁR MÁTÉ 12. C
GUBÁN MIKLÓS 12. C
Róbert Schuman középiskolai EU-ismereti vetélkedő 
országos döntőjében
felkészítőjük: Árpádné Vincze Marietta

RÁCS CSABA 11. D
Less Nándor Országos Földrajzverseny 
felkészítője: Berencsikné Gedeon Hajnalka

3. helyezett

10. helyezett

15. helyezett

20. helyezett

24. helyezett

3. helyezett

5. helyezettjei

20. helyezett
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TÓTH NÓRA 12. A
Édesanyám rózsafája nemzetközi 
Miskolci Regionális Énektalálkozó 
Népdaléneklési verseny
Zenei és Művészeti Iskolák Magánének Szakos Tanulóinak
5. Balassagyarmati Találkozója É-Mo. 
felkészítője: Siklósi Zoltán

GUBÁN MIKLÓS
KOVÁCS SÁNDOR
MOLNÁR MÁTÉ 12. C
Az EURÓ-PRÓBA tanulmányi verseny
Országos döntőjében
Tanára: Árpádné Vincze Marietta

NAGY ENIKŐ 10. C

A Talentum országos levelező 
versenyen irodalom tárgyból
Tanára: Sóvári László
CSERÉNYI TÍMEA 8. D
A XXIX. Országos (és határon túli)
Levelező Feladatmegoldó Verseny ill. az I. 
elektronikus Középiskolai Tanulmányi Versenyben 
magyar nyelv és nyelvi játékok
Tanára: Székyné dr Sztrémi Melinda 
ERDŐS BÁLINT 7. D

A XXIX. Országos (és határon túli) Levelező 
Feladatmegoldó Verseny ill. az I. elektronikus 
Középiskolai Tanulmányi Versenyben angol nyelv és 
nyelvi játékok

HOLECZ DÁNIEL 11. B

Az OM által kiírt Rákóczi Ferenc és Kora történelem 
verseny és pályázat nyertese
Tanára: Árpád Sándor

RÁCS CSABA 11.»

A Talentum levelező verseny országos Döntőjébe jutott 
történelemből
Tanára: Árpádné Vincze Marietta

6. helyezett 
1. helyezett 

országos döntő
Kiemelt Nívódí j

5. helyezettek 

5. helyezett

megosztott 3. helyezett

4. helyezett
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MIKLÓS PÉTER 11. D
Országos Bajnokság 100 m síkfutás 
Országos Diákolimpián 60 m síkfutás

100 m síkfutás 
200 m síkfutás

felkészítője: Pálfalvai Zoltán

GÓLYÁN PÉTER 11. B
Bp-Bajnokságon 600 m síkfutás

Országos Diákolimpián 800 m síkfutás 
felkészítője: Király Zoltán

NÁGEL TAMÁS 11. B
Országos mezei bajnokság 
Diák mezei bajnokság
felkészítője: Szilágyi Tibor

GEDŐCZI ZOLTÁN 9. D

Diákolimpián 100 m mellúszás
felkészítője: Kovács Dénes

Márton István
SZOÓ NIKOLETT 12. B
GEBHARDT ZSUZSANNA 12. D
DARANCO ÉVA 12. C
PÓKA ANDREA 12. C

Országos Röplabda Diákolimpián
felkészítőjük: Tóth Zénó

PÓKA ANDREA 12. C
GUBÁN DOROTTYA 11. D
KÖRMENDY ADRIENN 11. D

Országos Ritmikus Sportgimnasztika Diákolimpián
felkészítőjük: Póka Márta

FEKETE ATTILA 9. A
Országos Erőemelő Diákolimpián IV. kcs. egyéni

GEMBICZKI ATTILA 10. D
Országos Erőemelő Diákolimpián V. kcs. egyéni

ZSARNAI GYÖRGY 10. A
Országos Erőemelő Diákolimpián V. kcs. egyéni

2. helyezett 
1. helyezett
3. helyezett 
3. helyezett

1. helyezett 
5. helyezett

2. helyezett 
5. helyezett

13. helyezett

8. helyezettek

2. helyezettek

1. helyezett

1. helyezett

4. helyezett
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GÁL ISTVÁN 11. B
Országos Erőemelő Diákolimpián V. kés. egyéni

ORDASI GÁBOR 10. C
Országos Erőemelő Diákolimpián V. kés. egyéni

GEMBICZKI ATTILA 10. D
ZSARNAI GYÖRGY 10. A
GÁL ISTVÁN 11. B
ORDASI GÁBOR 10. C
Országos Erőemelő Diákolimpián V. kés. csapat

SZŐKE ZOLTÁN 10. C
Mountain Bike Magyar Kupa összetett

Mountain Bike Országos Bajnokság 

KÉRI ISTVÁN 11. B
Mountain Bike Magyar Kupa összetett 
Mountain Bike Országos Bajnokság

5. helyezett

8. helyezett

3. helyezettek

3. helyezett 
7. helyezett

8. helyezett
9. helyezett

I I .  ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK ÉS LEVELEZŐ VERSENYEK

HORVÁTH ESZTER 11. C
TALENTUM országos levelezőversenyen 
magyar irodalomból
felkészítője: Lékóné Lantos Zsuzsanna

TALENTUM országos levelezőversenyen 
történelemből
felkészítője: Dembrovszky Zsuzsanna

SZEBERÉNYI JÚLIA 8. D
A „Nyelvünkben élünk” nyelvhasználati verseny országos döntőjébe jutott 
felkészítője: Székyné dr Sztrémi Melinda

A Hermán Ottó biológiaverseny országos döntőjébe jutott
felkészítője: Gál Petra

Földrajz Országos levelező versenyen 2. helyezett
felkészítője: Széky Miklós

TÓTH SZILVIA 11. C
TALENTUM országos levelezőversenyen 3. helyezett
történelemből
felkészítője: Dembrovszky Zsuzsanna

