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„Bolyai nevét írjuk lobo-
gónkra, amely névhez évez-
redes, sarkalatos igazság-
nak gondolt tétel megdönté-
se fûzõdik.”

Írta a Lukács Hugó – Ady
Endre orvosa – kezdemé-
nyezésére 1909-ben megala-
kított Bolyai Kör kolozsvári
kiáltványában.

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

tudományos hagyatékának ápolása már Eötvös Jó-
zsef kezdeményezésére a marosvásárhelyi reformá-
tus kollégiumban megkezdõdött. A könyvtárban,
ahol a Bolyaiak kéziratait õrizték, emlékmúzeumot
szerveztek; gazdag anyagával ez ma a Teleki-Bolyai
Könyvtár Bolyai-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 csa-
ládot, de a francia fölény a század végére erõsebb,
mint valaha. Az École Politechnique megalapításával
pedig már-már monopóliumszerûvé válna, ha épp a
századfordulón egy braunschweigi paraszt család
gyermeke, Gauss nem ülne az idáig elit-tudomány
trónszékébe.

A matematika ettõl fogva demokratizálódik, s
földrajzilag is terjed. A XIX. század elsõ felében egy-
más után szólnak bele a fejlõdésbe egy-egy nagy fi-
ukkal olyan nemzetek, amelyek közt ez a tudomány
számottevõ munkást addig nem toborzott. Sõt, az a
négy matematikus: Hamilton, Abel, Bolyai János és
Lobacsevszkij épp ilyen nemzetek, az ír, norvég, ma-
gyar és orosz gyermekei.

E matematikusok sorsa, mint a búváré, a tömlõk-
tõl függött, amelyeken Európa levegõjét kapták. A
Bolyaiaknak azon a barátságon kívül, melyet Farkas
diák korában kötött Gauss-szal, nem volt személyes

kapcsolatuk az európai tudománnyal. Azt pedig,
hogy ez a búvárcsõ milyen gyengén mûködött és év-
tizedekre mennyire elzáródott, a Bolyai–Gauss leve-
lezésbõl látjuk. A két Bolyai sorsát a nehéz Bolyai-
természet és ez a szellemi oxigénhiány szabta meg,
mely saját erejükre utalta õket, s a tudomány vérke-
ringésébe kapcsolt munka helyett, inkább csak egy-
egy zseniális ugrást engedett meg nekik. Mivel Bo-
lyai visszavonultan, a tudományos világtól távol élt
és alkotott, életmûvének jelentõségét csak halála
után ismerték el. 

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

� a napóleoni háborúk épp, hogy véget értek, is-
mét csatazajtól hangosak az egyes országok

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

gyarországon.
A tudományos élet is igen pezsgõ a 19. század el-

sõ felében, hiszen számtalan találmány és felfedezés
tulajdonítható ennek az idõszaknak: a gõzmozdony,
a gõzhajó, a sztetoszkóp, az elektromos áram, a vil-
lanymotor, a vezetékes távíró.

Bolyai munkássága ezért is nagy jelentõségû,
mert az európai tudományos élettõl elszigetelten volt
képes maradandót alkotni. Mellõzéséhez az is hoz-
zájárult, 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, an-
golra, mint magyarra. A tudományos világtól való el-
zártság és meg nem értettség ellenére Bolyai a ma-
gyar tudomány egyik legnagyobb alakja, az egyik leg-
híresebb magyar matematikus, az erdélyi tudomá-
nyosság legkiemelkedõbb képviselõje lett. Õ az, ki-
rõl, mint névadónkról évrõl évre megemlékezünk,
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csakúgy, mint a bolyai nevet viselõ iskolák mindegyi-
ke. Kilenc magyarországi és három határon túli
bolyais iskola megemlékezései azonban eltérnek
más intézményekétõl. Õk nemcsak külön-külön, sa-
ját iskolájukban, hanem együttesen is tisztelegnek
Bolyai munkássága elõtt az évente megrendezésre
kerülõ Bolyai-találkozókon.

Néhány héttel ezelõtt Mosonmagyaróvár adott
otthont a 15. jubileumi találkozónak, ahol ismét iz-
galmas vetélkedõk során mérhették össze tudásukat
a csapatok. A matematika és informatika feladatsoro-
kat helytörténeti, ügyességi és sportversenyek követ-
ték, majd elõadások zárták.

A vetélkedésnél is többet jelentett az, hogy újra ta-
lálkozhattunk barátainkkal, kollégáinkkal, láthattuk
a csapatok mûsorait, amelyek idén is igen széles ská-
lán mozogtak. Láthattunk vidám, önfeledten szóra-
koztató, elgondolkodtató és szívszorító elõadásokat
is. Minden évben tanulhatunk egymástól, de külö-
nösképpen a határon túli intézményektõl. Mi, Ma-
gyarországon élõk megtapasztalhattuk:

� a kisebbségben élõ magyarság hagyományápo-
lását, kultúráját, 

� a magyar nyelv ápolását más ország állampolgá-
raként, 

� a kisebbségként élõk magyarság- és hazaszere-
tetét. 

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 támogatásával sokra viheti. A közösség, az
összetartás hatalmat ad, csak legyen olyan közösség,
amelyik elfogad, összetart és támogat.” 

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.
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In memoriam

In memoriam– Kertai Józsefné (1943-2017)
Dr. Szabó Istvánné búcsúbeszéde

Vannak emberek, akiktõl elszakít bennünket az élet,
de örökre lenyomatot hagynak szívünkben, emlékeze-
tünkben.

Különösen így van ez azokkal, akiket egykor szoros
kötelék kapcsolt össze, mint bennünket Évával – szülõ-
ként, barátként, kollégaként.

Sok együtt megélt emlék és élmény jut eszembe, az
ezekre való emlékezés bár örömteli, de most a végsõ bú-
csú idején egyben fájdalmas is.

Sok közös dolog volt életünkben:
Egy idõben voltunk pályakezdõk, fiaink egyidõsek,

osztálytársak voltak, így szülõként is segítettük egymást a
gyermeknevelésben.

Emlékszem kamaszkorukra, hányszor adtuk tovább
egymásnak a hallott információkat, attól függõen éppen
melyik fiút lehetett szóra bírni.

Akkoriban szabadidõnket is gyakran töltöttük együtt
közös baráti társaságban, felejthetetlen derûs, vidám han-
gulatban.

A legszorosabb kötelék mégis a munkakapcsolatunk
volt a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban, ahol azo-
nos tantárgyakat tanítottunk, sokat dolgoztunk együtt.

Tudom, hogy egy pedagógus munkájának értékelésére
leginkább a tanítványok hivatottak, de pályatársként sze-

retném felidézni, összegezni Éva 3 évtizedes tanári mun-
káját, személyiségét.

Határozott, kritikus, megfontolt, lényegre koncentráló,
érzékeny ember volt, aki a környezetére is érzékenyen re-
agált, és akire mindig érdemes volt odafigyelni.

Átgondolt, megalapozott véleménye sokszor irányítot-
ta a jó döntések felé a tantestületi állásfoglalásokat, meg-
könnyítve és támogatva az iskolavezetés munkáját.

A kollégák megbecsülését kivívta példaértékû hivatás-
tudatával, szakmai hozzáértésével, kedves, figyelmes,
õszinte segítõkész egyéniségével.

A gimnázium megalakulásától nyugdíjba vonulásáig
volt tagja az intézménynek, meghatározó egyénisége a
Tantestületnek. 

Kollégái és tanítványai is tisztelték, becsülték, s bár
nem várt soha dicséretet, sem szeretetet, mégis megkapta
mindenkitõl.

Tanítványaival szemben magas követelményt támasz-
tott, de Õ is sokat adott diákjainak. Igaz az a megállapítás,
hogy a tanár személye néha fontosabb, mint az amit tanít,
mert a példa szótlanul is tanít.

Azt tartotta, az igazi tanítás nem a tudás átadása, ha-
nem ösztönzés arra, hogy a diák maga legyen képes az is-
meretek megszerzésére.
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In memoriam

Ehhez azonban fontosnak ítélte a feltételek megterem-
tését is.

Az Õ nevéhez fûzõdik:
� a biológia szaktanterem kialakítása, felszerelésének

bõvítése
� a szakkönyvtár állomány fejlesztése
� az iskola külsõ kapcsolatainak ápolása (Megyei Kór-

ház, Állatkórház, KÖJÁL) ahol a tanulók az egyetemi
tanulmányaik elõtt elméleti tudásukat a gyakorlat-
ban is kamatoztathatták.

Emlékezetesek a Bolyai Napokra rendezett kiállítások,
amelyeket az egész iskolaközösség nagy érdeklõdéssel fo-
gadott, s melyek színvonalukat tekintve akár egy-egy mú-
zeumban is megállták volna helyüket. 

Munkaközösség-vezetõként a biológia tantárgy gondo-
zását, szakmai irányítását is nagy szakértelemmel, jó szer-
vezõkészséggel valósította meg.

Szervezte a vetélkedõket, versenyeket, a Bolyai Tudo-
mányos Diákkör elõadásait.

Eredményes szaktanári munkáját számtalan megyei
és országos versenyeredmény, sikeres egyetemi felvételi
fémjelezte, sok tanítványa lett orvos, egészségügyi dolgo-
zó, tanár.

Tanítványok sokaságát nevelte tudományos gondolko-
dásra, önálló kutató munkára, szemléletes elõadásmódra,
aminek nagy hasznát vették egyetemi tanulmányaik so-
rán.

Tanári munkájának nagy értéke, hogy nemcsak a te-
hetséges tanulók szárnyaltatása volt számára fontos, ha-
nem a többi tanuló is megbízható biológiai, egészségügyi
ismereteket szerzett óráin, melyeket a hétköznapi életben
fel tudtak használni.

Pedagógiai hitvallását Német László sorai fejezik ki a
legjobban.

„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal
csendben csiszoljam kristályba.”
Éva!
Te ezt megvalósítottad!

Köszönjük a kollégák és a volt tanítványok nevében
mindazt, amit Tõled kaptunk.

Maradandó értéket teremtettél a Bolyai Gimnázium-
ban, hiányod itt lesz velünk, ahogyan munkásságod is.

Bizonyítottad, hogy úgy megy el az ember, ahogyan
élt.

Te nemcsak életedben és életeddel, hanem haláloddal
is tanítottál. Belenyugodtál ugyan a sorsodba, de nem ad-
tad fel soha. Bátran éltél és bátran is mentél el.

Bátran, emelkedetten, fegyelmezetten, amire csak ke-
vesen képesek.

Egy héttel halálod elõtt azt mondtad nekem: „élni aka-
rok, küzdeni fogok!”

Ezt a küzdelmet nem nyerted meg, de életed nem volt
hiábavaló.

Életedet, amit ajándékba kaptál odaajándékoztad má-
soknak, házastársadnak, családodnak, egy foglalkozás-
nak, hivatásodnak.

Most megpihenhetsz!
Búcsúzom Kollégáid, volt tanítványaid nevében.
Öröm volt számunkra, hogy ismertünk, együtt tanít-

hattunk Veled.
Nyugodj békében, Isten Veled!
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A megújuló közoktatás jegyében

Az Országos kompeten-
ciamérés 2016. május 25-én
16. alkalommal mérte fel a
közoktatásról szóló törvény-
ben meghatározott tanulók
6., 8. és 10. évfolyamos cso-
portjának teljes körében a
szövegértési képességeket
és a matematikai eszköztu-
dást.

A tesztek célja annak fel-
mérése, hogy a tanulók mi-
lyen mértékben képesek
matematikai eszköztudásu-
kat és szövegértési képessé-
geiket a tanulmányaik során

és hétköznapjaikban alkalmazni. 
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 

Azt, hogy az egymást követõ évek mérési eredmé-
nyei tanulói szinten követhetõk legyenek a követéses
mérés teszi lehetõvé. Ennek 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 év-folyam
eredményeit, 7-7 képességszinten.

Viszonyítási pont lett a minimumszint (3. képes-
ségszint). A szintek eléréséhez szükséges képessé-
gek alapján úgy ítélték meg, hogy a a 8. és a 10. évfo-
lyam esetében a 4. képességszint az az alapszint
mind a két területen, amelynek elérése szükséges ah-
hoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni
képességeit a további ismeretszerzésben és az önál-
ló 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.

Kompetenciamérés – 2016

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési

szakértõ
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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 3. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszonyí-
tási csoportok (közepes 6 évfolyamos gimn. és a köze-
pes 4-5 évfolyamos gimn.) képességeloszlása is ösz-
szehasonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértéke-
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy
18-ból 16 esetben magasabb vagy hasonló iskolánk
eredménye az egyes viszonyítási csoportokban.

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

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor
ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-

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

A 4. és 5. 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 2
esetben pedig szignifikánsan jobb. 

11
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A 6. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális szint
mind a két mérési területen, amelynek elérése szüksé-
ges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkal-
mazni képességeit a további ismeretszerzésben és az
önálló tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
minden esetben jóval az országos átlag alatt marad, de
a szûkebb (megfelelõ képzési típus) populációval való
összehasonlítás alapján is csak egy esetben magasabb
néhány %-kal az alapszintet el nem érõk aránya mate-
matika mérési területen, mint a megfelelõ képzési tí-
pusban. 
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A 7. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben minimum szintet (3. képességszint) el
nem érõ tanulók aránya mind az országos, mind a
megfelelõ képzési formához viszonyítva. Azt látjuk,
hogy összesen két olyan tanuló van a felmértek kö-
zött, aki nem éri el a minimumszintet matematikából.
A többiek mindkét mérési területen elérték ezt a szin-
tet.

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat az ér-
deklõdõ. Minden diák a kapott azonosítója segítségé-
vel saját eredményét megnézheti, így el tudja helyez-
ni magát a képességskálán, mind országos, mind he-
lyi (osztály és évfolyam) környezetben.
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Iskolánk a 2016/17-es tan-
évtõl azon szerencsés középis-
kolák közé tartozik, amelyik
angol nyelvbõl nemzetközileg
elfogadott akkreditált nyelv-
vizsgát szervezhet és vizsgáz-
tatást végezhet.

2016 nyarán az intézmény
lehetõséget kapott a
LanguageCert nyelvvizsgaköz-
ponttól, hogy vizsgahellyé vál-
jon, mivel az intézmény az or-
szág 100 legjobb középiskolája
között van, két tanítási nyelvû

képzést folytat és nagyon jók az angol nyelv oktatásával
kapcsolatos eredményei.

A tantestület egyhangúan támogatta a lehetõség meg-
valósítását. Iskolánk hét angol tanára vett részt vizsgázta-
tói képzésen. Számos továbbképzést szervezett a vizsga-
központ a város angol tanárainak is, hogy segítséget
nyújtson számukra a diákok sikeres vizsgára való felkészí-
téséhez.

A tanév során egyre ismertebb és népszerûbb lett a
vizsga, egyre nõtt a vizsgázó tanulók száma. Sok szem-
pontból fontos a nyelvvizsga megszerzése: plusz pontot ér
a továbbtanulásnál, szükséges a diplomához, fontos kül-
földi ösztöndíjak elnyeréséhez, külföldi egyetemen való
továbbtanuláshoz, 2021-tõl a felsõoktatásba való bekerü-
lés feltétele is lesz, valamint egy jó munkahely megszerzé-
séhez is elengedhetetlen. 

Öt nyelvvizsgát és három próbavizsgát szerveztünk a
2016/17-es tanévben. 148 vizsga volt összesen közép-és
felsõfokon. A vizsgák sikerességi rátája: 65,5%, mely tel-
jes egészében megfelel az országos átlagnak.

A tanulók szívesen választják ezt a nyelvvizsgát, telje-
síthetõnek, diák barátnak tartják a feladatokat, a témákat.
Az iskola tanulói szinte mindannyian ezt a típusú nyelv-
vizsgát választják angol nyelvbõl és más iskolákból is egy-
re többen tesznek nálunk közép és felsõfokú nyelvvizsgát.

A 2017/18-as tanévben hat alkalommal szervezünk
nyelvvizsgát és az éles vizsgák elõtt próbanyelvvizsgát.

Mindenkit biztatnék a LanguageCert nyelvvizsga vá-
lasztására, mely a használható angoltudásról ad tanúsít-
ványt!

Nyelvvizsgázhatsz a Bolyaiban!

Szabóné Básti Csilla

Kellõ felkészülés után mindenki magabiztosan
próbálhatja meg ezt a nyelvvizsgát. Korrekt, érthetõ,
ugyanakkor némi kihívást is jelent, de ettõl lesz igazán
jó.

Paróczai Fanni
12. a

A vizsga a C1-es szintnek teljesen megfelelt, megold-
ható és diákbarát volt. Olyan szókincset kért, amivel a
mindennapokban vagy a tankönyvekben találkozni
lehet és az értékelés is korrekt.

Nagy Anna 
12. a

Többnyire jól megérthetõ, korrekt feladatok
jellemzi. Megköveteli a kitûzött, elvárt szintet, felméri

az eddig megszerzett angoltudást. A szóbeli vizs-
garészben viszont kényelmetlen témák is elõfordulhat-
nak.

Klenóczky Dániel 
12. a

A változatos, diákbarát szövegek színessé és
érdekessé tették a feladatokat.

Baranyi Kristóf 
12. a

Szerintem ez egy teljesen korrekt nyelvvizsga. Az
elvárt szint pont megfelelõ egy emelt szintû vizsgához.
Abszolút diákbarát.

Juhász Lilla Kornélia 
12. a

Diákok véleménye a nyelvvizsgáról
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2017. nyarán hét tanár vehe-
tett részt különbözõ tovább-
képzéseken, külföldön a
Tempus Közalapítvány
Erasmus + mobilitási projektjé-
nek keretében. A pályázati fel-
hívást a Tempus Közalapítvány
írta ki. 160 pályázat érkezett,
amelybõl az iskola Valahol Eu-
rópában címû projektje a 10.
helyezést kapta.

A pályázat ötletét egy oktató
film keresése adta, a galvánele-
mek mûködéséhez kerestem

kis filmet, de csak angol nyelvût találtam. Megnéztem és
nagyon tetszett, azért is, mert a kevés angoltudásommal is
jól érthetõ volt. Az jutott eszembe, hogy szívesen hallgat-
nék külföldön ilyen jellegû tudományos elõadásokat.
Rémlett, mintha már régebben lettek volna továbbképzé-
sek külföldön tanárok számára. Beírtam a keresõbe, hogy
tanártovábbképzés külföldön és kihozta az Erasmus+ pá-
lyázati lehetõséget. Nagyon megörültem, igazgató úrral
egyeztetve és az iskolavezetés támogatását élvezve össze-
állítottam a pályázat tervezetét. Heten érdeklõdtek a pályá-
zat iránt, négy angol szakos kolléga: Szabóné Básti Csilla,
Zsiveráné Fekete Borbála, Holesné Csige Ilona és Hegedûs
Krisztián, egy rajz szakos kolléganõ Berencsikné Gedeon
Hajnalka és két természettudományokat tanító tanár
Karádi Tamás László és én.

A pályázatban résztvevõk szakjai jól illeszkedtek az is-
kola profiljához, hiszen két tanítási nyelvû iskolaként
nagyjelentõségû az angol nyelv oktatása, ami az angol
szakos kollégák felé magas szakmai követelményeket tá-
maszt mind a nyelvismeret, mind a módszertani eszköz-
tár tekintetében. A rohamosan fejlõdõ technikai eszközök
széles skálája áll az oktatás rendelkezésére is, de ezeket az
új módszereket meg kell ismerni, nekünk is meg kell ta-
nulni. A nyelvtanítás mellett az iskola nagy gondot fordít a
természettudományos képzésre is. Karádi Tamás László
továbbképzése ezt hivatott fejleszteni. Az iskola sokoldalú-
ságát mutatja, hogy bár nem mûvészeti iskola, mégis tá-
mogatja a mûvészetek terén kiemelkedõ tanulókat.
Berencsikné Gedeon Hajnalka ilyen jellegû tanfolyamon

vett részt. Hetedik pályázóként, én egy londoni nyelvisko-
lában fejlesztettem az angol nyelvi tudásomat. 

A pályázat több elembõl épül fel, elsõként az isko-
la profilját, tevékenységi körét kellett bemutatni, rá-
mutatva, hogy az iskola fejlesztési tervei hogyan har-
monizálnak a projekt célkitûzéseivel, illetve a projekt
megvalósítása után hogyan építhetõk be a megszer-
zett kompetenciák és tapasztalatok az iskola cél- és
eszközrendszerébe. Az általános célkitûzések mellett
konkrétan is meg kellett fogalmazni, hogy az egyes
pályázó személyek miben és hogyan szeretnének fej-
lõdni, milyen tanulási eredmények várhatók, illetve,
hogyan hasznosítják majd ezt a késõbbiekben az ok-
tatási tevékenységében, hogyan teszik elérhetõvé kol-
légáik és diákjaik számára, hogyan ismertetik meg az
iskola legfõbb partnereivel, a szülõkkel és hogyan ter-
jesztik a többi iskola felé. A Tempus Közalapítvány
nagy hangsúlyt fektetett a mobilitás elõkészítésére is,
ki kellett dolgozni, hogyan történik a résztvevõk felké-
szítése az utazásra, a kinti tartózkodásra, milyen or-
vosi ellátást hol tudnak igénybe venni, hogyan jutnak
el a szállására, milyen jellegzetességekkel, helyi szo-
kásokkal találkozhatnak a mobilitás során. A feladato-
kat felosztottuk, mindenki jártassága és szaktudása
alapján vett részt az elõkészületekben. 

A kiutazások megvalósultak, de a projekt nem ért vé-
get. Feladatunk még a tanultak továbbadása kollégák felé.
a tapasztalatok megosztása, a megismert módszerek al-
kalmazása. Azt gondolom, hogy pályázatunk jól illeszke-
dik az élethosszig tartó tanulás európai modelljébe, hiszen
nem pályakezdõ tanárokként szép példát állítunk a diá-
kok elé azzal, hogy többhetes külföldi továbbképzésekre
megyünk, mutatva, hogy az ember képzése nem ér véget
az egyetemi diplomaosztóval, folyamatosan fejleszteni kell
önmagunkat.

Meggyõzõdésem, hogy mindannyiunk pályázata
hasznos volt mind az iskolai oktató munka szempontjá-
ból, mind pedig személyes életünkre nézve, hiszen több-
ségünk olyan helyet választott, ahol még nem járt. Új él-
mények és új tapasztalatok felfrissülést hoztak szakmai
szempontból, de gazdagították személyiségünket is.

A következõkben, a pályázatban részt vevõ kollégák is-
mertetetik mobilitásukat.

Valahol Európában

Tóth Dóra 
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Miért volt életem egyik leg-
jobb döntése, hogy csatlakoz-
tam az Erasmus+ program-
hoz? Ez tette lehetõvé szá-
momra, hogy fantasztikus két
hetet tölthessek Írországban. 

Dublinban, az Alpha 
College of English nevû nyelv-
iskolában szerveztek egy olyan
tanfolyamot, amelyen tizenkét
különbözõ nemzetiségû tanár
kollégával együtt tanulmá-
nyozhattam a technika vívmá-
nyainak különbözõ formáit,
melyeket az oktatás során lehet

alkalmazni.
Csoportunkban voltak lengyel, cseh, spanyol, olasz,

dél-afrikai és magyar kollégák.  Nagyon jól együtt tudtunk
mûködni, mert voltak közöttünk számítástechnika taná-
rok, természettudományos tantárgyakat oktató kollégák,
és nyelvtanárok. Mi angol nyelvtanárok tudtunk segíteni a
feladatok nyelvi megformálásában, a többiek pedig a tech-
nikai kivitelezésben. Az elméleti ismeretek bemutatását
minden esetben a programok kipróbálása követte. Tanára-
ink lépésrõl lépésre vezettek végig a megoldásokon. 

Délutánjaink egy részét városnézéssel töltöttük. Taná-
raink az órák után idegenvezetõként megmutatták Dublin
nevezetességeit. Nagyon érdekesen, interaktív módon is-
mertették velünk a fõbb látnivalókat. Többek között vol-
tunk az Emlékezés Kertjében (Garden of Remembrance),
ahol az ír függetlenségi harcok áldozataira emlékeznek.
Másnap megmutatták a Christ Chuch Katedrálist, a vallás
történetével is megismerkedhettünk. Nagy élményt jelen-

tett a Guinness Sörgyár meglátogatása, egyrészt azért,
mert a látogató központot nagyon profi módon alakították
ki, másrészt mert találtam ott a történeti részben egy Ma-
gyarországon készített gépet, amit a Ganz Gyárban állítot-
tak elõ 1902-ben, és ezzel õrölték az árpát. A
TrinityCollegeban megtekintettük a híres könyvtárat és
benne a Book of Kells-t, Írország legnagyobb nemzeti kin-
csét, amely tulajdonképpen egy nagyon jó állapotban lévõ
középkori kódex.

Tanártovábbképzés a Smaragd Szigeten

Zsiveráné 
Fekete Borbála 
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A szabad hétvégén sikerült elutaznom Észak-Írország-
ba is, ahol elsõsorban a Giant'sCausewayt (az Óriás Átjá-
róját) szerettem volna saját szemmel is látni. Belfast, az
észak-ír fõváros is nagyon pozitív meglepetés volt szá-
momra, ahol már semmi nyoma a régebbi vallási zavargá-
soknak. A város fõ profilja ma már a turizmus. 

Egy ír családnál laktam/szálltam meg, így lehetõségem
volt betekintést nyerni az ír emberek életének hétköznap-
jaiba. Megtapasztaltam, hogy az írek nagyon segítõké-

szek, hiszen többször kellett útbaigazítást kérnem. Dub-
lin egy nagyon nyüzsgõ, élettel és turistákkal teli város. A
maga kb. fél millió lakosával nagyon emberi léptékû, sze-
rethetõ. 

Bár az egész program szervezése – kiutazás, helyi köz-
lekedés, beszámolók, jelentések – elég idõigényes, mégis
úgy gondolom, hogy részemrõl nagyon megérte, mert so-
kat tanultam, tapasztaltam, és olyan új helyeken járhat-
tam, amelyeken azelõtt még soha sem.

2017. július 1-9.között az
Erasmus+ program keretében
az International Study
Programmes szervezésében
egy olyan tanártovábbképzé-
sen vehettem részt az angliai
Cheltehamben, amelyen meg-
ismerkedhettek a résztvevõk a
tantárgyak idegen nyelven tör-
ténõ oktatásának elméleti hát-
terével (CLIL – Content and
Language Integrated
Learning), az angol iskola-
rendszerrel, a történelem tan-

tárgy oktatásának módszertanával és a történelem közép-
iskolai vizsgák (A-level, O-level) anyagával. A CLIL sok ha-
sonlóságot mutat a mi kéttanítási nyelvû oktatásunkkal,
azonban a leglényegesebb különbség az, hogy ezt a mód-
szert Nagy-Britanniában és számos más nyugat-európai
országban is migrációs háttérrel rendelkezõ gyerekeknél

Egyhetes tanártovábbképzõ kurzus 
középiskolai történelem tanároknak Cheltenhamben

Holesné Csige Ilona

Cheltenham városközpont



alkalmazzák. Nem csak az a cél, hogy a gyerekek az adott
tantárgyat angolul tudják tanulni, hanem az is, hogy a sa-
ját nyelvükön is megtanulják annak szókincsét. Ellentét-
ben a közép-európai országokkal (beleértve Magyarorszá-
got is) a történelem tantárgy oktatásának nem az a célja,
hogy a gyerekek az angol és az egyetemes történelembõl
is minél nagyobb tárgyi tudással rendelkezzenek, hanem
az, hogy elsõsorban az angol történelem fontos eseménye-
it ismerjék meg változatos módszerekkel, élményszerûen.
Nagyon érdekes volt számomra, hogy az elsõ világháború
tanulásakor például nem a csatákra koncentrálnak, ha-
nem az emberi oldalra. A lövészárok lábat egy angol diák
bizonyára el tudja képzelni, mivel az órán a kezébe vehe-
ti a hölgyek által írt eredeti, praktikus tanácsokat tartalma-
zó füzeteket arról, hogy a katona hogyan kerülje ezt el, mit

tegyen, és mit ne tegyen. A kurzus általam leginkább várt
része az egész napos iskolalátogatás volt, amelynek kere-
tében a glouchesteri Rich’s Schoolban vezettek végig ben-
nünket a diákok, és részt vehettünk egy dupla történelem
összefoglaló órán is, ahol a gyerekek a pestisjárványról ta-
nultakat rendszerezték. A tanár nagyon változatos mód-
szereket használt, a gyerekek sok feladatot kaptak, ahol
aktívan kellett alkalmazniuk a korábban tanultakat. Na-
gyon szimpatikusnak találtam, hogy bele kellett helyez-
kedniük az akkori korba, és megfogalmazni, hogy mit
érezhettek azok az emberek, akik elveszítették hozzátarto-
zóikat.

Csoportunk valóban nemzetközi volt, hiszen Magyar-
országon kívül Bulgáriából, Szlovákiából, Lettországból és
Svédországból érkeztek a résztvevõ történelem- illetve
földrajztanárok.

A kurzus számos kirándulást is tartalmazott. Nagy él-
mény volt a Glouchester Cathedral (Glochester Székesegy-

ház) meglátogatása, amelyet még a régi normann stílus-
ban (a mi román stílusunkhoz hasonló, de jóval nagyob-
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Történelem óra

Glouchesteri székesegyház

Tewkesbury Abbey – idegenvezetés



bak a méretek) kezdtek el építeni a 11. században, de a jel-
legzetes angol gótikus stílusban fejezték be. A katedrális
különlegessége, hogy itt alkalmazták elõször a csodálatos
legyezõ boltozatot, amely késõbb egész Angliában elter-
jedt.

Szintén nem messze található Cheltenhamtõl
Tewkesbury, ez a bájos kisváros, amelynek a központjá-
ban eredeti 16-17. századi épületek találhatók, és természe-
tesen a Tewkesbury Abbey. 

Ott tartózkodásunk egybeesett az évente megrendezés-
re kerülõ Tewkesbury Summer Festival idejével, amelyet
az idén július 8-9-én rendeztek. 1471-ben ezen a napon
volt a rózsák háborújának legvéresebb csatája a Yorkok és
a Lancasterek között. Több ezer résztvevõvel játszották el
a csatát, a közönség egy része is 15. századi ruhákba öltö-
zött, és mindenki drukkolt valamelyik félnek. Nekem,
mint történelem tanárnak ez igazi csemege volt, hiszen
még ilyen nagyszabású, ennyire korhû csatát soha nem
láttam. 

Mivel Cheltenham nagyon közel van Waleshez, termé-
szetes, hogy Cardiffba is kirándultunk, amely egy lüktetõ
vidám, fiatalos város. Nagy élmény volt a Big Pit National
Coal Mining Museum of Wales (Walesi Nemzeti Szénbá-
nyászati Múzeum) felkeresése, hiszen ezt az 1860-as évek
óta mûködõ szénbányát Margaret Theacher záratta be
1978-ban a bányászok heves tiltakozása és sztrájkja elle-
nére. A bánya a Blaenavon világörökségi helyszínen talál-

ható, és ipari mûemlék. A földalatti túra elõtt egy rövid ok-
tatófilm mutatta be kelta és angol nyelven a szénbányász-
ok nehéz és veszélyes munkáját. A tárnába mi is csak vé-
dõfelszereléssel mehettünk le szigorúan betartva a bizton-
sági elõírásokat. A robbanásveszély miatt fényképeket
sem készíthettünk. Idegenvezetõnk egy egykori bányász
volt, aki úgy ismerte a bányát, mint a tenyerét. Olyan érzé-
sem volt, hogy a bányában bármikor újra indulhat a ter-
melés, hiszen mindent úgy hagytak, ahogy 1978-ban leállt.
A bejáratnál még mindig ott vannak a kalitkák, és gondoz-
zák a kanárikat, amelyek mindennél megbízhatóbban je-
lezték a veszélyes gáz jelenlétét. A mûhelyek, amelyekben
a bányászok szerszámait javították, mintha csak ebédszü-
netre álltak volna le. Csak az apró Welsh pónik nincsenek
már lenn a bányában, amelyeket csillék vontatására hasz-
náltak, de a kis fülkék, ahol a mûszakjuk után pihentek,
ugyancsak megmaradtak eredeti állapotukban. 

A kurzus nagyon hasznos volt mind szakmai mind
emberi szempontból, hiszen az itt tanultakat beépítem a
szakmai gyakorlatomba. A résztvevõkkel és az elõadókkal
a továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot, kicseréljük tapasz-
talatainkat, megbeszéljük gondjainkat.
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Csoportkép a bánya bejáratánál
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Két hetet töltöttem London-
ban az Excel English Nyelvis-
kola English for teachers címû
kurzusán. A tanfolyamon öten
voltunk, három magyar és két
bolgár tanár. A nyelviskola elég
népszerû volt, fõleg az ázsiaiak
körében, a többi tanfolyamon
nagyrészt japán és taiwani fia-
talok vettek részt.  Sokan kér-
dezték, hogy a mi kurzusunk
miben különbözött a többi
nyelvi kurzustól, de valójában
ugyanolyan dolgokat tanul-

tunk mi is, ami szokványos egy nyelviskolában.

Az elsõ nap ismerkedéssel telt, illetve egy közös kirán-
dulás keretében megnéztük London fõbb nevezetességeit.
A többi napon felváltva voltak az órák, egyik nap délelõtt,
a másik nap délután. Két tanárunk volt, Carla és Tricia. Ér-
dekes volt tanárként iskolapadban ülni, kérdésekre vála-
szolni, feladatokat megoldani. Eszembe is jutott, hogy
akasztják a hóhért, de ez csak vicc, mert nagyon kedves
tanáraink voltak, élveztük az órákat. Sok játékos feladatot
hoztak, rengeteget nevettünk. Szünetekben az iskola kü-
lön helyiségében kávét és teát ihattunk, de volt mikro és
hûtõ is, ha valaki ott akart ebédelni.

Órák után szabadidõmben bejártam Londont, voltam
a Tower Bridge tornyában, ahol kiállítás mutatja be a híd
történetét és természetesen átsétáltam az összekötõ folyo-
són, ahonnan üvegpadlón keresztül nézhettem a lenti for-
galmat. Hajókáztam a Temzén, megnéztem a Parlamen-

tet. Különleges élmény volt számomra a Westminster
apátság, a gyönyörû gótikus építészeti stílusa magával ra-
gadó, de nem kevésbé a történelmi értéke, számos uralko-
dó koronázása történt itt, illetve több mint háromezer ál-
lamférfi és tudós síremlékét rejti az apátság. Az apátság
templomként is mûködik, így ottmaradtam esti istentisz-
teletre is. Kíváncsi voltam, hogy mennyiben más egy ang-
likán mise. Talán kevésbé liturgikus és kötetlenebb. 

Hétvégén elvonatoztam Windsorba és Hampton

Szerelem elsõ látásra

Tóth Dóra 

Exel English Language School csoportkép

Üvegpadló a Tower Bridge összekötõ folyosóján

Hampton Court kastély, 
„királyian” éreztem magam



Courtba.  Windsor nagyon megfogott a hangulatos kis ut-
cáival, a kastély gyönyörû volt, sajnos a királynõvel nem
találkoztam. Hampton Court kertje lenyûgözõ, az angol
kertépítészet páratlan. Ezt megtapasztalhattam Kew
Gardens meglátogatásával is, ami eleinte úgy indult, mint
egy a sok botanikus kert közül, ahol már voltam életem-
ben, de aztán teljesen elvarázsolt, el sem akartam jönni. A
sok kis tavacska, csobogók, virágkülönlegességek, illa-
tok… úgy érzem, ide mindenképpen vissza szeretnék
majd látogatni. 

A történelmi látnivalók mellett a londoni élet minden-
napjait is megtapasztaltam. A Borough Market nyüzsgése,
ami Európa egyik legjobb piacának számít, ízeivel, illatai-
val vett le a lábamról. Kézmûves sajtok, sütemények, cso-
koládék sokszínû választékát, speciális ételkülönlegessé-
geket kóstolhattam. London több nagyobb piaccal is büsz-
kélkedhet, a Covent Gardent emelném ki, ahol a piaci for-
gatag mellett utcai elõadómûvészeket láthattam, zenésze-

ket hallhattam. Pár lépés után mindig muszáj volt megáll-
ni és nézni, vagy hallgatni, ami éppen történt. Nagyon kel-
lemes volt a hangulata, többször is visszamentem estén-
ként. Felejthetetlen élményt nyújtott a Sky Gardens, ami a
Walkie-Talkie toronynak is becézett irodaház 34. és 37.
szintje között található. A kert ingyenes, de elõzetesen
online be kell jelentkezni. A lift fél perc alatt felért, kilépve
egy gyönyörû mediterrán kertben találtam magam, majd
az üvegcsarnok 3600-os panorámát tett lehetõvé, láttam a
London Eye-t, Tower Bridget, a többi hidat a Temzén, a
Shard épületét. Innen sem akaródzott nagyon hazaindul-
nom. 

A fent említetteken kívül mindenképpen jelentõs él-
mény volt az is, hogy két hétig egy angol családnál laktam
három másik lakótárssal.  Szállásadóim Catherine és John
kedvesek és figyelmesek voltak és mindent megtettek,
hogy jól érezzem magam náluk. Esténként a többiekkel
közös vacsora volt, majd ha az idõ megengedte a kertben
beszélgettünk. John nagyon sok sztorit mesélt, sokat ne-
vettünk. Az egyik lakótársamnak különösen örültem,
mert kémikusként dolgozott Tokióban egy mûanyagok
gyártásával foglalkozó cégnél. Jó érzés volt, hogy olyan va-
lakivel találkoztam és beszélgethettem, aki szintén szereti
a kémiát.

A teljesség igénye nélküli ez a beszámoló, hiszen ho-
gyan is tudnám leírni az összes hatást és élményt, ami ért.
Legfõképpen azt, hogy anyanyelvi környezetben gyako-
rolhattam a nyelvet, hogy mennyit fejlõdött a hallásérté-
sem és a kiejtésem, valamint, hogy megismerhettem egy
kultúrát.  Beleszerettem Angliába, bája és romantikája el-
varázsolt teljesen. 
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A Tempus Közalapítvány
Erasmus plusz tanártovább-
képzõ programjának ösztöndíj
támogatásával Firenzében töl-
töttem 2 hetet 2017 július 3 -14.
között. Délelõttönként olasz
nyelvet tanultam a világ min-
den tájáról érkezett hallgatók-
kal együtt, akik Spanyolország-
ból, Svájcból, Ausztriából,
Finnországból, Chilébõl, Brazí-
liából, Ecuadorból jöttek az
anyanyelvi környezet kedvé-
ért. Délutánonként mozaikké-

szítõ kurzuson dolgoztam, ami egy nemzetközi mûvész-
telepként mûködött. Az itt dolgozó kollégák is külföldiek
voltak, és valamennyien egy-egy képzõmûvészeti ágban
(szobrászat, falfestészet, mozaikkészítés, kerámia, grafi-
ka, stb.) próbálták ki magukat. A firenzei mesterkollégák
minden szakmai segítséget megadtak, és a résztvevõk is
ösztönözték, inspirálták egymást az alkotásban. Azonban
a nagyobb lélegzetû mûvek elkészítéséhez ez az idõtar-
tam is kevésnek bizonyult. Az itt felhasznált anyagköltség
és néhány szakmai szemléltetõ eszköz, szakkönyv önálló
megfizetésén kívül mindent az ösztöndíj támogatásából
lehetett fedezni. 

