
164

A 2016. évi Bolyai Napok igazgatói nyitóbeszéde

„Bolyai nevét írjuk lobo-
gónkra, amely névhez évezre-
des, sarkalatos igazságnak
gondolt tétel megdöntése fû-
zõdik.”

Írta Lukács Hugó – Ady
Endre orvosa – kezdeménye-
zésére 1909-ben megalakított
Bolyai Kör kolozsvári kiáltvá-
nyában.

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!
Bolyai Farkas és fia, Bolyai János emlékének és tu-

dományos hagyatékának ápolása már Eötvös József
kezdeményezésére a marosvásárhelyi református kol-
légiumban megkezdõdött. A könyvtárban, ahol a Bo-
lyaiak kéziratait õrizték, emlékmúzeumot szerveztek;
gazdag anyagával ez ma a Teleki-Bolyai Könyvtár Bo-
lyai-emlékszobájában van elhelyezve. 

Az újkori matematika elsõ mûhelyeit franciák, majd
angolok teremtették meg; Leibniz is inkább csak német
levelezõje volt ennek a mûhelynek. A XVIII. században
Svájc adja Eulert és a Bernoulli családot, de a francia fö-
lény a század végére erõsebb, mint valaha. Az École
Politechnique megalapításával pedig már-már mono-
póliumszerûvé válna, ha épp a századfordulón egy
braunschweigi paraszt család gyermeke, Gauss nem
ülne az idáig elit-tudomány trónszékébe.

A matematika ettõl fogva demokratizálódik, s föld-
rajzilag is terjed. A XIX. század elsõ felében egymás
után szólnak bele a fejlõdésbe egy-egy nagy fiukkal
olyan nemzetek, amelyek közt ez a tudomány számot-
tevõ munkást addig nem toborzott. Sõt, az a négy ma-
tematikus: Hamilton, Abel, Bolyai János és Loba-
csevszkij épp ilyen nemzetek, az ír, norvég, magyar és
orosz gyermekei.

E matematikusok sorsa, mint a búváré, a tömlõktõl
függött, amelyeken Európa levegõjét kapták. A Bolyai-
aknak azon a barátságon kívül, melyet Farkas diák ko-
rában kötött Gauss-szal, nem volt személyes kapcsola-

tuk az európai tudománnyal. Azt pedig, hogy ez a bú-
várcsõ milyen gyengén mûködött és évtizedekre meny-
nyire elzáródott, a Bolyai–Gauss levelezésbõl látjuk. A
két Bolyai sorsát a nehéz Bolyai-természet és ez a szel-
lemi oxigénhiány szabta meg, mely saját erejükre utal-
ta õket, s a tudomány vérkeringésébe kapcsolt munka
helyett, inkább csak egy-egy zseniális ugrást engedett
meg nekik. Mivel Bolyai visszavonultan, a tudományos
világtól távol élt és alkotott, életmûvének jelentõségét
csak halála után ismerték el. 

Nem is lehetett ez másként, hiszen akik megismer-
ték korszakalkotó mûvét, azok nem értették, akik pedig
megérthették volna, azokhoz ez nem jutott el. Ebbe az
elzárt világba alig, vagy csak nagyon késõn jutnak el a
világ és a tudományos élet hírei, történései. Pedig Euró-
pa az 1800-as évek elsõ felében is igen forrongó volt:

� a napóleoni háborúk épp, hogy véget értek, ismét
csatazajtól hangosak az egyes országok

� forradalom Franciaországban,
� forradalom Belgiumban,
� felkelés Lengyelországban,
� majd forradalmak Bécsben, Berlinben és Magyar-

országon.
A tudományos élet is igen pezsgõ a 19. század elsõ

felében, hiszen számtalan találmány és felfedezés tulaj-
donítható ennek az idõszaknak: a gõzmozdony, a gõz-
hajó, a sztetoszkóp, az elektromos áram, a villanymo-
tor, a vezetékes távíró.

Bolyai munkássága ezért is nagy jelentõségû, mert
az európai tudományos élettõl elszigetelten volt képes
maradandót alkotni. Mellõzéséhez az is hozzájárult,
hogy az akkori Magyar Tudós Társaság fõ feladatának
a magyar nyelv kimûvelését tekintette, Bolyai ezzel
szemben latin és német nyelven írt.

Munkássága elismerése elõször az 1860-as évek-
ben, külföldön következett be, a latin nyelven írt Ap-
pendixet elõbb fordították le olaszra, franciára, angolra,
mint magyarra. A tudományos világtól való elzártság és
meg nem értettség ellenére Bolyai a magyar tudomány
egyik legnagyobb alakja, az egyik leghíresebb magyar
matematikus, az erdélyi tudományosság legkiemelke-
dõbb képviselõje lett. Õ az, kirõl, mint névadónkról év-
rõl évre megemlékezünk, csakúgy, mint a Bolyai nevet
viselõ iskolák mindegyike. Kilenc magyarországi és há-
rom határon túli bolyais iskola megemlékezései azon-

Pálfalvai Zoltán
igazgató
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ban eltérnek más intézményekétõl. Õk nemcsak külön-
külön, saját iskolájukban, hanem együttesen is tiszte-
legnek Bolyai munkássága elõtt az évente megrende-
zésre kerülõ Bolyai találkozókon.

Néhány héttel ezelõtt Mosonmagyaróvár adott ott-
hont a 15. jubileumi találkozónak, ahol ismét izgalmas
vetélkedõk során mérhették össze tudásukat a csapa-
tok. A matematika és informatika feladatsorokat hely-
történeti, ügyességi és sportversenyek követték, majd
elõadások zárták. 

A vetélkedésnél is többet jelentett az, hogy újra talál-
kozhattunk barátainkkal, kollégáinkkal, láthattuk a csa-
patok mûsorait, amelyek idén is igen széles skálán mo-
zogtak. Láthattunk vidám, önfeledten szórakoztató, el-
gondolkodtató és szívszorító elõadásokat is. Minden év-
ben tanulhatunk egymástól, de különösképpen a hatá-
ron túli intézményektõl. Mi, Magyarországon élõk
megtapasztalhattuk:

� a kisebbségben élõ magyarság hagyományápolá-
sát, kultúráját,

� a magyar nyelv ápolását más ország állampolgára-
ként, 

� a kisebbségként élõk magyarság- és hazaszerete-
tét. 

A hat magyarországi és három határon túli középis-
kola nemcsak közös névadót talált, hanem egymásra is
rátalált és immáron 15 éve szoros kapcsolat fûzi össze
õket. Az évente megrendezésre kerülõ Bolyai találko-
zók az összetartozás, a kultúra és a tudomány ünnepei.
Hiszem, hogy iskolánk, a Bolyai János Gimnázium is
az összetartás, összetartozás szellemében nevelte tanít-
ványait az elmúlt öt évtizedben.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (...)
Egyedül minden nehezebb. Ha egyedül van az ember,
csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások tá-
mogatásával sokra viheti. A közösség, az összetartás
hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfo-
gad, összetart és támogat.”

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

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 2015. május 27-én
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 tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók mi-

lyen mértékben képesek matematikai eszköztudásu-
kat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik so-
rán és hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés tar-
talmi kerete határozza meg a kompetenciamérés fel-
adataiban alkalmazásra kerülõ mûveleti területek bel-
sõ arányait, az egyes kompetenciaterületek egymás-
hoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok tí-
pusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkal-
mazott szövegtípusokat.

A matematikateszt feladataiban bemutatott szituá-
ciók többnyire életszerûek, egy feladathoz 1-4 kérdés
tartozik, amelyek rendszerint egyre nehezebbek. A
kérdések között vannak viszonylag egyszerû, köny-

nyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és
vannak hosszabb számításokat igénylõk, továbbá
olyanok is, amelyek önálló matematikai módszer le-
írását kérik.

A szövegértés részben különféle szövegek szere-
pelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt
vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a ta-
nuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e
keresni a szövegben található információkat, képes-e
a szövegben található összefüggések felismerésére,
tudja-e értelmezni a szöveget.

A korábbi évek tesztfüzetei megtalálhatók a
www.oktatas.hu oldalon.