1. helyezett

3. helyezett
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LÉKÓ VERONIKA 11. A
a Bolyai János nevét viselő iskolák 2. helyezett
műelemző pályázatán 
felkészítője: Kancsulik Attiláné

BALÁZS BEÁTA 12. C
RÁDI MARIANN 12. C
A Stúdium Oktatási Stúdió demokrácia pályázatán dicséret
felkészítőjük: Árpádné Vincze Marietta

UJVÁRY FLÓRA 8. D
BAKOS MÁRIA 8. D
FARKAS JUDIT 8. D
Az Abacus matematikai lapok matematika
pontversenyén
TÓTH ATTILA

8.D
CSERÉNYI TÍMEA 8. D
Az Abacus matematikai lapok matematika 
pontversenyén

ezüst fokozatú dicséretet 
kaptak

EREDM ÉNYESEN SZEREPELTEK

I I I .  ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTTAK

BOLLA KAROLINA 12. B
„Édes anyanyelvűnk” nyelvhasználati verseny országos döntőjébe jutott
megyei 1. helyezettként
felkészítője: Lékőné Lantos Zsuzsanna

HORVÁTH ESZTER 11. C
A Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny
országos döntőjébe jutott
felkészítője: Lékóné Lantos Zsuzsanna

UJVÁRY ÁRON 10. D
Arany Dániel matematika verseny döntőjébe jutott 
felkészítője: Marosszéky Gábor

MOLNÁR MÁTÉ 12. C
Gordiusz matematika verseny döntőjébe jutott 
Matematika OKTV II. fordulójába jutott
felkészítője: Kapás Józsefné

NÉMETH ATTILA 9. B
Gordiusz matematika verseny döntőjébe jutott 
felkészítője: Soósné Axmann Zsuzsanna

KESZI-PETIK ANNA 11. C
Gordiusz matematika verseny döntőjébe jutott 
felkészítője: Marosszéky Gábor

116



A tanév az adatok tükrében 2002/2003

KASZÁS KLAUDIA 12. C
Kállay Miklós országos történelem vetélkedő döntőjébe jutott 
felkészítője: Árpádné Vincze Marietta

SÓLYOM ATTILA 9. B
Az Irinyi János kémiaverseny országos döntőjébe jutott 
felkészítője: Soósné Axmann Zsuzsanna

FAZEKAS PÉTER 10. B
Az Irinyi János kémiaverseny országos döntőjébe jutott 
felkészítője: Bagyinszki Boglárka

MIHELLER TIBOR 10. D
Az Irinyi János kémiaverseny országos döntőjébe jutott 
felkészítője: Paróczainé Varga Ildikó

KORONCZY ESZTER 10. C
Népdaléneklési verseny országos döntőjébe jutott 
felkészítője: Siklósi Zoltán

a Dúdoló kamarakórus tagjai:
MÁTÉ ÉVA GYÖNGY 10. A
DÓSA KATALIN 10. A
TUSJÁK LILLA 10. A
SCHNEIKER ÉVA 10. A
KARÁCSONY MÁRIA 9. B
KARÁCSONY ZSUZSANNA 10. B
az Országos Társaséneklési Verseny arany minősítést kaptak
megyei fordulójában
és az országos döntőjébe jutottak
felkészítőjük:

Valecsikné Tamás Zsuzsanna

IV. TANTÁRGYANKÉNTI TÉRÜLETI ÉS MEGYEI EREDMÉNYEK

1. Magyar nyelv és irodalom

KÉPES ÁGNES 9. D
Ferenczy Terézről elnevezett megyei szavalóversenyen 1. helyezett

LÉKÓ VERONIKA 
Az OKTV II. fordulójába jutott

11. A

Az Implom József helyesírási verseny
HORVÁTH ESZTER 11. C 1. helyezett
PETROVICS ZSUZSANNA 10. D 2. helyezett
KISS ILDIKÓ
A városi Vers- és prózamondó 
versenyen megyei

12. A 3. helyezett
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UJVÁRY FLÓRA 8. D

A Simonyi Zsigmond helyesírási Verseny megyei

DÓSA KATALIN 10. A
A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” 
versenyen megyei

NAGY ENIKŐ 10. C
A Ferenczy Teréz szavalóversenyen 
A Ravasz István szavalóverseny

3. helyezett

3. helyezett

2. helyezett 
2. helyezett

SULYOK NOÉMI 7. D

A „ Nyelvünkben élünk” anyanyelvi Kommunikációs 1. helyezett
verseny megyei

2. Történelem

BALÁS BEÁTA 12. C

ÁDÁM TAMÁS 11. B
Kossuth Lajos és kora megyei történelem 
pályázat díjazottjai
BARTUS ZOLTÁN 12. A 2' he,yezettÍei
CZÉGÉNY SÁNDOR 12. A
SZABÓ MIKLÓS 12. C
Az 1956-os forradalomról rendezett megyei 
történelem verseny

3. Matematika

SÓLYOM ATTILA 9. B
Dr. Peák István Matematika Versenyen
9. évfolyamon

UJVÁRY ÁRON 10. D
Dr. Peák István Matematika Versenyen
10. évfolyamon

1. helyezett

1. helyezett

ll.CTÓTH SZILVIA
Dr. Peák István Matematika Versenyen
11. évfolyamon
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MOLNÁR MÁTÉ 12. C
Dr. Peák István Matematika Versenyen 
12. évfolyamon

UJVÁRY FLÓRA 8. D
Varga Tamás matematika verseny megyei fordulójában 
9. évfolyamon

SEBESTYÉN ÁDÁM 8. D
Hatvani István matematika versenyen megyei

PINTÉR GERGŐ 10. D
Arany Dániel matematika versenyen II. fordulóba jutott

1. helye:

1. helye:

1. helye:

DORMÁN PÉTER 10. D
Arany Dániel matematika versenyen II. fordulóba jutott

UJVÁRY FLÓRA 8. D
Zrínyi Ilona matematikaverseny
megyei forduló legeredményesebb 
versenyzője lett

SEBESTYÉN ÁDÁM 8. D
A Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen 
elért eredményes szerepléséért
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SÓLYOM ATTILA 9. B

Mikola Sándor Középiskolai Fizika Verseny 
megyei döntőjében 9. évfolyamon

CSERKUTI GERGŐ 10. B

Mikola Sándor Középiskolai Fizika Verseny 
megyei döntőjében 10. évfolyamon

NÉMETH ATTILA 9. B
MIHELLER BALÁZS 9. D
A 9. évfolyamosok közül a 
Mikola Sándor középiskolai Fizika 
Verseny megyei döntőjében

UJVÁRY ÁRON 10. D
SCHABLIK GEORGINA 10. B
a Mikola Sándor Középiskolai Fizika 
Verseny megyei döntőjében

1. helyezett

1. helyezett

2. helyezett
3. helyezett

2. helyezett
3. helyezett

5. Biológia

FILKOR KATA VERONIKA 12. D
Biológia OKTV II. fordulóba jutott

felkészítője: Bagyinszki Boglárka
KIS-CSITÁRI TERÉZ 10. B 3. helyezett
A Kitaibel Pál biológia verseny 
megyei fordulójában

6. Kémia

NÉMETH ATTILA 9. B 2. helyezett

Irinyi János kémiaverseny megyei 
fordulójában

7. Angol nyelv

NYERGES ENIKŐ 7. D
fordító pályázat
FARKAS JUDIT 8. D
Megyei Szépkiejtési Verseny 
angol nyelvből

1. helyezett

2. helyezett

1 2 0
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8. Német nyelv

KON1G HELGA
OKTV területi fordulójában

12. B
21. helyezett

SZABÓ VERONIKA 
BAKOS ORSOLYA

11. A 
11. A

4 hetes 
3 hetes

PAD-ösztöndíjat nyertek

9. Rajz

KACSÁK TAMÁS 12. D

Országos Vizuális Tanulmányi Versenyen részvétel; 
A „Víz Világnapja” c. rajzversenyen

oklevél

VARGA RENÁTA
A „Víz Világnapja” c. rajzversenyen

11. C
oklevél

TELEK ANDREA
A „Víz Világnapja” c. rajzversenyen

7. D
oklevél

SALAMON KATALIN 12. C
Országos Vizuális Tanulmányi Versenyen részvétel

10. Számítástechnika

BODÓCS PÉTER 10. B
SCHMIDT ESZTER 10. B
A Bolyai János nevét viselő iskolák 2. helyezett
WEB-lap készítő versenyén

11. Sporteredmények

Atlétika Megyei Diákolimpia
MIKLÓS PÉTER 11. D
lOOm síkfutás 1. helyezett

ONDRÉK ZSANETT 12. D
400m síkfutás 1. helyezett
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FÖLDI NORBERT 10. D
magasugrás 1. helyezett
200m síkfutás 1. helyezett

NÁGEL TAMÁS 11. B
1500m síkfutás 1. helyezett
3000m síkfutás 1. helyezett

RUSZ ANETTA 9. B
400m síkfutás 1. helyezett

PALKONYAY SZILVIA 11. D
800m síkfutás 1. helyezett

GÓLYÁN PÉTER 11. B
800m síkfutás 1. helyezett

KOCSIS KATALIN 11. D
3000m síkfutás 1. helyezett

ANGYAL ESZTER 11. D
magasugrásban 1. helyezett

BOCSÓ ANITA 9. C
MRAKICS NIKOLETTA 10. D
PÁSZTOR VERONIKA 10. D
SÍVÓ ÁGNES 9. B
4 x lOOm váltófutás 1. helyezettek

DORMÁN PÉTER 10. D
FÖLDI NORBERT 10. D
HORVÁTH GÁBOR 11. D
BAGYINSZKI GYULA 11. D
4 x lOOm váltófutás 1. helyezettek

DEME SÁRA 10. D
CSEMER IBOLYA 10. D
RUSZ ANETTA 9. B
ONDRÉK ZSANETT 12. D
4 x 400m váltófutás 1. helyezettek

GUBÁN ÁKOS 9. D
GÓLYÁN PÉTER 11. B
NÁGEL TAMÁS 11. B
PÉTER DÁNIEL 11. A
4 x 400m váltófutás 1. helyezett

1 2 2
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Megyei Mezei Futó Diákolimpia

DEMESÁRA 10. D
CSEMER IBOLYA 10. D
KAPI ZSÓFIA 8. D
PALKÓNYAY SZILVIA 11. D
MOLNÁR NIKOLETTA 10. B

V. kcs lány csapat 1. helyezettek

NÁGEL TAMÁS 11. B
GÓLYÁN PÉTER 11. B
FÖLDI NORBERT 10. D
GEMBICZKI ATTILA 10. D
DUDÁS SZABOLCS 9. D
KIRISICS ÁKOS 9. B

V. kcs fiú csapat 1. helyezettek

Megyei Röplabda Diákolimpia

SZABÓ VIKTÓRIA 10. B
SCHMIDT ESZTER 10. B
MAJOROS ANITA 10. B
KASZA ESZTER 9. A
KÓCS SZILVIA 11. A
BAKOS ANNA 11. B

V. kcs lány csapat 1. helyezettek
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7. D osztály -  Hatosztályos képzés
r