Az Appennin-félsziget északi harmadában elhelyez-
kedõ Firenze 370 000 lakosával, Olaszország nagyváro-
sai közé tartozik. Az Arno folyó partján végighúzódó,
hosszú történelmi múltra visszatekintõ város Toszkána
régió székhelye és kulturális központja. Az ókori róma-
iak által létrehozott város a középkor óta kimagasló ke-
reskedelmi és pénzügyi csomópont. A „középkor
Athénja”-ként és az olasz reneszánsz bölcsõjeként szá-
mon tartott Firenze bõvelkedik történelmi és mûvé-
szettörténeti látnivalókban. A történelmi belvárost
1982-ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvání-
totta majd 1986-ban elnyerte az Európa Kulturális Fõ-
városa címet. A várost olyan hírességek neve fémjelzi,
mint a Medici család, Amerigo Vespucci, Niccolo Ma-
chiavelli, Francesco Petrarca, Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Cimabue, Giotto di Bondone,
Masaccio, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della
Robbia, Alberti, Filippo Brunelleschi, aki a firenzei
Dóm megalkotója, Paolo Ucello, a perspektíva megszál-
lott kutatója, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo Buonarroti, Raffaello Santi, Benvenuto
Cellini, Franco Zeffirelli, Guccio Gucci és még számos
tudós, felfedezõ, mûvész.

Firenze legfõbb látnivalói a város négy kisebb részében
helyezkednek el, amelyeket gyalog könnyû megközelíte-
ni: a belváros keleti részét Santa Croce, az északit a San

Italian plus Mosaic – ART.MOSAIC –olasz nyelvtanulás 
és mûvészeti továbbképzés Olaszországban

Gedeon Hajnalka



Marco, a nyugatit a Santa Maria Novella és a folyó túlolda-
lán lévõ Oltarnót a Palazzo Pitti fémjelzi.

Az Arno partja a város fõ tengelye, ennek mentén terül-
nek el a leghíresebb látnivalók, mint a Ponte Vecchio, a
Santa Maria del Fiore világhírû székesegyháza, a Palazzo
Vecchio, melynek bejáratánál Dávid szobra áll, a Santa
Croce és a Santa Maria Novella templomai, a Medici-ká-
polna Michelangelo legszebb szobraival, a Galleria
dell'Accademia. A hétvégén az Europass nyelviskola autó-
buszos kirándulást szervezett San Gimignanoba, Olaszor-
szág egyik legszebb középkori kisvárosába, Monteriggioni
XIII. századi erõdjébe, Costellino di Chiantiba, az egyik
leghíresebb olasz borvidékre, és Sienába, amelynek világ-
hírû katedrálisa felejthetetlen látvány. A helyi legenda sze-
rint, elõször a 16. században jegyezték le Siena nevét. A vá-
rost Remus fiai, Senius és Aschius alapították, miután ap-
juk megölése miatt el kellett hagyniuk Rómát. A két test-
vér egy fekete és egy fehér lovon menekült, ezért lett a vá-
ros zászlaja, címere és a gótikus katedrális díszítése fekete-
fehér.

Toscana az a hely, ahol az 500 éve itt élt alkotó géniu-
szok szelleme még mindig sugárzik. A firenzei rene-
szánsz paloták, a virágzó mediterrán kertek, az ódon,
kváderkõ falazású utcák – ahol a Medici család, Miche-

langelo és Leonardo de Vinci is járhatott – megõrizte a kö-
zépkorból fennmaradt rusztikus, férfiasan erõteljes ka-
rakterét, szemben pl. Velencével, ahol az árnyalatnyi fi-
nomságú díszítési mód, a nõies elegancia, a gracilis rész-
letekben való gazdagság bontakozott ki. Firenzében júli-
usban 40 oC körüli hõmérséklet van, mégis mindig van-
nak olyan árnyékos oldalak, átriumok, vastag falakkal és
oszlopokkal körülvett, szökõkutas, szobrokkal díszített
belsõ udvarok, ahol megpihenhet a látogató. Firenze ma
is rendkívül mozgalmas, lüktetõen gazdag, de emberlép-
tékû város, ahol mindenki megtalálja azt a kultúrát, ami
a klasszikus Európát jelenti és összetartja. Firenze élõ
mûalkotás, multikulturális központ, ám a római-keresz-
tény értékrend, a társadalmi hagyományok és az egész-
séges család tisztelete szilárdan fennáll és tekintélyt pa-
rancsol a városnak. nyugalmat, erõt, biztonságot és rend-
kívüli észszerûséget is érezhet az ide érkezõ. A vendéglá-
tást, a közlekedést és a környezetvédelmet nagyon tuda-
tosan, következetesen szervezik, régi nagyvároshoz mél-
tó módon követik a mûemlékek felújítását. Éttermeiben
olaszul és angolul beszélnek, ahol fantasztikus olasz
ízek kóstolhatók. Aki teheti, pályázzon az Erasmus prog-
ramokra, mert remek lehetõségeket kínál a vállalkozó
szellemû, tapasztalatokra vágyók számára!
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Az Erasmus tanári mobili-
tás program egy kiváló lehetõ-
ség minden pedagógus számá-
ra, aki szakmailag fejlõdni sze-
retne és naprakész ismeretek-
kel, élményszerûen kívánja ok-
tatni saját tantárgyát. A
Tempus Alapítvány által finan-
szírozott program haszna vitat-
hatatlan, hiszen testközelbõl,
az anyaországban gyakorol-
hattuk és fejleszthettük saját
tudásunkat, ismereteinket kü-
lönbözõ területeken.

Számunkra a mindennapi munka is teljes embert kö-
vetel, hiszen sokan közülünk tantárgyakat tanítanak an-
golul. Ez óriási kihívást jelent minden két tanítási nyelvû
programban tanító kollegának. Mindemellett magát a
nyelvet is megfelelõ módszerekkel, gyakorlatiasan kell ok-

tatni ahhoz, hogy az ismeretanyag rögzüljön és a tanulás
élmény legyen a diákok számára. Pontosan ezért válasz-
tottam a londoni International House (IH), Practical
Teacher tanfolyamát, ahol tíz napon keresztül azzal foglal-
koztunk, hogyan lehet nyelvet minél élvezetesebben, de
ugyanakkor hatékonyan tanítani. Ehhez a legkülönbö-

Practical teacher kurzus Londonban

Hegedûs Krisztián



zõbb digitális technikákat, módszereket sajátítottuk el, il-
letve osztottuk meg egymással igen színes nemzetközi pa-
lettán. A csoportban 12-en voltunk 8 féle országból. Több-
ségben a lengyel származású tanárok voltak, de Kínából,
Törökországból, Ausztriából, Oroszországból, Franciaor-
szágból is jöttek lelkes résztvevõk. Az iskola kiváló infrast-
rukturális lehetõségei lehetõvé tették a modern környezet-
ben való tanulást és gyakorlást. A továbbképzést egy brit
származású, nagyon agilis és gyakorlatias tanárnõ,

Melissa Lamb tartotta. Minden nap más területet vizsgál-
tunk mely ismereteink bõvülését, kompetenciáink fejlõdé-
sét eredményezte. A kurzus gyakorlati haszna minden-
képpen abban rejlik, hogy nem csak magától a tanártól
szereztünk ismereteket, hanem egymástól is, hiszen min-
den feladat kommunikációs alapon mûködött. Mindenki-
nek véleményt kellett nyilvánítani az aktuálisan tárgyalt te-
rületrõl és annak fejlesztési lehetõségeirõl. Természetesen
részben mindannyian használunk modern technikát órá-

inkon, film részleteket illetve zenét, hogy érdekesebbé tud-
juk tenni a tanórákat diákjainknak, de nem egyenlõ mér-
tékben és módszertanilag különbözõ módon tesszük
mindezt. Éppen ezért rengeteget lehetett egymástól tanul-
ni, módszereket, technikákat „ellesni” a másiktól. Megíté-
lésem szerint a világháló megfelelõ alkalmazása a tanórá-
kon elengedhetetlen, ha lépést akarunk tartani a nyelvok-
tatás és a diákság egyre növekvõ igényeivel. A Practical
teacher kurzus elsõsorban támpontokat adott ahhoz, hogy
milyen terület gyakorlásához, milyen webhelyet érdemes
megnyitni, illetve milyen feladat típusokat érdemes alkal-
mazni. Úgy érzem, a kurzuson és az egész programban
való részvételem alatt mind nyelvtudásom, módszertani
kultúrám és bizonyos kompetenciáim fejlõdtek, az újon-
nan megszerzett ismereteket, technikákat, módszereket és
kulturális élményeket a tanításban használom és alkalma-
zom.

A szakmai fejlõdésem mellett mindenképp említést ér-
demel maga a kulturális élmény, amit a világ egyik leg-
mozgalmasabb metropoliszában éltem meg. Az anyanyel-
vi környezet óriási hatással bír, ezt igazából mi, nyelvta-
nárok tudjuk a legjobban. Mindemellett az a rengeteg lát-
nivaló, kulturális és gasztronómiai élmény, amiben ré-
szem volt, leírhatatlan. A szálláslehetõségek széles válasz-
téka, az ösztöndíj rugalmas felhasználhatósága is a pozití-
vumokhoz sorolható.

Összegezve életem egyik legnagyobb lehetõségének te-
kintem a programban való részvételemet és csak ajánlani
tudom minden, fejlõdésre, kitekintésre vágyó pedagógus
kollégámnak.
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Az Erasmus Mobilitás tanár
továbbképzési programban va-
ló részvételt életem egyik legna-
gyobb lehetõségének tekintem:
életre szóló élményt adott és a
szakmai fejlõdésem szempont-
jából is meghatározó volt.

Egy két tanítási nyelvû gim-
náziumban mind az angol
nyelv, mind a szakmai tárgyak
oktatása óriási kihívás a taná-
roknak és átlag feletti felké-
szültséget kíván. Az angol

nyelv és az anyaország kultúrájának naprakész ismerete
csak az adott országban megszerzett tapasztalatokkal és
gyakorlással lehetséges. Az Erasmus program mindehhez

Életre szóló élmény

Szabóné Básti Csilla



kiváló lehetõséget adott számomra. Kiválaszthattam a leg-
megfelelõbb kurzust, a legmegfelelõbb helyen. A Brit cél-
nyelvi civilizáció oktatásához a Life in Britain két hetes to-
vábbképzést választottam a londoni Intenational House
(IH) nemzetközi nyelviskola szervezésében. Tökéletes vá-
lasztás volt mind az ország ismereti kurzus, mind London
városa. A nemzetközi tanfolyamon magyar tanárokon kí-
vül spanyolok, lengyelek és németek vettek részt, a kurzus
vezetõje a klasszikus londoni akcentussal beszélõ és a mai
angol kultúrában jól tájékozott Michael Whiteman volt. 

Az International House a londoni Covent Gardenben
minden nyáron több száz tanár és diák számára kínál tar-
talmas kurzusokat érdekes szabadidõs programokkal ösz-
szekötve és szálláshelyet is biztosít. 

A Life in Britain kurzus 10 napján, interaktív feladato-
kon, videókon, színház és múzeum látogatásokon keresz-
tül sok-sok aktuális témával foglalkoztunk: Brexit a Britek

szemével, a királyi család kultusza, a média, a sajtó szere-
pe, Shakespeare és a Globe (a színház megtekintése), po-
litika (látogatás a parlamentbe), hagyományos Brit ételek,
kóstolással egybekötve, képzõmûvészet megismerése két
galéria meglátogatásával. A tanórákon kívüli idõben is
számtalan különleges programot kínált az IH: koncertláto-
gatáson voltunk a Royal Albert Hallban, Pub quiz verse-
nyen vettünk részt, teáztunk angol módra, szabadtéri
színházlátogatás volt a Regent's Parkban, bemehettünk a
Buckingham palotába és felmentünk London legmaga-
sabb kilátójába a Shardba.

Az IH családi szállást és ellátást is biztosított. A vendég-
látó családdal eltöltött idõ, remek beszélgetések, kerti par-
tik további lehetõséget adtak egy angol család mindennap-
jaiba való betekintésre, remek nyelvgyakorlási lehetõség is
volt, baráti viszony szövõdött közöttünk és azóta is folya-
matos kapcsolatot tartok velük.

A továbbképzés költségeit a Tempusz Közalapítvány fi-
nanszírozta. Lehetõségem volt az angol nyelv és civilizá-
ció oktatásához a legújabb kiadványok megvásárlására is.

Iskolánk, a pályázat elnyerésével a résztvevõ tanárok
számára kiváló lehetõséget adott a szakmai továbbfejlõdés-
re, szerencsésnek tartom magam a programban való rész-
vétel lehetõségéért és ajánlom minden kollégának az álta-
la beszélt nyelvterületen az Erasmus tanár továbbképzési
kurzusokon való részvételt.
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„Kérjük a kollégákat, hogy
most a szünetben, jöjjenek a
tanáriba egy rövid megbeszé-
lésre!” – hangzott az utasítás az
iskolarádió hangszórójából egy
borús, hétköznapi, késõ õszi
tanítási napon. Öt perc múlva
már jó néhányan gondolatban
Európa híres, távoli pontjain
töltöttük a nyári szünet jól
megérdemelt szabad napjait…

Egy ilyen – számunkra hir-
telen jött – lehetõséget kihasz-
nálva sikerült a Bolyai János

Gimnázium tanárainak az Erasmus+ Európai Uniós pá-
lyázat segítségével egy felejthetetlen két hetet eltölteni egy
szabadon választott célterületen.

Mindig is nagy érdeklõdéssel figyeltem a mûszaki-tech-
nikai világ újításait, rendhagyó megoldásait. Napjainkban
a számítástechnika rohamos fejlõdése elengedhetetlenné
teszi az informatikai eszközök az oktatási folyamatban

Egy régi álom…

Karádi Tamás László



való megjelenését. A terület fejlõdése olyan léptékû, hogy
állandó önfejlesztést, napi szinten való gyakorlást kíván
meg azoktól a pedagógusoktól, akik ezeket a modern esz-
közöket használni szeretnék. Ezért esett a választásom a
Modern Oktatástechnológia (Education Technology
Today) címû tanfolyamra, amely továbbképzésen elsajátí-
tott tudást a mindennapi munkámban kiválóan tudom
hasznosítani.

Amellett, hogy a kinn tartózkodás során számos szak-
mai ötlettel, gyakorlati tudással gyarapodtam, az angol
nyelvi ismereteimet is gyakorolni, bõvíteni tudtam, mivel
az oktatás nyelve az angol nyelv volt. A tanfolyamok mel-
lett bõven akadt kulturális, szabadidõs program is, melye-
ken szintén aktívan kellett használni az idegen nyelvet, hi-
szen a választott továbbképzésen egyedüli magyarként ve-

hettem részt. Külön érdekes volt megismerni a világ szá-
mos pontjáról összesereglett szaktanároknak milyen napi
problémákkal és kihívásokkal kell szembe nézniük a min-
dennapi munkájuk során.

Végül pedig a helyszín választásról! A továbbképzés
választott helyszíne Cambridge városa Nagy Britanniá-
ban. A történelmi egyetemváros gazdag mûemlékekben
és látnivalókban egyaránt. Az egyetemváros méltán híres
oktatási intézményeirõl és a jelenleg és korábban ott taní-
tó hírességekrõl, tudósokról. Egyik legmeghatározóbb él-
ményem volt a mobilitás idõtartama alatt ezeken a törté-
nelmi helyeken megfordulni. Azokban az épületekben jár-
tam, és azokban a gyönyörûen gondozott kertekben sétál-
tam ahol annak idején Newton, Rutherford, Bohr,
Cawendish és más hírességek tették közkinccsé világhírû
felfedezéseiket. Az oktatás minden nap, reggel kilenc és
délután egy óra között zajlott, két héten keresztül. A tan-
anyag érdekes, a késõbbiekben jól használható, új ismere-
tet tartalmazott. A délutánok és a hétvége a város és a kör-
nyék megismerésével, felfedezésével telt. A tanfolyam
szervezõi is állítottak össze kulturális programokat, me-
lyekre szabadon lehetett jelentkezni, de egyénileg is volt le-
hetõségünk a látnivalók felfedezésére.

A mobilitás minden percét élveztem, és közben szak-
mailag is fejlõdtem. Mindemellett a nyelvtudásomat is fej-
lesztettem. Azt hiszem, ezek után nem meglepõ, ha a töb-
bi résztvevõ kollégával azonos következtetésre jutottam:
Jövõre meg kell ismételni!!
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A pedagógus minõsítés,
tanfelügyeleti ellenõrzés, ön-
értékelés rendszere

A pedagógusok Életpálya-
modelljét 2013. szeptemberé-
ben vezették be, amely a peda-
gógusoknak jelentõs többletfel-
adatokat jelölt ki: megnövelte a
kötelezõ óraszámokat, és meg-
szüntetett bizonyos pótléko-
kat, kedvezményeket. A ren-
delkezés megemelte viszont a
béreket, de ezt a béremelést fo-
kozatosan, 2017 szeptemberé-

ig évekre elosztva kapták, illetve kapják meg a pedagógu-
sok. 

Az elõmenetelt (gyakornok, pedagógus I, pedagógus
II, mesterpedagógus, kutatótanár) minõsítési eljárásokkal
lehet elérni. Azt, hogy melyik évben ki minõsülhet és ki-
nek kötelezõ ez, azt az oktatásért felelõs miniszter teszi
közzé. A minõsítés során egy portfóliót készítenek a peda-
gógusok, majd ezt egy védés és óralátogatások követnek.
A továbblépésrõl a minõsítõ bizottság dönt, amely szakér-
tõkbõl és az iskolavezetés egyik tagjából áll. 

A minõsítés mellett 2015-tõl beindult a külsõ szakértõk
által végzett tanfelügyeleti ellenõrzés illetve a belsõ önérté-
kelés is. Mindkét eljárás 3 szintes: pedagógusok, vezetõ és
komplex intézményi szinten folyik az ellenõrzés. A tanfel-
ügyeleti ellenõrzést a minõsítéshez hasonlóan az Oktatási
Hivatal szervezi, minden évben kijelölik, hogy ebben kik-
nek kell részt venni. Itt szintén külsõ szakértõk vizsgálód-
nak, akik áttekintik a tanfelügyeleti ellenõrzést megelõzõ
önértékelések eredményeit is. Tehát a tanfelügyeleti ellen-
õrzés elõtt önértékelést is le kell folytatni. Mindkettõ ellen-

õrzésben az iskolavezetés mellett részt vállal a BECS (bel-
sõ ellenõrzési csoport) és a kijelölt pedagógusok, érintett
munkaközösség-vezetõk is. Az értékelés egy elektronikus
felületen történik, itt a pedagógus (vagy a vezetõ) nem-
csak magát értékeli, hanem a pedagógusok, a szülõk és a
tanulók is kifejezik a véleményeiket egy számukra meg-
küldött kérdõív segítségével. Sok-sok dokumentumot kell
elemezni, interjúkat készíteni, illetve órákat kell látogatni
a folyamat során. Ezek a feladatok nem kevés tennivalót
jelentenek egy iskola vezetõinek és tanárainak, de bízunk
benne, hogy mindezek nem vesznek el sok idõt és energi-
át az iskolai munka, a tanítás folyamatából.

2016-ban – a pedagógusok tiltakozásainak és az egyez-
tetõ megbeszéléseknek köszönhetõen – némileg módo-
sultak az ellenõrzés szabályai, de lényeges könnyítéseket
ezek sem hoztak. A pedagógusok értékelésének tekinteté-
ben jelentõsebb könnyítés az, hogy az elõzõleg kétéven-
kénti értékelés tervét felváltotta az ötévenkénti értékelés.

A 2016-2017-es tanév feladatai, tevékenységei
Ebben a tanévben két minõsítésre került sor az intéz-

ményben: Sóvári László tanár úr pedagógus II kategóriá-
ba lépett és Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõ mesterpeda-
gógusi fokozatot ért el.

Pedagógusra vonatkozó önértékelésen és tanfelügyele-
ti ellenõrzésen esett át Lékóné Lantos Zsuzsanna tanárnõ,
aki már 2014 óta szaktanácsadó és mesterpedagógus, de a
miniszteri döntés alapján a szaktanácsadóknak mégis át
kellett esniük ilyen megmérettetésen ebben az évben.

2016-ban megkezdõdött a vezetõk tanfelügyeleti ellen-
õrzése, iskolánkat ebben is kiválasztották és Pálfalvai Zol-
tán igazgató úr, mint vezetõ önértékelése és tanfelügyeleti
ellenõrzése is lezajlott. 

2017 tavaszán a komplex intézményi önértékelésre is
sor került, mivel a következõ évben átfogó intézményi
tanfelügyeleti ellenõrzésre kerül majd sor és ezt meg kell,
hogy elõzze az önértékelés. Ilyen ellenõrzés minden isko-
lát 5 évenként érint, melynek eredményét az iskoláknak a
honlapjukon is fel kell tüntetniük. 

Az értékelésben, a dokumentumok elkészítésében a
BECS tagjai (Dembrovszky Zsuzsanna, Viszóczky Zsu-
zsanna, Zsiveráné Fekete Borbála, Szabóné Básti Csilla és
irányítóként Bagyinszki Boglárka) vettek részt.

Minõsítés, tanfelügyelet, önértékelés

Bagyinszki Boglárka 
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Nehéz füsttõl köhög a város.
Régi emlék, felkapja a szél. 
Gyárkémények: néma, oszlopos város;
Nyújtózkodnak, ringatja õket az ég. 

Hajdani csillék viszik tova
Az emlékek szenes foltjait.
Régi múltunk jelen váltja, s hogy hova
Mennek, bányamély fedi el titkait.

Szökõkút csillog ezüst érrel.
Zsong a boly, útjukat járják;
Súlyos elemek kényszerítik térdre
A Karancs Szálló legyõzött alakját.

Harsány zene száll az utcáig 
A Táncháztól, már hallatszódnak 
A lábak ütemes dobbantásai, 
Miközben a táncosok kurjongatnak.

Fuvola dallama töri át
Kecses, játékos szólamával
A különleges tavaszi délutánt;
S énekhangok üdítik, trombitával.

S a város felé magasodik
A Bolyai komor, robusztus
Alakja, ami királyként õrködik
A dombról; trónusán masszív kolosszus.

Szomorú, kopott kõkeresztek
Koronázzák a Kálvária 
Zöld haját; azon sugarak pihennek;
Rajta a poros ösvény a pántlika.

Fentrõl ragyognak a tömbházak
Szürke, komor falai, mintha csak
Fiatalodtak volna a csontvázak;
Ünnepbe öltöztek, hogy így leírjam.

Szeretem ezt a várost. Minden
Bájával és sötétjével, mit
A kemény, hideg sors adott neki, de
Él a város. S a Hajnal még virágzik.

Ahogy én látom: Salgótarjánról

Dancsok Lilla
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Gondolkodom az életen
Odakint minden veszélyes
Csak a könnycsepp, ami fényes,
Ami viszont elfut, szétmegy.
Már nem nézek kis meséket
Sem az õszi levélkéket.
De néha még elképzelem
Hogy a szívek szerethetnek,
Mint életünk filmjében. 

Gondolkodom az idõn,
Amikor gyors és pergõ
Az énem, csak egy szereplõ.
De ha lassú, az feszítõ
Hallom az összes emésztõ,
Elveszett szót belülrõl.
Ilyenkor az énem a mesélõ.
De az idõ lehet segítõ
Gyógyító és elrepítõ.

Gondolkodom a holnapon
De nem tudhatom, hogy mit hoz.
Inkább helyette olvasok,
A könyvbõl, ami a sajátom.
Nincs túl sok tulajdonom,

Csak a leíratlan gondolatok.
Nem hazudok, én ez vagyok.
És nem változok, ilyen maradok
Amíg a stáblista megy, én kitartok.

Gondolkodom a barátságon
Ami sokszor inkább volt átok.
A sok hamisan szóló bókot,
Pedig igazán meg sem hallom.
Belülrõl mindig csak mosolygok.
Elég önmagamhoz felnõnöm,
Hogy olyan életem kezdõdjön
Amihez a vágyott jövõm
A filmben az ízelítõ.

Mert tisztán gondolkodtam.
Erõsen próbálkoztam.
Az eredmény, amire jutottam,
Hogy nem kell idõ, sem holnap
Csak a gondolatok, amiket átadok.
Tudom, hogy ezek megosztó sorok,
De gondolkoztam……….
Amikor nem látszott, hogy gondolkozom.
És még mindig tovább gondolkodom.

Tamásfalvi Hanna

Gondolkodom
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Csönd 

Torják Kitti

Különös csönd ez.
Csak áll a semmiben.
Csendesen, diszkréten

gyilkolja: hontalan,
megtépázott szívem.
Beköltözik, s hamis

boldogságot költöztet
legmélyebb bugyraiba.

Oktalanul tépázza
önnön szívem

maradék darabjait,
csakhogy mosolyogj,

s hamis mosollyal nyugtasd,
Õt kit „szeretsz”.

Nyugodtan, tettesd!
Etesd!

Szeresd!
Hagyd, hogy a szilánkok

minden rezzenésre
átszúrják mellkasom

rezzenéstelen mivoltát…
Hagyd,

hogy a csendes hóhér
csöndesen végezze dolgát.

Valahol itt.
A közelben.

Lelkem közelében.
Talán, pont a közepében…

Haldokló remény

Félig ékszer, félig kényszer.
Mit lenyelsz nem elégszer.

Hogy cserben hagy.
S te ott maradsz.

Fájó, elfoszlott pillanat.
Mozdulat, mely ott marad.

Benned maradt indulat.
Némuló, elhervadt,
nem létezõ pirkadat.

Mélyen gyökerezõ sötétség,
s megannyi gondolat.

Ennyi csak mi megmaradt:
beteljesületlen útszakasz.
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Kora esti idõre járt. Az égen szürke felhõk hada-
koztak egymással, nem engedve utat a lemenõ Nap
sugarainak, eltakarva a narancsos ég alját. A mindent
elöntõ szürkeség halálként nehezedett a tájra. A szent
idõben még a kutyák se mertek csaholásukkal bele-
rontani.

A kerti almafa mélán nézett maga elé, már sárgul-
tak elsõ levelei, készült a pihenõre, hogy a tél után
újult erõvel mutassa meg mindenkinek a természet
örök erejét.

Szél suhant, talán egy közeledõ vihar elõszele. A fa
makacsul rángatózott, tartotta törzsét, mint valami
hatalmas gerincet, ám nem engedett sehogy sem. In-
kább letörik, mintsem hogy meggörbüljön.

Mellette a gyengébb birsfák lágyan hajlongtak. Ó ti
szent fiatal csemeték! Nektek még nem kell erõ ah-
hoz, hogy magatok támasszátok! Helyettetek ott van
az az öreg, sárguló, sötét kérgû, ám mégis szelíd óri-
ás. Mennyi jajtól és bajtól nyújtott már számotokra
menedéket! Éveken át karolt minden vésztõl. Vajh, ké-
pesek lesztek-e ti ezt meghálálni egykor? 

A következõ nyáron csenevésszé értek már. Küz-
dötök a saját teremtõ szülétek ellen a helyért, vízért,
napfényért. Vagy mondjam azt, hogy elveszitek tõle, s
õ mint valami jó gondviselõ, önszántából adja majd

nektek a magáét, míg ti kizsigerelitek teljesen? Észre
sem veszitek, hogy egy-egy rügye már miattatok nem
pattant ki az idén? Ti vagytok azok, akikért feláldozza
magát. Már nem lehet sohasem oly terebélyes, fényes-
zöld koronája, mint egykoron, sudár csemete korá-
ban.

Míg kicsik voltatok, õ volt az, ki itatott benneteket,
hisz leveleirõl rátok csorgott minden vízcsepp. Aszá-
lyos idõben, nagy szárazságban az égetõ Nap elõl hûs
árnyékot adott, majd mikor már kellemessé váltak a
sugarak, hozzátok engedte õket. Legjobb szülék közt
is a legjobbat kaptátok ebben a nagy-furcsa világban.
Bár megvénült szegény, de szülõi dolgát még most is
végzi!

Nem feledi el, hogy egykor kis gyökeretek hogyan
tekeredett az övéi köré. Szeretet volt benne, a termé-
szet teljes szimbiózisa. Õ pedig adott nektek, mindig
csak adott, hisz ez egy apa vagy anya dolga, amit
örömmel végez, teljes odaadással. Az utódért min-
dent. S ti az õ örömére erõsödtetek, nõttetek.

– De hát mi lett belõletek? – kérdem én a világ egy
kerttelen kertésze.

Mára már csak fojtani, elvenni tudtok! Öröm a szü-
lõnek még ez is, de fájdalmas öröm… az elmúlás ke-
serves mivoltát hordozza magában. Nem adtok sem-

Somoskõi Soma

Csak természetesen!



mi érdemit cserébe! Gyümölcsötök még nincs is ren-
des, hogy valaki gondozónak, aki fel nem fogja ezt a
tragédiát, befõzni valót teremjetek.

Egyre vadabbá kezdett válni az idõ. A szürke felle-
gek – haragjukban talán a hálátlan gyermekek miatt-
egyre feketébbé váltak. A messzeségben villám csa-
pott, fénye, mint valami isteni ököl vágott oda a távoli
hegycsúcsra. Nagyot dörrent a mindenség. Tépõ szél-
lé erõsödött a lágy szellõ, talán õ maga is haragudni
kezdett.

Egyre inkább dõlt jobbra-balra a hatalmas almafa.
Megreccsent egy ága. Levet eresztett, hogy sebét mi-
hamarabb begyógyítsa. Talán sírt. Nem fájdalmában,
hisz ezt megszokta már. Vajmi kis áldozat ezt eltûrni
azokhoz képest, amiken eleddig általment. De akkor
miért? 

Bizonyára a múló idõ felett ejthetett egy pár köny-
nyet. Félt, hogy nem látja majd gyermekeit erõs, jól
termõ fává válni. Az elhullajtott csepp hamar beszá-
radt. Nem búsult tovább. Megérezte, hogy nem búsul-
hat. Neki most dolga van, amirõl a figyelmet semmi
nem terelheti el, s ez nem más, mint a gyermekek
megóvása. 

A hálátlan fajankók talán észre sem vették, hogy fe-
lettük valaki szomorkodik. Nagyon jól tudta leplezni
ezt mindig is a tapasztalt szülõ. Nem akarta, hogy mi-
atta a csemeték búslakodjanak. A menedékben meg-
búvó kicsinyek megszokták már a gondviselést. Alap-
vetõnek tartották, sõt ha nem kapták meg, kérdõre is
vonták õsüket. Hisz nem sárgultak-e meg, mikor nem
adott nekik árnyékot? Nem kezdtek-e el száradni, ha
az éltetõ víz nem nekik jutott?

A természet legtermészetesebb dolgának tartották
mindezt, pedig semmiféle kötelességgel nem tartoztak
egymásnak! Magukra is hagyhatta volna õket, mint az
ókori Görögországban! Athéni szokás szerint kivinni
a gyereket az utcára, hogy más elvigye, vagy ott pusz-
tuljon, illetve Spártáról mintát véve fel a Taigetoszra,
magára hagyva a pici csecsemõt. Mily könyörtelen az
emberi faj! Nem képezzük már a természet részét,
mint egykor. Elválunk tõle lassan teljesen.

Ám ez a fa! Ez bezzeg tudja mi még a valódi anya-
ság, apaság. Nem másét fogadta be, hanem nevelt ma-
gának! De mi végre tette ezt? Nem érezte a szenve-
dést?

Gyorsan romlott az idõ. Maga is rájöhetett erre az
arcátlanságra. Újabb villám csapott, egyre közelebb és

közelebb. Talán úgy gondolták fentrõl, hogy itt az ide-
je móresre tanítani a hálátlanokat. Megerõsödött az
esõzés, egyenesen zuhogott, ostromozta a hatalmas,
szikár fát. Az meg mint valami bástya állta a folytonos
golyózáport, hogy a bennlévõket védje. Látták fentrõl,
hogy ez a bástya bizony ennyitõl nem omlik össze. 

A fekete ég nagy szélvihart húzott maga után.
Egyet dõlt még jobbra a fa, majd erõsen balra. Látszott
rajta, hogy nem akarja feladni! Nem most, mikor már
annyi idõn át kitartott. Ám minden hiába. Egy hirtelen
lökés után meghajlott, kettétört. Nehezen hullott a
nagy törzs a földre. Súlyosat koppant. Oda minden
erõfeszítés, hiába volt a gondviselés! Nem láthatja
majd a teremtés örömét rajtuk, azt, ahogy õk is gyer-
mekekre vigyáznak, sajátjukra, kis almafákra. Mily
különös, hogy almafa csak almafát hozhat, s nem kör-
tét, szilvát! Elfogadják, hogy ez a sorsuk, nem vitáz-
nak, nem ellenkeznek, nem vétenek az örök rend el-
len. Nem úgy, mint a mostani a nemzedék! De majd
ez a vihar kidönti a kis csemetéket is, megbûnhõdnek
tettükért, vége lesz az elfajzásnak!

Vagy mégsem? Mást tartogatnak nekik? 
Oszolni látszottak a felhõk. Csendesült az esõ is. A

vad vihar lassan megszelídült. Áttörtek az elsõ suga-
rak az égen, mint valami próféták hozták a jövõ ígére-
tét. Lassan kiszélesedett a boltozat, megmutatta magát
a nagyságos golyóbis, a Nap. Narancsossá festette az
egész környéket. Vidámságot árasztott. Láttam rajta,
hogy mondani akart valamit.

A kert végében álló csemeték oly egyedül, maguk-
ra hagyottan álltak ott. Oly hirtelen szakadtak ki a szü-
lõi menedékbõl. Egy pillanatra talán magam is megsaj-
náltam õket. 

– Ah, az nem lehet – hessegettem el hamar a gon-
dolatot. Megérdemlik. Ez a sorsuk. Majd most megta-
nulják megbecsülni mindazt, amit elvesztettek. Mi-
lyen nagy árat fizetnek mindezért.

Nem lesz többet senki sem felettük, aki inni ad szá-
mukra, aki táplálja õket! Tudom, hogy legbelül min-
dig is erre vágytak, de most megtudják, mekkora hi-
ány képes keletkezni a lélekben. Jövõre majd minden
kiderül! Hátha beérik majd a nevelés.

32

Diákalkotóink



33

Mindennapjaink

Az SZMK ebben az évben is
a meghatározott célok alapján
végezte munkáját. Igyekez-
tünk feladatainkat költ-
séghatékonyan és a céljaink-
nak megfelelõen elvégezni.
Tanévenként 2-3 választmányi
ülést tartunk, melyeken az ép-
pen aktuális programokat be-
széljük meg.

Kiemelt céljaink, feladata-
ink:

Figyelembe véve az iskola
éves munkatervét alakítjuk az
általunk tervezett és szervezett
programokat. 

� 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

Természetesen a felsorolt programokon kívül igyekez-
tünk részt venni és segíteni az iskola által tervezett progra-
mok megvalósításában is. Külön köszönettel tartozom
Szabóné Básti Csilla igazgató helyettes asszonynak, aki
lelkiismeretesen és önzetlenül segített minket céljaink
megvalósításában. Továbbá köszönöm minden szülõnek
és pedagógusnak a támogatást és együttmûködést.

Az SZMK a 2017-2018-as tanévben

Bakos Gyuláné
Szülõi Választmány

Elnöke

Mint minden évben, a ta-
valyi, 2016-os esztendõben is
megrendezésre került az
,,újoncok” megismerkedésé-
re szolgáló eseménysorozat,
azaz a gólyatábor.

Tudtam, ez egy kezdet
lesz, de akkor még koránt
sem gondoltam volna, hogy
a vég kezdete lesz, ugyanis
csak a késõbbiek során esz-
méltem rá, ez az osztály je-
lenti majd a végzetem.

Az iskola felé tartva ve-
gyes érzések kerítettek hatalmukba: részben örültem,
hogy új arcokkal ismerkedhetek meg, de ezt az érze-
tet egy kis kétség is övezte, ami egy kérdésben öltött
formát. Jobb lesz ez az osztály a korábbinál, esetleg
csak a régi társak miatt kialakult hiányérzetet fogom
még jobban tapasztalni? 

Amint beléptem az épület kapuján és megpillantot-
tam néhány ismerõs alakot minden aggályom szerte-
foszlott. Nem kellett sok idõ, és rájöttem, hogy ez az

új közösség szintekkel fogja felülmúlni az ezelõttit.
Miután elfoglaltuk a termünket megkezdõdtek az

egymás megismerését szolgáló feladatok. Ezek sajnos
nagyon hamar egyhangúvá váltak, de akkor, szeren-
csére, mint égbõl érkezõ áldás elindultak az ügyessé-
gi versenyek, amelyeken összemérhettük rátermett-
ségünket évfolyamtársainkkal. Egy perc alatt a grun-
don találtuk magunkat, ahol nehezebbnél nehezebb
kihívásokat kellett teljesítenünk. Ahogy ezek foglala-
tosságok befejezõdtek, megízlelhettük elsõ ínycsik-
landó ebédünket a menzán. De ezzel nem ért véget a
mulatság, hiszen késõbb tovább folytatódtak a közös-
ségépítõ tréningek. Az elsõ napot a késõ délután meg-
rendezett csoportverseny és a feledhetetlen közös
éneklés koronázta meg. 

A második nap történései rövidebbek voltak
ugyan, de legalább annyira aktívan teltek el, mint az
elõzõ napé. Elõször az iskolaközösség pezsgõ életét
irányító diákönkormányzat felépítésébe és fáradságos
munkájába nyerhettünk betekintést. Ennek befejezté-
vel idõt kaptunk, mely során fontos információkban
részesültünk az év menetérõl. Miután az összes hasz-
nos intelmet összegyûjtöttük az elõttünk álló tanévrõl

Egy gólyatábor, ahol a madaraknak se tolla, se szárnya

Kiss Bence 
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útnak indultunk a Kálváriára. Ez a hely valóban sok
mindent látott már, de lefogadnám, hogy egy ilyen
csapatot még nem. A lépcsõsor megmászását követõ-
en természetismereti órákon vettünk részt. Egyaránt
megismerkedhettük az élõhelyünket körülvevõ föld-
rajzi formákkal és növényzettel is. Hihetetlenül hang-
zik, de ezek a foglakozások is nagyban hozzájárultak
az újonnan köttetett barátságok elmélyítéséhez. Az is-
kola épületébe való visszatértünket egy mennyei étke-
zéssel ünnepeltük meg a kantinban. A hazamenetel

elõtt még egy értékelés várt ránk az élményeinkkel
kapcsolatban.