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.

Kompetenciamérés – 2015

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ
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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. képes-
ségszint 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.

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
3. és 4. oszlopában az átlageredményeket hasonlíthat-
juk 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 viszonyí-
tási csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a közepes
4-5 évfolyamos gimn.) képességeloszlása is összeha-
sonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértéke-
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy
15 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
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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 az elvártnak megfelelõ volt és 3
esetben pedig szignifikánsan jobb. 
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A tanulók elhelyezkedése az egyes képesség-
szinteken és -területeken

A képességeloszlás ábrája a tanulók eloszlását mutatja
a képességskálán és az egyes képességszinteken. Az adott
eredményt elérõ tanulók száma látható: egy tanuló egy
körnek felel meg.

Errõl az ábracsoportokról leolvashatók vannak-e lesza-
kadók, illetve mekkora a tanulók aránya az egyes képes-
ségszinteken. Nem csak egy-egy osztály két képességterü-

lete (matematika és szövegértés) hasonlítható össze, ha-
nem az azonos évfolyamú osztályok megfelelõ képességei
is összevethetõk.

Minden diák a kapott azonosítója segítségével saját
eredményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok ismere-
tében el tudja helyezni magát a képességskálán, mind or-
szágos, mind helyi (osztály és évfolyam) környezetben.

Az 5. táblázatban összehasonlítható az intézményünk-
ben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ tanulók ará-
nya mind az országos, mind a megfelelõ képzési formá-

hoz viszonyítva. Ez az a minimális szint mind a két terü-
leten, amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló
eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további is-
meretszerzésben 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 összehasonlí-
tás alapján is csak két esetben magasabb néhány %-kal az
alapszintet el nem érõk aránya matematika mérési terüle-
ten, mint a megfelelõ képzési típusban. 

A 6. táblázatban összehasonlítható az intézményünk-
ben minimum szintet (3. képességszint) el nem érõ tanu-
lók aránya mind az országos, mind a megfelelõ képzési
formához viszonyítva. Azt látjuk, hogy összesen egy
olyan tanuló van a felmértek között, aki nem éri el a mini-
mumszintet matematikából. A többiek mindkét mérési te-
rületen elérték ezt a szintet.

Az országos kompetenciamérésrõl további informá-
ciókat a www.oktatas.hu honlapon találhat minden ér-
deklõdõ.
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A megújuló közoktatás jegyében

A 2015/2016-os tanévben az Emberi Erõforrás Támo-
gatáskezelõ Nemzeti Tehetségprogramjának keretében a
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium komplex tehetség-
gondozó pályázatán jelentõs anyagi támogatást nyert. A
2015/2016-os tanévben lezajlott programban tanórán kí-
vüli foglakozásokat, kirándulásokat és 3 napos felvidéki tá-
bort szervezhettünk. A támogatás nagy részébõl projek-
tort, vetítõvásznat, fényképezõgépet, videokamerát és
szemléltetõ anyagokat is vásárolhattunk.  

A pályázat célja a természettudományok és mûvésze-
tek iránt érdeklõdõ 7-8. osztályos diákok készségeinek fej-
lesztése, a két tehetségterület közös metszetének felismer-
tetése, komplex látásmód kialakítása. Programunkról a

Tudomány és mûvészet a természetben –
gyõztes TEHETSÉGGONDOZÓ pályázat iskolánkban

Gedeon Hajnalka Tóth Dóra

Szívboncolás a természettudományos laborban Madárgyûrûzés a Bükki Nemzeti Park
munkatársaival

Rajz szakköri feladatok: préselt levelekbõl
készített önálló kompozíció Tûzzománc készítés
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A megújuló közoktatás jegyében

Kossuth Rádióban, a Salgótarjáni Városi Televízióban,
honlapunkon és más médiumokban is hírt adtunk.

A gyerekek az egész tanév során természeti jelensége-
ket vizsgáltak a tudomány és a mûvészet aspektusaiból
Tóth Dóra és Gedeon Hajnalka tanárnõ vezetésével. A ter-
mészettudomány oldaláról a környezet meghatározó sze-
repét és a szervezõdési szinteket kutatták, ahol a sejt
szinttõl a társulás szintjéig vezették végig a vizsgált folya-
matokat. 

Sejteket, szöveteket tanulmányoztak mikroszkóppal
és terepgyakorlatokon végeztek megfigyeléseket, amit
utóbb a mûvészet nyelvén is megfogalmaztak. A közvet-
len képi tapasztalatokat a képzelet útján továbbfejlesztet-
ték, a természet motívumaiból önálló, egyedi mintázato-
kat alkottak. A képek azt illusztrálták, hogy a meghatáro-
zott szempontokból figyelt valóság hogyan válik egyedivé
a mûvészi alkotás során. A tudományos és a mûvészi visz-
szatükrözés egyaránt a valóság megismerésének eszköze,

ám a tudomány mérhetõen, a mûvészi ábrázolás szubjek-
tív módon közelít ugyanahhoz a jelenséghez.  

A 2015 szeptemberében indult programban hivatalo-
san 15-en vettek részt. A rajz szakkörökön hetente 2-3 órá-
ban készültek tanulmányrajzok mikroszkopikus nézetek-
rõl, természeti motívumokról, külsõ helyszíneken látott
részletekrõl. Ezeket átalakításokkal, léptékváltásokkal, fan-
tázia szerinti folytatással gazdagították. Az év végi kiállítá-
son kollázsok, zománcképek, monotípiák, fonalképek,

környezetvédelmi plakátok, számítógépes grafikák szere-
peltek. A kirándulások és a felvidéki túrák emlékét útinap-
lók, rajzok, festmények, fotók, tudósítások, riportok, vide-
ofelvételek õrzik. 

A terepgyakorlatokon vizsgálták a természeti környe-
zet és az életközösségek kialakulásának összefüggéseit,
növény- és egy állatpopulációkat, melynek során a Bükki
Nemzeti Park munkatársaival madárgyûrûzésen is részt
vehettek. A társulás szinten egy nagyon érdekes, élõvilág-

Útinapló részlet a felvidéki táborból A rajzszakkörös képek kiállításmegnyitója a Bolyai Napokon

Ludányhalászi terepgyakorlat Víz világnapi vetélkedõ
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ban rendkívül gazdag ludányhalászi morotvatavat és egy
erdõt látogattak meg. A Víz világnapján vetélkedõ is volt.

A természettudományos laborórákon egysejtûeket
(papucsállatka, amõba) mikroszkóppal vizsgáltak,
nyúzatokat készítettek hagyma allevelébõl. Érdekes fel-
adat volt szerv szinten a szív boncolása, a levél fotoszinte-
tizáló mûködésének megfigyelése, szervezet szinten egy
növény- és egy állatfaj vizsgálata sztereomikroszkóppal és
kézi nagyítóval, bioszféra szinten a Föld komplex jellegé-
nek bemutatása.  

A tájak megismerése tavasszal a Gömör-Tornai-karsz-
ton 3 napos táborban folytatódott. Meglátogatták a

Domicai- és gombaszögi cseppkõbarlangot, a martonházi
aragonitbarlangot, a szádelõi-fennsíkon a jeges barlangot,
a környék nevezetes városkáit, Rimaszombatot, Pelsõcöt,
Rozsnyót, Betlért. Hosszú túrát tettek a Szádelõi-völgytõl a
Tornai - karszt ördögszántásain át a tornai várig. 

A tábor megerõsítette a kis csapat összetartozását, a
barátságok megerõsödését, a természet iránti elkötelezett-
séget, a magyarlakta Kárpát-medence mélyebb megisme-
rését, a természeti és épített környezet iránti szeretet. Re-
mélhetõ, hogy a tehetséggondozó program valamennyi
résztvevõ számára tanulságos és szép emlék marad.

Salgótarján, 2016. október 30.

