
É V K Ö N Y V
2014 – 2015

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM 

SALGÓTARJÁN



A SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM
évkönyve

2014 – 2015
Felelõs kiadó: Pálfalvai Zoltán

Szerkesztette: Borók Sándor Péterné
A montázsokat Gedeon Hajnalka tervezte

A fotókat Karádi Tamás és az E.T.Bt. készítette
Szedés: Tõzsér Sándorné, Borók Sándor Péterné

Nyomdai elõkészítés, nyomás:
Polár Stúdió, Salgótarján



I. Bevezetõ 5
A 32. évkönyv elé (Pálfalvai Zoltán) 5

II. A megújuló közoktatás jegyében 7
– Középiskolai rangsor a HVG felmérése alapján 7
– Kompetenciamérés - 2014 (Viszóczky Zsuzsanna) 9
– A Bolyai labor (Soósné Axmann Zsuzsanna) 14
– Új képzési formánk: a természettudományos képzés (Bagyinszki Boglárka) 21
– Felkészülés az országos idegen nyelvi mérésekre: bemutató órák 

angol és német nyelven a Bolyaiban (Szabóné Básti Csilla) 23
– A pedagógusok elõmeneteli rendszere (Bagyinszki Boglárka) 26

III. Mûhelymunka 29
Diákköltõink: 29

– Balázs Erzsébet 29
– Guszti Eszter 30
– Tajti Eszter 31
– Török Péter 32

1. Mindennapjaink 34
a) Az SZMK a 2014-2015-ös tanévben (Csabainé Freistág Erzsébet) 34
b) Élet a Bolyaiban az iskolapadon kívül (Simon Gréta) 35
c) Gólyatábor 2014 36
d) Derkovits Gyula Iskolagaléria – 183 (Gedeon Hajnalka) 39
e) A Bolyai körökrõl (Saját János) 45
f) Az  utolsó menet (Kulhavi Nikoletta) 47
g) Találkozás Baranyi Ferenccel (Lékóné Lantos Zsuzsanna) 47
h) „Az úton senki, senki” – Egy rendhagyó irodalmi elõadás (László Liza) 48
i) Gólyaavató 2014 (Szénási Benedek) 49
j) Szülõk - Nevelõk bálja képekben 51
k) A jó társaság isteni adomány - BIT XIV (Sóvári László) 52
l) Diáknap (Kulhavi Nikoletta) 54
m) Pedagógusnap képekben 56
n) Fõzõverseny képekben 56

2. Vetélkedõk 59
a) 10 éves civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban – skót szoknyában (Krista Zsolt) 59
b) Országos angol nyelvû civilizációs vetélkedõ 

a Bolyaiban másodszor (Zsiveráné Fekete Borbála) 62
c) Vetélkedõk a laborban (Soósné Axmann Zsuzsanna) 63

3. Utazások 67
a) Angliai tanulmányút 2014 (Dúzs Miklós) 67
b) A 2014-2015-ös tanév francia diákcseréje (Dembrovszky Zsuzsanna) 68
c) Erdélyben a bolyais hetedikesek (Sóvári László) 81

3

Tartalomjegyzék



d) Fedezzük fel Anglia csodáit! (Nagy Anna) 85
e) Német nyelvi tábor Tirolban (Horváthné Scholz Erika) 87

4. Sportélet 92
a) Élményeim a norvég tájfutó versenyen (Goldmann Júlia) 92
b) A magyarországi hegyikerékpár (Osgyáni Dávid) 93
c) Triatlon (László Leila, Becsó Barbara) 94
d) Röplabdacsapat a Diákolimpián (Kulhavi Nikoletta, Mátrai Barbara) 95

5. Interjú a kitüntetettjeinkkel 98
a) Mesterfokon a szakmában – Bagyinszky Boglárka (Dembrovszky Zsuzsanna) 98
b) A természettudományos labor vezetõje – Soósné Axmann Zsuzsanna (Tóth Dóra) 101
c) A  Patrónus díj tulajdonosai (Bakos Gyuláné) 103

– Csabainé Freistág Erzsébet 103
– Pálné Gordos Zita 105

d) A Bolyai Emlékplakett és Díszokirat egyik tulajdonosa – Nagy Júlia (Nagy Zsófia) 107
e) „Hirtelen minden megváltozik” – Palaticzky Júlia (Balázs Erzsébet) 108
f) A Bolyai János Gimnázium kitüntetése – Balogh Márk (Kulhavi Nikoletta) 109
g) A tehetséges zongorista növendék – Rozgonyi Marcell (Hegedûs Dániel) 111
h) A néptáncos Talentum díjasok – Persik Bence, Tarr Bence (Bakos Judit) 112
i) A Diákönkormányzat kitüntetettje – Nyikes Zsombor (Simon Gréta) 113

IV. Tanév az adatok tükrében 2014/2015 115
1. A tanulók adatai 115
2. Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói 116
3. Eseménynaptár 118
4. Kiemelkedõ tanulmányi és közösségi munkát végzettek 121
5. Kitüntetettek 123
6. Versenyeredmények 126
7. Az iskola osztályai (fotók, névsor) 133
8. Végzõs osztályaink 150

– Érettségi eredmények 150
– Felvételi eredmények 154

9. Pillanatképek az iskola életébõl (Gedeon Hajnalka) 155

4

Tartalomjegyzék



„...így már nints mit tagadni, a Kapitány Úr nints
többé ...”. Írta Szõts Júlia, Bolyai János hûséges gon-
dozója 1860. január 27-én. A marosvásárhelyi várpa-
rancsnok Bolyai János minden írását lefoglaltatta,
utasítást adott, hogy rakják azokat ládákba és vigyék
be a várba. Meg kellett vizsgálni, hogy nincs-e ben-
nük valamilyen katonai vonatkozású titok. Különös,
de talán ennek az intézkedésnek köszönhetõ, hogy a
Bolyai által évtizedeken át papírra vetett gondolatok
nem semmisültek meg. A ládák a késõbbiek folya-
mán sok viszontagságon mentek át. Miután a vásár-
helyi várban folyó vizsgálat nem talált katonai titko-
kat a sûrûn teleírt lapokban, átszállították azokat a
városi rendõrségre, egy fészerbe. Végül az õsi iskola,
a marosvásárhelyi Református Kollégium saját épüle-
tébe vitette a kéziratokat, s ezzel megmentette az
utókornak. 

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!
Bolyai János felfedezése elõtt a matematikusok

azt várták, hogy jön egy zseni, aki a többi axiómára
támaszkodva ragyogó bizonyítást ad az V. posztulá-
tumra.

Ne feledjük, Euklidész axiómái csak a rend kedvé-
ért születtek, hogy a fogalmak, állítások zûrzavará-
ban el tudjunk igazodni, és tisztázzuk, mi az, ami
nyilvánvaló, és mi szorul bizonyításra.

Bolyai a geometriát az absztrakt elméletek világá-
ba helyezte át. Megmutatta, hogy logikailag egynél

több geometria is lehetséges. Ahogy 1823. november
3-án Temesvárról apjának írta: ,,a semmibõl egy ujj,
más világot teremtettem.” 

Még életében, a 19. század második felében lódult
meg a világ tudományos életének fejlõdése. Újabb és
újabb felfedezésekkel, találmányokkal találta magát
szemben a kor embere. Kik voltak azok, akik az el-
sõk között emlegetett Bolyai János mellé felsorakoz-
tak és az emberiség fejlõdését szolgálták munkájuk-
kal, találmányaikkal?

� Dinamit – Alfred Nobel
� Telefon –Alexander Graham Bell
� Fonográf és villanyvilágítás - Thomas Alva Edi-

son
� Telefonközpont – Puskás Tivadar
� Röntgenkészülék – Wilhelm Conrad Röntgen
� Benzinmotor – Rudolf Diesel
A 20. században ez a fejlõdés tovább folytatódott,

sõt ugrásszerûen hihetetlen sebességre kapcsolt.
Számtalan természet- és társadalomtudományos fel-
fedezés, találmány, gondolat gazdagította világunkat.
A 20. századot tekinthetjük az egészségügyi, szociá-
lis, tudományos és technikai fejlõdés, valamint a
nemzetközi egységesülés korszakának. Ebben az év-
században tulajdonképpen megváltozott az élet min-
den területe és az egész emberi társadalom alapvetõ-
en átalakult:

1. Jelentõs fejlõdés ment végbe a fizika alapjai-
ban: megszületett a relativitáselmélet, a kvan-
tummechanika.

2. Jelentõs továbblépés történt az anyag legkisebb
alkotórészeinek kutatásában: felfedezték az
atommag szerkezetét.

3. A levegõnél nehezebb repülõ eszközök, a repü-
lõgép és a sugárhajtás kifejlesztésével a világ
„kisebb” lett. 

4. Az ûrrepülés növelte a tudásunkat a Földrõl és
a világ többi részérõl.

5. A molekuláris biológiában felfedezték a DNS
kémiai szerkezetét, a kettõs hélixet. 

6. A telefon, késõbb a számítógép és az Internet a
kommunikációs lehetõségek számát megsok-
szorozták.

7. Az orvostudomány fejlõdése számos betegséget
jelentõsen visszaszorított. 
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Az említett másfél száz év tudományos fejlõdése,
találmányai, felfedezései óriási mértékben gazdagí-
tották az emberiséget. Csak egy dolgot nem sikerült
feltalálnia senkinek. A békét, a békés egymás mellett
élést. Az emberiség nem tanult korábbi hibáiból, pó-
tolhatatlan veszteségeibõl. A 19. század végét és a
20. századot megjelölhetjük a példátlan méretû há-
borúk és népirtások koraként is. Mi minden történt,
míg a világ tudósai az emberiség fejlõdését szolgálták
ebben a 150 évben?

� 1861 – Amerikai polgárháború
� 1866 – Porosz-osztrák háború
� 1870 – Porosz-francia háború
� 1877 – Orosz-török háború
� 1914 – Az elsõ világháború
� 1939 –  A második világháború
� 1964 – vietnami háború
� 1979 – Afganisztáni háború
� 1991 – öbölháború
� 1991 – délszláv háború
Felfoghatatlan, hogy a két nagy világégés után új-

ra és újra nemzetek, egy országon belül nemzetisé-
gek estek egymásnak politikai, gazdasági, terület-
szerzési törekvések, vallási, nemzetiségi hovatarto-
zás miatt. A kétezres évekhez közeledve azt gondol-
tuk, többször már nem fordulhatnak elõ olyan bor-
zalmak, mint a második világháborúban. A délszláv
háború azonban újra megismertette a világgal az et-
nikai tisztogatás fogalmát. Hogy lehet az, hogy az
emberiség sosem tanul korábbi hibáiból? Hogy tör-
ténhet meg újra 2015-ben az, hogy újra félni, baráto-
kat, ismerõsöket félteni kelljen. Az elmúlt hónapban
megrendezett 14. Bolyai-találkozóra készülve, a test-
vériskolák küldöttségeit várva szembesülhettünk ez-
zel az érzéssel. 

A kárpátaljai Aknaszlatina kis iskolájának mindig
is kalandos út során sikerült eljutnia az egyes találko-

zókra. A csapat utazását korábban csak az áldatlan
tömegközlekedés és a határátkelõhelyek kiszámítha-
tatlansága nehezítette. Most azonban nem az volt a
kérdés, hogy mikor érkeznek, hanem az, hogy egyál-
talán jöhetnek-e hozzánk a találkozóra. Természete-
sen a kelet-ukrajnai harcokról, a kárpátaljai magya-
rok kényszersorozásáról szóló hírek már korábban
eljutottak hozzánk, most mégis döbbenetes volt a
felismerés, hogy barátainkért, testvériskolánk taná-
raiért, diákjaiért kell aggódnunk. 15 év elteltével ha-
zánktól néhány száz kilométerre újra harcok dúlnak,
a határon túli magyar férfiakat alig engedik kilépni
az országból, 50-60 éves embereket soroznak és vet-
nek be az ukrán-orosz konfliktusban. Az emberek te-
hát újra elfeledték az elfelejthetetlent. Joggal tehetjük
fel a kérdést: van még remény arra, hogy ezek a bor-
zalmak ne ismétlõdhessenek meg a késõbbiekben?
Az eddigiek ismeretében csak nagyon bizonytalan
választ adhatunk, és csak reménykedhetünk. De hin-
nünk kell, hinni akarjuk, hogy az emberek egyszer
végre tanulnak elõdeik, más nemzetek hibáiból és a
villongások, csatározások, harcok helyett az össze-
tartás, egymás segítése, tiszteletben tartása, elfoga-
dása lesz a cél. Ha csak nagyon kis közösségen belül
is, de a hat magyarországi és három határon túli kö-
zépiskola 14 évvel ezelõtt létrehozott szövetségével
ez megvalósult. Az évente megrendezésre kerülõ bo-
lyai találkozók az összetartozás, a kultúra és a tudo-
mány ünnepei.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben.
Egyedül minden nehezebb. Ha egyedül van az em-
ber, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de má-
sok támogatásával sokra viheti. A közösség, az ösz-
szetartás hatalmat ad, csak legyen olyan közösség,
amelyik elfogad, összetart és támogat.”

E gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.
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A megújuló közoktatás jegyében

Megjelent a HVG az ország Top 100-as középisko-
lai listáját tartalmazó 2015-ös melléklete. A Salgótar-
jáni Bolyai János Gimnázium megyénkben az
egyetlen középiskola, amely bekerült az ország 100
legjobb középiskolája közé. A rangsorban az elõzõ
tanévben a 86. helyet foglalta el, melyhez képest az

idei rangsorban az 57. helyre lépett elõre a magyar-
országi 957 középiskola között.

Az iskola kiemelt feladatnak tekinti a használható
nyelvtudás biztosítását, így az intézmény fõ profilja
az angol két tanítási nyelvû képzés. A képzés sikerét
igazolja a két tannyelvû képzést folytató iskolák
rangsorában elfoglalt elõkelõ 4. hely.

A magas szintû nyelvtudás megszerzése mellett a
tanulóknak emelt szintû felkészítést biztosít az in-
tézmény humán és természettudományos tárgyak-
ból is, építve az elõzõ tanévben átadott modern ter-
mészettudományos laborra. Mindezek jelentõsen
hozzájárulnak a sikeres felvételi eredményekhez.

A kiadvány az iskolák rangsorának összeállításá-
nál több, az iskolákat minõsítõ szempontot vett fi-
gyelembe: az érettségi vizsgák és a kompetenciamé-
rések eredményét, az OKTV döntõjébe jutott tanulók
számát és nem utolsósorban a felsõoktatási intézmé-
nyek elsõ 30 karára bejutott tanulók számát. A sok
szempontú rangsorolás a „kimeneti” eredmények

A Bolyai újra az ország 100 legjobb középiskolája között

A mellékelt táblázatból is látszik, hogy az intézmény sok neves, régóta két tanítási nyelvû képzéssel
foglalkozó iskolát utasított maga mögé.
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alapján készült, s így alkalmas arra, hogy bemutassa,
melyek azok az intézmények, melyek a felsõoktatás
legjobb szakjaira és karaira fel tudják készíteni a ta-
nulókat.

A Bolyai János Gimnázium mindig is magas köve-
telményeket támasztott és elsõdlegesnek tekintette a
tehetséggondozást és a továbbtanulásra való felkészí-
tést – közölte Pálfalvai Zoltán, a gimnázium igazgató-
ja, majd hozzátette: Iskolánkban évek óta egy stabil,
szakmailag jól felkészült nevelõtestület foglakozik a
diákokkal. Az utóbbi években olyan fiatal, elkötele-
zett kollégákkal bõvült tantestületünk, akik azono-
sultak az intézmény hagyományaival, céljaival, fel-
adataival. A Top 100-as listában elért 57. hely tanár és
diák közös munkájának eredménye. A szép sikerhez
természetesen hozzájárultak az általános iskolákban
tanító kollégák is, akik megfelelõ alapokkal küldték
hozzánk a tanulókat.

Megjelent a Nógrád Megyei Hírlap 2014. november 11-i számában.
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A magyar közoktatás or-
szágos mérési rendszerének
kiépítése 2001-ben indult el,
és mára már Európa és a vi-
lág szakmailag és szolgálta-
tásaiban legkorszerûbb mé-
rési rendszerei között tartják
számon.

Az Országos kompeten-
ciamérés 2014. május 28-án
mérte fel a közoktatásról
szóló törvényben meghatá-
rozott tanulók 6., 8. és 10.
évfolyamos csoportjának tel-
jes körében a szövegértési
képességeket és a matemati-

kai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok
nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a
felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanya-
gának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a di-
ákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket
milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életbõl vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveg-
hez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kap-
csolódó kérdések jellemzõen az információk visszake-
resését, következtetések levonását, kapcsolatok felis-
merését vagy a szöveg részeinek vagy egészének ér-
telmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az al-
kalmazott feladatok valamilyen életszerû szituációban
megjelenõ probléma matematizálását, megoldását és a
megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a mate-

matika különbözõ területeit érintve (mennyiségek és
mûveletek; hozzárendelések és összefüggések; alak-
zatok síkban és térben; események statisztikai jellem-
zõi és valószínûsége).

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon
használt kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a méré-
sek lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzí-
tésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló
jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat or-
szágos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és képes-
ségszintjei 

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogal-
mazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem
megvalósítható igény volt, hogy az egymást követõ évek
mérési eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek.

A követéses mérés (az egymást követõ évek méré-
si eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek)
lehetõségének megteremtése érdekében kidolgozták a
tanulói mérési azonosítót. Ezt az azonosítót minden
mérés elõtt a tanuló intézménye generálja egy tanuló-
hoz mindig ugyanazt a mérési azonosítót rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy közös skála fogja össze a három évfolyam
eredményeit, 7-7 képességszinten.

A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján
úgy ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a 3. ké-
pességszint, a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. ké-
pességszint az a minimális szint mind a két területen,
amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló
eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további
ismeretszerzésben és az önálló tanulás során.

Kompetenciamérés – 2014

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ
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Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban
az intézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblázat
elsõ néhány oszlopában az átlageredményeket hason-
líthatjuk össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a
mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mindkét
területen szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 2. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszonyítási
csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a közepes 4-5 év-
folyamos gimn.) képességeloszlása is összehasonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértéke-
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy
8 esetben magasabb vagy hasonló iskolánk eredmé-
nye az egyes viszonyítási csoportokban.

Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének
és korábbi eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor

ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-
ják, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei je-
lentõs mértékben meghatározzák képességeik, ered-
ményeik alakulását. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért
az intézmény teljesítményének megítélésekor a csalá-
di hátteret is figyelembe véve adták meg a tanulók
eredményeit. A tanulói kérdõív néhány, a család szo-
ciális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére adott
válasza alapján számították a tanulók jelentésben sze-
replõ CSH-indexét. 

A 3. és 4. táblázat alapján is elmondható, hogy
mind az országos regresszió, mind a megfelelõ képzé-
si forma telephelyeire illesztett regresszió alapján ta-
nulóink teljesítménye szignifikánsan jobb, vagy az el-
vártnak megfelelõ volt. Csak a 10. (6-os) évfolyamon
van mindkét viszonyítási csoportban alacsonyabb
eredmény szövegértésbõl a korábbi eredményekhez
viszonyítva.

A tanulók elhelyezkedése az egyes képesség-
szinteken és -területeken

A Képességeloszlás ábrája a tanulók eloszlását mu-
tatja a képességskálán és az egyes képességszinteken.
Az adott eredményt elérõ tanulók száma látható: egy
tanuló egy körnek felel meg.
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Errõl a két ábracsoportról leolvasható vannak-e le-
szakadók, illetve mekkora a tanulók aránya az egyes
képességszinteken. Nem csak egy-egy osztály két ké-
pességterülete (matematika és szövegértés) hasonlít-
ható össze, hanem az azonos évfolyamú osztályok
megfelelõ képességei is összevethetõk.

Minden diák a kapott azonosítója segítségével saját
eredményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok is-
meretében el tudja helyezni magát a képességskálán,
mind országos, mind helyi (osztály és évfolyam) kör-
nyezetben.

Az 5. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális szint

mind a két területen, amelynek elérése szükséges ah-
hoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni
képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló
tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
minden esetben jóval az országos átlag alatt marad, de

a szûkebb (megfelelõ képzési típus) populációval való
összehasonlítás alapján is csak a 8. évfolyamosok kö-
zött magasabb az alapszintet el nem érõk aránya ma-
tematika mérési területen, mint a megfelelõ képzési tí-
pusban. 

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat min-
den érdeklõdõ.
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A PÁLYÁZAT CÉLJA
A TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012-0024 azonosítószámú
pályázat elsõdleges célja egy
olyan természettudományos
labor megépítése és mûköd-
tetése volt, amely saját diákja-
ink mellett 10 általános iskola
diákjait fogadja, egyszerre
maximum 40 fõt. 

Ez a 10 iskola: a 6 salgótarjá-
ni általános iskola, valamint
Cered, Etes, Kazár és Karancs-
lapujtõ általános iskolái.

A pályázati kiírás szerint a
megvalósítás évében összesen 300+40 tanórát kell tar-
tani a 2 laborban (300 óra az általános iskolásoknak, 40
óra a mi diákjainknak).

A Bolyai labor

Soósné Axmann
Zsuzsanna

A kezdetek
� a munka az elõzõ tanév elején az iskola átépítésé-

vel kezdõdött 
� közben a laborok berendezését, az órákon hasz-

nált eszközöket, vegyszereket, IKT eszközöket szállító
cégek pályáztatása zajlott
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� a tervezettel ellentétben 2014. február 26-án került
sor az ünnepélyes megnyitóra 



A laborórák április 24-én kezdõdtek

általános iskolás tanórák

saját diákjainknak
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� a saját diákjainknak tartott 40 órát már tavaly az el-
sõ hónapban túlteljesítettük. Ezek az órák nem jelentet-
tek újdonságot, kihívást nekünk, hiszen eddig is tartot-
tunk emelt szinten kísérletezõs órákat, de jó volt látni,
hogy szeretik a diákok az új laborokat, szívesen járnak
ezekre az órákra

� a 10 általános iskolából a 7. és 8. osztályos tanulók
vettek részt ezeken a laborórákon, biológia, fizika és ké-
mia tantárgyakat tanítottunk nekik (minden alkalom-
mal naponta 6 órát, tantárgyanként 2-2 órát, a két labor-
ban ez összesen 12 órát jelentett naponta)
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statisztika



Szakmai és Disszeminációs Napok
� májusban, júniusban és szeptemberben megszer-

veztünk és lebonyolítottunk 1-1 Szakmai Napot (ez is
kötelezõ része a pályázatnak) 

� az elsõ alkalommal délelõtt a gyõri MOBILIS Kft fi-
atal egyetemistái tartottak bemutató órákat saját diákja-
inknak. Több mint 200 diákunk vett részt ezeken az
órákon, látványos kísérletekkel, interaktív módon, szó
szerint elkápráztatták az elõadók õket 

� a júniusi Szakmai Nap délelõttjén a környékbeli is-
kolákból fogadtunk 300-nál is több tanulót, ekkor a
Csodák Palotájának egyik kísérletezõs elõadását néz-

hettük/hallgathattuk meg. Az elõadás fénypontja min-
den óra végén a szabadban fellõtt rakéták látványa volt

� szeptemberben két helyszínen, nálunk és a Ma-
dách Imre Gimnázium udvarán, több mint 300 tanuló
elõtt tartott egy-egy órás látványos kültéri fizikai kísér-
leti bemutatót a MOBILIS Kft.

� a Szakmai Napok délutánján a projektben résztve-
võ és a természettudományok iránt érdeklõdõ tanárok
számára szerveztünk programokat neves elõadókkal,
szintén nagy sikerrel. A legemlékezetesebb Dr. Róka
András elõadása volt (Az elektronok színháza).
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� 2014. szeptember 16-26 között Tóth Pál fizikus jár-
ta végig "Fizibuszával" a projektben résztvevõ 10 álta-
lános iskolát. A másfél órás rendhagyó fizika órák nagy
tetszést arattak a természettudományok iránt érdeklõ-
dõ közel 800 felsõ tagozatos diák körében, akik nézõi
és lelkes résztvevõi lehettek az izgalmas kísérleteknek.

� A 2 utolsó rendezvényünk: természettudományos
vetélkedõket szerveztünk a pályázatba bevont általá-
nos iskolák és a környék középiskolásai számára 9 illet-
ve 8 csapat részvételével.

A továbbképzések
� a laborpályázat egyik kötelezõ része volt a tovább-

képzéseken való részvétel 
� a pályázatban résztvevõ általános iskolai szakta-

nároknak 120 órás képzésen, nekünk, gimnáziumi

szaktanároknak 210 órás képzésen kellett részt ven-
nünk a pályázati kiírás szerint 
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A 2014/2015-ös tanévben
az iskolánk lehetõséget kapott
arra, hogy a 9. A osztály egyik
felében a hagyományos négy
évfolyamos gimnáziumi kép-
zést természettudományos
specializációval indíthassa.
Megfogalmazódott bennünk
és a fenntartó KLIK vezetésé-
ben is, hogy a természettudo-
mányos labort ne csak más ál-
talános iskolás diákok hasz-
nálják, hanem a saját tanuló-
ink is többet profitálhassanak

ebbõl. A képzés kialakításakor arra volt lehetõségünk,
hogy három természettudományos tárgyból: biológiá-
ból, kémiából és fizikából a 9. és a 10. évfolyamon heti
plusz egy órában tervezhessük a tanórákat. Sikerült
megvalósítani a csoportbontást is az osztályokban - ami
lehetõséget adott arra, hogy az új laborban tarthassuk a
foglalkozásokat - hiszen egy-egy laborban 20 tanuló fér
el kényelmesen. Örömmel vállalkoztam arra, hogy az el-
sõ évben a biológia és a kémia tárgyból az emelt képzé-
sû csoportokat tanítsam, az új képzési formát eltervez-
zem. Következzen egy rövid összefoglaló arról, hogy mi
is történt ezeken az órákon.

A biológia tantárgy azért különbözött a másik kettõ-
tõl, mert a kilencedik évfolyamon az osztályoknak nincs
még biológia tantárgyuk, az csak a tizedikes tanévben
kezdõdik el. Ezért a tényleges tananyagba nem is kezd-

tünk bele, hanem olyan biológiai jelenségekkel ismer-
kedtünk, amelyeknek késõbb, az egyes anyagrészeknél
a tanulók majd nagy hasznát veszik. Szinte minden tan-
órán kísérleteztek a diákok: megismerték és gyakorolták
a mikroszkópos technikákat, növényi részekbõl szövet-
tani preparátumokat készítettek, a környezeti tényezõk-
kel kapcsolatos vizsgálatokat, kísérleteket végeztek, az
érzékszervek mûködését próbálták igazolni az új érzék-
szervek tanulói kísérleti készlet felavatásával. A klasszi-
kus, hagyományos biológiai vizsgálatok mellett az új
taneszköz készletünk nyújtotta lehetõségeket használ-
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Új képzési formánk: a természettudományos képzés

Bagyinszki Boglárka

Fikusz levél és burgonyagumó 
mikroszkópos vizsgálata

Fémek lángfestésének bemutatása Indikátorok vizsgálata – tanulókísérlet
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tuk ki, így sok esetben ez a csoport próbálhatta ki elsõ-
ként az új eszközöket. A sok kísérlet, gyakorlat az órákat
kötetlenebbé, játékosabbá tette, de azért a munkát ko-
molyabb feladatlapok segítették, és osztályzatokat is
kaptak a diákok, hiszen a tanév során dolgozatok is sor-
ra kerültek.

Kémiából a csoport heti 3 órában tanulhatta a tantár-
gyat a heti 2 óra helyett. Lehet, hogy a diákok többségé-
nek az jutna elõször eszébe, hogy "Jaj, nekem a heti 2
kémia óra is bõségesen elég, még sok is!",de ebben a
csoportban ez egyáltalán nem így mûködött. Nyilván
azok a diákok voltak együtt az órákon, akik ezt a tárgyat
maguktól választották, és így az átlagosnál érdeklõdõb-
bek a kémia iránt. A plusz óra és a kis csoportlétszám
ideális feltételeket nyújtott ahhoz, hogy a száraz tan-
anyag mellett több kísérletet végezzünk. Legtöbbször ta-
nári bemutató kísérletekre került sor, de tanulói kísérle-
tezésre is alkalom nyílt. 

A hagyományos tanári magyarázat helyett a közös
együttgondolkodás, az ötletbörze, a páros vagy egyéni
munka, a feladatoldás, a kiselõadások is nagyobb szere-
pet kaptak.

Nagyon jól használtuk az új interaktív táblákat is a
tanórákon. Bízom benne, hogy az ide járó tanulók ké-
sõbb hasznát veszik majd ennek a képzésnek, a Bolyai-
ban eltöltött emeltes óráknak.

Tanulói kiselõadás és prezentáció a magfúzióról
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A 2014/15-ös tanévben két
új országos, az iskolánkat is
érintõ nyelvi mérés került be-
vezetésre. A célnyelvi mérés,
mely 2015. június 3-án volt, a
két tanítási nyelvû képzésben
a 10. évfolyamon tanulók
nyelvi tudását mérte. Három
osztályból 56 tanulónak kel-
lett részt vennie és teljesíteni
az olvasásértés, hallásértés és
íráskészség feladatokból álló
tesztet. A központi rendelet
szerint a tanulók felének kell

teljesíteni a 60%-os eredményt, mely egy középfokú
(B2-es) nyelvvizsga szintjének fele meg. Büszkék lehe-
tünk iskolánk tanulóira, mivel diákjaink 85%-a teljesí-
tette az elvárt szintet.

A másik új idegen nyelvi mérésen 2015. június 11-én
minden 6. és 8. évfolyamos diáknak részt kellett vennie
az általa elsõként tanult idegen nyelvbõl egy több rész-
bõl álló írásbeli felmérésen, melynek célja az olvasott
és hallott szöveg értésének mérése. A Nógrád Megyei
Pedagógiai Intézet ebben a tanévben célul tûzte ki,
hogy segítséget nyújt az angol és német szakos taná-
roknak a mérésre való felkészítésben. 

A Pedagógiai Intézet két iskolát a SÁIK Gagarin
Székhelyintézményét és a Salgótarjáni Bolyai János
Gimnáziumot kérte fel arra, hogy a két idegen nyelvbõl
bemutató órák keretében mutassa be a mérésre kerülõ
készségek fejlesztésének módszereit, stratégiáit, adjon
segítséget, ötleteket a megye általános iskoláiban tanító
kollégáknak.

2014 decemberében a Gagarinban az olvasásértés,
míg 2015. február 25-én a Bolyai János Gimnáziumban
a hallás készség fejlesztési módszereinek bemutatására
került sor. Mindkét rendezvényre nagy volt az érdeklõ-
dés. A megye számos iskolájából érkeztek a résztve-
võk: a Bolyaiban az angol órákon 30 fõ, a német órán
15 fõ vett részt.

A Bolyai János Gimnázium fõ profilja az idegen
nyelvi képzés, de ez alkalommal nem a kiemelkedõ te-

hetségek fejlesztésére került a hangsúly. A bemutató
órákra olyan nyelvi csoportokat választottunk ki, me-
lyek nyelvtudása megfelel az A2-es szintnek, hiszen ez
az országos nyelvi mérés szintje.

A Bolyaiban 3 angol és egy német szakos tanár tar-
totta az órákat. Mindegyik órán sok érdeklõdõ kolléga
vett részt. Az órákat tartó tanárok különbözõ, a hétköz-
napi életben kedvelt és hasznos, a gyerekek életkori sa-
játosságaikhoz igazodó témák feldolgozásával foglal-
koztak. Batki Arnold a 8.D osztályban tartott angol órá-
ján London és az angol idõjárás volt a hallott szövegek
témája, Hegedûs Krisztán a 7.D osztályban a kedvelt
sportok, híres sportolók témájával foglalkozott, míg
Mátrainé Petró Tímea a 9.D osztályban az étkezés,
kedvelt ételek témát dolgozta fel. Horváthné Scholcz
Erika német óráján a szabadidõs tevékenységek volt a
téma.

A bemutató órák után egy 45 perces mûhelymunka,
megbeszélés, értékelés következett. Az órát látogató
kollégák elismerõen szóltak a Bolyaiban látott órákról,
köszönték az óralátogatás lehetõségét, mely sok ötlet-
tel, módszerrel és forrással ismertette õket. Dicsérték a
tanárok és diákok jó együttmûködésén alapuló sikeres
munkáját.

A megbeszélés végén egy elégedettséget mérõ kér-
dõív kitöltésére került sor, melyben a résztvevõk maxi-
mális elégedettségüket fejezték ki a rendezvénnyel kap-
csolatban. 

A 8. évfolyamos diákok közül 11-en vettek részt a
nyelvi mérésen, a felkészülés eredményét tükrözi a
résztvevõ tanulók 82%-a teljesítette az elvárt követel-
ményeket.

Néhány vélemény az órákat tartó kollégáktól a
szakmai nappal kapcsolatban:

Az általános iskolai nyelvi mérésre való felkészülés
megsegítésére 2015 februárjában felkértek többek kö-
zött engem is egy bemutató óra megtartására gimnázi-
umunkban. Az óra célja az volt, hogy az órát látogató
kollégák különbözõ módszerek alkalmazását lássák a
halláskészség fejlesztésére két szöveg és a hozzá kapcso-
lódó feladatok feldolgozásával. 45 perc állt rendelkezé-

Felkészülés az országos nyelvi mérésekre: 
bemutató órák angol és német nyelven a Bolyaiban

Szabóné Básti Csilla



semre, hogy a 9. D osztállyal végigmenjünk a feladato-
kon, amelyek az 'étkezés' témakörhöz kapcsolódtak.
Rugalmasan haladtunk egyik gyakorlatról a másikra,
és azt gondolom, hogy mindezt az alkalmazott módsze-
reim, munkatempónk, na és az osztály felkészültségé-
nek együttes hatására sikerült azon az órán megvalósí-
tanunk. 

Az órát megbeszélés követte, amely arra irányult,
hogy ötleteljünk azon, hogy a bemutatott módszereken
kívül mivel és hogyan tudnánk segíteni az általános is-
kolákban a hallásértés fejlesztését. Megdöbbentõ volt
számomra hallani, hogy a megye több iskolájából érke-
zõ tanárkollégák többségének felüdítõ kiruccanás volt
látni a bolyais diákok munkamorálját, tempóját és tu-
dását, és hogy náluk nem az a fõ kérdés, milyen mód-
szerrel juttassák el a diákokat a mérésben elvárt szintre,
hanem az, hogy a diákok egyáltalán motiválhatók-e, be-
járnak-e az iskolába, és befogadók-e egy idegen nyelv
iránt.

Azt gondolom, hogy a bemutató óra és az utána foly-
tatott ötletbörze elérte célját és ötletet adott a hallásértés
fejlesztésre. Mégis azt szûrtük le közösen a megbeszélé-
sen, hogy az országos nyelvi mérésre nem egyenlõ felté-
telekkel készülnek különbözõ iskolákban. Úgy tûnik,
hogy míg több iskola a gyerekek fegyelmezési és képes-
ségbeli problémájával küzd, mi szerencsések vagyunk,
hogy jó képességû, motiválható és lelkes diákjaink van-
nak, akikkel a tanítás-tanulási folyamatban sokszor a
határ csak a csillagos ég.

Mátrainé Petró Tímea

A bemutatóórámat olyan nyelvi csoportban tartot-
tam, akik 14 évesek voltak (általános iskolás korúak),
és heti 3 órában tanulták a nyelvet. Az angoltanulást
nem itt kezdték, hanem már 4-5 éve foglalkoztak a
nyelvvel. Az óra célja a tanulók hallásértési készségének

fejlesztése volt, és úgy gondoltam, megpróbálok minél
több feladatot belesûríteni a rendelkezésre álló idõbe. Az
elsõ szöveg egy viszonylag rövid idõjárás-jelentés volt,
amit a tanulók kétszer hallgathattak meg, majd meg
kellett oldaniuk a hallott szöveghez kapcsolódó feladato-
kat. Szerencsére ez nem okozott nekik túl nagy nehézsé-
get. A második szöveg London nevezetességeirõl, a har-
madik pedig az idõzónákról szólt. Egy-két kivételtõl elte-
kintve a diákok nagyon szép eredménnyel teljesítették a
feladatokat, és aktívan vettek részt az adott hallásértést
elõkészítõ és az azt levezetõ tevékenységekben. Örültem
annak, hogy sikerült mind a három feladatot megcsi-
nálni, és azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagy kedv-
vel vettek részt az órán. A foglalkozást néhány kollégám
és környékbeli általános iskolákban tanító pedagógus

tekintette meg. Az órát követõen megbeszéltük és érté-
keltük a látottakat/hallottakat, és megpróbáltunk egy
kicsit közösen arról is eszmét cserélni, hogy milyen mó-
don tudjuk leghatékonyabban segíteni az érintett diáko-
kat abban, hogy sikeresen teljesítsék a szintfelmérõ kö-
vetelményeit. 