Ezután szétváltak útjaink, de néhány nappal ké-
sõbb, a tanévnyitó reggelén már legjobb barátokként
üdvözöltük egymást, a korábban még ismeretlen ar-
coknak nevezett személyekkel. A gólyatábor két nap-
ja is elég volt, hogy semmibõl szétválaszthatatlan kap-
csolatokat kovácsoljon, és egy olyan közösséget hoz-
zon létre, amelynek öröm tagja lenni. 

A 2016/2017-es tanévet a
7. D osztály tagjaként a Bo-
lyai János Gimnázium falai
között kezdhettem meg. A
jelvényavató ünnepség egy
késõ õszi pénteki napra lett
kitûzve. A gólyák elsõ fel-
adata a jelmezes beöltözés
volt. Mi törpék lettünk. Raj-
tunk kívül volt még fekete-
özvegy, Thor, szuperhõs, de
a „köztisztasági brigád” is
képviseltette magát. 

A nap elsõ kihívása volt, hogy nekünk, gólyáknak
jelmezben kellett iskolába mennünk. Érkezést köve-
tõen levonultunk a Zenthe Ferenc Mûvelõdési Köz-
pont elõtti térre és a járókelõk számára általános de-
rültséget okozva, játékos gimnasztikán vettünk
részt. Miután visszaértünk, a suliban lepontozták a
jelmezeinket. Ezt követõen az elsõ öt óra a szokott
rendben megtartásra került. A tanórák közötti szü-
netekben minden kezdõ osztálynak el kellett énekel-
nie egy tetszõleges karaoke dalt. Órák után rövid te-
remrendezést tartottunk, majd a hivatalos részhez
átöltöztünk ünneplõbe. Ezután ünnepélyes keretek
között megtartásra került a jelvényavató. A gólyák

Gólyaavató 2016

Molnár Petra 



egyes oszlopokban lejöttek a lépcsõn és a végzõs di-
ákok minden újonc gallérjára feltûzték az iskola jel-
vényét, mely azt jelképezi, hogy részévé váltak az is-
kola közösségének.

Rövid szünet után visszaöltöztünk a reggeli jel-
mezünkbe és az osztályfõnökkel megerõsítve, elkez-
dõdött a gólyaavató legvidámabb része, ahol külön-
féle játékos feladatokat kellett teljesíteni az osztá-
lyoknak. Mik voltak ezek? Például a tojástörõs kvíz,
az ízesített paradicsom evés és még sok más hason-

ló feladatot. A verseny végén került sor az eredmény-
hirdetésre. A díj pedig nem volt más, mint hogy a
nyertes osztály rendezi a következõ évben a gólya-
avatót, azaz kitalálja a kezdõ osztályok jelmezeit és a
játékos vetélkedõ feladatait. Ebben az évben a sze-
rencsés nyertes a 9. a osztály lett. Végül a napot disco
zárta, ahol mindenki kedvére lazulhatott. Na persze,
csak a megengedett határig.

Számomra ez mindig egy emlékezetes nap marad,
mert úgy érzem, hogy igazából ettõl a naptól kezdve
lettem csak igazán a Bolyai János Gimnázium tagja.
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A 10. c osztály egy rendha-
gyó irodalomóra keretében ve-
hetett részt a Szabadság, Isten-
asszony címû zenés irodalmi
mûsoron a Zenthe Szalonban
2017. április 27-én. Az elõadás
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója
tiszteletére készült, melyet a
Zenthe Ferenc Színház mûvé-
szei, valamint Lakatos Csilla és
Csábi István énekes-gitáros
mûvészek elõadásában láthat-
tunk.

A megemlékezés célja, hogy a XXI. századi fiatalok
is átélhessék pár perc erejéig azt, amit az akkori ma-
gyarság megtapasztalt, megélt: a nyomort, a félelmet, a
megaláztatást és a rabságot, hogy ezáltal is jobban tisz-
telhessék hazájukat, mely napjainkban már szabad és

önálló. Kifejezetten ezért készült el a mûsor ilyen for-
mában, ugyanis manapság a tizenévesek figyelmét
nem lehet felkelteni hosszú, monoton beszédekkel,
melyek tartalma minden évben elhangzik az október
23-ai iskolai ünnepségeken, hanem a kreatívabb vonal-
hoz érdemesebb nyúlni.

Az elõadómûvészek is ezt a vonalat követték, ezért ezt
a fontos üzenetet inkább versek és dalok formájában ad-
ták át számunkra, amelyek, bár mindennapjaink részei,
de az általunk hallott daloknál és általunk olvasott versek-
nél sokkal különlegesebbek, kifejezõbbek. Rám és diák-
társaimra is mély hatással voltak a megrázó képek, melye-
ket magunk elé képzeltünk.

Véleményem szerint nagyon fontos a fiatal generáció
számára is közelebbrõl megismerni a történelem keserû,
de mégis meghatározó pillanatait, hogy ezáltal jobban be-
csülhessük azt, ami most körülvesz bennünket, valamint
a szabadságunkat, melyet hazánk hõseinek köszönhetõ-
en tudhatunk magunkénak.

Emlékezzünk!

Sándor Judit
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Iskolánkban a 2016/2017-es
tanévben az alábbi kiállításo-
kat láthattuk: 

1. Az 50 éves Bolyai János
Gimnázium iskolatörténeti
kiállítása. 2016. szeptember 1 -
október 25.

2. Czinke Ferenc grafikus-
mûvész, Kiváló mûvész, iskola-
galériánk alapítójának születé-
sének 90. évfordulójára rende-
zett emlékkiállítás. 2016. no-
vember 10 - január 26. Megnyi-
totta: Dr. Csongrády Béla író,

újságíró, szerkesztõ, helytörténész

3. Gressai Ferdinánd MKE festõszakos hallgató ki-
állítása 2017. február 20 - március 16. Megnyitotta:
Pintér Gergõ matematikus, zenész és Csank László
szociológus. zenész

4. Gáspár Aladár festõmûvész kiállítása 2017. március
28 - április 28. Megnyitotta: Ordas István mecénás, mûér-
tõ, galériatulajdonos 

5. Földi Gergely festõmûvész 2017- május 5 - június
30. Megnyitotta: Tóth László, a Hibó Tamás Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese.

Valamennyi tárlatunkat az ötven éves évforduló jegyé-
ben rendeztük. A nagyszabású ünnepélyes tanévnyitón
Sóvári László tanár úr rendezésében és Hegedûs Krisztián
közremûködésével az iskola építésének zenés-színházi
megidézése és építészeti díszletei mellett nagyméretû mo-
linóvásznakon idéztük föl az elmúlt évek ellesett pillanata-
iból szerkesztett fotómontázsokat. Az iskolagaléria falain

Fél évszázados jubileumi év 
a Derkovits Gyula Iskolagalériában

Gedeon Hajnalka

Czinke Ferenc: Szirén születése 
(litográfia) I/5 1973.

Czinke Ferenc: In memoriam Reich Károly 
(tus, toll) 1990. 
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1966-tól kezdõdõen az elmúlt évtizedek képes történetét
dolgoztuk föl. A tablókon több száz képet válogattunk,
amelyek az itt töltött évek diákjainak és tanárainak ünne-
pi, hétköznapi, beszédes pillanatairól tanúskodnak. A fo-
tódokumentumok mellett személyes tárgyakat, ballagó ta-
risznyákat, diákújságokat, egyenruhákat, évkönyveket,
kitüntetõ okiratokat, levelezéseket, emléktárgyakat is lát-
hattunk a kiállításon. 

Czinke Ferenc grafikusmûvész iskolánk elsõ rajztaná-
rának, az iskolagaléria alapítójának kiállítása méltán került
a kitüntetett tanév ünnepeinek sorozatába. Mûvei arról a
mûvészrõl adtak képet, aki érzékeny volt a mulandóság
jelenségeire, a valódi emberi értékekre és a bennünket
foglalkoztató örök nagy kérdésekre.

Gressai Ferdinánd 2009-ben érettségizett a Bolyai Já-
nos Gimnáziumban. Nagyméretû képei meghökkentõek,
merészek, sokszor megrázóan felkavaróak, sokkolóan
õszinték. Pintér Gergõ matematikus, így mutatta be:
„Gressai Ferdinánd összmûvész. A Képzõmûvészeti Egye-
tem festõ szakos hallgatója. Dalszövegíró, zeneszerzõ, vi-
deó vágó, grafikus, animátor, bábszínész. Elsõ önálló ver-
seskötete, a Csupasz oltalom 18 éves korában jelent meg a
Magvetõ kiadónál saját illusztrációival. Gressai Ferdinánd
a Verõköltõ zenekar gitárosa, énekese és dalszerzõje, a

Suprauniversum szintetizátorosa és a (halál; orgazmus)
dobosa, zeneszerzõje és produkciós vezetõje.”

Gáspár Aladár festõmûvész 1989-1992-ig volt iskolánk
mûvésztanára, aki Ságújfaluban született, jelenleg Duna-
újvárosban él. Alkotói szemlélete kiforrott, az alkotás ter-
mészetes létformájává vált.

Különleges, részben térbe is kilépõ, kollázs technikával
készült képein a valóságtöredékek absztrakttá válnak, va-
lószerûtlen terekbe vegyülnek. A nézõponttól függõen
újabb és újabb vizuális benyomást keltenek, melyek a tö-
redékesség, a rész és egész viszonyával, a dinamikus kép-
szemlélet problémáival foglalkoznak. 

Földi Gergely kiállításán különös „Vázlatokat” láthat-
tunk. A vegyes technikával készült nagyméretû képeken
teherautók, dömperek gigantikus sziluettjei tûntek föl,
amelyek különös fénybõl sejlettek föl. Ezek a gépek nem
egyszerû tárgyakként szerepelnek a festményeken, ha-
nem alakjuk emberi tulajdonságokkal személyesülnek
meg, amelyek érzelmekkel telítve sugároznak magányos,
félelmetes, hatalmas, esetleg harcias erõt. Ezek a jármû-
vek ikonikus jelképek, melyek túlmutatnak egyszerû
megjelenésükön, és több jelentésréteggel gazdagítják a lát-
ványt.
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Tisztelt meghívóink, nagyra becsült Bolyai János Gim-
názium!

Azon belül is a Derkovits Gyula iskolagaléria mûködte-
tõi, és nem utolsósorban Gáspár Aladár festõmûvész úr!

Elöljáróban elmondanám, hogy több évtizedes ismeret-
ség, barátság fûz Gáspár Aladár mûvész úrhoz. Mûvei egy-
egy korszakából saját lakásom, irodám, galériám falát díszí-
tik. Amikor jelezte, hogy kiállítása nyílna eme helyen, és
szeretné, hogy pár mondattal én nyissam meg azt, elkezd-
tem utána olvasni magának a helyszínnek. Elképedtem e
hosszú folyamatosság láttán, hogy milyen csodatevõ erõ
mozgatja Önöket, hogy az országban, valószínûnek tar-
tom, hogy egyedülálló kezdeményezéssel óriási neveket,
mondhatnám bölényeket tudtak megnyerni és itt kiállítani. 

Az iskola nevét hallván inkább matematikai versenyek,
esetleg sakkversenyek jutnának az ember eszébe, de
Derkovits Gyula neve természetesen determinál. 1967 óta
bizony 50 esztendõ telt el.

Pár szót azért mondanék a mai kiállításról is, Gáspár
Aladár barátomról, aki így ír önmagáról egyik versében,
hiszen több verseskötet gazdája is egyben:

„Itt állsz most szemben
egy tükör-alakkal,
négyszemközt
ismerõs látszat-magaddal.

Gyanakodva nézed, hogy
ez a pohosan kövér és 
szemlátomást koros egyén
tényleg te volnál.
De aztán lassacskán
magaddá fogadod 
ezt az, elõszörre
nem túl kedves urat,
aki a tükör túloldaláról
fakó, fátyolos szemmel
mélabús, tétovatekintettel
néz most vissza rád.” 

Ez persze igaz is, meg nem is, mondom én. Aladár egy
nagyon kedves, nyílt tekintetû és gondolkodású ember,
aki itt született a közelben, Ságújfaluban, illetve 1988 és
1992 között eme iskola falai között tanított, és vezette is az
iskolagalériát. 1970 óta kiállító mûvész, az ország számos
kiállítóhelyén, illetve Németországban, Franciaországban
is többször reprezentálta a magyar képzõmûvészetet.

Az elkövetõ a tett színhelyére mindig visszatér, mond-
ta egyszer Poirot felügyelõ.

Tékozló fiúnak is lehetne persze hívni, de õ valójában
nem az. Egy munkásvárosból egy másik munkásvárosba
tette át székhelyét, Dunaújvárosba, de a festészete, mun-
kássága a fél világnak szól. Jómagam nagyon sok galériá-
ba, kiállításokra elmegyek, információt keresve, vajon
merre tart a világ képzõmûvészete. Ez eddig azt tapasztal-
tam, hogy hasonló látásmódú mûvész, mint Gáspár Ala-
dár, nincs e föld kerekén.

Három dimenzió, gyûrt vásznak applikációi, térelvá-
lasztó fadarabkák relif-szerû hatásai mind-mind a felszín-
re hoznak különbözõ történeteket. Figyelmesen és hosz-
szan kell nézni legutóbb készült munkáit, mert igyekszik
mûvészünk elrejteni a fürkészõ tekintetek elõl az igazi
csodát. Huncutkodik. És tanárosan feladja a leckét, hogy
oldjuk meg a feladványt. Dobozok, hengerek és színek,
színek egy-egy zárt kompozícióban.

Ahogy õ definiálja, „a töredékesség a rész-egész viszo-
nya, az el- és elõtûnés és esztétikája, a mindent átható,
megváltoztató képi mozgás filozófiája, illúziók le-illetve
leplezése.” 

Ritka, hogy egy nagyon jó festõ nagyon jó költõ is egy-
ben. Tisztelettel irigykedve olvassuk verseit, nézzük képe-
it. A „Lehetõség” címû versének elsõ soraiban mondja: 

„A horizontig érõ térben
a szándékok mindig legbelül születnek,
középrõl kifelé hatnak,
maguknak utakat keresnek.
Hogy végül érvényre jussanak.
A körben magadhoz képest mindig te vagy középen,
innen indulsz el merészen.”

Gáspár Aladár festõmûvész kiállítása
2017.03.28

Ordas István megnyitóbeszéde
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Aladár járja a maga útját, kitartó szorgalommal alkot,
szervez, és megajándékoz bennünket alkotásaival, gondo-
lataival, és ez a mai kiállítás is a legjobb helyen születik, hi-
szen ahol ennyi ifjú ember fordul meg nap, mint nap,
akarva akaratlanul is belenéznek egy-egy képbe, tágítva
érdeklõdésüket a világ nagy dolgai felé, mint például a sze-

relem, párkapcsolatok, konfliktusok megoldása a mûvé-
szet szemüvegén látva.

Kívánom, hogy az elkövetkezendõ 50 év is ilyen sike-
res legyen, mint ez eddig volt, a Mûvész úrnak további sok
munkát és jó egészséget kívánva ezennel a kiállítást meg-
nyitottnak nyilvánítom.

Alig néhány napja, hogy kialudtak a gyertyák, mé-
csesek lángjai a temetõkben, az emlékhelyek körül.
Jómagam is meghajtottam a fejem szüleimhez, hoz-
zátartozóimhoz haladtomban Czinke Ferenc sírjánál,
mert nemcsak egyszerûen kortársának tudhattam
magam, de baráti köréhez tartozónak is. Visszamenõ-
leg is remélem, hogy kölcsönös volt ez az érzelem…

Itt és most azonban nem a 2000-ben, váratlanul be-
következett halálára, s a távozásával hagyott betöltet-
len ûrre, hiányra gondolunk elsõsorban, hanem arra a
kilencven évvel ezelõtti napra, amikor a bodrogközi
Nagyrozvágy - Meszesketanyán megszületett egy sze-
gényparaszti zsellércsalád új jövevényeként, s annak
a sorsnak minden szépsége és nehézsége beépült
gondolkodásmódjába, világlátásába. „Szivárványker-
getésre” jött a világra, ahogyan szerette volt fogalmaz-
ni, s ahogyan én is írtam a Palócföld idei elsõ számá-
ban megjelent emlékezésem címében. Merthogy eb-
ben az egyetlen szóban benne foglaltatik, összegzõ-
dik egész élete, mûvészi munkássága, amelynek érte-
lemszerûen voltak ugyan elõzményei a sárospataki és
budapesti tanulmányok – majd a külföldi ösztöndíjak
– során, de igazából Nógrád megyében szökött szár-
ba. 1954-ben Nézsán kezdett el tanítani, majd a hatva-
nas évek elején néhány zagyvarónai esztendõt köve-
tõen került Salgótarjánba elõbb a Madách Imre Gim-
náziumba, majd sok évre ide, ebbe az iskolába. E vá-
rosban komoly díjak, címek, kitüntetések sorával elis-
mert, országos és több vonatkozásban nemzetközi
rangú mûvésszé érett. Ars poeticáját az általa fémbõl,
fából, és üvegbõl készített „Városköszöntõ” címû, ma
is látható térplasztika – amelyet 1983-ban állítottak fel
Zagyvapálfalván, a megyeszékhely déli kapujában –

talapzatában általános érvényû üzenetként betonoz-
tatta be. Így hangzik: „Grafikus vagyok, de reneszán-
szát érzem a teremtésnek, amelyben elmosódnak a
mûfaji határok. Hitem, hogy a ma élõ mûvésznek – ke-
rítést, kaput, házat, árucsomagolást, oklevelet, bútort
stb. – mindent kell terveznie, ez kell, hogy jellemezze,
a képcsinálás nem elég. Mindenben a mûvészi tökélyt
adni és általa igényessé tenni az emberiséget a szépen
tartalmas életre.”

Talán bátor, túl nagy ívû vállalkozásnak tetszhetett
részérõl az emberiség egészére hivatkozni, de Õ
õszintén, mélységesen hitt a József Attila által megfo-
galmazott „A mindenséggel mérd magad!” életelvben.
„Én ne fogom be pörös számat. / A tudásnak teszek
panaszt… / Én mondom: Még nem nagy az ember. /
De képzeli, hát szertelen. / Kísérje két szülõje szem-
mel: / a szellem és a szerelem!” – írta a zseniális költõ
és valami ilyesmit jelentett Czinke Ferenc számára a
„szivárványkergetés” mítosza s ez tükrözõdött abban
a hivatás- és küldetéstudatában, amely szerint a mû-
vésznek „hõmérõnek (kell) lenni egy nép hónaljá-
ban.”

S neki valóban ez volt a zsinórmérték. Hiszen
nemcsak ezernyi formában, mûfajban magas színvo-
nalon a képzõmûvészetet mûvelte, de szép stílusban,
nyelvi bravúrokkal teli módon verseket írt s meséket
az unokáinak és minden más kisgyermeknek, köny-
veket illusztrált, kiadványokat szerkesztett, igazi pe-
dagógusként örömet okozott számára a tanítás, tan-
órán, szakköri foglalkozásokon és magánbeszélgeté-
seken egyaránt szívesen osztotta meg tudását „nem-
csak” középiskolás fokon, hanem fõiskolai tanári cím-
mel is felvértezve. Örökre beírta nevét a Palócföld cí-

Czinke Ferenc kiállítás
a Bolyai János Gimnázium galériájában

2016. november 10.
dr. Csongrády Béla megnyitóbeszéde



40

Mindennapjaink

mû irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat történetébe
is. Aktív, fáradhatatlan közéleti ember volt, figyeltek
mûveire, szavaira, tanácsaira, számos egyesület, szö-
vetség tagjaként, vezetõjeként nemcsak saját, de má-
sok, egyének, csoportok és közösségek kiállításainak
szervezésére s a város, a megye egészének szellemi
gazdagítására is jutott ideje, energiája. Annál a tûznél,
amelyet vibráló, lobogó, szenvedélyes személyiségé-
vel csiholt, sokan melegedtek. Az országban elsõként
ebben a gimnáziumban, e falak között alapított máig
mûködõ iskolagalériát s abban is elévülhetetlen szere-
pe volt, hogy a névadó Derkovits Gyula szobra, Borsos
Miklós mûve 1968-ban a megyeháza feletti domb mû-
vészlakásai közé került. Oda, ahol az egyik, a Szer-
pentin u. 37-es számú épület falán immár emléktábla
hirdeti, hogy ott élt és 35 éven át alkotott Czinke Fe-
renc.

S e mûterem termésébõl kapunk most egy kis íze-
lítõt, amely értelemszerûen csak icipici töredéke felet-
tébb gazdag mûvészeti örökségének. Csak csepp a
tengerben e harmincvalahány különbözõ technikájú
(fametszet, rézkarc, litográfia, egyedi rajz stb.) alko-
tás, de ahogyan az a bizonyos csepp is része az irdat-
lan víztömegnek, hordozza tulajdonságait, úgy e né-
hány képben is nagyon sok minden benne van a
Czinke-életmûbõl. Érzékelhetõ például, hogy kiket
tisztelt különösen a mûvészvilágból, kiknek az útját
vállalta önmaga számára is iránymutatónak. A már
említett József Attilán kívül az irodalomból például
Radnóti Miklósét, Nagy Lászlóét, pályatársai közül
Reich Károlyét, a zenébõl Bartók Béláét. Ez utóbbi
mûvészeti ág egyébiránt több kép témáját, tartalmát
is adja. A történelmi személyiségek közül Dózsa
György és Vak Béla jelenik meg s nagy hangsúlyt kap
a víz két szempontból is. A „Rekviem a vizekért” so-
rozat címe önmagát magyarázza, a Tihanyhoz kötõdõ
mûveket pedig a Balaton parti nyarak, az ottani há-
zukban a családdal, a barátokkal eltöltött kellemes he-
tek ihlették. Mint a „Hajnal”, a „Deres reggel”, a „Ta-
vaszi szonáta”, a „Tékozló tél” bizonyítja a különbözõ
nap- és évszakokról is volt figyelemre érdemes mon-
danivalója. Leginkább azonban a „Széttört tükör”
vagy a „Bukott angyal” gondolkodtathatja el a ma em-
berét is, arról, ami sokunkkal megtörtént és vala-
mennyiünkkel megtörténhet.  Ahogyan az utóbbi mû-
vet ihletõ Baranyi Ferenc-vers fogalmaz: „Zuhanva
válik emberré az angyal / és legnagyobb gyõzelmét így

aratja, / amikor végre szabad akarattal / a földhözkö-
töttséget elfogadja.”

Az idén – a bevezetõben említett születésnapi jubi-
leum okán – nem ez az elsõ Czinke Ferenc-emlékkiál-
lítás. A Dornyay Béla Múzeum már rendezett egy be-
mutatót az intézmény tulajdonában lévõ mûvekbõl,
amelyek egy része a magángyûjteményeken kívül a
Magyar Nemzeti Galériában is megtalálható. Sõt, Bor-
sod megyében a pácini Magóchy-kastélyban még a
mûvész életében nyitottak galériát alkotásai számára.
Abban az iskolában azonban, ahol éveken át szinte
naponta megfordult, ahol szó szerint otthagyta keze
nyomát, ahol esztétikai gondolkodásmódja, világ-
szemlélete mindmáig jelen van, ahol annyi fiatalt ne-
velt jó ízlésre, kultúra – s azon belül mûvészetszere-
tetre és ahonnan annyi tanítványa startolhatott a Ta-
nár Úr pályáján és lett ismert és elismert alkotó, krea-
tív ember, szóval e falak között méltóságteljesebb, ün-
nepélyesebb és fõként méltóbb az emlékezõ fõhajtás
minden máshol tartott tisztelgéshez képest.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves diákok, kollé-
gák, vendégek, családtagok!

Ezúttal nemcsak a figyelmüket köszönöm meg,
hanem mindenekelõtt a számomra gesztusértékû le-
hetõséget, hogy mindezt elmondhattam Czinke Fe-
rencrõl, annál is inkább, mert minden bizonnyal az
utolsó úgymond nagyinterjút én készíthettem vele a
Palócföld akkori fõszerkesztõje, Pál József felkérésére
a folyóirat 1999/3-as számában, a „Seregszámla” cí-
mû századvégi sorozatba. „A tetõ majdnem kész a há-
zon” – mondta és hozzátette: – „Most már valamennyi
napot, amit megélhetek, és minden rajzot, képet, amit
készítek, ráadásnak, ajándéknak tekintek.” Sajnos
nem sokáig, mindössze egy esztendeig tartott e ke-
gyelmi állapot. Az elsõ kétezerrel kezdõdött esztendõ
november 23-ának hajnala pontot tett élete, földi pá-
lyafutása végére, s bekövetkezett, amelyet a „Téli
vers”-ében jövendölt meg nemcsak önmaga számára:
„Suttogják – erre tart a Halál. / Éj-lova patái szívünkön
dübögnek. / Jaj! mire virrad fel / európai boldog mene-
dékünk!” Czinke Ferenc sokoldalú hagyatéka minden-
esetre ránk maradt, minket és a következõ generáció-
kat gazdagítja. Éljünk, éljenek vele! Ne csak élvezzük,
okuljunk is belõle!
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A matematika Bolyai körön
Matematika a természetben
címmel Tuza Tímea (9. d) tar-
tott elõadást. Kiss László Mar-
cell (10. d) az „e” számról tar-
tott angol nyelvû elõadást. A
számrendszerekrõl Békési Ber-
nadett (10. d) mesélt. Majd
Seprényi Dalma és Pál Kinga
Ágnes (11. d) logikai feladatait
oldotta meg a hallgatóság. A
rejtélyes dimenziókról Farkas
Benjámin (11. a) és Ádám Bá-
lint (11. c) tartottak elõadást,
majd Juhász János (11. a)

Gondolatolvashow címû elõadásával mutatkozott be. 
A természettudományok iránt érdeklõdõk Human –

Environment Interactions címmel Czene Martin és Kiss
László Marcell (10. d) angol nyelvû elõadását hallhatták. A
halálcsillagokról Márton Kitti (9. a), a világító molekulák-
ról pedig Koronczi Klára és Pál Kinga Ágnes (11. d) mesél-
tek.

Az angol nyelvi Bolyai körön Petik Lajos és Oláh Orso-
lya (10. d) elõadásának címe „Poems of the Great War”
volt. Al- Assaf Abdullah (9. kny) elõadásának témája: Ar-
nold Schwarzenegger and the History of Gold’s Gym. Sidó
Dávid (9. kny) pedig „Seth Lloyd and the Quantum
Computers” címmel tartott elõadást.

A mûvészetek, sport és zenei témájú Bolyai körön az
anime rajzstílust Molnár Léna (8. d) mutatta be. Claud
Monet festészetérõl Ocsovai Flóra (8. d) beszélt. A nõk és
a labdarúgás címmel Balya Dorottya és Ferencz Flóra (11.
c) elõadását hallhattuk, a Muay Thai sportágat pedig Tóth
Blanka (10. a) mutatta be. Hangszerérõl, a tekerõlantról
Póczos Mátyás (10. c), a trombitáról pedig Laczka Ádám
(9. a) tartott elõadást. A rockzene történetérõl Tóth Szilárd
(11. a) mesélt. Társas tánc elõadást partnerével Csala Ben-
ce (9. a) és Vandornyik Máté (8. d), latin táncokat pedig
Augusztin Réka és Fikó Róbert (10. a) mutatott be. 

A Bolyai napok Tudományos Ülésszakán – iskolánk
50. évfordulója alkalmából, rendhagyó módon – a gimná-
zium volt diákjai, ma már ismert kutatók, mûvészek elõ-
adását hallhattuk:

Gáspár Vilmos: Káosz és rend a kémiai rendszerben
Dévényi Tamás: Én, mint építész
Manyasz Róbert: A Nyugat képe az iszlám gondolko-

dásban
Sramkó Gábor: Molekuláris filogenetika és filogenomi-

ka
Vernyik Zénó: Arthur Koestler, a magyar író
Zsuffa Péter: A fényfestészet
Etesi Gábor: A modern elméleti fizika és a matematika

viszonya
Kállay Csilla: Bioszervetlen kémiai kutatások
Szepesi Gábor: Világjárás földrajzos szemmel

A tanév Bolyai köri elõadásairól

Herencsényiné
Buchinger Mónika



Diákvélemények

Hat év alatt rengeteg színes, érdekes elõadást hallot-
tunk a Bolyai körök alatt. A számtalan kiváló prezentáció
közül nehéz egyetlen egyet kiemelni, de ha mégis kell, egy
négy évvel ezelõtti elõadót mondanék, ami nagy hatással
volt rám. A történelem témájú körre hívtak meg akkor egy
idõs férfit, aki megélte az 1956-os eseményeket Salgótar-
jánban, és ezekrõl az emlékeirõl mesélt nekünk. 

Balogh Judit, 12. d

Iskolánkban általában havi rendszerességgel kerülnek
megrendezésre a különbözõ témájú Bolyai körök, ahol a
tanulók elõadhatnak elõzetes felkészüléssel, a szaktanár
segítségével. Év végén a Bolyai Tudományos ülésszak elõ-
adásait tekintheti meg az iskola összes diákja. Ez a rendez-
vény nagyon sok felkészülést, tanulást igényel, de megéri
a befektetett idõt és energiát. Hiszen nagyon érdekesek, ta-
nulságosak, hatalmas sikert aratnak vele az elõadók. Rá-
adásul a diákok az elõadáson hallottakat be is tudják épí-
teni egy adott dolgozatba, feleletbe. 

Puporka Laura, 11. d

Iskolánkban minden évben megrendezésre kerülnek a
Bolyai körök különféle témákban, ahol a diákok elõadhat-
ják a számukra érdekes elõadásukat egy adott kereten be-

lül. Amit tanuló társaik is megnézhetnek. Ezekbõl az elõ-
adásokból a legérdekesebbek bekerülnek a tudományos
ülésszakra. Véleményem szerint ezek a rendezvények
hasznosak, hiszen újakat tudhatunk meg a körülöttük lé-
võ világról és dolgokról, és akár egy tanórában is segíthet
a felkészülésben egy-két elõadás.

Sidelszki Réka, 11. d

A tudományos ülésszak egyfajta önkifejezés a diákok
számára. Fejleszthetjük retorikai képességünket és elmé-
lyülhetünk olyan témákban, melyek a tanóra kereteibe nem
férnek bele, mégis fontos részét képezik a világ megismeré-
sének. Elõadni is nagy élményt jelent, látni az érdeklõdõ te-
kinteteket, és hallgatni is, hiszen új információkkal gazda-
godhatunk, és új szemléletmódokat ismerhetünk meg. 

Simon Gréta, 11. d 

A Bolyai körök az iskolánk által megrendezett színvo-
nalas elõadások, ahol a diákok a tananyagon túlmutató ér-
dekes témákról tarthatnak egy rövid prezentációt. Én,
mint elõadó, és mint nézõ is számos alkalommal vettem
részt az aulában tartott délutánokon. Személy szerint ren-
geteg hasznos információval illetve a felkészüléssel járó új
tapasztalattal gazdagodtam, amit akár késõbbi tanulmá-
nyaim során is felhasználhatok.

Pál Kinga Ágnes, 12. d
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Szülõk-nevelõk bálja képekben
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A tanév elején a diákönkor-
mányzatunk vezetõválasztás
elõtt állt. Igazi kihívás volt, de
emellett egy olyan feladat, ami
igazán hozzám illõnek tûnt.
Így miután DÖK vezetõ lettem
és egy mélyebb belelátást nyer-
tem a város diákéletébe, nagy
lelkesedéssel kezdtem bele az
új diák-önkormányzatos ta-
gokkal a programok megszer-
vezésébe. 

Természetesen az elõzõ
évekhez hasonlóan, fontosnak

találtuk, hogy a Városi Diákönkormányzattal is kapcsolat-
ban legyünk és az általuk megrendezett programokon is
részt vegyünk. Így ott voltunk a Tanévnyitó fesztiválon,
ahol iskolánk csapata elsõ helyezést ért el, az SVDÖK-tá-
borban, ahol a város iskoláinak diák-önkormányzatos ve-
zetõivel találkoztam, akikkel sikerült nagyon szoros kap-
csolatot kialakítani. Részt vettünk a novemberben meg-

rendezett Gyermekek Jogainak Hetén, ahol a diákok foga-
dóórája rendhagyó módon, word café tematika szerint ke-
rült megrendezésre. 

Emellett saját programokat is szerveztünk: gólyatábor,
ahol friss iskolatársainkat üdvözölhettük, a Halloween-i
témanap süteményvásárral egybekötve, papírgyûjtés, bál-
király és –királynõ választás lebonyolítása. A szokásos, sa-
ját csapaépítõ hétvégénk, amely a Volán Bázison volt.
Emellett még egy csapatépítõ foglalkozáson részt vettünk,
a „Helyben vagy!” nevû program keretében, ahol közösen
fektettük le a diákönkormányzat szabályait és mélyebben
beleástunk a motivációinkba is. A Nyílt Napon mi vezet-
hettük körbe a diákokat és szülõket és egy DÖK-ös bemu-
tató foglalkozásra is sor került. Évvégén a hagyománnyá
vált fõzõversenyt valamint sportbajnokságokat (röplabda
és foci) bonyolítottuk le. A tanév legnagyobb eseménye a
DÖK-nap volt. Ebben az évben a nap témájává különbözõ
országok viseletét választottuk, voltak olasz maffiózók,
görög istenek, török hastáncosok és orosz vadászok is. A
feladatok között ügyességi-sportfeladatok, például papír-
repülõ készítés és dobás versenye, valamint kreatívabb fel-

Jó közösség+izgalmas programok=DÖK

Harazin Regina



adatok, például „tetoválás” készítés is terítékre került. A té-
manapot a 10. c osztály nyerte, akik egy szabadnapot va-
lamint két csokoládétortát nyertek.

Ebben az évben is megrendezésre került a Bolyai nevét
viselõ iskolák találkozója, ez alkalommal Szombathelyen.
A diákönkormányzatból ketten voltunk az ötfõs csapat
tagjai, innen Salgótarjánból. Felejthetetlen három nap volt,
sok-sok élménnyel és mind a mai napig tartó barátságok-
kal gazdagodtunk.

Mindig nehéz elengedni a végzõs DÖK-ösöket, nem
volt ez másképp most sem. Ondrék Patrícia, Stork Gábor,
Osgyáni Dávid, Grajzel Sáron, Kárpáti Bence, Gortva Bog-
lárka, akik egész Bolyais diákéletük alatt aktívan segítették
a diákönkormányzat munkáját és mindenbõl kivették a ré-

szüket. Köszönjük a munkájukat és sok sikert kívánunk
nekik a továbbiakban!

Összességében, a diákönkormányzat a tavalyi évben
egy összeszokott csapattá vált, kialakultak a munkacso-
portok, mindenki megtalálta a saját feladatát. Megalkottuk
a közös célt is és ez az, ami lehetõséget adott arra, hogy va-
lódi egységként dolgozhassunk együtt és nagy kedvvel fo-
gadjunk minden újonnan érkezõ, aktív, tenni vágyó diá-
kot. Az elején még olyan megfogalmazhatatlan terv, végcél
most már egészen világossá vált: egy olyan közösség kiala-
kítása, akik felelõsséget vállalnak iskolatársaikért, akik
hisznek egymásban és abban, hogy amit csinálnak az jó
dolog. Ezek alapján az elkövetkezõ években is hasonló si-
kerességgel szeretnénk dolgozni.
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A 2016/2017-es tanévben
a szombathelyi ELTE Bolyai
János Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium volt a
XVI. BIT házigazdája. A
szombathelyiek a TALÁLKO-
ZÁSOK szót választották hí-
vójelül. Ez alkalmat ad a nyel-
vészhajlamú embereknek,
hogy „nyelvészkedjenek” ki-
csit. A „találkozások” szó szé-
les jelentésmezõvel rendelke-
zik. Ha felütjük az Értelmezõ
Kéziszótárt, a következõket

találjuk: 1. Összejövetel, találkozó. 2. Az a hely, ahol két
vagy több térbeli dolog, alakulat találkozik. 3. (Véletle-
nül egy idõre) egy helyre kerül egy máshonnan jövõ a
másikkal. 4. Versenyen megmérkõzik valakivel. 5.
Több dolog érintkezik, összeér, összefut. 6. Több né-
zet, felfogás megegyezik egymással. 7. Tapasztal vala-
mit. Az elsõ, ami szembetûnik, hogy nem nagyon van
a szónak szinonimája. Még az értelmezõ szótár is sok
esetben önmagával magyarázza: „Az a tény, hogy vala-
ki, valami találkozik valakivel, valamivel”. Értelmezé-
sei és rokonértelmûi is teljes mértékben kifejezik a XVI.
BIT szellemiségét: összejön, összeér, érintkezik, ösz-
szefut. „Minden emberi kapcsolat szent egymás-
ratalálás” (Tatiosz). És hogy mennyire igaza van az
ókori bölcsnek, azt ez a találkozó is bizonyította. Egy-
másra találtak itt nemcsak a „párhuzamosok”, azaz a

testvériskolák, hanem a
múlt, jelen és a jövõ, ösz-
szefutottak a földrajzi tá-
volságok: Erdély, Palóc-
föld, Kárpátalja és Délvi-
dék. Egymásra talált az is,
ami hajdan egy volt, a
Kárpát-medencei ma-
gyarság.

„Van úgy, hogy találko-
zunk valakivel, talán sohase láttuk addig, de alighogy
rápillantunk, érdekel, még mielõtt egy szót is váltottunk
volna” (Dosztojevszkij). Bizonyára ez történt nagyon
sok diákkal. Õk valóban elõször látják egymást. És ez a
TALÁLKOZÁS elindíthat valamit, ismeretséget, érdek-
lõdést, kíváncsiságot, esetleg barátságot vagy szerelmet
is. Összejön, egy rövid idõre érintkezik, ami eddig tér-
ben és lelki idõben távol volt egymástól. Mint két folyó:
„Ott, hol a kis Túr siet beléje, / Mint gyermek anyja ke-
belére” [Petõfi: A Tisza]. Milyen gyönyörûen fejezik ki
ezek a sorok az érintkezés, az összefutás lényegét!
Hogy a véletlenszerû vagy elrendelt TALÁLKOZÁSOK,
akár fizikai, akár lelki törvény irányítja õket, mindig
magukban hordják a „szent egymásratalálás” lehetõsé-
gét. És aki ezt ezen a találkozón nem aknázta ki, az ma-
gára vessen.

És hogy a TALÁLKOZÁSOK még szélesebb medret
vájjanak maguknak, a BIT-tel párhuzamosan zajlott a
magyarországi gyakorló iskolák összmûvészeti találko-
zója és konferenciája is.

TALÁLKOZÁSOK – összejön, összeér, érintkezik, összefut
Szombathely. XVI. Bolyai Iskolák Találkozója. 2017. ápr. 6-8.

Sóvári László



A találkozón iskolánkat a diákok részérõl Harazin Re-
gina (10. c), Józsa Anna (11. d), Ottmár Ádám (11. d),
Szénási Benedek (11. c), Ondrék Patrícia (12. d) képvisel-
te, valamint Pálfalvai Zoltán igazgató úr, Czene Éva DÖK -
patronáló tanár és Sóvári László BIT - veterán.