Gombaszög a „Kívánság-cseppkõvel”
A Gömör-Tornai-karszt, háttérben Torna várával

Utcajáték Rozsnyó fõterén A Domicai-barlang
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Iskolánk egyik fõ profilja a
két tanítási nyelvû képzés,
mely 15 éve került bevezetésre.
Egyik fõ célkitûzésünk, hogy
magas szintû nyelvi képzést
biztosítsunk diákjainknak, jól
használható nyelvtudással
menjenek tovább a felsõoktatá-
si intézményekbe és késõbb a
munkájuk során is tudják
hasznosítani  a gimnáziumban
megszerzett kiváló kommuni-
kációs készségüket. A két taní-
tási nyelvû képzés mellett 3 éve
bevezetésre került a hat osztá-

lyos képzésben az emelt idegen nyelvi specializáció.
A diákok által megszerzett nyelvtudás legjobb mérõje

az emelt szintû nyelvi érettségi mellett a nyelvvizsga meg-
szerzése közép vagy felsõ fokon. A nyelvvizsga megléte a
diploma megszerzésének feltétele, tervek szerint hamaro-
san a felsõoktatásba való belépés feltétele is lesz a középfo-
kú nyelvvizsga megléte. Így tanulóink nagy része törek-
szik ezt megszerezni már a gimnáziumi évek alatt.

A 2016/17-es tanévtõl iskolánk egy rendkívüli lehe-
tõséget fog kapni: a LanguageCert (korábban City

&Guilds) akkreditált nemzetközi angol nyelvvizsga
központ, megvizsgálva az intézmény korábbi eredmé-
nyeit, felkínálta a Bolyai János Gimnáziumnak, hogy a
LanguageCert nyelvvizsga vizsgahelyévé váljon. Isko-
lánk tantestülete örömmel fogadta ezt a lehetõséget,
mely az ország nem sok középiskolájának adatik meg.
Így az elkövetkezõ tanévtõl diákjainknak, de a város és
a megye más diákjainak is iskolánkban lesz lehetõsége
nyelvvizsgát tenni alap, közép és felsõfokon angol
nyelvbõl. A vizsgáztató tanárok a gimnázium angol ta-
nárai közül kerülnek ki, a szóbeli vizsgán tanár - diák
párbeszédek zajlanak. Milyen más elõnye származik
még a diákoknak, ha ezt a nyelvvizsgát választják? Ide-
ális választás hazai és külföldi tanulmányokhoz, mun-
kavállaláshoz. A vizsga a gyakorlati kommunikatív
nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt, a feladatok hétközna-
piak, életszerûek. A tanév során nyolc alkalommal van
lehetõség nyelvvizsgát tenni, a vizsgák elõtt több alka-
lommal próbavizsga lehetõséget is biztosítani fogunk. 

Diákjaink számára kiváló lehetõség ez a nyelvvizsga,
hiszen a megszokott iskolai környezetben, ismert tanára-
ik irányításával vizsgázhatnak. Szeretnénk, ha tanulóink
közül minél többen élnének a bolyais nyelvvizsga elõnye-
ivel, mely egy rendkívül „vizsgázó barát” nemzetközi
nyelvvizsga.

Nyelvvizsgázz a Bolyaiban!

Szabóné Básti Csilla
igazgatóhelyettes
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A nap sugarai már sápadtabban érintették a gyümölcs-
fák lombjait, az õszi szellõ pedig selymesen simogatta a le-
veleket.

A négy szomszéd: Körte Kornélia, Alma Anti, Barack
Bori és Dió Dénes szokásuk szerint az ághegyen ültek. Él-
vezték a még melegnek mondható õszi napfürdõt.

Az én sárga arany hajamnál nincs is szebb a világon! -
dicsekedett Kornélia

– Ugyan már! – vágott közbe Alma Anti. – Az én piros
köpenyemet mindenki látja messzirõl.

– Hahaha! – nevetett jóízûen Dió Dénes. – Mire ez a
nagy dicsekvés? Hisz, ha lepottyantok, oda díszes ruhá-
tok! Bezzeg én, a keményfejû, soha sem sérülök meg!

Barack Bori egy szót sem szólt, csak szerényen hallgat-
ta szomszédai versengését, pedig hamvas, bársonyos bõ-
re mindenkiénél szebb volt. A nap már delelõn járt, ami-
kor egy szomjas méhecske megkörnyékezte Kornéliát.

– Züm, züm! Hû, de szép érett körte! Biztosan finom
is. Megkóstolom- azzal kivájta Körte Kornélia aranysárga
héját, aki bánatában lepottyant a fûbe lakhelyérõl.

– Úgy kell neki! – kiáltott kárörvendõen Alma Anti.
Hanem hamarosan arra repült egy éhes feketerigó,

meglátta a szép, piros almát és belecsípett Alma Anti orcá-
jába. Addig- addig falatozott, míg az alma a földre zuhant.

Barack Bori nagyon sajnálta barátait, de tehetetlen volt.
Ellenben Dió Dénes jót mulatott rajtuk.

– Lám - lám, a szépség múlandó! – kacagott.
Telt – múlt az idõ, beköszöntött az igazi õsz. Egyszer

csak hallja Dénes, hogy szapora csörgés, kopogás támad,
s abban a pillanatban rákoppintanak a fejére. Szegény Dé-
nes! Szédülten, ájultan rohant a föld felé. Barack Bori alig
mert széjjel nézni, hiszen már csak egyedül maradt a ko-
ronalakók közül. Senki sem vette õt észre. Sápadtan, csen-
desen üldögélt az ágak között, mert már a levelek is magá-
ra hagyták.

Aztán egy zúzmarás hajnalon végleg el kellett válnia
otthonától. Az égbolt fehér dunnával takarta be õt és mély
álomba ringatta. Mire eljött a kikelet Barack Bori szerény,
kis hajtásokkal várta, hogy a nap sugarai megerõsítsék és
táplálják zsenge leveleit. Boldog és elégedett volt, hisz régi
vágya teljesült: gyökeret eresztett.

Ha kinézek a szobám ablakán, örömmel látom, hogy
Barack Bori nagy odaadással neveli hamvas, bársonyos
gyermekeit. 

Õszi mese

Fodor Réka 7. D
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Õ
Csend van. Alig hallhatóan a párás derengésben egy alak lépdel. Nem ismerem õt igazán, csak hallomásból

írok róla, de õ sem ismer engem.
Mikor megszületett azt mondták róla nagy ember lesz, sokan fogják ismerni, és még a fák is az õ nevét fog-

ják suttogni. De ahogy növekedett egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem lett híres, és a „nagy ember” címet is
csak termetének köszönhette. Tiszteletlennek tartották, túl komolynak. Valaki a pontatlanságát kritizálta, míg
mások a túlzott szabálykövetését vetették meg. A legtöbb helyrõl valamilyen ürüggyel kiutasították, sõt volt
ahol egyenesen keresztülnéztek rajta, nem vettek róla tudomást.

Sokan hívták árvának, mások szerencsétlennek. De még az árváknak is akad barátja, ha nem is olyan sok.
Hétfõn egy idõs néninél teázott, kedden egy fáradt édesanya mellett lépdelt, szerdán egy fiatalember szólította,
akinek úgy tûnt legjobb barátja füstölgõ cigarettája volt. Csütörtökön egy boldog mennyasszony, pénteken egy
buszvezetõ, szombaton egy diák, vasárnap pedig egy fáradt vándor osztotta meg vele történetét.

Mikor párválasztásra került a sor a legszebb, legboldogabbnak vélt lányokat hívta el randizni, akik könnyel-
mûen igent mondtak neki.

Telt múlt az idõ, és míg mások már az unokáikat ringatták, õ ült egyedül. Nézte a boldog nyüzsgést, és né-
ha magához csalogatta a bátrabbakat. Mikor pedig már tagjai végleg elfáradtak, a kórházban töltötte csendes
napjait. Itt már végre otthon érezte magát. Itt elfogadták. Csak néhányan kiabáltak rá elõször, hogy „takarod-
jon ki, nincs itt semmi keresni valója”. Aztán megszokták õt, rá-rátekintettek, voltak, akik kedves ismerõsként
üdvözölték, sõt néhányan már kedvesen meghívták teára. De nem fogadott el minden meghívást. Azt mondo-
gatta: „mindennek megvan a maga ideje”.