Batki Arnold

A receptív készségeknek jelentõs szerepük van a pro-
duktív készségek megalapozásában.

Így van ez a hallás utáni szövegértés készségének fej-
lesztése során is, hiszen az adott készséget sohasem ön-
célúan, más készségektõl elszigetelve fejlesztjük. 

A bemutató óra során a tanulóknak a globális és sze-
lektív szövegértési stratégiákat alkalmazva kellett infor-
mációkat megkeresniük a halott szövegekben, majd
ezen receptív készségek birtokában, szókincsgyûjtés
után dialógus alkotásra, ill. önálló szövegalkotásra ke-
rült sor.

A 10. A osztály tanulói könnyen megbirkóztak a fel-
adatokkal, s a visszajelzések alapján a tanóra sok hasz-
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nos információt, jól megvalósítható ötleteket nyújtott a
jelen lévõ kollégáknak is. 

László Istvánné kolléganõ a következõ módon fogal-
mazta meg gondolatait: 

„A tanóra elõkészítésétõl, a témára való ráhangolá-
son át a változatos munkaformáig számtalan, a saját
pedagógiai gyakorlatunkban is jól alkalmazható ötlete-

ket meríthettünk a bemutatott órából, melynek során
Horváthné Scholcz Erika kolléganõ több mint 30 éves
nyelvtanári tapasztalatát ötvözte a korszerû nyelvokta-
tási módszerekkel. Az ezt követõ szakmai tapasztalat-
cserén jól felhasználható szakmai anyagokat is kap-
tunk, melyek hatékonyan hozzájárulnak ahhoz, hogy
minél eredményesebben készíthessük föl tanítványain-
kat a német nyelvi mérésekre.”

Horváthné Scholcz Erika

A felkérésre hihetetlen izgalommal mondtam „igen-
t”. Gondoltam megtiszteltetés, ugyanakkor óriási felelõs-
ség is egy ilyen bemutató foglalkozást megtartani. Szá-
momra egyértelmû volt, hogy melyik nyelvi csoportban
szeretném mindezt megvalósítani, választásom a legfia-
talabb, általános iskolás korú 7.D osztály haladó ango-
los csoportjára esett. Rendkívül ügyes, értelmes kis tár-
saság, és mivel imádnak sportolni, így a bemutató
óránk témája a sportok, híres sportolók, illetve a külön-
bözõ labdajátékok szabályai lettek.

Az óránk célja a hallásértés fejlesztése, melynek során
két szöveget és hozzá kapcsolódó,de különbözõ típusú fel-
adatokat dolgoztunk fel illetve oldottunk meg. Meglátá-
som szerint a gyerekek nagyon élvezték és érdekesnek ta-
lálták a feladatokat. Mindkét hallásértési feladatot, elõké-
szítõ, ráhangoló, illetve azok szókincsét megalapozó fel-
adatok elõzték meg. A csoport könnyed lazasággal és jó-
kedvvel csinálta végig a feladatsorokat, rendkívül ügyesek
voltak, teljesítményükkel elégedett voltam. 

Az óra utolsó részében levezetésként csoportokban
bicikli tábort és vadvízi evezést szerveztek, majd elõad-
ták egymásnak ötleteiket. Õszintén megvallva, én is na-
gyon jól szórakoztam és az órán résztvevõ kollégák is
nagy érdeklõdéssel hallgatták az izgalmasabbnál izgal-
masabb ötleteket.

Az órát követõ mûhelymunka során a résztvevõ kollé-
gákkal egy nagyon kellemes beszélgetés során osztottuk
meg tapasztalatainkat. Én az alkalmazott módszerekrõl
és az anyagok elérhetõségérõl illetve arról beszéltem, hogy

mit sikerült megvalósítani a tervezetthez képest. Beszél-
tem a csoportba járó gyerekekrõl, hozzáállásukról, szor-
galmukról, illetve a hozzám való viszonyulásukról.
Örömmel vettem a kollégák érdeklõdését, kérdéseikre pró-
báltam kielégítõ választ adni. A résztvevõk véleménye
fontos volt számomra és nagyon boldog voltam, amikor
elégedettségüket fejezték ki és dicsérték a gyerekek képes-
ségeit, hozzáállását és nyelvtudását egyaránt.

Hegedûs Krisztián
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A pedagógusok elõmeneteli rendszere

A mindenkori kormány-
zat, az oktatást irányítók
tisztában vannak azzal, hogy
minden társadalom verseny-
képességének az alapja az
ott folyó oktatás sikeressége.
Ennek szellemében nemzet-
közi tapasztalatok, szten-
derdek alapján létrehoztak
egy rendszert, amely Peda-
gógus Életpályamodellként
került nálunk bevezetésre
2013. szeptember 1-jén. Az
életpályamodell a hangsúlyt

a pedagógusok folyamatos szakmai fejlõdésére helye-
zi a nevelés-oktatás minõségének javítása érdekében,
amely folyamatban fontos szerepet kapnak a szakta-
nácsadók és a minõsítést végzõ szakértõk. 

A pedagógus életpálya szakaszai, fokozatai:
A pedagógus életpálya egy kétéves gyakornoki idõ-

szakból, és négy további szakaszból áll: ezek a Peda-
gógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus, és a Ku-
tatótanár fokozatok. A Pedagógus I. és a Pedagógus II.
kategóriába lépés kötelezõ minden pedagógus számá-
ra,de a többi fokozat elérése már nem.Ezek a szakvizs-
gával vagy tudományos fokozattal rendelkezõ pedagó-

gusok számára nyújtanak újabb elõrelépési lehetõsé-
get. Az egyes fokozatok között jelentõs különbség van
a bérezést tekintve is.

Pedagógus I. fokozatba az léphet, aki megfelelt a
gyakornoki idõ lezárását jelentõ minõsítõ vizsgán,
míg a Pedagógus II. fokozatba legkorábban 6 év, legké-
sõbb 9 év elteltével léphet tovább valaki, ha a minõsí-
tési eljárás során megfelelt. Ha nem felelt meg, akkor
2 év múlva megismételheti a minõsítõ eljárást. Ha itt
sem felel meg, akkor a pedagógus munkaviszonya
megszûnik az adott intézményben. A Mesterpedagó-
gus fokozat elérésének feltétele a pedagógus szakvizs-
ga megszerzése, legalább 14 éves pedagógusi munka-
viszony, és újabb minõsítési eljárás. A mesterpedagó-
gusoknak a magasabb fokozatba lépésüktõl kezdve
meghatározott többletfeladatokat kell ellátniuk a ma-
gasabb fizetésért cserébe, mint a szaktanácsadói mun-
ka, szakértõi tevékenység vagy gyakornokok men-
torálása.Ezeket a többletfeladatokat az Oktatási Hiva-
tal jelöli ki. Kutatótanár az lehet, aki tudományos fo-
kozattal, legalább 14 éves pedagógiai gyakorlattal ren-
delkezik, rendszeresen publikál és megszerezte a
megfelelõ eredményt a minõsítési eljárás során. Azt,
hogy kik kerülhetnek be a mesterpedagógusi vagy ku-
tatótanári minõsítési keretbe, azt az oktatásért felelõs
miniszter határozza meg az általa kiadott minõsítési
tervben.
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2013 és 2018 között minden pedagógus elsõ minõ-
sítésére sor kerül, kivétel azok, akiknek az életkora
2013. szeptember 1-jétõl számítva 10 éven belül eléri
a nyugdíjkorhatárt. Nekik már nem kell részt venniük
a minõsítési rendszerben.

A minõsítési eljárások részei:
Az életpályamodell bevezetését megelõzõen több-

éves kutatási folyamat eredményeképp meghatároz-
ták a pedagógusok 8 kompetenciáját. Ezek azért fon-
tosak, mert a minõsítõvizsgán és a minõsítési eljárás
során a minõsítést végzõ bizottság tagjai a pedagógu-
sok 8 kompetenciájának fejlettségét állapítják meg, a
pedagógus tevékenységérõl kapott dokumentumok és
a személyes tapasztalatok alapján.

A minõsítés során a 2 külsõ szakértõ és az intéz-
mény vezetõje (vagy a vezetõ megbízottja) értékelik a
pedagógus kompetenciáit egyrészt az elõzetesen elké-
szített portfólió alapján. Másrészt késõbb a helyszí-
nen 2 tanóra meglátogatására kerül sor, amelyet egy
megbeszélés, majd a portfolió digitális bemutatóval
egybekötött védése követ. Az értékelés egy elektroni-
kus felületen történik, amelyet az Oktatási Hivatal
mûködtet.

Az elõmeneteli rendszer bevezetésének lépései:
2013. szeptember 1-jén került bevezetésre a peda-

gógus életpályamodell, ekkor mindenki, aki már elõt-
te is tanított, a Pedagógus I. kategóriába került. Az ese-
tek többségében ez a fizetések emelkedésével is
együtt járt, csak néhány pedagógusnak csökkent a jö-
vedelme.

2014 tavaszán azok a pedagógusok, akik 14 év
szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával is
rendelkeztek lehetõséget kaptak arra, hogy a portfóli-
ójukat elkészítve és feltöltve 2015-tõl ideiglenesen Pe-
dagógus II. kategóriába kerüljenek. Iskolánk pedagó-
gusai közül 12 tanár számára volt adott ez a lehetõség,
közülük 10 fõ vállalkozott erre a megmérettetésre. Or-
szágosan 22 697 pedagógus került összesen így a Pe-
dagógus II. fokozatba.

2014 nyarán és õszén elkezdõdött a szaktanács-
adók és a szakértõk képzése, felkészítése, amelyek
olyan vizsgákkal zárultak, amelyek egyben az õ minõ-
sítésüket is magukban foglalták. A Bolyaiból 2 tanár
vett részt ezeken a képzéseken és kapta meg a mester-
pedagógusi minõsítést. 

2015 tavaszán elkezdõdtek a tényleges minõsítések
– a portfólió feltöltése mellett már minõsítési eljárások
is sorra kerültek. Iskolánkból 1 pedagógus minõsítése
is megtörtént. Erre azok jelentkezhettek, akiknek leg-
alább 8 év tanítási gyakorlatuk és pedagógus szakvizs-
gájuk volt, vagy 30 évnyi tanítási gyakorlattal rendel-
keztek. 
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A szaktanácsadók és a szakértõk feladatai:
A pedagógusok minõsítési rendszerét szaktanács-

adók, és szakértõk segítik és végzik. A mesterpedagó-
gusi minõsítésük jelenleg arra kötelezi õket, hogy a hét
egy adott napján tanítási órák helyett ilyen feladatokat
lássanak el.

A szaktanácsadók feladata,hogy megadják a szük-
séges szaktárgyi, módszertani és pedagógiai támoga-
tást a segítséget kérõ pedagógusok számára. Az szak-
tanácsadók nem minõsítenek, hanem a támogatásuk-
kal a pedagógus egyéni fejlõdését szolgálják. Szakta-
nácsadók végzik a versenyek koordinálását, a külön-

bözõ képzések, felkészítések tartását is a Pedagógiai
Oktatási Központok koordinálásával.

A szakértõk végzik a pedagógusok minõsítését és a
minõsítéseket megelõzõ tanfelügyeleti ellenõrzéseket
is. Értékelik a pedagógusok portfólióját, a meglátoga-
tott tanórákat és levezetik a minõsítési eljárásokat.

Most ennek az egész rendszernek a bevezetõ sza-
kaszában tartunk, sokan felemás érzésekkel, kétke-
déssel fogadják ezt az új modellt, hiszen sok többlet-
feladattal jár együtt – de bízunk benne, hogy hosszabb
távon mindez elõsegíti majd az oktatás, nevelés szín-
vonalának emelkedését.
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Nagy kérdés nagy pillanatban

Ha kidõl egy fa,
S nincs ott senki,

Hogy hallja,
Felmerül a kérdés,

Vajon van-e hangja?
Ha a folyó tovahalad,

Vize is más,
Medrében a salak,

Hordalék, s a halak,
Ugyanaz a folyó marad?
Vajon mirõl álmodoztál,

Várva vártad, hátha,
S egyre csak sóhajtoztál,

Úgy vágytál utána,
Ha tiéd lesz, mért nem kell már?

Ha darabkáit egy tárgynak
Szépen sorban kicseréled,

Hiába tûnnek egyformának,
Te ugyanannak látod,
vagy egészen másnak?
S ha szíved még dobog,
De kedved már nincs,

Láng benne nem lobog,
Vajon ha így érzel,

Töröttnek mondhatod?
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Veszekedés

Érzed a felhõk jönnek az égen
Kérve kiáltasz: jöjjön el végre!
Jöjjön a házba az isteni áldás

S menjen el rögtön a rút kiabálás.

Érzed a baljós suttogó árnyat
Érzed; hogy körbejárja a házat

S hallod az ördög mély kacagását.
Így örült egykor Éva hibáján.

Csattan a villám, dobban a láb,
Szakad a zápor, ömlik a vád,
Zúdul a fejre minden, mi fáj;

Tompul az érzés, zárul a száj.

Sajdul a szíved, sejted okát,
Mit kéne tenned? Hagyni mi bánt;

Újra kibukkan a nap sugara,
Szárad a föld, s lesz béke hona.

Guszti Eszter
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Megsemmisíteni

Tajti Kitti

Magasba törõ bús ormok között
Jár a gép, kék szeme forog,

Üvege ép, s mégis törött.
Tõle pusztult el otthonom.

Hol egykor csaták dúltak
És Fejlõdés ránk lemosolygott,
Most csak romjai a múltnak,
Édes dicsõségünk megkopott.

Reszket a kõ, a sugárzó,
Hogy a gép elõtte elhalad,
Zöld víznek erdõ tavából
Minden cseppje elhallgat.

Ó, hol vagy, szép vezérünk,
Kinek neve induló a harcba?

Mivé lett nemes vérünk,
Elménket ki táplálta?

Puszta már mind, elhaló,
Hol a korcs nép pusztított,

Esõ hull mindég, az is maró,
Mállanak tõle a hõsi sírok.

De még egyszer visszatérünk,
Még ha ez út lesz maga Halál;

Akkor féljék rút gépek nevünk,
Mert nem adjuk fel a hazánk!
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Mire jó a parfüm?

Török Péter

Vajon miért locsolja magát vele?
Egy öntéssel elmegy a negyede.

Miért keni magára a tisztított hasvizet?
Sõt boltba megy és fizet!

Divat vagy hóbort talán más ok?
Logika benne nincs vagy nekem már sok.

Alattam zakatol a vonat,
Felettem az agy

Valami megcsapja az orromat
Nyugodni nem hagy

Egy szag
Selymes lágy finom és illatos

Kicsit vad
Merész és vágy kevélyes és divatos

MI lehet vajon?
Táncoló orkán szikrázó vihar

Rothadó halom
Nem tudom, de fáj és felkavar

Megvan mi ez az isteni bûz
Melyik a világból kiûz
Megtaláltam a választ
Tudom már, mi áraszt

ilyen irdatlan illatot
S elkapom a pillanatot

tiprom.



Ahogy mosolyogva benyitsz az ajtón egy látszólag
rendes kispolgári szoba tárja eléd minden báját.Elsõ
ránézésre semmi különös tisztának tiszta ízlésesnek
ízléstelen, mint ahogy ez elvárható egy ilyen rang béli
teremtõl.

De ahogy az ember kicsit beljebb merészkedik és
leheveredik az ágynak nevezett nagy puha képzõd-
ményre, a feje pontosabban a szeme kimozdul a meg-
szokott nézõpontból, és ha figyel, észreveheti, hogy
az IKEA-ás vérrel és verítékkel összeeszkábált bútorok
nem csak úgy véletlenül vannak ott, ahol vannak,nem
ezek a tehenek már évek óta, legelésznek a szoba fa-
lán meg - meg jelenõ gombatelepeken.

Most, hogy a rend illúziója teljesen megtört, a
szemlélõdõ számos furcsaságot vesz észre, és csodál-
kozik, hogy hogy nem látta meg õket eddig.

Példának okáért:Ott van a számítógépasztalon ke-
servesen óbégató magányos papucs. Rég elvesztett
párját szólongatja keservesen.

Polcokon a könyvek kupacokba gyûlve. Így mele-
gítve egymást, forró emberi érintések hiányában.

A naptár két hónapos késését próbálja behozni, de
nagy igyekezetében nem veszi észre, hogy folyamato-
san csúszik a polc perem felé.

S a sarokban egy hajdan büszke falilámpa aluszik a
parketta paplanján. Néha felmordul, a régi napokról
álmodik.

Az ablak zárva.
A szoba áporodott levegõjét két hájas Titán uralja.
Az egyik ki két hatalmas hangszóróoszlopával tá-

masztja a polcot és azt az egy nagy szemét, mely lelke
tükre lenne, ha nem lenne életlen s ezzel lelketlen a
képe.

A másik vele szemben terpeszkedik. Fekete alapon
kék szeme kerekedik - sose hunyja le azt, s míg te bõ-
szen farkas szemezel, õ ezernyi csápjával elringat az
örök idõbe.

DE az aranykornak lassan vége.
A horizonton újra elhalad a kozmikus nagy vörös

vonatnak álcázott orosz metró.
Valaki úgy dönt, hogy a szoba bukéja már borzasz-

tó ezért tágra nyitja az ablakot.
A Zsibbasztó lég még így is csak lassan szivárog ki

ezen a hatalmas lyukon s helyére legyek, szúnyogok,
Csillagok fagyasztó kísértetei az Utcai lámpák forró
szellemei és más északi lények rémek képzelet szüle-
mények.

A két titán belátja, hogy ennyi fél istennel már nem
érnek fel ezért elmerülnek a sötétben.

A Papucs sikolyra váltja zokogását a fény szerelem
centerében az orra elõtt egyesülõ fényszellemek láttá-
ra ismét feltépi sebeit.

A kanapén a semmibõl emelkedett ruhahalom
mélyén valami mocorog, valami rohad.

Rohad és Mocorog.
A Könyvek megunták a várakozást egészen szét-

nyílnak s csak így spontán elkezdik a sztorizgatást hol
sárkányokról, hol hõsökrõl, hol egy lányról mesélnek.

A Naptár végsõ elkeseredésében leveti magát a pár-
kányról.

Hatalmas csattanással ér földet.
Mindenki hallotta.
De senki nem reagál.
Az ágy sarkán égõ lámpa az egyetlen. Fénye pilla-

natra megtörik, mintha morzézni szeretne.
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Szobaszínpad
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Mindennapjaink

A Szülõi Választmány elnö-
keként már 5. éve koordinálom
a szülõk és a tantestület közötti
együttmûködést. 

Év eleji szokásos teendõk: 
– Új szülõk megismerése, tá-

jékoztatása a tennivalókról,
adatfelvétel

– Tanulónkénti és osztályon-
kénti befizetnivalók megállapí-
tása és beszedése

– Éves munkaterv összeállí-
tása

Tanévenként 3 alkalommal:
szeptemberben, januárban és
májusban is tartottunk választ-

mányi üléseket, ahol mindig az éppen aktuális program,
esemény megbeszélése volt a téma. Ezt követõen a választ-
mányi tagok az osztály-szülõi értekezleteken továbbítják a
fontos információkat a szülõk felé.

Az iskola ütemtervével összehangolva kapcsolódtunk
be a programok szervezésébe.

Az év során a következõ rendezvények megvalósításá-
hoz járult hozzá a Szülõi Választmány is:

December: – a nevelõtestület részére Karácsony-délután
szervezése köszöntõvel, apró ajándékkal

Február: – a XI. Szülõk-Nevelõk báljának megszervezé-
se, a feladatok osztályonkénti bontása, népszerûsítés, tom-
bolatárgy-gyûjtés, jegyeladás, dekoráció, sütemények, lebo-
nyolítás

Június: – Pedagógusnapi köszöntõ, megajándékozás,
,,fehér -asztal''

– Fõzõverseny megszervezése, szülõi csapat kiállítása
– Új választmányi elnök választása

A tanév során 2 alkalommal került sor szociális tárgyú
kérelmek elbírálására. A hátrányos helyzetben lévõ tanulók
családi és egyéb okok miatt fordulnak anyagi támogatásért
a Szülõi Választmányhoz. 

Összesen 69.000 Ft került ily módon kiosztásra tanul-
mányaik megsegítésére.

Szülõk- Nevelõk Bálja bevételének alakulása:
Bevétel: 859 100 Ft (belépõk, támogató jegyek, tombola)
Kiadás: 358 000 Ft (vacsora, zenekar, biztonsági szolgá-

lat, takarítás)
Maradvány: 501.100 Ft
Ez a bevétel fedezte a Bolyai nevet viselõ középiskolák

találkozójának költségeit, melynek az idén a mi gimnáziu-
munk volt a házigazdája.

A Szülõi Választmány pénzügyi helyzetének alakulá-
sáról kivonatosan:

Bevételeink: 663.165 Ft 
– Elõzõ tanévi pénzmaradvány: 313.365 Ft
– Tanulónkénti 400 Ft pedagógusnapra + 200 Ft

sütipénz: 268.800 Ft
– Szülõk - Nevelõk bálján eladott tombolából származó

bevétel: 81.000 Ft
Kiadásaink: 458.140 Ft   
– Kerti padok (8 db)
– Szociális tárgyú kérelmek 
– Nevelõtestületi karácsonyozás
– Pedagógusnapra ajándék, megvendégelés
– Báli dekoráció
– Fõzõverseny
– Leköszönõ SZMK-s szülõknek ajándék, megvendégelés
Maradvány: 205.025 Ft

Igyekeztünk költségtakarékosan gazdálkodni, de
ugyanakkor biztosítani a rendezvények színvonalát, odafi-
gyelni a szociális problémákkal küzdõ tanulókra és megkö-
szönni a tantestület munkáját. Az SZMK-s szülõk döntöttek
a választmányi pénzmaradvány egy részének felhasználá-
sáról: 8 db kovácsoltvas kültéri padot vásároltunk, hogy a
gyerekek az óraközi szünetekben is le tudjanak ülni, be-
szélgetni a bejárat elõtti teraszon. Az ezen felüli megtakarí-
tást további jövõbeli közös célok megvalósítására átadtam
utódomnak, Bakos Gyuláné, Zsuzsának, aki a következõ
tanévtõl betölti a Bolyai Szülõi Választmányának elnöki
posztját.

Köszönöm a szülõtársak és a pedagógusok együttmû-
ködését, támogatását az 5 éves SZMK - elnöki munkám-
hoz. Köszönöm a bizalmat és kívánok a mindenkori Szülõi
Közösségnek sok sikert a további munkához!

Az SZMK a 2014-2015-ös tanévben

Csabainé Freistág
Erzsébet

a Szülõi Választmány
leköszönõ Elnöke
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Egy bolyais diák életében –
sajnos vagy nem sajnos – meg-
határozó szerepet tölt be a tanu-
lás. Nem elégedhetünk meg az
„épphogy kettes” dolgozatok-
kal, ennek pedig ára van, még-
hozzá igen komoly. Azonban,
hála sok lelkes diáknak, nem
telhet el tanév rengeteg hasznos
és szórakoztató program nél-
kül.

A diákönkormányzat célja
pontosan ez. Hozzánk csatla-
kozhat az iskolából bárki, aki

szeretne egy remek csapat tagja lenni, hiszen itt mindenki-
nek számít a véleménye. Mi képviseljük az osztályunk ál-
láspontját a felvetõdõ kérdésekben, a mi munkánk nyomán
szûnnek meg a szürke hétköznapok.

Míg a legtöbb diák nyár végén az iskolát messzirõl elke-
rülte, addig tanárainknak, a szervezõ DÖK-ösöknek és per-
sze fõként a gólyáknak fontos esemény helyszíne volt. Mi
másról is lenne szó, mint a gólyatáborról. Igyekeztünk mi-

nél izgalmasabb programokkal, szórakoztató feladatokkal
megismertetni minden gólyával az új osztályát és az isko-
lát.

Pár nappal késõbb elérkezett a szeptember másodika.
Álmos tekintetek, ünnepi egyenruha, a tanév megnyitása
és máris megtelt az iskola élettel.

Számos programunk megvalósítása következett. Több-
ször szerveztünk akciókat kupak, plüss, meleg ruha gyûj-
tésére, melyeket jótékony célra ajánlottunk fel.

Természetesen az évente háromszor megrendezett Bo-
lyai Disco sem maradhatott el. Sztárfellépõink Newik, DJ
Dominique, Horváth Tamás & Raul voltak, akiknek hála
már városi, sõt, megyei hírnévnek örvend a program.

Mindemellett halloweeni, karácsonyi, Valentin-napi, nõ-
napi és elsõsegélyes témanappal is színesítettük az iskolai
életet.

Nyár elején aztán, az egész évben végzett munka jutal-
mául Keszthelyen táboroztunk mi, a DÖK tagjai. A rossz
idõ ellenére bátran állíthatom, hogy remekül éreztük ma-
gunkat. A pihenés, szórakozás, kikapcsolódás mellett elvé-
geztük utolsó feladatunkat a tanévre: elõkészítettük a
2015/2016-os tanév munkatervét.

Élet a Bolyaiban az iskolapadon kívül

Simon Gréta
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Az idén is a szokott keretek között rendeztük meg a há-
rom kezdõ évfolyamos osztálynak a gólyatábort augusztus
25-26-án. Örömmel konstatáltuk, hogy összesen éppen 100
tanuló kezdi meg a tanulmányait iskolánkban(34 hetedi-
kes, 34 kéttanítási nyelvû és 32 fõ 9.A osztályos).

A programok közül a legnépszerûbb az ismerkedési es-
ten a karaoké, a közös éneklés volt. A másik legnépszerûbb

program a DÖK-ösök iskolabemutatása volt, hiszen ezt már
a diákok vezették: kedvesen, intelligensen, barátian.

A programok között szerepeltek a sportversenyek, az
osztályfõnöki órák, az angol nyelvi játékok, az önismereti
tréning, a Kálvária-túra,a kortárscsoport által tartott elsõse-
gélynyújtó foglalkozás. Hogy, milyen is volt a hangulat? A
képek elmesélik!

GÓLYATÁBOR 2014



37

Mindennapjaink



38

Mindennapjaink



39

Mindennapjaink

Iskolánk programjai kö-
zött a legrégebbi múltra te-
kint vissza a Derkovits Gyula
Iskolagaléria. Az 1966-ban
megnyílt Új Gimnázium mû-
vésztanára, Czinke Ferenc
már a második tanévben
megalapította az ország elsõ
iskolai kiállítóhelyét. Ebben a
térben legfõképpen kortárs
mûvészek bemutatkozására
van lehetõség, így diákjaink
közvetlen kapcsolatba kerül-
hetnek a mai mûvészeti je-
lenségekkel, és lehetõség nyí-

lik a vizuális kultúra ápolására.  
A 2014-2015-ös tanévben galériánkban már a száznyolc-

vanharmadik kiállítást rendezhettük meg, így az 50 éves
évforduló felé haladva akár a 200. ünnepi alkalomra is ké-
szülhetünk. 

Ebben a tanévben négy tárlattal találkozhattunk. Az el-
sõ Csemiczky Zoltán szobrászmûvész kiállítása volt 2014
szeptemberétõl.  A Munkácsy-díjas balassagyarmati szob-
rászmûvész 1976-ban szerzett biológia-rajz szakos diplo-
mát a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán. Tagja a
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Ma-
gyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar
Szobrász Társaságnak és az ARTTÉKA Mûvészet Határok

Derkovits Gyula Iskolagaléria – 183

Gedeon Hajnalka 
galériavezetõ
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Nélkül Egyesületnek.  Számtalan kiállításon szerepelt itt-
hon és külföldön, többek között Párizsban, Prágában,
Olaszországban, Szlovákiában, Romániában, Budapesten,
Szegeden, Miskolcon, Egerben, Vácott, Balassagyarmaton,
Salgótarjánban és Szécsényben. Elnyerte a Mûvészeti Alap,
a salgótarjáni Tavaszi Tárlat, az egri Nyári Tárlat, a szé-
csényi Õszi Tárlat elismeréseit, kitüntették Derkovits-
ösztöndíjjal, Munkácsy-díjjal, Balassagyarmat Pro Urbe dí-
jával, Horváth Endre-, és Madách-díjakkal. Több helyen ta-
lálkozhatunk köztéri munkáival is. 

Csemniczky Zoltán szobrászmûvész alkotásai különös
életet élnek. Forrasztott drótszobrait filozofikus gondolko-
dás, antropomorf szemléletmód, absztrakciós kísérletek jel-
lemzik. Ebben a térben nemcsak a pozitív-negatív forma-
kontrasztok kaptak meghatározó szerepet, hanem a felfüg-
gesztés módja is, hiszen a szobrokat alkotó térbeli vonal, a
körülhatárolt külsõ és belsõ létezõ és kiegészítõ olvasatai a
megszokottól eltérõ nézõpontban és szemszögben helyez-
kednek el. A szobrászmûvész a lehetõ leghatékonyabban

használja ki az anyag adta lehetõségeket: merészen kom-
ponál a meglévõ és a hiányzó részek érzékeinket kihívó op-
tikai illúzióival, mintha a formák fürkészése nyomán a
semmi és a valami határán lebegne képzeletünk.

Csemniczky Zoltán szobrászmûvész alkotásaihoz kü-
lönleges grafikai és tervezõi rajzos feladatsorokat is kap-
csoltunk, amelyben a legintenzívebben és legsikeresebben
a 9. C osztály vett részt. 

Elsõként a drótokból forrasztott szobrok árnyékairól a
helyszínen készítettek vonalas vázlatokat, grafikai kompo-
zíciókat. A megvilágított szobroknak síkszerû, grafikus jel-
legû árnyékaik voltak. Ezekbõl az árnyképekbõl kellett
megfelelõ képkivágású kompozíciókat választani és azt le-
képezni. A képi problémafelvetése a tér síkra vetítésére, a
síkredukcióra, a vonalritmusra, a kompozícióra vonatko-
zott. A kiinduló feladat teret engedett a véletlennek is, de a
tanulóknak kellett dönteni a tudatos képépítésrõl, a kompo-
zíciók kiválasztásáról, a részletek kidolgozásáról, hangsú-
lyairól.
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A 9. C osztály a kiállítás aktív szereplõjeként részese az alkotó folyamatnak.

Árnyékkép variációk Csemniczky Zoltán szobrai alapján
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A feladatsor következõ eleme a leképezett rajzok alapján tervezett minta, amely szerepelhet textilen, papíron,
óriásplakáton, tetováló matricán. A vonalritmusok alkotó jellegû felhasználásaként mintaterveket lehetett alkotni az
árnyékképekbõl. 

Textilterv variációk az árnyékrajzok alapján

Textilképek a szoborárnyékok feladatsorából
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A vonalak variálásának újabb lehetõsége a fonalakból
rögzített kép, amelyek a síkból kiemelve a háromdimenzi-
ós kifejezésmód felé mozdultak el. További lehetõséget je-
lentett a feldolgozásban a drótból készített ékszerek terve-
zése és kivitelezése. 

Második kiállítónk Elõd László fotográfus volt, aki az
angol-skóciai-francia tanulmányúton részt vevõ tanuló-
ink fotókiállításával egyidejûleg szerepelt 2014. november
17. és december 10. között. Elõd László már nemzetközi

rangú fotográfusként, nagyszerû búvárfotók díjazottja-
ként immár harmadszor mutatkozott be. Õ volt a diákfo-
tó pályázat zsûrijének elnöke, aki a megnyitón értékelte a
kiállított munkákat. 

Díjazottak voltak: 
I. díj: Tari Eszter
II. díj: Babus Patrik
III. díj: Fodor Dominika
Különdíj: Mester Ádám 
A díjazottak oklevelet és Elõd László által fölajánlott na-

gyítást nyertek. 
Harmadik kiállításunk vendége a Székely Júlia festõ-

mûvész volt 2015. február 6-26. között. Székely Júlia hosz-
szú évek óta tanít rajzot, vizuális kultúrát. Jelenleg a buda-
pesti Jaschik Álmos Mûvészeti Szakközépiskolában rajz-
festés és mûvészettörténet szakos tanár, ahol magas óra-
számban foglalkozik a diákokkal, és azt tartja, hogy a tanár-
nak önmagát is folyamatosan szinten kell tartania, mert ne-
ki kell abszolút profi módon korrigálni, irányítani tanítvá-
nyai munkáit.  

Nyaranta mûvésztelepeken vesz részt alkotóként, szer-
vezõként és vezetõként, Balatoncsicsón, Õrimagyarósdon,
Siklóson, Bajnán, Gyulán és Tihanyban. 

Technikai sokszínûség, tematikai változatosság, érzé-
keny látásmód jellemzi képeit. A látvány leképezése nála
soha nem objektív, inkább a nõi lélek finomságai felõl kö-

zelít a tartalomhoz. A színek, a fények, a formák telítõdnek
az érzelmek rezdüléseivel, számára a finomhangolású har-
móniák kitüntetett kifejezõeszközök. A hangulati hatások
az eszközhasználat módjában is megnyilvánulnak, melyek
olykor impresszionisztikusan, olykor expresszív erõvel je-
lennek meg. 

Képei között voltak klasszikus tanulmányrajzok, ame-
lyek szénnel, pasztellel, krétával készültek. Figyelemre mél-
tó részletgazdagság, áttûnõ fények és árnyékok, festõi elõ-
adásmód sugárzik belõlük. A következõ paravánokon na-
gyobb lélegzetû színes akvarellek, olajfestmények követ-
keznek, amelyek témája a bensõnkben élõ képek, érzések,
motívumok absztrakciói. Ezekben a mûvekben összegzõd-
nek a korábban végzett tanulmányok, látványélmények ta-
pasztalatai, konklúziói. A sorozatok darabjai egyfajta életér-
zés, mûvészi korszak lenyomatai.

Láthattuk a korábban készült, milliméterpapírra festett
kötött-hurkolt anyagokra álmodott textilterveit. A vonal-,
folt- és színritmusok ma is izgalmas elképzeléseket mutat-
nak a divattervezés, az egyedi iparmûvészeti alkotás terüle-
teirõl.
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Kísérleti alkotások fotódokumentációit is láthattuk. Ezek
a vizuális kísérletek az Iparmûvészeti Egyetemen készül-
tek, amelyek mindig valamilyen vizuális probléma körül
koncentrálódtak. Ilyen volt pl. a fotogram, a használati tár-
gyak önálló képi tartalmakkal való megtöltése, az esemény,
mint mûvészi kifejezési forma megrendezése és rögzítése,
a konceptuális alkotások létrehozása.

Emlékezetesek Székely Júlia friss ecsetkezelésû akva-
relljei, monochrom festményei.  

A válogatásban figurális kompozíciók szerepelnek: ezek
a néhány vonással megragadott arcképek, egészalakos
portrék, aktok igazi jellemábrázoló lélekrajzok, melyek ma-
gabiztos rajztudásról, festéstechnikáról adnak tanúbizony-
ságot. Meggyõzõdése, hogy a megfelelõ készségek elsajátí-
tásához ilyenfajta képeket is kell csinálni, mert mindennek
az alapja a sok-sok rajz, az aprólékos viszonyítások gyakor-
lása, a perspektíva tudatos alkalmazása. A tanítást is az al-
kotás részének tekinti, melyben a tanár látásmódja kihat a
gyerekekre és ez vissza is hat a tanár mûvészi személyisé-
gére, attitûdjeire.

A képeknek nincs konkrét címük, de érdekes feladat le-
het, hogy találjunk számukra megfelelõ képaláírásokat.
Székely Júlia számára az alkotás folyamata, a saját énjével
való találkozás érdekes felfedezését jelenti, azt, hogy hon-
nan hová jutottunk. Azok a lelki mélységek, amelyek az
évek során megtörténnek, elõkerülnek és visszaköszönnek
az alkotásokban. Ez a legfõbb dolog, mert mindig minden
kifejezési szándék visszajelzés-igény az ember számára.

Perényi Anna grafikusmûvész kiállítása 2015. április
10. és május 30. között volt.