A szombathelyi BIT gazdag programmal várta a részt-
vevõket. A hagyományos vetélkedõk és az ünnepi gálamû-
sor mellett játékos városnézés, képzõmûvészeti kiállítás és
kirándulás színesítették a rendezvényt. Így érhetett össze
múlt és jelen, így találkozhatott egyik mûvészeti ág a má-
sikkal. A képzõmûvészeti kiállítás anyagát a résztvevõ is-
kolák diákjainak és tanárainak beküldött munkáiból állí-
tották össze a szervezõk. A következõ képek négy mûvé-
szeti ág (színház, tánc, képzõmûvészet, zene)
TALÁLKOZÁSáról vallanak:

Nagyon érdekes volt a találkozó nyitórendezvénye,
amelyen a színvonalas és interaktív mûsor után Károly Fri-
gyes, a szombathelyi Bolyai volt igazgatója beszélgetett a
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Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium épülete az udvar felõl

Örkény István: Tóték táncszínházi megjelenítés-
ben (szombathelyi elõadása a megnyitón)

A képzõmûvészeti kiállítást megtekintik 
a résztvevõk. 

A paravánon a TALÁLKOZÁSOK logója

Az Egri Gyakorló Mûvészeti Gimnázium kórusa
énekel Kalló Zsolt karnagy vezényletével

Csorvási Tímea marosvásárhelyi diák 
Sorsdöntõ találkozás címû kisplasztikája



neves pszichológussal, Vekerdy Tamással Mûvészet-
közelben nézelõdni címmel.

Élménydús volt a kõszegi kirándulás, amely a metszõ
szél ellenére is lélekmelegítõvé tudott válni, nem csupán a
városka nevezetességei, hangulata miatt, hanem a találko-
zón jelen lévõ egri gyakorló iskola kórusának rögtönzött
elõadása miatt is, ami a Jézus Szíve Plébániatemplomban
hangzott el. A vidám szombathelyi városnézésen pedig ta-
lálkozhatott egymással Savaria és a Bolyai-szellemiséget
magának valló diákság, Pannonia és Dacia provincia, az
euklidési és a nemeuklidészi geometria, az ókor és a jelen-
kor, a múlt és a jelen.

A XVI. BIT-nek az volt a legnagyobb erénye, ami a hát-
ránya is: nem biztos, hogy szerencsés ennyi
TALÁLKOZÁSt összefuttatni, mert lehet, hogy elveszik
benne a TALÁLKOZÓ. Összességében azonban nagyon jó
volt találkozni, összefutni, érintkezni, összejönni, összeér-
ni. Összeérni mindenféle értelemben, mint egy jó bor,
vagy egy jó magyar étel, melyeknek élvezetében a találko-
zón szintén volt részünk. Szóval jó volt élményeket, ta-
pasztalatokat gyûjteni, új ismerõsökre szert tenni, egy-
mástól tanulni, és átérezni az együvé tartozás semmivel
sem összehasonlítható érzését.
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Harazin Regina és Józsa Anna gálamûsorban

Ottmár Ádám és Szénási Benedek a gálán

Fõzõverseny képekben
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Iskolánk 50. évfordulója al-
kalmából munkaközösségünk
szakmai napot szervezett.
Meghívottaink a város általá-
nos- és középiskoláinak tanu-
lói és szaktanárai voltak. Ven-
dégeink a budapesti Goethe In-
tézet tanárainak rendhagyó né-
met óráján vehettek részt,
majd a szaktanárok kötetlen
beszélgetés formájában a né-
met nyelvoktatás helyzetérõl,
módszertani kérdésekrõl, az ál-
talános- és a középiskolai okta-
tás eredményességérõl és ne-

hézségeirõl cseréltek tapasztalatot.
Tanítványainkkal az idei tanévben is részt vettünk né-

met nyelvû színházi elõadáson. A szekszárdi Deutsche
Bühne színház budapesti elõadását tekintettük meg,
Gotthold Ephraim Lessing Bölcs Náthán címû darabját. 

Német nyelvtanulás tanórán kívül is

Herencsényiné
Buchinger Mónika
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„Olvasás közben az lehetsz,
aki csak akarsz. Egy idõre el-
menekülhetsz saját magad
elõl.”

Amy Harmon

Amikor elõször hallottunk a
versenyrõl csak annyit tud-
tunk, hogy az egri Bródy Sán-
dor Megyei és Városi Könyvtár
rendezi és fõ céljának az olva-
sás népszerûsítését tekinti. Mi-
vel a díjak között értékes
könyvnyeremények is szere-

peltek minimális hezitálást után elküldtük jelentkezésün-
ket. A ’Lostinbooks’ csapatot hárman alkottuk: Koronczi
Klára, Tóth Alexandra és Utasi Zsófia.

Veronica Roth A beavatott címû mûve ihlette játék so-
rán az olvasás szerelmeseit is ugyanúgy beosztják a Barát-
ságosak, a Bátrak, a Csoportnélküliek, az Elfajzottak, a
Mûveltek, az Õszinték vagy az Önfeláldozók csoportjába,
mint a mûben a disztópikus Chicago lakosait. 5 hónapon
keresztül a 7 csoport tematikájához válogatott könyvek
közül kellett egyet-egyet választani, és elkészíteni ezek be-
avató lapját, illetve minden fordulóban egy kreatív feladat
elkészítése is várt ránk. Csöppet sem hasonlított ez a játék
egy klasszikus értelembe vett tanulmányi versenyhez,
mert lexikális-, vagy szaktárgyi tudást nem kért ugyan
számon, ellenben próbára tette mûveltségünket, kreativi-
tásunkat, képzelõerõnket, találékonyságunkat egyaránt.

Mi a Bátrak csoportját képviseltük, és az októberi be-
avató ünnepség után csapatunk megkezdte a munkát. Az
eltérõ ízlésvilág néha megnehezítette a könyvválasztást, de
mindig megtaláltuk a szájízünknek leginkább megfelelõ
olvasmányt. A fordulók során rövid értékelésekben kellett
kifejteni véleményünket illetve egy 10-fokozatú érzelmi
skálán pontozni az adott mûvet. Lázár Ildikó és Mészöly
Ágnes írónõk alkották a szakavatott zsûrit és pontozták a
beküldött munkákat. A kreatív feladatok közt szerepelt
montázskészítés, könyves SMS, fanfiction írás, zenei alá-
festés, de számunkra az abszolút kedvencek a borító újra-
tervezés, a visszajátszás illetve a videó készítés lettek.
Naomi Novik Õfelége sárkánya címû mûvéhez tervezett
új borítót a csapat mûvésze, Klári, ami büszkén állítha-
tom, hogy messze felülmúlta az eredetit. A videó pedig
Ava Dellaira Kedves Halottak! címû könyve alapján ké-
szült, melyben Szandi igazán megcsillogtatta produceri
képességeit. Mint lelkes amatõr fotós, a visszajátszás az én

A Nagy Könyves Beavatás

Utasi Zsófia



feladatom volt, melyben Oscar Wild Dorian Gray arcké-
pének kulcs mozzanatát jelenítettük meg fotó formájában,
melynek technikai kivitelezésben osztálytársunk, Tóth
András segédkezett.

A határidõk betartása jelentette talán a legnagyobb
problémát, mivel egyikõnk sem szeret úgy olvasni, ha
szorítja az idõ és az olvasást kötelességként kell megél-
ni, nem pedig szórakozásként. Ettõl eltekintve gyorsan
elrepült az 5 hónap és már indulásra készen álltunk,
hogy az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett
ünnepségen találkozhassunk a többi könyvmollyal.
Minden várakozásunkat felülmúlva, hogy – mint egyet-
len helyezést elért Nógrád megyei csapat – a második

helyen végeztünk, és gazdagon megjutalmazva térhet-
tünk haza. Az eredményhirdetés után egy könyvtártú-
rán is részt vehettünk, majd az eseményt Petruska
András minikoncertje zárta.

Ez a verseny bebizonyította, hogy hibás az az elképze-
lés, miszerint a mai fiatalok nem olvasnak. Az olvasási szo-
kások változnak ugyan, de az olvasás sosem fog kimenni
a divatból.

Hálával tartozunk a szervezõknek és mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nagyszerû verseny
létre jöhetett. Köszönöm két csapattársamnak a kitartó és
lelkiismeretes munkát, és mentorunk Balázs Ibolya
könyvtáros segítségét.
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Iskolánk szemicentenáriu-
mi ünnepségsorozatába illesz-
kedett az „Erdély és a Bolyaiak”
címet viselõ vetélkedõnk 2017
tavaszán. Ha úgy tetszik, nem
is ez volt a program debütálása.
Más címmel ugyan, de 2016-
ban is megszerveztük ezt a já-
tékot házon belül, a saját diák-
jaink számára az Összetarto-
zás Napja alkalmából. Annak
sikere sarkallt bennünket, ma-
gyar szakos tanárokat arra,
hogy 1 évvel késõbb, méltóbb

szervezésben és nagyobb merítési körrel – már ami a
résztvevõket illeti – újra elõálljunk az ötlettel.

A kétfordulós versenyre egyrészt a megye középiskolá-
inak, másrészt a magyarországi, Bolyai nevét viselõ kö-
zépiskoláinak 4 fõs csapatait hívtuk meg. Végül 7 oktatási
intézmény fogadta el a meghívást, így vendégül láthattuk
„Drakuláékat” (Salgótarján, Madách I. Gimnázium), „A
váci bárdok” nevet választókat (Váci Mihály Gimnázium,
Bátonyterenye), a salgótarjáni Táncsics SzSzCs csapatát,
illetve a Bolyai középiskolákból jelen voltak a budapestiek,
az ócsaiak, a kecskemétiek és a szombathelyiek. Iskolánk
tanulói versenyzõként nem vettek részt, de a 11. A osztály
néhány lelkes diákja nélkül aligha lehetett volna gördülé-
kenyen megszervezni a vetélkedõt.

Játékos verseny, Bolyai nevében

Zsibói Gergely 
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Majd három órán át tartott a küzdelem, amelyben a
versenyzõknek bizonyítaniuk kellett tudásukat Erdély
földrajza, történelme és irodalma terén. Elõzetes feladat-
ként pedig az egykori Erdély 1-1 vármegyéjét kellett be-
mutatni prezentáció formájában. A verseny meglepõen
színvonalas volt, ami a diákok felkészülését (no meg a fel-
készítõ tanárok munkáját) dicséri. A legjobban a Madách
Imre Gimnázium csapata szerepelt, így a legszebb könyv-

jutalmak õket illették, de támogatóinknak köszönhetõen
senki sem távozott üres kézzel. 

A játék sikere az elmúlt két évben arról gyõzött meg
bennünket, hogy hagyományt kell teremtenünk, s ha-
sonló játékos vetélkedõkben meg kell próbálni feltérké-
peztetni diákjainkkal a Kárpát-medence magyar tájai-
nak múltját és jelenét. Ezért bizton ígérhetem: folytatá-
sa következik!

Az 50 éves jubileum jegyében iskolánk biológia -
kémia - földrajz tanári munkaközössége természetis-
mereti vetélkedõt rendezett megyénk középiskolásai
számára. Iskolánk csapatán kívül részt vett a balassa-
gyarmati Balassi Bálint Gimnázium, a Borbély Lajos
Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Madách Imre
Gimnázium 3 csapata, a Stromfeld Aurél Szakgimná-
zium és Szakközépiskola, az Uzoni Péter Gimnázium
és a Váci Mihály Gimnázium. A 2016. november 11-én
megrendezett eseményen 12 csapat diákjai mérték
össze tudásukat. A versenyt a gimnázium mellett a

Bükki Nemzeti Park, a Nógrád - Novohrad Geopark és
a Mozaik Kiadó támogatta. 

A feladatokat elõzetes plakátkészítésbõl, színes totó-
ból, kísérletezõs laborfeladatokból, rejtvényekbõl, fejtö-
rõkbõl, villámkérdésekbõl, fajismeretbõl, képkirakók-
ból, saccolós feladatból és játékos szerepekbõl állítot-
tuk össze. A feladatok között szerepeltek kihalt vagy ki-
halófélben lévõ fajokkal, közvetlen természeti környe-
zetünkben tapasztalható gondokkal, a háztartásunk-
ban kiküszöbölhetõ problémákkal kapcsolatos kérdé-
sek, melyek a tudatosabb természetvédõ magatartás
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kialakulását segíthetik elõ. Fontosnak tarjuk felhívni a
figyelmet az ember felelõsségére, és a felnövekvõ nem-
zedék nevelésére, ami a jövõ környezet megóvásának
záloga lehet.  

Az izgalmas és jó hangulatban telt napon minden
résztvevõ gyakorlati tapasztalatokat szerezhetett a
versengésbõl. Többet tudtak meg iskolánkról, váro-
sunkról, a Földrõl és a környezet védelmérõl. 

A vetélkedõt a „Vándorvesék a világ körül” nevû is-
kolánk csapata nyerte meg. A 2. helyezést a balassa-
gyarmati Balassi Bálint Gimnázium „ATP” csapata érte
el, a Stromfeld Aurél Szakgimnázium és Szakközépis-
kola „Bioszbogyók” nevû csapata, 3.helyen végzett. 

Gedeon Hajnalka
munkaközösség vezetõ

Nem mindennapi ese-
ményre került sor a Salgótarjá-
ni Bolyai János gimnáziumban
2017. március 25-én, szomba-
ton.

Miután harmadszor is isko-
lánk diákjai nyerték meg az an-
gol-magyar két tanítási nyelvû
középiskolák országismereti
versenyét az elõzõ év áprilisá-
ban Budapesten, a Budai Kö-
zépiskolában, harmadik alka-
lommal rendeztük meg a Bo-
lyaiban ezt a vándorversenyt.

Több mint három hónapig
tartó szervezés és elõkészítés után, – amibõl a Salgótarjá-
ni Bolyai János Gimnázium minden angol nyelvszakos ta-
nára kivette a részét – szombaton délelõtt 10 órakor mag-
kezdõdött a megmérettetés. Az ország különbözõ pontja-
iról érkezõ 25 diák mérte össze nyelvi és országismereti
tudását. Többek között érkeztek Gyõrbõl, Sárospatakról,
Székesfehérvárról, Budapestrõl.

Már 14. alkalommal került sor erre a célnyelvi civilizá-
ciós vetélkedõre, amelynek mindig az elõzõ évben nyer-
tes diákok iskolája ad otthont. Minden alkalommal más-
más történelmi korszakot jelölnek ki a szervezõk – most
az 1970-es évek kultúrája, politikai élete, irodalma, zenéje,
divatja, sportja és tudományos élete szolgáltatta a témát. 

A nap folyamán, elõször hallásértési feladatokat ol-
dottak meg a versenyzõk, azután írásbeli teszt követke-
zett. Majd ebéd után az elõzetesen elkészített jeleneteket
adták elõ, melyekben a háromfõs csapatok a színpadon
mutatták be az 1970-es évek egy-egy híres emberét, tör-

Mesterhármas a Bolyaiban – 
országos célnyelvi civilizációs vetélkedõ

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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ténelmi vonatkozású eseményét, vagy a korszakra jel-
lemzõ jelenetet. 

Szinte kivétel nélkül, minden elõadás magas szintû an-
gol nyelvi tudásról tanúskodott, gyakran a helyre jellemzõ
tájszólást is bemutatva. Az elõadások témaválasztásukban
változatosak voltak, (pl. Bob Dylan élete, a nõk helyzete az
amerikai társadalomban, az IRA, Waczak szálló), sokszor
humorral fûszerezve. 

A zsûriben helyet foglalt az elõzõ évi gyõztes diákcsa-
pat két tagja – Oravecz Ákos és Tamás Gergely, Hegedûs
Krisztián – a gimnázium angol-földrajz szakos tanára,

Luke Skeen – az iskola anyanyelvi angol tanára. A zsûri el-
nöke – Dr. Vermes Albert, az Eszterházy Károly Egyetem
egyetemi docense volt Egerbõl. 

Az elnök az értékeléskor elmondta, hogy nagyon
színvonalas rendezvényen vehetett részt és nagysze-
rûnek tartja, hogy ez a 14 évvel ezelõtt, az Ady Gim-
náziumban, Debrecenben elindított kezdeményezés
még mindig él.

A szoros versenyben, a végeredmény szerint a vándor-
serleget a következõ egy évben a Kõrösi Csoma Sándor Két
Tanítási Nyelvû Baptista Gimnázium Budapesten birtokol-
ja. A gyõztes csapat tagjai: Fellegi Benjámin, Kis Boglárka,
Kári Dominik és Sywa Petra. Felkészítõ tanáruk: Jolánkai
Máté. A második helyen a Comenius Iskola csapata vég-
zett Székesfehérvárról. A csapat tagjai: Gyügyi Martin,
Tóth Benedek, Szabó Ádám. Felkészítõ tanáruk: Tõzsér
Katalin. Harmadikok lettek a Gyõri Krúdy Gyula Gimnázi-
um tanulói. Pál Bianka, Tóth Alexandra, Hosztafi Gergely,
Némedi-Tóth Eszter Lídia. Felkészítõ tanáruk Tóth Etelka.

A következõ tanévben Budapesten a Kõrösi Csoma
Sándor Két Tanítási Nyelvû Baptista Gimnáziumban foly-
tatódik ez a szép hagyomány, ahol iskolánk csapata újra
versenyezhet.
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Cum Deo pro patria et liber-
tate (Istennel a hazáért és a
szabadságért). A Rákóczi-sza-
badságharc alapvetõ céljait fo-
galmazta meg ez a kuruc zász-
lókra került mondat. És jele-
nünkben ugyanez a jelmonda-
ta az 1989-ben alakult Rákóczi
Szövetségnek, melynek célja a
Kárpát-medencei magyarság
sokoldalú támogatása hosszú
távú megmaradásáért folyta-
tott küzdelmében, valamint II.
Rákóczi Ferenc nagyságos feje-

delem szellemi örökségének népszerûsítése. Az anyagi se-
gítségnyújtás mellett kiemelkedõen fontos a szomszédos
országokban kisebbségben élõ magyarság oktatásügy-
ének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-meden-

cei magyarság összetartozás-tudatának erõsítése. A Rákó-
czi Szövetség budapesti központi irodája és Kárpát-me-
dence szerte mûködõ közel 490 helyi szervezete révén
gazdag programsorozatot valósít meg minden évben.

E programsorozat része az esztendõnként október 21-
22-23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordu-
lóján megrendezett Gloria Victis (Dicsõség a legyõzött-
nek) történelmi vetélkedõ. A rendezõk nem véletlenül vá-
lasztották ki a helyszínt. A Budapesti Mûszaki Egyetem
Gellért téri Duna parton lévõ központi épülete az 1956. ok-
tóber 23-i tüntetés kiindulópontja volt. Úgy is mondhat-
nánk, hogy az akkori mûegyetemisták voltak a forradalom
kovásza.

A Rákóczi Szövetség legnagyobb rendezvénye a forra-
dalmat elindító magyar ifjúságnak állít emléket. Több
mint ezer határon túli és magyarországi fiatal, valamint to-
vábbi több száz ünneplõ részvételével szervezett rendez-
vénysorozat az 1956-os forradalomra és szabadságharcra

Dicsõség a legyõzöttnek

A 21. Gloria Victis történelmi vetélkedõ – 2016. okt. 21-22-23.

Sóvári László 



való közös emlékezéssel kívánja erõsíteni a részt vevõ Kár-
pát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetartozás-érzé-
sét. A Kárpát-medence egész területérõl érkezõ, magyar di-
ákszervezetek által delegált egyetemista-fõiskolás résztve-
võk számára az ifjúsági találkozó keretében filmvetítést,
elõadásokat, ismerkedési lehetõségeket biztosítanak a
szervezõk. Az itt kialakuló kapcsolatoknak és közös gon-
dolkodásnak a Szentendrei Fõiskolás Táborban biztosít a
Rákóczi Szövetség további lehetõséget.

E hatalmas, sok embert megmozgató Gloria Victis ren-
dezvény legünnepélyesebb és legfelemelõbb pillanatai az
okt. 22-i rendezvénysorozat részei: a mûegyetemi ünnep-
ség, a fáklyás felvonulás a Duna partján a Bem-szoborig,
és a Bem téri koszorúzás. Része lenni ennek a hatalmas
fáklyás felvonulásnak, érezni, tapintani a történelmi leve-
gõt azon az útvonalon, ahol 1956-ban is vonultak a tünte-
tõk, semmivel sem összehasonlítható, ünnepi közösségi
érzés! Csodálatos látni a menetet vezetõ Csepel teherautó-
kat rajtuk a lódenkabátos, pufajkás „forradalmárokkal”.
Az újraélt dicsõséges történelmi napok misztikus csodája
ez! S az összetartozás-érzésé!

Ezen óriásrendezvény egyik része a középiskolások
történelmi versenye, amely minden évben adott történel-
mi korszak, téma köré szervezõdik. A 2016/2017. tanév-
ben ez a téma a 60. születésnapját ünneplõ 1956-os forra-
dalom és szabadságharc volt. 170 háromfõs csapat indult a
Kárpát-medencébõl, az elsõ forduló mindig egy itthon
megoldható, sok-sok kutatómunkát igénylõ feladatlap
megoldása, a középdöntõbe a legjobb 60 csapat jut be. Eb-
ben az évben mi, salgótarjáni bolyaisok nagy áttörést ér-
tünk el ebben a versenyben, 9 csapatunk is bejutott a kö-
zépdöntõbe. Õk a következõk:

1. Czene Martin, Kiss László Marcell, Petik Lajos 10. d.
Az elsõ fordulóból és a középdöntõbõl is a legjobb
pontszámmal jutottak tovább. A döntõben pedig az
5. helyezettek lettek. Jutalmul felkészítõ tanárukkal
együtt részt vehettek a felvidéki és dél-lengyelországi
kiránduláson.   

2. Simon Gréta, Takács Gabriella, Torják Kitti 10. d. Az
elsõ fordulóból az 5-6. pontszámmal jutottak be a kö-
zépdöntõbe, ahol a mieink között a 2. legjobb ered-
ményt, a 17. helyezést érték el. 

3. Kotroczó Dorka, Tuza Tímea Boglárka, Waldberg
Viktória 9. d. Az elsõ fordulóból a 26. helyen jutottak
a középdöntõbe, s itt 21.-ek lettek.

4. Prém Dorián Bence 11. d, Somoskõi Soma, Tóth Szi-
lárd Hunor 11.a. Az elsõ fordulóból a 61. helyen kerül-
tek be a középdöntõbe, ahol a 23. helyezést érték el.

5. Ottmár Ádám, Szabó Amanda, Szõke Bálint 11. d. Az
elsõ fordulóból a 32. pontszámmal kerültek be, a kö-
zépdöntõben a 25. helyezést érték el.

6. Békési Bernadett 10. d, Kun Levente László 11. a, Var-
ga Petra 10. d. Az elsõ fordulóból az 5-6. helyen jutot-
tak be, a középdöntõben a 30. helyezettek lettek. 
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Csepel teherautók a menet élén

Az újraélt tüntetés



7. Filkor Egon, Fiser Márk, Torák Kristóf 9. d. 18. helyen
jutottak a középdöntõbe, ahol a 40. helyezést érték
el.

8. Balázs Zoltán, Parádi Napsugár Ajándék, Szabó
Daniella 9.d. 31. helyen jutottak a középdöntõbe,
ahol 47. helyen végeztek.

9. Mester Viktória, Szecskõ Fanni, Veszelovszki Vivien
10. d. A 7. helyen jutottak a középdöntõbe, ahol a 60.
helyen végeztek.

Felkészítõ tanáruk Sóvári László.

2016. okt. 23-án a Mûszaki Egyetem dísztermében
megrendezett döntõ 10 elsõ csapata meghívást kapott egy
felvidéki és lengyelországi útra, amely 2016. november 10-
13. között valósult meg. A diákok és felkészítõ tanáraik
többségében az anyaországból érkeztek, de a tíz csapat
között volt egy délvidéki, egy erdélyi és egy felvidéki is. A
Rákóczi Szövetség részérõl Katona Csilla és Molnár Móni-
ka kísérték a csoportot. Szlovák és lengyel nyelvtudásuk
biztosította a program gördülékenységét.

Csütörtök reggel a budapesti Millennium Hotel bejára-
tától indult a busz. Elsõ megálló a festõi környezetben el-
terülõ Selmecbánya volt. Szûkebb hazánk írója, a „nagy
palóc”, Mikszáth Kálmán sorai a mai napig érvényesek a
városra és környezetére: „Uraim, ha a pokolban egyszer
az a gondolatjuk támadna az ördögöknek, hogy várost
építsenek, az bizonyosan olyan lenne, mint Selmecbánya.
[…] Nyájas olvasó, ki még nem jártál e görbe országban,
képzelj magadnak háromezer hegycsúcsot, ugyanannyi
völgykatlant, egy tucat sziklát, mely sûrûn be van építve
mindenféle alakú házakkal, melyeknek elsõ része sokszor
háromemeletes, míg ellenben a háta szerényen odalapul a
hegyhez” (Az aranykisasszony). 

Elsõ programunk egy „beöltözõs” nemesfémbánya-lá-
togatás volt: sisak, köpeny, lámpa alkotta a védõfelszerelé-
sünket. A mélységi túra során az idegenvezetõ elmondta,
hogy milyen szerkezetekkel és hogyan dolgoztak régen a
nemesfémbányászok. Ezt követõen a csoport megtekin-
tette a gyönyörû belvárost, ahonnan tovább indultunk Dél-
Lengyelországba. Már beesteledett mire Zakopanéba ér-
keztünk, abban az évben itt láttunk elõször havat. Egy ki-
adós esti séta a friss téli hangulatban, s jöhetett az elsõ éj-
szakai pihenõ egy emeletes faházban, amit egy apácarend
mûködtet.

Pénteken korán reggel indultunk Krakkóba, hogy részt
vegyünk az ott megrendezett lengyel nemzeti ünnep ren-
dezvénysorozatán. Évszázados idegen elnyomás és szét-
szóratottság után Lengyelország 1918. nov. 11-én nyerte
vissza függetlenségét. A nap egyik fõ programja egy ünne-
pi felvonulás volt, ami a Katedra Wawelska (Waweli Szé-
kesegyház) alatt vette kezdetét. Diákjaink elõször tapasz-
talhatták meg a lengyel nép irányunkban tanúsított szere-
tetét: az utca embere éljenezte a magyar küldöttséget,
rendkívül hálásak voltak, hogy a magyarok eljöttek ide ve-
lük ünnepelni. Az átvonuláson több magyar csoport is
részt vett, így a napsütötte Krakkó belvárosát ellepték a fe-
hér-piros és a piros-fehér-zöld színek. A délutáni program
keretében Wieliczkába látogattunk, ahol Lengyelország
egyik legrégebbi és legszebb sóbányája található. A közel
2,5 órás látogatás fõ attrakciója Szent Kinga kápolnája volt,
ahol a magyar királylány ereklyéi elõtt egy magyar nemze-
ti színekbe öltözött koszorút helyeztek el a diákok. Az
ebédet a sóbánya egyik éttermében fogyasztottuk el 130
méterre a földfelszín alatt. Estére visszatértünk Krakkó bel-
városába egy esti sétára a Ryneken.

A szombati nap krakkói városnézéssel kezdõdött,
melynek célja a város megismerésén túl a magyar emlé-
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A középdöntõ izgalmai a második sorban Torják
Kitti és takarásban Takács Gabriella (Gabka)

Koncentráció a díszteremben a döntõn



kek meglátogatása volt. Egy barátságos, magyarul jól tudó
idegenvezetõ kísérte a csoportot a Waweli Székesegyház-
ban, ahol a diákok megkoszorúzták Báthory István és
Szent Hedvig (Jadwiga) sírját. Ezt követõen megismerked-
tünk a waweli sárkány legendás történetével, majd meglá-
togattuk a Jagelló Egyetemet, a Posztócsarnokot és a Má-
ria Templomot is. A résztvevõk délután elbúcsúztak Len-
gyelországtól és elindultak Kassa felé.

Vasárnap reggel egy magyar ünnepi misével indult a
nap, amit Szent Erzsébet ünnepe alkalmából tartottak
meg a kassai Szent Erzsébet Székesegyházban. Az ünnep-
ség után egy vezetéses városnézõ sétára indult a csoport.
A jutalomút egy finom ebéddel zárult.

Kassától, Márai Sándor városától az író-költõ szobránál
búcsúztunk. Az állandóan fújó õszi szél sem tudott ben-
nünket a városnézéstõl eltántorítani. Ha benéztünk egy-
egy ház homlokzata mögé, igazat kellett adnunk
Márainak, aki jól ismerte városát: „Az igazi város szinte lát-
hatatlan volt, befelé épült, az utcasorok földszintes homlok-
zata mögött terült el. Ha benézett a vándor a bolthajtásos
kapuk egyikén, négy-öt házat látott az udvaron, amelyet
teleépítettek az unokák és ükunokák; ha egyik fiú megnõ-
sült, ragasztottak neki egy új szárnyat a meglevõ épületek-

hez. A város elrejtõzött a házak udvarain” (Egy polgár val-
lomásai).

A szobornál elmerengtünk a megdöbbentõ és szomo-
rú 2011-es statisztikai adaton. Az egykor magyar többségû
város lakosságának már csak 2,65%-a magyar. A 240 688
fõbõl 6382! „Valami folyton kiabál bennem, ha Kassára
gondolok” – írja egy helyen Márai. „Adjátok vissza, mert
az enyém, mert nem lehet lemondani róla. […] ott akarok
meghalni, ahol a Város kezdõdik, ahol a halottaim
feküsznek a dombok gödreiben, ahol emlékeim pihennek
a szobákban.” Milyen kegyetlen a történelem: „elmúltak
az aztékok is, majd csak lesz, ami lesz…” (Halotti beszéd)

A Gloria Victis történelmi verseny – azt hiszem – külön-
leges helyet foglal el a középiskolás tantárgyi tanulmányi
versenyek körében. Több szempontból is. Elõször is, mert
közösséget tud teremteni. Azzal, hogy a középdöntõ két
egymást követõ napon van, és a résztvevõknek a fõváros-
ban kell aludniuk, közben a Rákóczi Szövetség színházi és
koncertprogramot is szervez, hogy közös busszal me-
gyünk a szállodából az étkezések és a rendezvények szín-
helyére, ez mind-mind ismerkedésre ad okot, összehozza
a Kárpát-medence különbözõ iskoláiból jött diákokat és
tanárokat. A többszöri találkozás után már nemcsak ellen-
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A döntõbe jutott 10 csapat Krakkóban. A salgótarjáni Bolyai a kép felõli bal szélen. 
Czene Martin kezében a magyar zászló



felekként, hanem ismerõsökként tekintenek egymásra.
Nem beszélve a jutalomkirándulások együttutazásáról,
együttes élményeirõl, együttléteirõl. Másodszor, mert a
Rákóczi Szövetség a leggálánsabb rendezvényszervezõ.
Egy kis túlzással a többi verseny vagy az iskolának, vagy a
versenyzõ diáknak jelent plusz kiadást. Vannak olyan ver-
senyek, ahol a diáknak kell fizetnie a részvételi díjat. S ha
az iskolája nem tudja állni az utazási költséget, akkor ezt

is a szülei fizetik. Itt a költségeket a szervezõ állja. Har-
madszor: minden rendezvény neveli is a diákokat: haza-
szeretetre, magyar és európai hagyományaink megisme-
résére, ápolására, a Kárpát-medencei fiatalok összetarto-
zás-érzésének meglátására és erõsítésére. Nagy-nagy kö-
szönet ezért a Rákóczi Szövetségnek, és vezetõinek, Halzl
József elnök úrnak, Csáky Csongor fõtitkár úrnak és an-
nak a sok-sok munkatársnak, aki ezt a versenyt, illetve a
rendezvénysorozatot ennyire élvezhetõvé teszi diákok és
tanárok számára egyaránt.
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„Kassát szerettem és a verseket” (Ajánlás) 
Márai szobra Kassán a Mészáros utca végén 

a mi koszorúnkkal

Városnézés erõs szélben Kassán

Idén 24. alkalommal ke-
rült megrendezésre az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc emlékére a Gloria Victis
történelmi vetélkedõ. A ver-
senyen nemcsak a trianoni
Magyarország, hanem az el-
szakított területek (Erdély,
Felvidék, Délvidék, Kárpátal-
ja) magyar középiskolás diák-
jai is részt vehettek. Ez a lehe-
tõség nagyban hozzájárult a
magyarságtudatunk ápolásá-
hoz, megõrzéséhez.

A verseny érdekessége, hogy az elsõ forduló fel-
adatlapját már az elõzõ (2015-ös) tanévben meg kel-
lett oldanunk, majd végigizgulni egy egész nyarat,
hogy 2016. szeptember 12-én kiderülhessen az ered-
mény.

A bolyais diákok rátermettségének köszönhetõen
az összes csapatunk továbbjutott a középdöntõbe,
aminek megrendezésére Budapesten került sor októ-
ber 21-23. között. Jómagunk 8 csapattal és Sóvári
László tanár úrral bizakodva vágtunk neki a hétvégé-
nek. A jó hangulatban eltöltött busz- és villamosút
után örömmel foglaltuk el szobáinkat a Hotel Millen-
nium épületében.

Az elfogyasztott vacsora után azonnal kezdetét vette a
színes program. Elõször a Klebelsberg kúriába látogattunk
el, ahol megtekinthettük a kiállítást, illetve a számunkra
megrendezett Gloria Victis címet viselõ táncházi elõadást.
A mûsor után Hegedûs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zon-
goramûvész koncertjére látogattunk el a BME épületébe.
Mondanom sem kell, hogy ezután mindannyiunk számá-
ra jólesett, hogy fellélegezhettünk, aludhattunk egy jót a
másnap tartandó középdöntõ elõtt.

A gyors reggeli és kávé után többé-kevésbé kipihenten
(nem mintha éjszaka a török-magyar meccset néztük vol-

Gloria Victis 2016

Somoskõi Soma



na) újra buszra szálltunk és elindultunk a BME épületébe.
Az utolsó perceket is tanulással töltöttük, mindenki a jegy-
zeteit olvasgatta. Természetesen sosem lehet eleget
készülni egy ekkora lélegzetû témából, mint 1956 és követ-
kezményei, tehát mondhatni jogosan háborodtunk fel,
amikor eltetették velünk füzeteinket, könyveinket és ki-
osztották a feladatlapokat.

Két óra állt a rendelkezésünkre, hogy a 6 feladatot min-
dent beleadva megoldjuk. Úgy hiszem, hogy csapatunk-
nak nincs semmi szégyellnivalója a végeredmény miatt, a
rengeteg felkészülésnek hála sorra ugrottuk át nehezebb-
nél nehezebb akadályokat, nemegyszer hibátlanul. A má-
sodik óra elteltével fáradtan hagytuk el a termet.

A folyosón mindent megbeszéltünk Sóvári tanár úr-
ral. Mint utólag kiderült, a tanárok programja sem volt
kevésbé izgalmas, mint a miénk. Ugyanis õk egy bor-
kóstolón vehettek részt, ismerkedhettek, barátkozhat-
tak egymással.

Miután mindent letisztáztunk, elfogyaszthattuk az
ebédet és némi szabadidõ után azonnal kezdetét vette
az ünnepség. Õszintén megmondom, hogy lenyûgö-
zött, amit láttam. A százéves évforduló emlékére kitett
magáért a szervezõbizottság. A szemeinkbe könnyeket
csaló megnyitóbeszéd után megkoszorúzták az emlék-
táblát, majd még élõ 56-osok beszédeit hallgathattuk.
Érdekesség volt számomra, hogy nemcsak kis-magyar-
országiak, hanem délvidékiek, erdélyiek is mesélhettek
az emlékeikrõl.

A tökéletesre sikeredett mûsor után megkezdõdött
a fáklyás felvonulás a Bem térre. Szerencsénkre mind-

hármunknak sikerült egy-egy fáklyát és karszalagokat
keríteni, amikben igazi kis forradalmároknak érezhet-
tük magunkat. A beszélgetéssel, énekléssel töltött út
végén már az estébe hajolva érkeztünk meg célunk-
hoz, a Bem szoborhoz. Itt szemtanúi lehettünk a meg-
emlékezésnek és a koszorúzásnak.

Az eseménysor végeztével természetesen nem ta-
lálta meg csoportunk a számára kijelölt buszt, úgy-
hogy egy erdélyi diáksereggel kényszerültünk elutaz-
ni a vacsoránk színhelyére. Könnyen beszélgetésbe
elegyedtünk velük, és így gyorsan eltelt az amúgy
hosszadalmas út.

Vacsoránk végeztével ismételten nyugovóra tértünk és
magától értetõdõ, hogy ezalatt nem az éjfélig tartó kártyá-
zásra kell gondolni.

Reggel egy jó erõs kávéval indítottuk ismét a na-
punkat, ami immár az utolsó volt a verseny keretében.
A pakolás után újra buszra szálltunk, hogy eljussunk
a BME épületébe, ahol az utolsó forduló zajlott. Sajnos
a mi csapatuk nem jutott be, de iskolánkat képvisel-
hette a Petik Lajos, Kiss László Marcell és Czene Mar-
tin alkotta csapat. Nyilvánvalóan mind szorítottunk
nekik. Hála az igyekezetünknek, illetve az õ felké-
szültségüknek, végül ötödik helyen zárták a versenyt,
és nyertek egy lengyelországi utat is.

A díjkiosztó után elindulhattunk haza, fáradtan, kime-
rülten, de mind elégedetten és büszkén. Minden bolyais
résztvevõ nevében mondhatom, hogy számunkra mara-
dandó emlékeket okozott a 2016-os Gloria Victis történel-
mi vetélkedõ.
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A 2016/17-es tanévben so-
kadszorra került megrendezésre
az Arany Dániel Matematikaver-
seny (vagy becenevein „arany-
dani”, „szörnyen nehéz ver-
seny”, „kis oktv”) a Bolyai Mate-
matika Társulat szervezésében.
A versenyt 9. és 10. évfolyamo-
soknak rendezik; mindkétszer
boldogan indultam, tanultam és
egészen az országos döntõig ju-
tottam, ahol a 25. és 30. helyeket
zsákmányoltam. 

Kicsit szégyellem magam, hiszen sosem gondol-
kodtam el ez idáig, hogy ki is pontosan Arany Dáni-
el, és szerintem nagy valószínûséggel e sorok olvasó-
ja sem tudja a kérdésre a választ, talán csak sejti,
hogy „matematikus”. Sõt, bevallom, ezt a részt is
utólag szúrom be ide, egyfajta bocsánatkéréssel egy-
bekötött tiszteletadásként Arany Dánielnek (1863-
1945). A pesti születésû középiskolai matematikata-
nár komoly tudományos munkássággal rendelke-
zett, biztosítási matematikával és játékelméleti prob-
lémákkal is foglalkozott, azonban legnagyobb sike-
reit tanárként érte el; középiskolai folyóiratot alapí-
tott és számos oktatókönyvvel segítette a kor mate-

Az Aranydaniról

Kiss László Marcell



matikaoktatását. Méltán érdemel meg egy róla elne-
vezett versenyt.