osztályfőnök: Czene Éva -  pótosztályfőnök: Rozgonyi István

| Í ^ [ :
m  [ ‘ Jr l  ^  Í  1

am i&** * • : ^

i. Alapi Dominika 21. Lipták Boglárka
2. Almási Zsuzsanna 22. Mizser Krisztina
3. Ancló Katinka 23. Nyerges Enikő
4. Bogár Boglárka 24. Orosz Anita
5. Budai Adám 25. Pintér Gergő
6. Deák Anikó 26. Pintér Zsuzsanna
7. Dianovszki András Márk 27. Ponyi Brigitta
8. Durnyik Daniella 28. Rigó Flóra
9. Erdős Bálint 29. Ruskó Bernadett
10. Fekete Orsolya 30. Sánta Gyula
11. Galamb Gabriella 31. Sulyok Noémi
12. Juhász Eszter 32. Szabó Eszter
13. Juhász Gabriella 33. Szabó Péter
14. Kis Attila 34. Tahu Krisztina
15. Knizse Flóra Elina 35. Telek Andrea
16.
17.

Kosztolnik Gábor 
Kovács Adám

36. Varga Dávid

18. Laczkó Dániel Összesen:36 fő
19. Lászlók Kinga Lány: 24 fő
20. Lékó Dániel Fiú: 12 fő
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8. D osztály -  Hatosztályos képzés 
osztály főnök: Széky Miklós -  pótosztályfőnök: Marosszéky Gábor
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1. Alt Petronella 21. Lugosi Lilla
2. Bagyinszki Judit 22. Mikecz Júlia
3. Bakos Mária 23. Pintér Klaudia
4. Bíró Boglárka 24. Sebestyén Adám
5. Cinger Szabolcs 25. Sőregi Melinda
6. Cserényi Tímea 26. Stadler Ivett
7. Farkas Judit 27. Szabó Veronika
8. Gerzsenyi Nikolett 28. Szatmáry Alexandra
9. Hankó Zsófia 29. Szeberényi Júlia Zita
10. Híves Bálint 30. Szilágyi Bence
11. Horváth Judit 31. Szternácsik László
12. Huszanyik Anna 32. Tóth Attila
13. Kakuk Tímea 33. Tóth Dávid
14. Kalinics Zsaklin 34. Ujváry Flóra
15. Kapi Zsófia 35. Urvölgyi Ádám
16. Kis Szilvia 36. Zagyi Enikő
17. Kis Tibor
18. Kovács Krisztina Összesen: 36 fő
19. Laczkó András Lány: 26 fő
20. Lengyel Sára Fiú: 10 fő
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9. A osztály -  Négyosztályos képzés
__  r

osztályfőnök: FónadÉva -  pótosztályfőnök : Szabóné Básti Csilla
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i. Bizják Balázs
2. Bolyós Gergő
3. Borsik Ádám
4. Csuka Tamás
5. Fekete Attila
6. Gál Péter
7. Geregai Péter
8. Göröcs Péter
9. Gyányi Dóra
10. Gyebnár Georgina
11. Kaliczka Gergely
12. Kasza Eszter
13. Lengyel Ágnes
14. Lerch András
15. Markó István
16. Menyhárt Attila
17. Mravcsik Zoltán
18. Nagy Ádám
19. Nagy Krisztián
20. Nagy Renáta

21. Ondrék Dániel
22. Póczos Tamás
23. Pusztai Gábor
24. Ritz Katalin
25. Simon Tamás
26. Szabó Balázs
27. Szabó Erzsébet
28. Szép Mária
29. Sziráki Brigitta
30. Takács Brigitta
31. TukacsSándor
32. Varga Bernadett
33. Vaspál István
34. Végh Kinga

Összesen: 34 fő 
Lány: 12 fő 
Fiú: 22 fő
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9. B -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Soósné AxmannZsuzsanna -  pótosztályfőnök Béláné

1. Bakos Dezső
2. Csizmadia Adrienn
3. Deme Lídia
4. Gordos Mihály
5. Kacsák Anita
6. Kadlót Tibor
7. Kapás Csilla
8. Karácsony Mária
9. Kecskés Anna
10. Kirisics Ákos
11. Kotrocz Krisztián
12. Kovács Andrea
13. Kovács Gergő
14. Kovács László
15. Lucskai Tímea
16. Márton Attila
17. Mikecz Annamária
18. Molnár Petra
19. Nagyová Petra

20. Németh Attila
21. Osgyáni Anett
22. Ötvös Daniella
23. Pájer Nikolett
24. Pálfalvi Ivett
25. Rusz Anetta
26. Simon Adrienn
27. Sívó Ágnes
28. Sólyom Attila
29. Sréter Ádám
30. Szabó Julianna
31. Szabó Orsolya
32. Tóth István
33. Varga Gábor
34. Várszegi Orsolya

Összesen: 34 fő 
Lány: 21 fő 
Fiú: 13 fő
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9. C -  Négyosztályos -  Két tanítási nyelvű képzés 
osztályfőnök: Kancsulik Attiláné -  pótosztályfőnök: Paróczainé Varga Ildikó

1. Bajóczky Zsófia 21. König Ferenc
2. Barkó Richárd 22. Mátrai Márk
3. Bencze Anikó 23. Nagy Tibor
4. Bócsó Anita 24. Nagyrőczei Anna
5. Bohácsi Beáta 25. Németh György
6. Csege Barbara 26. Oláh Krisztián
7. Csonka Lilla 27. Pelle Noémi
8. Csorba Gábor 28. Seres Noémi Kalaudia
9. Dávid Fanni 29. Szabó Brigitta
10. Dianovszki Lilla 30. Szigeti Szilvia
11. Domoszlay Kitti 31. Szikora Zsolt
12. Gál Eszter 32. Tácsik Péter
13. Horváth Ágnes 33. Tamási Gábor
14. Kazinczi Nóra 34. Tanka László Benedek
15. Kelemen Szabolcs 35. Tóth Kornél
16. Kerekes Dávid
17. Kéri Ferenc