Sétál tovább csendesen az ösvényen… a földön nem hagy nyomot, de a Földön annál inkább, hiszen már
mindenki ismeri. A Legkiszámíthatóbb, a Legkiszámíthatatlanabb. Igen, Õ az.

Egy versenyre írtam ezt a kis történetet. A feladatom az volt, hogy olvassam el A. M. Aranth: Dobszó a ködben címû regényét és próbáljak meg

kapcsolódni hozzá. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, mit is írhatnék, mert amikor elkezdtem olvasni, rá kellett jönnöm, hogy nagyon távol áll tõ-

lem az egész könyv. Szerencsére aztán ráakadtam egy apró részletre, ami beindította a fantáziámat. A fõszereplõ irodalomtanárának kedvenc témá-

ja a Halál, ami elgondolkodtatott. Sosem képzeltem még el, hogyan is írnám le a Halált, ha ember lenne. Tehát megpróbáltam.

Guszti Eszter
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Elvitték, ami itt maradt

László Liza

i
útban a város felé

édes szaga van a szélnek a
házak sötét tükrök arcom

on felkarcolt jelek lámpafénye
észrevétlen változás a

homlok mozdulatlan tengerén
végül az marad aki elfér

egy összecsukott világ kes
keny peremén

ii
lassú égéssel saját

életem ahogy érik mint
egy bordó húsú szilva ha

kifakad és csak
egy varjú mintha látná de még

az sem üres a világ csak
az beszél aki szájára ve

szi a hetedik nap összes an
gyalát a messzeségben egy

kutya ugat éj
szaka van amire emlékezni akarsz

elfelejted amit felejteni akarsz
sosem tudod az emlék hely
ett a vágy marad vagy még

az sem

iii
azt mondják nem az

amit látunk a valóság kemény
gyökere hanem ami azt követi

darabokra szedve mindent mint
anyám a hátsókerti nyarakat

csak legyen már õsz mondta min
dig és ne a leveleket de

a sárgában felejtett virágzást lássa
a közeledõ fákat ahogy át

fúrják magukat a tájon higgadt ki
terjedés ez marad mint kõkemény

valóság ahogy majd egy rákövetkezõ
évben elindul végleg és én

nem a lépéseit a kövön nem azokat látom
csak ami utána van saját

életem szétszórva
félbehagyott mondatokban
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(nappal)
hát ismét itt vagy. egyedül. a színes falak lassan
nyúlnak feléd, nem sietnek. lábaid hideg mozaikok,
az ujjaid meg rések, amiken átszivárog a kötõanyag.
azt mondják, a falak önmagukba fogadják a képet, legyen az fû,
fa vagy jézus. nem mondod, de elhiszed ott legbelül, ahol
még egyetlen évet sem öregedtél.
a képek téged néznek, úsznak benned, egyenesen beléd folynak
a falakon át. csak hát olyan ez is, mint az elmúlt fél év minden napja, ki
csit átláthatatlan és kicsit messzirõl jönnek a hangok.
az ablak zárva, a szobák szépen letakarva, kész vagy, hogy megérkezz.
süt a nap, befelé süt ez is, mint egy szilvahéj, szinte látod izzadni az
augusztusi fényben, a szélek felfelé rojtosodnak, és belül, a
lassú erjedés ismerõs illata, így érzed magad. rések az ujjaid, amiken át
szivárog az élet, látod, hová jutottál, húsz év és
tiéd minden. csak hagyd, hogy elbírjon egy ismeretlen
anyag, talán az élet vagy csak saját félelmed, nem tudod.

(éjszaka)
lassan nagyobbra nõsz, mint a hegyek, pedig a hegyeket
szeretted mindig, egészen kiskorodtól fogva. az elsõ igazi kiránduláskor
beleszerelmesedtél a fagyott föld szagába, a ruhaujjakra tapadt dérbe, és az
állatokba, amik maguk mögött hagyták az erdõ súlyát. léptél, és úgy
láttad, semerre sem mész, csak körbe és befelé. akkor bele
fértél az erdõbe is és a hegyekbe is, mert még nem nõttél fel
a kocsiutakat szegélyezõ fák között.

(képtár/nincs idõ)
a tükör letakarva, nincs arc, amit felismernél. nem látod a szem
eid, minek a jele ez, nem érted, félsz, sietsz, kérj segítséget. minden nyáron
eltûntek a szemeid, és sírva ordítottál a mamának, aki akkor még saját gyászával volt
elfoglalva. pedig mint egy cserép virág, olyan forrón mosolygott rád, ha kérted. ilyenkor
mindig azt mondta, ne félj ha eltûnnek, mert olyankor másfelé néznek azok a
fekete szikrák - a szemeim évezredes széndarabok, ezután mindig azt képzeltem, hogy
õsállatok és rögök kiáltása vagyok, én vagyok az összes meleg földszakasz, bennem
emberek kelnek ki és repülnek hazafelé -, és õ folytatta mindig, mesélte a nagymamám,
aki, mint egy cserép virág, tele volt saját boldogságának mozdulatlan illatával.
azt mondta, a tekintet ilyenkor befelé, a hegyek felé, az arc belsõ oldalára indul,
ez szent idõ, ne szólj, csak viseld büszkén, mint egy koronát.
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Az SZMK ezévi munkájá-
nak tervezésekor fontos szem-
pont, hogy milyen elvek alap-
ján, milyen célokat tûzünk ki, s
mindezt hogyan sikerül teljesí-
teni, elérni. Ezeket a célokat,
feladatokat SZMK elnökként
második éve koordinálom a
szülõk és a tantestület együtt-
mûködése érdekében.

Tevékenységeinkre jellem-
zõ és irányadó elv a költségha-
tékonyság, a nyitottság és a
konstruktív együttmûködés.
Tanévenként három alkalom-
mal tartunk választmányi

ülést, melyeken az éppen aktuális programok megbeszé-
lése, megszervezése a téma. 

Kiemelt céljaink, feladataink 2015-16-ban
Természetesen az iskola éves munkatervében megha-

tározott programok alapján próbáljuk megvalósítani célja-
inkat, feladatainkat.

� Karácsonyi ünnepség megszervezése, megvalósítása
a pedagógusok részére

� Szülõk Nevelõk Báljának megszervezése, megvalósí-
tása

� Pedagógusnapi Köszöntõ megszervezése, megvaló-
sítása

� Fõzõverseny, Szülõi csapat; szervezés, részvétel
� Szociális kérelmek elbírálása, a hátrányos helyzet-

ben lévõ gyermekek anyagi támogatása, tanévenként
kétszer

Az éves tervünk alapján fontos szempont volt, hogy a
rendezvények megtartásához minimális éves SZMK - dí-
jat emeljünk. Ebben a tanévben is igyekeztünk költ-
séghatékony megoldásokat keresni céljaink elérése érde-
kében. Az idei jótékonysági bál megszervezését az „Izzók
Bálját” az iskolában dolgozó kreatív tanároknak köszön-
hetjük, melynek célja az iskola IKT eszközeinek fejleszté-
se. A bevétel egy része az SZMK pénztárba került. Az
SZMK éves munkatervének összeállítása mely koherens
az iskola éves munkatervével gyorsan változó világunk-
ban nagy körültekintést kíván. Az elvárások, az igények,

továbbá az anyagi lehetõségek határai között kell megter-
vezni munkánkat. Igyekeztünk hosszútávon, olyan meg-
valósítható tervet készíteni, amely találkozik a pedagógu-
sok, a szülõk és gyermekek igényeivel és az anyagi lehe-
tõségekkel. Fontos szempont számunkra a költ-
séghatékony gazdálkodás, de a rendezvényeink színvona-
lának megtartása is. Külön köszönettel tartozom Szabóné
Básti Csilla igazgatóhelyettesnek, aki önzetlen odaadással
és lelkiismeretes munkával segít minket abban, hogy a ki-
tûzött célokat közösen megvalósíthassuk. Továbbá kö-
szönöm minden szülõnek és pedagógusnak az együttmû-
ködést és a további munkához mindenkinek kitartást és
sok sikert kívánok.