A verseny lebonyolítása szinusztól kotangensig meg-
egyezik az OKTV-ével; 3 forduló, fordulónként 5 feladat és

szintén 5 óra a kidolgozásukra. Az elért pontszámunk
függvényében dõl el a továbbjutás az elsõ és a második
fordulóban; ha a pontszámunk nagyobb a szükséges mi-
nimum konstans függvényénél, igaz ránk az egyenlõtlen-
ség, örülhetünk, továbbjutottunk. Szerencsére ez nekem
mindig sikerült, folytathattam az egyenlõtlenségekkel való
küzdelmet.

Az elsõ két forduló az iskolákban, a harmadik Bu-
dapesten, az Edutus Fõiskolán zajlik. Több óra tö-
mény izgalom. A feladatok, a problémák megoldása
utáni vágy teszi õket azzá. Minden fogalmi háttér
megvan hozzájuk, csak egy jó ötlet kell, egy eddig is-
meretlen szemléletmód, amellyel bizonyítani lehet
egy állítást, avagy éppen megalkotni egyet; az ötlet pe-
dig bármelyik pillanatban lepottyanhat a semmibõl.
És ha tényleg helyes, az felejthetetlen, örömteli érzés;
olyannyira, hogy szinte függõvé tesz. Márpedig ez egy
függõség, amely végre hasznos, hozzátesz egy kicsit
egész életünkhöz, fejleszti memóriánkat, logikánkat
és kreativitásunkat is egyben.

Próbáljátok ki, csak egy feladatsor, nem lesz belõle baj!
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Arany Dániel (1863-1945)

2016-ban 33. alkalommal
került meghirdetésre a nagy
hagyományú és ismert Bu-
gát Pál Országos Középisko-
lai Természetismereti Mû-
veltségi Vetélkedõ. Mivel e
verseny egy komplex termé-
szetismereti vetélkedõ, ezért
rendkívül széles témakörben
kellett megfelelnie az indu-
lóknak: „Hideg? Meleg? A hõ-
mérséklet szerepe az anyag
fejlõdéstörténetében: a fizi-
kai, a kémiai valamint a bio-

lógiai és a földrajzi folyamatokban”
Iskolánk egyetlen csapattal jelentkezett (Tóth Szi-

lárd Hunor, Sütõ Martin és Somoskõi Soma). A 2016
áprilisában megrendezett elõdöntõre Budapesten, a
TIT Stúdió Egyesület székházában került sor. A 3 órás
írásbeli feladatot összesen 96 csapat (288 diák) írta

Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti
Mûveltségi Vetélkedõ 2015/2016

Somoskõi Soma 



meg. Ebbõl az elsõ húsz csapat került be az országos
döntõbe.

Nagyon boldogok voltunk, mikor megtudtuk, hogy
a 8. helyet megszerezve képviselhetjük iskolánkat a
döntõben, hisz ez nagy felelõsséggel járó feladat. Ez-
után meghívást kaptunk a 2016 augusztusában hely-
színt biztosító Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakgimnáziumba.

Jól hangulatban indultunk el Salgótarjánból, hisz
tudtuk, hogy egy remek hosszúhétvégében lesz ré-
szünk. Kísérõtanárunk Berencsikné Gedeon Hajnalka
tanárnõ, segítségére nyugodtan támaszkodhattunk
egész idõ alatt.

Az ünnepélyes megnyitó után pár órával sor került
az írásbeli fordulóra, majd másnap délelõtt a laborgya-

korlatokra. Délután kirándulni mentünk a Kékesre,
amit én különösen élveztem nemcsak a gyönyörû ter-
mészet, hanem az ugyancsak említésre méltó lányok
társasága miatt is.

Esténként elõadásokkal tették színesebbé a progra-
mot. Kémia, biológia és fizika kísérletek sorát láthat-
tuk.

Az utolsó nap a szóbeli fordulóval folytatódott, amit
Dr. Szerényi Gábor zsûri elnök vezetett. A szórakozta-
tó feladatok megoldásával 80 pontot lehetett összesen
elérni.

Sajnos csapatunknak nem sikerült bejutnia az ez
után következõ Grand Finale-ba, hisz a 2015/16-os
tanévben a 9. hely megszerzése ehhez kevésnek bizo-
nyult. De mi azért nem csüggedtünk el! A 2016/17-es
tanévben újra indult csapatunk és az elõkelõ 4. helyen
végeztünk, amely a Kárpát-medence több más közép-
iskolájával és a határon túli csapatokkal megmérkõz-
ve kimagasló eredménynek számít.

A díjkiosztó végeztével még egy fagylaltra meghí-
vott bennünket tanárnõ, amit ezúton még egyszer
megköszönök neki csapatunk nevében. Remélem,
hogy a jövõben lesz még a Bolyainak nemcsak három,
jóval több tettre kész fiatalja, aki indul ezen a verse-
nyen!
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Errõl a táborról Bagyinszki
Boglárka tanárnõtõl hallottam
elõször tavasszal. Az õslényku-
tatás és a nomád körülmények
gondolata azonnal magával ra-
gadott. A természet, a tudo-
mány és a kempingezés har-
monikus szintézisére számítot-
tam és egy pillanatig sem csa-
lódtam. 

Az esemény nagy múltra te-
kint vissza. Több mint har-
minc alkalommal került meg-
szervezésre különbözõ lelõhe-

lyeken, idén Kozárd község adott otthon a tábornak.
A munka három helyszínen zajlott barátságos, 4 és fél

órás mûszakokban. Tehát csupán a reggel nyolc óra és fél
egy közötti intervallum volt beosztva, a többi tetszés sze-
rint volt kitölthetõ. Az elsõ állomást neveztük a „Bányá-
nak”. Hozzájuk csatlakoztam elsõ nap. Itt zajlott a megfe-
lelõ kõzetréteg kézi kitermelése és elszállítása. A többi
helyszínen az innen zsákmányolt anyagot dolgoztuk fel.

A második napon az „iszapoló brigád” lelkes tagjává
váltam. A kifejtett köveket egy éjszakára hidrogén per-

oxidba áztattuk, majd szitákon mostuk. A hét többi részét
fõként itt töltöttem.

A harmadik alkalommal a válogatókhoz csatlakoztam.
Nagyítószemüvegekben különítettük el a csonttöredéke-
ket a kagylóktól és a kavicsoktól. Elsõsorban rágcsáló foga-
kat kerestünk, de számos béka csigolyát, halszálkát is ta-
láltunk.

A délutánonként bebarangoltuk a környéket, társasjá-
tékokkal töltöttük az idõt. Este pedig összegyûltünk a tá-
bortûz mellett. Rengeteg élménnyel, tudással gazdagod-
tam. Minden diáktársamnak ajánlanám.

Õslénytani kutatótábor Kozárdon 2017

Koronczi Klára
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„Az igazság akkor is létezik,
ha tagadják”. George Orwell
erõs mondatainak egyike ez a
kommunista rendszerek lénye-
gérõl: minden megvalósult
szovjet típusú bolsevizmus ha-
zugságrendszer, s mint ilyen,
tagadja az igazságot. De attól
az még létezik. Ezt tudták a for-
radalmárok 1956-ban. 

S annak érdekében, hogy ez
a hazugságrendszer ne leple-
zõdhessen le, a kommunista ve-
zetõk minden eszköz bevetését

megengedhetõnek tartották. Elrettentésül a fegyvertelen,
sokszor teljesen ártatlan emberekre leadott sortüzeket is.
„Más tekintetben ez a harc igénybe veszi a proletárdiktatúra
minden eszközét: az elnyomást, az internálótáborokat, a
bûnügyi eljárást, a börtönt és a halálbüntetést is…” (Kádár
János). „…a mi karhatalmunk olyan, hogy lelövi mindazo-
kat, akiket kell” (Uszta Gyula). Vagy amit a tárgyalásra Bu-
dapestre érkezett Steigerwald Ottó vezette salgótarjáni mun-
kásküldöttségnek mondott Marosán György: „Mától kezdve
nem tárgyalunk veletek, mától kezdve lövünk!”

Ötvenhat vonatkozásában a sortûz fogalma az álta-
lánosan bevettõl (és a katonai terminológiától is) eltérõ-
en használatos. Az ötvenhatos irodalomban sortûzön
nem a tömeggel szemben kivezényelt fegyveres alaku-
lat parancsra megkezdett tüzelését értik, a kifejezés en-
nél sokkal tágabb értelemben használatos. Sortûznek
neveznek minden olyan cselekményt, amikor egy fegy-
veres egység (vagy annak egy része) nem egyértelmû-
en harci körülmények között (nem egyértelmûen fegy-
veres támadás elhárításának céljával), parancsra (eset-
leg parancs nélkül) tüzet nyitott egy kisebb vagy na-
gyobb tüntetõ vagy különbözõ követeléseket hangozta-
tó, de fegyverrel (talán csak látszólag) nem rendelkezõ,
nem nyilvánvaló támadási céllal fellépõ csoportra.
Ezért az események elemzése, ismertetése során sor-
tûznek tekinthetõ minden olyan tömeggel (vagy a tö-
megben lévõ egyes emberrel) kapcsolatos fegyverhasz-
nálatot, amikor arra nem konkrét és nem egyértelmû
harci cselekmények során került sor; amikor egy regu-
láris (vagy félreguláris) fegyveres alakulat használt
fegyvert (pisztolyt, géppisztolyt, kézigránátot, tank-
ágyút, harci repülõgépet stb.) fegyvertelen emberekkel
szemben. Ilyen értelemben tehát ez gyilkosság, hábo-
rús bûntett.

SORTÜZEK 1956
Budapest, Kossuth tér okt.25. - Mosonmagyaróvár okt.26. - Salgótarján dec.8.

Történelmi verseny 2016.

Sóvári László

A Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
épülete ma. Az emlékjelet az Országházban

megrendezett verseny döntõjének résztvevõi és
szervezõi közösen koszorúzták meg.

A Kossuth téri sortûz áldozatainak emlékjele a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

falán. Kampfl József szobrászmûvész és Callmeyer
Ferenc építészmérnök közös munkája.



És itt ez az utolsó szócsoport igen fontos: fegyvertelen
emberekkel szemben. A hatalom brutalitása nem ismert
kegyelmet. Október 25-én a Kossuth téren kb. 200 halálos
áldozat, egy nappal késõbb Mosonmagyaróváron kb. 107
halálos áldozat és 230 sebesült, December 8-án Salgótar-
jánban kb. 131 halott és 150 sebesült. Csak ebben a három
sortûzben 438 halott.

A POFOSZ (Politikai Foglyok Országos Szövetsége)
Nógrád megyei és Gyõr-Moson-Sopron megyei Szerveze-
te a salgótarjáni és mosonmagyaróvári középiskolások

számára Sortüzek 1956 címmel történelmi vetélkedõt írt
ki. Ennek célja, hogy az 1956-ban sokat szenvedett két vá-
ros diákjai ismerjék meg egymást, találkozzanak egymás
városaiban, és ismerjék meg a két város forradalom alatti
történéseit, illetve találkozzanak a forradalom és szabad-
ságharc még élõ résztvevõivel, eddigi ismereteiket él-
ményszerûen, személyes átéléssel gyarapítsák, érzelmileg
elmélyítsék, és a tudásukat szellemi vetélkedõkön mérjék
össze. 
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Rieger Tibor: Jézus levétele a keresztrõl (1991). 
A háromalakos kompozíció helyi elnevezése:

Golgota.

Salgótarján dec. 8. A Nógrád megyei POFOSZ
képviseletében Bérczesi Mihályné elnök, Sulyok
László alelnök, megkoszorúzzák Szabó Tamás

alkotását. Az emlékpark központi részén a jézusi
pózt felvevõ bronz férfialakkal szemben egy
rusztikus andezitoszlop áll. Sulyok László és

Bérczesi Mihályné a mostani Sortüzek-verseny
koordinátorai és szervezõi is.

Salgótarjáni megyeháza, 
Asszonyi Tamás: A népakarat fája. 

A relief szalagján: „1956- ban ebben az épületben
alakult meg a Nógrád Megyei Nemzeti Bizottság 

és a Nógrád Megyei Munkástanács. 
Dicsõség a forradalom hõseinek”.

Az áldozatok névvel ellátott kopjafái, Rieger Tibor
Golgotája és háttérben a határõrlaktanya, ahonnan

gyilkos sortûz zúdult a tüntetõkre.
Mosonmagyaróvár, Gyász tér.



4 fõs csapattal lehetett nevezni. Salgótarjánban 8, Mo-
sonmagyaróváron 5 csapat nevezett. A vetélkedõ három
lépcsõbõl állt: elõször meglátogattuk és megismerkedtünk
egymás városával a sortüzek emléknapján. Mosonmagya-
róváron a Kühne Ede alapította Mezõgazdasági Gépgyár,
az Ipartelepen a Timföldgyár, a Kötöttárugyár (leromlott
állapotban, mint Salgótarján gyárai), az I. világháborús vö-
rösfenyõbõl épített hadifogoly-kápolna, majd pedig a
Gyász-tér, a sortûz emlékhelye, a városi múzeumban pe-
dig az ötvenes éveket és a sortüzet bemutató emlékkiállí-
tás – ezek voltak emléktúránk állomásai. A salgótarjáni Bo-
lyait 2016. okt. 25-26-án a lánycsapat (Simon Gréta, Takács
Gabriella, Torják Kitti, Veszelovszki Vivien) képviselte
ezen az úton. A Nógrád megyei POFOSZ alelnöke, Sulyok
László, az út szervezõje csak egyszerûen és családiasan
„Laci lányai”-nak nevezte õket. Az emlékezés a temetõben
kezdõdött, s onnan vonult a menet az Ipartelepre, a régi
határõrlaktanya elé.

December 8-án pedig a mosonmagyaróvári csapa-
tok, tanáraik és az ottani POFOSZ képviselõi tették tisz-
teletüket Salgótarjánban. Ilyen még nem volt: sem a két
város között, sem az ország más városai között. Az

1956-os sortüzek miatt megbélyegzett és sokat szenve-
dett két város lakói együtt, közösen idézték fel a múltat
és hajtottak fejet az ártatlan áldozatok emléke elõtt. A
tragédia, a fájdalom és a gyász így forraszthat össze, így
erõsíthet közösségeket, és adhat érzelmi, szellemi mu-
níciót a következõ idõszakokra, az újabb és újabb meg-
emlékezésekhez. Mert a múltat nem szabad elfelejteni,
még inkább nem szabad eltörölni. Abból tanulni kell:
okos ember módjára. A Bányamúzeum, a salgói és a
somoskõi vár, a somoskõi vár alatti aradi vértanúk em-
lékmû, a Dornyai Béla Múzeum, Kazár faluházai és
népviselete – ezek voltak a mosonmagyaróvári csoport
városismereti állomásai. Közben rájöttünk, hogy nem-
csak az 1956-os sortüzek kötnek össze bennünket, ha-
nem Trianon is. Megdöbbentek azon, ami Somoskõúj-
faluval történt. A trianoni békediktátum Somoskõt So-
moskõújfaluval együtt az újonnan létrejött csehszlovák
államnak juttatta. De a Somoskõújfaluban birtokos Dr.
Krepuska Géza gégészprofesszor és lokálpatrióta társai
elérték (egy francia antanttiszt életmentõ mûtétéért
cserébe), hogy a Nagykövetek Tanácsa 1923. április 23-
án Magyarországnak ítélje Somoskõújfalut, Somoskõt a
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bazaltbányával egyetemben (de a vár nélkül), és a
Medves-fennsík egy részét. A terület 1924. február 15-
én tért vissza Magyarországhoz. Dr. Krepuska Géza ne-
vét néhány éve már emléktábla õrzi a vár alatti park-
ban. A mosonmagyaróváriak is mesélhetnének hason-
ló történeteket, õk is megszenvedték Trianont is.

A második lépcsõfok a Mosonmagyaróváron és Sal-
gótarjánban lebonyolított városi forduló volt. Mindkét
városból a legjobb 3-3 csapat juthatott be a Budapesten
az Országház Vadász termében megrendezett döntõre.
A salgótarjáni versenyt decemberben bonyolították a
Stécé Kávéház különtermében. A verseny anyagát a
korszakot jól ismerõ, errõl több könyvet is író Sulyok
László állította össze. A mûsorvezetést pedig Simon La-
jos, a Salgótarjáni Közmûvelõdési Nonprofit Kft. igaz-
gatója vállalta. Feladatát olyan kiválóan látta el, hogy a
szervezõk a döntõ moderátorának is õt hívták meg.

A mi iskolánkból két csapatot is neveztünk. Mivel
nemrég szinte ugyanebbõl a témából kellett felkészülni
a gyerekeknek a Gloria Victis történelmi vetélkedõre,
adta magát a választás: a Gloria Victis két legjobban
szereplõ csapata induljon aprócska módosítással (egy-
egy negyedik ember). A verseny elsõ két helyét a
bolyais csapatoknak sikerült megszerezniük. 1. helyen
a Czene Martin, Judák Balázs, Kiss László Marcell, Pe-
tik Lajos 10. d osztályos csapatunk, 2. helyen pedig a Si-
mon Gréta, Takács Gabriella (Gabka), Torják Kitti,
Veszelovszki Vivien szintén 10. d osztályos csapatunk
végzett. A harmadik helyezés a Táncsics csapatának ju-

tott. Mi hárman mehettünk tehát a budapesti döntõre.
„Minden a Parlamentben dõl el” - írta a Nógrád Hírlap.

És 2017. február 25-én a kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapján a Parlamentben tényleg min-
den eldõlt. Szerencsére a mi javunkra: az országos ver-
senyrõl is elhoztuk az elsõ két helyezést ugyanúgy,
mint a városi versenyen. Magasan elsõ helyezett lett a
fiúcsapatunk, másodikak pedig „Laci lányai”. A felké-
szítõ tanáruk, Sóvári László természetesen igen büszke
volt remek teljesítményükre. Az csak hab a már egyéb-
ként is szép és ízletes tortán, hogy mindkét csapatnak
ez a második kiemelkedõ eredménye történelembõl or-
szágos versenyen. A fiúk [Czene Martin, Kiss László
Marcell, Petik Lajos] a Gloria Victis történelmi verse-
nyen országos 5. helyezést, a lányok [Simon Gréta, Ta-
kács Gabriella (Gabka), Torják Kitti] országos 17. helye-
zést értek el. 

Felemelõ volt, ahogy a Parlamentben a Vadász te-
rembe menet elhaladtunk a Kupolacsarnokban lévõ
Magyar Szent Korona mellett. Aztán a Vadász terem
freskói: Bölényvadászat, Etele megmenti Budát, Buda
és Attila küzdelme, Halászat a Balatonon a XV. század-
ban (a tihanyi bencés szerzetesek), Klissza, Trencsény
és Visegrád vára. A magyar múlt egy-egy fontos pillana-
ta nézett le ránk. Gróf Széchenyi István bölcsessége ju-
tott eszembe: „Tiszteld a múltat, hogy élhesd a jelent, és
munkálkodhass a jövõn”.
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A mosonmagyaróvári küldöttség Salgótarjánban 
a Galcsik fogadó elõtt

A salgótarjáni verseny izgalmas pillanatai.
Háttérben a bolyais lány- és fiúcsapat. 
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A 2016/2017-es tanévben
több évnyi szünet után ismét
kimagasló eredményeket értek
el „bolyais” diákjaink az OKTV
versenyen természettudomá-
nyos tantárgyakból.  Biológiá-
ból az OKTV döntõbe jutott és
23. helyezést ért el Koronczi
Klára 11. d osztályos tanuló,
Sütõ Martin Dániel 11. a osztá-
lyos tanuló pedig kémia tárgy-
ból az OKTV döntõben a 14.
helyet szerezte meg. 

A versenyre való felkészülés
komoly munka, és nagy kihívás diáknak, felkészítõ tanár-
nak egyaránt. Az OKTV mindkét tárgyból három fordulós
verseny. Az elsõ és második forduló csak írásbeli részek-
bõl áll. Biológiából a tananyag nagyon alapos, részletes is-
meretén alapuló tesztek mellett problémamegoldást is
igénylõ feladatokat is kapnak a tanulók. Kémiából az álta-
lános, szerves és szervetlen kémiai elméleti ismeretek
mellett az emelt szintû érettségi szintjét is meghaladó szá-
mítási feladatokat kell megoldaniuk a versenyzõknek. Az
elsõ fordulóra országosan 4249 diák jelentkezett biológiá-
ból, kémiából pedig 1320 tanuló indult a versenyen.

Milyen volt az OKTV döntõje, milyen feladatokat kellett
megoldanotok?

Koronczi Klára: 
Biológiából elsõsorban gyakorlati feladatok jellemezték

a 3. fordulót. Egészen meghökkentõ és komplikált problé-
mákkal is találkoztam. Csirke nyakból kellett csigolyát és
gerincvelõt kipreparálni, egy másik esetben pedig egy
zebradánió nevû hal különbözõ mutáns embrióinak vizs-
gálatával kellett foglalkoznom. Volt egy olyan feladat is,
amikor egy tündérrózsa levelébõl kellett keresztmetszetet
készíteni és vizsgálni, értelmezni annak speciális szövete-
it mikroszkóppal.

Sütõ Martin:
A döntõ kémiából is gyakorlati feladatokból állt, amik

nagyon érdekesek voltak.  Egy gyenge sav disszociációját
kellett kalorimetriás titrálással meghatározni, majd kiszá-
mítani a disszociáció állandót. Izgalmas volt az feladat is,
amelyben 9 ismeretlen anyagot kellett kísérletekkel meg-

határozni, beazonosítani különbözõ indikátorok, és egy
LED, illetve akkumulátor segítségével. 

Hogy készültetek fel a versenyre?
Koronczi Klára: 
Túlzás nélkül állíthatom, hogy rengeteg munkám van

ebben a versenyben. A könyvtárból több biológia tan-
könyvet kölcsönöztem, mint amennyinek a létezésérõl
korábban tudtam. Felkészítõ tanárommal feladatsorokat
oldottunk, illetve a döntõre készülés során a gyakorlati fel-
adatokra is készültem: mikroszkópos metszeteket néz-
tem, készítettem, boncoltam például szívet, csirkelábat és
gilisztát (mint azt az egyik fotó is mutatja).

Sütõ Martin:
A készülés során átismételtem az elméleti tananyagot,

hiszen ebben az évben órai keretben már nem is tanulok
kémiát, mivel matematika és fizika emelt szintûre járok.
Angolból már tizedikes koromban leérettségiztem, így
több lyukas órám volt az idén. Ezek egy részében kémia
OKTV feladatokat oldottam, gyakoroltam – amikor taná-
rom is ráért. A döntõre titrálási gyakorlatokkal is készül-
tem, amiben sokat segített az, hogy a megelõzõ években
az Irinyi kémiaverseny döntõjében is voltak már ilyen mé-
rések.

Mit jelent számotokra az elért szép eredmény? Meny-
nyire volt hasznos számotokra?

Koronczi Klára:
Úgy gondolom, hogy ez a sok készülés nem volt hiába-

való, mivel az OKTV követelménye nagy arányban meg-
egyezik az emeltszintû érettségiével. Mindenképp pozitív
élményként tekintek a részvételre és a felkészülésre.

Természettudományos sikerek az OKTV versenyen

Bagyinszki Boglárka



Sütõ Martin:
Az is jó volt, hogy a döntõben olyan fiatalokkal ismer-

kedhettem meg, akikkel más alkalommal nem találkoz-
hattam volna. És persze az is fontos, hogy az eredmények
a továbbtanulásnál pluszpontokat jelentenek.  Az OKTV
döntõért a 11-20. helyezettek 50, míg a 21-30. helyen vég-
zõk 25 többletpontot szerezhetnek a felsõoktatási felvételi
eljárás során.

Természetesen ez a verseny nem az elsõ, amiben Klári
és Martin részt vett.

Mindkettõtök sok más versenyen is részt vett ez elõtt és
szép eredményeket értetek el. Mik voltak ezek?

Koronczi Klára:
Biológiából részt vettem a Kitaibel Pál biológiaverse-

nyen, ahol a döntõben 19. lettem. Igazából a biológia mel-
lett a rajz is érdekel még nagyon, így megyei rajzversenyen
is indultam és a regionális döntõbe jutottam, valamint a
„Nagy Könyves Beavatás” olvasási versenyen 2. helyezést
értem el.

Sütõ Martin:
Már általános iskolás koromban is részt vettem fizika

és kémia versenyeken, ahol a döntõbe is bejutottam.
Bolyaisként 9-10. évfolyamon szintén sikerrel vettem részt
fizika és kémiaversenyeken, a Mikola fizikaverseny döntõ-
jében 7. és az Irinyi kémiaverseny döntõjében 10. helyet
szereztem meg. De indultam matematikaversenyeken is,
tavaly a Kenguru versenyen a megyei 1. helyig jutottam.

Szívbõl gratulálunk mindezekhez és köszönjük, hogy
eredményeitekkel öregbítettétek az iskolánk hírnevét!
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Hetedik osztályosként,
2013 évében, a gólyaavatóm
napján történt, hogy miköz-
ben osztályommal álltunk és
izgalommal telve várakoz-
tunk ünneplõbe csomagolva,
hirtelen hozzám lépett egy
addig számomra ismeretlen,
de már elsõ pillantásra feltû-
nõ, csupa mosoly hölgy, ter-
mészetesen nem más, mint
Borók Sándor Péterné, azaz
mindenki Marika nénije.
Már ezen elsõ beszélgetés al-

kalmával nagyon szimpatikus személyt ismertem
meg Marika néniben, és valószínû õ is bennem, mivel
végszóul meghívott, hogy menjek be hozzá egy dél-
után a könyvtárhasználati versenyre felkészítõ szak-
körére.

Bevallom õszintén, szerettem volna, de nem mer-
tem nemet mondani. Napokig húzva, végül azt gon-

dolva, hogy már megint mi-
be keveredtem, kedvetlenül
rászántam magam, hogy fel-
áldozzam az egyik délutáno-
mat. És milyen jól tettem! Ez
a szakkör, mint utólag kide-
rült, többet adott számomra,
mint versenyeredményeket,
sokkal inkább új barátokat,
ismerõsöket, valamint bár-
miben segítõkész, tiszta szí-
vû tanárokat. A könyvtár
egyszer csak tõlünk lett han-
gos és meglepve ért a felfede-
zés, hogy az Egyetemes Tizedes Osztályozási rend-
szer tanulmányozásán, vagy különbözõ folyóiratok
alapos összehasonlításán kívül, rengeteg témát be-
szélhetünk át egy szakkör alkalmával.

Ezt követõen, azon kaptam magam, hogy már
nemcsak a szakköri órákon, de már saját szabad-
idõmben is gyakran a könyvtárban vagyok fellelhetõ.

„A könyvtárnak lelke van”

Takács Gabka Torják Kitti



A közös munkát számtalan kollektív csokievés, vala-
mint rengeteg közös nevetés, néha sírás, esetleg sírva
nevetés övezte be. 

Biztos vagyok benne, hogy Marika néni egész éle-
temen át egyik legkedvesebb tanárom és példaképem
marad a szívemben. Nem tudom mivel és elégszer
megköszönni mindazt a tanítást, törõdést, végtelen tü-
relmet és fõként a „ritkán” szükséges, ámde mindig
érezhetõen jó szándékú fegyelmezést, amit kaptam az
együtt töltött évek során. Valahogy, Marika néni sza-
vai kivétel nélkül jelentõségteljesnek és megfogadni
valónak számítottak, értéke volt.

Marika néni iskolából való távozása után, új
könyvtáros érkezett iskolánkba, Balázs Ibolya szemé-
lyében, akiben, ma már mondhatom, hogy a pótanyu-
kánkat leltük. Utolsó versenyemre való felkészítés már
az õ kezei alatt történt és aközben nagyon hamar
megismertük és megszerettük egymást. A könyvtár-
ban újra szorgos, kiváltképp jókedvû munka folytató-
dott. Tudjuk, hogy Ibolya nénire is mindenkor számít-
hatunk, „bemenekülhetünk” hozzá egy esetleges ne-
hezebb nap után, átbeszélhetjük a minket ért történé-
seket, szeretettel fordulhatunk egymás felé, és kölcsö-
nözhetünk tõle könyvet fél perccel becsengetés elõtt,
mikor rájövünk, a sajátunkat otthon vagy ki tudja hol
hagytuk…

4 évig voltam „könyvtáros” azalatt háromszor in-
dultam a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati ver-
senyen, mindhárom alkalommal korcsoportomban a
megyei elsõ helyet megszerezve. Legjobb eredmé-
nyem országos 11. helyezésnek felel meg, amivel pont
lecsúsztam a döntõbe kerülésrõl, de az ez idõk alatt
megszerzett megannyi emlék kárpótol. Tudom, hogy
jóval értékesebbet nyertem és megtanultam, hogy
mindennek meg kell adni az esélyt, még ha az elsõre
gondterhesnek netalán nehézségnek is tûnik, mert
nem tudhatjuk, mivel gazdagítja életünk történetét.
Saját, belsõ értékeinkre és adottságainkra támaszkod-
va megfelelõ hozzáállás mellet pedig a befektetett
munka, idõ és szeretet pedig így vagy úgy, de végül
mindig megtérül.

Takács Gabka

Hogy hol is kezdõdött minden? Számomra kicsit
nehezebb visszaemlékezni. Annyi bizonyos, hogy
Marika néni szerette a rendet, a pontosságot és a fel-
szabadult, boldog embereket. Ahogy beléptem a

könyvtár ajtaján, valahogy sosem nyitva tartás idején
tettem, sosem tudtam pontosan mit is szeretnék és fe-
szélyezett voltam, kis 7.-esként. Így mondanom sem
kell, mennyire szerettem én könyvtárba járni. 

De hogy mi változott? Minden. 
Bár kezdetben csak muszájból léptem át a küszö-

böt, egy kedves barátnõm kérésére (igen, annak a
lánynak a kérésére, aki az elõbb csodálatát hangsú-
lyozta). Idõvel szinte én voltam az egyetlen, ki képes
volt végighallgatni a könyvtáras fogalmai definiálását,
a versenyfelkészüléseibõl adódóan. Szinte már fejbõl
idéztem én is, hogy a fakszimile: hasonmáskiadás
vagy, hogy a katalógus: a könyvtári nyilvántartás lehe-
tõ legpontosabb nyilvántartása. Napról napra azon
kaptam magam, hogy örömmel lépek be a könyvtár-
ba, akár egyedül is, csak azért, hogy váltsak néhány
szót Marika nénivel. Valahogyan állandó szakkörtag
is lettem, de hogy hogyan, magam sem emlékszem. 

Rengeteg élményt, tudást és támogatást köszönhe-
tek a mi mindenkinél kedvesebb könyvtárosunknak,
aki lelki támaszt nyújtott, számunkra 4, de az elõzõek-
ben kitudja hány éven keresztül. Örömmel készültem
a versenyekre is, ahol bár Gabkát túlszárnyalni nem
tudtam, közös készüléseinknek köszönhetõen egy ál-
landó második helyet biztosíthattam be. 

Amikor megtudtam, hogy új könyvtárosunk lesz,
nem akartam folytatni az eddigi, könyvtári tevékeny-
ségeimet, mert ki lenne ugyanolyan odaadó és szeret-
hetõ, mint a mi drága Marika nénink. – Még a ma na-
pig elõttem van, hogy egy késõ délutáni szakkör kere-
tében a földön ülve sütizünk és beszélgetünk a kis
könyvtáros csapattal. – Természetének megfelelõen
nem hagyta, hogy elhidegülten fogadjuk a változást.
Köszönettel tartozom. 

Egy újabb csodás embert ismerhettem meg Ibolya
néni személyében is, aki úgy foglalkozik a mindenna-
pos semmiségeinkkel mintha õ maga élné át. Örülök,
hogy egy ilyen nehéz lépés, mint belépni a könyvtár-
ajtón, rutinszerûvé kopott az évek során. Köszönhetõ-
en a szívélyes fogadtatásnak és a tudásnak, miszerint
a könyvtárnak, valóban lelke van.

„Nincs nagyobb boldogság annál, mint amikor az
ember tudja, hogy jóbarátokkal dolgozik együtt.”

Rónaszegi Miklós

Torják Kitti
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„Fiúk! Lenne itt egy tá-
bor…” – tette az orrunk elé
papír alapon a felhívást De-
ák Norbert tanár úr, közé-
pen a szembetûnõ logóval
és rajta a varázslatos moza-
ikszóval: BME. Tulajdon-
képpen számunkra na-
gyobb promó már nem is
kellett, jelentkeztünk a
2017-es Science Camp-re.

Szilárd: „Miután elküld-
tem a jelentkezésemet
Bagyinszki tanárnõ ajánlá-

sával a táborba, kíváncsiságból rápillantottam a fel-
vételi arányra: 2016-ban 600 jelentkezõbõl csak 45
szerencsés nyertes volt. Mondanom sem kell, hogy
mekkora volt az öröm, amikor megjött az e-mail,
benne a boldogító igennel.”

Martin: „Amikor megérkeztünk szálláshelyünkre, a
Wigner Jenõ kollégiumba, egyetemista „házigazdáink”
nagyon kedvesen fogadtak. A résztvevõket 6 külön csa-
patba osztották. Én és Szilárd külön kerültünk, idegen
környezetbe. Az ebbõl származott feszültséget azonban
ügyesen, még aznap este feloldották: egy ismerkedõs es-
te keretein belül a csapatok gyorsan összekovácsolódtak,
ami fontos volt az elsõ, szórakoztató feladatunk sikeré-
hez: a lehetõ legszabályosabb focilabdát kellett elkészíte-
ni… spagettibõl. A képen látható a végeredmény.”

Szilárd: „A tábor prog-
ramja színes és nagyszerû
volt az elsõ naptól az utolsó-
ig, rengeteg elõadással és
feladattal, persze természet-
tudományos témákban. Hét-
fõn körbevezettek minket a
BME fõépületében, ami szá-
momra nem volt nagy új-
donság, ugyanis versenyek
keretén belül már volt alkal-
mam megcsodálni. Délután
viszont nagyon odatették
magukat, elvittek minket a
Zwack Unicum gyárba (sejtettem, hogy az egyete-
misták tudják, mitõl döglik a gimnazista (is!)). A be-
járattól a látogatás ideje alatt végigkísért minket a
gyomorkeserû szeretetteljes, nyalogató aromája,
egész lényünket ringatva. Mondjuk, azért még min-
dig haragszom, hogy nem kaptunk kóstolót!”

Martin: „Számomra nagyon érdekes volt a keddi Pak-
si Atomerõmû látogatás. Elõször a látogatóközpontban ve-
zettek körbe minket, ahol a fõ témák az energia, a radio-
aktivitás és az ehhez kapcsolódó környezetvédelem vol-
tak. Késõbb megmutatták a 4-es reaktort üzemidõben
(természetesen biztonságos környezetbõl…), valamint a
gõzturbinákat és a generátorokat közelebbrõl is láthattuk
(és nagyon halottuk). Ebéd után a kiképzõközpontba lá-
togattunk el, ahol megszemléltünk egy használaton kívü-
li, de mûködõképes reaktort. Végül elvezettek minket a
vészhelyzetekre kialakított földalatti bunkerbe: egy esetle-
ges baleset idején ez a hely arra szolgálhat, hogy itt a szak-
értõk biztonságban ki tudják dolgozni a legjobb megoldást
a helyzetre.”

Szilárd: „Nekem az elsõ gondolatom a táborral kap-
csolatban az volt, hogy ott talán végre világossá válhat
számomra, hogy a pénzügyi világban való elhelyezke-
dés hol és miként lehetséges. Ez szerdán meg is való-
sult a Morgan Stanley elemzõcégnél. Azelõtt még soha-
sem jártam amerikai stílusú irodaépületben: érezhetõ
volt a maga elegáns légköre, ugyanakkor egyértelmûen
másabb volt, mint például egy Nemzeti Színházé. Az
irodatermek tisztára olyanok voltak, mint a Wall Street
Farkasában. A konferenciateremben a szokványos

Természettudományos tábor mûegyetemi színekben

Sütõ Martin Tóth Szilárd



szakmai elõadás után volt lehetõségünk beszélgetni
nemrég végzett hallgatókkal, akik ma a cégnél dolgoz-
nak. Rengeteg hasznos tanácsot kaptam tõlük, így vég-
re célirányosan tanulhatok tovább! A látogatás végén
sor került a csapatok között egy kis tõzsdejátékra is
(amit mi természetesen ügyesen meg is nyertünk). (A
képen pedig egy kis irodai „munka”).”

Martin: „Csütörtökön a Semilab cég fõépületébe
látogattunk el. Ebben a gyárban különféle apró mérõ-

mûszereket készítenek, például szilíciumostyák mi-
nõségét vizsgáló, vagy éppen üvegre felvitt, néhány
nanométer vastag bevonatokat ellenõrzõ gépeket. A
mikroprocesszorok, napelemek (amelybõl egy pró-
bamintát sikeresen el is törtem) és fényképezõszen-
zorok gyártásában minden lépés után megvizsgál-
hattuk a munkadarabot, egészen az összeszerelõ
részlegig. Engem lenyûgözött a tény, hogy ilyen apró
dolgokat is mérnek mûszerek, és hogy ilyen csodák
Budapesten is készülnek.”

A cikk írása közben felmerült számunkra a kér-
dés, hogy miért is kellene minél több 11.-es diáknak
jelentkeznie ebbe a táborba. Habár sok szempontból
különbözõ élményekben volt részünk a csapatelosz-
tás miatt, egyet kellett értenünk abban, hogy a tábor
a gimnazista éveink egyik legjobb döntése volt. Nem-
csak azért, mert egy nagyon jó buliban volt részünk,
hanem azért is, mert eloszlatta bennünk a kételyeket
a továbbtanulással kapcsolatban, és rávilágított arra,
hogy milyen foglalkozást érdemes válasszunk a ké-
sõbbiekben, valamint betekintést nyerhettünk az
egyenlõre misztikus egyetemista lét rejtelmeibe is.
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Ritkán várják a diákok a
tanévkezdést olyan lelkesen,
izgatottan, mint ahogy mi
bolyaisok (41 diák és 5 tanár)
tettük az idén. Az sem zavart
bennünket, hogy már augusz-
tus 26-án, pénteken kellett ta-
lálkoznunk, hiszen közös uta-
zás, kaland várt ránk, hogy el-
utazzunk Angliába, gyakorol-
juk az angol nyelvet, tanórá-
kon vegyünk részt, megtapasz-
taljuk, milyen hosszabb idõt
családunktól távol tölteni, s be-

barangoljuk a dél-angliai Devon megyét és felfedez-
zük/megismerjük London nevezetességeit.

Emeletes buszon tettük meg a több mint 2000 km-es
utat, jó hangulatban szeltük át Magyarországot, Ausztriát,
Németországot, Belgiumot és Franciaországot. A négy
óránkénti rövidebb pihenõk enyhítették az utazás fáradal-

mait, hajnaltájt mindenki elcsendesedett, és próbált ki-
sebb-nagyobb sikerrel pihenni. 