Összesen: 35 fő18. Kiss Annamária
19. Knizse Péter Lány: 18 fő
20. Kovács Viktor Fiú: 17 fő
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9. D -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: Tolnai Gábor - pótosztályfőnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka

1. Bakos Zsuzsanna 20. Képes Ágnes
2. Czene Annamária 21. Kocsis Kornél
3. Dániel Bence 22. Kovács Viktor
4. Digner István 23. Miheller Balázs
5. Dudás Szabolcs 24. Molnár Balázs
6. Fehér Andrea 25. Ponyi Eszter
7. Fodor Tímea 26. Rádi Gábor
8. Gedőczi Zoltán 27. Sándor Boglárka
9. Gerecz Zsuzsanna 28. Sárosi Csilla
10. Godó Kitti 29. Sulyok István
11. Gubán Ákos 30. Szederjesi Anna
12. Gyurácz Dávid 31. Telek Bálint
13. Hajdú Kitti 32. Zagyi Brigitta
14. Hegyi Zoltán
15. Hoffer Ádám Összesen: 32 fő
16. Horváth Boglárka Lány: 16 fő
17. Janovicz Andrea Fiú : 16 fő
18. Kasza Karola Katalin
19. Kerekes Csaba
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10. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Lékóné Lantos Zsuzsanna -  pótosztályfőnök: Konti Csilla

1. Balogh Evelin 18. Pongó Marianna
2. Barrak Nóra 19. Schneiker Éva
3. Bocsi Bernadett 20. Simon Nikolett
4. Dósa Katalin 21. Szabó Nikoletta
5. Fiilöp Gábor 22. Tari Eszter
6. Hajas Lilla 23. Telek Judit
7. Heizer Mária 24. Tóth Bernadett
8. Herbály Judit 25. Tóth Judit
9. Illés Melinda Veronika 26. Tusják Lilla
10. Kicsiny Rita Virág 27. Zsarnai György
11. Kurunczi Kitti
12. Lengyel András
13. Máté Éva Gyöngy

Összesen: 27 fő14. Mlinárik Lilla
15. Mudriczki Petra Lány: 24 fő
16. Nagy Linda Fiú: 3 fő
17. Orosz Nikolett
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10. Bosztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Tóth Zénó -  pótosztályfőnök: Czúnerné Séber Darinka

1. Babjak Orsolya Anikó 20. Rőth Nikolett
2. Bállá Katalin 21. Rusz Ágnes
3. Bereczki Krisztina 22. Schablik Georgina
4. Blayer Bettina 23. Schmidt Eszter
5. Bodócs Péter 24. Smírer Réka Diána
6. Cserkúti Gergő 25. Szabó Viktória
7. Csernák Aliz 26. Szita Judit Anett
8. Deák Róbert 27. Timmer Bálint
9. Debreceni Péter 28. Tóth Ádám
10. Fancsik Tímea 29. Tőzsér Viktor
11. Fazekas Péter 30. Varga Ágnes
12. Godó Petra 31. Vartik Anett
13. Juhász Csilla
14. Karácsony Zsuzsanna
15. Kis-Csitári Teréz

Összesen: 31 fő16. Lénái t Éva
17. Majoros Anita Fiú:8 fő
18. Molnár Nikoletta Lány: 23 fő
19. Rozmann Ágota
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10. C osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Sóvári László -  pótosztály főnők: Herencsényiné Mónika

1. Baranyi Brigitta 21. Szabó Anett
2. Berze Bernadett 22. Szőke Zoltán
3. Boros Miklós 23. Tamásfalvi Anita
4. Czuprik Gergely 24. Tari János
5. Filius Balázs 25. Ürmössy Mátyás
6. Gulyás Gergely 26. Varga Anett
7. Hámor Attila Márk 27. Varga Csilla
8. Horváth Krisztina 28. Varga Katalin
9. Horváth Zsolt 29. Zagyvái Áron
10. Klagyvik Georgina
11. Koronczi Eszter
12. Lerch Tamás
13. Miiller András Összesen: 29 fő
14. Nagy Alexandra Lány: 15 fő
15. Nagy Enikő Fiú: 14 fő
16. Nagy Mónika
17. Ordasi Gábor Soma
18. Pető Ágnes
19. Rács Tamás
20. Simon Gréta
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10. Dosztály -  Hatosztályos képzés
r

osztályfőnök: Árpád Sándor -  pótosztály főnök: Gál Petra

1. Bakos Zsófia 21. Maczkó Ádám
2. Csank László 22. Miheller Tibor
3. Csányi Julianna 23. Mrakics Nikoletta
4. Csemer Ibolya 24. Oravecz Bertold
5. Deme Sára 25. Pásztor Veronika
6. Décsey Emese 26. Petrovics Zsuzsanna
7. Donnán Péter 27. Pintér Gergő
8. Földi Norbert 28. Sándor Gina
9. Gacsályi Ádám 29. Sőregi Bettina
10. Gembiczki Attila 30. Szederjesi Tímea
11. Győri Ákos 31. Újvári Áron
12. Holes Annamária 32. Vass Péter
13. Horváth Valentin 33. Verebélyi Gábor
14. lnne Dávid
15. Ipolyi Máté
16. Juhász Brigitta
17. Kelemen Tímea Összesen: 33 fő
18. Kiss Eszter Lány: 15 fő
19. Kovács László Fiú: 18 fő
20. Kovács Vilmos
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11. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Batki Arnold-  pótosztályfőnök: Molnár Zsuzsanna

