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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
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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
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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