Elsõ állomásunk Brüsszel volt. A város hangulata,
macsakaköves utcái, nyüzsgése, az épületek eleganciá-
ja, a csábító kirakatok elvarázsoltak minket, miközben
legfontosabb jelképeit megtekintettük: az óváros fõte-
rét, a Grand-Place-t, a mindössze 58 cm-es Manneken
Pis-t és az 1958-as világkiállításra épült Atomiumot.
Megkóstolhattuk a finom belga csokikülön-
legességeket, a szinte minden utcasarkon kapható vál-
tozatos gofrit és a nagy hõségben hûsítõ fagylaltot is.
Örültünk, hogy este kényelmes, megvetett ágyban al-
hattunk a dunkerque-i tranzitszálláson. Vasárnap kora
reggel indult a kompunk Angliába. Sokunknak nagy él-
ményt jelentett egy ilyen méretes hajón átkelni az óce-
ánon, többen szinte az egész utat a fedélzeten töltötték,
élvezték a sós levegõt, az erõs szelet, és gyönyörköd-
tünk Dover fehér szikláiban. Az óraátállítást követõen
azonnal felkeltette figyelmünket az ellentétes közleke-
dési irány és a mesésen zöld táj.

Tanévkezdés Angliában

Maczkó Renáta 
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Legközelebb Salisburyben álltunk meg, ahol a város
vasárnapi életébe csöppentünk, megcsodáltuk a tradicio-
nális angol téglaépületeket, a katedrálist, amely 123 méte-
res templomtornyával a legmagasabb az Egyesült Király-
ságban és a Magna Charta egyik másolatát is láttuk. 

Úti célunk Barnstaple volt, ahol azok a családok vártak
bennünket, akiknél egy hetet töltöttünk, így módunkban
volt bepillantani egy angol család hétköznapjaiba. Termé-
szetesen izgultunk, hogy milyen lesz a találkozás, hogyan
tudunk kommunikálni, megértjük-e õket. A kezdeti fé-
lénkségünket segített leküzdeni, hogy két-három diák volt
egy-egy családnál. Sikerült alkalmazkodtunk egy más kul-
túrájú, mentalitású, eltérõ gasztronómiájú családhoz.

Hétfõ reggel megkezdtük angol nyelvi kurzusunkat a
SOL nyelviskolában, ahol délelõttönként anyanyelvi taná-
rok tanítottak minket. Az órák érdekesek voltak, sokszor
csak beszélgettünk, máskor csoportokban dolgoztunk,

észre sem vettük, hogy gyarapodott szókincsünk. Tanára-
ink arra is figyeltek, hogy elõkészítsék a délutáni kirándu-
lásokat, hogy az angol nyelvû idegenvezetést minél job-
ban megértsük. A legizgalmasabb munkánknak mégis
azokat tekintettük, amelyeket a városban kellett megolda-
nunk. Utolsó nap a járókelõket kellett meginterjúvolni
egy-egy témában, majd kis csoportokban prezentációt ké-
szíteni a hallottakról.  

A parkban elfogyasztottuk a családoktól kapott angolos
ebédünket, majd elsõ nap a tréfás idegenvezetõvel,
Tommal jártuk be és ismertük meg Barnstaple központ-
ját, még a városi múzeumba is eljutottunk. A többi dél-
után pedig szebbnél szebb helyeket kerestünk föl. Az elsõ
nagyobb kirándulásunkat a napfényes óceán partján,
Woolacombe-ban töltöttük, ahol a csodás idõ hatására so-
kan fürödtek, mások pedig térdig gázoltak a kellemesen
hullámzó vízben. Majd meglátogattuk a hasonlóan bájos
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várost, Ilfracombe-ot, itt többen megkóstoltuk az angolok
egyik tipikus ételét a fish & chips-et. Másnap Devon me-
gye központjába, Exeterbe mentünk, monumentális góti-
kus katedrálisa és az 50 m hosszú, mindössze 64 cm szé-
les Parlament utcája máig emlékezetes. 

A hét során a csütörtök különleges volt, hiszen egész
nap kirándultunk. Úti célunk ismét egy óceán melletti
város, Tintagel volt. A várost körülvevõ lankás táj na-
gyon magával ragadó volt, de hogy jobban megértsük
ennek a régies stílusú településnek a hangulatát, elõször
ellátogattunk Artúr király múzeumába. Hallottuk a híres
legendát, majd elfoglaltuk a trónt és kezünkbe vehettük
a királyi kardot, az Excaliburt. Ez csak a kezdet volt, hi-
szen kemény gyalogtúrára indultunk:, hogy bejárjuk Ar-
túr király magasra épített várát. Keskeny ösvényeken és
lépcsõkön jutottunk fel a csúcsra, ahol a kilátás kárpótol-
ta fáradozásunkat: elõttünk a hatalmas víztömeg, a tisz-
ta kék ég és rengeteg sirály, akik megérezték, hogy ép-
pen ebédelünk. Sok-sok fényképet készítettünk itt is.
Már így is számos csodáját láttuk a természetnek és
megannyi szép várost, de Lynton és Lynmouth a maga
érintetlenségével, vadkecskéivel szintén maradandó em-
lékeink egyike. 

Vasárnap hajnalban elbúcsúztunk ideiglenes családja-
inktól, és megkezdtük a hazafelé vezetõ utunkat, azonban
Londonban még eltöltöttünk másfél napot. A London Eye-
ról elénk tárult az egész fõváros, a Madame Tussaud’s pa-
noptikumban pedig többek között fényképezkedtünk
Obama, Einstein, Ronaldo, a királyi család és a Beatles tag-
jaival. Másnap esõsebbre fordult az idõ, de így is sok min-
dent láttunk: láttuk a Buckingham Palace-t, a Trafalgar te-
ret, a British Múzeumban mindenki érdeklõdésének meg-
felelõen barangolt, az Oxford streeten pedig magunkra és
az otthoniakra gondolva megvásároltuk a még hiányzó
ajándékokat.

Londont elhagyva az esti kompozás várt ránk, majd a
hosszú buszos hazaút. Izgatottan, elgyötörten vártuk,
hogy találkozhassunk igazi családunkkal.

Úgy gondolom, valamennyi társam nevében kijelent-
hetem, hogy különleges, felejthetetlen élményben volt ré-
szünk. Megtapasztaltuk, hogy az angolok sem olyan me-
revek, ott sem mindig esik az esõ. (Vagy csak minket ör-
vendeztetett meg a sok napsütés?)

Örülök, hogy részese voltam ennek a tanulmányút-
nak, s minden bolyaisnak hasonló rendkívüli tanévkez-
dést kívánok!

Idén is megrendezésre
került az iskolánkban im-
már hagyományosnak
mondható német nyelvi tá-
bor. Ebben az évben utazá-
sunk célállomása a Boden-tó
észak-keleti része, a német,
osztrák, svájci hármas határ
vidéke volt. Meglepõ módon
a magyar turisták körében
kevésbé ismert ez a táj, pe-
dig a három országot össze-
kötõ tó és környezete renge-
teg csodát rejt magában,

melyek közül sokat mi is átélhettünk.
Lelkes kis csapatunknak nem volt elég az egész

éves fáradtságos munka, a német órákon szerzett
biztosra vélt tudásunkat a gyakorlatban is szerettük
volna kamatoztatni. Mi Bolyaisok és a balassagyar-
mati Balassi Bálint Gimnázium mindenre felkészült

németesei július 2-án kora
hajnalban elindultunk éle-
tünk egyik legjobb kirándu-
lására. Kísérõink Horváthné
Scholcz Erika és Szemán
Brigitta, valamint Jancsóné
Zorván Zita tanárnõk vol-
tak. Maga az utazás fárasztó
és hosszú volt, de ennek kö-
szönhetõen alkalmunk nyílt
megismerni egymást. 

Szállásunk a „Ferienhotel
Familie Fuchs” panzió volt a
bajorországi Oberreute telepü-
lésen található festõi környezetben. A panzió biztosította
a reggelit, hideg ebédünket és meleg vacsoránkat, amely-
be próbálták belecsempészni az Alpok ízeit, de utolsó este
kedveskedtek nekünk hazai, magyar ízekkel is.

A tanítás a tó délkeleti partján, az osztrák oldalon
fekvõ Bregenz városában a „Schülerhilfe” nyelvisko-

Német nyelvi tábor a Bodensee-nél

Németh Anna Micsutka Fanni
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Pihenõ a Mondsee-nél

Bregenz – utcarészlet

A Pfönderen A Pfönderen

Kilátás a Pfönderrõl Felvonó a Pfönderre

Carmen díszlete

Útban a nyelviskola felé



la falai között zajlott, anyanyelvi tanárokkal. Kísérõ-
tanáraink még az órák kezdete elõtt a nyelvi szintje-
ink alapján soroltak be minket csoportokba, amely
igazán megkönnyítette mindenki dolgát.

A tanítás délelõttönként nyolctól délig tartott. A
diákok nagy örömére tanáraink próbálták élvezhe-
tõbbé és lazábbá tenni óráinkat azzal, hogy nem
csak a négy fal között tanultunk, hanem a városba is
kivittek minket és különbözõ látványosságokat, ér-
dekességeket mutattak meg nekünk. Számunkra a
legemlékezetesebb az volt, amikor a tanárnõnk be-
mutatta a vízi színpadot és az elõadás elõkészületeit.
Ezek a zenés színdarabok minden év júliusában ke-
rülnek megrendezésre. Idén Bizet Carmen-ja került
bemutatásra, melyet késõbb megpróbáltunk repro-
dukálni az iskolában (nem sok sikerrel).

Tanóráink során különbözõ témákkal foglalkoz-
tunk, ezen felül megismerhettük részletesen
Vorarlberg tartományt és Bregenz városát.

Délutánonként a három ország szebbnél szebb tá-
jait fedeztük fel. Elsõ nap a Bregenz mellett lévõ 1064
méter magas Pfänder-hegyet másztuk meg a
Pfänderbahn kabinos felvonó segítségével. A hegyte-
tõ páratlan szépségû panorámát kínál a Bódeni-tóra,
Németországra, Ausztriára, Svájcra és mintegy 240
alpesi hegycsúcsra, amivel a régió leghíresebb kilátó-
helyévé vált.

Egész nap gyönyörködtünk volna a kilátásban, de
indulnunk kellett tovább a szomszédos német kisvá-
rosba, Lindauba ahol sétálgathattunk a történelmi
óváros régi, csodálatos utcáin. 

Mindenki nevében mondhatjuk, hogy a legjobban
várt program kedden jött el, amikor Schwangauba lá-
togattunk el a meseszép Neuschwanstein kastélyt
megtekinteni.  Az épületet II. Lajos, Bajorország kirá-
lya építtette saját gyerekkori álmainak megvalósításá-
ra. Richard Wagner iránt érzett tisztelete és csodálata
miatt a kastély egyes termeit és berendezését operái-
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Lindau Lindau utcarészlet

Feladatmegoldás a városban A 3. csoport tanárnõjével



nak szereplõivel díszítette. Amint megpillantottuk az
épületet mindenki szava elállt: igazi Disney kastély kí-
vülrõl, belülrõl! A Disney rajzfilmek készítõit is meg-
ihlette a látvány, errõl a kastélyról mintázták Hamupi-
põke és Csipkerózsika mesebeli palotáját. 

Harmadik nap következett a jól megérdemelt
strandolás. Itt mindenki önfeledten szórakozott, ki-

81

Utazások

A 2. csoport tanárnõjével Az 1. csoport tanárával

Rolls-Royce múzeum

Aquaria-Oberstaufen

Aquaria-Oberstaufen

St. Gallen-Apátság
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St. Gallen utcáin Rajna vízesés

Csónakkal a vízeséshez Rajna vízesés

Rajna vízesés Stein és Rhein

Rajnában Neuschwanstein



83

Utazások

Friedrichshafen Hajóra várva

Mainau szigetén Virágsziget

Virágsziget Strandolás a Bodensee-ben

Pihenés a tó partján Panziónk étkezõje



próbáltuk az aquapark összes szuper csúszdáját és
medencéjét.

A csütörtöki napot már reggeltõl Svájcban töltöt-
tük. Elõször St. Gallen apátságát csodálhattuk meg,
amely szerepel az UNESCO Világörökségi listáján.
Majd egy kis vásárlás után hajókázásunk következett
a Rajna-vízeséshez. Európa legnagyobb vízesése
méltán lenyûgözõ. A nap zárásaként igazi középkori
környezetbe csöppentünk. Stein am Rhein városá-
ban festett házak között barangolva megérkeztünk a
csokoládék birodalmába, és bármely hihetetlen, a
csoki boltocska tulajdonosa magyar származású
volt.

Utolsó napunkon a tó közepén lévõ csodálatos virágszi-
getre, Mainaura hajókáztunk be. Élvezhettük a legszebb
ruhájukban pompázó virágokat, pillangók között sétálgat-
hattunk a pálmaházban, majd lepihenhettünk az évszáza-
dos fák árnyékaiban, gyönyörködve a tó panorámájában. 

A programokból a múzeumok se maradhattak ki.
Dornbirban meglátogattuk a Rolls-Royce múzeumot,
ahol irigylésre méltó jármûveket lehetett látni. Bárki
elfogadott volna egyet közülük!

Az egész tanulmányutat nézve a legjobban az tet-
szett nekünk, hogy természetesnek érezhettük a né-
met nyelven való kommunikálást. Észrevétlenül
kúsztak a szavak a fejünkbe, majd a nyelvünkre.
Rengeteg új szóval, ismerettel gazdagodtunk. Megis-
mertünk három országot, az embereket, akik ott él-
nek, ételeiket, kultúrájukat. Megtanultunk csapatban
dolgozni, elfogadni egymást. 

Összefoglalva azt tudjuk mondani, hogy felejthe-
tetlen élmény volt. Mindenki fejlõdött, a saját szintjé-
hez képest több lett, nyelvileg és emberileg is. Kö-
szönjük Horváthné Scholcz Erika tanárnõ lelkiisme-
retes, minden részletre kiterjedõ szervezõ munkáját.
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Búcsú Oberrente-tõl
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Talán nem is tudnánk Len-
gyelországnál tökéletesebb úti
célt elképzelni az 1956-os for-
radalom 60. évfordulóján. Tud-
niillik ugyanis, hogy az októbe-
ri budapesti tüntetések a len-
gyel mozgalmak iránti szolida-
ritás kifejezéseként indultak di-
csõséges útjukra. Sõt, talán a
lengyelek példás bátorsága volt
a szikra ahhoz, hogy mi is – kö-
vetve barátainkat – nemet
mondjunk a szocialista dikta-
túrára.

Mindezek tudatában, nem csoda, hogy széles mosoly-
ra görbültek ajkaink a nyereményút hallatán az október
23-i Gloria Victis Történelemverseny országos döntõjének
eredményhirdetésén. Azonban ez a görbület magában
hordozta a 2 hónapos kemény tanulás utáni megköny-
nyebbülést, az országos 5. hely okozta mámort és annak
a ténynek frissen fogant izgalmát is, hogy „(Sóvári) Laci fi-
ai” hamarosan 4 napra Lengyelországba utaznak…

3 hét múlva már Zakopanéban ébredünk. Az ablakon
kinézve hótakaró kíván jóreggelt, ahogy az a novemberi
Magas-Tátrában szokás. Végre egy év, mikor nem az ott-
honi kertben látom az elsõ hót!

A város maga elbûvölõ. A romantikus, fényes sétálóut-
cák este, az azokat szelõ csillogó kövicses patak, a nyüzs-
gõ bazárok, a helyi kecskesajt-árusok, a lefagyott kézujjak
és orvosaik, a forralt bort kínáló lelkes asszonyok keltik
bennünk azt a szívet melengetõ érzést, aminek emléke ké-
sõbb visszahúz.

Természetesen, ha már lengyel-magyar barátság, a kö-
zös borozás sem maradhatott el, kötelességtudóan fogad-
tunk szót a közmondásnak. Annak a közmondásnak,
amelynek igazságát számtalanszor megtapasztaltunk
utunk során: lengyel és magyar tényleg barát.

Másnap, Krakkó, nemzeti ünnep. Rajtunk kívül több
százan érkeztek Magyarországról együtt ünnepelni len-
gyel barátainkkal. Felemelõ érzés, hogy a magyar zászlót
lengetõ csoportunkat heves ujjongások, köszöntések fo-
gadják; a helyiek, a festõi utcákon menetelve, velünk
együtt éneklik a Himnuszt és a Kossuth-nótát. A felvonu-
lás folyamán, fél szemmel végig a város fölé Napként

Lengyelországi élményeim

Kiss László Marcell 
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emelkedõ királyi palotát méregetjük, csodáljuk, amit dél-
után meg is látogatunk. A Wawel híven õrzi az egykori fõ-
város történelmi tekintélyét, számos uralkodóval egye-
temben itt nyugszik Báthory István erdélyi fejedelem is.

A város fõterén este épp egy koncert zajlik; a zakopa-
nei idilli nyugalom után az ország pörgõs hangulatából is
merünk egy pohárral. Kezdem úgy érezni, hogy sosem fo-
gom elfelejteni ezt a napot, és ezt rengeteg képpel is bebiz-

tosítom. Egy remek bárban vacsorázunk és mit ad Isten,
épp lengyel-román focimeccs megy a tévében, körülülve
20-30 lelkes lengyel drukkerrel. A nap megkoronázása-
ként, mind a négyen szívbõl szorítunk barátainknak. 3-0
ide.

Hazafelé tartunk korán reggel, fáradtság és melankólia
érzése kering a levegõben. Útközben még beugrunk egy
szentmisére Kassán – szerintem a világ legszebb székes-
egyházába –, majd késõ este hazaérve Budapestre magyar
szurkolókkal találkozunk, akik az Andorra elleni meccsre
tartanak. Mintha a tegnapi lengyeleket látnánk – kiegészít-
ve zöld színnel –, s a bennünk kelt érzések is kísértetiesen
hasonlóak.

Tökéletes kirándulás, tökéletes helyszínnel, tökéletes
idõpontban, tökéletes szervezéssel (Rákóczi Szövetség)
és, ami talán legfontosabb, tökéletes társaságban, Sóvári
László tanár úrral, Czene Martin és Petik Lajos osztálytár-
saimmal. Nem zárhatok mással, mint egy õszinte ajánlás-
sal; Lengyelország kötelezõ úti cél minden magyar törté-
nelemkedvelõnek, a hûvöset kedvelõ városnézõknek és a
meleg vendégszeretetre vágyóknak egyaránt.

A Bolyai János Gimnázium
7. d osztályos tanulóinak, mint
minden évben, idén is lehetõ-
ségük nyílt ellátogatni Erdélybe
2017. április 9. és 12. között.
Ezen a tanulmányúton megte-
kinthettük Erdély magával ra-
gadó természeti értékeit, párat-
lan szépségû tájait, és nem
utolsó sorban a történelmünk
egy fontos részét is. Az utazás
során megismerkedhettünk az
ott élõ magyarok ételkülönle-

gességeivel, szokásaival és éle-
tével is. 

A korán kelés, és indulás
után egy hosszú nap vette kez-
detét. Már 6 órakor indultunk
várakozással teli izgalommal
az iskola elõl. Az elsõ város,
ahol megálltunk, Temesvár
volt. Hosszú sétát tettünk a
belvárosban, és itt találkoz-
tunk elõször a helyi idegenve-
zetõnkkel is. Ezután Dévára lá-
togattunk, ahol elsõként a

Erdélyben járt a Bolyai 7. d osztálya

Molnár Petra Fülöp Simon
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Déva – Adományok a Szent Ferenc Alapítványnak Déva – Csoportkép a felvonónál

Déva – Találkozás Böjte Csabával Gyulafehérvár – Koszorúzás a Hunyadiak sírjánál

Királyhágó Kolozsvár – Mátyás király szülõháza

Marosvásárhely – Kultúrpalota Nagyvárad – Csoportkép Ady Endrével
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Szent Ferenc Alapítványnak vitt adományainkat adtuk át.
Nagy öröm volt számunkra, hogy Böjte Csabával is talál-
kozhattunk, aki kedves szavakkal áldotta meg csoportun-
kat. Ezután Déva várát „hódítottuk” meg. Még a 21. szá-
zadi látogatót is csodálattal tölti el ez az építészeti remek-
mû, amely egy magas hegy csúcsán, méltóságteljesen vi-
gyázza a vidéket. A várba felvonó segítségével jutottunk
fel. A látvány, ami a magasból nyílik Déva városára, min-
denkit elkápráztatott. A várban közösen szavaltuk el
Arany János Kõmíves Kelemenné címû balladáját. Már
esteledett, amikor elindultunk a szállásunkra,
Csernakeresztúrra, ahol családi házakban szálltunk meg.
A vacsorát családias, bensõséges hangulatban tölthettük
el, és mindnyájan próbáltuk kipiheni a hosszú nap, uta-
zásból adódó fáradalmait.

Másnap a Hunyadiak gótikus vára következett:
Vajdahunyad, amelyet nem véletlenül Európa egyik leg-
szebb várkastélyának tartanak. Vajdahunyad egy gyönyö-
rû középkori vár, ami mindenkit elvarázsolt. Kívülrõl és
belülrõl egyaránt szép volt. Aznap délután érkeztünk meg
Gyulafehérvárra, az Erdélyi Fejedelemség székhelyére. Itt
megnéztük a nagyon régi gyulafehérvári Szent Mihály
székesegyházat, ahol nemzeti színû szalaggal tiszteleg-

tünk Hunyadi János, Hunyadi László, és Bethlen Gábor
emlékhelyei elõtt. Majd megnéztünk a Gyulafehérvári vá-
rat, az ortodox és katolikus székesegyházat és a régi ko-
rokból megmaradt épületeket. Egy nagy séta keretében
tettük meg mindezt, miközben elmehettünk vásárolni és
találkoztunk magyar árusokkal is. Az aznapi szállásunk
Marosvásárhelyen az ottani Református Kollégiumban
volt. Mielõtt megérkeztünk, megnéztük a Marosvásárhe-
lyi várat is.

Az utazásunkat még mindig Marosvásárhelyen foly-
tattuk, mert meglátogattuk testvériskolánkat a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumot. Itt nagy élményben volt részünk,
mert az ottani hetedikes diákokkal beszélgethettünk és is-
merkedhettünk. A líceum udvarában szalagot kötöttünk a
két Bolyai szobrára. Véletlenül épp a költészet napján ér-
keztünk ide, így részt vehettünk az ottani mûsorban, ami
azt jelentette, hogy az iskola diákjaival együtt mi is elsza-
valhattuk Petõfi Sándor egyik versét. Itt egy szép délelõttöt
töltöttünk el mielõtt Tordára folytattuk utunkat. A sóbá-
nya szintén nagyon érdekes volt, mivel tizenhárom eme-
let mélységben mesterséges tó, óriáskerék és különbözõ
látványosságok fogadták a mélybe lemerészkedõket. Itt is

Temesvár – a vár bejárata Tordai hasadék

Vajdahunyadi vár Vajdahunyad – Várfelfedezõ verseny 
eredményhirdetése
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sok érdekes ajándéktárgyat vásároltunk és kipróbáltuk az
óriáskereket, a csónakázó-tavat és még sok-sok minden
mást. A Tordai hasadékot is megnéztük, ahol szintén gyö-
nyörû látvány tárult szemünk elé. Visszagondolva, talán
ez volt az utazásunk legérdekesebb helyszíne. Csak úgy
kattogtak a mobiltelefonok és a kamerák! Ezek után tekin-
tettük meg Kolozsváron Mátyás király szülõházát és a
Szent Mihály templomot. Az aznapi szállásunk
Kalotaszentkirályon volt. Itt egy fából készült népi faragás-
sal díszített házban szálltunk meg, és egy csûrben fo-
gyaszthattuk el vacsoránkat, ami ismét egy érdekesség
volt utunk során.

Utolsó úti célunk Nagyvárad szecessziós városköz-
pontja volt. Megtekintettük Ady Endre törzshelyét, a Ka-
nonok sort és a székesegyházat, amelyben Szent László

ereklyéjének másolatát õrzik. Ezek után utunkat sajnos
hazafelé vettük, búcsúztunk Erdélytõl. Késõ este érkez-
tünk meg Salgótarjánba az iskolánkhoz, pontosan oda,
ahonnan elindultunk, ezzel utunk lezárult.

Gyorsan eltelt ez a négy nap, mivel mindnyájan na-
gyon jól éreztük magunkat. Ez az út egy jól megszerve-
zett tanulmányi kirándulás volt, ami minden tanóránál
többet ért, de amellett hogy rengeteget tanultunk ezen az
úton, az egész osztály nagyon jól szórakozott, és egy na-
gyon szép emlékként fog mindenkiben megmaradni.
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Országos junior bajnok,
korosztályos Európa-bajnok
váltóban – csak, hogy néhányat
említsek kiváló eredményei kö-
zül. A következõ interjúban
Barta Luca válogatott öttusázó-
val, iskolánk tanulójával be-
szélgetek.

– Mióta ûzöd ezt a rendkívül
nehéz és összetett sportágat?

– 6 éve kezdtem verseny-
szerûen öttusázni, de már elõt-
te is rendszeresen atletizáltam
és úsztam.

– Mit jelent számodra a sport?
A sport a mindennapjaim szerves része, el sem tud-

nám képzelni nélküle az életem. Emellett kikapcsol, fel-
frissít.

– Hogyan találsz motivációt minden nap? 
– A céljaim jelentik számomra a motivációt. Vannak rö-

vid, illetve hosszú távúak, az utóbbiak a fontosabbak, de
ahhoz, hogy fent tudjam tartani a motivációt nap, mint
nap, elengedhetetlenek a rövid távú célkitûzések, melyek
elvezethetnek a hosszabb távú céljaimhoz. Ilyen célkitû-
zéseket gyakran magam elé tûzök, az edzésekhez kapcso-
lódóan ugyanúgy, mint egy-egy verseny elõtt. Az élet más-
más területein is célokat állítok magam elé.

– Mik a már említett hosszú
távú, jövõbeni céljaid?

– Az olimpiai szereplés
nem titkolt célom – számom-
ra a jelenlegi legfontosabb –
ezért és ennek érdekében te-
szek apró lépéseket minden
egyes nap az edzéseken, és
azon túl is.

– Hogyan tudod összehan-
golni a rengeteg edzést az isko-
lában való helytállással, tanu-
lással?

– Kicsi korom óta sportolok
– ahogy már említettem – hozzátartozik a mindennapja-
imhoz. Hozzászoktam egy rendszerhez, mindig be volt
osztva az idõm, hiszen egyik edzésrõl a másikra mentem
csak úgy, mint ma is, így megtanultam a kevés idõmet a
lehetõ leghatékonyabban kihasználni, így mára már sok-
kal könnyebben megy a tanulás és a sport összehangolá-
sa.

– Mivel töltöd a szabadidõdet, mit jelent számodra a tel-
jes kikapcsolódás?

– A szabadidõmben leginkább olvasok, sorozatot né-
zek, a családommal és a barátaimmal töltök minõségi
idõt. Velük elfelejtem a mindennapi teendõket és csak él-
vezem az együtt töltött perceket.

„Céljaim jelentik a motivációt” – Interjú – Barta Lucával

Gulyás Helga Barta Luca 
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Laczkó Rozina és Szabina
már évek óta rangos versenye-
ken állnak dobogón mind ha-
zánkban mind külföldön. A
versenyhez kapcsolódó viszo-
nyukról, késõbbi terveikrõl
kérdeztem õket.

– Gondolom családi vonás
nálatok a sport szeretete. A szü-
leitek már kisebb korotokban is
ösztönöztek erre benneteket?
Hogyan kezdõdött ez nálatok?

– Óvodás korunkban is
próbáltak minket a sport felé

irányítani, már akkor is jártunk úszni. Komolyabban
akkor kezdtünk, amikor Szabina 9 éves volt én pedig 8.
Az iskolában adtak egy jelentkezési lapot úszásoktatás-
ra. Ez megtetszett nekünk, aminek szüleim is örültek
így beírattak. Elõször csak úsztunk, majd jött a kérdés,
hogy akkor nem szeretnénk-e elmenni egy futó edzés-
re, hátha megtetszik és ott ragadunk. Úgyis történt. Mi-
után úsztunk és elkezdtünk futni, elvittek minket az el-
sõ versenyeinkre, és itt vált véglegessé, hogy mi ezt
szeretnénk csinálni. Aztán jött az ötlet, hogy ha már
úszás, futás akkor legyen triatlon. Így egészült ki a
kerékpározással.

– Aquatlon és triatlon. Mit is jelentenek ezek pontosan?
Hogyan választottatok végül?

– Az aquatlon egy melléksportja a triatlonnak. Ez csak
úszásból és futásból áll. Amíg a triatlonban biciklizni is
kell. Aquatlon verseny 2-3 van egy évben, amíg triatlon
majdnem minden héten.

– Testvérek vagytok, mégis néha egymás vetélytársai.
Milyen érzés mikor egymás ellen versengtek?

– Soha nem volt közöttünk versengés. Általában Szabi-
na teljesít jobban. De elõfordult már, hogy én. Ha a másik
jobban teljesít, csak büszkék vagyunk rá. Nyilván mind-
kettõnk célja jobbnak lenni. De attól függ ki a jobb, aki
jobb fizika állapotban van.

– A versenyek mind más és más helyszínen zajlanak.
Melyik volt a kedvencetek?

– Rengeteg versenyre megyünk. De úgy gondolom
mindkettõnknek a Tiszaújvárosi Triatlon Európa Kupa
és Triatlon Nagyhét a kedvencünk. Sajnos nekem még

nem volt alkalmam indulni
az Európa kupán, de azon a
pályán versenyeztem már
többször is. A világ elitjei is
azon a pályán indulnak a vi-
lágkupán, és ez mindig löke-
tet ad, hogy ugyanazon kö-
rülmények között versenyez-
hetünk, amin õk. Mindig
megtiszteltetés ott elindulni,
hazai versenyzõként. Renge-
teg szurkoló jön ki, akár ma-
gyar akár külföldi így mindig
nagyon jó a hangulat.

– A Bolyai egy elég erõs gimnázium. Hogyan osztjátok
be az idõtöket, hogy jusson családra, barátokra, tanulásra
és edzésre is?

– Elég nehéz összeegyeztetni az iskolát és a sportot.
Mindennap 5 órai kelés és a 8 tanítási óra után ismét 2
edzés vár ránk, aztán késõn haza tanulni. Majd indul újra
az egész. Ettõl függetlenül mindig sikerül felkészülni az is-
kolára, ha van idõnk, elõre tanulunk. Fõként olyan baráta-
ink vannak, akik szintén sportolnak, így velük sokat talál-
kozunk. Edzések elõtt és után is, ha nincs sok tanulniva-
ló, de hétvégén mindenképp.

– Mi motivál benneteket egy verseny elõtt vagy a felké-
szülés ideje alatt?

– Mindig az a fõ célunk hogy jobbak legyünk. Gyakran
nehéz rávenni magunkat az edzésre, fõként a hajnali
úszásra, de az mindig csak addig nehéz, amíg a hideg víz-
be bemegyünk. Onnantól arra koncentrálunk, hogy min-
den feladatot jól csináljunk meg, és az edzõ tanácsát meg-
fogadjuk, mert tudjuk, azzal elõre jutunk. Mindig meg-
adunk egy idõt, amit teljesíteni szeretnénk, el akarunk ér-
ni, és azért megteszünk mindent.

– Nagyon szép eredményeket értetek el, gondolom
messze még a vége. Hogyan látjátok magatokat a jövõben,
milyen szerepet tölt be az életetekben a sport? Esetleg van-
nak kitûzött célok?

– Mindenkeppen ezzel szeretnénk foglalkozni. Szabi-
na a Testnevelési Egyetemen szeretne tovább tanulni és
edzõ lenni, én pedig sportpszichológusnak készülök.
Mind a ketten szeretnénk a lehetõ legjobb eredményt elér-
ni a jövõben, és fejlõdni mind a három sportágban.

Aquatlon 

Laczkó Rozina Laczkó Szabina
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Balya Dorottya iskolánk
egyik fiatal sporttehetsége. Ve-
le készített interjúm során
szenvedélyérõl, a fociról kér-
deztem.

– A foci alapvetõen egy fiúk
uralta sportág. Hogyan esett er-
re a választásod? 

– Igazából fõleg a bátyám
miatt kezdtem el a focit. Nem
sok választásom volt mellette,
mivel már egész kis korunk-
ban vitt magával a pályára,
mindig együtt játszottunk,

amit sem most, sem akkor nem bántam. Az unokatestvé-
reim is mind fiúk, apukám is nagy focirajongó, ezek is so-
kat tettek hozzá, hogy megszeressem ezt a sportot.

– Gondolom más sportokban/sportágakban is kipró-
báltad magad. Van/volt másik „szerelem” a foci mellett?

– Sok más sportot is kipróbáltam, például torna vagy
úszás, néhány évvel ezelõtt röpiztem is versenyszerûen.
A röplabdát még most is nagyon szeretem, szívesen ját-
szom, ha lehetõségem van rá, de ez sem tudott annyira
megfogni, mint a foci.

– Milyen érzések/gondolatok kavarognak a fejedben
egy meccs közben? Kikapcsol a játék vagy inkább a ver-
senyszellem hajt ilyenkor?

– Minden meccs más, ezért mindig más érzések van-
nak bennem. Ha épp jól megy a játék, akár nekem, akár
az egész csapatnak, akkor teljesen kikapcsolok és hihetet-
lenül élvezem minden percét. Ha erõsebb ellenfél ellen ját-
szunk vagy rosszabb napot fogunk ki, akkor elõtérbe ke-
rül a versenyszellem, a nyerni akarás és folyamatos kon-
centráció. Ilyenkor mindenki feszültebb, de ezeket a
meccseket néha még jobb érzés megnyerni.

– Ha jól tudom, nem rég volt egy sérülésed. Mi történt?
Milyen volt a sport nélküli idõszak? Sikerült teljesen fel-
épülnöd?

– Körülbelül egy éven ke-
resztül voltak problémák a bo-
kámmal, sok mérkõzést ki kell
hagynom miatta, végül egy lö-
vés utáni rossz kitámasztás mi-
att elszakadt két bokaszala-
gom. Mûtét nélkül nem tud-
tam volna folytatni, ezért erre
is sor került. Szerencsére na-
gyon jól sikerült, az orvosom-
nak és a gyógytornászomnak
köszönhetõen nagyon gyor-
san, és egyelõre úgy tûnik,
hogy teljesen felépültem. Az
elején nagyon rosszul viseltem, hogy nem játszhatok, ne-
héz volt megszokni, hogy az a dolog, ami jelen volt a min-
dennapjaimban, az hirtelen teljesen megszûnt. Egy idõ
után sikerült hozzá szoknom, de nagyon vártam, hogy új-
ra focizhassak.

– Gondolom a jó csapatmunka megtanulása alapvetõ
hozadéka ennek a játéknak. Ezenfelül mit adott neked sze-
mélyesen a foci?

– Egy csapatjátékban rengeteget tanulunk a társainktól.
Meg kell tanulni együtt mûködni, kompromisszumot köt-
ni és bízni egymásban. Ez valakivel nagyon könnyen,
mással nagyon nehezen megy, de mivel egymásra va-
gyunk utalva, muszáj alkalmazkodni. Szerintem a legfon-
tosabb, amit én tanultam az a türelem és az elfogadás.
Ezek nélkül nem bírnánk egy csapatba beilleszkedni.

– Hogyan látod magad a jövõben? A sport hobbiként
vagy esetleg hivatásként is szerepel az életedben? Esetleg
vannak már most kitûzött célok?

– Hobbiként szeretném, hogy minél tovább jelen le-
gyen az életemben, és amíg lehetõségem lesz klubcsapat-
ban játszani, addig ezt mindenképp szeretném kihasznál-
ni. Nõként elég kevés esély van rá, hogy a késõbbiekben
hivatásként ûzzem, ezért ezzel nem tervezek.

„Csapatjátékban rengeteget tanulunk a társainktól”

Harazin Regina Balya Dorottya
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A Patrónus – díj tulajdonosa – Jakubovicsné Dr. Szalai Éva

– Mondanál néhány szót
magadról?

– Egykor én is a Bolyai Gim-
názium diákja voltam, és szíve-
sen emlékszem vissza az itt töl-
tött évekre és kitûnõ tanáraim-
ra. Büszke vagyok arra, hogy
többen közülük még édesapá-
mat is tanították, aki a jelenlegi
gimnázium elõdjének tanulója
volt. Az iskola elvégzése után a
Semmelweis Egyetemen
gyógyszerész diplomát szerez-
tem, a szakmámban dolgo-
zom, amit nagyon szeretek.

– Volt szereped abban, hogy gyermeked a Bolyait válasz-
totta?

– Biztos vagyok benne, hogy volt, hiszen sokszor me-
séltem Neki szeretett gimnáziumomról. Éva lányom a 6
osztályos két tannyelvû képzést választotta, melyet na-
gyon jónak tartottam a nyelvtanítás magas színvonala mi-
att. Úgy gondolom, hasznos volt számára hogy a 7.-8. osz-
tályokat közép szintû oktatásban végezhette.

– Hogyan emlékszel vissza a szülõi választmányi mun-
kádra? Melyek voltak a legemlékezetesebb rendezvények az
iskolában?

– Véleményem szerint nagyon szoros és eredményes
együttmûködés valósul meg a szülõk és az iskola tanárai
között, melynek célja mindig az iskola fejlesztése, a diákok
mindennapjainak szebbé, emlékezetesebbé tétele és tanul-
mányaik segítése. Számomra talán a szalagavató volt a leg-

emlékezetesebb, amely jelké-
pezte, hogy gyermekeink ha-
marosan életük egyik mérföld-
kövéhez érkeznek, és lassan ki-
repülnek a családi fészekbõl.
Felejthetetlen volt látni a nyitó-
táncokat, mely örök élmény
marad mindenki számára.

– Hogyan ajánlanád az is-
kolát szülõként illetve volt
bolyais diákként a középiskolát
most választóknak?

– Jó szívvel ajánlom min-
denkinek, aki tovább szeretne
tanulni, hiszen nagyon magas
a felvételi arány és a diákok megállják a helyüket a felsõok-
tatási intézményekben. Fontos, hogy az iskolában maga-
san képzett nagy tudású pedagógusok adják át az ismere-
teket a gyerekeknek. A tanulmányi versenyek, a jól felsze-
relt laborok szintén a fejlõdést szolgálják. A nyelvtanítást,
a tanulmányi kirándulásokat sem lehet kihagyni az iskola
által nyújtott lehetõségek közül. Az is nagyon fontos, hogy
mivel jó képességû továbbtanulni szándékozó fiatalok jár-
nak ide, ezért jó hatással vannak egymásra a tanulásban.
Nagyon tetszik, hogy az iskola õrzi azokat a hagyományo-
kat, amelyek már az én idõmben is fontosak, így az egy-
kori „Bolyaisoknak” sok közös élményük marad a gimná-
ziumi évekbõl.

– Milyen érzés volt átvenni a Patrónus Díjat?
– Nem számítottam rá, hogy én fogom megkapni, de

nagyon örültem neki. Köszönöm szépen!