A kiállítást Földi Péter Kossuth-díjas festõmûvész mutat-
ta be kitûnõ mûelemzõi szempontok szerint. Perényi Anna

pályáját a mûvészet iránti odaadó alázat, az elmélyült szak-
mai tudás, a tanítványok felé forduló szeretetteljes nyitott-
ság jellemzi. Készít egyedi és sokszorosított grafikákat, fest-
ményeket, tûzzománcokat. Mûvei sokszínûek, látásmódja
egyéni, folyamatosan megújuló. Így vall önmagáról: "30
évet töltöttem Szurdokpüspökiben, de Pásztón a Mikszáth
Gimnáziumban és a Rajeczky Mûvészeti Iskolában is taní-
tottam. Mindig nagyon fontos volt számomra a tehetséges
gyermekek fejlesztése. Több tanítványom országos pályá-
zatokon díjakat nyert, szerepelt. Úgy gondolom, grafikus
alkat vagyok, ezt a pasztelljeim is tükrözik. Sokféle techni-
ka érdekel és magam is találok ki új képépítési módokat."

Iskolagalériánk a jövõben is olyan kiállítások megrende-
zését tervezi, amelyek valamennyiünk számára pozitív ér-
zelmeket, hasznos tapasztalatot és értékes mûvészi él-
ményt jelenthetnek.Perényi Anna: Az út vége (linóleummetszet)

Földi Péter Kossuth-díjas festõmûvész és 
Perényi Anna grafikusmûvész 2015. április 10-én
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Iskolánkban sok rendez-
vény színesíti a hétköznapo-
kat. Ilyenek például a Bolyai
körök, ahol tudományokkal,
mûvészetekkel, sporttal kap-
csolatos elõadásokat, tanul-
mányi utak élménybeszá-
molóit hallgathatják meg ta-
nulóink.  Ezen kívül megren-
dezésre szokott kerülni egy
olyan Bolyai kör, amelyen a
kezdõ évfolyamosok mutat-
hatják be, miben is tehetsége-
sek. Az elõadók munkáját a

szaktanárok is segítik. A rendezvényeken rendszerint
iskolánk diákjai szerepelnek, akik színvonalas elõadá-
saikkal gazdagítják az érdeklõdõk ismereteit. A legjob-
bak bekerülnek a tudományos ülésszakra, amely során
lehetõségük van az egész iskola elõtt bemutatni mun-
kájukat. 

A Bolyai Tudományos ülésszak elõadásai
1. Egy gráfelméleti tétel játékos megközelítése Ba-

logh Márk 13. C, Kiss Csaba László 13. C, Simkó
Márton 12. B

2. A 10. francia-magyar diákcserérõl Betlehemi Vik-
tória 12. C, Krista Zsolt 12. C

3. A fény „fütyül” a klasszikus fizikára Balogh Márk
13. C, Palaticzky Júlia 13. C

4. A költészet ereje Simon Gréta 8. D

5. Meddig zuhan a forint árfolyama? Saját János 10.
D, Stork Gábor 10. D 

6. Breathtalkingnaturalphenomena Nagy Dóra 12. C
7. Az új színház Krista Zsolt 12. C
8. Színes a világ Pauló János 11.A
9. Löcherigaberlecker Baranyi Kristóf 9. A,

Somoskõi Soma 9. A
10. A vívás Barta Luca 9. KNy, Petróczy Dániel 11. B
11. Erin go BraghIrelandForever Oravecz Ákos 12. C
12. A Hubble ûrteleszkóp és utódja Dupák Gábor

12. C, Tamás Gergely 12. C
13. Legek az állatvilágban Lengyel Lilla 10. B
14. Heresy Árpád Lívia 12. C
15. Nevezetes középértékek Betlehemi Viktória 12.

C, Széles Antónia 12. C
16. Die Walpurgisnacht Dancsok Petra 12. C, Guszti

Eszter 12. C
17. A fantasy világa Bozó Luca 8. D, Oláh Orsolya 8.

D
18. Tudor fashion Tari Eszter 11. B
19. A szerelem kémiája Betlehemi Viktória 12. C 

Mûsorvezetõk: Oravecz Ákos 12. C és Viczián Rita
12. C. 
Közremûködnek: Holes Éva 8. D (oboa), Czene
Gertrúd 7. D (zongora)
Köszönjük a Bolyai kör vezetõtanárai- Viszóczky

Zsuzsanna és Herencsényiné Buchinger Mónika tanár-
nõk- egész éves munkáját.

A Bolyai körökrõl

Saját János



46

Mindennapjaink



47

Mindennapjaink

Mára már alig tudja valaki,
hogy ki is, mi is volt a Padli-
zsán csapat, olyan rég kezdõ-
dött az egész. Elevenen él ben-
nem a pillanat, amikor bekerül-
tem ebbe a csapatba, valamint,
amikor megnyertük a másfél
éven át tartó versenyt, és zárás-
ként Egerben töltöttünk egy
fantasztikus napot.

A Balassi Bálint Megyei
Könyvtár által szervezett
,,Nyisd ki a világot!"címû pro-
jekt 2014. február 27-én zárult

le. A programok befejezõdtek. Naivan azt hittük, ez jelen-
ti a Padlizsán csapat végét is. Ám igazgató úr kapott egy le-
velet a megyei könyvtártól, hogy csapatunk kiemelkedõ
teljesítményével nyert egy ajándék programot az iskola
számára. Ezáltal lehetõség nyílt arra, hogy 2014. szep-
tember 30-án a Padlizsán csapat, valamint az emelt ma-

gyarosok tanáraikkal és a megyei könyvtár dolgozóival
együtt részt vehessenek az általunk választott „Iroda-
lom a zenében – zene az irodalomban” címû elõadá-
son, ahol rövid opera és musical történetek hangzottak
el zenés részletekkel. Ebben az egy órában számos is-
mert és kevésbé ismert dallam is felcsendült. A zenetör-
ténet legnagyobbjainak mûveit élvezhettük, többek kö-
zött Mozart Valázsfuvolájából a Csengettyû áriát, Erkel
Ferenc Bánk bánjából a Hazám, hazám címû dalt, de
Kacsoh Pongrác János vitéz címû darabjából az Egy ró-
zsaszál dallamai sem maradhattak ki a repertoárból.
Végül Webber Az operaház fantomja és Bernstein
West Side Story címû musicalekbõl hallhattunk részle-
teket.

A Zeneiskola tanárai nagyszerû mûsort adtak. Len-
gyel Judit és Tóth Dávid hangjával bûvölte el a közön-
séget, Tóth Tibor hegedûn közremûködött.

Köszönjük a lehetõséget és a nagyszerû mûsort!
Úgy gondolom, ezzel a cikkel végleg lezárult a Pad-

lizsán csapat története.

Tanárként, magyartanár-
ként mindig arra törekszem,
törekszünk, hogy az irodalmat
megismertessük, megszeret-
tessük tanítványainkkal, hogy
olvasó emberekké váljanak,
nyitottakká a szépre, a jóra, az
igazra, az értékesre. A negy-
venöt perc sokszor nagyon ke-
vésnek bizonyul, hogy ebbõl
valamit meg tudjunk valósíta-
ni, ezért is ragadunk meg min-
den olyan alkalmat, amibõl di-
ákjaink tanulhatnak.

Egy ilyen lehetõségben volt
részünk az elmúlt tanév õszén, amikor Baranyi Ferenc
Kossuth- és József Attila-díjas magyar költõ, író, mûfordí-
tó fogadta el felkérésünket, és látogatott el iskolánkba. A
rendhagyó irodalomóra elõtt és után nekem is volt alkal-
mam beszélgetni a költõvel, az Emberrel. Tapasztalata, ke-
resetlen egyszerûsége és õszintesége azonnal megfogott.

Felidézte korábbi kapcsolatát a várossal, Salgótarjánnal,
hiszen a nyolcvanas években a Palócföld irodalmi folyóirat
fõszerkesztõje volt, így Nógrád megye mûvészeti életét is
alakíthatta. Szóba került a zene, a komolyzene, s annak a
költészetben, az életben betöltött szerepérõl is szóltunk.
Baranyi Ferenc az MTV zenei igazgatójaként éveken ke-
resztül rendezett zenei sorozatokat, mûsorokat, így for-
málta hallgatóságának komolyzenei mûveltségét.

A mûvészetek tudorával találkoztak az irodalomszere-
tõ, az írás, az egyéni önkifejezés e formája iránt fogékony
bolyais diákok és tanáraik a költõvel, aki sokak számára
meglepõ nyíltsággal, humorral fûszerezve vallott a költõ-
mesterség titkairól. 

Mit vittek magukkal, mit õriznek tanítványaink e rövid
találkozóból? Mindezekrõl tanúskodnak papírra vetett
gondolataik, élményeik, amelyek közül háromból muta-
tok itt meg gondolatsorokat.

„Bevallom, az elõadás elõtt még semmit sem tudtam
Baranyi Ferencrõl, így ez a kurta háromnegyed óra, amit
a társaságában tölthettem a többi irodalom iránt érdeklõ-
dõ diákkal, tele volt meglepetéssel. 

Az utolsó menet

Találkozás Baranyi Ferenccel

Kulhavi Nikoletta

Lékóné Lantos 
Zsuzsanna
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Fõleg arra csodálkoztam rá, miként képes egy ilyen
idõs bácsi elszórakoztatni egy teremnyi fiatalt. Tudásunk
növelése mellett még eltanulhattunk pár szónoki techni-
kát is, ha eléggé figyeltünk. Például többször idézett kü-
lönbözõ mûvekbõl, hogy alátámassza mondandóját. Az
idézetek nem csak magyarul, de francia és olasz nyelven
is elhangzottak. A figyelem fenntartása érdekében még
viccet is mesélt.

Megjegyezhetõ volt számomra a metafora magyaráza-
ta, miszerint minden ember (itt a költõ) azzal azonosítja a
fogalmat, ami a legközelebb áll a szívéhez. Késõbb, mikor
magyarórán tanultuk ezt a fogalmat, már nem kellett értel-
meznem, elég volt Baranyi úr elõadására gondolnom.

Másnap a barátaimmal néztünk tõle a könyvtárban
verseket, hogy még jobban megismerjük ezt a rendkívüli
embert, aki idõt tudott szakítani iskolánkra. Számomra
valódi élményt jelentett ez az elõadás.” /Tajti Kitti 12.c/

„…Néhány verse, amibõl idézett, nagyon dallamosak
voltak és szépek. Ezt nem elfogultságból mondom. Szere-
tem, ha valaki képes elhitetni a hallgatóval azt, hogy köny-
nyû volt megírni a verset, miközben tapasztalatok alapján
tudom mondani, mennyire nehézegyszerûnek tûnõ ver-
set írni.

Szóval én csak hálás vagyok azért, hogy volt lehetõsé-
gem ilyen programon részt venni – és habár mostanság

úgy érzem, nincs idõm írni ”, ez az elõadás rádöbbentett,
hogy az írásra, mindig kell, hogy legyen egy szabad per-
cünk.” /Guszti Ágnes 12.c/

„Rájöhetünk, hogy a költõ nem a fellegekbõl leszárma-
zott isteni lény. Nem. A költõ ugyanolyan halandó, mint te
vagy én. Csak egy aprócska valaki a szürke világban. De
mégis van egy kis különbség, mert a költõ akarva-akarat-
lan figyel mindenre, és észrevételeivel színezi ki a világot.
Vagyis észreveszi a világ színeit. És papírra veti, hogy a
többiek is láthassák.

Konklúzió: A költõ prizma, mely a világ fényét szivár-
ványra bontja. Észrevétel: Az egyszerû üvegbõl könnyen
lehet prizma.” /Török Péter 13.c/

Ahogy most begépeltem e sorokat, megerõsödtem ab-
ban, hogy van értelme a munkánknak, a szervezés fára-
dalmainak, a sok-sok negyvenöt perces órának. Vallom,
hogy a nevelésnek, az egyéniség formálásának sokféle for-
mája létezik, de közülük az irodalom, a mûvészetek az
élen járnak. Köszönöm diákjaink õszinte sorait.

Baranyi Ferencnek is köszönettel tartozunk, hiszen
azon a novemberi délelõtt kiszínezte szürke világun-
kat, tanított, élményt nyújtott – szebbé, gazdagabbá tet-
te életünket! A Bolyai ifjúsága és tanárai nevében kívá-
nok neki egészséget és erõt további munkájához s a
mindennapokhoz.

„Szeretlek, mint élni sze-
retnek/ halandók, amíg meg
nem halnak.” írja sûrû szen-
vedéllyel az Ódában József
Attila, az Ady utáni magyar
költészet méltán egyik legje-
lentõsebb alakja. A létezés pe-
rifériáján „hányattatva” meg-
érti és megérzi mindazt, amit
csak keveseknek sikerül; ez
az elvágyódás-élmény ké-
sõbb áthatja egész életmûvét
(elég a búcsúírásaként is ol-
vasható Íme, hát megleltem

hazámat címû 1937-es versére gondolni). 
József Attila az a költõ, aki úgy érezte, egész létezé-

sét vonják kétségbe születésének pillanatától kezdve.

Pontosan ez az öröktõl jelenlévõ melankólia az, ami
miatt olyan érzékenyen nyúlnak – tudják, csak így le-
het – költészetéhez mindenkori értelmezõi. Forgatják
és nézik, akár egy szõttest; beszélnek róla: mindig egy
részlet, egy új minta az egészben. Egy ilyen, eddig fel-
fedezetlen, ám kellõ érzékenységgel életre hívott alak-
zat volt a múlt tanévben rendezett József Attila elõadás
is: a rendhagyó órán egy másfajta alkotóportrét ismer-
hettünk meg, egy olyat, melynek vonásai kicsit külön-
böznek, kicsit kevésbé idézik a tankönyvek sorait. 

Az elõadás „egyszerûen és õszintén” rajzolta meg a
költõ arcának körvonalát: a gyermekéveket a maguk
nyers lényegében tárta elénk. Attila gyermekkora az
egyedüllét és elfeledettség árnyalatain haladt végig, ezt
elõadónk is kiemelte, akinek remek érzéke volt azon
dolgok hangsúlyozásához, amik megadják a minden-
kori arcképkarakterét. 

„AZ ÚTON SENKI, SENKI”
Egy rendhagyó irodalmi elõadás a Bolyai János Gimnáziumban

László Liza
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Az iskolai hagyományok-
hoz híven a 2014-es Gólyaava-
tót a tavalyi gyõztes rendezte
ebben az évben is. Osztályo-
mat, a mostani 9.C-t az a meg-
tiszteltetés érte, hogy e szerve-
zõk mi lehettünk – természete-
sen tavaly csak kemény mun-
ka árán tudtunk diadalmas-
kodni, nem az ölünkbe poty-
tyant ez a tisztség. 

Az idei esemény elõkészü-
letei már az angliai tanul-
mányútról hazafelé megkez-

dõdtek, bõ egy hónappal az elõtt, hogy a kis gólyák
akármit is érzékelhettek volna ebbõl. Elsõ feladatként ki
kellett választanunk azt, hogy vajon minek is öltöztes-
sük a diákokat. A választás hosszas huzavona után a
Pán Péter szereplõire (7. D), a népszerû Szulejmán so-
rozat törökjeire (9.KNy), illetve bajor sörhuszárokra (9.
A) esett. Ezután a feladatok kidolgozására került sor,
ahol az elsõdleges szempont a szívásfaktor minél maga-
sabbra tétele volt egy kis kreativitással megfûszerezve.
Miután az osztály ebben is kiegyezett kihelyeztük a pla-
kátot az iskola ajtajára, amit a gólyák nagy elánnal meg-
rohamoztak. Itt szembesültek a kezdõ évfolyamos diá-
kok azzal a ténnyel, hogy nem elég, hogy a gólyaavató
napján nem fogjuk õket békén hagyni, hanem elõre
még videót is kell forgatniuk, sütit sütniük stb. 

A nagy nap reggelén elõször a Fõ téren kellett egy
rögtönzött reggeli tornán részt venniük, ahol a mi osz-
tályunk lányai játszhatták a tesitanár szerepét, mint va-
lami fitnesz guruk. Amint ezt letudták, az osztályoknak
egy feltûnõen hosszú útvonalon kellett visszatérniük a
suliba. Délelõtt ugyanúgy oktatás volt nekik is, melyet a
teljesen normális, megszokott, mai divatnak megfelelõ
tündér és janicsár ruháikban kellett végig ülniük. Azon-
ban, hogy elismerjük, hogy milyen sokat fáradtak ruhá-
ikkal, pontoztuk azokat… Ja, nem. Mégse. Csak levon-
tunk néhány pontot, ha nem találtuk megfelelõnek azo-
kat. A kedvesség határtalan.

Az órák közötti szünetekben a gólyák karaokeval szó-
rakoztatták az iskola népét. Természetesen a szórakozás
ebben az esetben nem a kiröhögést jelentette, hanem a
magas színvonalú elõadások élvezetét. 

Az igazi szívatás csak a jelvényavató ünnepély után
kezdõdött, ahol jómagam elõször felkonferáltam a zsûrit,
a kezdõ osztályok levonulását, majd a 9.C osztályét. Ez-

Gólyaavató 2014

Mondják, egy alkotót saját világának határain belül
érdemes elõször vizsgálni, hiszen az arc is saját fényé-
tõl ragyog, de mégis: honnan ez a természetesség, ez a
fénytörés? A felmenõktõl, a rokonoktól, a gyermekkor
elõtti önmagunkról való nem-tudás korszakából. Aho-
gyan az elõadás haladt a befejezés felé, úgy lett egyre
fontosabb ez az eddig elhallgatott megállapítás. Hogy
számtalan dolog és érzelem, ami meghatározó volt Jó-
zsef Attila életében, visszavezethetõ családjára: anyja
és apja kapcsolatára, testvéreinek sorsára (is). 

Az elõadás tulajdonképpeni középpontja tehát ez
volt: figyeljük meg, mennyire visszavonhatatlanul kö-
tõdik az ember nem csak a külvilághoz (azon keresztül
pedig folyton, és megszakíthatatlanul saját magához),

hanem azokhoz is, akiken keresztül belevetõdött
mindebbe a sûrû álmodásba.

Másfél órányi álmodás, másfél órányi lassú fürké-
szése ennek a roppant arcnak. A végén pedig az Óda
sorai (Latinovits elõadásában) mesélték el mindenki
helyett azt, hogy egyetlen találkozásból is születhet egy
idõn kívülre szánt lenyomat, miközben a szív szokja a
csendet, egyre könnyebben haladva az úton, ahol a csa-
lád fel-feltûnõ emlékei kísérik a vándor eltûnõ alakját.

(Fontos megjegyeznem, hogy ez az elõadás nem jö-
hetett volna létre Holesné Csige Ilona tanárnõ közremû-
ködése nélkül- ezúton is köszönik neki a végzõs évfo-
lyam magyar fakultációs tanulói, valamint mindenki
más, akinek alkalma nyílt meghallgatni az elõadást.)

Szénási Benedek



után egy rövid ismertetõ következett a délután programja-
ival kapcsolatban. A diákok nem tûntek különösebben ré-
mültnek a feladatok felsorolása közben. Rosszul tették.

Jobban féltek volna, ha tudják, hogy tojásokat kell
majd széttörniük a fejükön, meglehetõsen formás kerek
tálakban búvárkodniuk a fejükkel vagy valamilyen fura ét-
ket megkóstolniuk a'la Hegedûs Krisztián, majd kitalálni a
feltehetõleg nem romlott összetevõit. Viccet félretéve, nem
volt romlott, csak „érdekes”. Ettõl eltekintve a sláger feladat
egyértelmûen az volt, amikor a diákok szerelmet vallottak
a tanároknak, ez hatalmas sikert aratott.

Az est végéhez közeledve megválasztottuk a Gólyaki-
rályt és Gólyakirálynõt, miközben a pontok összesítését
végezte a zsûri.

A bevett szokásokhoz híven a gyõztes osztály nevének
kihirdetését a lehetõ legtovább húztam. Mielõtt meglin-
cseltek volna gólyák felkiáltottam: a nyertes a 9.A!

Mátrainé Petró Tímea tanárnõ osztálya felugrott és
hangos ordítással megrohanta a színpadot, hogy átvegyék
a gyõztesnek járó díjat és a jogot, hogy jövõre õk rendez-
hessék meg ezt az eseményt. Mindenki tudja, hogy csak a
második dologra fájt a foguk. Kis gonoszak. 

Czene Éva tanárnõ osztálya, a 9.KNy egy 2. hellyel elé-
gedhetett meg. Még Sóvári tanár úr hetedikesei takaríthat-
tak. 

Így nézett ki tehát a 2014-es gólyaavató, remélem a
résztvevõk is hasonlóan élvezték, mint mi, a rendezõk.
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Szülõk-Nevelõk bálja 
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Már az ókori görögök is
tudták, hogy a jó társaság iste-
ni adomány. Tudják ezt a Bo-
lyai nevet viselõ Kárpát-me-
dencei testvériskolák is. Ezért
szervezik meg találkozójukat
minden évben, immár 14. alka-
lommal. Nekünk, salgótarjáni
bolyaisoknak nagy örömünkre
szolgált, hogy az idén újra mi
lehettünk a házigazdák. 

A Bolyai nevet viselõ Kár-
pát-medencei középiskolák
szövetsége a két Bolyai kultu-
szának ápolására jött létre. A
Kárpát-medencében 9 középis-
kola viseli a Bolyai nevet. Bel-

sõ-Magyarországon Mosonmagyaróvár, Szombathely,
Kecskemét, Ócsa, Budapest XIII. kerület és Salgótarján.

Külsõ-magyarországon pedig Ukrajnában Aknaszlatina,
Szerbiában Zenta és Romániában Marosvásárhely (õk vi-
selik egyedül Bolyai Farkas nevét). Egy bevett sorrend sze-

A jó társaság isteni adomány
XIV. Bolyai Iskolák Találkozója, Salgótarján

2015. március 26-29.

Sóvári László
magyar nyelv és 

irodalom – történelem
szakos tanár

Székyné dr. Sztrémi Melinda, mint a találkozó 
egyik korai motorja köszönti a vendégeket
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rint minden évben más iskola látja vendégül a többi isko-
la küldöttségeit (5 diák + 3 tanár). 

Az idén a „palóc Olümposz”, a Karancs tövében, a
völgyvárosban, Salgótarjánban rendeztük a XIV. Találko-
zót. Izgultunk, hogy az ukrajnai polgárháború okozta
nem kis nehézségek miatt vajon az aknaszlatinaiak el tud-
nak-e jönni. Nagy örömünkre hõsiesen (ehhez most szó
szerinti hõsiesség kellett!) leküzdöttek minden akadályt.

Minden találkozónak van valami mindnyájunkat
érintõ témája. Az idén ez az iskolai diákönkormányza-
tok mûködése volt. Elõzetes feladatban 5 perces kisfil-
met kellet készítenie a diákcsapatoknak, amely bemu-
tatja az iskolájukban mûködõ diákönkormányzatot. A
diákcsapatok között sokrétû, nemes vetélkedés zajlott.
Többek között megmérettettek a matematika, a sport,
az ügyességi játékok, a helytörténet, a kisfilmkészítés,
a zene és az élõ elõadás területén is. Mosonmagyaró-
vár, Marosvásárhely, és Kecskemét csapatai kimagasló-
an informatív és szellemes videofilmekkel mutatták be
diákönkormányzatuk mûködését. Zenta diákjai a ma-
tematika területén arattak egyértelmû sikert. Az össze-

sített végeredmény szerint Szombathely diákjai végez-
tek az elsõ helyen.

A küldöttségek közös kiránduláson nézhették meg a
Salgótarján fölött magasodó Salgói várat, illetve az ipoly-
tarnóci õsmaradványokat. Itt nemcsak a 20 millió éves ál-
latlábnyomok láthatók, hanem 3D-s vetítésben a környék
akkori képe is. Ez az attrakció mindenkit elvarázsolt.

A Bolyai-iskolák találkozóján ismét bebizonyosodott,
hogy a név kötelez: a névadó nyomdokait követve vala-
mennyi iskola elsõdleges céljának tekinti a tehetséggondo-
zást, a diákok személyiségének széleskörû kibontakozta-
tását és a közösséggé formálást.

Ahogyan korábban is történt, a külhoni területekrõl ér-
kezõ csapatok részvétele õszintén elmélyíti az összetarto-
zás érzését. Aknaszlatináról, az ukrajnai háború által köz-
vetlenül is érintett településrõl, a Bolyai János Általános és
Középiskola diákjai megindító kisfilmet hoztak maguk-
kal, akik látták, nem felejtik el.

A Bolyai nevet viselõ iskolák találkozója ily módon a
Bolyai-kultusz ápolásán túl a kulturális nemzetegyesítés,
nemzetmegtartás fontos mozaikja is.

Verseny az új laborban A gyõztes szombathelyi csapat
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,,A 2013-as Diáknapot nem
más nyerte, mint a 10. B osz-
tály!” – hangozott el a mondat,
amelyre 24 Hupikék tör-
pikének öltözött diák szaladt
fel a színpadra, hatalmas
örömmel az arcukon. Ez volt
az az év, amikor nagy küzdel-
mek árán megnyertük a Diák-
napot és elnyertük annak ren-
dezési jogát.

Szinte azonnal hozzálát-
tunk a munkálatokhoz, ami
nem kis fáradsággal járt. Elsõd-

leges célunk az volt, hogy valami újat, valami egészen
mást csináljunk. Olyan diáknapot szerettünk volna ren-
dezni, ahol mindenki jól érzi magát. 

Az elsõ változtatásunk a Diáknap idõpontja volt. Java-
soltuk, hogy inkább tavasszal kerüljön megrendezésre,
mivel akkor valamivel jobb idõ van és a városi feladatok-
nál sem kell mindenkinek tetõtõl talpig bebugyolálva sza-
ladgálni. Ezzel persze mi is nyertünk egy kis idõt az elõ-
készületekhez. A szervezkedéshez, ötleteléshez már nyá-
ron hozzákezdtünk. Facebook csoportunkba mindenki
lelkesen gyûjtögette az ötleteket.

A téma kiválasztás bizonyult a legnehezebb feladat-
nak. Rengeteg terv készült, alig tudtunk választani. Olyat
szerettünk volna, ami igazán illik a Diáknaphoz, az osztá-
lyunkhoz és nem utolsó sorban a dátumhoz, hiszen a Di-
áknap április elsõ napjára esett. Végül döntöttünk: Színek
és formák. Sokak számára igen egyszerûnek és unalmas-
nak tûnhetett a téma, de tudtuk, hogy ez igazán színessé
varázsolná az egész iskolát. A díszítéssel is vidám és fel-
hõtlen légkört próbáltunk teremteni. A színes lufik és a
sok forma igazán feldobta az aula zord falait. Természete-
sen elõzetes feladatként minden osztálynak sütnie kellett
valami finomságot, hogy meg ne éhezzünk a hosszú szer-
vezés alatt.

Szintén nagy fejtörést okozott a feladatok kitalálása, hi-
szen a 4 évünk alatt rengetegféle feladatot láttunk és pró-
báltunk ki. Nagy kihívást jelentett, hogy új, teljesen más
próbatételeket találjunk ki.

Az elsõ két feladat az osztályteremben zajlott. Az elsõ
feladatban a diákoknak ki kellett találni, hogy melyik tanár
hangját hallják az iskolarádióban. Persze nehezítéskép-

pen egy kicsit torzítottunk a felvételeken.  A második fel-
adatban az osztályoknak 10 percen belül ki kellett jutni az
osztályterembõl. A tanároknak szintén meg kellett birkóz-
niuk ezzel a feladattal. Mind a diákok, mind a tanárok si-
keresen vették ezt az akadályt. 

A diáknap az aulában folytatódott tovább. A babakvíz
után szétszéledtek az osztályok, hiszen négy különbözõ
helyszínen zajlott a diáknap. Az aulában folytatódtak a
viccesebbnél viccesebb feladatok, mint például a gyertya-
oltás fecskendõvel. A tornateremben a fiúk, illetve több
bátor lány is próbára tehette erejét a kötélhúzásnál. A ta-
nulók hangosan bíztatták a saját csapatukat. A 12. B osz-
tály fiúit bíztató Marika néni volt a leghangosabb a torna-
teremben.

Az udvaron is megkezdõdtek a versenyek. A zsákban
futástól kezdve az olajos lufi dobálásig minden látható volt.
Közben a 4 fõs csapatok állomástól állomásra meneteltek
a városban, hogy teljesítsék a leghosszabbnak bizonyuló
feladatot. A tantermekben különbözõ logikai feladatokkal
küzdöttek a csapatok.

Az aulában az élõteke után következett a legnagyobb
népszerûségnek örvendõ feladat, a fiúhastánc. Ocsovszki
Ditta vezetésével 12 haspólóba öltözött fiú próbálkozott
több-kevesebb sikerrel leutánozni a mozdulatokat. Az
utolsó feladat mindenki arcára hatalmas mosolyt csalt. 

A hastánc után a zsûri visszavonult, hogy összeadja a
pontokat és kihirdesse a gyõztest. 

A döntés meghozatala közben az iskola nagyrésze tán-
colt és énekelt az aulában, valamint az osztályunk fiúi a
végzõs fiúkkal, valamit Hegedûs Krisztián tanár úrral küz-
dött meg a foci pályán.

Végül megszületett az eredmény. A 2016-os diáknap
rendezési jogát a 11. A osztály nyerte el. Ám figyelembe
véve, hogy a szervezés közben háttérbe szorulna tanulá-
suk, a Diákönkormányzat veszi át a rendezési jogot. Ilyen
még nem volt az iskolában. Úgy gondolom, valamennyien
kíváncsian várjuk, hogyan alakul a diáknap a DÖK általi
szervezésben. Végül szeretném megköszönni osztályfõ-
nökünknek, Zsuzsa néninek, a tanároknak és valamennyi
közremûködõnek a diáknap szervezéséhez nyújtott segít-
ségüket. Nélkülük nem lett volna ilyen sikeres a 2015. évi
Diáknap.

(A fotókat Tóth András 9. KNy osztályos tanuló készí-
tette.)

Diáknap a 2014-2015-ös tanévben

Kulhavi Nikoletta
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Pedagógusnap

Fõzõverseny
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Sportbemutató és versenyek a fõzõnapon
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Egy szokványos pénteki
nap volt január 23-a a Bolyai
János Gimnáziumban, de a
délután elérkeztével iskolai
egyenruhába öltözött diákok,
díszített aula és szervezõ taná-
rok kavalkádja várta a megye
több általános iskolájából érke-
zõ vetélkedõ csapatokat.

Összesen kilenc csapat ér-
kezett a salgótarjáni Gagarin-
ból, a Kodályból, továbbá Pász-
tóról és Csécsérõl, hogy bemu-
tassák, milyen jól ismerik a

skót kultúrát és történelmet. Sokan közülük is hagyomá-
nyos skóciai öltözékkel érkeztek, továbbá elõzetesen elké-
szített pályamunkáikkal, melyek között kézzel rajzolt tér-
képet, egy teljes skót ruházatot, posztereket, makettet is
találhatott a zsûri, akiknek három tanári és két diák tagja
ezeket pontozta a verseny megkezdése elõtt.

Még a két mûsorvezetõ is tradicionális ruhában kö-
szöntötte – természetesen angol nyelven – az idén immá-
ron tízedik alkalommal megrendezett vetélkedõre érke-
zett versenyzõket. Feszült csend és izgatott arcok jelezték,
hogy minden készen áll a kezdésre.

A helyszínen végrehajtott feladatok között szere-
pelt a képfelismerés, hallásértés, vaktérképes feladat,
s felváltva minden csapat elõadta egy bizonyos törté-
nelmi alakkal vagy eseménnyel kapcsolatos prezen-
tációját is. Az elõzõ évekre visszatekintve fejlõdést
tapasztalt a zsûri, a diákok egyre inkább otthon ér-
zik magukat az angol nyelv használatában. Volt, aki
például megelevenített egy, a mozivászonról ismert
film kapcsán elhíresült jelenetet is, kijelenthetjük te-

hát, ötletes elõadásokkal készültek ezúttal is a ver-
senyzõk.

Mindez a felkészültség az eredményben is megmutat-
kozott, két csapat holtversenyben végzett, az elsõ két he-
lyezettet pedig mindössze egyetlen pont választotta el egy-
mástól. Az elsõ helyezett a Pásztói Általános Iskola egyik
csapata volt, melynek tagjai: Szepesi Noel, Pécsi Gerda,
Tóth Valter, Tóth Nikoletta. Felkészítõ tanáruk Szabóné
Ádám Marianna. A második helyezett a csécsei Fráter Er-
zsébet Általános iskola csapata lett, melynek tagjai Mátrai
Dorka, Stefán Annamária, Barna Jázmin, Brown Zita. Fel-
készítõjük Brown Mária volt. A harmadik helyezést a
Pásztói Általános Iskola másik csapata érte el, a csapat tag-
jai Táborszki Dominika, Sõregi Viktória, Pusztai Karina,
Toldi Réka. Felkészítõ tanáruk Gömbicz Nándorné volt.

Ez az immár évtizedes hagyomány pedig tovább foly-
tatódik, reméljük az elkövetkezendõ években is legalább
ilyen lelkesedéssel és tudással rendelkezõ diákok érkez-
nek majd a Bolyai János Gimnázium falai közé, megmu-
tatva tehetségüket, rátermettségüket és érdeklõdésüket a
skót kultúra iránt, ezzel a vetélkedõvel is fejlesztve nyelv-
készségüket és mûveltségüket.

Találkozzunk jövõre is!

10 éves civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban – skót szoknyában

Krista Zsolt
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2015. március 7-én reggel 9
órakor izgatottan készült isko-
lánkban kb. 30 diákunk és a
szervezõ angol nyelvtanárok a
versenyzõ csapatok fogadásá-
ra. Ekkor került ugyanis sor a
XII. országos angol nyelvû cél-
nyelvi civilizációs vetélkedõre,
amelyet az ország angol-ma-
gyar két tanítási nyelvû közép-
iskolái számára hirdettünk
meg. A Bolyaiban már másod-
szor került sor ilyen esemény-
re, mivel az elõzõ tanévben is-
mét a mi tanítványaink hozták
el a serleget Székesfehérvárról,

a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Iskolából. 
Ez alakalommal a vetélkedõ témája az 1750 és 1800 kö-

zötti idõszak volt Nagy Britanniában és az USA-ban. Ez
felölelte az USA-ban többek között az Amerikai független-
ségi háború idõszakát és Nagy Britanniában II. és III.
György uralkodásának idejét, valamint a második ipari
forradalom korszakát. A diákoknak a korszak ismeretérõl
kellett számot adniuk történelmi, irodalmi, mûvészeti, ter-
mészettudományos és technikai témakörökben. 

Háromfõs csapatok vetélkedtek, akik az ország külön-
bözõ részeibõl érkeztek. Így pl. Kecskemétrõl, Gyõrbõl,
Sárospatakról, Debrecenbõl, Szolnokról, Balatonalmádi-
ból és Budapestrõl. 

Délelõtt hallásértési és írásbeli teszt feladatokkal kezdõ-
dött a megmérettetés. Ebéd után a történelmi korszakból
kiválasztott jellegzetes esemény vagy történelmi személyi-
ség bemutatásával folytatódott a színpadon. Az ötperces
elõadások többsége lenyûgözõ volt, ami arról adott tanú-
bizonyságot, hogy nem csak nyelvileg jól felkészültek a
szereplõk, hanem sokszor igen nagy tehetséggel adnak
elõ. A bemutatók témái kiterjedtek többek között az Ame-
rikai függetlenségi háború különbözõ eseményeire, a
Bostoni teadélutánra, George Washingtonra és az ipari for-
radalom vívmányaira.

A jó hangulatban lezajlott versengés után türelmet-
lenül várták az eredményhirdetést. A zsûri tagjai -
Gedõcziné Berger Mária, Batki Arnold, Luke Skeen

Országos angol nyelvû civilizációs vetélkedõ 
a Bolyaiban másodszor

Zsiveráné 
Fekete Borbála 

szervezõ
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(anyanyelvi lektor), Deák Bence, és Balya Ádám (13. c
osztályos tanulók, akik a múlt évben a gyõztes csapat
tagjai voltak) - meghozták döntésüket, mely szerint,

igen szoros versenyben egy ponttal megelõzve a máso-
dik helyezettet, a Budai Középiskola csapata lett az el-
sõ. A csapat tagjai: Kalina Bence, Balkus Balázs, Földesi
Ádám Gábor, Erdélyi Dorina Georgina. Felkészítõ taná-
ruk Pusztai Balázs. Második helyen végzett a Magyar-
Angol Tannyelvû Gimnázium csapata Balatonalmádi-
ból. A csapat tagjai: Makki Boglárka, Sánta Krisztina,
Tira Klaudia. Felkészítõ tanáruk Neveda Réka. Harma-
dikok lettek a Debreceni Ady Endre Gimnázium diák-
jai- Donáth Anna, Kõszegi Boglárka, Varga Dávid, aki-
ket Farkas Rita tanárnõ készített fel.