2015-16-os tanév bevételei és kiadásai
Bevételek:
Elõzõ évi maradvány: 200.025,-
Tanulónkénti 600 Ft: 242.800,-
Szülõk Nevelõk Bálja:
� Tombola pénz maradvány: 100.000,-
� Süti pénz maradvány: 33.900,-

Bevételek összesen: 576.725,-

A teljes báli bevétel 1.053.760,- Ft melybõl a kiadások
levonása után 622.360,- Ft maradt, amit az iskola IKT esz-
közeinek fejlesztésére adtunk át.

Kiadások:
� Szociális tárgyú kérelmek I. félév 71.000,-

II. félév 15.000,-
86.000,-

� Karácsonyi ünnepség, ajándékok,
megvendégelés, süti 138.000,-

� Szalagavatói virágok, kosár 15.000,-
� Pedagógusnap ajándék, megvendégelés   136.000,-
� Leköszönõ SZMK szülõk ajándék, 15.000,-

virág
� Fõzõverseny  15.000,-

Összesen: 405.000,-
MARADVÁNY: 171.725,-

Az SZMK feladatai a 2015-2016-os tanévben

Bakos Gyuláné
Szülõi választmány

elnöke
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Immáron 50 éves isko-
lánkban mûködõ Diákön-
kormányzatunkról elmond-
ható, hogy a jó közösségnek
és kiemelkedõ munkamo-
rálnak köszönhetõen min-
den évben sikerül egy szín-
vonalas és összeszedett
programsorozatot megvaló-
sítani. A jelenleg közel 60
fõs és egyre csak bõvülõ lét-
számú Diákönkormányzat
feladata egy elõre átgondolt
terv alapján valósul meg és a

remek csapatnak hála, mindig szórakoztató. Az eh-
hez szükséges munkatervet a vezetõségi tagok állít-
ják össze elõzetes igényfelmérést követõen, minden
év elején. Összeülnek és megbeszélik, majd pontok-

ba szedik az adott tanév teendõit. A 2015/2016-os
tanév is így mûködött.

Az éves tevékenységek mellett a Gólyatábor meg-
szervezésében is segédkezett a DÖK. 2015.augusztus
24-25-ig került megrendezésre különféle programok
keretében, mint a DÖK foglalkozás, az iskola bemuta-
tása, sportversenyek, ismerkedési esten való részvé-
tel. Ahogyan elkezdõdött a tanév, úgy kezdetüket vet-
ték az év közben folytatott tevékenységek is. 2015
szeptemberének két elsõdleges feladata közé tartozott
a kapcsolat felvétel a helyi médiával és a Salgótarjáni
Városi Diákönkormányzattal.  Mindezek mellett isko-
lánk Diákönkormányzata részt vett a 2015-ös tanév-
nyitó fesztiválon is szeptember 18-án.  A minden év-
ben megtartandó év eleji alakuló gyûlésre is sor került,
ahol rend szerint megválasztásra kerülnek a vezetõsé-
gi tagok, illetve az elnök.  A szeptemberi programok
közé tartozott még a különféle sportbajnokságok elin-

Diákönkormányzatunk a 2015-2016-os tanévben

Lerner Réka
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dítása, mint például a röplabda és focilabda bajnoksá-
gok, az októberi témanap megtervezése, valamint a
DÖK csoportkép elkészítése.

Az október a tavalyi nyertes osztály által megszer-
vezett Gólyaavatóval és a gólyák köszöntésével in-
dult, majd kezdetét vette az õszi ruha és kupakgyûj-
tés. 2015.október 21-én került megrendezésre a tan-
év elsõ témanapja, mely az elsõsegélyrõl szólt, majd
ezt követõen 22-én került sor a Bolyai Disco-ra is. 

A 2015 novembere is hasonló sûrûséggel telt, kezd-
ve a Szalagavatóval, a bálkirály és bálkirálynõ választás
lebonyolításával, majd a november 10-13-ig tartó papír-
gyûjtéssel folytatódott. 2015.november 2-án volt esedé-
kes a tanév 2. témanapja, melynek témája a Halloween
volt, ami sütivásárt, totót, valamint esti futást foglalt ma-
gába. Ezt követte 2015. november 16-21-ig a Gyerme-
kek Jogainak Hete, ahol a DÖK szintén képviselte isko-
lánkat. Ezután 2015. november 23-24-ig Nyílt napon ve-
hettek részt az általános iskolások, amelyen a Diákön-
kormányzatunk is bemutatkozott. 

A decembert a Mikulás köszöntõ indította 4-én,
majd 18-án megrendezésre került a DÖK csapatépítõ
trainingje, illetve a tanév 2. Bolyai Disco-ja. Az újév
januárja a DÖK közgyûléssel indult, ahol a tagok ér-
tékelték az évet és megbeszélték a továbbiakat. 

A tanév 3. Bolyai Disco-ja február 12-én volt ese-
dékes, majd ezt követte egy félévértékelõ nagygyû-
lés. 2016. március 3-án sütivásárt rendezett a DÖK, 5-

én a rák ellenes rendezvényen is részt vett a Diákön-
kormányzat és a Nõnapi köszöntés sem maradt el 8-
án. 2016.március 22-én került sor a DÖK napra, mely
alkalmával különféle programokat, játékos vetélke-
dõket és sportbajnokságokat rendeztek a tanulók-
nak, a legjobbak pedig jutalomban részesültek. Ezen
a napon került megrendezésre az „Érdekel az érde-
ked” címû vetélkedõ. 

A következõ hónapban 2016. április 22-én volt
esedékes a Bolyai Rock Est, melyen 3 helyi zenekar
lépett fel, e hónap 30-án pedig a „Te szedd!”akció
vette kezdetét, melyen a Diákönkormányzat vala-
mennyi tagja is tevékenykedett. 2016. május 1-jén a
DÖK-ös csapat is indult a Dolinkában megtartott ve-
télkedõn, ahol szép eredményt értek el.  31-én pedig
a dohányzásmentes világnapon is részt vett, illetve
ugyanezen a napon tartott tájékoztatást a FESTI-
WORK is. A hónap utolsó feladatai közé tartozott a
2016. június 3-ai Pedagógusnapi köszöntés és a 2016.
június 5-ei Környezetvédelmi világnap is, amikor a
Diákönkormányzat tagjai részt vettek a Dolinka
megtisztításában. Az utolsó tanítási napra esett a
Sport és egészségnap.

A Bolyai Diákönkormányzata ezt a tanévet is si-
kerrel zárhatta, az együttmûködésnek, a fáradhatat-
lan munkának és a kitartásnak köszönhetõen. Kö-
szönjük Czene Éva tanárnõnek, a DÖK segítõtanárá-
nak, a sok segítséget!
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Földi Péter Kossuth díjas
festõmûvész, az Egri Eszter-
házy Károly Egyetem tanára,
a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia tagja. 

Földi Péter az egri Tanár-
képzõ Fõiskola matematika-
rajz szakán végzett Blaskó Já-
nos, Seres János, Nagy Ernõ
tanítványaként, majd tanul-
mányait a Magyar Képzõmû-
vészeti Fõiskolán fejezte be.
Tanított általános iskolában
és az Eszterházy Károly Fõis-

kola docenseként is. Rendszeres és kitüntetett szereplõ-
je hazai és külföldi tárlatoknak. Mûveivel találkozha-
tott a svájci, a holland, a párizsi, a moszkvai és a berli-
ni közönség is. 

Számtalan szakmai elismerésnek és díjnak birtoko-
sa; többek között Madách- és Derkovits-ösztöndíjakat,

különbözõ országos tárlatok nagydíjait, Magyar Mûvé-
szetért díjat, Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze ki-
tüntetést és a Magyar Köztársaság arany keresztjét is
elnyerte. 

Festészete szorosan kapcsolódik szülõfalujához, So-
moskõújfaluhoz, amelytõl lélekben soha nem szakadt
el. Mûvei sajátos képi világot teremtenek, melynek fõ-
szereplõje lehet minden élõ emberi, növényi vagy álla-
ti lény, akiknek testük és lelkük van. Tematikáját szer-
teágazó egyetemes, különös és egyedi motívumok
uralják. 