1. Albunovics Helga 19. Pálmai Zsolt
2. Bakos Orsolya 20. Péter Dániel
3. Bátfai Gábor 21. Pilinyi Zsolt
4. Cibilka Viktor Sándor 22. Pintér Lilla
5. Fiilöp Erna 23. Sándor Bernadett
6. Géczy Attila 24. Sásdi Balázs
7. Hajas Katinka 25. Szabó Veronika
8. Horváth Rita 26. Tamás Réka
9. Kacsur László 27. Telek Noémi
10. Kócs Szilvia 28. Tóth Bence Ákos
11. Koruhely Nikoletta 29. Tóth Katalin
12. Kovács Péter 30. Varga Dániel
13. Kusza Katalin
14. Lékó Veronika
15. Lipták Zsófia Összesen: 30 fő
16. Molnár Brigitta Lány: 18 fő
17. Noszky Gábor Fiú: 12 fő
18. Oravecz Zsuzsanna
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11. B osztály -  Négyosztályos képzésr
osztályfőnök: Arpádné Vincze Marietta 

pótosztályfőnök: Gedőcziné Berger Mária
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1. Ádám Tamás
2. Bakos Anna
3. Balás Nikolett
4. Balogh Andrej
5. Bocskai Gábor
6. Dudás Veronika
7. Encsi Zoltán
8. Fejes Katalin
9. Fekete Tímea
10. Földi Ádám
11. Gál István
12. Gazsi Orsolya
13. Gólyán Péter
14. Hanczik Noémi
15. Holecz Dániel
16. Kéri István
17. Kovács Ádám

18. Maksi Krisztina
19. Medve László
20. Méhes Bence
21. Nágel Tamás
22. Nagy Szabina
23. Paulovits Balázs
24. Soltész Gergely
25. Somoskői Nelli
26. Szondi György
27. Tóth Veronika
28. Unger Adrienn
29. Veres Tímea
30. Zapartan Cristian

Összesen: 30 fő 
Lány: 13 fő 
Fiú: 17 fő
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11. C osztály -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: Dembrovszky Zsuzsanna -  Reszoly Gusztávné

1. Deme Ruth
2. Egyed Andrea
3. Fehér Olga
4. Gáspár Bálint
5. Győri Dániel
6. Györki Nikoletta
7. Horváth Eszter
8. Hőgyes Klaudia
9. Kasza Krisztián
10. Kese Lilla
11. Keszi- Petik Anna
12. Pásztor Judit
13. Sojnóczki Judit
14. Tács Miklós
15. Tóth Katalin
16. Tóth Szilvia

17. Varga Edina
18. Varga Renáta
19. Zéti Gábor
21. Rozgonyi Katalin magán tan.

Összesen: 21 fő 
Lány: 16 fő 
Fiú: 5 fő
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11. Dosztály -  Hatosztályos képzés 
osztályfőnök: Zsiveráné Fekete Borbála 
pótosztályfönök: Gressainé Lóránt Lujza

1. Angyal Eszter 18. Pctróczy Attila
2. Bagyinszki Gyula 19. Rács Csaba
3. Borbás Gyöngyi 20. Regős Zsanett
4. Gubán Dorottya 21. Serfőző Georgina
5. Harmos Andrea 22. Szigedi Tamás
6. Horváth Gábor 23. Szincsák István
7. Horváth Zoltán 24. Tóth Krisztina
8. Kaszala Rita 25. Utasi Barbara
9. Kocsis Katalin 26. Varga Vivien
10. Körmendy Adrienn 27. Zumkó Tamás
11. Laczkó Sándor János
12. Leskó Georgina
13. Máté Zsuzsanna
14. Miklós Péter mt. Összesen: 27 fő
15. Németh László Lány: 16 fő
16. Pádár Zsófia Fiú: 11 fő
17. Palkonyay Szilvia

137



A tanév az adatok tükrében 2002/2003

12. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Batkiné Tótok Katalin -  pótosztályfőnök: Juhász Zsuzsanna
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1. Balás Boglárka 15. Pálfalvai Eszter
2. Barna Judit 16. Pazonyi Boglárka
3. Bartus Zoltán 17. Seszták Zsanett
4. Bolla Szilvia 18. Somoskői Nóra
5. Czégény Sándor 19. Szabó Olivér
6. Fekete Dávid 20. Tari Mária
7. Gácsi Anett 21. Tóth Andrea
8. Gyürki Beatrix 22. Tóth Nóra
9. Harmos Melinda 23. Zagyi Renáta
10. Holló Anna
11. Ispán Zsolt
12. Kis Melinda Összesen: 23 fő
13. Kiss Ildikó Lány: 18 fő
14. Nemes Anita Fiú: 5 fő
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12. B osztály -Négyosztályos képzés 
osztályfőnök: Tóth Géza -  pótosztályfőnök: Bulyovszkyné Borók Edit

1. Bátonyi Helga 16. Miklós Reá
2. Bolla Karolina 17. Ozsvárt János
3. Bózvári József 18. Prokai Réka
4. Dávid Richárd 19. Ruzsinszki Gergő
5. Godó Gábor 20. Simon Tamás
6. Hegedűs Erika 21. Sánta Anikó
7. Jakus István 22. Szoó Nikolett
8. Juhász Szilvia 23. Tőzsér Zoltán
9. Juhász Zsófia 24. Ullmann Eszter
10. Kelemen Csaba
11. Kovács Imre Gergely
12. Kovács Péter
13. Kőnig Helga Összesen: 24 fő
14. Langa Boglárka Lány: 13 fő
15. Lécz Izabella Fiú: 11 fő
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A tanév az adatok tükrében 2002/2003

12.C osztály -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: Bajnóczi Éva -pótosztályfőnök: Turcsányi Marianna

1. Balázs Beáta
2. Darancó Éva
3. Fejes Melinda
4. Gacsályi Péter 

Gubán Miklós 
Kaszás Klaudia 
Képes Gyula

8. Kocsis Anita
9. Kovács Sándor
10. Lantos Ágnes
11. Molnár Máté
12. Miiller Orsolya
13. Nagy Kinga
14. Nagy Tímea
15. Patakfalvi Márta