A hagyomány szerint a nyertes iskola rendezi a ver-
senyt a következõ tanévben, tehát 2016-ban a Budai Kö-
zépiskolában fognak versengeni az angol-magyar két taní-
tási nyelvû középiskolák diákjai.

A laborpályázathoz kapcso-
lódóan két vetélkedõt is szer-
veztünk 2015 januárjában. Az
elsõt 2015.01.15-én a pályázat-
ba bevont általános iskolások
számára, a másodikat 2015.
01.19-én a salgótarjáni középis-
kolásoknak. Mindkét alkalom-
mal hét feladatot kellett a 4 fõs
csapatoknak a laborokban
megoldaniuk, illetve elõzetes
feladat is volt: Cartesius-búvár
készítése. 

A verseny során biológiai,
fizikai és kémiai kísérleteket

kellett a csapatoknak elvégezniük. Biológiából a diákok

mikroszkópos vizsgálat segítségével vázmaradványokat
azonosítottak. A fizikai kísérlet során oldatok vezetõké-
pességét mérték, kémiából pedig különbözõ vízminták
keménységét vizsgálták reagensek segítségével. A kísérle-
tezõs feladatokat elméleti kérdések, tesztek, keresztrejt-
vény, képfelismerés, kísérletelemzés tarkította.  

A csapatok megszeppenve foglalták el helyüket a la-
borasztaloknál, hiszen önállóan kellett a kísérleteket el-
végezniük. De a kísérletleírások nagyon egyértelmû és
egyszerû utasításokat adtak, már az elsõ feladat elvég-
zése közben kiderült, hogy nincs mitõl tartaniuk,
örömmel, jó hangulatban zajlott a verseny. Az elége-
dettség fokozódott, amikor kiderült, hogy az elsõ és má-
sodik helyezett csapat minden tagja egy-egy tabletet
kapott jutalmul, de minden résztvevõ diák is értékes
ajándékokat vihetett haza. 

Vetélkedõk a laborban

Soósné Axmann 
Zsuzsanna
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Az általános iskolák versenyének helyezettjei:
1. helyezett: Kodály Zoltán Általános Iskola
2. helyezett: Gagarin Általános Iskola
3. helyezett: Dornyay Általános Iskola
Néhány kép a versenyrõl:
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A középiskolások versenyének helyezettjei:
1. helyezett: Madách Imre Gimnázium csapata
2. helyezett: Bolyai János Gimnázium csapata
3. helyezett: KÖZGÉ Pajkos Pingvinek nevû csapata

2015. március 27-én délután egy újabb vetélkedõ zaj-
lott a laborokban, a Bolyai nevet viselõ iskolák találkozója
során a csapatok összemérhették természettudományos
tudásukat is. Ezen a vetélkedõn a kísérleteken volt a hang-
súly;fizika, biológiai és kémiai kísérleteket végeztek a csa-
patok. A végeredmény a következõ:

I. helyezett: Szombathely csapata
II. helyezet: iskolánk csapata 
III. helyezett: Budapest csapata lett.
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Nagy öröm volt számunkra megrendezni ezeket a vetélkedõket, hiszen ezzel is népszerûsíthettük a természettudo-
mányokat.
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Tavaly szeptemberben,
mint minden évben, ismét
megrendezésre került az angli-
ai tanulmányi kirándulás. Egy
pénteki napon, sok-sok várako-
zás után, megkezdtük hosszú
utunkat a dél-angliai
Barnstaple-be.

Számtalan buszon töltött
óra után végül megérkeztünk
elsõ megállónkhoz, Belgium
fõvárosába, Brüsszelbe. Itt
egyenesen a fõ térre mentünk,
ami a város egyik legnevezete-

sebb turistalátványossága. Néhány óra szabadidõ után
folytattuk utunkat, de még mielõtt elhagytuk volna a vá-
rost, megtekinthettük az 1958-as világkiállításra készült
Atomiumot. Utunk Franciaországba, Calaisba vezetett. Az
itteni tranzitszállás ráfért mindenkire, végre rázkódás-
mentes pihenésben lehetett részünk.

Másnap, kompra szállva elhagytuk a kontinenst. Egy
órás hajóút után megpillanthattuk a szigetországi Dover
fehér szikláit. Elsõ és egyik legkülönlegesebb angliai látni-
valónk a Stonehenge misztikus kõtömbjei voltak. Izga-

lommal, vegyes kételyekkel érkeztünk meg Barnstaple-be,
kíváncsian vártuk a szállásadó családokkal történõ találko-
zást. Tipikus angol lakásokban pihenhettük ki az elkövet-
kezõ hét fáradalmait.

Állandó programként reggeltõl délig a helyi SOL iskola
interaktív nyelvi óráin okosodtunk. A nap egyéb részében
idegenvezetõk útmutatásával ismerkedtünk meg a me-
gyén belül található látnivalókkal. Külön kiemelném
Tomot, aki megjelenésével és stílusával igazi arisztokrata
benyomását keltette. Az elkövetkezõ napokban számos,
Devon megyei kisváros nevezetességeit fedeztük fel és
egyik nap megmártóztunk az Atlanti-óceán dermesztõ vi-
zében is. Kellemes élményekkel gazdagodva köszöntünk
el Barnstaple-tõl.

Irány London!  Itt végre igazi világvárosi látnivalók vár-
tak minket. Megtekintettük a Madam Tussaud's panopti-
kum élethû viaszfiguráit, felültünk a London Eye giganti-
kus óriáskerekére, s megcsodáltuk a belvárosi látványos-
ságokat, többek közt a Buckingham palotát, a Trafalgar-
teret és a Big Ben világhírû óratornyát.

Az elkövetkezõ másfél nap az utazás jegyében telt el.
Nagyon sok szép és kellemes élményt éltünk meg, de

ránk is igaz volt a szakállas közhely: mindenhol jó, de a
legjobb otthon!

Angliai tanulmányút 2014

Dúzs Miklós 
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A francia-svájci határ
mentén fekvõ kisváros,
Pontarlier Xavier Marmier
nevét viselõ gimnáziumával
immár 23 éve tart a testvéris-
kolai kapcsolatunk. Így 2 illet-
ve 3 évente iskolánk francia
nyelvet tanuló diákjai kétszer
egy hét keretében, hasonló
korú és érdeklõdésû francia
diákokkal együtt gyakorol-
hatják ezt a szép nyelvet és
fedezhetik fel Franche-Comté
tartomány és a Jura hegység
természeti és kulturális szép-
ségeit illetve Svájc és a Genfi-
tó vidékének csodaszép tájait.
Természetesen betekintést

nyerhetnek a magyar diákok a francia iskolarendszerbe
is egy-egy tanítási óra és foglalkozás keretében, vala-
mint egy héten keresztül egy francia család hétköznap-
jait, szokásait és a méltán híres francia gasztronómia
ételkülönlegességeit is megismerhetik.

A diákcsere egyik legnagyobb elõnyének és hoza-
dékának a civilizációs ismereteken kívül a nyelvgya-
korlást tartom, a különbözõ nyelvi kompetenciák fej-
lesztését célnyelvi környezetben, a diákcsere elõtt,
közben és után, s természetesen az emberi kapcsola-
tokat, a barátságok kötõdését, melyet semmilyen
szervezett turistaút vagy tanulmányút sem tud lehe-
tõvé tenni, ezt csak a csere során élheti át diák és ta-
nár. A magyarországi vendégfogadás során pedig a
francia diákok ismerhetik meg a magyar vendégszere-
tetet, hazánk egy-egy szép vidékét, s természetesen is-
kolánkat, s a benne folyó munkát. A baráti találkozók
pedig folytatódnak a nyári szünetben francia és ma-
gyar diákok és családok között.

Mi motiválja mind a mai napig a diákcsere kap-
csolatot, vajon miben áll a sikere?

Magyar oldalról természetesen a nyelvtanulás és a
francia nyelvhez köthetõ civilizációs ismeretek megis-
merése az elsõdleges motiváló tényezõ. Éveken keresz-
tül környezetvédelmi témában is együtt dolgoztunk
francia testvériskolánkkal. A fenntartható fejlõdés kü-
lönbözõ aspektusait ismerhettük meg: a környezetvé-
delmet, energiatakarékosságot, az ökológiai lábnyom
kiszámítását, a hulladékgazdálkodást és újrahasznosí-
tást, az ökoházakat, az emberi szolidaritást, a méltá-
nyos kereskedelmet. Tanulóink hasznos gyakorlati pél-
dákat láttak fenntartható fejlõdés megvalósítására.
Francia részrõl pedig egy másik, közép-kelet európai
ország megismerése a cél, a multikulturális Európa egy
másik szegletének felfedezése.

A legutóbbi két diákcserében fõleg a természeti és
kulturális emlékekre, a fekvésében hasonló két határ
menti régió: Franche-Comté és Nógrád megye értékei-
re helyeztük a hangsúlyt.

A 23 éves történetünk során a diákok közötti kap-
csolattartás követte a technikai fejlõdést, s mára már in-
kább az elektronikus levelezés jellemzõ és természete-
sen a Facebook kapcsolat. A lényeg két tizenéves diák
barátságán, baráti kapcsolatán van.

Erre a diákcserére nem nehéz diákokat toborozni a
francia kollégáknak, annyira jó híre van a kinti diákok
között. A Bolyais francia nyelvet tanuló diákok is min-
dig nagy számban és lelkesen vesznek részt a diákcse-
rékben.

A mostani, tízedik diákcserében is mind a magyar,
mind a francia fél részérõl 36-36 diák és 3-3 szervezõ
tanár vett részt. Ez utóbbiak szakja is hasonló volt: tör-
ténelem, földrajz és angol nyelv.

S mitõl sikeres a francia-magyar diákcsere?
Rugalmasság, alkalmazkodóképesség, nyitottság,

érdeklõdés, együttmûködés, barátság: ezek azok a
kulcsszavak, amelyekben tanári és diák szinten a siker
titkát látom, s már többször megfogalmaztam.

Hasonló korú, hasonló érdeklõdésû diákok alkotnak
párt, lesznek cserepartnerek, franciául corres-ek. Erre

A 2014/2015-ös tanév francia diákcseréje
23 éves évfordulóját ünnepelte a francia-magyar diákcsere

Motiváció, élmények, barátságokés képek a francia-magyar testvériskolai kapcsolatról, 
s a tízedik alkalommal megszervezett diákcserérõl

Kétszer egy hét krónikája

Dembrovszky
Zsuzsanna

a diákcsere felelõse
francia nyelvi 

tantárgygondozó
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mindketten: a francia fõszervezõ, s én is nagyon figye-
lünk. Hiszen két tizenéves fiatal találkozásakor termé-
szetesen a zenei ízlés éppúgy téma, mint a sport és sze-
relem, s ez így van rendjén. A személyes találkozó elõtt
– a levelezés során – megismerik egymást a cserepart-
nerek, nem az ismeretlenbe indulunk. Mindenkit ér-
deklõdési körének megfelelõ programokra visznek a
családok, s persze az esti közös együttlétek is barátság-
építõk.

Nyelvtanulás szempontjából óriási a csere jelentõsé-
ge, hiszen célnyelvi környezetben fejleszthetõ a tanult
francia nyelv. Minden családnál egy magyar diák van,
így lehetõség sincs magyarul beszélni. A beszédkész-
ség terén hamar „átszakadnak a gátak”, nagy a fejlõdés
éppúgy, mint a beszédértés terén, a kint tartózkodá-
sunk legalább napi 16-18 órás nyelvgyakorlatot jelent.

Az élményekben gazdag tanulás pedig lendületet ad
az otthoni folytatáshoz: érettségihez, nyelvvizsgához.

Élmények, barátságok, emlékek és képek a
10. francia-magyar diákcserérõl

Az emlékeket elõször Christiane Romand tanárnõ
idézi fel, aki közel 20 éve a diákcsere felelõse francia ol-
dalon, s akinek az áldozatos szervezõmunkája nélkül a
cserék nem jöhettek volna létre.

Majd diákjaink számolnak be a 2014/2015-ös cse-
re franciaországi élményeirõl és a vendégfogadás
eseményeirõl. Ezután egy kis csokorba szedett diák-
véleményt olvashatunk a legutóbbi diákcserérõl, a
tapasztalatokról, arról az egyedülálló hangulatról,
ami a cseréket jellemzi, amit látni és átélni kell. Vé-
gezetül pedig a diákok által készített fényképek il-
lusztrálják a beszámolónkat.

21-27 mars 2015
Les Pontissaliens décou-

vrent Salgótarján

Ou plutôt les Français de
Pontarlier découvrent la
Hongrie et les Hongrois. C'est
plus juste de le dire ainsi,
parce que les lycéens (et
l'essentiel des profs) ne con-
naissaient ni ce pays, ni l'in-
croyable gentillesse de ses
habitants.

Cet échange comme les
précédents s'est admirable-
ment passé. Après le week-
end en famille, où beaucoup

d'élèves ont été touchés par les délicates attentions des
parents, les Français ont, après une petite marche, pu
admirer un remarquable phénomène naturel, l'érosion
du tuf de rhyolite de Kazar, puis goûter au fameux
goulasch, et expérimenter la danse hongroise. La
Boucle du Danube et son bac folklorique, Szentendre et
ses petits magasins, Visegrad et sa citadelle, Eger, Buda-
pest, autant de visites si intéressantes que nombre d'en-
tre eux ont dit qu'ils reviendront un jour en famille. Et
Mde Dembrovszky n'avait pas oublié l'Histoire, aussi
difficile soit-elle, les élèves ont été très émus à Recsk, en
découvrant le goulag, ni l'Histoire industrielle locale
avec le musée de la mine de Salgótarján. Et comme si ce
programme culturel n'était pas assez riche, Mde
Dembrovszky nous a réservé une surprise extraordi-
naire, en nous faisant rencontrer Mr SZASZ de l'univer-
sité de Szeged, qui est venu nous parler de Xavier
Marmier, la gloire de notre petite ville de Pontarlier,
voyageur du XIX°s qui est venu en Hongrie et que cet
universitaire a étudié pour sa thèse. Nous étions ravis.

Et donc cet échange a été une véritable réussite,
comme tous les autres. Un élève français est déjà revenu
passer du temps en Hongrie, en emmenant ensuite son
correspondant pour des vacances avec sa famille. Si cet
échange perdure depuis tant d'années, c'est parce que,
bien sûr, les élèves racontent, ce qui fait que nous
n'avons jamais de mal à trouver des volontaires pour la
Hongrie. Que soient remerciés ici, tout spécialement,
Mde Zsuzsanna Dembrovszky dont c'est l'oeuvre, ainsi
que ses collègues, et aussi spécialement Mr le Proviseur

A szervezõ tanárok csapata

Christiane Romand
tanárnõ

a diákcsere 
francia felelõse



70

Utazások

du lycée, Zoltan Palfalvai, et toutes les familles. Chacun
a à coeur que tout se passe au mieux, et les Français
emportent avec eux le souvenir de beaucoup de belles
images, de bons moments, ô combien chaleureux! Merci
pour votre amitié.

Christiane Romand

Fordítás :
2015. március 21-27.
A pontarlier-iak megismerik Salgótarjánt

Inkább úgy mondhatnánk, hogy Pontarlier francia
diákjai ismerkednek Magyarországgal és a magyarok-
kal. Így helyesebb, mivel a gimnazisták (és a tanárok
többsége) nem ismerik ezt az országot, sem pedig la-
kóinak hihetetlen kedvességét.

Ez a csere éppúgy, mint az elõzõek, csodálatosan si-
került. A magyar szülõk kitüntetõ figyelmétõl megha-
tódva, a családi körben töltött hétvége után a francia di-
ákok, egy kis sétát követõen, egy rendkívüli természe-
ti jelenséget, Kazár riolittufa képzõdményét csodálhat-
ták meg, majd megkóstolhatták a híres gulyáslevest és
kipróbálhatták a magyar néptáncot. A Dunakanyar s a
helyi kompátkelés, Szentendre és kisboltjai, Visegrád
és fellegvára, Eger, Budapest: annyi sok érdekes látniva-
ló, hogy sokan mondták, hogy egyszer még vissza kell
ide térni a családdal is. Dembrovszky tanárnõ nem fe-
ledkezett meg a történelem nehéz idõszakairól, így a ta-
nulók megrendülten ismerték meg a „magyar Gulág”,
Recsk történetét, s a helyi ipartörténetrõl sem a salgó-
tarjáni Bányamúzeum meglátogatásával.

S e gazdag programot fokozandó, Dembrovszky ta-
nárnõ egy rendkívüli meglepetést is tartogatott szá-
munkra Szász Géza, a Szegedi Tudományegyetem tan-
székvezetõje személyében, aki doktori disszertációját
Xavier Marmier-ról írta, a mi kisvárosunk, Pontarlier
dicsõ személyiségérõl, arról a XIX. századi utazóról,
aki Magyarországra is ellátogatott. Elõadásával nagy
örömet szerzett nekünk.

Ez a diákcsere tehát, csakúgy, mint az összes többi,
igazi sikertörténet. Egy francia diák már vissza is tért
azóta Magyarországra, hogy eltöltsön itt egy kis idõt, s
magával vigye cserepartnerét egy franciaországi nyara-
lásra. A magyar cserekapcsolat azért tart már oly sok
éve, mivel a diákok elmesélik tapasztalataikat, ennek
köszönhetõen azután soha nem nehéz jelentkezõket
találni erre a cserére. Külön köszönet érte

Dembrovszky Zsuzsanna tanárnõnek, akinek ez a
szívügye, és aki ezt létrehozta, valamint kollégáinak, s
különösképp Pálfalvai Zoltán igazgató úrnak, és vala-
mennyi magyar családnak. Mindegyiküknek fontos,
hogy minden a lehetõ legjobban sikerüljön, s hogy a
francia vendégek sok szép emléket, s megannyi oly szí-
vélyes pillanatot vigyenek magukkal haza. Köszönet a
barátságotokért!

Élménybeszámolók a magyar diákoktól – 
Emlékmorzsák, élmények, barátságok

Betlehemi Viktória 12. C
A franciaországi utazás 2014. október 10-18.

Allons-y!
A nagy utazás 2014. október 10-én vette kezdetét a

délutáni órákban. 
36 diák és 3 tanár indult útnak közel fél év levelezés

után a hagyományos, már több mint 20 éve tartó fran-
cia diákcsere keretében szervezett útra, melyet
Dembrovszky Zsuzsanna tanárnõ szervezett.

Másnap délelõtt egy rövid sétát tettünk Svájc fõváro-
sában, Bernben, ahol megnéztük a város nevezetessé-
geit, majd rövid szabadidõ után folytattuk utunkat.
Pontban délután öt órakor érkezett meg a buszunk
francia testvériskolánkhoz, Pontarlier városába. 

A hétvégét mindenki családi közegben töltötte, így
egybõl alkalmunk volt megismerni cserepartnerünket
és családját. Ily módon a nyelvi környezethez való al-
kalmazkodás is viszonylag gyorsan sikerült. A legtöb-
ben túráztak, esetleg étterembe mentek, de volt, aki ott-
hon pihente ki az út fáradalmait.

A hétfõ reggel az iskola bemutatásával, valamint
óralátogatással indult. A Lycée Xavier Marmier egy kö-
rülbelül 1500 fõt számoló iskola, így épületkomplexu-
ma sokaknak szokatlan nagy volt sajátunkhoz mérve.
Hétfõ délután St. Antoine sajtérlelõjét látogattunk meg,
ahol körülbelül százezer sajtot érlelnek, s amibõl egy
kis kóstolót mi is kaptunk.

Másnap, kedden Svájc volt az úti célunk, ahol elõször
egy hangulatos falucskát, Gruyère-t látogattuk meg. Cso-
dálatos panorámájával, fekvésével és kastélyával min-
denki kedvence lett. Utána Broc felé vettük az irányt,
ahol a híres Cailler csokoládégyárban ismerkedhettünk
meg a csoki gyártás készítésével. Mindenki a végét vár-
ta, na nem azért, mert olyan rossz volt, hanem a kóstoló
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végett. Mindenféle formájú, finomabbnál finomabb cso-
kikat kóstolgattunk. A nap utolsó programja a Lausanne-
ban található Olimpiai Múzeum meglátogatása volt. Saj-
nos csak rövid idõ állt rendelkezésünkre a teljes kiállítás-
anyag megnézésére, viszont így is sok mindent megtud-
hattunk az elmúlt olimpiákról.

Szerdán a közelben fekvõ Joux várát fedeztük fel.
Idegenvezetés keretében jártuk végig a vár különbözõ
részeit. A várhoz tartozó földalatti kúthoz is lesétál-
tunk, amihez egy hosszú csigalépcsõ vezetett. A dél-
utánt mindenki a saját partnerével tölthette. Legtöbben
bowlingozni mentek vagy a várossal ismerkedtek meg. 

A csütörtök egy egész napos Besançon-i kirándulást
jelentett, ahol a Citadellát, majd a várost jártuk végig. A
Citadellában található múzeumok, valamint az állatkert
igazi élmény volt számunkra. Ki-ki a saját érdeklõdésé-
nek megfelelõ helyet fedezhette fel szabadidejében.
Természetesen az állatkertet senki sem hagyta ki, ahol
oroszlánt, tigriseket, flamingókat, illetve különféle maj-
mokat láthattunk. Az Óvárosba közösen elsétáltunk a
fõbb látnivalókhoz: Victor Hugo és a Lumières testvé-
rek szülõházához. 

Elérkezett a hét, és egyben az ottlétünk utolsó nap-
ja. Reggel a környék egyik sajtüzemét néztük meg,
ahol a vidék jellegzetes sajtjai készülnek. Itt lehetõsé-
günk volt ismét kóstolni és vásárolni is, majd visszatér-
ve Pontarlier-ba városnézés következett. Egy rövid láto-
gatást tettünk az Absinthe Múzeumban, majd a város-
ka szépségeivel ismerkedtünk meg. 

Ez az egy hét mindenki számára felejthetetlen él-
ményt jelentett. 

Nemcsak a francia iskola és csereparnereink család-
jának mindennapi életébõl kaptunk ízelítõt, hanem a
régió csodálatos természeti szépségeit is felfedezhet-
tük. A bátrabbak a francia konyha különlegességeit is
kipróbálták: a csigát, békacombot, almatortát. Nyelvtu-
dásunk is sokat fejlõdött, melyet a nyelvvizsgán fogunk
kamatoztatni.

Reméljük, hogy 2015 márciusában a francia diákok
is hasonló élményekkel fognak hazatérni. 

A bientôt nos amis!

A magyarországi vendégfogadás 2015. március 21-27.
A március nemcsak a jó idõt, hanem francia baráta-

inkat is elhozta, akiket remek programokkal vártunk.
Õk is látogattak órákat az iskolánkban, majd hétfõn Ka-
zárra látogattak a riolittufához, s a palócgulyásos ebéd

után egy fergeteges táncházban vehettek részt
Albertusz Tibi szervezésében. Egész napos kirándulás
keretében ismerkedhettek a héten Recsk, Eger, a Duna-
kanyar: Szentendre és Visegrád, valamint Budapest ne-
vezetességeivel. Nógrád megye szépségei sem marad-
tak ki, hiszen a családi vasárnapon sokan vitték el cor-
res-üket Hollókõre, Ipolytarnócra és a salgói, somoskõi
várakhoz.

Az utolsó, pénteki nap egyik meglepetése volt
francia barátainknak és tanáraiknak, hogy Szász Gé-
za, a Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszé-
kének vezetõje, aki Xavier Marmier életének kutatá-
sával foglalkozik, eljött iskolánkba és egy felejthetet-
lenül érdekes elõadást tartott Xavier Marmier ma-
gyarországi utazásairól az 1848-as forradalmat meg-
elõzõ idõkbõl, Széchenyi Istvánnal való találkozásá-
ról. Ezt követõen pedig a Bányamúzeumba mentek
francia cserepartnereink.

Az esti búcsúzkodás a Pécskõ utca végén ismét
hosszúra sikerült. Mindenki a nyarat tervezgette, a mi-
elõbbi találkozást, s felidézte azt a rengeteg szépséget
és jót, amit látott és kapott a másik országában, s per-
sze az esti bulikat, kerti partikat is. Jó volt veletek!

A bientôt nos amis!

Tajti Kitti 12. C
A francia diákcsere az egyik legkülönlegesebb dolog

a Bolyaiban. Izgalmasabb, mint az angliai utak, hiszen
itt korunkbeli diákokkal kapcsolatba lépve alapozzuk
meg az utazásunkat. Sokat hallottam már az ilyen cse-
rekapcsolatokról, megtapasztalni mégis egy külön él-
mény volt.

Mivel a francia nem az elsõdleges idegen nyelv az is-
kolánkban, elég nagy kihívás volt olyan szinten megta-

Claire és Betlehemi Viktória
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nulni, hogy azzal elboldoguljunk a „családunknál” is.
Én szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a part-
nerem családja folyamatosan beszéltetett, korrigált és
biztatott engem, hogy magabiztosabban beszéljek. Bár
eleinte nehézkesen – szinte vért izzadva – próbáltam
megértetni magam és megérteni õket, így, hogy nem
hagyták, hogy angolul beszéljek, a hét végére már je-
lentõsen fejlõdtem.

Persze nem csak a tanulás részét kell nézni ennek
az útnak. Megismerkedhettem egy francia falucska,
Les Pontets és az azt körülvevõ táj szépségeivel. Legfõ-
képpen a Mont d'Or tetszett, ahonnan el lehetett látni
egészen Svájcig.

Svájc különleges szerepet tölt be a Franche-
Comtéban élõ emberek életében. Mint azt megtudtam,
sok fiatal vállal ott állást, hogy pénzhez jusson, élõ pél-
da volt erre a partnerem testvére, aki egy pékségben
dolgozott (természetesen jó nagy csomag termékmin-
tát hozott haza minden alkalommal). Ennek egyetlen
hátránya, hogy távol vannak a családjuktól, de úgy lát-
szik, Franciaországban is igen hamar kirepülnek a gye-
rekek a fészekbõl.

Ennek másik bizonyítéka, hogy partnerem kollégi-
umban lakott, ahol én is eltölthettem egy igen izgalmas
éjszakát. A lánykollégium lakói elõszeretettel tréfálták
meg egymást azzal, hogy kivették az ágymerevítõt – ezt
saját szememmel tapasztaltam. Érdekes, de rendkívül
pozitív élmény volt ez, hiszen így azt is megtudtam,
hogyan telik egy francia kollégista mindennapja.

Összességében véve szerencsésnek érzem magam a
kapott családdal, akiknek kedvessége és tradicionális
életvitele azonnal feloldott engem is az idegen környe-
zet okozta feszültségbõl.

Külön élmény volt, hogy mivel a születésnapom ép-
pen akkorra esett, mikor megérkeztünk, a család tortá-
val és ajándékkal is készült. Eljöttek a partnerem bará-
tai, akiket igyekeztem olyan feltûnésmentesen figyelni,
ahogy csak lehetett – próbáltam ugyanis kisilabizálni,
mik röpködnek a fejem felett franciául, és meg kell
mondjam, mire a kollégiumos éjszakához érkeztünk,
már egészen sokat megértettem.

De mint minden jónak, ennek is eljött a vége. Azaz
mégsem egészen, hiszen most nekünk kellett befogad-
nunk valakit a házunkba.

Igaz a mondás, hogy vendégnek lenni könnyebb,
mint házigazdának. A hét végére már rongybabaként
hevertem a fotelben, szüleim pedig megrendülten ta-

pasztalták, hogy lányuk még annál is nagyobb zombi,
mint egy kiadós számítógépezés után szokott lenni.

De térjünk vissza a jó dolgokra. Partnerem egy ha-
talmas csomag ajándékkal lepett meg minket, miután
megérkezett: többek között sajtot és mézes süteményt
hozott, amit a faluban készítenek, de a legértékesebb
két üveg házi málnalekvár volt, ami a kedvenc ételem-
mé avanzsálódott, miután megkínáltak vele.

Szerencsére azon a héten a tanárok is kíméleteseb-
bek voltak velünk, amire szükségünk is volt, hiszen a
vendég néha úgy tûnt, egy percet sem képes nyugton
maradni, mindent látni akar, ami csak létezik nálunk.

Azonban ennek a hétnek is eljött a vége, és ekkor
már tényleg befejezõdött a csere. Vagy mégsem? Mivel
az én apukám Németországban dolgozik, viszonylag
közel a partnerem családjához, kaptunk meghívást, mi-
szerint ha már olyan közel járunk, beugorhatnánk va-
csorára. Hm, lehet, hogy meg kell tanulnom németül is?
Nem hagyhatom, hogy apué legyen az összes lekvár…

Köszönöm a lehetõséget erre a csodálatos, élmé-
nyekben gazdag cserekapcsolatra! Biztos vagyok ben-
ne, hogy ez minden résztvevõben ugyanilyen mély nyo-
mot hagyott, és sohasem fogjuk elfelejteni partnerünket
messze nyugaton, ahol még a hegy is aranyból van.

Krista Zsolt 12. C
A cserekapcsolat akármennyire is új barátságok

kötésérõl, nemzetközi kapcsolatok ápolásáról – és
valljuk be, városnézésekrõl, vásárolgatásról, rengeteg
fotó készítésérõl – szóljon, mindemellett felejthetetlen
élmény is. Biztos vagyok benne, hogy olyasvalamiben

Tajti Kitti és Léa
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lehetett részem, amelyet másképp nem tapasztalhat-
tam volna meg.

Azon felül, hogy Franciaországba juthattam el,
egy olyan országba, amelyre mindig is kíváncsi vol-
tam, megismerhettem azt, hogy milyen egy minden-
napi francia család hétköznapjaiban élni, mi foglal-
koztatja õket, milyen zenét szoktak hallgatni, mi-
lyen filmeket szeretnek – persze néztünk is együtt,
moziban is. Olyan volt az elejétõl fogva, mintha már-
is barátok, kedves ismerõsök között töltöttem volna
a hetet. Vacsora után egy pohár bor mellett beszél-
getve jobban megismerhettem a francia embereket,
köztük a velem egyidõs fiatalokat, mintha felfedez-
tem volna minden titkát az országnak egy hosszú tú-
ra keretében, és ezért a tapasztalatért nagyon hálás
vagyok.

Tari Eszter 11. B
A franciaországi élmények után új elemmel bõvült a

számomra kedves helyek palettája.
Nemcsak a gyönyörû alpesi tájak, a friss levegõ, és

a kedves kisvárosi hangulatok, de a gasztronómiai kul-
túra is magával ragadott. Egy vendégszeretõ intellektu-
ális családhoz kerültem, ahol az anyuka minden este
jellegzetes franche-comté-i vacsorákkal várt, amelyeket
mindig gondosan bemutatott. A nyelv megértése sem
bizonyult nehézségnek, az út végére sikerült egy pár
helyi kifejezést is megtanulnom. 

Ezen az úton sok szép emlékkel gazdagodtam, és
amint lehetõségem lesz rá, mindenképp szeretném új-
ra meglátogatni ezt a csodás országot! 

Pintér Csenge 10. C
Elõször, amikor megtudtam, hogy lehetõségem van

részt venni gimnáziumunk francia diákcseréjében, na-
gyon megörültem és már alig vártam, hogy induljunk.
Habár elõzetesen már felvettem a kapcsolatot csere-
partneremmel, mégis féltem és izgultam egy kicsit,
hogy mi vár ránk.

Akkor csupán egy éve tanultam a francia nyelvet,
angolból többet tudtam, hiszen kéttannyelvûs vagyok,
viszont francia cserepartnerem, Vincent angol nyelvtu-
dása kb. olyan szinten volt, mint az én franciám. De
nem gond. Lassan egy év távlatából visszatekintve, elég
merész ötletnek tûnik így beköltözni egy francia csa-
ládhoz. De õszintén, hatalmas élmény volt. Kezdve a
megérkezéssel, ahol mindenki a busz ablakához tapad-
va találgatta, ki az õ cserepartnere, folytatódva a kirán-
dulásokkal Joux várába, a svájci csoki gyárba, sajtgyár-
ba és sajtérlelõbe stb. S ne feledjük a családdal töltött
vacsorákat sem, amikor annyiféle sajtot tálaltak fel,
hogy a végén már csak arra tudtam gondolni, hogy ki
kell gombolnom a nadrágom.

S végül a búcsúzás. Nehéz volt elköszönni vendég-
látóinktól, hiszen egy hétig családtagként kezeltek és
végtelen szeretettel segítettek mindenben. De pár hó-
nappal késõbb, márciusban már mi láthattuk vendégül
Vincent-t. Egy francia srácnak eljönni Magyarországra
úgy, hogy nem beszéli a nyelvet, talán még nagyobb
bátorságot igényel. De eljöttek, mind a 36 francia diák,
szerencsére és örömünkre. Már nagyon vártuk õket, s
ahogy õk is, mi is a legjobbat szerettük volna megadni

Krista Zsolt és Yanis

Tari Eszter és Margaux
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nekik. Remélem, ahogy mi magyar diákok, úgy õk is
egy felejthetetlen élményekben gazdag, kirándulások-
kal és új barátságokkal teli kétszer egy hétre fognak
visszaemlékezni a 10 francia-magyar diákcserébõl.

Nagy Júlia 12. B
Izgatottan (és kicsit félve is) vártam az elsõ találko-

zást a cserepartneremmel Pontarlierben. Ahogy sokan
mások, én is felvettem már a párommal elõtte a kapcso-
latot, de mégis más, nehezebb élõben, az internet segít-
sége nélkül megérteni egymást. Amíg a megérkezéskor
alig tudtam bekapcsolódni a családi beszélgetésekbe,
pár nap alatt teljesen megszoktam a kiejtésüket, a hét
végére pedig rengeteget fejlõdött a francia tudásom.
Nagy motivációt jelentett ez késõbb itthon, a nyelvórá-
kon is, hiszen tavasszal, a vendégfogadáskor már még
jobb akartam lenni, hogy többet tudjak beszélgetni a
francia diákokkal. A kint töltött egy hét rengeteg él-
ményt adott, sok szép helyet megnéztünk, és megta-
pasztalhattuk a francia konyhát, valamint néhány ha-
gyományt is. Ennek ellenére számomra a legnagyobb
izgalmat a francia fiatalok megismerése, az új barátok
szerzése jelentette. 

Hazautazásunk után pár hónappal már szerveztük
a vendégvárást, találgattuk, hogy milyen programokkal
tudnánk meghálálni a francia családunk bánásmódját.
Szerintem mindenki nevében elmondhatom, hogy a
hazai terepen együtt töltött egy hét is legalább annyira
mozgalmas és élménydús volt, mint amikor õsszel út-
ra keltünk. A családom is nagy kalandként tekintett
francia párom fogadására. Megismertettük partnerem-

mel a magyar konyha specialitásait és a környék neve-
zetességeit is. Családtagjaim – francia nyelvtudás hiá-
nyában – az általuk ismert nyelveken próbálták magu-
kat több-kevesebb sikerrel megértetni, ám a kommuni-
kációs problémák nem állhattak a jókedvünk útjába. 

Gyurcsák Márk 11. B
Az elején nem igazán akartam részt venni a diákcse-

re kapcsolatban. Dembrovszky tanárnõ élménybeszá-
molói mégis arra késztettek, hogy megpróbáljam. Aki
ismer, az tudja, hogy nincs világhírû nyelvérzékem.
Ennek következtében nem kevés izgalommal vágtam
neki az útnak. A cserepartneremet Nino Tissot-nak
hívták (talán õ volt az egyik legjobb, legbelevalóbb fran-
cia diák), egészen jól megértettük egymást, sok közös
dolog volt bennünk például az ízlésünk megegyezik a
zenék és a filmek terén is.

Nino egy rendkívüli figura volt az egész cserében,
soha nem volt fáradt és szinte mindig mosolygott, volt
még egy különleges ismertetõ jele, mindenhová zakó-
ban járt (még túrázni is). Azonban igen jó barátok let-
tünk egy hét alatt. A család a kint tartózkodásom alatt
rendkívül színes programokat állított össze: például
megkóstolhattam többek közt a csigát és a fondue-t.
Bevallom a csigát eleinte félve kóstoltam, de nagyon fi-
nom volt. 