Földi Péter képeit 2016. április 8-22-ig láthatta iskolaga-
lériánk közönsége. A festõmûvész a mai magyar festészet
kiemelkedõ és meghatározó egyénisége, munkásságát
magas rangú állami- és szakmai elismerések övezik. 

Földi Péterhez hosszú évtizedek óta személyes isme-
retség fûz. Már nagyon fiatalon elismert, tekintélyes, a
gyermekrajzokat mélyen értõ mûvésztanár volt, aki sajá-
tos elképzelések szerint festette filozofikus képeit, formál-
ta önálló nyelvezetét. 

AZ „ÉV KIÁLLÍTÁSA” 2016-ban
FÖLDI PÉTER – „Csillagfény nélkül”

Gedeon Hajnalka

Földi Péter: Csónak a Bárkához 2016
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Itt látható képei újak, és több is van, ami épp erre a tár-
latra készült. Ilyenek a Csigaúton, a Madárfióka sötétedés
után, a Rossz álom, a Dagonyázók, Csapdacsalók, a Csó-
nak a Bárkához, a Csillagfény nélkül és a Meszeslábú a fal
mögött. 

Képei teremtõ erõvel, látható energiákkal bírnak, me-
lyek hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Az alkotó
aktív szereplõvé avatja a nézõt, aki öntudatlanul is állást
foglal vagy azonosul a szereplõk valamelyikével. 

Lényeibõl kérlelõ, könyörgõ, vádló, végtelen szomorú
vagy távolságtartó figyelem árad. E szempárok leplezetle-

nül õszinték és zavarba ejtõen, gyermekien tiszták, me-
lyeknek felszólító, beszédes erejük van.  Ezek az égi - földi
teremtmények szemérmesen rejtõzködõk, de a maguk ter-
mészetes, õsi mivoltukban kitárulkozók, önkéntelenül
megmutatkozók is. Földi Péter lényeiben a szellem és a test
elválaszthatatlan, spirituális egység. Mik lehetnek az õsibb,
eredendõbb hajlamaink? Az állatokban megbúvó emberi
vonások vagy az emberekben rejtõzõ állati sejtések?  

A kompozíciókon rendre visszatérõ motívum a kör,
a középpont felé koncentrált vagy az onnan hullámzó

aszimmetrikus felépítésû, gyûrûzõ spirál. Vajon hány-
féle értelmezési szempontot kínál csupán ez az egyet-
len szimbólum? A sodródó forgás, a kezdet és a vég, ol-
dás és kötés, a nyílás és a zár, a születés és a halál, a sö-
tétség és a világosság, a közel és távol, a várakozás, ké-
szülõdés, indulás, megérkezés vonásai sejlenek föl a
látható motívumok mögött. 

Ha arra gondolunk, milyen vívódások, töprengések,
kétségek között õrlõdve születik meg a végsõ mû, az is el-
fogadható, hogy Földi Péter képei sokkal többet mutatnak
az elsõdleges, felszínes látványnál. Kompozíciói több je-

lentésréteget tartalmaznak, sokszorosan átvitt, bõvített fel-
ismeréseket képeznek. Bár a képcímek kínálnak némi ér-
telmezési lehetõséget a nézõ számára, de kitapintható,
hogy az itt testet öltõ figurák egy egyetemes rituálé részei,
õsi, örök igazságoknak, gyötrõ kétségeknek a kivetülései.  

A több alakos kompozíciók - mint a Hangyaboly, az Ég-
re nézõk, A vízi madarak ébredése, a Csapdacsalók, a Da-
gonyázók – zárt rendszert, összetartozó csoportot, egy-
mástól elválaszthatatlan közösséget alkotnak. Figurái úgy
élnek, mint az egy jászolban felnövõ, az akol melegében,

Földi Péter: Csapdacsalók 2016
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az otthon együvé tartozó szoros kötelékében élõ család
tagjai, akik minden erõfeszítésükkel óvják, védik, vigyáz-
zák egymást. Pedig ezt az alapvetõ õsi rendet már minden
oldalról körülveszik, behálózzák a fenyegetõ veszedel-
mek, a halálos csapdák, a beláthatatlan félelmeket, rémsé-
geket hordozó ismeretlen ûr. Ami ezen a legkisebb védel-
mi körön kívül támad vagy messzirõl közelgõ sejtelem, ki-
szolgáltatottá, védtelenné tesz mindent és mindenkit ezen
a földön. A mindennapos közelségben természetes idilli
egyensúly látszata elfedheti életünk tragikus sorsszerûsé-
gét.  Ez lehet az egyik jelentõs tanulság Földi Péter festmé-
nyeiben.

A csillagfény nélküli létbe merülõk sötét mélyébõl fel-
fénylenek az összekapcsolódó tekintetek, az egymást öle-
lõ karok, az anyaállat óvón védi kicsinyét, az a kölyök, aki
épp az õ kiegészítõ kontrasztjává, ellenkezõjévé, ellentété-
vé is válhat. 

Földi Péter csoportos kompozícióin gyakran bukkan
föl olyan figura, aki valamiféle fenyegetést, veszélyt hor-
doz: jelenléte nyugtalanító, az egyensúlyt megbontó, a lát-
szólagos idillt megkérdõjelezõ pecsét. Ilyen motívum is-

métlõdik több képen is a kígyó alakjában. A kígyó a go-
noszság, a ravaszság, kiszámíthatatlanság, a fenyegetés, a
bûnre csábítás, a gyanakvás, a ránk leselkedõ, kikerülhe-
tetlen rossz és a halálos veszély szimbóluma, ami képes
behálózni és elhatalmasodni fölöttünk. Általa ölt testet a jó
és rossz harca, a gonosz erõk és az ártatlan tisztaság kö-
zötti küzdelem. Mintha a Halotti beszéd tragikus sorai ele-
venednének meg: "...Hallá holtát teremtõ Istentõl, de fele-
dé. Engede ördög intetésének, és evék az tiltott gyümölcs-
tõl, és az gyümölcsben halált evék..." 

Míg a világ a teljes kilátástalanság felé halad, a termé-
szet törvényei örökérvényûen fölébünk kerekednek és fel-
tartóztathatatlanul érvényesülnek. 

Az Üstökös címû képen egy kicsinyeit szoptató, önma-
gát odaadó, feláldozó anyaállat nyújtózik el. Lénye egész
odaadásával szilárd, eltökélt és legfõbb célját teljesíti a vi-
lág természetes rendje szerint. Fölötte egy férfi aggódó ar-
ca magasodik ki.  Az eljövendõ iránt érzett homályos két-
ségek villannak föl az anyai ölelés biztonságos univerzu-
mán kívül. Kígyók és ragadozók lopóznak életterünkbe,
üstökösök érnek el, sorsunk elkerülhetetlenül halad a be-

Földi Péter: Csillagfény nélkül 2016

boevk2016.qxd  2017.04.21.  18:38  Page 184



185

Mindennapjaink

teljesülés felé, ám ebben a mulandóságban is létezik vala-
mi állandó, örök igazság, megváltoztathatatlan sorsszerû-
ség. 

A legyek és böglyök a tetõablakon c. festményen a ro-
varok egy ablaküvegre tapadva, hiábavalóan keresik me-
nekülési útjukat. A veszélyes állatok immár eltévedt, ki-
szolgáltatott, csapdába esett, egész lényükben megfigyel-
hetõ, átvilágítható, kipreparált figurák, melyek természe-
tüknél fogva még ebben a helyzetükben is félelmetesek
maradnak. 

Különös, szomorú üzenet sejlik föl a Csónak a Bárká-
hoz c. diópác festményen.  A rétegenként fokozatosan fes-
tett kép a befejezésére egészen elkomorul, csak a lazúros
színekben derengõ csónak körvonalai és a bárányok sze-
mei világítanak a sötétbõl. Noé bárkájában csak egy-egy
pár rémült állat menekülhetett meg az Özönvíz elõl, a Bár-
kán kívül maradó süllyedõk sorsa riasztóan megpecséte-
lõdött. Vajon a cipõ, ami ebben a csónakban maradt, kié
lehet, kié volt? Hol van az ember, aki átviszi az életet a jö-
võbe?  Mi a sorsa annak, aki immár önmagába kapasz-
kodva várja a végsõ beteljesülést?