Jakubovicsné 
Dr. Szalai Éva

Szabóné 
Básti Csilla

Jakubovicsné Dr. Szalai Éva ballagási búcsúbeszéde
Kedves Ballagó diákok, tisztelt Tanári Kar, kedves

szülõk, kedves vendégek!
Egykori Bolyaisként a szülõk nevében állok itt elõt-

tetek, hogy megköszönjem Tanáraitoknak azt a sok
munkát, energiát, amit azért tettek, hogy most sok tu-
dással felvértezve álljatok eddigi életetek legnagyobb
megmérettetése, az érettségi vizsga elõtt, és mindany-

nyiunk nevében adjak némi útravalót számotokra. Ez
az év azért is jelentõs a Gimázium életében, mivel a
2016/17-es év az 50. tanév ezen intézmény falai kö-
zött. 

Az élet egy nagy utazás, ahogy szokták mondani.
Javaslom, idõzzünk el egy kicsit e 4-6 év gimnázium-
ban töltött állomásain. 
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Emlékezzetek vissza, hogy vártátok a gólyatábort,
milyen izgalommal, megilletõdve léptetek be a gimná-
zium kapuján, kicsit féltetek, hogy milyenek lesznek
tanáraitok, és milyen komolynak tûntek a végzõs diá-
kok. Nem is gondoltátok, hogy így elröpül az idõ, és a
mostani elsõsök már rátok néznek fel.

Épp hogy megérkeztetek, egy csodálatos erdélyi
utazáson vehettetek részt, ami lehetõséget adott arra,
hogy jobban megismerkedjetek egymással.

Ezután sok, az elmúlt fél évszázad alatt hagyo-
mánnyá vált Bolyais rendezvény élményeivel gyara-
podtatok. 

Mivel az iskola egyik erõssége a magas színvonalú
nyelvoktatás, ezért külön szeretnék köszönetet mon-
dani tanáraitoknak a tanulmányi kirándulásokért,
amelyeket kitûnõen megszerveztek, felvállalták azt a
nagy felelõsséget, hogy elvigyenek benneteket Angliá-
ba, Skóciába vagy Franciaországba. Biztos vagyok
benne, hogy ezek az utazások nagyon hasznosak vol-
tak nyelvtudásotok fejlesztése szempontjából, megta-
pasztalhattátok, milyen egy igazi angol, vagy francia
emberrel anyanyelvén beszélni. 

Tudom, hogy útjaitok során életre szóló élmények-
kel és emlékekkel gazdagodtatok. A magas szintû
nyelvi oktatásnak köszönhetõen sokan már közép, de
akár felsõfokú nyelvvizsgával rendelkeztek.

Szerintem hamar megtapasztalhattátok, hogy itt
tanáraitok már felnõttként, egyenrangú partnerként
tekintettek Rátok. Ahogy Pálfalvai Igazgató Úr az 50.
ünnepélyes tanévnyitón mondta céljuk az, hogy az itt
végzett diákok tanuljanak meg saját szemükkel nézni
a világban. Ez számomra azt jelenti, hogy legyen önál-
ló véleményetek mindenrõl és merjétek is felvállalni. 

Az itt töltött évek alatt természetesen nagyon ke-
mény munkát végeztetek az iskolában tanító pedagó-
gusokkal közösen, hiszen ide azzal a céllal jöttetek,
hogy felkészüljetek a továbbtanulásra. Lehetõséget
kaptatok különbözõ házi és szélesebb körû versenye-
ken való részvételre, így felmérhettétek tudásotokat,
és sokan közületek kiemelkedõ eredményeket értek
el. 

Oktatóitoktól nemcsak tudást, hanem tartást, visel-
kedési normákat is megtanultatok, ami biztosítja szá-

motokra, hogy méltóak legyetek a Bolyais léthez.
Majd meglátjátok évekkel késõbb, milyen jó érzés
lesz egy-egy régi iskolatársatokkal találkozni, felidéz-
ni a közös élményeket, és megérzitek, hogy az egyko-
ri Bolyaisokat egy különös szál köti össze, ami sza-
vakban ki nem fejezhetõ.

Ti, kedves Ballagók februárban nagyon fontos dön-
tést hoztatok, elhatároztátok, hogy merre szeretnétek
tovább haladni. A mai nap még az ünneplésé, de az el-
következõ hetekben elõször az írásbeli, majd a szóbe-
li érettségi vizsgákon kell bizonyítanotok tudásotokat. 

Mindannyiunk nevében azt kívánom Nektek, hogy
sikerrel arassátok le az itt töltött évek kemény munká-
jának gyümölcsét és sikeres felvételt nyerjetek abba
az intézménybe, ahol tanulmányaitokat folytani sze-
retnétek. 

Szüleitek és a magam nevében vállalom, hogy ezek
után is mindenben mellettetek leszünk, támogatunk
benneteket céljaitok elérésében. Tudjuk, hogy hama-
rosan kirepültök a szülõi házból, de kérünk bennete-
ket, hogy térjetek vissza megpihenni hozzánk, szá-
moljatok be élményeitekrõl, sikereitekrõl, esetleg bá-
natotokról, és ne feledjétek el a szülõi ház melegét,
ahol mindig szívesen látunk benneteket!

Azt kívánom nektek, hogy legyetek egészségesek,
sikeresek, boldogok és szerencsések az életben, szere-
tet és béke vegyen körül Benneteket. Ne feledjétek el
iskolátokat, ahol megalapoztátok tudásotokat, szá-
moljatok be tanáraitoknak eredményeitekrõl, hiszen
Nekik az a legnagyobb öröm, ha látják munkájuk
nem volt hiábavaló.

Biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva, ami-
kor majd egykori iskolatársaitokkal találkoztok, meg
fogjátok érteni, hogy milyen különös szálról beszél-
tem, ami a Bolyaisokat összeköti bárhová is sodorja
Õket az élet.

Végezetül az idén kétszáz éve született Arany Já-
nos szavaival köszönnék el Tõletek!

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja.
És tudod: az erõ micsoda? – Akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Köszönöm a figyelmet!
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– Pontosan milyen díjat ve-
hettél át? Mit jelent számodra
ez az elismerés?

– A Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat díjat vehettem át.
Óriási öröm volt számomra,
hogy nekem ítélték ezt a díjat.
Ez a kitüntetés tulajdonképpen
a négyéves munkám elismeré-
sét jelenti. Nagy megtisztelte-
tésnek veszem, hogy az iskola-
vezetés méltónak tartott a díj
átvételére.

– Milyen értékeket, élménye-
ket kaptál az iskolától az elmúlt években?

– Ha a Bolyaiban töltött évekre gondolok vissza, renge-
teg szép emlék jut az eszembe. Mindig jó szívvel gondo-
lok vissza a tanáraimra, iskolatársaimra, a különbözõ
programokra és az élményekre, amelyeket örökre az em-
lékeimben õrzök, és amelyek megszépítették a gimnáziu-
mi éveimet. Úgy érzem, hogy a négy év során számos
olyan értékkel gazdagodtam, amelyet az életem során
hasznosíthatok.

– Milyen szabadidõs elfoglaltságokra jutott idõd az isko-
la mellett? 

– Az iskola mellett zongorázni tanultam mind a négy
év során. Bár általában sokat kellett tanulni, nem volt ne-
héz beosztanom az idõmet úgy, hogy jusson idõ a zongo-
rázásra, hiszen nekem a zenélés kikapcsolódást jelentett a
nehéz mindennapokban.

– Jó pár hagyománnyal büszkélkedhet az iskolánk: Bo-
lyai napok, diák nap, Bolyai körök, külföldi tanulmányi
utak, kiállítás megnyitók. Mi volt a legmaradandóbb szá-
modra?

– Az iskolai programok közül talán a külföldi tanul-
mányutak voltak a legmaradandóbbak számomra. Volt
szerencsém Londonba és környékére, az osztrák Tirolba
és Berlinbe is elutazni iskolai szervezés keretében. Ezek a
tanulmányutak rengeteg élménnyel gazdagítottak, gyö-
nyörû helyeken járhattam és új szokásokat ismerhettem

meg. A külföldi utakon kívül
nagyon szerettem a Bolyai kö-
röket is, hiszen a diákok érde-
kesebbnél érdekesebb elõadá-
sokat mutattak be, amelyekbõl
sokat lehetett tanulni.

– Melyik egyetemre, illetve
melyik szakra jársz? Miért pont
ezt a szakot választottad?

– Jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem nemzetközi
gazdálkodás szakos hallgatója
vagyok. A szak kiválasztásánál
tudtam, hogy mindenképpen
kamatoztatni szeretném a megszerzett nyelvtudásomat a
jövõben. Emellett nagyon megszerettem a matematikát és
így alakult ki bennem, hogy a gazdasági pályát szeretném
választani. A nemzetközi gazdálkodás szak mindkét fel-
tételemnek megfelelt és szimpatikus volt nekem, ezért vá-
lasztottam azt.

– Sikerült már megszokni az egyetemi életet?
–  Már nagyon jól megszoktam az egyetemi életet. Per-

sze az elsõ hetekben még nehezebb volt. A gimnázium
után nagyon nagy a váltás, egy teljesen más közegbe ke-
rül az ember, mindent önállóan kell intéznie, nincsenek
ott a tanárok, hogy úgymond fogják a kezünket. Szeren-
csére egy nagyon jó társaságba kerültem, ahol mindenki
segítõkész és összetartó, így sokkal könnyebben ment az
elhelyezkedés és a beilleszkedés.

– Ha üzenhetnél valamit az elkövetkezõ Bolyais generá-
cióknak mi lenne az?

– Én azt üzenem a következõ generáció diákjainak,
hogy mindig tartsanak ki az álmaik mellett és küzdjenek
értük. Sose adják fel! Ha valami akadályba ütközik az em-
ber azt meg kell próbálni leküzdeni és tovább menni az
úton az álmok felé. Az ember akkor tud igazán kiteljesed-
ni, akkor lesz boldog, ha azt csinálhatja, amit szeret. Ép-
pen ezért még azt is tanácsolom, hogy csinálják azt, amit
igazán szeretnének, tanulják azt, ami a szívük vágya. Ne
hagyják befolyásolni magukat, tartsanak ki az elhatározá-

Interjú a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitüntetés tulajdonosaival

„Az ember akkor lesz boldog, ha azt csinálja, amit szeret”
Szládek Anna interjú

Harazin Regina Szládek Anna



saik mellett, tegyenek értük és akkor biztosan a számukra
megfelelõ helyre fognak kerülni az életben.

– Ha bármit megváltoztathatnál az elmúlt évekbõl, ta-
nulmányaid sorából, esetleg az iskolában, mi lenne az?

– Én azt hiszem, hogy semmit nem változtatnék meg a

bolyais évekbõl. Minden úgy volt tökéletes, ahogy történt.
Ha visszagondolok, egy pillanatra sem fordul meg a fejem-
ben, hogy változtatnék valamin, ha lehetne. Én nagyon jól
éreztem magam a Bolyaiban és csakis szép emlékeket õr-
zök az ott töltött évekrõl.
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– Mit jelent számodra ez az
elismerés? Milyen érzések kava-
rogtak benned? Pontosan mi-
lyen díjat vehettél át?

– Amikor megtudtam, hogy
a díjazottak közé kell ülnöm,
már izgatott lettem, de nem
tudtam még pontosan mire
számíthatok. Eleinte arra gya-
nakodtam, hogy a történelem-
versenyen elért eredményünk
miatt kapunk oklevelet, de mi-
kor Pálfalvai Zoltán igazgató úr
a kitüntetettek közt olvasta fel a

nevem, nagyon meglepõdtem. Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetésben részesültem, melyre tényleg nem
számítottam. Kimondhatatlanul örültem az elismerésnek,
úgy éreztem és érzem most is, nem volt hiábavaló a 6 év
munkája.

– Milyen szabadidõs elfoglaltságokra jutott idõd az isko-
la mellett? Hogyan osztottad be az idõdet hogy mindenre
jusson, fõleg az utolsó két évben?

– Az iskola mellett aktívan néptáncoltam elõször a Vi-
ganó, majd késõbb az Ifjú Nógrád Táncegyüttesben. Ezen
kívül szabadidõm legnagyobb részét a változatos hobbija-
imnak, a zongorázásnak, nyelvtanulásnak, olvasásnak és
az úszásnak szenteltem.  Az utolsó években sem okozott
szerencsére problémát a megfelelõ idõbeosztás, annak el-
lenére, hogy mind a tanulás, mind pedig a közösségi élet
sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott a mindennapjaim-
ban. Nem volt mindig egyszerû a programokat és a tanu-
lást összeegyeztetni, de végül minden nagyon jól ment.

– Mi fog a legjobban hiányozni az itt töltött évekbõl?
– Az biztos, hogy nincs külön egy kivételes dolog, sok

mindent jó érzés feleleveníteni. Rengeteg szép és kedves
emlék kötõdik a középiskolás éveimhez, melyek némelyi-

ke már most is hiányzik egy ki-
csit. Az erdélyi, angliai és skóci-
ai tanulmányutak, az osztály-
kirándulások, gólyaavató, fõzõ-
versenyek és a különbözõ kö-
zösségi programok mind-mind
csodálatos élményeket és érzé-
seket véstek az emlékezetem-
be. Különösen élveztem a sza-
lagavatóra, ballagásra és a sze-
renádokra a készülõdést, vala-
mint azt, hogy utolsó évre egy
nagyon jó közösség alakult ki
az osztályunkban.Hiányozni
fognak még a büfénél kávézással és beszélgetésekkel el-
töltött szünetek, valamint a tanórák vicces pillanatai.

– Hogyan tervezted meg a továbbtanulásod? Miben se-
gített a Bolyai?

– Már nagyon korán elkezdtem érdeklõdni az iránt,
hogy a középiskola után merre tanuljak majd tovább. Ki-
választani igen nehéz volt, hiszen egészen az utolsó év fél-
évéig igen nagy dilemmában voltam. Nem tudtam elkép-
zelni magam a továbbtanulás semelyik területén, rengeteg
szakma különbözõ okokból nem is jöhetett szóba, mely
szintén megnehezítette a döntést. 

Félévenként, sõt gyakran havonta változtattam a lehe-
tõségeken, de egy valamiben biztos voltam, mégpedig ab-
ban, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Mikor taná-
raimhoz fordultam segítségért, osztályfõnököm, Árpádné
Vincze Marietta tanárnõ és Horváthné Scholcz Erika ta-
nárnõ is azt kérdezték: „Nem gondolkozol esetleg a pszi-
chológián?”

A szüleim is azonnal támogatták az ötletet, bár már õk
is utaltak rá korábban, hogy valószínûleg tetszene nekem
ez a tudományterület. A pszichológiáról tudni kell, hogy
ez a mai napig egy igen megosztó tudományág (különö-

„Rengeteg szép és kedves emlék”

Interjú Nagyi Mátéval

Harazin Regina Nagyi Máté
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sen Magyarországon), és eleinte én is visszakoztam tõle,
gondolván ezzel úgysem fogok tudni elhelyezkedni, ne-
héz lesz benne érvényesülni, stb. Azonban ahogy egyre
többet olvastam utána, kérdezõsködtem pszichológus-
hallgató ismerõseimnél, illetve részt vettem nyílt napokon
egyre jobban megtetszett ez a szakirány. Végül azt a há-
rom budapesti egyetemet jelöltem meg, melyeken oktat-
ták a pszichológiát, közülük elsõ helyen az ELTE-t.

– Milyen érzés volt elhagyni a Bolyait? Milyen élmé-
nyekkel távoztál az érettségirõl?

– A bizonyítványosztást követõen hihetetlenül boldog
és izgatott voltam, hiszen szerencsére minden jól sikerült.
Néhány nappal késõbb azonban tudatosult bennem,
hogy egy hosszú és szép korszak zárult le ezzel, és egy új
mérföldkõhöz értem. Eleinte féltem, hogy az eddig szer-
zett barátságok felbomlanak, de a mai napig tartom a kap-
csolatot sok osztálytársammal. A jól megszokott hegyre
felvezetõ lépcsõk metróaluljárókra és buszállomásokra
cserélõdtek, és a 27 fõs osztály helyett egy 250 fõs társa-
sággal találtam szembe magam.

– Jelenleg hol tanulsz? Sikerült már megszokni az egye-
temi életet?

– Jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszi-
chológia szakos hallgatója vagyok. Az egyetem kezdete ter-
mészetesen óriási változás volt a gimnázium után, de na-
gyon hamar hozzászoktam mind a nagyvárosi élethez,
mind a másfajta követelményrendszerhez. Lassan, amint

bepillantást nyerek a „nagybetûs életbe” sajnos erõsen ta-
pasztalom, hogy az állandó rohanás, a napi ügyintézés és
az egyetemmel kapcsolatos dolgok elvégzése igen sok idõt
vesz igénybe. A budapesti élet pörgõs, tele nyüzsgéssel,
amit Salgótarjánban nem igazán tapasztalhatott meg az
ember. Sokkal többet kell tanulni és rengeteg önállósággal
járó teher zúdult a nyakamba, azonban eddig az egyetem
minden percét élvezem, rendkívül érdekes dolgokat tanu-
lunk, izgalmas óráink vannak és az oktatók is nagyon segí-
tõkészek, kedvesek. A tanulás mellett persze a kikapcsoló-
dásra és az ismerkedésre is rengeteg lehetõségünk van, így
például különféle programokon vehetünk részt a kari bu-
liktól kezdve a filmezéseken át, a nagyon szórakoztató já-
ték estekig.

– Ha üzenhetnél valamit az elkövetkezõ Bolyais generá-
cióknak mi lenne az?

– Soha nem tudhatjátok, mit hoz a jövõ, és bárhogyan
is alakul mindig próbáljátok meg a legtöbbet kihozni az
adott szituációból. Ha nem vagytok biztosak abban, hogy
pontosan mivel szeretnétek a késõbbiekben foglalkozni,
de már van valamiféle érdeklõdési körötök, akkor kérdez-
zétek bátran szüleiteket, tanáraitokat, volt diáktársaitokat,
mert rengeteget tudnak segíteni. Végzõsök tanuljatok bõ-
szen, mert az érettségi után már nem igazán lesz köny-
nyebb dolgotok. Végezetül sikerekben és élményekben
gazdag éveket kívánok minden kedves Bolyais diáknak és
pedagógusnak!

– Milyen érzés volt átvenni a
Bolyai Emlékplakettet?

– Természetesen megtisz-
telve éreztem magam, mikor
meghallottam, hogy én is
egyike vagyok annak a há-
rom diáknak, akik a Bolyai
Emlékplakettet kapják, hi-
szen ez a legrangosabb ki-
tüntetés, amit a Salgótarjáni
Bolyai János Gimnázium di-
ákjai kaphatnak, illetve örül-
tem is, az elõbb említett ok-
ból.

– Mit adott neked a Bolyai?
– A Bolyainak négy remek

évet köszönhetek. Nemcsak
hasznos tudást kaptam itt ta-
náraimtól, hanem nagyszerû
élményekben lehetett részem
diáktársaimmal. Biztos vagyok
benne, hogy évek, évtizedek
múltán is jólesõen fogok visz-
szagondolni az itt töltött éve-
imre.

– Mi volt a legmaradandóbb
élmény számodra az itt töltött
évek alatt?

„Nem változtatnék semmit”
Interjú Kelemen Balázzsal

Harazin Regina Kelemen Balázs
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– Talán a legmaradandóbb ezek közül az angliai tanul-
mányi út volt, melyen 10.-ben vettem részt. Egyrészt régi
vágyam volt, hogy eljussak Angliába, hiszen érdekel az an-
gol történelem és kultúra, másrészt sok jó élményben le-
hetett részem, illetve úgy érzem, még az az egy hét is so-
kat javított az angoltudásomon, hiszen nap mint nap több
angol anyanyelvû emberrel érintkezhettem.

– Mi fog a legjobban hiányozni az itt töltött évekbõl?
– Igazából, erre nem tudok egyszerû választ adni. A tár-

saság, az emberek, maga az épület, vagy a tudat, hogy
bolyais vagyok? Az ember nagyon könnyen hozzászokik
ezekhez, a pozitív élmények elnyomják a negatívakat (kü-
lönösen, ha több pozitív van, mint negatív), és én úgy ér-
zem, az ember az elõbb felsorolt dolgokat társítja az élmé-
nyeihez, legalábbis számomra ezek hiányoznak.

– Milyen érzés volt elhagyni a Bolyait? Milyen élmények-
kel távoztál az érettségirõl?

– Furcsa érzés volt. Ott volt a bizonytalanság, hogy el
kell hagynom a megszokott környezetet, ahol olyan sok
diákot és tanárt ismerek, egy ridegnek leírt, ismeretlen, új
helyért, az egyetemért. Másrészt örültem, hiszen úgy érez-
tem, jól sikerült az érettségim, ami valószínûleg a legtöbb
gimnazista számára az egyik legfontosabb dolog az itt el-
töltött évei során.

– Melyik egyetemre, illetve melyik szakra jársz? Miért
pont ezt a szakot választottad?

– Jelenleg a Mûegyetemen tanulok mechatronikai mér-
nök szakon. Igazából sokáig nem tudtam dönteni, hogy a
mérnöki vagy a fizikusi szakma vonz jobban, de rájöttem,
hogy az elõbbi áll hozzám közelebb. A mechatronika egy
viszonylag új tudományterület, az elektronika, a számítás-
technika és a gépészet egyfajta ötvözete, a robotika illetve
sok „okos eszköz” tervezése is idetartozik, és ezek már
régóta érdekeltek, végül ezért választottam ezt a szakot, és
bár még viszonylag kevés idõ telt el a beiratkozás óta, de
nem bántam meg.

– Ha üzenhetnél valamit az elkövetkezõ Bolyais generá-
cióknak mi lenne az?

– Legyenek céljaik, és higgyenek önmagukban!
– Ha bármit megváltoztathatnál az elmúlt évekbõl, mi

lenne az? 
– Õszintén, nem változtatnék semmit. Lehet, nem min-

den alakult tökéletesen, de úgy gondolom, hogy ez így van
rendjén, hibák mindig elõfordulhatnak, és ezekkel együtt
kell élni.
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– A legalapvetõbb kérdés:
Számítottál a kitüntetésre?
Meglepett mikor a színpadra
hívtak? Pontosan miért kaptad
a díjat?

– A házirend szerint az osz-
tályközösségen túlmutató kö-
zösségi munkáért és kiemelke-
dõ tanulmányi eredményért
ítélték nekem a díjat. Jól esett
az elismerés, fõleg abban az
idõszakban, adott egy kis moti-
vációt az utolsó napokra az
érettségi elõtt.

– Milyen érzés volt a Bolyaiba járni? Mik a legemlékeze-
tesebb élményeid?

– A Bolyaiban nõttem fel, így ez a 6 év különösen meg-
határozó volt számomra, nem csak tanulmányi szem-
pontból. Rengeteg emlékem van errõl az idõszakról, on-
nantól kezdve, amikor 12 évesen rövid, fiús hajjal belép-
tem az iskolába egészen az érettségi utolsó napjáig. Visz-
szagondolva és átfogóan meghatározva a legfõbb élmé-
nyem a hatalmas személyiség fejlõdés és változás, amin
az évek során keresztül mentem.

– Jutott még másra is idõd a tanulás mellett? Mit csinál-
tál a szabadidõdben?

– Elsõsorban a tanulásra koncentráltam, de mindig
igyekeztem idõt szakítani a barátaimra. Emellett számos
más dologba is belekezdtem, például jártam zeneiskolába,
tagja voltam a városi ifjúsági fúvószenekarnak is. Diák ön-
kormányzati tagként fõleg a városi rendezvények szerve-
zésében vettem részt illetve ebbõl kifolyólag a Speak
Smart közösség tagja is lettem, akiknek fõ célja a város
szépítése és népszerûsítése a mai napig. Úgy gondolom
rengeteg fantasztikus embert ismertem meg és számtalan
emlékezetes pillanatra tettem szert ezáltal.

– Nehéz volt itt hagyni az iskolát? Milyen érzések kava-
rogtak benned mikor utoljára léptél ki a kapun?

– Meglepõen könnyû volt, az utolsó év a többihez ké-
pest egy nagyon rövid periódusnak tûnt, csak a szalagava-

tó és a ballagás jelezte szá-
munkra, hogy mennyi idõ telt
már el. Véleményem szerint
ennyi év után az ember már
vágyik kiszakadni ebbõl a
konstans környezetbõl és új
dolgokat megtapasztalni. Leg-
alábbis velem ez történt. A ka-
pu pedig mindig nyitva áll, jó
érzés néha visszamenni és szá-
mot adni a jelenlegi történése-
imrõl.

– Hogyan tovább? Mit csi-
nálsz most? Hol látod magad a
jövõben, mik a terveid?

– Jelenleg folyami hajón dolgozom, szeptembertõl pe-
dig Hollandiában tervezem folytatni a tanulmányaimat
gazdasági és pénzügyi szakirányban. Ezen kívül rengeteg
más tervem is van, amelyeket szeretnek véghez vinni, il-
letve arra az esetre, ha nem sikerülnének, szinten vannak
további tervek. Szóval elég felkészült és elfoglalt vagyok a
jövõmmel kapcsolatban.

– Miben nyújtott segítséget az iskola? Mik azok a dol-
gok, amiket itt kaptál és a késõbbiekben is magaddal vi-
szel?

– Azt hiszem az iskola rendszere alakította ki a gondol-
kodásmódomat és a hozzáállásomat a dolgokhoz, példák-
kal és ellenpéldákkal illusztrálva õket. Továbbá a késõbbi-
ekhez szükséges alapmûveltség és tudás is a birtokomban
van, amelyre alapozhatok. Nem utolsó sorban a barátai-
mat is itt ismertem meg, akikkel remélhetõleg egy életre
szól a kapcsolatunk.

– Ha adhatnál egy tanácsot az elkövetkezõ évek
Bolyiasainak mi lenne az?

– Mindenkinek kívánom, hogy legyen sikeres abban,
amit tényleg csinálni szeretne és találja meg a saját útját,
még ha az nem is keresztezi egymást a többiekével. Az
egyik legrosszabb dolog, ami egy ember életében történ-
het, a megbánás.

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium kitüntetése
Interjú Vida Annával

Harazin Regina Vida Anna 
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– Milyen kitüntetést vehet-
tél át a Bolyai napok során?
Meglepett, hogy Te kaptad?

– Végzõsként kaptam meg
a Talentum-díjat, ami nem
volt ismeretlen számomra,
már akkor sem, amikor el-
kezdtem a Bolyiba járni. Hi-
szen a nõvéreim is itt
végeztek, így tudtam, hogy
van ilyen díj, amit csak a vég-
zõs tanulók között szoktak
kiosztani. Õszintén szólva
nem igazán lepõdtem meg,

hiszen minden évben kaptam díjakat a sporteredmé-
nyeim miatt, így számítottam rá.

– Hogyan értékelnéd az elmúlt éveket? Milyen értéke-
ket, élményeket kaptál az iskolától?

– Mint a legtöbb bolyaisnak nekem is fontos volt,
hogy egy jó és erõs gimnáziumban tanuljak. Számom-
ra meghatározó volt, hogy a testvéreim is ide jártak, így
már magabiztosabban és otthonosabban mozogtam az
iskolában. Az osztályomban is jó barátságok alakultak
ki. Az osztálykirándulások, különbözõ iskolai rendez-
vények, szünetekben eltöltött idõ, lyukasórák mind
csupa szép emléket õriznek.

– A tanulás mellett a sportra is jutott idõd. Mit csinál-
tál pontosan? Mesélnél az eredményeidrõl?

– Én inkább úgy mondanám, hogy a sport mellett a
tanulásra is jutott idõm. Nem tudom szabad-e ilyet
mondani, de 11.-ig jobban érdekelt a sport, a triatlon,
mint a tanulás, viszont 11.-tõl már ráálltam a tanulásra,
hiszen az már beleszámít a felvételibe. 10 éves korom
óta triatlonozom. Az általános iskolai testnevelõ taná-
rom figyelt fel rám a futásom miatt és megkérdezte,
hogy lenne e kedvem ezt a sportot ûzni. Nagyon élvez-
tem az elsõ perceitõl kezdve, bár sokszor nehéz volt, de
kitartottam. Az elsõ legnagyobb eredményem, amire a
legbüszkébb vagyok, az a 2010-es országos aranyér-
mem tereptriatlonban. Ez elõtt még sosem voltam
tereptriatlonon, nagyon új volt még nekem és nagyon
el is fáradtam, de aztán a futás végére akkora adrenalin

jött rám, hogy sikerült utol ér-
nem és lehagynom az elsõ
helyezettet. Voltak még kü-
lönbözõ eredményeim duat-
lonban (futás – kerékpár – fu-
tás), triatlonban (úszás – ke-
rékpár – futás), aquatlonban
(úszás - futás) országos és
megyei versenyeken egy-
aránt. Pl. csapatban aquatlon
országos 3. helyezést sikerült
megszereznünk. Volt olyan
év, amikor beválasztottak az
országos Héraklész utánpót-
lás válogatottba is. Pár éve elkezdtem egy új távon ver-
senyezni. Eddig 750 méter úszás 20 km kerékpár és 5
km futás volt a táv, viszont nekem a hosszú táv jobban
megy, úgy hogy átálltam az 1500 m úszásra, 40 km ke-
rékpárra és 10 km futásra. Egyébként ez az olimpiai táv
is. 2016 júniusában volt az elsõ ilyen távú országos ver-
senyem, amikor is sikerült megszereznem a 3. helyet.
Megszenvedtem, de büszke vagyok erre az eredmé-
nyemre is. 2016 augusztusában volt Pesten egy
IronMan verseny, ahol az egyik versenyszám ez az
olimpiai táv volt. Rengeteg külföldi versenyzõ volt és
összességében is rengeteg ember. Jó volt látni az idõs
embereket, akiknek mindegy volt, hogy mennyi idõ
alatt menték végig, de megcsinálták és ez hihetetlen
volt. Az itt elért eredményemre is büszke vagyok. A 18-
24 éves nõk kategóriájában versenyeztem. Ebben a ka-
tegóriában 5.-ként értem célba, viszont az elõttem lévõ
lányok külföldrõl jöttek és az idõeredményem is jó lett.
Élveztem a versenyzést és még jól is szerepeltem.

– Fizikai erõnléten túl, miben erõsített meg a sport?
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik most vágnak iga-
zán a közepébe?

– Hát fizikálisan eléggé megerõsödtem az biztos. Nem
is tudom. A sport nagyon jól összehozza az embereket,
barátokat találunk, és rengeteg élményt szerezhetünk
edzéseken, versenyeken, edzõtáborokban. A sport egy bi-
zonyos rendszer hoz az életünkbe. Fegyelmezettségre,
rendszerességre tanít, és a mozgás felfrissíti a testünket,

„A sport összehozza az embereket”

Interjú Grajzel Sáronnal

Harazin Regina Grajzel Sáron 
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lelkünket is. Természetesen ott van a sportszerûség, ami a
versenyzés elengedhetetlen része. Most hirtelen a tisztelet
jutott eszembe és ez eléggé összefügg a sportszerûséggel.
Türelem, kitartás, bátorság, önbizalom. Ezek nélkül sze-
rintem elég nehéz bármit is csinálni és nem csak a sport-
ban. Viszont ami még nagyon fontos szerintem a fej. Nem
elég fizikailag felkészülni egy versenyre. Fejben is nagyon
ott kell lenni, átgondolni a dolgot, hogy hogyan osztod be
az erõdet. Ha nem vagy ott fejben, akkor el se indulj. Mit
tanácsolnék? Elõször is ne add fel. A kitartás a legfonto-
sabb, és persze a támogatás. Voltak nekem is párszor hul-
lámvölgyeim, nem is egyszer gondoltam, hogy abba ha-
gyom, viszont anyukám nagyon támogatott akkor és
most is, hogy csináljam. Volt, hogy össze is vesztem emi-
att vele. Mindig rájövök, hogy igaza van, mert amikor
megint felérek a hullámvasút tetejére, akkor arra gondo-
lok, hogy de jó hogy nem hagytam abba. Én ezt a három
dolgot mindenképp ajánlom: kitartás, támogatás, fej. Ezek
nélkül elég nehezen lehet boldogulni.

– A Bolyai után hova mentél tovább? Mik a jövõbeli
terveid? Szerepel az életedben a sport?

– Jelenleg a Testnevelési Egyetem sportszervezõ-
menedzser 1 éves okj-s képzésére járok. Miután ezt

elvégeztem jelentkezni fogok a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem katonai vezetõi szakára. A sport mindig
is az életem része lesz. Még, ha a versenyzést egy-
szer abba is hagyom, hobbi szinten biztos, hogy
megmarad. Az elõbb említettem azokat az idõs
embereket, akik ilyen korban is megcsinálják ezeket
a távokat. Ez szerepel az én hosszú távú terveim kö-
zött is.

– Ha visszagondolsz az itt töltött évekre, mi emelke-
dik ki az élmények közül? Mi volt a legmaradandóbb?

– A legmaradandóbb az az utolsó évem volt, de
még jobban leszûkítve a szalagavató, a ballagás és az
érettségi. Amióta tudtam, hogy mi az a szalagavató,
azóta vártam az enyémet. És igazán király volt. A 12.
elsõ félév végig errõl szólt. A táncpróbákon hihetet-
len hangulat uralkodott, ha tehetném, vissza men-
nék, és még egyszer átélném. Nagyon sokat szóra-
koztunk és rengeteg szép élménnyel gazdagodtunk.
Aztán második félévben már minden az érettségirõl
és a ballagásról szólt. Nem számítottam rá, de na-
gyon hamar elrepült ez az utolsó év, amit egy rész-
bõl sajnálok, viszont szívesen gondolok vissza, min-
den itt töltött évemre.

– Kitüntetés vehettél át. Mi-
ért kaptad ezt? Számítottál rá,
vagy teljes meglepetésként ért?

– A sok éven át folytatott ki-
magasló sport tevékenységem
végett, valamint ezek álltál
szerzett kitüntetések, díjak mi-
att. Meglepetésként ért, hogy
hozzám fordultak.

– Miért választottad a Bolya-
it? Visszagondolva jó döntés
volt?

– Annak idején, amikor
döntenem kellett, hogy hová

megyek tovább meglátogattam különféle középiskolákat
és egyértelmûen a Bolyai János Gimnázium tûnt szá-
momra a legjobb választásnak. Visszagondolva jó döntés
volt.

– Hogyan tudnád összefog-
lalni az elmúlt pár évet? Melyek
voltak a kedvenc élményeid?

– A kéttannyelvû képzés
során számtalan élménnyel
gazdagodtam, mint például
az angliai tanulmányút, kü-
lönbözõ osztálykirándulá-
sok, iskolai rendezvények.
Az iskolai sport programo-
kon aktív szerepet töltöttem
be. Pálfalvai Zoltán igazgató
úrhoz jártam atlétika edzés-
re, a megyei atlétika verse-
nyeken képviseltem az iskolát, a röplabda csapatnak a
hazai meccseken jegyzõkönyvet vezettem valamint
edzésekre is bejárattam. A diák önkormányzat aktív
tagja voltam.

Talentum díj tulajdonosa

Interjú Osgyáni Dáviddal

Harazin Regina Osgyáni Dávid



– Hogy érezted magad az utolsó napokban, az érettségi
elõtt?

– Természetesen, mint minden más diák én is nagyon
izgultam, nem tudtam mi vár rám. Az utolsó hetek ke-
mény tanulással teltek számomra.

– A sportban is jeleskedtél. Pontosan mit csináltál?
Az egyetem mellett is jut idõd a folytatásra?

– Hegyikerékpároztam versenyszerûen. 2012 óta a leg-
jobb eredményem 2015-ben az országos diákolimpia 3.
helyezés. Az utóbbi hónapokban sajnos egyre kevesebb
idõm jut a sportolásra, az egyetemi tanulmányaim miatt.

– A diák önkormányzatos munkád is jelentõs volt az itt
töltött évek során. Mesélnél róla? Miért csináltad, mit sze-
rettél benne?

– Rendszeresen részt vettem és segítettem az iskolai
rendezvények lebonyolításában. Az iskolai diákéletben va-
ló szereplésem, valamint az iskolai programok szervezésé-
ben való részvétel végett. Kedvenc rendezvényeim a DÖK
nap és a süti vásár volt. Számtalan barátra tettem szert.

– Melyik egyetemre mentél tovább, melyik szakra? Mi-
ért pont ezt választottad?

– A Szent István Egyetemre mentem tovább gépész-
mérnöki szakra családom és ismerõseim javaslatára, mivel
nem vágytam Budapestre.
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Két olyan személlyel készí-
tettem interjút, akik nélkül ma a
Bolyai Diákönkormányzata
nem lenne ennyire szuper. Õk
voltak azok, akik mindent meg-
tettek a DÖK-ért, sõt, annak tag-
jaiért is. Úgy gondolom, a lehe-
tõ legjobb kezekbe került a di-
ákönkormányzat kitüntetése.

– Elõször arról kérdeztem
Bogit és Pattit, hogy egyáltalán
mi ösztönözte õket arra, hogy
csatlakozzanak a diákönkor-
mányzathoz?

Bogi: Amikor hetedikesként a gólyatáborban láttam,
hogyan segítenek a DÖK-ösök a lebonyolításban, megtet-
szett a dolog és rájöttem, hogy szeretnék én is része lenni
egy ilyen közösségnek. Természetesen ismerkedés, barát-
kozás szempontjából is jó ötletnek tartottam a csatlako-
zást.

Patti: Hát a DÖK-be lépésem nem volt „romantikus
randevú”, nem azért tettem, mert én nagyon szerettem
volna, hanem mert az osztálytitkároknak kötelezõ volt
DÖK tagnak lenniük. Elõször nem is éreztem ott jól ma-
gam, hisz tele volt nálam idõsebbekkel és tapasztalt, vér-
beli tagokkal, így volt egy kis kisebbségi komplexusom.
Aztán egyre több programban vettem részt.

– Mit kaptatok a tagság által, milyen feladataitok vol-
tak?

Bogi: Úgy érzem, hogy nagyban hozzájárult a
DÖK tagság a személyiségem fejlõdéséhez. Barátokat
szereztem, jobban beleláttam az iskolai életbe, és ez
nagyon tetszett. Eleinte csak a háttérben tevékenyked-
tem, de hamar kedvet kaptam a szervezésben való se-
gítéshez is. Legfõképp a Discokon és a Rock Esteken
való ruhatári – késõbb pénztári – feladatokban segéd-
keztem, majd 11.-es koromban jelentkeztem gazdasá-
gi felelõsnek. A középiskola utolsó másfél évében
pénzügyi dolgokat intéztem Czene Éva tanárnõvel és
a vezetõséggel együtt. Örök élmény marad számomra

A Diákönkormányzat kitüntetettjei: 
Gortva Boglárka és Ondrék Patrícia

Simon Gréta Ondrék PatríciaGortva Boglárka
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az egész DÖK tagság (a szervezés, a társaság, a közös
bulik).