A hétköznapok nagy részét a kirándulások töltötték
ki, nekem a személyes kedvencem a csoki gyár volt
Svájcban, valamint a régió székhelye, Besançon.  

Nem bántam meg egy percre sem hogy részt vettem
a cserekapcsolatban, sokat tanultam és felejthetetlen él-

Vincent és Pintér Csenge
Lucie és Nagy Júlia
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ményekkel gazdagodtam, de nemcsak én, hanem szin-
te mindenki, aki ott volt és átélte ezt az egészet. Min-
denkinek csak ajánlani tudom a francia csereprogra-
mot, mert egy fantasztikus élményekkel teli utazást él-
het meg általa az ember.

Vida Anna 10. B
Az én személyes élményem egy sajnálatos hírrel

kezdõdött, amikor is megtudtam , hogy két tanuló nem
tud részt venni a francia-magyar diákcserében egyéb
elfoglaltságok miatt. A számomra jó hír pedig az volt,
hogy egy év franciatanulás után lehetõségem nyílt he-
lyettesíteni az egyik diákot, akinek a partnerével hama-
rosan fel is vettem a kapcsolatot. Így ismerkedtem meg
Lucie-vel. Részben angolul, részben pedig franciául be-
szélgettünk, s nagyon vártam a személyes találkozót. 

Az odaúton városnézéssel egybekötött megállók
(Vadúz, Bern) után nemsokkal beért a busz a Lycée
Xavier Marmier parkolójába, ahol több mint 100 ember
üdvözölt minket, fejenként legalább három családtag-
gal. Aztán meghallva a nevem kerestem az én Lucie-
met, aki Gilles és Hélène (szülõk) társaságában fuvaro-
zott engem haza, kérdésekkel elhalmozva.

Estére szerveztek nekünk egy kisebb összejövetelt
egy helyi faluban, ahová „ideiglenes apa” vitt el néhány
másik Bolyaissal és partnereikkel. Másnap vasárnap lé-
vén mindenki a családra volt bízva, mi egy barátnõhöz
mentünk más ismerõsökkel együtt. Fõztek nekünk,
bújócskáztunk, filmet néztünk. 

A hétköznapok a korán keléssel és az iskolába bu-
szozással kezdõdtek, majd onnan indultunk el a kirán-
dulásainkra. Többek között sajtérlelõben, csokoládé-
gyárban, Joux várában, a svájci Lausanne-ban találha-
tó Olimpiai Múzeumban és Besançon sétálóutcáin is
megfordultunk. Nagyjából ilyen gyorsan teltek a napok
ott is, mint elolvasva ezt a két mondatot. 

Az ideiglenes családom hamar befogadott, egyre
többet beszéltünk, törekedve a francia beszédre.
Gilles és Lucie is elég jól beszéltek angolul, így azt
használtuk másodlagos nyelvnek. Csigát ugyan nem
kóstolhattam meg, de a híres tarte aux pommes és a
fondue is asztalra került. Reggelenként igazi francia
baguette várt jus d'orange-zsal. S minden étkezés le-
zárását a sajt jelentette.

A partnerem és barátnõi sok programot szerveztek
nekünk, amikben fáradtan ugyan, de lelkesen vettünk
részt: akár bowlingozásról, akár moziról volt szó. 

Pénteken délután fél hétkor intettünk búcsút az egy-
hetes vendégszeretetnek, és elindultunk haza várni
õket, hogy mi is hasonló élményekkel gazdagítsuk
majd új barátainkat.

Utólag is kívánok Rozgonyi Marcellnek hasonló él-
ményeket, amelyeket én élhettem át helyette.

Bakos Benjámin 10. A
A csere az egyik legérdekesebb és legjobb dolog,

amiben részt vettem eddig. Sok új baráttal és tapaszta-
lattal lettem gazdagabb. Az élmény, amikor megérkez-

Nino és Gyurcsák Márk

Lucie és Vida Anna

Bakos Benjámin és Jawad
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tünk, amikor elvittek kirándulni, a programok, amelye-
ken voltunk, mind-mind felejthetetlen. Nem hittem vol-
na, hogy ennyire jó lesz. Ezt köszönöm Dembrovszky
tanárnõnek!

Fodor Dominika 11. A

Számomra egy feledhetetlen élmény volt a francia cse-
rekapcsolat. Nagyon sok impulzus ért, amit egy turistaút-
tal nem lehet megtapasztalni. Új barátok megismerése ha-
talmas elõnnyel jár. Igazán élveztem egy más családdal
tölteni a mindennapjaimat, és ha csak egy hétre is, de az
életük része lenni. Ételek, hagyományok, más mentalitás,
szemléletmód megismerése is külön élmény.

Gyönyörû helyeken jártunk, ahová nyaralás alatt
nem feltétlen jut el az ember. Soha nem fogom elfelej-
teni ezt a hetet!

Dupák Gábor 12. C
Számomra egyértelmûen ez a csere volt a legjobb is-

kola által szervezett esemény. Ehhez az érdekes és szó-

rakoztató programok nagyban hozzájárultak, gondo-
lok itt a lausanne-i olimpiai múzeumra és a csokigyár-
ban tett látogatásunkra. Azonban, ami felejthetetlenné
tette a kirándulást, az mégis a francia diákokkal eltöltött
idõ. A sok program ellenére, rendkívül sok szabad-
idõnk volt, nem voltunk bekorlátozva, egyfajta lazaság
jellemezte az egész cserét. Számos barátság kötõdött és
rengeteg vicces momentumra tudok visszaemlékezni.
A partneremmel teljesen meg tudtam magam értetni és
rendkívül jól szórakoztunk. 

Koronczi Viktor 12. C
Sokunk számára a csere nem jelentett többet egy két-

szer egyhetes kalandnál. Nekem viszont olyan szeren-
csém volt, hogy egy jó barátot is találtam francia csere-
partneremben, Albin Cinalban, akit teljesen véletlensze-
rûen jelöltek ki mellém. Már több, mint egy éve tartjuk a
kapcsolatot az interneten keresztül, és azóta kiderült,

hogy jó munkát végzett az a kinti cseréért felelõs francia
tanár, aki a kiküldött leveleink alapján osztott be párok-
ba minket, és azt hiszem, nemcsak a saját nevemben
mondhatom ezt. Azóta, hogy megismerkedtünk, már túl
vagyunk az októberi franciaországi utazáson, a márciu-
si magyarországi vendégfogadáson.  Ezeken túl, a nyá-
ron Albin újra meglátogatott, és én is repülõre szálltam,
hogy eltöltsem a nyaralásomat a Pontarlier melletti kis
tanyán. Az ott töltött napok során megismertem a fran-
cia élet több oldalát. A diákcsere keretei között:  a tanév
közbeni hétköznapjaikat, a környék nevezetességeit, a
nyári meghívás és nyaralásom során pedig az ottani fia-
talságot és a táj szépségeit. Azt kell, hogy mondjam, hiá-
nyozni fog a vidéki Franche-Comté nyugalma és az ott
szerzett barátaim. Legalábbis addig, amíg jövõ nyáron
újra nem találkozunk.Dupák Gábor és Jade

Albin és Koronczi Viktor

Eléa és Fodor Dominika
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A franciaországi út képei 2014. okt. 10 -18.

A sajtérlelõben Cseke Bencével

Lausanne – az Olimpiai Múzeum elõtt

Csoportkép Joux vára elõtt

Joux várában
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A Lison folyó forrásánál

A búcsú pillanatai Pontarlier-ban

Ornans városában a Loue folyó hídján
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Nino és Margaux kazári népviseletben és táncház Albertusz Tibivel

A francia csoport a visegrádi fellegvárban Salgótarjánban a Bányamúzeum elõtt

Kazáron a francia csoport a riolittufánál

A vendégfogadás képei - 2015. március 21-27.
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Csoportkép a Pécskõ utcában: 72 francia és magyar diák együtt, a búcsú pillanatai.

Budapesten a Hõsök terén
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A Kormány Határtalanul
programjának keretében
március 29. és április 1. kö-
zött Erdéllyel ismerkedhet-
tek a Salgótarjáni Bolyai Já-
nos Gimnázium hetedikesei.
Arad, Déva, Csernakeresztúr
– az elsõ nap úticéljai. A ta-
nulók elcsodálkoztak – most
az õ fejükkel gondolkodva –,
mennyire tele van Románia
magyar történelmi és építé-
szeti emlékekkel (gyakorlati-
lag minden négyzetméte-
ren)! És hogy itt milyen so-

kan beszélnek magyarul!? A negyedik napon viszont
ez már mindenki számára természetes lett. Itt is iga-
zolást nyert tehát a program: ha már az anyaországi
felnõttek nagy részének torzult gondolkodása nem-
igen változtatható meg a külhoni magyarság kérdésé-

ben, akkor legalább az ifjú nemzedék történelmi tuda-
ta fejlõdjön egészségesen. Ez pedig csak úgy sikerül-
het, ha megismeri ezeket a területeket, megtapasztal-
ja az ottani sajátságos életviszonyokat. Egy jól meg-
szervezett, célzatos tanulmányút minden tanítási órá-
nál többet ér!

A 49 személyes sötétkék Bova autóbusz ablakából
a szemünk elé tárul Dél-Erdély: Hunyad és Fehér me-
gye, ahonnan egy emberöltõ múltán eltûnhet a mos-
tani nemzeti, vallási kisebbség, a magyarság. Az ap-
róbb falvakban, melyeken átrobogunk, most halnak
ki a legutolsó magyarok. Gyönyörû Árpád-kori temp-
lomaink pusztulnak csöndesen, eltûnnek nagy múltú
katolikus, evangélikus, református, unitárius gyüle-
kezetek. A görög katolikusság vagy a román ortodoxia
foglalja el õket. A sírt mind türelmetlenebb népek ve-
szik körül.

„…utazás közben a történelem folyton legendává
válik” – olvashatjuk a kortárs lengyel író, Andrzej
Stasiuk egyik írásában. Így igaz, ezt a salgótarjáni

A vajdahunyadi várudvaron

Erdélyben a bolyais hetedikesek

Sóvári László
osztályfõnök
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gyerekek is lépten-nyomon megtapasztalhatták. Elõ-
ször „magos Déva várában”, majd Vajdahunyadon,
Nagyenyeden, Tordán, Kolozsvárott, Marosvásárhe-
lyen és Nagyváradon. Déván nemcsak a magaslatra
felszállító siklózás élménye varázsolta el a tanulókat,
hanem a hely szelleme is. Kõmíves Kelemenné legen-
dája ölelt körül bennünket, miközben a várrom leg-
magasabb pontjáról a Retyezát hegység ormait szem-
léltük. A vár fokán a balladát az osztály két tanulójá-
nak, Parádi Napsugár Ajándéknak és Balázs Zoltán-
nak az elõadásában meg is hallgathattuk.

Buszunk csomagtartójának egy részét itt, a Böjthe
Csaba alapította Dévai Szent Ferenc Alapítványnál ürí-
tettük ki. Harmincegynéhány kartondoboznyi magyar
nyelvû adománykönyvet hoztunk, amit iskolánk diák-
jai a tanév során összegyûjtöttek. A ferences kolostor
kerengõjében hálás tekintetek fogadtak bennünket.
Gyerekeink megdöbbenve, mintha egy Dickens-re-
gényt olvasnának, úgy hallgatták a nevelõtanárnõ és a
kollégiumban felnevekedett 16 éves árvagyerek életük-
rõl szóló beszámolóját. A szerzetesek Böjthe Csaba ve-
zetésével „1992-ben csöndesen visszafoglalták és újjáé-
pítették dévai kolostorukat, majd megvásárolták a kö-
zeli lakótömböt, hogy a szórványvidékeken kallódó
magyar gyerekeknek lakhelyet, iskolát, munkahelyet
biztosítsanak. Olyanoknak, akiket az éhhalál szélérõl
hoztak vissza, akik hatévesen is akkorák voltak, mint
kétévesen, mert éveken keresztül fûtetlen szobákban

húzták ki a kemény erdé-
lyi teleket, s megálltak a
fejlõdésben. Büdös, tet-
ves, megrühösödött ma-
gyar és cigány kölykök-
nek építettek ki Böjthéék
egész intézményhálózatot
Dévától Szászvároson át
egészen a székelyföldi
Szovátáig, szakadatlanul
terjeszkedve ma is, meg-
erõsödve és kilépve a
kényszerû illegalitásból,
ami már csípi a román po-
tentátok szemét.” 

(Margittai Gábor: Kül-
sõ magyarok) Most Er-
dély-szerte 2500 gyerek-
rõl gondoskodnak.

Majd a Hunyadiak õsi fészke, Vajdahunyad. Nem
véletlenül szerepel Európa tíz legszebb várkastélya
között! Kevés középkori magyar vár maradt meg
ilyen jó állapotban. A legtöbbre bizony Kölcsey szavai
igazak: „vár állott, most kõhalom.” Vajdahunyad me-
sebeli, legendákkal teli vár, amely a salgótarjáni hete-
dikeseket is elvarázsolta. Sebesen és sokszor kattog-
tak a fényképezõgépek és az okostelefonok. A vár
mellett Románia befuccsolt nehéziparának maradvá-
nyai. Ezt persze már csak mi, tanárok vesszük észre.
A Monarchia egyik legjelentõsebb kohászati központ-
ja állt egykor Hunyadon. Most csak az elegáns lovag-
vár korommarta falai árulkodnak az egykori nagyság-
ról, körötte a kilométereken át húzódó, lepukkant, för-
telmes kohászati negyed. Abszurd és romokba dõlt
Sinistra-körzet. Nyomor, tehetetlenség, emberöltõ
múltán elfogyó magyarság. Ez a helyzet a Hunyadiak
egykori birtokán. Ma már a megyének csak 5,2 száza-
léka magyar. A salgótarjáni bolyaisok új összetett sza-
vakat tanulnak: szórványlét, szórványmagyarság,
szórványkollégium, szórványfalu, szórványpap.

A gyulafehérvári ezeréves, román kori Szent Mi-
hály-székesegyházban feliratozott nemzetiszínû szala-
got kötöttünk Hunyadi János és Hunyadi László szar-
kofágjára, Bethlen Gábor fejedelem sírjára. Tisztelet-
adás nemzeti nagyjaink emlékhelyei elõtt, ezt sem le-
het tanórán megtanulni. Ezen a kiránduláson viszont
elsajátíthatták az elõdeinkre való emlékezés méltóságát

Gyulafehérvár. Koszorúzás Hunyadi János sírjánál



és ceremóniáját is. Gyulafehérváron hatalmas újbizán-
ci templom uralja a fõteret, eltakarva a román kori ma-
gyar székesegyházat. Ügyelnek annak hangsúlyozás-
ára, hogy az ortodox templom néhány méterrel maga-
sabb legyen. Hiszen ez már itt mégis csak román világ!
„Gyulafehérváron az ember kicsit idegesebben szedi
magyarul a levegõt: az utcákon grimaszolva utánunk
fordulnak, az éttermekben pimaszul lelassul a kiszolgá-
lás, amint beszélgetésünket meghallják, a rendõr is ébe-
rebben néz utánunk. Nincs mese: a román nemzeti ön-
tudat legmeghatározóbb emlékmûvéhez érkeztünk.
Mellesleg a Szent László alapította erdélyi püspökség
egykori központjába.” (Margittai Gábor: Külsõ magya-
rok) Kevés idõt töltöttünk ott, mégis kicsiben megta-
pasztalhattuk ugyanezt.

Kolozsvár és Marosvásárhely számunkra,
bolyaisok számára kettõzötten is szent hely. Kolozsvá-
ron született névadónk (megmutattuk a gyerekeknek
a szülõházát), Marosvásárhely pedig a két Bolyai vá-
rosa. Testvériskolánkban, a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban tett látogatás során diákja-
ink találkozhattak, ismerkedhettek, beszélgethettek

egy ottani hatodikos osztállyal. Majd szalagot kötöt-
tünk a két Bolyainak az iskola udvarán álló szobrára.
„A mai magyar közérzet: a szétveretettség. A Bolyaik
kétszáz év távlatából is le tudják bontani a határokat,
amelyek az érzõ magyarok lelkében soha nem is létez-
tek. Nem szabad hagyni, hogy lélekben is földarabol-
janak bennünket! Ezt tudatosítani a legfontosabb a
következõ nemzedékben, hogy az itt járt diákok fel-
nõttként ezt a szellemiséget örökítsék át gyermekeik-
nek.” Kötöny József, a román kormány akkori állam-
titkára fogalmazott így 2005-ben Marosvásárhelyen.
Ilyen értelemben a Határtalanul program ezen az Er-
dély-kiránduláson is elérte a célját. Talán ezek a
bolyais hetedikesek megéreztek valamit abból, mit je-
lent ez a szó: magyarság. Talán felnõttkorukban belõ-
lük is „érzõ magyarok” lesznek, s ebben nem ki s ré-
sze lesz ennek az útnak. Talán ez lesz az átalakulás
kovásza. Talán õk már nem fogják lerománozni az Er-
délybõl érkezõ magyart, leukránozni a kárpátaljait, le-
szlovákozni a felvidékit, s leszerbezni a vajdaságit.

Talán velük kapcsolatban is fogalmazhatunk így:
Romániába mentek, de Erdélybõl tértek haza.
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Koszorúzás Petõfi kõrösfõi szobránál
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A Tordai-hasadéknál

A nagyváradi székesegyház elõtt
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A Bolyai János Gimnázi-
um tanulóinak, mint minden
évben, idén is, lehetõségük
nyílt ellátogatni Angliába
2015. április 10. és 20. kö-
zött.

Idén a program eltért a
megszokottól, mert nem a
már jól ismert Barnstaple-be
utaztunk, hanem az angol
fõvárost, Londont csodálhat-
tuk meg.

Indulás elõtt nagyon iz-
gultam, hogy olyan lesz-e a

kirándulás, amilyennek elképzeltem, de gondolom,
ezzel mindenki így volt. Hosszú volt az út Angliáig,
hiszen busszal tettük meg az odavezetõ majdnem
2000 km-t, mégis szinte észre se vettük. Áthaladtunk

Ausztrián, Németországon, Belgiumon és Franciaor-
szágon is. Útközben Flandria gyöngyszemét, Brugge-
t tekintettük meg, ahol Belgium híres csokoládéit és
gofriját is megkóstolhattuk.

Következõ megállónk a franciaországi Calais volt,
ahol mindenki nagy örömére végre ágyban aludhat-
tunk. (Szerintem még életemben nem örültem annyi-
ra ágynak, mint akkor.) Másnap korán reggel komp-
pal átkeltünk a La Manche csatornán. A szigetország
partjához közeledve megpillantottuk a lélegzetelállító
doveri fehér sziklákat.

Partot érés után Canterbury felé vettük az irányt,
majd a varázslatos Leeds kastélyt és sövénylabirintu-
sát fedeztük fel. Este kicsit fáradtan, de mosolyogva
üdvözöltük a ránk váró angol családokat.

A negyedik napot nyelviskolával kezdtük, a dél-
után folyamán pedig bejártuk London belvárosát,
megnéztük többek között a Trafalgar Square-t, a Bin

Fedezzük fel Anglia csodáit!

Nagy Anna
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Ben-t, a Buckingham Palotát, a Westminster Apátsá-
got, a Houses of Parliament-et és a Madame Tussands
Panoptikumot, ahol "találkozhattunk" híres színé-
szekkel, sportolókkal és történelmi személyekkel. Né-
ha a viaszfigurák be is csaptak minket. Volt, amelyik-
rõl azt hittem, mindjárt megszólal.

Az elkövetkezõ 4 napon is a nyelviskolában kezd-
tünk, ahol érdekesebbnél érdekesebb feladatokat kap-
tunk és nagymértékben fejlesztették a kommunikáci-
ós készségeinket is. Az utolsó tanítási napon szomo-
rúan búcsúztunk el kinti nyelvtanárainktól.

Délutánonként megismerkedhettünk London ne-
vezetességeivel. Jártunk a Hampton Courtban, a
Kensington-negyedben és a Tower of Londonban is,

ahol megcsodálhattuk a meseszép koronázási éksze-
reket és a legendás hollókat. Egyszer-kétszer Londont
is elhagytuk, hogy megnézhessük Brighton páratlan
tengerpartját, Oxford ódon épületeit, vagy Stratford
Upon-Avont, ahol Shakespeare született.

Az utolsó nap reggelén elbúcsúztunk az angol csa-
ládoktól, akik végig nagyon kedvesek és vendégszere-
tõk voltak, majd bejártuk a British Museumot, és az
Oxford Streeten is sétálhattunk, vásárolhattunk. Este-
felé hazaindultunk és magunk mögött hagytuk a me-
sébe illõ Angliát. 

Így utólag szerintem az összes diáktársam nevé-
ben kijelenthetem, hogy az utazás felülmúlta minden
elképzelésünket és felejthetetlen marad.
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A nyelvi táborok nem he-
lyettesítik az iskolai nyelvok-
tatást, de jól kiegészítik azt.
Amit nem lehet az osztályte-
remben megélni, átélni, gya-
korolni, mindazt megtudjuk
ez alatt az egy hét alatt való-
sítani, amit együtt töltünk
német nyelvterületen.

A tábor célja tehát, hogy
az iskolában tanultakat diák-
jaink anyanyelvi környezet-
ben is gyakorolhassák, to-
vább csiszolhassák nyelvtu-
dásukat, s nem utolsó sorban
betekintést kapjanak a

célország kultúrájába, történelmébe, mindennapjaiba.
A német nyelvi táborok helyszíne évrõl-évre válto-

zik, így a tanulók a Bolyaiban töltött évek alatt Auszt-
ria, Németország, Svájc más és más vidékét, látnivaló-
it fedezhetik fel, miközben nyelvtudásuk is fejlõdik.

E tanévben utazásunk célpontja Ausztria egyik leg-
szebb tartománya Tirol és Németország legnagyobb

tartománya Bajorország volt. Szálláshelyünk a bajor-
országi Oberwössenben, a Chiemgaui Alpok szom-
szédságában lévõ Hotel Sonnenbichl-ben volt. Dél-
elõttönként az ausztriai Kufstein városában nyelvok-
tatásban vettek részt a diákok, ahol nyelvi elõképzett-
ségüknek megfelelõen három csoportban, osztrák
nyelvtanárok vezetésével játékos, interaktív módon
folyt az oktatás.

A délelõtti nyelvoktatás után, ill. a szabad napon a
környék nevezetességeit fedeztük fel, melynek során
Kufstein, München, Salzburg látnivalóival ismerked-
tünk, elhajóztunk a Chiemsee leghíresebb szigetére,
az Urak szigetére, ahol II.Lajos kastélya áll,
Berchtesgadenban megtekintettük Hitler egykori
"Sasfészkét", majd a sóbányában a só keletkezésének
és kitermelésének folyamatát követhettük nyomon. A
remek idõjárás is nagyban hozzájárult, hogy sikere-
sen meg tudjuk valósítani programjainkat, s lehetõsé-
get adott a strandolásra is.

Hogy mi történt ezalatt az egy hét alatt, milyen él-
ményekkel tértünk haza, meséljék el inkább a diá-
kok!

„A legkellemesebb élményem az egész hét volt.

Német nyelvi tábor Tirolban 

Horváthné 
Scholcz Erika

nyelvtanár

II. Lajos kastélya elõtt
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A nyelviskolában

II. Lajos kastélyának parkja

BMW Múzeum

BMW Múzeum bejárata

Szálláshelyünk

A Walchsee partján

Gmunden
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Hitler Sasfészke

Kufstein

Hallo du! – Élményfürdõ Strandolás

Nymphenburg
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Mindig gazdag volt a program, itt nem lehetett unat-
kozni.”

„A legjobban a BMW múzeum tetszett, hogy beül-
hettünk az autókba.”

„Számomra a német nyelvi tábor nagy élmény volt.
A programok rendkívül színesek és változatosak vol-
tak. A személyes kedvencem a salzburgi városnézés
volt. A német nyelvû órák is nagyon jó hangulatban
teltek.”

„Nagyon tetszett a szálláshely és környezete. Az
esti fürdõzés a tóban örökre bennem él. A tanórák is
tetszettek, fõleg az interaktivitásuk!”

„Nagyon jók voltak a programok, sok új barátot
szereztem. Örülök, hogy részt vehettem, sok élmény-
nyel lettem gazdagabb.”

„Nagyon jól éreztem magam. A vidék, a táj egysze-
rûen csodálatos volt.A kirándulások is érdekesek vol-
tak. Legjobban a BMW múzeum és a Sasfészek tet-
szett. Az étel finom volt. Tetszett, hogy tradicionális
német ételeket is felszolgáltak.”

„A napjainkat nem csak tanulással töltöttük, ha-
nem sok program is volt. Fürödtünk, a sóbányában
csúszdáztunk, hajóztunk, rengeteg helyet néztünk
meg. Megérte elmenni!”

„Nekem a német út során legjobban a sóbánya tet-
szett. Csodálatos volt a fényjáték a vízen, de legélveze-
tesebb a csúszda volt!”

„A tanórák izgalmasak, élvezetesek voltak. Renge-
teget nevettünk.”

„Rengeteg gyönyörû helyre látogattunk el. Az én
kedvencem a Red Bull Hangár volt, ahol a helikopte-
rek, repülõk mellett megtekinthettük a korábbi évek
Forma 1-es autóit is.”

„Ez nem egy tipikus iskolai tanulmányi kirándulás.
Itt játszva tanulunk és tanárainkkal közösen jó han-
gulatban fedezzük fel a látnivalókat. Mivel nincs egy
osztályra, évfolyamra korlátozva a részvétel, csapat-
építõ jellege miatt is tökéletes. Mindenképp hasznos,
érdekes és értékes hetet tölthettünk el.”

München – Marienplatz

München – Olimpia Centrum
Red Bull Hangár
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„Számomra a legkedvesebb emlék az utazás volt:
mind együtt énekeltünk és nevettünk. Mindenkit egy
másik oldaláról ismerhettünk meg.”

„Egy idegen országban táborozhattunk, rengeteg
programon vehettünk részt, új ismerõsöket szerez-
hettünk. Tanárainkat más oldalukról is megismerhet-
tük. Mindannyian gondoskodóak voltak és igazán csa-
ládiasan érezhettük magunkat a közösségben, ami ott
kialakult.”

„Nyaram egyik legmeghatározóbb élménye ez a tá-
bor volt. A nyelviskolában tanáraink megértéssel, tü-
relemmel és humorral fogadtak bennünket. Ami leg-
inkább megmaradt bennem, az a táj szépsége. A kö-
zös programok jól összehozták a csapatot. Szövõdtek

igazi barátságok is a Balassagyarmatról, ill. Budapest-
rõl csatlakozó diáktársainkkal. Ez nem jöhetett volna
létre tanáraink alapos, megbízható, mindenre kiterje-
dõ szervezése nélkül.”

„Örülök, hogy részt vehettem ebben az utazásban.
Máskor is szívesen megyek!”

2016 nyarán újra útra kelünk.

Rendhagyó módon ez alkalommal berlini városlá-
togatáson veszünk részt, de utazásunk során megis-
merkedhetünk Lipcse, Wittenberg, Potsdam, Meissen
és Drezda nevezetességeivel is.

Szeretettel várunk mindenkit 2016 júliusában, Ber-
linben.

Salzburg
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Már kiskorom óta tájfu-
tok, és elmondhatom, hogy
az évek során egyre jobban
megszerettem ezt a sportot. A
különleges jelzõ méltán illik
rá, hiszen nem csupán egy fi-
zikai kihívást foglal magába.
Miközben az erdõben futunk
egy térképpel, az azon kijelölt
pontokat keresve, szükség
van a logikus gondolkodásra
és a gyors döntések megho-
zására is. A
2015-ös év ele-

ji válogatóversenyeken viszonylag sike-
resen szerepeltem, ezzel sikerült elér-
nem, hogy bekerüljek a magyar junior
tájékozódási futó válogatottak közé. En-
nek köszönhetõen én is részt vehettem
a világbajnokságon, amit igazi kihívást
jelentõ terepen rendeztek Norvégiában
Rauland környékén. Repülõvel érkez-
tünk a skandináv országba, és a táj már
a kezdetekben is elvarázsolt bennünket.
Az utazás hosszú volt, és csak estére ér-
tünk a szálláshoz, de még egy gyors tér-
képes edzés belefért, hiszen ott éjfél
után is világos volt. A következõ nap to-
vábbi edzésekre került sor úgynevezett
bemutató terepeken. Az ottani erdõk jel-
lege teljesen különbözik az itthon meg-
szokottaktól, nagy az eltérés a növény-
zetben, a domborzat is másképpen

szabdalt, valamint számtalan mo-
csaras terület figyelhetõ meg Nor-
végiában. Ezek a jellegzetességek
nehéz feladat elé állítottak bennün-
ket, magyar versenyzõket.Nekem a
középtávú versenyen sikerült a leg-
jobban vennem az akadályokat. Ez
két futamból állt, egy selejtezõbõl,
amit részben elhibáztam, és egy
döntõbõl, ahol már jobban tudtam
koncentrálni. Végül a középme-
zõnyben végeztem. A középtávú
versenyszámon kívül még részt
vettünk a rövid-, és hosszútávon, il-
letve a váltón. A hosszú távú futást
azért emelném ki, mert ott igazán
jellemzõ volt a norvég mocsaras te-
rep, és ezen a számon egész jól tel-
jesítettem, ha eltekintünk egy na-
gyobb technikai, tájékozódási hi-
bámtól. Összességében elmondha-

Élményeim a norvég tájfutó junior VB-rõl

Goldmann Júlia
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tó, hogy a dobogós helyeken mindig a skandináv orszá-
gok versenyzõi végeztek, ami nem meglepõ tekintettel
arra, hogy náluk sokkal nagyobb hagyománya van en-
nek a sportnak, és a terepeik is nehezebbek. Minden-
esetre igazán kivételes élmény volt részt venni egy vi-

lágversenyen, megismerkedni a verseny különleges
hangulatával és más tájfutókkal, akik a világ különbö-
zõ pontjairól érkeztek. A versenyzés mellett sajnos
nem maradt idõnk városnézésre, de én úgy gondolom,
hogy a természet látványa is megérte a hosszú utat. 

A szívemhez legközelebb
álló sportág a hegyikerékpár,
ami Magyarországon is egyre
nagyobb népszerûségnek ör-
vend.

1991-ben alakultak az elsõ
egyesületek, ezek közé tartozik
a Salgótarjáni Hegyikerékpáros
Egyesület is, ami az egyetlen
mai napig mûködõ egyesület
az országban az elsõk közül.
Körülbelül 340 tagot számlál
köztük jómagam Osgyáni Dá-
vid valamint Kotroczó Dorka

és Reichard Lili. A tagok közül csak néhányan ûzik a spor-
tot versenyszerûen.

Sokan nem is gondolhatják, hogy a hegyikerékpárt 2
szakágra lehet bontani. A Maraton szakágra és az Olimpi-
ai Crossz szakágra.

Maratonban 4 fajta távon folyik a verseny az idei évtõl.
Régebben 3 fajta táv volt: a rövidtáv, a középtáv és a hosz-
szútáv. A kezdõknek, valamint a gyerekeknek lett létre-
hozva a minitáv.A különbözõ távokon más-más technikai
akadályokkal kell megküzdeni a versenyzõknek. a hosz-
szútáv 90-100 km-es, a középtáv 60-70 km-es, a rövidtáv
30-40 km-es és a minitáv 10-20 km-es. A távok növekedé-

sével egyre több a szintemelkedés, ez azt jelenti, hogy egy-
re nagyobb és meredekebb emelkedõket kell megmászni.

Az Olimpiai Cross. Ez a versenyforma szerepel az
olimpián. Épített technikai akadályokkal ellátott körpályá-

A magyarországi hegyikerékpár sportágról

Osgyáni Dávid
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kon zajlanak a versenyek. A lejtõket ugratók, sziklakertek
és downhill pálya szakaszok színesítik.

A versenyzõknek nem csak a pályával és ellenfeleikkel
kell megküzdeniük, hanem a különbözõ környezeti vi-
szonyokkal is, ez lehet sár, esõ, szél, jégesõ, valamint a
meleggel. A verseny során tilos a pálya elhagyása, az ellen-
felek hátráltatása, valamint segítése. Bármely szabály
megszegése kizárással jár. A Díjazás során az elsõ 3 ver-
senyzõ érmet és ajándékcsomagot kap.

Azoknak ajánlom, akik szeretik az izgalmakat, a ve-
szélyt és a természetet.

A triatlon sorrendben: úszásból, kerékpározásból és
futásból álló sportág. A három versenyszámot egymás
után, pihenés nélkül kell teljesíteni, és a versenyidõbe a
két szám közötti átöltözés ideje (depóidõ) is beleszámít.
A versenyszezon április vége felé kezdõdik és egészen
augusztus végéig tart. Minden verseny más városban
kerül megrendezésre. Mivel a versenyek korán reggel
kezdõdnek, így már egy nappal korábban célszerû oda-
utazni. A rajt idõpontja korcsoportonként más és más:
a legkisebbek kezdik, és az idõsebbeké a záró futam. A
verseny kezdete elõtt be kell depózni, ami a kerékpáro-
záshoz és a futáshoz szükséges felszerelések leadását
jelenti. A bedepózás során a rendezõk ellenõrzik a ke-
rékpár biztonságos és szabályos felszerelését. Ilyenkor
írják fel a versenyzõ karjára a rajtszámot filctollal, mivel
a szárazföldi számokban használatos rajtszám a vízben
nem viselhetõ. Az elsõ versenyszám az úszás, ami vagy
medencében, vagy tóban zajlik. A vízbõl kifutva a depó-

ban kell felvenni a cipõt, a rajtszámot, a bukósisakot és
a biciklit. Kerékpározás közben engedélyezett a bolyo-
zás, ami egymás szoros, szélirányban való követését je-
lenti az energiatakarékosság céljából. A depóba vissza-
érve indul a futás, miután a bicikliket a saját helyünkre
leraktuk. Az egész verseny alatt a bírók nagyon figyel-
nek mindenre és akár a legapróbb
szabályszegésért is büntetõt adnak,
vagy súlyosabb esetekben ki is zár-

Triatlon

László Leila, Becsó Barbara
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hatnak. Ilyen például a futásnál, ha nem elõl viseli a ver-
senyzõ a rajtszámot, vagy hamarabb felszáll a biciklire.
Nagyon fárasztó és nehéz egy ilyen verseny, ezért a cél-
ban frissítõkkel várnak. A versenyszámok vége után
korcsoportonként az elsõ három helyezett díjban része-
sül. Ez lehet érem, oklevél és pénzjutalom is. A triatlon
alapvetõen egyéni sport, de rendeznek csapatversenye-
ket is. Ilyen például a mixváltó, ahol két fiúnak és két
lánynak kell teljesíteni a rövidített távot. Az idõmérés

chippel történik, amit a versenyzõknek a lábukra kell
rakni és a váltások során ezt kell a váltótársnak átadni.
A triatlonban versenyzõ sportolókat triatlonistáknak
vagy triatlétáknak is nevezik. 

Távok felnõtt versenyzõk számára:
Sprinttáv:  750m úszás, 20 km bicikli, 5 km futás (tri-

atlon), 5 km futás, 20 km bicikli, 2,5 km futás (duatlon),
2,5 km futás, 1 km úszás, 2,5 km futás (aquatlon).

Rövidtáv: 1,5 km úszás, 40 km bicikli, 10 km futás (tri-
atlon), 10 km futás, 40 km bicikli, 5 km futás (duatlon).

A rövidtávot olimpiai távnak is nevezik.
Középtáv: 2,5 km úszás, 80 km bicikli, 20 km futás (tri-

atlon).
Hosszútáv: 3,8 km úszás, 180 km bicikli, 42 km futás

(triatlon).
Az iskolából a következõ tanulók ûzik ezt a sportot:

Becsó Barbara (8.d), Fiser Márk (8.d), Laczkó Rozina
(9.kny), Póczos Sándor (9.kny), Bajczár Benedek (9.kny),
Laczkó Szabina (9.c), Póczos Mátyás (9.c), Petróczy Bá-
lint (10.d), László Leila (10.a).

Az elõzõ évhez hasonlóan a 2014/2015-ös tanév-
ben is megrendezésre került az Amatõr Röplabda
Diákolimpia, amelynek megyei fordulóján a Nógrád
megyei középiskolák is részt vettek. A gyõztes csa-
pat képviselhette Nógrád megyét az országos for-
dulóban. Megyénkbõl négy iskola csapata jelentke-
zett a lány csapatok közötti meccsekre: Salgótar-
jánból a Táncsics Mihály Szakközépiskola, és a Bo-
lyai János Gimnázium, Pásztóról a Mikszáth Kál-

mán Gimnázium és Balassagyarmatról a Balassi Bá-
lint Gimnázium.