Párhuzamot mutatnak az olajfestmények sûrû fehér-
séggel elzárt terei elõtt formálódó önálló mikrokozmoszok
is, melyben a szereplõk kiszolgáltatott helyzetük, védte-
len, sebezhetõ állapotuk, végsõ akaratuk, esendõségük to-
talitásában rajzolódnak ki.  (Pl. a Meszeslábú a fal mögött). 

Földi Péter mûvei a klasszikus képépítés szabályaival
öntörvényû viszonyban állnak.  Kompozíciói nem szorít-
hatók a megszokott keretek közé, terei nem mélységük-
kel, inkább végtelen lebegésükkel, idõtlen folyamatossá-
gukkal ragadják el a nézõt.  Alakjai az ismerõs arányokat
mellõzve, expresszív erõvel sugároznak.  E festmények
láttán fölmerül a kérdés: hol kezdõdik a kép kiinduló né-
zõpontja? Hol állunk mi magunk? A képen kívül vagy
azon belül vagyunk? A csigaúton gyûrûzõ irány megszab-
hatja sorsunkat, miszerint a befelé haladó, bezáruló hala-
dás a megsemmisülés végpontja felé vezethet, de a kezdõ-

pontból kivezetõ spirál a szabadulást, az elszakadást, a tá-
volodást mutatja. 

A diópác festmények izzó színei a technika által adott
lehetõségeket teljes mértékben kihasználva hoznak létre
parázsló rétegeket. Az itt feltáruló történetekben alig érzé-
kelhetõ a tér, sõt a képek síkszerûsége különbözõ nézõ-
pontokból kiindulva viszonylagossá válik. 

A vöröslõ Nap és a holdfény homályából földerenge-
nek a kozmikus rendszert alkotó, egymást kiegészítõ, szo-
ros kapcsolatban, rokonságban álló emberek és állatok. A
figurák a háttér megfoghatatlan titokzatos, mindent rejte-
getõ, eltakaró sötétségébõl lépnek elõ, mert a Világossá-
got, a Fényt immár csakis ezek a lelkek jelentik a bennün-
ket körülvevõ éjszakában. A sötétülõ, egyre mélyülõ tónu-
sok tökéletes megfelelõi a képek tragikumának, végzet-
szerûségének. Földi Péter festményei egyéni stílusukkal,
rendkívüli expresszivitással, ellenállhatatlan káprázattal,
lenyûgözõ látomásokkal ragadják magukkal a nézõt, de a
minden harsányságot nélkülözõ, végtelen csöndben rej-
tõzködõ alakjai összetéveszthetetlenek, örökre felejthetet-
lenek maradnak a nézõ számára. 

Supka Magdolna mûvészettörténész 20 évvel ezelõtt
írt monográfiájában így kezdte a mûvész bemutatását:
„Földi Péter világa elsõ benyomásként a kedélyünkre hat,
a színek, a kompozíció eleven ritmikája, s a jelenetek játé-
kossága felderít, míg a hangvétel rejtett tragikuma meg-
hökkent, s ez a kettõsség, ami a mûvek atmoszféráján át-
dereng, leginkább a megfejthetetlen álmokéval rokon.”
Úgy tûnik, ez a körülhatárolás ma is érvényes, de a tragi-
kus tartalom még hangsúlyosabb, sõt egyre drámaibb
erõvel tör elõ az újabb mûveken.  

Mégis van remény. A csapdákkal teli sötétség az új nap
felkeltével föloszlik, és biztosak lehetünk benne, hogy az
élet megy tovább.

További tartalmas alkotómunkát és nagyon sok sikert
kívánok Földi Péternek!

Elhangzott 2016. április 8-án.

boevk2016.qxd  2017.04.21.  18:38  Page 185



186

Mindennapjaink

Ahogy minden évben, idén
is megrendezésre került a Bo-
lyai körök elõadássorozata. E
rendezvény keretében a diák-
társaim szerda délutánonként
számos izgalmas elõadást mu-
tattak be. Szó esett mûvésze-
tekrõl, tudományokról, sport-
ról, úti élménybeszámolókról,
illetve a kezdõ évfolyamosok is
bemutathatták tehetségüket. 

A legelsõ Bolyai Kör min-
den évben az elsõsök bemutat-
kozásával nyílik meg, majd a

Bolyai Napokkal zárul, amely során a legügyesebb, legjob-
ban sikerült elõadásokat lehet megtekinteni. 

A Bolyai tudományos ülésszakon részt vehettek:
Mérész Balázs és Tekeres Patrik 11. d osztályos tanulók Ko-
lumbusz Kristóf Amerikában, az emberiség a Marson cí-
mû prezentációjukkal. Majd német nyelvû elõadás követ-
kezett Heidelberg városáról Murár Kata és Zsély Konrád 9.
a osztályos tanulók elõadásában. Majd fizikával kapcsola-
tos bemutató jött, Fukusima címmel, Maczkó László 11. c
és Stork Gábor 11. d osztályos tanulók bemutatásában. A
célnyelvi civilizáció tantárgy népszerûsítésének jegyében
Winston Churchill életérõl hallhattunk érdekes gondolato-
kat Nagy Dorka 11. c osztályos tanulótól. Irodalmi témá-
ban Edgar Alan Poe életérõl és legfontosabb mûvérõl, Az
áruló szívrõl Oláh Orsolya és Torják Kitti 9. d osztályos ta-
nulók adtak elõ. A 150 éves pesti Vigadót Ondrék Patrícia
11. d osztályos tanuló mutatta be. Majd az Országos Cél-
nyelvi Civilizációs verseny 1. helyezést elért 13. c osztá-
lyos tanulóinak, Oravecz Ákos, Rónay Máté, Tamás Ger-
gely és Tóth Péter angol nyelvû színdarab-
ját élvezhette a közönség, melynek címe:
The conscience-stricken soldiers. A sport
Bolyai kör kiemelkedõ elõadása volt a
motocross és az endurocross sportágak
bemutatása, ahol élõben tapasztalhattuk
a motorok hangját és erejét Hegedûs Má-
té és Radics Patrik 9. a osztályos fiúkkal a
nyeregben. Ondrék Patrícia (11. d) a Föl-
döntúli alkotások világába is elkalauzolt

minket. Saját János (11. d) az Aacheni dómot német nyel-
ven mutatta be. A hétköznapjainkat meghatározó
migráns helyzetrõl Tóth Szilárd 10. a osztályos  tanuló tar-
tott elõadást. Egy politikai versenyen sikeresen szereplõ
diáktársaim, Czene Martin György, Kiss László Marcell,
Judák Balázs és Petik Lajos (9. d) Túl az elsõ X - en címû
prezentációjukkal vontak be minket a politika világába.
Szládek Anna (11. a) történelmi témájú elõadást tartott,
Az örmény genocídium címmel. Majd mazsorett bemuta-
tót láthattunk Oravecz Dorina 9. a osztályos tanuló és tán-
cos társai bemutatásában. Ismét célnyelvi témájú prezen-
táció következett Pintér Csenge (11. c) elõadásában. Vége-
zetül Somoskõi Soma és Sütõ Martin (11. a) a cukor oxi-
dációjáról tartott izgalmas kísérleteket. 

A diákok felkészítõ tanárainak munkáját is dicséri az
elõadók sikeres szereplése.

Az ülésszakot Ondrék Patrícia (11. d) és Saját János
(11. d) tanulók vezették.

Közremûködtek még: Tóth Blanka – zongorán (9. a),
Szvoren Lili – fuvolán játszott (9. a), Kovács Orsolya nép-
dalokat énekelt (9. a), Vandornyik Máté pedig társastánc
bemutatót tartott (7. d).

Köszönjük a Bolyai kör vezetõ tanárainak
Herencsényiné Buchinger Mónika és Viszóczky Zsuzsan-
na tanárnõnek, hogy a tanév során figyelemmel kísérték
munkánkat.