16. Póka Andrea
17. Pusztai Petra
18. Rádi Marianna
19. Reszel Kata Veronika
20. Salamon Katalin
21. Susán Szilvia
22. Szabó Miklós
23. Szederjesi Attila
24. Ujj Eszter
25. Varga Katalin

Összesen: 25 fő
Lány: 18 fő
Fiú: 7 fő
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12. D osztály -  Hatosztályos képzés 
osztály főnök: Bagyinszki Boglárka -  pótosztályfőnök: Karádi Tamás

1. Bakos Gergely
2. Balga Anita
3. Balog Ádám
4. Bódi Csaba
5. Csonka Martina
6. Csonka Tamás
7. Dániel Ádám
8. Fiikor Kata Veronika
9. Fodor Marianna
10. Gebhardt Zsuzsa
11. Gyöngyösi Eszter
12. Győri Andrea
13. Ivádi Alexandra
14. Janusek Anita
15. Kacsák Tamás
16. Kovács Enikő
17. Lengyel Eszter
18. Molnár András

19. Molnár Laura
20. Nagy Balázs
21. Németh Márta
22. Ondrék Zsanett
23. Romhányi Péter
24. Romhányi Natália
25. Rozgonyi Zsóka
26. Szűcs Attila
27. Tolmácsi Fanni
28. Tóth Balázs
29. Tóth Petra
30. Zolnai Ibolya

Összesen: 30 fő 
Lány: 19 fő
Fiú: 11 fő
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13. évfolyam
r

osztályfőnök: Árpád Sándor

Idegenvezető

1. Bohony Gergely 12. Kazinczi Andrea
2. Czinege Brigitta 13. Kiss Tímea
3. Csemák Andrea 14. Kovács Beatrix
4. Dali ősi Ágnes 15. Laczkó István
5. Erdőháti -  Nagy Anikó 16. Oláh Diána
6. Gerley Gábor 17. Oláh Tímea
7. Gulyás Lóránt 18. Pál Noémi
8. Gyurcsák Máté 19. Szilágyi Kitti
9. Horváth Eszter 20. Tóth Ágnes
10. Hunyák Bernadett 21. Zakor Adrienn
11. Jusztin Krisztina

Idegenforgalmi ügyintéző
1. Fekete Gyula 7. Malomhegyi Mátyás
2. Fodor Krisztina 8. Molnár Balázs
3. Fórizs Renáta 9. Papp Mónika
4. Hegyi Tamás 10. Pusztai Ramóna
5. Laczkó Eszter 11. Szász István
6. Lőrincz Adél 12. Szklenár Zsolt

142



összesen négyosztályos hatosztályos

szám fő szám fő szám fő

érettségizett 103 - 48 - 55
Potenciális
nyelvvizsga

206 96 110

Felsőfokú ’C’ típusú 
nyelvvizsga

5 5 4 4 1 1

Ebből: angol nyelvből 
német nyelvből

2 2 1 1 1 1
3 3 3 3

Középfokú ’C’ típusú 
nyelvvizsga

94 69 41 30 53 39

Ebből: angol nyelvből 
német nyelvből 
francia nyelvből

50 50 18 18 32 32
40 40 23 23 17 17
4 4 4 4

Két nyelvvizsgával 
rendelkezik

25 11 14

Összesen: 5 db felsőfokú
94 db középfokú 
két nyelvből: 25 fő

12. A osztály
1 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga német
nyelvből
26 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 

angol nyelvből: 14 db 
német nyelvből: 12 db

12. B osztály
3 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 

angol nyelvből: 1 db 
német nyelvből: 2 db

15 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 
angol nyelvből: 4 db 
német nyelvből: 11 db

12. C osztály
1 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga
26 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga

angol nyelvből: 17 db 
német nyelvből: 6 db 
francia nyelvből: 3 db

12. D osztály
27 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga

angol nyelvből: 15 db 
német nyelvből: 11 db 
francia nyelvből: 1 db
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12. A osztály

Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett

Német nyelvből:

BajnócziÉva tanítványa:
Bartus Zoltán

Középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek 

Angol nyelvből:

ZsiveránéFekete Borbála tanítványai:
Fekete Dávid 
Gácsi Anett 
Gyiirki Beatrix 
Holló Anna 
Ispán Zsolt 
Nemes Anita 
Pálfalvai Eszter 
Pazonyi Boglárka 
Szabó Olivér 
Tari Mária 
Tóth Nóra

SzabónéBásti Csilla tanítványa:
Bartus Zoltán

Ocller Rita t a n í t v á n y a i :
Czégény Sándor 
Tóth Andrea

Német nyelvből:

Bajnóczi Éva t a n í t v á n y a i :
Balázs Boglárka
Bolla Szilvia
Gácsi Anett
Gyiirki Beatrix
Harmos Melinda
Ispán Zsolt
Kis Melinda
Kiss Ildikó
Nemes Anita
Pálfalvai Eszter
Szabó Olivér
Tari Mária

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:

Bartus Zoltán 
Gácsi Anett 
Gyürki Beatrix 
Ispán Zsolt 
Nemes Anita 
Pálfalvai Eszter 
Szabó Olivér 
Tari Mária

12.B osztály

Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek

Angol nyelvből:

Viszoczky Gabriella tanítványa:
Sánta Anikó

Német nyelvből:

BulyovszkynéBorók Edit 
Bolla Karolina 
Kőnig Helga

Középfokú „C”típusú nyelvvizsgát szereztek: 

Angol nyelvből:

Viszoczky Gabriella tanítványai:
Juhász Zsófia Mária 
Kőnig Helga 
Ruzsinszki Gergő

Szabóné Básti Csilla tanítványa:
Bolla Karolina

Német nyelvből:

Bulyovszkyné Borók Edit tanítványai:
Juhász Szilvia 
Juhász Zsófia Mária 
Kovács Péter 
Langa Boglárka 
Lécz Izabella 
Miklós Reá Szilvia
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Ozsvárt János 
Prokai Réka 
Simon Tamás 
Szoó Nikolett 
Ullmann Eszter

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:

Bolla Karolina 
Juhász Zsófia Mária 
Kőnig Helga

12.C osztály

Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett 

Angol nyelvből:

Gedőcziné Berger Mária tanítványa:
Reszel Kata Veronika

Középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek 

Angol nyelvből:

Gedőcziné Berger Mária tanítványai:
Kaszás Klaudia 
Kocsis Anita 
Lantos Ágnes 
Molnár Máté 
Miiller Orsolya 
Rádi Mariann

Batkiné Tótok Katalin 
Balázs Beáta 
Képes Gyula 
Nagy Kinga 
Szederjesi Attila

Batki Arnoldtanítványai:
Darancó Éva 
Fejes Melinda 
Gacsályi Péter 
Gubán Miklós 
Póka Andrea 
Salamon Katalin 
Ujj Eszter

Német nyelvből:
TurcsányiMarianna tanítványai:
Kocsis Anita 
Rádi Mariann 
Reszel Kata Veronika

Szászné Molnár Zsuzsanna 
Darancó Éva 
Póka Andrea

HerencsényinéBuchinger Mónika tanítványa: 
Nagy Kinga

Francia nyelvből:
Dembrovszky Zsuzsanna 
Lantos Ágnes 
Miiller Orsolya 
Varga Katalin

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:
Darancó Éva 
Kocsis Anita 
Lantos Ágnes 
Miiller Orsolya 
Nagy Kinga 
Póka Andrea 
Rádi Marianna 
Reszel Kata Veronika

12.D osztály

Középfokú ,,C” típusú nyelvvizsgát szereztek 

Angol nyelvből:
Odler Rita tanítványai:
Csonka Martina 
Csonka Tamás 
Fodor Mariann 
Gebhardt Zsuzsanna 
Németh Márta 
Ondrék Zsanett 
Romhányi Péter 
Tóth Balázs

Batkiné Tótok Katalin tanítványai:
Győri Andrea 
Romhányi Natália 
Tolmácsi Fanni
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Gedőcziné BergerMária tanítványai: 
Fiikor Kata Veronika 
Lengyel Eszter

Bat ki Arnold tanítványa:
Balog Ádám

ViszoczkyGabriella tanítványa: 
Rozgonyi Zsóka

Német nyelvből:

Szászné Molnár Zsuzsanna
Balga Anita
Bódi Csaba
Fodor Mariann
Szűcs Attila
Tolmácsi Fanni
Tóth Petra
Kacsák Tamás

TurcsányiMarianna tanítványai:
Dániel Ádám 
Romhányi Péter

Herencsényiné BuchingerMónika tanítványai: 
Győri Andrea 
Rozgonyi Zsóka

Francia nyelvből:

Dembrovszky Zsuzsanna 
Fiikor Kata Veronika

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát

Fiikor Kata Veronika 
Fodor Mariann 
Győri Andrea 
Romhányi Péter 
Rozgonyi Zsóka 
Tolmácsi Fanni

Felvételi eredmények 
2002/2003

Érettségizett: 103 fő 
Jelentkezett: 103 fő 
Felvett: 93 fő -90%

12.a 24-24
12.b 24-24
12.c 25-24
12.d 30-21
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Érettségi eredmények 
2002/2003

A osztály
Osztályfőnök: Batkiné Tótok KatalinS 9
Érettségi elnök: Oravecz László 
Létszám: 24 fő
Szóbeli feleletek száma: 61 db
Érettségi átlag: 4,5
Nyelvvizsga: 27 db
Kitűnők: Bartus Zoltán, Gácsi Anett,
Gyürki Beatrix, Holló Anna, Ispán Zsolt,
Nemes Anita, Somoskői Nóra, Tari Mária
Jeles eredmények: Kis Melinda,
Pálfalvai Eszter, Pazonyi Boglárka,
Szabó Olivér, Tóth Nóra

B osztály
Osztályfőnök: Tóth Géza 
Érettségi elnök: Dr. Mátyás Ferencné 

Hrk Mária
Létszám: 24 fő
Szóbeli feleletek száma: 70 db
Érettségi átlag: 4,43
Nyelvvizsga: 18 db
Kitűnők: Bolla Karolina, Kovács
Imre Gergely, Kovács Péter, Ruzsinszki Gergő,
Ullmann Eszter
Jeles eredmények: Juhász Szilvia, Kőnig Helga, 
Prokai Réka, Szoó Nikolett

C osztály
Osztályfőnök: Bajnóczi Éva 
Érettségi elnök: Iselstöger József 
Létszám: 25 fő
Szóbeli feleletek száma: 67 db 
Érettségi átlag: 4,59 
Nyelvvizsga: 27 db 
Kitűnők: Lantos Ágnes, Nagy Kinga,
Nagy Tímea
Jeles eredmények: Fejes Melinda, Kocsis Anita, 
Müller Orsolya, Póka Andrea, Reszel Kata 
Veronika, Salamon Katalin

D osztály
Osztályfőnök: Bagyinszki Boglárka 
Érettségi elnök: Csapó Gabriella 
Létszám: 30 fő
Szóbeli feleletek száma: 88 db 
Érettségi átlag: 3,82 
Nyelvvizsga: 26 db 
Jeles eredmények: Bódi Csaba,
Fiikor Kata Veronika, Romhányi Péter, 
Rozgonyi Zsóka, Tolmácsi Fanni
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Szalagavató

1 4 9

}
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Ballagás
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Vidám oldal

1 5 1
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