Az elsõ mérkõzésre a Bolyaiban került sor. Kicsit
váratlanul ért minket, mivel aznap délután tudtuk
meg, hogy máris megrendezésre kerül az elsõ fordu-
ló. Nehezen összeszedtük a csapattagokat, és izga-
tottan vártuk az eseményeket. Edzõnknek, Mátrai
Istvánnak és a pozitív hozzáállásunknak köszönhe-
tõen sikerült megnyernünk mind a három meccset.

A következõ meccssorozatra pár hét múlva került
sor, amelyeknek a Közgé adott otthont, a piac mellet-
ti tornateremben. A korábbi sikereink ellenére itt saj-

Röplabdacsapat a Diákolimpián

Kulhavi Nikoletta, Mátrai Barbara

Csapatmegbeszélés



nos csak egy meccs gyõzelmét tudhattuk a magunké-
nak. Ez egy picit elszomorított minket, de még láttunk
reményt, hiszen még kettõ meccsnap volt hátra.

Az utolsó elõtti megmérettetésre Balassagyarmatra,
a Balassi Bálint Gimnáziumba utaztunk. A feszültség
egyre csak nõtt, hiszen tudtuk, hogy már nem sok vá-
laszt el minket attól, hogy megtudjuk, hogy melyik
csapat juthat az országos döntõbe. Ez alkalommal
már jobban teljesítettünk, két ellenfelünk ellen arat-
tunk gyõzelmet. Ez örömmel töltött el bennünket, de
tudtuk, hogy jól kell szerepelnünk az utolsó fordulón,
hiszen csak így van esélyünk.

És végül elérkezett a nagy nap, amikor megtudhat-
tuk, hogy melyik csapat jut ki az országos bajnokságra.
Az utolsó három meccsre a pásztói Mikszáth Kálmán
Líceum tornatermében került sor. Nagyon szoros volt a
küzdelem, így nem volt szabad hibázni, mivel minden
meccset meg kellett nyernünk a siker eléréséhez. Sze-
rencsére az elsõ meccs alkalmával mi kerültünk ki

gyõztesként és ez erõt adott nekünk a további küzdel-
mekhez. Hasonló sikereket értünk el a másik két csapat
ellen is. Nagy öröm közepette eszméltünk rá, hogy mi
lettünk a megyei bajnokok, ezzel a Bolyai képviselhet-
te Nógrád megyét a Debrecenben megrendezett orszá-
gos bajnokságon.

Az országos bajnokság napja gyorsabban eljött,
mint gondoltuk volna. Április 17-étõl 19-éig Debrecen-
ben töltöttünk egy hétvégét, ahol összemérhettük tudá-
sunk az ország legjobbjaival. Pénteken korán reggel in-
dultunk el a több órás útnak. A csapatból sajnos csak
heten tudtak részt venni a röplabda bajnokságon, mivel
ugyanakkor volt az angliai tanulmányút is, melyre öt
csapattársunk utazott.  

A 2015-ös Amatõr Röplabda Diákolimpiát idén a
debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban rendezték meg.
A hatalmas iskolában beletelt néhány percbe, míg meg-
találtuk a tornateremet. Pista bá, az edzõnk elintézte a
regisztrációnkat, míg mi készülõdtünk a meccsekre. Az
elsõ mérkõzést a miskolci Herman Ottó Gimnázium-
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Megyei bajnokcsapat. Edzõ: Mátrai István. 
Hátsó sor: Tóth Réka, Gyenes Réka, Mitró
Titanilla, Bálint Sára, Betlehemi Viktória, 

Mátrai Barbara. Elsõ sor: Bencze Ágnes, Géczi
Petra, Kocsis Zsófia, Kulhavi Nikoletta.

Országos csapat. Edzõ: Mátrai István.
Hátsó sor: Betlehemi Viktória, Bálint Sára, Békési

Bernadett, Géczi Petra, Mátrai Barbara.
Elsõ sor: Pintér Réka, Kulhavi Nikoletta.



mal játszottuk, majd a kaposvári Táncsics Mihály Gim-
náziummal küzdöttünk meg. A hatalmas tornaterem-
ben egyszerre három meccs zajlott, így lehetõség nyílt
másokat is megnézni játék közben. 

A meccs után elfoglaltuk a szállásunkat, lepakoltuk a
cuccainkat és elmentünk vacsorázni. Az elsõ este volt a
nyitóünnepség, ahol köszöntötték az összes résztvevõt
és kisebb produkciókkal készültek a szervezõk. Az ün-
nepség után visszatértünk a kollégiumba és eltettük
magunkat másnapra.

A következõ nap a budapesti Szerb iskolával és a
szegedi Gazdasági sulival játszottunk. A szerb lányok
nagyon felkészültek és összeszedettek voltak a mecs-
csek alatt, hihetetlenül koncentráltak minden mérkõzé-

sen. A szegedi csapattal sokáig fej-fej mellett haladtunk,
de végül sikerült legyõzniük, így az ötödik helyet foglal-
tuk el a csoporton belül. 

A harmadik napon három meccs várt ránk. Elõször
Gyöngyössel, majd Szombathellyel és végül Szolnok-
kal mérkõztünk meg. Sajnos egyik meccsen sem értük
el a kívánt eredményt, így a tabella 20. helyén végez-
tünk. Délelõtt útra is keltünk hazafelé, hiszen tudtuk,
hogy hosszú út áll még elõttünk. A kisbuszban min-
denkit elnyomott az álom és alig vártuk, hogy hazaér-
jünk. Nagyon nagy élmény volt részt venni a diákolim-
pián, rengeteget tanult és fejlõdött a csapat. Reméljük,
hogy a jövõ évi bajnokságban nagyobb sikert tudunk
elérni!
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Mesterfokon a szakmában
Interjú Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettessel

A 2014/2015-ös tanévben,
a Bolyai Napok díjátadó ün-
nepségén ismét elismerõ taps
fogadta Bagyinszki Boglárka
igazgatóhelyettest, aki már
harmadszor érdemelte ki isko-
lánk legrangosabb kitünteté-
sét, a Bolyai Emlékplakettet és
Díszokiratot. Ez alkalommal
szaktanári munkájáért és
versenyfelkészítõ tevékenysé-
géért nyerte el ezt az elisme-
rést. Az egykori bolyais diák,
kiváló szaktanár, az iskola
mindennapjait, versenyeit és

vizsgáit szervezõ igazgatóhelyettes ma már mesterpeda-
gógus.

– Az elsõ kitüntetésedet is versenyeredményeid elis-
meréséért, elsõsorban a Kitaibel Pál biológiaverseny
döntõjében elért sikereidért kaptad. Azóta már sok év
telt el a pályán, de a Te szakmai munkád töretlenül ível
felfelé, s minden évben szép eredményekkel járul hozzá
a Bolyai János Gimnázium hírnevéhez. Minden évben
vannak díjazott versenyzõid. Az elõzõ években, s az idei
tanévben milyen kimagasló eredményeket értél el diák-
jaiddal? Mire vagy a legbüszkébb?

– Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy
olyan gimnáziumban taníthatok, ahová tehetséges diá-
kok járnak. Bár kiemelt profilunk a nyelvoktatás, még-
is minden évben indulnak tanulóink humán, természet-
tudományos és sportversenyeken és érnek el szép ered-
ményeket ezeken a területeken is. Nyilván a sikeres sze-
repléshez a tanulók tehetségén kívül hozzájárul az az
ösztönzés, irányítás, segítés is, amit mi pedagógusok
nyújthatunk. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy az
igazgatóhelyettesi feladataim mellett sikerült idõt és
energiát fordítanom a versenyzõ diákokkal való foglal-
kozásra. Három különbözõ versenyre készültünk tanít-
ványaimmal: a biológia OKTV-re, a Kitaibel biológia

verseny döntõjére és az Irinyi
kémiaverseny döntõjére. A
kitüntetést legfõképp annak
köszönhetem, hogy Sütõ
Martin – rendkívül tehetséges
9. A osztályos tanítványom –
az Irinyi kémiaverseny dön-
tõjében 10. helyezett lett. 

– Szakmai pályád során
tanítványaid közül sokan a
nyomdokaidba léptek. Kell-e
ennél nagyobb elismerés egy
szaktanárnak?

– Igazából a tanári pályát
csak elvétve választották az
elmúlt években a végzõs diákjaink, de nagyon jó érzés
az, ha a volt tanítványok elmondják, hogy megállják a
helyüket, az egyetemen, megfogalmazzák, hogy mégis-
csak érdemes volt például a kémiát tanulni. 

– Osztályfõnökként és kollégaként is tudom, hogy ta-
nítványaid tisztelnek szakmai tudásodért, emberi kvali-
tásaidért, az emelt szintû érettségire való lelkiismeretes
felkészítõ munkádért. Szinte 100%-os felvételi arányt
szoktál elérni. Méltán vagy mesterpedagógus. A felkészí-
tés során hetente tartasz 0. és 8. órákban még plusz fel-
készítõ, feladatmegoldó foglalkozásokat, s az emeltes di-
ákjaidnak készített segédanyag is hatalmas segítség a
felkészülés során. Milyen módszerekkel, hogyan végzed
a tehetséggondozást? Miért tartod fontosnak ezt a mun-
kát?

– Amióta az iskolában tanítok, azóta foglalkozom a
diákok felvételire, illetve érettségire való felkészítésével
biológiából és kémiából. Az elmúlt 2 évben úgy válto-
zott a felvételi rendszer, hogy több helyen kötelezõ a bi-
ológia és a kémia emelt szintû érettségi a felsõoktatás-
ba való bejutáshoz. Az erre való felkészítés valóban fe-
lelõsségteljes munka, az alapos ismétlés mellett kiegé-
szítjük az órákon már megtanultakat, feladatokat ol-
dunk, gyakorlunk, és mindkét tárgyból az érettségihez
szükséges kísérleteket is elvégezzük. Számomra évrõl-

Bagyinszki 
Boglárka 

Dembrovszky 
Zsuzsanna
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évre nagy kihívás és örömteli feladat az, hogy elérjem,
hogy lehetõség szerint minden diák jusson el az emelt
szintû érettségi szintjére tudását, feladatoldó képessé-
gét tekintve.

– Ettõl a tanévtõl indult az emelt természettudomá-
nyos képzés a 9. A osztályban, ahonnan többek között
már kinevelted a versenyzõ, tehetséges tanulókat. Mi-
ben más ez a képzés, miért jó ilyen képzést folytató cso-
portban tanítani?

– Az iskolafenntartónk jóváhagyásával az új termé-
szettudományos labor nyújtotta lehetõségek kihaszná-
lása céljából lehetõséget kaptunk a természettudomá-
nyos képzés indítására az A osztályok egyik felében.
Azok a tanulók, akik nem két tanítási nyelvû képzés-
ben vesznek részt, heti plusz egy órában tanulják vá-
lasztásuk szerint a biológia, a fizika vagy a kémia tan-
tárgyat. Én az elmúlt tanévben a biológia és a kémia
emelt csoportot tanítottam. Ebben a tanévben az osz-
tályban csoportbontást sikerült megvalósítani, ami óri-
ási lehetõség a természettudományos tárgyakban, hi-
szen így sokkal több egyéni szereplésre, odafigyelésre
van lehetõség. A természettudományos órákon nem ta-
nítunk más tanterv szerint, mint a többi osztályban (hi-
szen ez a képzés nem azonos a központi tantervek ta-
gozatos formáival), de az órákon több lehetõség van kí-
sérletezésre, tanulókísérletek elvégzésére. Sokkal több
feladatot oldanak a diákok, a jelenségeket részleteseb-
ben megbeszélhetjük, és itt van mód arra, hogy a taná-
ri magyarázat helyett a csoportos munka, a kiselõadás-
ok is elõtérbe kerüljenek. Nagyon jó, hogy a csoportba
olyan tanulók járnak, akik mindannyian érdeklõdõk a
biológia vagy a kémia iránt, egy-egy nehezebben értel-
mezhetõ jelenség esetén nem riadnak vissza, hanem
magyarázatokat keresnek, sok kérdést fogalmaznak
meg. Remélem, hogy a késõbbiekben õk is hasznát ve-
szik ennek a képzésnek.

– Ennek a tanévnek az újdonsága volt a természettu-
dományos labor kialakítása és használatba vétele. Mi-
lyen elõnyeit látod a labornak? Megváltoztatta-e és, ha
igen, hogyan a mindennapok természettudományos ok-
tatását, milyen lehetõségeket rejt az emeltes csoportok
tanításában, felkészítésében?

– A természettudományos labor átadása után egy
éven át a pályázati kötelezettségek miatt fõként más is-
kolák 7.-8. osztályos diákjainak tartottunk órákat a la-
borokban. A bolyais diákok közül az emelt szintûs cso-
portok óráit tarthattuk a laborokban, sokszor õk pró-

bálhatták ki elõször az új eszközöket. Eddig is végez-
tünk kísérleteket, tanulói kísérleteket is, de most sokkal
jobbak lettek hozzá a feltételek – például sok mikro-
szkópunk van, vagy az elszívófülkében olyan kísérlete-
ket is bemutathatunk kémiából, amit eddig nem tud-
tunk elvégezni. A tanév során több nagyon érdekes, iz-
galmas rendezvény volt pályázathoz kapcsolódóan,
amelyeken a diákjaink részt vehettek.

– Általános iskolásoknak is tartasz laboros órákat.
Milyen tapasztalatokat szereztél ezen a téren?

– Én nagyrészt a biológia órákat tartottam az általá-
nos iskolásoknak. Az egy év során rengeteg tapasztala-
tot szereztünk. Egyrészt nem volt könnyû olyan diá-
koknak foglalkozást tartani, akiknek az elõzetes tudá-
sáról nincs tapasztalatunk, mert nem mi tanítjuk õket.
Próbáltam illetve próbáltunk érdekes és hasznos tanu-
lói gyakorlatokat összeállítani számukra. Furcsa volt
megszokni azt, hogy az általános iskolás tanáraik is
bent ülnek és végignézik az óráinkat. Bár voltak kevés-
bé érdeklõdõ, a bolyais tanulókhoz képest egészen más
hozzáállású csoportok is – mégis többnyire örömmel és
lelkesedéssel végezték a feladatokat, rácsodálkoztak a
mikroszkópban látottakra. Megismertük azokat a tanu-
lókat, akik közül a leendõ diákjaink kikerülnek majd.

– Napjainkban sok szó esik a természettudományos
oktatás fontosságáról. Milyennek látod a természettudo-
mányos oktatás jövõjét? Ha rajtad múlna, min változ-
tatnál?

– Valóban sok szó esik a természettudományok fon-
tosságáról, de úgy tûnik, ezek egyelõre még csak elmé-
letben fogalmazódtak meg. A természettudományos
óraszámokat csökkentették, bár érzékelhetõ, hogy ta-
nulók így is túlterheltek. A legnagyobb probléma az,
hogy már most nagyon kevés a fizika- és kémiatanár –
sok iskolában Salgótarján környékén nincs is megfelelõ
pedagógus, a tanárok utaznak egyik iskolából a másik-
ba, a kötelezõ óráikon felül tanítanak. A fiatalok közül
nagyon kevesen választják ezt a pályát, így ha ebben
nem lesz változás, akkor súlyos gondok lépnek majd
fel. Másrészt egyfajta elõrelépés az, hogy a természettu-
dományokban is lehetõség van az új, digitális technikák
nyújtotta lehetõségek kiaknázása. Modellekkel, animá-
ciókkal, kisfilmekkel sokkal közelebb hozható a diá-
kokhoz sok elméleti tudnivaló, jelenség; a múzeumok,
a felsõoktatási intézmények is egyre több érdekes inte-
raktív bemutatót ajánlanak a diákoknak Öveges pro-
fesszor módszereit megidézve.



– Biológia-kémia szakos tanárként van-e még olyan
célod, vágyad, amit szeretnél megvalósítani? A minden-
napjaidban is kibújik belõled a biológus, vegyész és kör-
nyezetvédõ? 

– Továbbra is szeretném mindkét tárgyamat taní-
tani, a diákokat felkészíteni az érettségire és szaktár-
gyi versenyekre az igazgatóhelyettesi munka mellett.
Abban szeretnék elõrelépni, hogy az új módszereket
egyre inkább beépítsem a tanítási gyakorlatomba a
különbözõ tanórákon. Természetesen az iskolán kí-
vül is meghatározó, hogy a természettel és a vegyi
anyagokkal foglalkozom, sokszor ilyen szemmel né-
zem a körülöttem lévõ világot és néha elképeszt,
hogy milyen áltudományos magyarázatok, félreveze-
tõ információk jelennek meg az interneten. 

– Milyen programokat szerveztek kollégáiddal a fi-
atalok környezettudatos neveléséhez, a természet ér-
tékeinek felismeréséhez és megvédéséhez az iskolá-
ban vagy azon kívül?

– Biológia, kémia, földrajz szakos kollégáimmal
együtt minden évben tartottunk a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos iskolai vetélkedõt, az elmúlt tan-
évben a labor-rendezvények, vetélkedõk miatt ezt
éppen nem szerveztük meg. Ennél sokkal hatéko-
nyabbak a tanítási idõn kívüli programok. A munka-
közösségünk természetismereti túrákat szervez, én
elsõsorban a Kitaibel biológia versenyen résztvevõk-
kel végeztem terepi megfigyeléseket, felméréseket.
Persze a tanórákon mindannyiunk feladata az, hogy
ahol lehet, tudatosítsuk a tanulókban a környezet,
természet megóvásának fontosságát, és ennek lehe-
tõségeit.

– Innovatív, tudását több területen folyamatosan
fejlesztõ pedagógusnak ismertelek meg a közel 20 év
alatt, amióta együtt tanítunk. Milyen továbbképzése-
ken vettél részt az utóbbi idõben? Hogyan tudod ka-
matozatni a megszerzett új tudást, ismeretet a tanári
és igazgatóhelyettesi munkádban?

– Többféle képzésben vettem részt az elmúlt évek-
ben, amelyek nagyon különbözõek voltak, és sok
hasznos tapasztalatot szereztem ezekbõl. 2012-ben
végeztem el egy közoktatás-vezetõi szakvizsgát
nyújtó képzést, amely az igazgatóhelyettesi munká-
hoz nagy segítséget adott. A 2014/15-ös tanévben, il-
letve a nyári és õszi szünetben a természettudomá-
nyos labor pályázatának keretei között vettem részt
kollégáimmal együtt 210 órányi képzésen. Itt sok

szakmai jellegû tapasztalatot szereztünk, ötleteket
kaptunk – a képzések egy része a természettudomá-
nyos tárgyak új módszereivel, a kísérletezés egysze-
rû módjaival és az interaktív tábla tanórai használa-
tával voltak kapcsolatosak. Szintén a 2014/15-ös tan-
évben nyáron és õsszel hétvégéken három 30 órás
képzésen vettem részt, amelyek szaktanácsadói, il-
letve szakértõi feladatokra készítettek fel. Ezeknek a
záróvizsgái egyben minõsítõvizsgaként is mûköd-
tek.

– A 2014/2015-ös tanév új munkakört is hozott szá-
modra. Nemcsak biológia-kémia szakos tanári és
igazgatóhelyettesi munkádat kell ellátnod, hanem
rendszeresen tanfelügyelõi és minõsítõi feladatokra is
megbízást kapsz az Oktatási Hivataltól. Milyen kihí-
vást jelent számodra ez az új munkakör?

– A tanévben tavasszal indult a pedagógusok mi-
nõsítése, a tanfelügyeleti ellenõrzés pedig a követ-
kezõ tanévben kezdõdik. Én minõsítõi munkákra
kaptam megbízást az Oktatási Hivataltól, kémia
tárgyból. Ez a munka nagyon felelõsségteljes és sok
felkészülést igényel, a minõsítésre kerülõ pedagó-
gus portfólióját és 2 tanóráját értékeljük annak cél-
jából, hogy a pedagógus életpályamodell szerint
elõbbre lépjen. Igyekszem megfelelni ennek az új
feladatkörnek, és remélem, hogy az egész pedagó-
gus-minõsítési rendszer hasznosnak bizonyul majd
hosszú távon. 

– Végezetül essen szó a kikapcsolódásról, feltöltõ-
désrõl is. Ennyi feladatkör és teendõ mellett jut-e idõd
pihenésre, s azt mivel töltöd a legszívesebben?

Ebben a tanévben tényleg kevés idõm jutott ki-
kapcsolódásra – de például a laboros továbbképzések
nagy része is egyfajta feltöltõdést jelentett számomra
a kollégáim körében. Mi is vidáman és lelkesen kísér-
leteztünk a trénerek útmutatása alapján, olyan jelen-
ségeken gondolkodhattunk, amelyek a mindennapi
tanítás során eszünkbe sem jutnának, de nagyon ér-
dekesek voltak. Szabadidõmben szívesen biciklizek,
és ha tehetem, túrázok, kirándulok a természetben –
ez jelenti az igazi feltöltõdést számomra. 

Köszönöm a beszélgetést. Még nagyon sok szép
szakmai sikert kívánok szaktanári és tehetséggondo-
zó munkádban, érdeklõdõ és motivált tanítványokat,
s kívánom, hogy a jövõben is ilyen lelkiismeretesen,
örömmel és elhivatottan tudd végezni valamennyi
megbízatásodat és feladatodat!
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Az elmúlt tanévben szinte
minden szerdán és csütörtö-
kön fehér köpenyes kis diá-
kokkal találkozhattunk az
aulában. Mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a
rég várt természettudomá-
nyos labor beindult. 

A laborprogram létrejötté-
rõl, megvalósulásáról és ta-
pasztalatairól Soósné
Axmann Zsuzsanna laborve-
zetõt kérdezem, aki a Bolyai
Emlékplakett és Díszokirat

díjat kapta a természettudományos labor vezetõjeként
végzett kiemelkedõ munkájáért.

– Mi volt a pályázat célja és hogyan valósult meg?
– A cél egy olyan természettudományos labor meg-

építése és mûködtetése volt, amely saját diákjaink
mellett 10 általános iskola diákjait fogadja, egyszerre
maximum 40 fõt. Ez a 10 iskola: a 6 salgótarjáni álta-
lános iskola, valamint Cered, Etes, Kazár és Karancs-
lapujtõ általános iskolái. Legfontosabb célja a pályá-
zatnak, hogy felébresszük az általános iskolás tanu-
lókban a természettudományos tantárgyak iránti ér-
deklõdést. Ezen a területen máris eredményeket köny-
velhetünk el. Az általános iskolákban megnõtt az ér-
deklõdés a természettudományos képzés iránt, már a
második év, hogy emelt természettudományos osztá-
lyainkba is jelentkeznek az általános iskolás tanulók.

Másik jelentõs célkitûzésünk az volt, hogy saját di-
ákjaink esetében az emelt szintû érettségire való felké-
szüléshez és a sikeres felvételi eredményekhez nyújt-
sanak nagy segítséget a laborórák. Itt is hasznosnak
bizonyultak a laborfoglalkozások, különösen az emelt
kémia szóbeli érettségi vizsgákon jelentett nagy
elõnyt, hogy az összes kísérletet el tudták végezni ta-
nulóink - a labor felszereltségének köszönhetõen - az
érettségi elõkészítõkön. 

Mindkét célkitûzés meg-
valósítását az tette lehetõvé,
hogy a pályázat elsõ évében
a megvalósítási idõszak alatt
összesen 300+178 tanórát
tartottunk a 2 laborban, 300
órát az általános iskolások-
nak, 178 órát a mi diákjaink-
nak. A laborfoglalkozásokat
sok-sok rendezvény színesí-
tette és egészítette ki: szak-
mai napok, mint pl. a gyõri
Mobilis Kft bemutatói, 
disszeminációs napok, illet-
ve az általános és középisko-
lásoknak szervezett versenyek.

Bízunk abban, hogy az érdeklõdés nem csappan
meg, három-négy-öt év múlva még több diák választ-
ja a természettudományos tantárgyakat az emelt szin-
tû érettségin, és sikeres egyetemi tanulmányai után
választ majd ilyen jellegû pályát. 

– Hogyan indult el a pályázat?
– A munka az elõzõ tanév elején az iskola átépíté-

sével kezdõdött, az ünnepélyes megnyitóra csak 2014.
február 26-án került sor. A laborórák április 24-én kez-
dõdtek. 

– Hogyan reagáltál, amikor az iskolavezetés felkért,
hogy Te legyél a labor vezetõje?

– Elsõre nem mondtam igent, mert ez teljesen is-
meretlen feladatkör volt számomra, és nem igazán lát-
tam át, hogy milyen teendõkkel jár majd.

– Mi a feladata a laborvezetõnek?
– Elsõsorban a laboratóriumi foglalkozások szak-

mai színvonaláért felelõs, tartja a kapcsolatot az ön-
kormányzattal, a programban részt vevõ általános is-
kolák szaktanáraival. 

Mindezek mellett részt vettem a továbbképzések
lebonyolításában is, de munkám közé tartozik a labor-
eszközök átvétele és leltározása, a foglalkozások admi-
nisztrálása, valamint a statisztikák készítése is. 

A természettudományos labor vezetõje 

Interjú Soósné Axmann Zsuzsanna tanárnõvel

Soósné Axmann 
Zsuzsanna

Tóth Dóra
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– Az eltelt egy év után milyen visszajelzések érkez-
tek hozzád a labor munkájával kapcsolatban?

– Minden oldalról csak pozitív visszajelzéseket kap-
tunk. Saját diákjaink nagyon örültek a modern labor-
nak, a biológia, kémia és fizika fakultációs órák eleve
is a laborba lettek tervezve az órarend szerint, de a
többi osztály számára is kerítettünk lehetõséget labor-
foglalkozásra legalább évi egy alkalommal. Az általá-
nos iskolák szaktanárai és diákjai szintén elégedettsé-
güket fejezték ki, a diákok az órák után mindig lelke-
sek voltak, és mondták is, hogy jól érezték magukat a
laborban. A Gagarin és a Ceredi iskola diákcsapata
volt a legaktívabb, õk jöttek a legtöbb alkalommal.

Az önkormányzat is többször meglátogatta a labo-
ratóriumot, leginkább a rendezvények során, és szin-
tén minden alkalommal a legnagyobb elismeréssel
szóltak az itt folyó munkáról. 

Fontos megemlíteni az augusztusi nagyszabású el-
lenõrzést is, amit minden nagy összegû pályázat ese-
tén elvégez a minisztérium, ahol mindent rendben ta-
láltak.

– Kik tartották a laborfoglalkozásokat?
– Az iskola négy szaktanárral dolgozott: Bagyinszki

Boglárka és Tóth Dóra biológia és kémia, Karádi Ta-
más és Tóth Géza pedig fizika órákat tartott. Mun-
kánk gördülékenységéhez nagyban hozzájárult
Bodorné Papp Tünde laboránsi munkája, a szükséges
eszközök, vegyszerek és felszerelések mindig idõre
pontosan elõ voltak készítve.

Természetesen az általános iskolák tanárai is tart-
hattak órákat, hiszen 20 általános iskolai tanár vett

részt a laborfoglalkozásokra felkészítõ 120 órás to-
vábbképzésen. Ennek ellenére az órák nagy részét sa-
ját szaktanáraink tartották.

– Milyen volt a munka a szaktanárokkal?
– Nagyon-nagyon jó volt, sok idõt töltöttünk

együtt, nagyon jóra akartuk csinálni, mindenki maxi-
mális motiváltsággal dolgozott. Jó kis csapat jött létre,
szeretünk együtt dolgozni. :))

– Kicsit kalandozzunk vissza arra az idõszakra,
amikor Te voltál diák. A ti iskolátokban volt-e lehetõ-
ség laborfoglalkozásokra?

– A gimnáziumban kémia tagozatos osztályba jár-
tam, hetente 5 kémia óránk volt, ebbõl kettõ laborfog-
lalkozás. Itt tanultam meg a legalapvetõbb laboratóri-
umi technikákat, a minõségi és a mennyiségi analízis
alapjait, és a titrálást. 

– Szerintem sok diákot kiverne a víz a heti öt kémia
óra hallatán. Mi vezetett arra, hogy kémia tagozatra je-
lentkezzél?

– Általános iskolában egy kémia verseny megyei el-
sõ helyezettje lettem, és ez az élmény meghatározó
volt, akkor minden eldõlt. Akkor döntöttem el, hogy
kémia tanár leszek.

– Hogyan folytatódik a labormunka a jövõben?
– A megvalósítási idõszakot követõ 5 év a fenntartá-

si idõszak, amely már az elõzõ tanév februárjában el-
kezdõdött. Évente 150 óra foglalkozást kell teljesíteniük
az általános iskoláknak, 40 órát a saját tanulóinknak. 

Reméljük, hogy ez az elkövetkezõ öt év is ilyen si-
keres lesz és ugyanolyan jó hangulatban telik majd,
mint a pályázat elsõ éve.
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A Bolyai János Gimnázium
egykori diákjával, Csa-
bainé Freistág Erzsébettel be-
szélgettem, aki az eddigi leg-
hosszabb periódusban, 5 évig
töltötte be Szülõi Választmány
elnöki tisztségét, és munkája el-
ismeréseként a tanév végén ve-
hette át a Patrónus Díjat.

– Életedben másodszor is
fontos szerepet töltött be a Bo-
lyai János Gimnáziumhoz fû-
zõdõ kapcsolatod. Mesélnél er-
rõl?

– 1989-ben ebben a gimnáziumban érettségiztem
orosz tagozatos osztályban. Dorina lányom 20 évvel ké-
sõbb, 2009-ben felvételt nyert a Bolyai János Gimnázium
6 osztályos két tanítási nyelvû képzésére, ami nagyon sok
tekintetben keltette bennem is azt az érzést, mintha újra él-
ném középiskolás éveimet. Sok volt a párhuzam, hasonló-
ság: Dembrovszky Zsuzsanna, az én egykori osztályfõnö-
köm osztályába került, nekik is az 1-es terem lett az osz-
tálytermük, és több olyan pedagógus is tanította, aki an-
nak idején engem is.

– Nagyon jó érzékük van az Osztályfõnököknek ahhoz,
hogy kiválasszák, kit tartanak alkalmasnak az osztály
szülõi képviseletére, kiben látják meg azt a szervezõkészsé-
get, ami segítségükre lehet a tanórán kívüli programok le-
bonyolításában, osztálypénzek begyûjtésében, és egyéb
adminisztrációs teendõkben. Te hogyan lettél Szülõi Vá-
lasztmányi tag?

– Az én esetemben az osztályfõnökkel való régi kapcso-
latom, illetve pedagógus mivoltom is hozzájárult ahhoz,
hogy már a beiratkozáskor megkért Dembrovszky Zsu-
zsanna, hogy legyek a Szülõi Választmány tagja, amire az
elsõ szülõi értekezleten igent mondtam. Mindig is szeret-
tem szervezkedni, emberekkel foglalkozni, innovatív dol-
gokkal elõállni, ehhez partnerekre találni és mindazt kö-
zösen megvalósítani, képviselni saját illetve gyermekeink
érdekét. Többnyire két szülõtárssal együtt intéztük az osz-
tály ügyes-bajos dolgait, segítettünk a Gólyaavató meg-
szervezésében, az osztálypénz beszedésére bankszámlát

nyitottunk, mozgósítottuk a
többi szülõt is a különbözõ
rendezvényeken való részvétel-
re, törekedtünk a közös teher-
viselésre.

– És innen már csak egy ug-
rás volt, hogy Téged válassza-
nak a Szülõi Választmány elnö-
kének. Erre hogy emlékszel 
vissza?

– Egy év elteltével valóban
felkértek a Szülõi Választmány
elnökének, amit el is vállaltam.
Akkor pedagógusként dolgoz-
tam a Petõfi Tagiskolában és
úgy gondoltam, tudok erre a feladatra idõt áldozni. Az elõ-
döm, Vinczéné Járinka Magdolna és az igazgatóhelyettes,
Kiss Ernõné, Évike elláttak a kezdeti szükséges tudnivalók-
kal. A Választmányban osztályonként 2-3 szülõ vett részt
ebben a munkában. Az elsõ idõszak igen nehéznek bizo-
nyult, hiszen nem igazán ismertük egymást a szülõkkel,
évente csak 2-3 alkalommal találkoztunk, ráadásul az én
életemben is nagy változást hozott, hogy 2010 õszén lakó-
helyemen polgármesternek választottak, és az addigi idõ-
beosztásom felborult. Nehéz volt mindenre idõt szakítani,
megfelelni valamennyi elvárásnak. Akkor meg is fordult a
fejemben, hogy talán át kell adnom ezt a megbízást olyan-
nak, aki nem annyira elfoglalt, mint én. Gondoltam, hogy
elõfordulhat majd olyan eset, amikor a munkám miatt
nem tudok valamilyen fontos megbeszélésen vagy rendez-
vényen részt venni a gimnáziumban, ezt jeleztem is az is-
kolavezetésnek, akik biztosítottak az felõl, hogy ez nem le-
het probléma, majd egyeztetünk, amennyire lehet, alkal-
mazkodunk egymás programjaihoz.

Aztán kitaláltam, hogy a szülõktõl bekért e-mail címek
és a telefonszámok megosztásával sokkal egyszerûbb lesz
a tájékoztatás, véleménynyilvánítás, javaslatkérés, feladat-
megosztás. A késõbbiekben különbözõ iskolai rendezvé-
nyeken alkalmunk nyílt egymás jobb megismerésére, ta-
pasztalatot cseréltünk, ötleteltünk, hogyan lehetne gyer-
mekeink számára még otthonosabbá tenni az iskolát, tá-
mogatni a tehetséges, illetve a rászoruló tanulókat.

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Csabainé Freistág Erzsébettel

Bakos Gyuláné Csabainé Freistág 
Erzsébet
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– Milyen eseményre emlékszel legszívesebben vissza a 6
év alatt?

– Nekem leginkább a jótékonysági bálok maradtak
meg az emlékeimben, nagyon nagy kihívás volt a meg-
szervezése, annál nagyobb öröm volt látni a szülõket, ne-
velõket együtt, vidáman, önfeledten szórakozni.

A Szülõk- Nevelõk bálja egyre népszerûbb lett és az eb-
bõl származó bevétel is egyre jelentõsebb összeget bizto-
sított a közösen kitûzött célok megvalósítására. Jól bejára-
tott forgatókönyv szerint az osztályok között felosztottuk
a szervezési feladatokat, minden évben újítottunk egy ki-
csit, ahogy a tapasztalatok kívánták. Büszkék lehetünk ar-
ra, hogy ez a hagyomány már 11 év óta fenntartható és
egyedülálló a város középiskolái között.

Nem feledkeztünk meg a gyermekeinket tanító peda-
gógusokról sem, akiknek minden évben Pedagógusnap
alkalmából kis mûsorral, ajándékkal és fehér asztalos ven-
déglátással köszöntük meg az oktató-nevelõ munkájukat.
Ezek is maradandó emlékek, látni a pedagógusok csillogó
szemét a meglepetés-ajándék kibontásánál, a könnyes
szemeket, amikor a köszönet szavai célba értek – felejthe-
tetlen.

– Milyen érzés volt átvenni a Patrónus díjat és ugyanak-
kor szembesülni azzal, hogy lezárult egy korszak, kilépsz
ebbõl a jól összeszokott közösségbõl?

– Nagyon vegyes érzelmek kavarogtak bennem átvéve
a díjat, a virágcsokrot. Tény, hogy szívesen csináltam a
rám bízott feladatokat, éreztem is, hogy elismerik és támo-
gatják ötleteimet, de sokszor kerültem idõcsapdába, ami-
kor éreztem, többet vállalok, mint ami teljesíthetõ.

Az biztos, hogy nem egyszerû összeegyeztetni ma-
napság a munkahely, a család és az önként vállalt felada-
tokra fordított idõt, de örülök neki, hogy az igen csak

egész embert kívánó hivatásom mellett a lehetõségek-
hez képest részt tudtam venni a rendezvényeken, vá-
lasztmányi üléseken és a szabott határidõn belül sikerült
teljesíteni a kért feladatokat is. Sok-sok embert megis-
mertem ezáltal, együtt tudtunk örülni szülõvel, pedagó-
gussal a közösen elért eredményeknek és minden téren
képviseltük  gyermekeink érdekeit. Pénzügyileg is rende-
zett éveket tudhatunk magunk mögött. Költségtakaréko-
san, mégis mindenre gondosan beosztva használtuk fel
a Szülõi Választmány pénzét, évrõl évre megtakarítást
eszközölve, tartalékot képezve újabb közös célok meg-
valósítására. Igen, lezárult egy korszak, sok szép emlék-
kel és most már örülök, hogy 6 éven át részese lehettem
a Gimnázium életének!