Bolyai kör - diákszemmel

Torják Noémi
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A Szekszárdi Deutsche
Bühne színdarabját Budapes-
ten tekintettük meg.  John
Buchan kémregénye és Alfred
Hitchcock filmje szolgált alapul
a „39 lépcsõfok” címû elõadás-
hoz. A színház elsõdleges fel-
adatának a német nyelv ápolá-
sát és közvetítését tartja, és a
német kisebbség és a magyar
lakosság közötti párbeszéd
nyílt fórumaként mûködik.

Végzõs tanulóinknak tartott
elõadást a Hageni Távegyetem

elõadója. Diákjainknak beszélt arról, hogy rugalmas kép-
zési formában az intézmény négy karán, más felsõoktatá-
si intézménnyel párhuzamosan és ösztöndíjak segítségé-
vel akár térítésmentesen is lehet német diplomát szerezni. 

A már hagyományosnak mondható Országismereti
vetélkedõn iskolánk  mintegy 40 tanulója vett részt, a fel-
adatok ezúttal Németország földrajzi, kulturális, mûvé-
szeti és tudományos életérõl szóltak.

Ebben a tanévben is látogatást tettünk a Goethe Inté-
zetben, ahol tanulóink számára anyanyelvi tanárok tartot-
tak rendhagyó órát.

Igyekszünk a jövõben is minden lehetõséggel élni,
hogy tanulóink érdeklõdõn és eredményesen tanulják a
német nyelvet.

Német nyelvtanulás – a tanórán kívül

Herencsényiné
Buchinger Mónika
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2014-ben gólyaként lép-
tünk át az iskola küszöbét. Iz-
gatottan vártuk a gólyaavató
végeredményét és mikor ki-
hirdették, hogy a mi osztá-
lyunk, az akkori 9. A osztály
a gyõztes sikoltozva, boldo-
gan mentünk átvenni a nye-
reményeinket. Egy év eltelté-
vel eljött a nap, október 9-e,
amit már annyira vártunk,
végre megrendezhetjük a mi
ötleteinkbõl felépített gólya-
avatót. Rengeteg tervezés,

sürgés-forgás elõzte meg az eseményt. 
Már júliusban kezdetét vették a munkálatok. Kivá-

lasztottuk a témákat: Szuperhõsök, a Playboy-villa la-
kói és Pokémonok. Ezt követte az elõzetes feladatok
meghatározása (videók, süteménysütés stb.).

Az egész nap a Fõtéren kezdõdött, ahol a jelmezes
diákok vártak minket és egy laza tornával készítettük
fel õket a rájuk váró nehézségekre. Ezt követõen elin-
dultunk az iskolába és az úton daloltattuk õket, ezzel
megteremtve egy vicces hangulatot. Volt egy egész na-
pos különleges feladatuk az újoncoknak, ami annyit je-
lentett, hogy ha az osztályunkból valaki annyit mond
egy gólyának, hogy „Hammertime” akkor el kellett
kezdenie táncolni. A délelõtt folyamán nekik is, mint
minden tanulónak tanórákon kellett részt venniük.
Órák közben leptük meg õket a jelmezpontozással. 

A jelvényavató után kezdõdött meg az igazi szórakozás.
A rendezvényt két mûsorvezetõnk Bencze Ágnes és Far-
kas Benjámin indította el. Mint minden évben, idén is egy
„szakmai” zsûri értékelte a feladat végrehajtásokat. Az elsõ
feladat az úgynevezett „Újságtánc” volt és ezt 8 másik iz-
galmas és humoros próbatétel követte. Az osztályok vide-
óit a feladatok között mutattuk be és ezeket a zsûri értékel-
te. A beöltözésbõl természetesen az osztályfõnökök és pót-
osztályfõnökök is kivették a részüket. Az osztályunk ked-
venc megpróbáltatása a „Habos Quíz” volt és a rosszul vá-
laszolókat, illetve a lassúakat tejszínhabbal jutalmaztuk. 

Ezen a gólyaavatón is segítségül kértük néhány vég-
zõs diáktársunkat, hogy mondassanak esküt a gólyák-

kal és ezt az ifjú gimnazisták masszázzsal jutalmazták.
A délután végén a zsûri összesítette a pontokat, ame-
lyek a táblán voltak láthatóak. Végül megszületett az
eredmény. Szoros versenyt követõen hatalmas diadalt
aratott a 9. KNY osztály, akik boldogan vették át a díjat.

Nyílván akadtak nehézségek mind a tervezésben
mind pedig a lebonyolításban, de remek összhangban
volt az osztály és nagyszerûen kisegítettük egymást.

Köszönjük a támogatást osztályfõnökünknek
Mátrainé Petró Tímea tanárnõnek, akire egész végig
számíthattunk és támogatta ötleteinket.Reméljük jól
éreztétek magatok!

Gólyaavató 2015

Tóth Réka
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A 2015-2016-os tanévben
egy újítást hajtott végre az isko-
la. Az addig Diáknap néven
megrendezett egész délelõttös
vetélkedõt már a Diákönkor-
mányzat rendezte meg így a
neve is DÖK-nap lett. A rendez-
vény menetrendjét egy a DÖK
szûkebb csapata alkotta meg,
de a lebonyolításban minden
tag részt vett és hozzásegítette
a tanulókat és tanárokat a re-
mek hangulathoz. 

Ezúttal az öltözék az embe-
riség korszakait elevenítette fel.  A tanáraink is kitettek ma-
gukért és úgy tûnt, hogy nem csak diáktársaink, hanem
Õk is jól érezték magukat.  Mint minden elõzõleg megren-
dezett Diáknap során, tavaly is akadtak nehézségek, de
nagyszerûen együtt dolgozva, ezeket az akadályokat is le-
küzdöttük. A Diákönkormányzat nevében a zsûri értékel-
te a feladatok végrehajtását.  A zsûriben helyet foglalt: is-
kolánk igazgatója, Pálfalvai Zoltán igazgató úr, Telek Gyu-
la tanár úr, Petróczy Bálint és végül, de nem utolsó sorban
Simon Gréta.

Az eddigi évek során mindig voltak elõzetes feladatok
és ez most sem volt másképp. Minden osztálynak kellett

csinálni egy-egy kb. 5 perces videót, amiben persze jel-
mezben az osztályfõnöknek vagy pótosztályfõnöknek és
a külön karakternek is szerepelnie kellett. Továbbá a ha-
gyományokhoz hûen az osztályoknak évfolyamonként
más-más süteménnyel kellett kedveskedni a DÖK tagok-
nak. Végül, minden osztálynak az adott témájához kap-
csolódó tárgyat kellett hoznia.

Természetesen a DÖK tagok korábban érkeztek, mint
a többi tanuló, hogy mindent el tudjunk rendezni, mire
mindenki megérkezik. A diákok kedvenc feladata az elsõ
feladat volt, a Labirintus. Ennél az osztályoknak egyesével
a salakos udvarról kellett bevonulniuk az aulába, miköz-
ben a szekrények útvesztõként voltak elhelyezve.  A kö-
szöntõ és eligazítás után az osztályfelelõsök bevezették a
diákokat a termeikbe. Sok kreatív feladat volt a termeken
belül és az aulában is.  A feladatokat karaoke szakította fél-
be. Ezeket a slágereket nem csak a kijelölt osztály, de az
egész iskola kívülrõl tudta énekelni, ezzel teremtve meg a
jó hangulatot.

Minden osztály keményen küzdött a nyereményért,
végül Tóth Géza tanár úr osztálya, a 11. D nyerte meg a
DÖK-napot. Díjuk egy iskolamentes szabadnap volt.

Nagyon nagy köszönet a DÖK vezetõ tanárnõnknek,
Czene Éva tanárnõnek, hogy maximálisan mellettünk állt
és segítette a munkánkat. Reméljük fantasztikusan érezté-
tek magatokat ezen a napon!

DÖK-nap a 2015-2016-os tanévben

Tóth Réka

Pedagógusnap képekben
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Fõzõverseny - Sportnap képekben
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