Most, hogy lányom leérettségizett és tanulmányait a
Budapesti Gazdasági Fõiskola vendéglátás-turizmus sza-
kán folytatja, 5 év után, 2015 júniusában én is átadom a
stafétát Zsuzsa, hogy vedd át a Szülõi Választmány elnöki
megbízatását. Nagyon sok sikert, kitartást kívánok hozzá
és felajánlom segítségemet a továbbiakban is, igaz már
csak „külsõsként”. 

Egyúttal köszönöm a Tantestület és a Szülõi Közösség
bizalmát, a lehetõséget, hogy egykori iskolámban újra ott-
hon érezhettem magam és segíthettem az ott folyó mun-
kát, betölthettem a kapcsolattartó szerepet a Tanárok és a
Szülõk között.

Kívánom, hogy a letett alapokra épüljön és legyen to-
vábbra is példaértékû a Bolyai János Gimnáziumban a
Szülõk és Nevelõk közötti jó kapcsolat, együttmûködés,
aminek legnagyobb nyertesei természetesen az itt tanuló
gyermekek!

Köszönöm szépen az interjút! Jó egészséget, sok sikert
kívánok a továbbiakban!



– Mondj néhány szót magadról!
– Középiskolai tanulmányaimat 1985 és 1989 között

itt, a Bolyai János Gimnázium falai közt folytattam, majd
a pedagógusi pályát választottam. A mai napig
Karancslapujtõn tanítok alsós gyerekeket. Nagyobb
gyermekem Bettina, tavasszal érettségizett a tavalyi 13.
C osztály tanulójaként, a fiam, Bálint jelenleg a 11.C osz-
tály tanulója.

– Volt szereped abban, hogy a gyermeked a Bolyai Já-
nos Gimnáziumot választotta?

– A döntést közösen hoztuk meg mindkét gyerme-
kem esetében, de természetesen volt benne szerepem
nekem is, hiszen 14 évesen nem igazán tudják eldönteni
a gyerekek, hogy mit is szeretnének majd csinálni „ha
nagyok lesznek”.

– Hány évig voltál a Szülõi Választmány tagja?
– A lányom az öt éves képzésben vett részt, ezalatt vé-

gig SZMK tag voltam, a fiam pedig még két évig az intéz-
mény tanulója lesz, így két évig én is maradok.

– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– A beiratkozásnál megkértek hármunkat az osztály-

ból, legyünk a Szülõi Választmány tagjai. Szívesen vállal-
tam el a feladatot, már volt tapasztalatom ezen a téren.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– A Bettina osztályában nagyon sokan voltak, ennek

ellenére nagyon jó szülõi csapat kovácsolódott össze. Le-
hetett õket mozgatni, mindig volt önként jelentkezõ
minden felmerülõ feladatra, sokan segítettek. Jól együtt
tudtunk dolgozni a két SZMK-s társammal, Baksáné Fo-
dor Krisztinával és Rozgonyiné Cseh Andreával is.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk kap-
csolata? Ebben milyen szerepet játszik a választmány?

– Az iskola igen aktívan bevonja a szülõket a különfé-
le rendezvények lebonyolításába, kéri a segítségüket
egy-egy feladat kapcsán. A szülõk azon rétege, aki tud és
akar segíteni, jó kapcsolatot alakíthat ki az intézmény-
nyel, hiszen megismerheti az itt zajló munkát, az ünne-
peket, az itt dolgozó tanárokat, segítõ munkatársakat.
Az SZMK szerepe a közvetítés a felek között, segítség a
programok szervezésében, lebonyolításában.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíveseb-
ben? Milyen közös programok voltak? Jónak tartod eze-

ket az ismerkedési, találkozási
lehetõségeket?

– Sok közös program volt
az évek folyamán. Ezek: a gó-
lyaavató, a kezdõ osztályok
bemutatkozása, a nyílt napok,
a minden évben megrende-
zésre kerülõ Szülõk-Nevelõk
bálja, korábbi években a Bo-
lyai Est, a pedagógusok kö-
szöntése pedagógusnapon, a
tanév végi fõzõversenyek, a
szalagavató, a ballagás, az
érettségi. A legtöbb esemé-
nyen részt vettem, szívesen emlékszem vissza mind-
egyikre, de a szalagavató volt az, ami számomra a leg-
meghittebb pillanatokat adta. Öröm volt látni a sok szép,
okos „felnõtt gyereket”, ahogyan osztályfõnökeik az itt
töltött évek után útjukra bocsátják õket, az elsõ nagy
megmérettetés, az érettségi felé. 

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt sze-
mélyesen?

– Részt vettem a gólyaavató, a szalagavató, az érettsé-
gi büfé megszervezésében, lebonyolításában. Minden
évben vállaltam sütemény sütését a fõzõversenyre. Segí-
tettem a karácsony, a pedagógusnap elõkészítésében. A
bálok állandó résztvevõjeként a díszítésnél, a tombolák
árusításánál, sorsolásánál voltam aktív.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Mint már említettem, a lányom osztályában jó szü-
lõi közösség tagja lehettem, ahol a fent említett két
SZMK tag és a szülõk nagy része is szívesen segített min-
denben.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a lá-
nyod?

– Bettina idén szeptembertõl Budapesten az ELTE an-
gol-portugál szakos hallgatója lett.

– Hogyan ajánlanád az iskolát egykori diákként, illet-
ve szülõként a középiskolát most választóknak?

– Egykori diákként én nagyon szerettem ide járni. Jó
volt az osztályközösség, nagyon sok emlékem van ebbõl
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az idõbõl. Szerettem a programokat, az énekkart és ma-
radandó élmény volt számomra a németországi csere-
kapcsolat. Szülõként azt tapasztaltam, hogy az iskola
igen változatos lehetõségeket kínál az itt tanuló gyerme-
kek számára. Aki megteheti, hogy él ezekkel a lehetõsé-
gekkel, sok szép és hasznos élménnyel gazdagodhat. Ne-
künk személy szerint sokat adott az angol oktatás, hi-
szen Bettina ebben az irányban indult tovább, és az ed-
digi tapasztalatai azt mutatják, hogy igen jó nyelvi szint-
re jutott el az elmúlt öt év folyamán.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?

– Nem számítottam rá, már csak azért sem, mert a fi-
am osztályában még tovább folytatom a munkát, de na-
gyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám.

– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az itt
maradók számára?

– „Mindenki nagy dolgokra hivatott. Mindenkinek van
szuper-ereje. Csak rá kell jönnöd, hogy a tiéd mi.”
(Oravecz Nóra)

Köszönöm az interjút. További szép éveket kívánok a
közös munkához!
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Nagy Júlia 2009 és 2015
között volt a Salgótarjáni Bo-
lyai János Gimnázium tanu-
lója. Kiemelkedõ iskolai tel-
jesítményérõl jeles bizonyít-
ványai tanúskodnak. Évente
számos matematikaverseny
résztvevõje volt, amelyeken
elõkelõ helyezéseket ért el.
Hat éves tanulmányi mun-
káját és országos verseny-
eredményeit a tavalyi év vé-
gén a Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetéssel ju-

talmazta az iskolavezetés. 
– Melyik megmérettetésre emlékszel vissza a leg-

szívesebben? Miért?
A legnagyobb élményt számomra a Zrínyi Ilona

matematikaverseny országos döntõi jelentették,
amelyekre háromnapos rendezvények keretein belül
került sor évente. A verseny mellett számos szóra-
koztató programot szerveztek a résztvevõk számára,
mint például színházi elõadás, kísérletek bemutatása
a Csodák Palotája munkatársai prezentálásában, pla-
netáriumi látogatás, baráti beszélgetés. Azért is szí-
vesen emlékszem vissza ezekre a napokra, mert al-
kalmat adott rá, hogy hozzám hasonló érdeklõdési
körû fiatalokkal ismerkedjem meg, akikkel azóta
már az egyetemen is összefutottam, és ismerõsként
üdvözöltük egymást.

– Mikor derült ki, hogy jó érzéked van a matema-
tikához?

– Alsó tagozatos tanító nénim látta meg bennem
elsõként a tehetséget, õ nevezett be az elsõ verse-
nyemre, ahol országos harmadik helyezést értem el.
Ez annyira inspiráló volt számomra, hogy ezt köve-

tõen a matematikát az isko-
lai követelményeket megha-
ladóan autodidakta módon
is tanultam. 

– Az, hogy a matematika
terén ilyen eredményeket
tudtál elérni, nagy leterhelt-
séget jelenthetett számodra.
Hogyan tudtál megfelelni az
egyéb követelményeknek,
amit az iskola támasztott ve-
led szemben?

A versenyekre való felké-
szülést soha nem éreztem
tehernek, sikerélményt nyújtott egy-egy nehezebb
feladat megoldása. Az idõbeosztásomat igyekeztem
mindig úgy kialakítani, hogy az egyéb kötelezettsé-
geimre, hobbijaimra is jusson idõm. A matematika
mellett szívesen tanulok nyelveket, angolból felsõfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezem, a franciát társalgási
szinten beszélem. Rövidtávú terveim között szerepel
a német nyelv megismerése. Mindezek mellett rend-
szeresen sportolok, évek óta karatézom, valamint gi-
tározni is megtanultam. 

– Mik a jövõbeni terveid, mivel szeretnél foglalkoz-
ni életed során?

– Kiskorom óta világos volt számomra, hogy a ma-
tematikához, a számítástechnikához kapcsolódó hi-
vatást fogok választani. Ezért is jelentkeztem a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem mechatronikai mérnöki kép-
zésére. Az egyetem elvégzése után biomechatroniká-
val, orvosi eszközök, orvosi robottechnológiák fej-
lesztésével szeretnék foglalkozni. 

– Ezek nagyon szép elképzelések. Kívánok hozzá
sok sikert és kitartást!
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– Az elõzõ tanév végén
másodmagaddal te is átve-
hetted a Bolyai Emlékplakett
és Díszokirat kitüntetést,
ami az iskola legrangosabb
díja. Elõször is szeretnék
szívbõl gratulálni hozzá.
Számítottál rá, hogy téged
tüntetnek ki vele? Milyen ér-
zés volt átvenni?

– Nehéz leírni, hogy mi-
lyen érzés. Még akkor sem
gondoltam volna, hogy ezt a
kitüntetést kapom, amikor

Márkkal, az osztálytársammal megtudtuk, hogy díja-
zottak leszünk, és szóltak nekünk, hogy üljünk elõ-
re az ünnepségen. Amikorra Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat átadása következett, én nyugodtan ültem
a széken, míg el nem hangzott a nevem. Ez az a pil-
lanat, amikor az embernek kell egy-két másodperc,
mire felfogja, hogy mi történik, és tényleg elhiszi,
amit hall. Egy kicsit még kábán mentem ki a színpad-
ra, de nagyon örültem neki, hatalmas elismerés és
megtiszteltetés. 

– Mikor annak idején jelentkeztél a Bolyaiba, mi-
ért pont a kéttannyelvû mellett döntöttél?

– Fontosnak tartottam a nyelvtanulást, és a döntõ
érv az volt, hogy a Bolyai adja a legmagasabb színvo-
nalú angol nyelvû képzést a megyében. Még most is
örülök, hogy végül a Bolyait választottam.

– Hogyan gondolsz vissza az elmúlt öt évre?Mi fog
a legjobban hiányozni?

– Jó érzés visszagondolni rá. Nem volt mindig
egyszerû, de sokat nevettünk, a szívünkbe zártuk a
kirándulások, tanórák, különbözõ programok emlé-
két, a tanárainkat, de magát az épületet is. Talán
mégis a tanáraink fognak a legjobban hiányozni, az
õ bátorító, bíztató mosolyuk. Itt az egyetemen sok-
kal inkább magára van utalva az ember.

– Milyen érzés elhagyni a Bolyait? Mennyire isme-
red már ki magad az egyetemen?

– Nehéz volt hátra hagyni, nekem amúgy sem
egyszerû, amikor hirtelen minden ilyen mértékben

megváltozik. Elsõre az egye-
tem leginkább egy labirin-
tusra hasonlított sok külön-
álló épülettel (van olyan
épület, amit még a felsõbb
évesek is Roxfortnak hívnak
a Harry Potter film után,
mert olyan könnyû benne
eltévedni, mintha el lenne
varázsolva). Mostanra már
gond nélkül kiigazodom
azokban az épületekben,
ahol óráink vannak.

– Jelenleg hol folytatod a
tanulmányaidat?

– A Budapesti Mûszaki Egyetemen tanulok bio-
mérnöknek. Büszke vagyok rá, hogy felvettek, mert
a BME-t Magyarország legjobb mérnökképzõ egyete-
mei között tartják számon. A biomérnöknél talán
érthetõbb a „biológus mérnök”, vagy a szak angol
neve, a „biokémiai mérnök” megnevezés, alapvetõ-
en mikroorganizmusokat és azok termékeit használ-
ja ipari alkalmazás céljából. Egyelõre a leghangsú-
lyosabb tárgyaink a matematika és a kémia, de azért
van sejtbiológiánk is, és ezt szeretjük a leginkább.

– Mik a terveid a jövõre nézve? Hol szeretnél elhe-
lyezkedni a diploma megszerzése után?

– Jó lenne valamilyen kutatásba bekapcsolódni,
de ez azért még odébb van. Én, ha lehet, szeretnék
Magyarországon dolgozni, bár még nincs rálátásom,
hogy mennyire lesz lehetõségünk itthon kutatni.
Egyelõre még elsõdleges célom bent maradni az
egyetemen és a maximumot kihozni magamból. Azt
hiszem a biomérnökség nem csak egy egyszerû
szakma, hanem hivatás is, és szeretnék minél in-
kább érteni hozzá, felnõni a feladathoz.

– Mit is adott neked a Bolyai?
– Errõl egy Goethe idézet jut az eszembe: egy jó is-

kola két dolgot adhat a diákjainak: „gyökereket és szár-
nyakat”. A gyökerek számomra egy biztos alapot jelen-
tenek, amelyre ráépíthetek, ugyanakkor egy hovatarto-
zást is: tudom, hogy ide bármikor visszatérhetek, szí-
vesen fogadnak majd. Szárnyakat is kaptam, hogy ki-

„Hirtelen minden megváltozik”
Interjú Palaticzky Júliával

Balázs Erzsébet Palaticzky Júlia
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bontakozhassak és vele lehetõséget, hogy elérhessem
az álmaimat. Még akkor is, amikor olyan távolinak
tûnnek, hogy kevés pusztán nyújtózkodni feléjük,
mert magasabban vannak egy karnyújtásnál. Ilyenkor
el kell rugaszkodni a földtõl, hinni és csak repülni… és,
hogy aztán mi lesz? Ezt még én sem tudom, de innen-
tõl, azt hiszem, a többi már rajtam múlik.

Szinte minden végzõs átesik a – többnyire február
eleji – pánikkorszakon, amikor megkérdõjelezi a
döntéseit, hogy sikerül-e majd az emelt szintû érett-
ségi, vagy inkább csak a középszintût próbálja meg,
vajon a neki legmegfelelõbb szakra jelentkezik-e…
Mikor te estél át ezen, kiktõl kaptad a legtöbb támo-
gatást?

– A családomtól, akik mindig mellettem álltak, és
a tanáraimtól, akiknek mindig volt egy kedves szava
hozzánk. Egy élet is kevés mindezt megköszönni.

– Adnál pár tanácsot az itt maradóknak?

– Csak annyit, hogy legyenek kitartóak, és ne ad-
ják fel, még ha nehéz is. Olykor mindenkinek kedve
lenne kidobni a tankönyveket az ablakon (és azt hi-
szem, hogy lenne még mindenkinek egypár ötlete,
hogy mit lehetne kezdeni velük). De éppen ilyenkor
kell nagy levegõt venni, és nekifutni a feladatnak
még egyszer. Szorgalommal és gyakorlással, ha min-
dent nem is, de sok mindent el lehet érni, és szerin-
tem megpróbálni valamit és küzdeni érte sokszor
fontosabb, mint az eredmény, amit végül elér az em-
ber. Csak egy sort véssetek még a szívetekbe: legye-
tek büszkék arra, hogy bolyaisok vagytok! Õszintén
kívánom, hogy ha majd rajtatok a sor, ti is annyi
szép emlékkel távozzatok, amennyivel én. Aztán pe-
dig jó repülést, kedves diáktársaim! Váltsátok valóra
az álmaitokat!

Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert
kívánok az élet minden területén.

Iskolánk egyik büszkesé-
gével, Balogh Márkkal készí-
tettem interjút, aki nemcsak
kimagasló tanulmányi ered-
ményével, de aktív közösségi
munkájával is öregbítette is-
kolánk hírnevét.

– Milyen érzések töltöttek
el, amikor megkaptad a ki-
tüntetést? Mit jelent számod-
ra? Pontosan milyen díjat ve-
hettél át?

– Nem számítottam rá,
hogy kapni fogok bármiféle

díjat, de nem is igazán gondolkoztam ezen, hiszen
az érettségit megelõzõ hónapokban nem a kitünteté-
sek körül forog az ember élete. Aztán, amikor az osz-
tályfõnököm kérdezett a versenyeredményeimrõl,
gondoltam, hogy ilyesmihez kellenek. 

Miután szóltak, hogy üljek a kitüntetettek közé,
egyértelmûvé vált, hogy az itt végzett munkámat
szeretnék díjazni. Jó érzéssel töltött el, hogy elismer-
ték a befektetett energiámat, és büszke voltam ma-

gamra, hogy ezt elértem. Az
oklevelemen az áll, hogy 5
éven át végzett kiváló tanul-
mányi eredményért és kö-
zösségi munkáért járó elis-
merés. Persze a tanulmányi
eredményt sem volt egysze-
rû elérni, én mégis fõleg a
közösségi munkát emelném
ki, mert azt nem öncélúan
végzi az ember, gondolok itt
például a Bolyai köri konfe-
rálásokra. Mindezt örömmel
tettem, és amikor csak tud-
tam, segítettem. 

– Gondolom nagyon keményen kellett dolgoznod
mindezért. Megérte a befektetett munkát és energiát?
Esetleg van olyan, amit másképp tennél, ha újra
kezdhetnéd?

– Igen, tényleg keményen kellett dolgoznom. Dél-
után sokszor bent kellett maradnom és elég messze
lakom a sulitól, ami megnehezítette a dolgomat, ne-
hezebb volt másnapra tanulni. De mindez nem szá-

A Bolyai János Gimnázium kitüntetése 
Interjú Balogh Márkkal

Kulhavi Nikoletta Balogh Márk
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mított, hiszen élveztem az egészet, és mindenképp
megérte a befektetett munkát. Nagy elõny volt, hogy
minden tanár, illetve diák kedves volt és az iskola
olyan volt, mint egy második otthon. 

Nem igazán van olyan, amit másképp tennék, ha
újra kezdhetném. Nagyon tetszett ez az 5 év. Nehéz
volt eljönni, és hiányzik a Bolyai, szívesen visszalá-
togatnék, de sajnos nem nagyon van idõm.

– Milyen volt az itt töltött 5 éved? Hogy gondolsz
vissza a bolyais életedre? Miért éppen ezt a sulit vá-
lasztottad?

– Remek volt, sok barátot szereztem, nagyon ked-
veltem a tanárokat is, mindenkivel jó kapcsolatot
alakítottam ki és élveztem bejárni. Nem úgy voltam
vele, hogy ,,Jaj, már megint suliba kell mennem!”.
Nagyon pozitívan gondolok vissza a középiskolára
és szinte csak szép emlékeim vannak a suliról.

Több oka is van, hogy ezt a sulit választottam. Az
egyik, hogy ez volt a megyében a legjobb hírû gim-
názium, illetve két általános iskolai osztálytársam
idejött hatosztályosba, ami szintén befolyásolta a
döntésemet. Na meg az angol! Mindig is nagyon sze-
rettem az angolt és itt a legnívósabb az angol két ta-
nítási nyelvû oktatás. 

– Melyik egyetemre, illetve milyen szakra jársz?
– Corvinus, Nemzetközi Gazdálkodás, magyar

nyelven.
– Miért pont ezt a szakot választottad? Hol szeret-

nél elhelyezkedni?
– Szinte a legutolsó pillanatban döntöttem el,

hogy ide szeretnék jönni. Mivel mindig is a számok,
és az emberi természet foglalkoztatott, így eleinte a
matematika és pszichológia szak jött szóba az ELTE-
n. Aztán elkezdtem nézegetni a Továbbtanulási kala-
uzt, hogy hol használhatnám még a matekszeretete-
met. 

Így akadtam a nemzetközi gazdálkodás szakra,
ami a matek mellett az idegen nyelvekre is nagy
hangsúlyt fektet. Emiatt még vonzóbbá vált szá-
momra. Ráadásul részben pszichológiával is foglal-
kozik, hiszen a gazdasági lépések megértéséhez tisz-
tában kell lennünk azzal, hogy az emberek hogyan
viselkednek, miként döntenek egy-egy helyzetben.
Így tehát mind a mai napig tökéletes választásnak bi-
zonyult a nemzetközi gazdálkodás.

Hol szeretnék elhelyezkedni? Ez még elég korai
kérdés, de bármilyen nagyobb, akár multinacionális

cégnél vagy vállalatnál menedzserként, hiszen õk
hangolják össze a szervezet részegységeit, õk végzik
a legfelelõsségteljesebb munkát a vállalatok irányítá-
sában. De még ezt tényleg korai megmondani, mert
a képzés után el szeretnék majd menni mesterkép-
zésre, ami még plusz 2 év, a 3,5 után. Úgyhogy  van
még bõ 5 évem, hogy ezen gondolkozzak.

– Mi lett volna a B terv? Mit csináltál volna, ha
nem vesznek fel a Cornvinusra?

– Ezt már részben megválaszoltam. Matekszakra
mentem volna, amivel szintén mehettem volna gaz-
dasági irányba.

– Megfelelõ alapot nyújtott a Bolyai az egyetemi ta-
nulmányaidhoz?

– Igen! Mindenképp! Rengeteget köszönhetek az
összes tanáromnak. Az egyetemen legfõképp az an-
gol- és matektudásom tudom kamatoztatni, de min-
den bolyais tantárgy nagyon jó alapot adott mind
szakmailag, mind emberileg. 

Az érettségire pedig maximálisan felkészített az
iskola. Ez a 461 pont nem kevés, és nem sokan tud-
ták elérni, szóval nagyon örülök, hogy ide jártam,
mert mindenki hozzásegített ahhoz, hogy ez nekem
összejöjjön. Úgyhogy köszönet illeti az összes taná-
romat.

– Esetleg üzensz valamit a következõ bolyais gene-
rációnak?

– Fontos, hogy bármibe is kezdtek, motiváltak le-
gyetek és élvezettel tegyétek azt, hiszen csak úgy
tudjátok végig csinálni. Rendkívül fontos a kitartás.
A tanárokra pedig próbáljatok partnerként tekinteni!
Nekem ez kulcsfontosságú volt a tanulmányaim so-
rán. Mindig azt néztem, hogy mennyire szeretné át-
adni az anyagot, mennyit próbál segíteni és nem azt,
hogy mennyire követel sokat, vagy, hogy milyen szi-
gorú.

Ha el akartok érni valamit, akkor nagyon kemé-
nyen kell tanulni. Az életben sem fog az öletekbe es-
ni, amit kívántok. Most alapozzátok meg a jövõtö-
ket, úgyhogy hajtsatok! Az egyetemen sokkal önál-
lóbbnak kell lenni, mindent fejben kell tartani, nem
lesz már ott a kedves osztályfõnök, hogy segítsen ti-
teket.

Köszönöm szépen, hogy idõt szakítottál rám és
választoltál a kérdéseimre. Szerintem Márk egy nagy-
szerû példa, hogy el tudjuk érni azt, amit szeretnénk,
de ehhez nagyon keményen kell dolgoznunk.
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Napjaink fiataljai nagy
arányban zárkóznak el
egyes mûvészeti ágaktól. A
tinédzserek nem járnak mú-
zeumokba, elkerülik az iro-
dalmi alkotásokat és bizo-
nyos, hogy fülhallgatóikban
sem Mozart vagy Bach áll a
lejátszási lista élén. Csekély
már azok száma, akik képe-
sek elmélyülni az effajta ér-
tékekben, mivel a könnyeb-
ben érthetõ, bár jóval felszí-
nesebb értéket képviselõ

mûvészi alkotások sokkal vonzóbbak lettek. Az
imént csekélynek neveztem a klasszikus zenét köve-
tõk számát, pedig van egy még ritkább, még egye-
dibb réteg, akik mûvelik is a kultúrát elõszeretettel.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy jó bará-
tom, Rozgonyi Marcell, tehetséges zongorista növen-
dék tagja ennek a szûk körnek, így örömtelin címzem
neki kérdéseim.

– A legáltalánosabb bevezetõ jellegû kérdés követ-
kezik: hogyan kezdted el a zongorázást?

– Az általános iskolában kötelezõ volt választani
egy mûvészeti ágat. Így kezdtem el furulyát és ezzel
együtt zenét tanulni Kmetty Józsefnénél. A második
osztályban már zongorát is tanulhattam, így kerül-
tem Horváth Istvánné, Ani nénihez, akinél általános
iskolában hat évig tanultam. Ugyanebben az idõ-
szakban Matuz Csillához is jártam egy évig.

Ekkor még nem gondoltam, hogy zenész szeret-
nék lenni.

– Mikor jutottál arra a döntésre, hogy ezzel komo-
lyabban szándékozol foglalkozni?

– Mindig is szerettem a zenét. Szerencsére a helyi
zeneiskolából többször is eljuthattam emlékezetes
koncertekre kirándulások keretei közt. Nagy hatással
voltak rám és a többi fiatalra is az elmondásuk sze-
rint. A végsõ elhatározás a középiskolai évek elején
történt, a második évfolyam második félévének vé-
gén. Késõn, de talán, nem túl késõn.

– Miképp viszonyult a közvetlen környezeted, ami-
kor így döntöttél? 

– Örömmel fogadták,
mert látták, hogy megtalál-
tam azt, amivel szívesen
foglalkozom és érdekel.

– Mennyi gyakorlást igé-
nyel, hogy megtartsd ezt a
szintet?

– Különbözõek vagyunk,
ezért személyre szabott a
fejlõdéshez szükséges gya-
korlás mennyisége. Gyako-
roljunk annyit, amennyit tu-
dunk. (Ez minimum hat óra
egy nap.)

– Visszakanyarodva a középiskolai évekhez, nagy
fejlõdésen estél keresztül, kinél és hol tanultál ez idõ
alatt? 

– A középiskolás éveim alatt a salgótarjáni Váczi
Gyula Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben,
Kovács László tanár úrnál tanultam. Az elsõdleges
cél a sikeres zeneakadémiai felvételi volt, és persze
az, hogy addig is minél többet fejlõdjek. Nagyon so-
kat köszönhetek Laci bácsinak, a kemény és áldoza-
tos munkájáért, és a segítségeiért, amit a zenében és
az életben egyaránt hasznosítani tudtam.

– Nem kérdés, hogy mennyire szereted ezt csinál-
ni, de volt már rá példa, hogy gyakorolni kellett vol-
na, de azt mondtad, „majd holnap”?

– Néha muszáj pihentetni, mind a darabokat,
mind az egyént, mert újult erõvel lehet nekifogni a
nagy munkának. A megfelelõ kikapcsolódás kellõ-
képpen felfrissít, így idõnként elengedhetetlen.

– Gondolom, nagy teher ül a válladon egy verseny
vagy koncert elõtt, de az eddig bezsebelt díjaidat el-
nézve, ezt tarthatjuk inkább egy jóféle lámpaláz-
nak?

– Minden koncert elõtt megpróbálok csak a mûre
koncentrálni, de elkerülhetetlen a lámpaláz, ami egy-
fajta erõt ad. Minél többet játszik az ember, annál
könnyebben küzdi le a versenydrukkot.

– Egy kérdésem maradt és ezzel meg is köszönöm
az interjút, mi a célod az egésszel, meddig akarsz el-
jutni?

Minél messzebb.

A tehetséges zongorista növendék – Rozgonyi Marcell

Hegedûs Dániel Rozgonyi Marcell
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Egy borús szeptember vé-
gi délutánon a „Józsiba” si-
ettem menekülve a zuhogó
esõ elõl, ahol két volt bolyais
diákkal találkoztam. Talán
néhány olvasómat nem lepi
meg, hogy Tarr Bence és
Persik Bence most is éppen
néptánc próbán vettek részt.

– Végzõs diákként Talen-
tum díjban részesültetek,
melyre rászolgáltatok az itt
töltött hat év alatt, színesí-
tettétek a rendezvényeket, il-

letve különbözõ eseményeken képviseltétek iskolán-
kat. Milyen érzés volt átvenni a díjat?

Tarr Bence: – Nagyon meglepõdtünk! A díjátadó
elõtt pár nappal felkeresett minket az osztályfõnö-
künk, Kálóczi Edina tanárnõ és jelezte, hogy az ün-
nepségen az aulában foglaljunk helyet. Sejtettük,
hogy kiemelik majd a nevünket, hiszen szinte min-
den rendezvényen felléptünk egy pár perces mûsor-
ral, de nem gondoltuk, hogy a néptánc miatt ilyen
rangos díjban részesülünk.

– Beszéljünk egy kicsit a táncos karrieretekrõl! Mi-
óta táncoltok? Milyen sikereket értetek el vele? Jól
gondolják a bolyaisok, hogy egymás legjobb barátai
vagytok? 

Persik Bence: – Mindketten óvodás korunkban
kezdtünk el táncolni. Tarr 14, én pedig 13 éve. Egy-
mást a Viganó gyermek táncegyüttesben ismertük
meg, körülbelül 7-8 éve. A Bolyaiban egy osztályba
kerültünk, azóta szorosabb a barátságunk. Hétfõtõl
péntekig együtt voltunk az iskolában, hétfõn, pénte-
ken és szombaton pedig a táncpróbákon is. Szeptem-

berben Tarr Bence Gödöllõre ment továbbtanulni, én
viszont itt maradtam Tarjánban, de a barátságunk to-
vábbra is tart! 

Tarr Bence: – Az eltelt évek folyamán a néptánc ál-
landósult az életünkben, egyfajta váz lett, mindent
ehhez igazítunk. A teljes baráti körünk az együttes-
bõl származik. Heti szinten vannak fellépéseink, il-
letve már többször jártunk határon túl is, például
Hollandiában, Horvátországban, Csíkszeredán és
Gyimesben. Visszatérõ szereplõk vagyunk a hollókõi
húsvéti rendezvényen és a nagykállói Kállai Kettõs
Néptánc fesztiválon. Szerepeltünk már az Országos
Táncháztalálkozón, valamint a Fölszállott a páva tele-
víziós mûsorban, ahol a Nógrád táncegyüttessel a
Kárpát-medence nyolc legjobb együttese közé jutot-
tunk.

Persik Bence: – Rengeteg élménnyel gazdagod-
tunk a néptánc által és büszkék vagyunk rá, hogy be-
mutathattuk népi kultúránkat az iskolában. 

Köszönöm a beszélgetést, további sikereket kívá-
nok a jövõben!

A néptáncos Talentum díjasok
Persik Bence és Tarr Bence

Bakos Judit Tarr BencePersik Bence



113

Interjú a kitüntetettjeinkkel

Interjúalanyom Nyikes
Zsombor, aki kitüntetését is-
kolánk Diákönkormányza-
tában végzett kiemelkedõen
lelkiismeretes és eredményes
munkájáért kapta. Zsombor
- mint mindig - nagyon el-
foglalt, de sikerült elkapnom
õt pár kérdés erejéig.

– Mit jelent számodra ez a
kitüntetés?

– Ez a kitüntetés nem je-
lent számomra mást, mint a
6 éves munkám minden pil-

lanatát és annak eredményeit, gyümölcsét. Fontos
megjegyezni, hogy ez a kitüntetés nem csak az okle-
vélbõl és a dicsõségfalra kihelyezett fényképembõl
áll, hanem vannak megfoghatatlan részei is, gondol-
hatok a megszerzett tapasztalatokra, kapcsolatokra
vagy a diákönkormányzatos feladatokkal eltöltött
idõre is. Sokan megfeledkeznek arról, hogy milyen
fontos volt a helyzetemben az iskola vezetése és a di-
ákönkormányzat közötti kapcsolat, hiszen amikor
valami rendben mûködik, azt csendben tudomásul
vesszük, és csak akkor emeljük fel a hangunkat, mi-
kor a nemtetszésünket nyilvánítjuk ki. Ez nálam nem
így van, és ezúton is szeretném megköszönni
Pálfalvai Zoltán igazgató úrnak és az iskola vezetésé-
nek, illetve Czene Éva tanárnõnek és a diákönkor-
mányzat elnökségének, hogy gördülékenyen és aka-
dályok nélkül tudtunk dolgozni az elmúlt hat év alatt
a közös célért.

– Mennyit kellett dolgoznod, hogy eredményesen
állj helyt a DÖK csapatában és emellett hogyan tud-
tad végezni mindennapos iskolai teendõid?

– Az idõbeosztásom mindenki számára érthetet-
len, számomra sérthetetlen! Csak a hozzátartozóim
tudják megközelítõleg, hogy mennyi idõt fordítok a
tanulmányokon kívüli teendõkre. Ezt nem lehet le-
korlátozni, úgy, mintha eltervezném, hogy délután
egy órán keresztül csak ezzel fogok foglalkozni.
Nem, ez nem így mûködik! Minden feladat, amit ma-
gamra vállaltam, velem együtt született és velem

együtt fog meghalni, ha
rosszul csinálom nekem is
végem van.  Ezt kívülrõl
nem lehet látni, de bár-
mennyi dolgozatot is írtam,
bármelyik szünetben is ül-
tem le egy picit pihenni,
vagy netán ebéd közben is
csak azon járt az agyam,
hogy miként lehetne jobbá,
tökéletesebbé tenni a rám bí-
zott feladatokat vagy csak
természetes ösztönbõl a si-
kerességükön aggódtam.
Volt olyan, hogy hajnal kettõkor felébredve ugrottam
ki az ágyból és álltam neki dolgozni, mert valahogyan
pont akkor jött meg a legújabb ötletem. A mindenna-
pos iskolai teendõim egy idõ után rutinná váltak, tud-
tam a követelményeket, elvárásokat felém, és most
már mondhatom, hogy sikeresen beosztottam az idõ-
met, mert az elsõ félévemet kezdtem az Óbudai Egye-
tem mûszaki menedzser angol nyelvû szakán.

– Úgy gondolod, ez megérte? Tudnál mesélni pár
emlékezetes élményedrõl, amit a DÖK-nek köszön-
hetsz?

– Ez nem kérdés, természetesen meg! Sokszor bele-
gondoltam, hogy mi lenne, ha egyik napról a másikra
abbahagynám, de olyankor mindig ürességet éreztem
magam körül. Szeretem, ha pezsegnek a dolgok körü-
löttem, mindig tudok hova kapni, mindig van valami te-
endõ és erre a diákönkormányzat kiváló lehetõség volt
már hetedik osztályban, amire rögtön le is csaptam. Az-
óta megannyi emlékezetes pillanat maradt meg ben-
nem, ami egy életen át kísérni fog, egyfajta útmutató,
hogy miért is érdemes csinálni. Teljesség igénye nélkül,
6 éven át én voltam a Mikulás az iskolában, ami egy
fantasztikus élmény volt és tradíció lett belõle. Finnor-
szági jutalomúton keresztül képviselhettem iskolámat
és egyben városomat is. Országos Diákparlament vá-
lasztott tagja voltam, illetve a Salgótarján Városi Diák-
önkormányzat színeiben is iskolámért voltam felelõs.
Kétszer vehettem részt a Bolyai Iskolák Találkozóján,
megjártam Erdélyt is.

A Diákönkormányzat kitüntetettje
Nyikes Zsombor

Simon Gréta Nyikes Zsombor



– Jelenleg mivel foglalkozol? Tervezel továbbra is
segíteni a Bolyai programjainak bõvítésében, színesí-
tésében?

– Természetesen minden segítségemet megkapja
a volt iskolám, hetente járok haza hétköznapokon,
látogatom a diákönkormányzat gyûléseit, üléseit,
mert a Bolyai Iskolák Találkozóján megtanultam,
hogy aki egyszer bolyais volt, az örökre az is marad!
Bolyai Disco rendezvénysorozatot továbbra is én ko-
ordinálom felhasználva és javunkra fordítva az újon-
nan születõ budapesti, nagyvárosi kapcsolataimat.
Hogy pontosan mivel is foglalkozom jelenleg, azt ne-
héz megmondanom, mert állandó változások vannak

körülöttem és egy új környezetbe csöppentem, mint
egyetemi gólya, elsõéves kollégista, de van pár biztos
pont, amire mindig számíthatok: Dj Sterbinszky ka-
rolt fel és nagy öröm számomra, hogy a keze alá dol-
gozhatok, emellett BanDJ mellett készülhetek fel a
lemezlovas szakma egyre magasabb szintû ismerete-
inek elsajátítására. Ami a legfrissebb számomra,
hogy Nógrád rádiójában, a RadioFocusban erõsíthe-
tem a mûsorvezetõk táborát. Minden héten adódik
valami új lehetõség, de a többi már csak az idõ és a
véletlen dolga!

Köszönöm, Zsombor, további sok sikert és sok „vé-
letlent” kívánok neked!
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1. Az osztályok száma 17
2. Tanulók létszáma 457
3. A tanulók megoszlása

a) lakóhely szerint
salgótarjáni 270
vidéki 185
szlovákiai magyar 2

b) korosztály szerint
általános iskolás 67
gimnazista 390

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 34
8. évfolyam 33
9. évfolyam 121
10. évfolyam 93
11. évfolyam 66
12. évfolyam 74
13. évfolyam 36

d) képzések szerint
négyosztályos képzés 36
angol-magyar két tanítási nyelvû 
négyosztályos képzés 44
angol-magyar két tanítási 
nyelvû ötosztályos képzés 149
hatosztályos képzés 90
angol-magyar két tanítási 
nyelvû hatosztályos képzés 104
emelt szintû idegen nyelvi 
tagozatos hatosztályos képzés 34
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A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetõi, tanárai, dolgozói cí-
mû fejezetek a 2014/2015 tanév október 1-i állapot alapján készültek.

A tanulók adatai
2014/2015.



Igazgató:
Pálfalvai Zoltán 2006-
testnevelés 1985-

Igazgatóhelyettesek:
Szabóné Básti Csilla (nevelési) 2012-
angol-orosz 1995-
Bagyinszki Boglárka (általános) 2006-
biológia-kémia 1996-

Tanáraink:
Albné Bogárdi Tünde 2003-
matematika-angol
Árpádné Vincze Marietta 1986-
magyar-történelem-filozófia
Batki Arnold 1997-
angol-amerikanisztika
Batkiné Tótok Katalin 1993
magyar-angol
Berencsikné Gedeon Hajnalka 1987-
földrajz-rajz
Borók Sándorné 2003 
könyvtár-pedagógia
Czene Éva 1998-
biológia-testnevelés
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka 2001-
testnevelés
Czine Rita 2013-
ének
Cserkúti Edit 1981-2015
testnevelés-matematika
Dembrovszky Zsuzsanna 1985-
orosz-történelem-francia
Gedõcziné Berger Mária 1984-
történelem-angol
Hammerné Gál Petra 2001-
biológia-ének
Hegedûs Krisztián 2011-
angol-földrajz
Herencsényiné Buchinger Mónika 2001-
német
Holesné Csige Ilona 1987-
történelem-orosz-angol

Horváthné Scholcz Erika 2008-
német-orosz-pedagógia
Juhász Zsuzsanna 1985-
matematika-fizika
Kancsulik Attiláné 1992-2014
magyar-népmûvelés
drámapedagógia-könyvtár
Karádi Tamás László 2001-
matematika-fizika
Konti Csilla 1986-2003,
matematika - fizika 2008-
Lékóné Lantos Zsuzsanna 1985-
magyar-orosz-francia
Luke Seth Skeen 2010 -
anyanyelvi lektor
Mátrainé Petró Tímea 2013-
angol
Nagy Csaba 2008-2013
angol-földrajz 2014-
Nagyné Kálóczi Edina 2007-
informatika-matematika-testnevelés
Soósné Axmann Zsuzsanna 2000-
matematika-kémia
Sóvári László 1996-
magyar-történelem
Sulyok Krisztina 2014-
angol
Székyné dr. Sztrémi Melinda 1981-2014
magyar-orosz-német
Szemán Brigitta 2009-
magyar-német
Tóth Dóra 2011-
biológia-kémia
Tóth Géza 1998-
matematika-fizika
Tóth Krisztina 2012-
angol
Viszóczky Zsuzsanna 1996-
matematika-fizika
számítástechnika
Zsibói Gergely 2015-
magyar
Zsiveráné Fekete Borbála 1981-
angol-orosz
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AZ ISKOLA VEZETÕI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2014/2015.
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde
ügyviteli asszisztens
Gálné Baksa Anna
laboráns
Reszoly Ádám
rendszergazda
Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Bakosné Sánta Mária 2009-2015
kémia
Földi Gergely 2009-2015
rajz
Hajdara Edit 2015
biológia



Augusztus
Tankönyvárusítás
Az év tervezése, tantárgyfelosztás
Alakuló értekezlet
Munkaközösségi foglalkozások
Tábor a kezdõ évfolyamosok részére
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Osztályfõnöki munkaközösségi megbeszélés
Tanévnyitó értekezlet
Munkaterv készítése
Órarend készítése
Angliai út

Szeptember
Tanévnyitó
Bányarém Fesztivál
A jelentkezõk irányítása az õszi érettségi vizsgákra
Tanévnyitó Fesztivál
Tankönyv pótrendelés
A 11., 12. évfolyam emelt szintû felkészítõre jelentkezé-
sek pontosítása
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek
Bolyai kör - Kezdõ évfolyamosok bemutatkozása
OKTV jelentkezések
A végzõsök osztálykirándulás
Tantermek szépítése
Tûzriadó
Kiállítás megnyitó
Városi DÖK közgyûlés
A népmese napja

Október
Új iskola bemutató elkészítése
Jelvényavató ünnepség - Gólyaavató
Aradi Vértanúk Napja megemlékezés (rádiós mûsor)

Aradi Vértanúk Napja városi megemlékezés
Francia diákcsere
Látogatás a Goethe Intézetbe
Pályaválasztás 2014 Salgótarján
Õszi érettségi vizsga a Bolyaiban
Iskolai statisztika elkészítése
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Bolyai kör – történelem
Színház
Disco (Diákönkormányzat)
Október 23-i megemlékezés
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)
Tantestületi kirándulás
Õszi szünet

November
Õszi érettségi vizsga szóbeli
Könyvtárhasználati vetélkedõ 
a 7.,8.,9. évfolyam számára
Oxford Kiadó rendezvénye
Bolyai kör - mûvészetek, sport
Magyar nyelv napja
Nyílt hét a szülõknek
Kiállítás megnyitó
Munkaértekezlet
Gyermekek Jogainak Hete rendezvényei
Iskolai szavalóverseny
Bolyai kör – német nyelv
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Hangverseny
Implom József helyesírási verseny
Színház
AIDS elleni világnap
OKTV fordulók
Mindenki karácsonyfája
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Eseménynaptár
2014/2015.



December
Véradás
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ 
a kezdõ évfolyamok számára
Mikulás köszöntõ (DÖK)
Városi Gyásznap
8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi
vizsgára
Munkaértekezlet, Nevelési értekezlet 
Szülõi fogadó óra
Ünnepi Bolyai kör - matematika 
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Szalagavató
Évkönyv megjelentetése
Adventi sütivásár
Karácsonyi ünnep
Disco
Téli szünet

Január
Magántanulók osztályozó vizsgái
Kiállítás megnyitó
Laboros vetélkedõk
Bolyai kör – német
Magyar kultúra napja iskolai, városi megemlékezés
I. félév vége – osztályozó konferencia
Központi írásbeli felvételi a 8. osztályos tanulóknak
Ellenõrzõk kiosztása
Félévzáró értekezlet
Bod Péter könyvtárhasználati verseny iskolai forduló
Magyar Kultúra Napja koszorúzás
Szülõi választmány ülése
Bolyai kör – magyar
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulóknak
Magyar Kultúra Napja városi rendezvény
Angol nyelvi civilizációs vetélkedõ 
általános iskolásoknak
A 8. osztályos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése
Szülõi értekezletek
Színház 
10. évfolyam - tájékoztató szülõi értekezlete az emelt
szintû érettségirõl

Február
DÖK közgyûlés
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
Kiállítás megnyitó
Disco
Színház
Hangverseny
Bolyai kör – biológia, kémia, földrajz
A 6. és 8. osztályos jelentkezési lapok beérkezése
Jelentkezés érettségi vizsgára
Szülõk-nevelõk bálja
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
(rádiós mûsor)

Március
A pedagógus továbbképzés következõ éves 
tervének elkészítése
Kiállítás megnyitó 
Bolyai kör – fizika, informatika
Országos civilizációs vetélkedõ
Nõnapi megemlékezés
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Szép magyar beszéd megyei forduló
Irinyi kémia verseny megyei forduló
Március 15-i megemlékezés
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Édes anyanyelvünk verseny
Német nyelvi országismereti vetélkedõ
Francia diákcsere
Bolyai kör - angol, francia nyelv
Hangverseny
Bolyai nevet viselõ iskolák találkozója
Határtalanul

Április
Diáknap
Tavaszi szünet
Kiállítás megnyitó
Angliai tanulmányút
Véradás
Költészet napja iskolai megemlékezés, városi rendezvény
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Osztályozó vizsgák
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (rádiós mûsor)
Munkaértekezlet – a végzõs évfolyamosok jutalmazása
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a felvé-
telrõl
A végzõs évfolyamok osztályozó konferenciája
Bolyai Napok megnyitó
Kiállítás megnyitó
Ballagási vacsora
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagás

Május
Írásbeli érettségi vizsgák
Kiegészítõ kompetenciamérés
Munkaértekezlet, Nevelési értekezlet
Szülõi Választmány ülése
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre 
(10. évfolyam)
Kihívás Napja
Osztálykirándulások
8., 10. évfolyam mérése
Városi pedagógusnap
Dohányzás elleni világnap
Pedagógusnap

Június
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Osztályozó vizsgák
Érettségi dolgozatok megtekintése
Célnyelvi mérés
Nemzeti összetartozás napja (rádiós mûsor)
Nemzeti összetartozás napja városi rendezvény
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Idegen nyelvi mérés
Osztályozó konferencia
Holocaust megemlékezés – rádiós mûsor
Holocaust megemlékezés városi rendezvény
Fõzõverseny, sport nap
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
Beiratkozás
Tanévzáró értekezlet

Július
Szabadságok
Német nyelvi tábor Ausztriában
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7. D
Balázs Zoltán – közösségi
Filkor Egon – tanulmányi

Fiser Márk – tanulmányi és közösségi
Kazareczki Lénárd – közösségi

Kotroczó Dorka Enikõ – tanulmányi
Parádi Napsugár Ajándék – tanulmányi

Sárközi Bianka – közösségi
Szabó Daniella – tanulmányi

Tuza Tímea Boglárka – tanulmányi
Waldberg Viktória – tanulmányi

8. D
Békési Bernadett – közösségi

Judák Balázs – közösségi
Kádárkuti Soma Zsolt – tanulmányi
Kiss László Marcell – tanulmányi

Mester Viktória – közösségi
Petik Lajos – közösségi
Póti Lili – tanulmányi

Simon Gréta – tanulmányi
Szecskõ Fanni – közösségi

Torják Kitti – tanulmányi és közösségi

9/KNy
Erdõsi Esztella – tanulmányi

Harazin Regina – tanulmányi és közösségi
Póczos Mátyás Bendegúz – közösségi

Utasi Zsófia – tanulmányi

9. A
Nagy Anna – tanulmányi

Tóth Réka – közösségi

9. C
Markó Virág – tanulmányi és közösségi

Sándor Soma – tanulmányi
Szénási Benedek – tanulmányi

Takács Kitti – közösségi
Turcsányi Ágoston – közösségi

9. D
Babka Eszter – tanulmányi
Balogh Judit – tanulmányi

Koroncziová Klára – tanulmányi
Ottmár Ádám – tanulmányi

Pál Kinga Ágnes – tanulmányi
Seprényi Dalma – tanulmányi
Szabó Amanda – tanulmányi

10. A
Almásy Fanni – tanulmányi

Berkes Bálint – közösségi
Ihracska Fruzsina – közösségi
Kelemen Balázs – tanulmányi
Kerényi Dávid – tanulmányi
Mitró Titanilla – közösségi

Szládek Anna – tanulmányi

10. B
Lengyel Lilla – közösségi

Rátkai Márton – tanulmányi
Vida Anna – közösségi

10. C
Králik Adrienn – tanulmányi

10. D
Klajban Noémi – tanulmányi
Ondrék Patrícia – közösségi

11. A
Kádárkuti Emese – tanulmányi

11. B
Gregor Gréti Barbara – tanulmányi

Kulhavi Nikoletta – tanulmányi
Nagy Zsófia – tanulmányi
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A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN KIEMELKEDÕ TANULMÁNYI 
ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁT VÉGZETT TANULÓINK



11. D
Angyal Dominik – tanulmányi és közösségi

Csank Zita – közösségi
Deák Dominik – közösségi
Fodor Dalma – közösségi
Tóth Karola – tanulmányi

12. B
Albertusz Tibor Kristóf – tanulmányi

Csabai Dorina – közösségi
Császár Balázs – tanulmányi

Géczi Luca – tanulmányi és közösségi
Magnucz Márton – közösségi

Mester Ádám Máté – tanulmányi és közösségi
Mogyoró Virág – közösségi

Nagy Júlia – tanulmányi és közösségi

12. C
Árpád Lívia – közösségi

Bálint Sára – tanulmányi
Betlehemi Viktória – tanulmányi és közösségi 

Dancsok Petra – tanulmányi
Goldmann Júlia – tanulmányi

Guszti Eszter – közösségi
Krista Zsolt – közösségi

Lehoczki Orsolya – közösségi

Nagy Lili – tanulmányi
Reviczki Daniella – tanulmányi
Reviczki Rebeka – tanulmányi

Simon Dorottya – közösségi
Tajti Kitti – tanulmányi

Viczián Rita – tanulmányi és közösségi

12. D
Tarr Bence – közösségi

Persik Bence – közösségi
Géczy Enikõ – közösségi

Deák Anna Gabriella – közösségi
Balázs Erzsébet – közösségi
Haraszti József – közösségi

13. C
Balogh Márk – tanulmányi és közösségi

Juhász Anna – tanulmányi
Kiss Csaba László – tanulmányi

Pál Bettina – tanulmányi
Palaticzky Júlia Rita – tanulmányi és közösségi

Pataki Enikõ – tanulmányi és közösségi
Rozgonyi Melinda – tanulmányi
Sándor Fruzsina – tanulmányi

Sasvári Péter – tanulmányi és közösségi
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Kitüntetettek

BAGYINSZKI 
BOGLÁRKA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

SOÓSNÉ AXMANN
ZSUZSANNA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

NAGY JÚLIA
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

PALATICZKY 
JÚLIA RITA

BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

BALOGH MÁRK
13. C

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS

GIMNÁZIUM KITÜNTETÉSE
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TARR BENCE
12.D

TALENTUM DÍJ

PERSIK BENCE
12.D

TALENTUM DÍJ

NYIKES ZSOMBOR
12.B

SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS

GIMNÁZIUM

DIÁKÖNKORMÁNYZAT DÍJA

ROZGONYI MARCELL
13. C

TALENTUM DÍJ
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PÁLNÉ GORDOS 
ZITA

PATRÓNUS DÍJ

CSABAINÉ 
FREISTÁG ERZSÉBET

PATRÓNUS DÍJ

CSERHÁTI ISTVÁNNÉ
PATRÓNUS DÍJ

TIHANYI SÁNDORNÉ
PATRÓNUS DÍJ

Patrónus díj – azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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Versenyeredmények
2014/2015.
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7. D OSZTÁLY
Emelt szintû idegen nyelvi tagozatos 

hatosztályos gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: SÓVÁRI LÁSZLÓ      pótosztályfõnök: Czine Rita, Sulyok Krisztina

1. BALÁZS ZOLTÁN
2. BECSÓ BARBARA
3. CZENE GERTRÚD KAMILLA
4. CSÁBI DORINA
5. CSIGE MERCÉDESZ
6. FILKOR EGON
7. FISER MÁRK
8. GROSCH DOMINIKA
9. KAZARECZKI LÉNÁRD

10. KIS DONATELLA SZIBILLA
11. KOTROCZÓ DORKA ENIKÕ
12. KOZMA KATA SÁRA
13. MAGOS GERTRÚD GYÖRGYI
14. MAJOROS KRISZTIÁN
15. NAGY MARCELL
16. OTTMÁR BALÁZS
17. PÁL ADRIENN RÉKA

18. PÁLÓCZI MÓNIKA
19. PARÁDI NAPSUGÁR AJÁNDÉK
20. PERSIK ÁRON
21. PETREZSELYEM GÁBOR
22. POZSONYI RÉKA
23. RAGÁLYI VIKTÓRIA
24. REICHARDT LILIÁNA
25. REVICZKI REBEKA
26. SÁRKÖZI BIANKA
27. SÓLYOM GERGÕ ZSOLT
28. SÓTÉR PANNA
29. SZABÓ DANIELLA
30. TÁTRAI TÍMEA VIKTÓRIA
31. TORÁK KRISTÓF
32. TUZA TÍMEA BOGLÁRKA
33. VERES KITTI
34. WALDBERG VIKTÓRIA
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8. D OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés 
Hatosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: ALBNÉ BOGÁRDI TÜNDE      pótosztályfõnök: Szabóné Básti Csilla

1. ABDRABU ABDULRHMAN AHMED
2. BÉKÉSI BERNADETT
3. BORY DOROTTYA ESZTER
4. BOZÓ LUCA FRUZSINA
5. CZENE MARTIN GYÖRGY 
6. CZIBILKA IVETT
7. CSAPÓ SÁNDOR ISTVÁN
8. HOLES ÉVA CSILLA
9. HOLES VIKTÓRIA FANNI

10. JUDÁK BALÁZS
11. KÁDÁRKUTI SOMA ZSOLT
12. KASZA RÉKA
13. KISS LÁSZLÓ MARCELL
14. MESTER VIKTÓRIA
15. OLÁH ORSOLYA
16. OLDAL NIKOLETT
17. PÁL BALÁZS

18. PETIK LAJOS
19. PÓTI LILI
20. PUPORKA LAURA
21. SIDELSZKI RÉKA
22. SIMON GRÉTA
23. SULYOK ESZTER
24. SZAPPAN-KOHÁRI LUCA
25. SZECSKÕ FANNI
26. TAKÁCS DORINA
27. TAKÁCS GABRIELLA
28. TAMÁSFALVI HANNA
29. TORJÁK KITTI
30. UGRÓ BETTINA
31. VARGA PETRA
32. VESZELOVSZKI VIVIEN
33. ZSÉLY ZALÁN LÁSZLÓ
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9/KNy OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: CZENE ÉVA      pótosztályfõnök: Soósné Axmann Zsuzsanna

1. ABUCZKI LAURA
2. AL-MAKTARI TESZNIM FAHMI
3. BAKOS RÉKA
4. BANOS BLANKA
5. BARTA LUCA
6. BOKROS DÓRA
7. ERDÕSI ESZTELLA
8. FERENCZ KLAUDIA
9. GÁL DOROTI

10. GRAJZEL SÁMUEL
11. GULYÁS HELGA
12. GULYÁS MÁTÉ JÓZSEF
13. HARAZIN REGINA
14. HORVÁTH HANGA
15. JÁSZBERÉNYI SOMA
16. KELEMEN GABRIELLA
17. KISS BALÁZS
18. KISS DOROTTYA LUCA

19. KOVÁCS KINGA GABRIELLA
20. KÕHEGYI RÉKA LILI
21. LACZKÓ SZABINA BLANKA
22. MESTER DÁNIEL
23. MOLNÁR NOÉMI
24. NAGY DOMINIKA
25. NOVÁKI DÁVID JÓZSEF
26. OLÁH NOÉMI
27. PÁLIK GERGELY
28. PINTÉR ANNA
29. PÓCZOS MÁTYÁS BENDEGÚZ
30. SÁNDOR JUDIT
31. TARI ZOLTÁN
32. TÓTH ALEXANDRA
33. TÓTH ANDRÁS
34. UTASI ZSÓFIA
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9. A OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

gimnáziumi képzés
Négyosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: MÁTRAINÉ PETRÓ TÍMEA       pótosztályfõnök: Tóth Dóra

1. ABORDÁN PÉTER
2. BARANYI KRISTÓF
3. BENCZE ÁGNES
4. CZIKORA MÁTÉ
5. DOMOSZLAY ÁDÁM
6. FARKAS BENJÁMIN
7. FARKAS LEVENTE
8. FRICS MÁRTON
9. FÜLÖP ILONA

10. GYENES RÉKA
11. JAKAB ÁRON BENEDEK
12. JUHÁSZ JÁNOS
13. JUHÁSZ LILLA KORNÉLIA
14. KLAJBAN FANNI
15. KLENÓCZKY DÁNIEL PÉTER
16. KUN LEVENTE LÁSZLÓ

17. LÁSZLÓ LEILA
18. LÁSZLÓ SZINDI
19. LÁSZLÓ VIVIEN
20. LERNER RÉKA
21. NAGY ANNA
22. NAGY JUDIT
23. PARÓCZAI FANNI
24. PATAI PÉTER
25. PÓZSA ALEXANDRA
26. SOMOSKÕI SOMA
27. SÜTÕ MARTIN DÁNIEL
28. SZARVAS NÓRA
29. SZÕKE DÁVID
30. TAKÁCS KITTI
31. TÓTH RÉKA
32. TÓTH SZILÁRD HUNOR
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9. C
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: HEGEDÛS KRISZTIÁN     pótosztályfõnök: Bagyinszki Boglárka

1. ÁDÁM BÁLINT 
2. ALMÁSHEGYI LEÓ MÁTÉ
3. BAKOS BALÁZS
4. BALYA DOROTTYA
5. BARTA ROXÁNA
6. BARTUS ESZTER
7. BISHR SARAH ABDULFATAH
8. BODNÁR ÉVA MÁRIA
9. CSÓKA BARBARA

10. CSÓKA HORTENZIA 
11. DANYI DONÁTA
12. DÚZS MIKLÓS MÁRK
13. FERENCZ FLÓRA FRANCISKA
14. GALGÓCZI VIVIEN
15. GRAJZEL ADRIENNE

16. HORVÁTH ZSÓFIA 
17. KORUHELY ZOÉ DOMINIKA
18. MARKÓ MARGIT VIRÁG
19. MICSUTKA FANNI
20. NAGY VERONIKA
21. NÉMETH ANNA
22. OLÁH RICHÁRD
23. SÁNDOR SOMA
24. SCHARNER FÉLIX
25. SZÉNÁSI BENEDEK ALEXANDER
26. TAKÁCS KITTI FRUZSINA
27. TURCSÁNYI ÁGOSTON
28. VÉGH LILLA
29. VÉGH ZOLTÁN
30. VELKI ZSÓFIA ROBERTA
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1. BABKA ESZTER
2. BAGYINSZKI BARBARA
3. BALOGH JUDIT
4. EL-NADER KHOLEIONI ANAS
5. FERENCZ MÓNIKA
6. GULYÁS PÁL ÁRON
7. JÓZSA ANNA
8. KORONCZIOVÁ KLÁRA
9. KOVÁCS BARBARA

10. KÕRÖSI KRISZTIÁN
11. OLÁH DIÁNA
12. OTTMÁR ÁDÁM

13. PÁDÁR BOGLÁRKA
14. PÁL KINGA ÁGNES
15. PETRÓCZY BÁLINT
16. PRÉM DORIÁN BENCE
17. RACS TAMÁS
18. SEPRÉNYI DALMA
19. SZABÓ AMANDA
20. SZALAI MÁRK LIPÓT
21. SZILÁGYI EMÍLIA KINGA
22. SZÕKE BÁLINT
23. TREIBER XAVÉR
24. VÉRTES DÁVID

9. D OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
Hatosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: SZEMÁN BRIGITTA      pótosztályfõnök: Konti Csilla
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10. A OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

gimnáziumi képzés
Négyosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: GEDÕCZINÉ BERGER MÁRIA   Pótosztályfõnök: Holesné Csige Ilona

1. ALMÁSY FANNI
2. BAKOS BENJÁMIN
3. BALOG MÁTÉ
4. BALOGH ÍRISZ PÁLMA
5. BÁNFI KLAUDIA
6. BERKES BÁLINT MÁRK
7. BOTOS RÓBERT
8. FEROV SIMON
9. GORDOS BALÁZS

10. HEGEDÛS KINGA
11. IHRACSKA IVETT FRUZSINA
12. KÁSA BOTOND
13. KELEMEN BALÁZS
14. KERÉNYI DÁVID

15. KONDACS DÁNIEL
16. MAG FEDOR
17. MITRÓ TITANILLA
18. MOLNÁR KRISTÓF
19. NAGY RICHÁRD
20. ODLER LEVENTE 
21. OROSZI FANNI
22. SÁGI CINTIA
23. SALAMON KIRA
24. SZLÁDEK ANNA
25. TARI VIVIEN
26. TÓTH NOÉMI
27. VILIMI FRUZSINA
28. ZEMPLÉNYI LEVENTE BALÁZS
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10. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: ÁRPÁDNÉ VINCZE MARIETTA   
pótosztályfõnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka

1. BABUS PATRIK TAMÁS
2. BOR HELGA
3. BOTOS RÓMEÓ KRISZTIÁN
4. DEÁK MAXIMILIÁN BENEDEK
5. FERENCZ BÁLINT
6. FILKOR HANNA
7. GAJDÁR KRISZTIÁN
8. GORDOS PETRA
9. GORTVA BOGLÁRKA

10. JAKUBOVICS ÉVA
11. KASZÁS LUCA
12. KAZARECZKI MIRELLA
13. KÖBÖL ZSÓFIA
14. LENGYEL LILLA
15. NAGYI MÁTÉ

16. NASZÁDI BOTOND
17. OLÁH MÁRK ÁBRAHÁM
18. ORAVECZ MÁRK
19. RÁTKAI MÁRTON
20. SÁNDOR MÓNIKA
21. SZELE KITTI
22. SZORCSIK VIRÁG
23. SZÕKE BERNADETT ZSÓFIA
24. TÓTH DOROTTYA
25. TÓTH KINGA
26. VÁRSZEGI FANNI
27. VERES LILIEN
28. VIDA ANNA
29. VISKÁRDI MÁRK
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1. CSIGE BARBARA
2. DEÁK ORSOLYA
3. DEME JOHANNA
4. FÜLÖP ESZTER ILDIKÓ
5. HEGEDÛS NÓRA
6. KOVÁCS PETRA TÜNDE
7. KRÁLIK ADRIENN
8. MACHER VIVIEN
9. MACZÁK DOMINIK

10. MACZKÓ LÁSZLÓ
11. MÁTRAI BARBARA JUDIT
12. NAGY DÓRA
13. OSGYÁNI DÁVID SÁNDOR
14. PÁL BÁLINT
15. PINTÉR CSENGE
16. SZMORAD CSILLA
17. TORJÁK NOÉMI

10. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: KARÁDI TAMÁS LÁSZLÓ    pótosztályfõnök: Zsiveráné Fekete Borbála
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10. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: TÓTH GÉZA     pótosztályfõnök: Viszóczky Zsuzsanna

1. ABDRABU HAMID AHMED 
ABDULRHMAN

2. BABJÁK DOMINIKA
3. BABKA DÓRA
4. BÁLINT TAMÁS
5. BÁSTI ATTILA
6. BERKI SZINTIA
7. BORBÁS CSABA BENCE
8. CSERHÁTI KATA
9. CSONKA TAMÁS HENRIK

10. FEKETE VANESSZA
11. GRAJZEL SÁRON

12. HARASZTI MIHÁLY
13. KÁRPÁTI BENCE
14. KASZA RÓBERT
15. KLAJBAN NOÉMI
16. KÕVÁRI DÁVID
17. MÉRÉSZ BALÁZS
18. ONDRÉK PATRICIA MARGIT
19. SAJÁT JÁNOS
20. STORK GÁBOR
21. TAKÁCS DOROTTYA
22. TEKERES PATRIK
23. VEREBÉLYI MIRTILL
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11. A OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû négyosztályos 

gimnáziumi képzés
Négyosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: BATKI ARNOLD      pótosztályfõnök: Luke Seth Skeen

1. ANTAL ÁRON
2. BERTA BLANKA
3. FODOR DOMINIKA
4. FÜLÖP ERIK
5. GORDOS VERONIKA RÉKA
6. HORVÁTH ÁRMIN
7. KÁDÁRKUTI EMESE
8. KIRÁLY JUDIT MÁRIA
9. LACZKÓ DÁVID

10. LÁSZLÓ LIZA
11. MAGÓCS GRÉTA

12. NAGY BENJÁMIN DÁNIEL
13. NAGY DOROTTYA
14. PARÓCZI LILLA FANNI
15. PAULÓ JÁNOS
16. PUSZTA ANDRÁS
17. SÁNDOR FANNI
18. SIMON KINGA LORETTA
19. SZMILEK DOMINIK
20. TORÁK LAURA
21. VERES BÁLINT ATTILA
22. VIRÁG TAMÁS
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11. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: JUHÁSZ ZSUZSANNA

pótosztályfõnök: Kancsulik Attiláné, Zsibói Gergely

1. AGÓCS DÁNIEL
2. CZENE GÁBOR
3. FODOR ÁDÁM
4. GÉCZI PETRA
5. GREGOR GRÉTI BARBARA
6. GYURCSÁK MÁRK PÉTER
7. KOCSIS ZSÓFIA
8. KULHAVI NIKOLETTA
9. MUCS MÁRK ISTVÁN

10. NAGY ZSÓFIA
11. NYESTE DÁVID
12. ORAVECZ FANNI

13. PALATICZKY ISTVÁN ZSOLT
14. PETRÓCZY DÁNIEL
15. PINTÉR RÉKA
16. PÓTI GRÉTA
17. SEPRÉNYI DÓRA
18. TAJTI MÁTYÁS
19. TARI ESZTER
20. TÓTH PETRA
21. TÓTOK MARTIN
22. TÕZSÉR MARTINA
23. VINCZE BENCE
24. VINCZE GRÉTA
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11. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: HORVÁTHNÉ SCHOLCZ ERIKA   pótosztályfõnök: Tóth Krisztina

1. ADAME ERZSÉBET
2. ÁGNER KLAUDIA
3. ANGYAL DOMINIK
4. BAKOS JUDIT
5. BENSOUICI INEZ
6. CSANK ZITA
7. DEÁK DOMINIK
8. FEKETE DÁVID
9. FODOR BALÁZS

10. FODOR DALMA
11. HEGEDÛS ZSÓFIA

12. JÁRJA TAMÁS
13. LENKEY MARTIN
14. MAJOROS DÁVID
15. MÁKOS ELIZA
16. PARDY GRÉTA
17. SIMON KATA
18. SULYOK DÁVID
19. TÓTH KAROLA
20. TÖVISI KINGA NIKOLETT
21. TÕZSÉR NOÉMI
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1. ALBERTUSZ TIBOR KRISTÓF
2. ARANYOSI KINGA VIVIEN
3. BACSA BERNADETT
4. CSABAI DORINA
5. CSÁSZÁR BALÁZS
6. CSEKE BENCE TIBOR
7. GÉCZI LUCA
8. GORTVA RÉKA
9. KELEMEN DÁVID MÁRTON

10. KISS NIKOLETT
11. KOVÁCS FANNI

12. MAGNUCZ MÁRTON
13. MAZGON NATÁLIA
14. MESTER ÁDÁM MÁTÉ
15. MOGYORÓ VIRÁG
16. NAGY JÚLIA
17. NYIKES ZSOMBOR
18. SIMKÓ MÁRTON REZSÕ
19. SZILÁGYI SZILVIA RENÁTA
20. SZMOLÁR NATÁLIA
21. VANÓ KRISZTIÁN
22. VARGA DÁNIEL

12. B OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû hatosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: DEMBROVSZKY ZSUZSANNA   pótosztályfõnök: Borók Sándor Péterné
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12. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: CZÍMERNÉ SÉBER DARINKA

pótosztályfõnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. ÁRPÁD LÍVIA ERZSÉBET
2. BAGYAL MÁTÉ
3. BÁLINT SÁRA RÉKA
4. BETLEHEMI VIKTÓRIA
5. BOZÓ BENCE
6. DANCSOK PETRA
7. DEME RÁHEL
8. DUPÁK GÁBOR
9. GOLDMANN JÚLIA

10. GUSZTI ESZTER
11. KÁROLYI KYRA
12. KISS BENCE
13. KORONCZI VIKTOR
14. KRISTA ZSOLT
15. LEHOCZKI ORSOLYA
16. MAGYAR BRANDÓ ADRIÁN

17. MITRÓ BALÁZS
18. MUCSINA MIHÁLY
19. NAGY LILI
20. ORAVECZ ÁKOS
21. OZSVÁRT SZONJA
22. REVICZKI DANIELLA
23. REVICZKI ROBERTA
24. RÓNAY MÁTÉ
25. SIMON DOROTTYA
26. SZARVAS ANDRÁS
27. SZÉLES ANTÓNIA
28. TAJTI KITTI
29. TAMÁS GERGELY
30. TÓTH PÉTER
31. VICZIÁN RITA
32. ZSÉLY BOGLÁRKA
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12. D OSZTÁLY
Hatosztályos gimnáziumi képzés

OSZTÁLYFÕNÖK: NAGYNÉ KÁLÓCZI EDINA

1. BALÁZS ERZSÉBET
2. BERKI BIANKA
3. CSÁSZÁR BOLDIZSÁR
4. DÁNIEL PÉTER
5. DEÁK ANNA GABRIELLA
6. GÉCZY ENIKÕ
7. GRAJZEL ZSANETT
8. HAJDARA ANDRÁS
9. HARASZTI JÓZSEF

10. JAKAB ZOLTÁN

11. KOVÁCS PETRA
12. NAGY BIANKA
13. ONDOK ORSOLYA
14. PERSIK BENCE
15. SÓLYOM GABRIELLA
16. TARR BENCE
17. VÁCI PETRA
18. VARGA FANNI
19. VIDA MÁRK DÁNIEL
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13. C OSZTÁLY
Angol-magyar két tanítási nyelvû ötosztályos 

gimnáziumi képzés
OSZTÁLYFÕNÖK: LÉKÓNÉ LANTOS ZSUZSANNA   pótosztályfõnök: Nagy Csaba

1. ÁDÁM BENCE
2. BAKSA BRIGITTA
3. BALOGH MÁRK
4. BALYA ÁDÁM
5. BERENCSIK BOGLÁRKA
6. BRATEK FANNI
7. DEÁK BENCE
8. ELISCHER MÁRK
9. FICSÓR BENCE LÁSZLÓ

10. FÖLDESI TAMÁS
11. GYURCSÁK DIÁNA
12. HEGEDÛS DÁNIEL
13. HORVÁTH MARIANNA
14. JUHÁSZ ANNA
15. KARSAI SZABINA
16. KISBALÁZS KLÁRA JUDIT
17. KISBALÁZS VERA EDIT
18. KISS CSABA LÁSZLÓ

19. KISS GABRIELLA
20. LUKÁCS BIANKA
21. MOLNÁR MÁTÉ
22. NAGYI KRISTÓF
23. OCSOVSZKI DITTA
24. OLÁH DÁNIEL
25. ORAVECZ DÉNES ZOLTÁN
26. PÁL BETTINA
27. PALATICZKY JÚLIA RITA
28. PATAKI ENIKÕ
29. ROZGONYI MARCELL
30. ROZGONYI MELINDA
31. SÁNDOR FRUZSINA
32. SASVÁRI PÉTER
33. STORK MÁTÉ
34. TÖRÖK PÉTER
35. VÁLÓCZI NATÁLIA
36. VINCZE NIKOLETT
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Érettségi eredmények 2015. május-június

Érettségi átlag: 4,29

Gratulálunk a szép eredményekhez volt tanítványainknak 
és a sikeres felkészítõ munkához tanárainknak!
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Érettségi eredmények 2014/2015
Érettségi átlag: 4,31

Nagyné Kálóczi
Edina
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Felvételi eredmények
Alapképzésre és osztatlan képzésre bejutott tanulók száma

2014/2015-ös tanév
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Pillanatképek az iskola életébõl
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