Patti: Az elsõ fontosabb program, amiben részt vettem
az éppen akkor újrainduló Bolyai Disco volt (igen, én azon
a gyûlésen is ott voltam, mikor kijelentették, hogy újra
lesz). Persze 7.-esként buli volt ruhatárosnak lenni és sze-
mezni a megérkezõ fiúkkal. Aztán egyre több olyan ese-
mény jött, amit már nem szórakozásból, hanem igyeke-
zetbõl és a társaság miatt vállaltam el. Ilyen volt például a
Rock Est is, papírgyûjtések, süti árulás. Élveztem a DÖK
minden pillanatát. Aztán mikor „nagyobb” lettem, beleás-
tam magam a szervezés szépségeibe, ez kezdõdött egy
halloweeni témanappal, aztán egy egészségügyi témanap,
ami egy délutáni vetélkedõvel zárult, ezt sikerült a vezeté-
semmel és sok segítséggel összehoznunk. Viszont az él-
ményem, amit sosem felejtek el, 2015-ben volt, amikor egy
pici csapat szervezte meg az elsõ DÖK-napot. Bogival,
Petróczy Bálinttal, Lenkey Marcival (a párommal), veled,
Grétim és persze Czene Éva tanárnõ segítségével sikerült
hatalmas bulit csinálni (ekkor kellett az évfolyamoknak
korszakok szerint beöltözni). Azt kell, hogy mondjam,
hogy ezt nem csak mi, szervezõk élveztük, hanem a segí-
tõk és az osztályok is. A gimi… a DÖK megtanított arra,
hogy bátran nyissak az emberek felé, nem fognak megen-
ni, ha részt veszek egy rendezvényen, vagy épp barátkoz-
ni szeretnék velük, hisz nagyon sok barátomat a diákön-
kormányzat által ismerem, itt kerültem velük szoros kap-
csolatba. Mindemellett tapasztalatot szereztem a vezetés-
ben, hogy hogyan lehet motiválni és mozgatni egy hatal-
mas családot, ami mostani tanulmányaim során nagy se-
gítséget jelent. 

– Jelenleg melyik egyetemen tanultok, milyen benyo-
másaitok vannak róla?

Bogi: A Szegedi Tudományegyetem Természettudo-
mányi és Informatika Karának vagyok büszke, gazdaság-

informatikus szakon tanuló hallgatója. Nagyon tetszik az
egyetem, a tantárgyaim is szerencsére jók és viszonylag
sok emberrel sikerült megismerkednem mind a gólyatá-
borban, mind a különbözõ gyakorlatokon és elõadáso-
kon. Az óráim nem sûrûk, így elég szabadidõm jut a hob-
bijaimra és Szeged felfedezésére. Újonnan még sportolni
is eljárok, ami nálam nagy dolog. Úgy tervezem, hogy eb-
ben a félévben nem, de a következõben szeretnék komo-
lyabban is foglalkozni a hallgatók érdekképviseletével. Saj-
nos az egyetemen elég nehéz bekerülni a HÖK-be, de re-
mélem, valamilyen úton-módon részt tudok venni az
egyetemi közösségi életben is.

Patti: Jelenleg az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzé-
si és Kutatóhelyén tanulok, mint Mûszaki mérnökasszisz-
tens. Szeretek egyetemistának lenni, felnõttnek már any-
nyira nem… Tetszik a képzés, remek csoportom és taná-
raim vannak.

– Mit üzennétek a jelenlegi Bolyaisoknak?
Bogi: *inspirációs idézet/hatalmas bölcsesség helye*

Próbáljatok minden lehetõséget megragadni, ami hozzá-
segít Titeket a fejlõdéshez – legyen az egy utazás, egy di-
ákmunka stb. Bízzatok magatokban és hódítsátok meg az
elõttetek álló akadályokat, mert képesek vagytok rá!

Patti: Amit nektek, Bolyaisoknak üzenek sablonos, de
egy idézet Szabó Magdától: „Az élet minden borzalom el-
lenére gyönyörûséges, és minden gyönyörûség között a
legszebb, legédesebb az ifjúság.” Élvezzétek ki a gimi min-
den pillanatát! Szeressétek egymást, legyetek szerelme-
sek, boldogok, önfeledten éljetek, bulizzatok, fedezzetek
fel új helyeket, mert hirtelen ront be a „házba” a felnõtt
élet.

Nagyon köszönöm a válaszaitokat, és persze a sok éves
diákönkormányzati munkátokat a DÖK és az iskola tanu-
lóközössége nevében! Sok sikert kívánunk nektek a továb-
biakban!
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Iskolánk jubileumi 50. tan-
évében, a 2016/2017-es tanév
Bolyai Napok díjátadó ünnep-
ségén újra elismerõ taps fogad-
ta Bagyinszki Boglárka igazga-
tóhelyettest, mind a diákok,
mind a kollégák és meghívott
vendégek részérõl. Ez az ün-
neplõ, örömteli taps olyan ki-
váló pedagógust köszöntött,
aki iskolánkban már negyed-
szer érdemelte ki a legrango-
sabb kitüntetést, a Bolyai Em-
lékplakettet és Díszokiratot. Ez
alkalommal kiemelkedõ szak-

tanári, versenyfelkészítõ és az iskolavezetésben végzett
munkájáért nyerte el ezt az elismerést. Az egykori
bolyais diák, kiváló tehetséggondozó szaktanár, az iskolai
mindennapjait, versenyeit és vizsgáit szervezõ igazgató-
helyettes már három éve szakértõ és tanfelügyelõ mester-
pedagógus.

– Mester vagy a hivatásodban, hiszen nagyon sok ver-
senyen értek el kiemelkedõen szép eredményeket tanítvá-
nyaid. Mind a négy kitüntetésben szerepelt az indoklás-
ban kiemelkedõ szaktanári, versenyfelkészítõi és tehetség-
gondozói munkád. Fel tudnád-e sorolni, hogy szakmai pá-
lyád során milyen versenyekre készítetted fel tanítványai-
dat és mely eredményeidre vagy a legbüszkébb?

– Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy olyan
iskolában taníthatok, ahová sok tehetséges, szorgalmas
diák jár. Minden évben indulnak tanulóink biológia és ké-
mia versenyeken is szép számban – bár az utóbbi idõben,
a felgyorsult élettempó vagy a túlterheltség miatt egyre ke-
vesebben. Mivel 11 éve igazgatóhelyettes vagyok, így ke-
vesebb osztályt tanítok, de azt megelõzõen évrõl-évre ké-
szítettem fel diákokat a Kitaibel Pál biológiaverseny dön-
tõjére. Itt 8 alkalommal vett részt 14 diákom, közülük ket-
ten országos 6. és 8. helyezést értek el 1999-ben, majd
2007-ben egy tanítványom 7. helyezett lett. A kémiát te-
kintve az Irinyi János Kémia Verseny országos döntõjébe
jutott 3 tanítványom, közülük a 2011. évben az egyikük a

70 döntõs tanulóból 22. helyen
végzett, a másikuk 2015-ben
10. helyezett lett. Minden eset-
ben nagy kihívás és élmény
volt a versenyre való felkészü-
lés, a döntõben való részvétel
és nagyon büszke voltam a di-
ákokra. 

– Középiskolában a „legek
versenye” az OKTV, hiszen ez a
legnagyobb, legrangosabb és
egyben a legnehezebb megmé-
rettetése a diákoknak és ezáltal
az egyik legnehezebb tanári fel-
készítõ munka is, s az elért he-
lyezés tanár és diák együttes munkájának a gyümölcse.
Mind a három forduló az (iskolai, területi és országos dön-
tõ) komoly kihívást jelent versenyzõnek és tanárának egy-
aránt. A korábbi tanévekben és mind a mai napig folya-
matosan vannak tanítványaid a döntõben, ahová csak a
legtehetségesebb tanulók képesek eljutni. Kevés szaktanár
mondhatja el, hogy mindkét tanított szakjában döntõs
eredményeket ért el. Te ebben is csúcstartó vagy, hiszen
kémiából és biológiából is szép országos eredményekkel
büszkélkedhetsz. Mi a sikeres felkészítés titka? Te hogyan
csinálod? Milyen az ideális versenyzõ? Miben áll e felkészí-
tõ munka nehézsége, milyen kihívásokkal kell szembenéz-
ni?

– Valóban, az OKTV a 11-12. évfolyamos korosztály-
nak a legrangosabb versenye. Biológiából és kémiából (és
nyilván a többi tárgyból is) a nehézsége, mélysége messze
túlmutat az emelt szintû követelményeken. Csak az a ta-
nuló érhet el szép eredményeket, aki kitartóan és nagyon
alaposan tanul, de emellett jó logikai és problémamegoldó
készséggel is rendelkezik. Kémiából összetett és jó nehéz
számolási feladatok adják az elsõ két forduló nagy részét.
Ezekre a tananyag ismétlésével, kiegészítésével illetve fel-
adatok gyakorlásával lehet felkészülni. A legtöbb évben
külön versenyfelkészítõ foglalkozást tartottunk, ahol tem-
atikusan ismételtünk és oldottunk feladatokat. Ám ez mit
sem ér akkor, ha a versenyzõ szabadidejébõl feláldozva
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otthon, maga nem foglalkozik vele. A döntõre való felké-
szülés során sok-sok vizsgálatot, kísérletet kell elvégezni,
gyakorolni, értelmezni, mert mindkét tárgyból gyakorlati
jellegû a forduló. Számomra is felért egy továbbképzéssel
az, hogy ezekkel a feladatokkal foglalkozhattam. Szeren-
csére itt van a természettudományos laborunk és a labo-
ránsi segítség is nagy elõny számunkra a felkészüléshez.
Ebben a tanévben biológia és kémia tantárgyból is volt
egy-egy versenyzõ diák, akik az OKTV döntõjébe jutottak:
Koronczi Klára biológiából és Sütõ Martin kémiából. Klári
23. helyezést ért el, Martin pedig 14. lett.

– Egyik legtehetségesebb tanítványod és versenyzõd Sü-
tõ Martin 11. A osztályos tanuló, aki az emelt természettu-
dományos képzésben vesz részt. Milyen kiemelkedõ ver-
senyeredményeket tudhattok magatokénak az eltelt három
tanév során, miért jó versenyzõ Martin?

– Valóban Martin egy nagyon tehetséges diák. Ezt már
az általános iskolában is felismerték tanárai és szép sikere-
ket ért el mind fizika mind kémia versenyeken, mielõtt is-
kolánkba érkezett. Így az õ tudását már csak tovább kellett
fejleszteni. Amellett, hogy nagyon könnyen megjegyzi a
logikus, egymásból következõ dolgokat – gyorsan átlátja a
kérdéseket, és megtalálja a megoldáshoz vezetõ legegysze-
rûbb utat. Sokszor máshogy gondolkodik, vagy vezet le
egy feladatot, mint adott esetben mi, a sablonokhoz szo-
kott tanárok. Kémiából az Irinyi kémiaversenye és az
OKTV versenyre is együtt készültünk, ahol nagyon szép
eredményeket ért el. Teljesítménye alapján meghívást ka-
pott a kémia diákolimpiai csapat válogató, felkészítõ tábo-
rába – de ide már nem ment el, mivel eldöntötte, hogy a
matematikával és a fizikával fog a késõbbiekben továbbta-
nulni, foglalkozni. Hasonló sikereket kívánok Neki a fizika
és a matematikaversenyekhez!

– Jubileumi tanév, versenyeredmények, iskolai és városi
kitüntetések. Mire vagy a legbüszkébb, mi okozta a legna-
gyobb örömet?

– Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy megkaptam
a Bolyai Emlékplakettet és Díszokiratot újra. Akkor is na-
gyon büszke voltam, amikor a „Salgótarján Megyei Jogú
Város kiemelkedõ tevékenységet végzõ pedagógusa” cí-
met és az ezzel járó minõségi bérezést kétszer is elnyer-
tem. Salgótarján város Önkormányzata a pedagógus na-
pon elismerést ad át a pedagógusoknak a kiemelkedõ ver-
senyfelkésztõ munkájukért, ezt a jutalmat többször én is
megkaptam az elmúlt években. Mindenki számára na-
gyon szükségesek a megerõsítések, nemcsak a diákok-
nak, hanem a pedagógusoknak és egy vezetõnek is. De a

kitüntetések mellett nagyon fontosak számomra az egy-
egy csoportomtól kapott jelképes emlékek, vagy egy-egy
diák által írt levél.

– Sok szó esett a versenyekrõl, eredményekrõl. Mit jelent
számodra „bolyais tanárnak” lenni, mit jelentett annak
idején a „bolyais diáklét”? Családodban van-e még egyéb
más kötõdés iskolánkhoz?

– Több szállal kötõdöm ehhez az iskolához, mivel én
magam is ide jártam. Nagyon szép emlékeket õrzök alma
máteremrõl, mind a közösséget, mind a tanáraimat illetõ-
en, lényegében a jövõmet is megalapozta, hogy olyan ta-
nárok tanítottak, akiknek köszönhetõen részben a peda-
gógus pályára léptem. De más szálak is kötnek még ide.
Édesapám is dolgozott óraadóként néhány évig az iskolá-
ban, gyermekem is ide járt a két tanítási nyelvû képzésbe.

– Pedagógusként számos élményszerû tanulási formát
választasz az ismeretek minél hatékonyabb elsajátíttatásá-
hoz, ami egyben újabb szervezõ munkával is társul. Gon-
dolok itt a terepgyakorlatokra, táborokra, bemutató foglal-
kozásokra, önálló kísérletezésre, a Bolyai köri elõadásokra.
Miben áll ezek hasznossága a mindennapi pedagógiai
gyakorlatban, van-e motiváló ereje?

– Igyekszem a tananyagot érdekesebbé, izgalmasabbá
és érthetõbbé tenni – amikor lehet. Szívesen vonom be a
kísérletezést, megfigyelések végzését a tanításba, erre az új
labor nagyon jó lehetõséget biztosít, különösen a kisebb
létszámú csoportokban. De az új módszerekkel is szíve-
sen próbálkozom (csoportmunka, újszerû feladatok), sok
ötletet kaptunk az Öveges laborhoz kapcsolódó módszer-
tani továbbképzéseken és más iskola kollégáinál történt lá-
togatások során is sok tapasztalatot szereztem. Sajnos te-
repgyakorlatokra, terepi megfigyelésekre már kevesebb
idõm jut.

– A kitüntetést részben az igazgatóhelyettesi munkádért
is kaptad. Milyen feladatokat látsz el ebben a munkakör-
ben?

– 2006 óta, éppen 10 éve végzem ezt a tevékenységet az
iskolában. Elsõsorban a tanulmányi munka szervezésével
kapcsolatosak a feladataim: az órarendkészítés, a helyette-
sítések megoldása, a tanulmányi vizsgák szervezése (osz-
tályozóvizsgák, javítóvizsgák, érettségi vizsgák), az emelt
szintû foglalkozások tervezése, a továbbtanuláshoz tájé-
koztatók tartása, koordinálása, a tanulmányi versenyekre
való jelentkezés és a lebonyolítás szervezése. Így a végzõs
tanulók többségével kapcsolatba kerülök a tanév végére. E
mellett sok adminisztrációs feladatom is van: a tanárok túl-
óráinak elszámolása, a naplók ellenõrzése, különbözõ
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elektronikus adatbankok mûködtetése, a tantárgyfelosztás
elkészítésének koordinálása. Ezek során együtt kell mû-
ködnöm a kollégáimmal, ami úgy gondolom, hogy sikerül.
De említhetném még a pályázatokban való részvételt, az
iskolai dokumentumok kidolgozásában, átalakításában
való munkálkodást, vagy a nyomtatványrendelést és a má-
sodlatok kiállítását is. Ezek az apró munkák nem túl izgal-
masak, de igazából az a jó, hogy a tanév során éppen min-
dig más az aktuális teendõ. Ezek végzéséhez szükséges a
pontosság, higgadtság – ebben fejlõdnöm is kellene még. 

– Tapasztaljuk, mi tanárok is, hogy milyen szerteágazó
munkát végzel és mekkora nagy teherbírással. Az iskolai
szaktanári és igazgatóhelyettesi munkán túl szakértõként,
tanfelügyelõként már három éve dolgozol. Hogyan tudod
hasznosítani ezt a tevékenységedet intézményünk fejlõdé-
sét segítõ munkádban? Melyik munka áll a legközelebb a
szívedhez?

– 2014 óta tanfelügyeleti és pedagógusminõsítési szak-
értõként is dolgozom heti 1 napon az Oktatási Hivatal
megbízásából. A pedagógusminõsítés az életpálya szerin-
ti továbblépést, továbbhaladást biztosítja, ez egy minõsí-
tést végzõ számára sok elõzetes felkészülést, felelõsséget
jelent. Sokféle munkakörben dolgozó pedagógust kellett
már minõsítenem (szaktanárok, gyakorlati oktató, óvoda-
pedagógus, logopédus, gyermekvédelmi intézményveze-
tõ…), így lehetõségem nyílt ismerkedni ezekkel a pedagó-
giai feladatokkal is. A tanfelügyeleti ellenõrzések minden
szintjén (pedagógus, vezetõ, intézmény) végzett ellenõr-
zésre is kaptam már megbízást, ezek a fejleszthetõ terüle-
tek feltárását célozzák meg. Az itt szerzett ismereteket a
saját iskolánkban sorra kerülõ ellenõrzéseknél jól tudom
hasznosítani. De szívesen segítek a kollégáimnak, a minõ-
sítésre készüléskor – hiszen ez lenne a jelentõsége az
egésznek.

– Innovatív, kreatív és nyitott személyiségnek ismerlek,
akinek fontos gimnáziumunk jelene és jövõje egyaránt. Mi-
lyen tudásmegosztó-segítõ és fejlesztõ-újító tevékenységeket
folytatsz?

– Mint a biológia-kémia-földrajz munkaközösség tagja
ötleteimmel igyekszem elõrevinni a közösségünk munká-
ját, keressük az új ötleteket, lehetõségeket. Az Öveges la-
bor indulásának elsõ évében és azóta is tartok biológia órá-
kat az általános iskolás diákoknak. Ezen kívül több iskolai
dokumentum (tantervek, pedagógiai program) létrehozá-
sában, felülvizsgálatában közremûködtem. 5 éven át volt
lehetõségem a „Salgótarján jövõjéért” Közalapítvány kura-
tóriumában tevékenykedni.

– Hogyan tudod összeegyeztetni a hivatásoddal együtt
járó szaktanári tehetséggondozó munkát, az igazgatóhe-
lyettesi feladatokat, a tanfelügyeletet és szakértést, vala-
mint az összes eddig felsorolt tevékenységet az otthoni csa-
ládi kötelezettségekkel? A szabadidõ, mint fogalom és való-
ság létezik-e egyáltalán a számodra, és ha igen, mivel sze-
reted eltölteni? Van-e hobbid, hogyan tudsz feltöltõdni,
energiát gyûjteni szerteágazó mindennapi munkádhoz?

– Ez egy nagyon nehéz kérdés, tényleg sokszor idõza-
varban vagyok. Szerencsére a munkám egy része a hob-
bim is: az órára készüléskor filmeket keresek, vagy felada-
tokat oldok, és ez kikapcsol. De igyekszem idõt szakítani
a családtagjaimra is. Szeretem a természetet, ha lehet, ak-
kor túrázom, kirándulok, vagy olvasok. Kedvenceim a nö-
vények, szívesen keresek fel egy-egy helyet egy éppen nyí-
ló védett növény kedvéért a környékünkön, csak azért,
hogy lefotózzam.

Vannak nélkülözhetetlen és pótolhatatlan emberek,
mint Bagyinszki Boglárka mesterpedagógus, aki hivalko-
dás nélkül, csendben, pontosan, szerényen és rendkívül
hatékonyan végzi az interjúban elmondott számtalan tevé-
kenységét. Negyedszerre is jó helyre került ez az elismerõ ki-
tüntetés. Köszönöm a tartalmas beszélgetést. Még nagyon
sok szép szakmai sikert kívánok szaktanári és tehetség-
gondozó munkádban, érdeklõdõ és motivált tanítványo-
kat, s kívánom, hogy a jövõben is ilyen lelkiismeretesen,
energikusan, örömmel és elhivatottan tudd végezni vala-
mennyi megbízatásodat és feladatodat!
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Egy igen fárasztó nap után,
kimerülten bár, de legalább
annyira izgatottan fordultam ki
a Bolyai keskeny ajtaján és siet-
ve szaporáztam lépteimet,
hogy el ne késsek egy szá-
momra nagyon fontos találko-
zóról. Különleges találkozó egy
különleges emberrel, gondol-
tam magamban, és kapkodva
lábaimat a nedves úttesten úgy
éreztem, mintha vérnyomá-
som az egekben lenne. Miért is
vagyok ilyen izgatott? – kérdez-

tem magamtól, hiszen készültem a mai beszélgetésre. A
Bolyaitól a Spaten sörözõig úgy éreztem, mintha a perc-
nek törtnyi része alatt értem volna, annyira el voltam fog-
lalva saját gondolataimmal. Izgatottságom nem volt vélet-
len, hiszen perceken belül interjút készítek a 2016/2017-es
tanév kitüntetettjével! Felkérése megtisztelõ és ugyanak-
kor kihívást jelent számomra… Belépve az ajtón, friss csa-
polt sör illata stimulálta érzékeimet, majd megpillantot-
tam interjúalanyomat, Sóvári László tanár urat az egyik
asztalnál, aki persze jegyzetfüzetével a kezében éppen ak-
kor is valamin dolgozott, valamit alkotott…

– Minden alkalommal, csodálattal tölt el Tanár úr, aho-
gyan a szakmádról beszélsz. Honnan származtatható a
pedagógus szakma iránti szereteted, elhivatottságod?

– Nagyon jó a kérdés! Azt hiszem, ez egészen kisgyer-
mekkoromig nyúlik vissza, már akkor  „tanárost” és “ren-
dezõst” játszottam a falusi gyerekekkel. Nagyon szeret-
tünk mûanyag katonákkal játszani, amit a falusi búcsú-
ban lehetett kapni. A barátaim átjöttek és mindig tõlem
várták, hogy mit játszunk. Tulajdonképpen megrendez-
tem mindig egy történetet a saját képzeletembõl, és mint

egy tanár levezettem a játékot.
Nagyon élveztem a középpont-
ban lenni, õk pedig imádták a
történeteimet eljátszani. Már
akkoriban a szüleim is megfo-
galmazták, hogy eléggé taná-
ros, irányítós személyiségû
gyerek vagyok, és a saját törté-
neteimet megjelenítõ író vagy
tanár leszek. Ebbõl a tanári vo-
nalat sikerült erõsebben érvé-
nyesíteni, így a pedagógus
szakmát választottam. Persze
mint tudod, az írás is fontos ré-
sze az életemnek, a tanárság mellett egyfajta „rejtõzködõ
írónak” vallom magam.

– A 21. század tinédzserkorosztályával megbirkózni
nem egyszerû feladat, még a fiatalabb tanári generáció-
nak sem. Neked viszont szemmel láthatólag ez nem okoz
gondot. Mi lehet az oka annak, hogy a mai gyerekek tisz-
telnek, felnéznek rád és még együtt is mûködnek veled?

– Nehéz kérdés! Megítélésem szerint ez három dolog-
ban fogalmazható meg. A mai gyerekekhez elengedhetet-
len egyfajta rugalmasság és humorérzék. Azt hiszem,
ezek nélkül nem lehet szót érteni a mai gyerekekkel, hi-
szen annyira más közegben nevelkedtek már, mint mi. A
második az abszolút gyerekközpontúság, szerintem
mindennek ez az alapja. Aki alapvetõen nem szereti a gye-
rekeket, az se pedagógusként, se emberként nem tudja
megérteni õket. A harmadik dolog pedig a szakmában tör-
ténõ jártasság, ami egy magyar-történelem szakos tanár
esetében az olvasottság és tájékozottság. 

– Nyilván az elõzõekben megfogalmazott három ténye-
zõ az alapja tanári személyiségednek. Hogyan fogalmaz-
nád meg tanári hitvallásod?

Alkotni született

Interjú Sóvári Lászlóval

Hegedûs Krisztián Sóvári László

“Alkotni születtünk erre a földre,
Nemcsak megélni új napokat.
Várakat emelni a hegytetõkre
Széles folyókra nagy hidakat.”

(Bródy János)
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– Én komolyabban tinédzserkoromban határoztam el,
hogy tanár leszek és már akkor az különböztetett meg a
többi kortársamtól, hogy rengeteget olvastam, leginkább
szépirodalmat. Akkoriban ismertem meg Kaffka Margit
Állomások címû regényét, melynek egy részlete mély
nyomot hagyott bennem. Ebben a regényben hangzik el,
hogy Idra isten, aki Dionüszosznak, a szõlõ, a bor és má-
mor istenének volt egy segítõje, egy táncmulatságon har-
minc halandóval tudott egyszerre táncolni, és mindenki a
teremben úgy érezte, hogy az isten csak vele táncol. Any-
nyira megtetszett ez a mitológiai motívum, hogy ars poe-
ticámnak választottam. A mindennapokba átültetve: egy
osztály harminc tagjának úgy add magad és foglalkozz
mindegyikükkel egyszerre, hogy minden egyes gyerek
úgy érezze, hogy csak vele foglalkozol. Azonban kivitelez-
ni ezt, a világ legnehezebb dolga! Mégis minden nap
megpróbálom megvalósítani, több kevesebb sikerrel.

– Fantasztikus érzéked van a színpadi megjelenítéshez,
rendezéshez. A Bolyai falai között számos mûsort állítottál
színpadra. Az iskola 50. évfordulóján egy fergeteges rock-
balladával kápráztattad el a nagyérdemû közönséget. Ho-
gyan lehetséges évrõl évre ugyanazon iskolai ünnepségre
mindig más és ugyanakkor tartalmas, élvezhetõ mûsorral
elõállni?

– Azért tudok megújulni és mindig újat adni, mert
nem elõre megszerkesztett szövegekkel dolgozom, ha-
nem mint már korábban is megfogalmaztam, „rejtõzkö-
dõ íróként” vagy megírom a jelenetet, vagy ha elõre meg-
alkotott szöveggel dolgozom, bocsánatot kérve az elõzõ
szerzõtõl, átírom a szöveget. Mindig próbálom az erede-
tiséget elõtérbe helyezni és a kor igényei szerint jelene-
tekkel illetve élõ hangszeres betétekkel, akcióval élvezhe-
tõbbé tenni. Tíz, húsz évvel ezelõtt elég volt néhány gye-
reket kiállítani a színpadra sokat mondó, színvonalas iro-
dalmi szövegekkel. Nem volt elvárás a jelenet, az akció a
színpadon. A mai korosztályt azonban a csak szöveg-
mondás már se az elõadói, se a befogadói oldalról nem
elégíti ki. Aki szerepel a színpadon, az is élvezni akarja,
és aki nézi, nyilvánvalóan az sem akarja elunni magát. és
azt gondolni, hogy megint ugyanott áll néhány gyerek és
valamit mondanak, de azt nem hallom, mert nagy az
alapzaj. Ha a mûsor élvezhetõ, akkor leköti a szereplõket
is és a nézõket is. Mûsorkészítéskor figyelembe kell ven-
nünk a közönség változó igényeit ugyanúgy, mint magá-
ban az oktatási folyamatban is.

– Számomra legemlékezetesebb produkcióid a már em-
lített rockballadára épülõ összeállítás az iskola 50. évfordu-

lóján, illetve az idei ’56-os forradalmi mûsorod. Tudomá-
som szerint az utóbbi a te „tolladból” származik, illetve te
rendezted és koreografáltad a színpadi beállításokat, moz-
gásokat. Mikor vált számodra nyilvánvalóvá kiváló színpa-
di érzéked, illetve nem gondolkodtál-e el azon, hogy egy
színházban, rendezõként kamatoztasd tehetséged?

– Nem… Soha sem gondoltam erre. Fiatal koromban
író-költõnek indultam, talán a vénámra már akkor is rá-
döbbentem. Mindemellett, mivel a tanári vénám erõsebb-
nek bizonyult, így elnyomtam magamban az írói törekvé-
seimet, hogy teljes mértékben a tanításra koncentrálhas-
sak. Így „egy besült íróval” ülsz szemben, aki szabad ide-
jében felszínre hozza az írást, rendezést, koreografálást, de
mégis a pedagógiai oldalam sokkal erõsebb. Így teljes va-
lómban nem lehetek más, nem lehetek író, rendezõ, kore-
ográfus. Az iskolában sokoldalú munkát végzünk: egy ki-
csit pszichológus vagyok, hogy meg tudjam érteni a gye-
rekeket, egy kicsit moderátor, egy kicsit rendezõ és egy ki-
csit író is vagyok, amikor alkotni kell valamit. Szóval az so-
ha sem fordult meg a fejemben, hogy bármilyen okból,
több pénzért, sikerért, esetleg hírnévért más legyek, mint
ami vagyok.

– A kitüntetésed összetett, komplex alkotói munkád
eredménye, melyet megkoronáz kiváló szaktanári és ver-
senyfelkészítõ tevékenységed. Azt hiszem a legmegfelelõbb
kifejezéssel élve te vagy az igazi „alkotó pedagógus”, ami a
mai világban kincsnek számít! Mit jelent számodra az „al-
kotás” mint tanári tevékenység? Hogyan tudod beépíteni
az „alkotást” a mindennapokba?

– Alapvetõen úgy gondolom, hogy a mi munkánk, a
pedagógiai munka egy alkotói folyamat. Ezt nem lehet
úgy felfogni, hogy csak úgy csináljuk a dolgunkat. Minden
nap valami eredetit kell adni, egy állandó alkotás a megfe-
lelõ, középiskolai szinten, ahogyan József Attila is megfo-
galmazza. Amikor közvetítek a gyereknek egy tananya-
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got, azt úgy próbálom megtenni, hogy az számára élmény
legyen. Az élményszerû közvetítéshez sok idõre van
szükség, azokat az élményelemeket ki kell gondolni, és át
kell ültetni a közvetítés folyamatába, ami szintén alkotó te-
vékenység. A mostani leterheltségünk mellett ez nem
mindig lehetséges, de az erre való törekvés aránya egy
adott héten, hónapban vagy tanévben nagyon nem mind-
egy. Ha megvan benned az a véna, hogy rögtönözve tudsz
alkotói folyamatokat generálni, akkor ez a tevékenység
sokkal többször megvalósítható, persze a tanulók együtt-
mûködése is kulcsfontosságú. Ha a tanulók erre pozitívan
reagálnak, akkor bennem is felpiszkálják az alkotó em-
bert, és ebbõl nagyon jó dolgok születhetnek. A tanulás fo-
lyamata mindenképp kétoldalú dolog, ha ez nem valósul
meg, akkor nem lehet szó a pedagógiában alkotói tevé-
kenységrõl. A mi alkotói munkánk a pillanat csodája, hi-
szen nekünk a pillanat tört része alatt kell új dolgokat ki-

találnunk, és reagálnunk a legkülönbözõbb helyzetekre.
Aki erre nem képes, az nem képes alkotni, nem képes al-
kotói folyamatokat generálni.

– Tanár úr, gyönyörû életpályát futottál be, lassacskán
elérkezik a megérdemelt pihenés. Hogyan képzeled el a
szép nyugdíjas éveket?

– Engedd meg, hogy erre megint egy irodalmi mûvel
válaszoljak. Voltaire, Candide, avagy az optimizmusról, az
utaztató regény mûfajában házi olvasmány a középisko-
lákban. Voltaire végigvezeti Candide-ot az akkori világon
és Leibniz filozófiáját, a panteizmust próbálja cáfolni. A
panteisták felfogása szerint mindenben az Isten van, így
mivel Isten az abszolút jó, a minket körülvevõ világ is ab-
szolút jó. Voltaire erre azt mondja, szörnyû ez a világ, ami-
ben élünk, és végigvezeti Candide-ot a szörnyû világon. A
bölcsesség a végén fogalmazódik meg az olvasóban, ami-
kor Kunigunda és Candide letelepszik Törökországban:
„Mûveljük kertjeinket…” Vagyis „akáclombos falumba”
szeretnék visszamenni, ahonnan indultam, visszatérek
gyökereimhez, a természethez, majd az életemet keretes
szerkezetbe fogva szeretném befejezni: kertet mûvelve
kezdtem, így is szeretném befejezni. Hogy azt érezhes-
sem, mint a magát idõsnek gondoló Arany János: “Ker-
tészkedem mélán, nyugodtan, / Gyümölcsfáim közt bíbe-
lek; / Hozzám a tiszta kék magasból / Egyes daruszó téve-
lyeg…” És persze írok-írok, most már a pörgõs élettõl meg-
szabadulva szabadon, a természet õsi ritmusában.

Tanár úr, nagyon köszönöm ezt a tartalmas beszélge-
tést! Kívánok neked sok sikert, kitartást a még elõtted álló
tanévekre és természetesen alkotásban bõvelkedõ, ihletben
gazdag, nyugalomban eltöltött pihenést nyugdíjas éveidre. 



Igazgató:

Pálfalvai Zoltán 2006-
testnevelés 1985-

Igazgatóhelyettesek:

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

Tanáraink:

Albné Bogárdi Tünde 2003-
matematika-angol
Árpádné Vincze Marietta 1986-
magyar-történelem-filozófia
Batki Arnold 1997-
angol-amerikanisztika
Batkiné Tótok Katalin 993-
magyar-angol
Berencsikné Gedeon Hajnalka 1987-
földrajz-rajz
Czene Éva 1998-
biológia-testnevelés
tánc- és drámapedagógia
Czímerné Séber Darinka 2001-
testnevelés
Czine Rita 2013-
ének
Deák Norbert 2016-
matematika-fizika-informatika-angol
Dembrovszky Zsuzsanna 1985-
orosz-történelem-francia
Gedõcziné Berger Mária 1984-
történelem-angol
Hammerné Gál Petra 2001-
biológia-ének
Hegedûs Krisztián 2011-
angol-földrajz
Herencsényiné Buchinger Mónika 2001-
német

Holesné Csige Ilona 1987-
történelem-orosz-angol
Horváthné Scholcz Erika 2008-
német-orosz-pedagógia
Juhász Zsuzsanna 1985-
matematika-fizika
Karádi Tamás László 2001-
matematika-fizika
Konti Csilla 1986-2003,
matematika - fizika 2008-
Lékóné Lantos Zsuzsanna 1985-
magyar-orosz-francia
Luke Seth Skeen 2010 -2017
anyanyelvi lektor
Mátrainé Petró Tímea 2013-
angol
Nagy Csaba 2008-2013
angol-földrajz 2014-2017
Nagyné Kálóczi Edina 2007-
informatika-matematika-testnevelés
Soósné Axmann Zsuzsanna 2000-
matematika-kémia
Sóvári László 1996-
magyar-történelem
Sulyok Krisztina 2014-
angol
Szemán Brigitta 2009-
magyar-német
Telek Gyula 2016-
testnevelés
Tóth Dóra 2011-
biológia-kémia
Tóth Géza 1998-
matematika-fizika
Tóth Krisztina 2012-
angol
Viszóczky Zsuzsanna 1996-
matematika-fizika
informatika
Zsibói Gergely 2015-
magyar
Zsiveráné Fekete Borbála 1981-
angol-orosz
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Nem pedagógus dolgozók:

Bodorné Papp Tünde
ügyviteli asszisztens
Nyerges Attila
rendszergazda
Balázs Ibolya 2016-
könyvtáros
Tõzsér Sándorné
iskolatitkár

Óraadók:

Árpád Sándor 2009-
történelem
Gálné Baksa Anna 2016-
biológia
Földi Gergely 2016-
rajz
Gyöngyösi István 2016-
hittan
Kiss Dávid 2016-
hittan
Deme Károly 2016-
hittan
Szász Anikó 2016-
hittan



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

Szeptember
Ünnepi Tanévnyitó, Iskolatörténeti kiállítás
Tankönyvárusítás
Tanévnyitó Fesztivál
Tankönyv pótrendelés
A 11. 12. évfolyam emelt szintû felkészítõre jelen-
tkezések pontosítása
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek
Bolyai kör – Kezdõ évfolyamosok bemutatkozása
OKTV jelentkezések
Bolyai kör – úti beszámolók
A végzõsök osztálykirándulása
Tantermek szépítése
Tûzriadó
A népmese napja 

Október
Új iskola bemutató elkészítése
Kiállítás megnyitó
Aradi Vértanúk Napja megemlékezés (rádiós mûsor)

Aradi Vértanúk Napja városi megemlékezés
Jelvényavató ünnepség - Gólyaavató
Pályaválasztás 2016. Salgótarján
Iskolai statisztika elkészítése
Az iskolai könyvtárak világnapja (totó)
Bolyai kör – történelem
Munkaértekezlet
Szülõi fogadó óra
Október 23-i megemlékezés
Színház
Nyelvvizsga

November
Tantestületi kirándulás
Õszi szünet
OKTV fordulók
Pályaválasztási nap
Nyílt hét a szülõknek
Czinke Ferenc emlékkiállítás
Természetismereti vetélkedõ a megye középiskolái
számára
Hangverseny
Színház
Papírgyûjtés
Oxford Kiadó rendezvénye
Goethe intézet szakmai délutánja
Magyar nyelv napja– Implom József helyesírási verseny
Iskolai szavalóverseny
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára
Szülõi értekezlet a 8. osztályos tanulók szülõi számára
Szülõi értekezlet a 6. osztályos tanulók szülõi számára
Bolyai kör – mûvészet, sport
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December
Ki tud többet Bolyairól? – vetélkedõ a kezdõ
évfolyamok számára
Véradás
Bod Péter könyvtárhasználati verseny
Mikulás köszöntõ (DÖK)
Nyelvvizsga
Városi Gyásznap
8. osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi
vizsgára
Munkaértekezlet, Munkaközösségi foglalkozások 
Szülõi fogadó óra
Szalagavató
Emlékmûsor Bolyai János születésnapján
Adventi süti vásár
Karácsonyi köszöntés – Szülõi Választmány
Ünnepi Bolyai kör – matematika 
Karácsonyi ünnep
Téli szünet

Január
Osztályozó vizsgák
Központi írásbeli felvételi a 8. osztályos tanulóknak
Magyar kultúra napja iskolai, városi megemlékezés
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulóknak
I. félév vége – osztályozó konferencia
Ellenõrzõk kiadása
Kiállítás megnyitó
A 8. osztályos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése
Félévzáró értekezlet
Szülõi választmány ülése
Szülõi értekezletek

Február
Színház 
10. évfolyam – tájékoztató szülõi értekezlete az emelt
szintû érettségirõl
Bolyai kör – biológia – kémia –- földrajz
Kazinczy szép magyar beszéd iskolai verseny
A 6. és 8. osztályos jelentkezési lapok beérkezése
Hangverseny

Kiállítás megnyitó
Jelentkezés érettségi vizsgára
Próbanyelvvizsga
Nyelvvizsga
Szülõk-nevelõk bálja
Iskola mozi
Erdély és a Bolyaiak vetélkedõ
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
(rádiós mûsor), városi rendezvény

Március
A pedagógus továbbképzés következõ éves tervének
elkészítése
Munkaértekezlet - Nõnapi megemlékezés
Szülõi fogadó óra
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Szép magyar beszéd megyei forduló
Irinyi megyei forduló
Március 15-i megemlékezés
Március 15-i városi rendezvény, emléktúra
Kiállítás megnyitó
Országos angol célnyelvi civilizációs verseny
Víz világnapja - fotópályázat eredményhirdetés
Határtalanul
DÖK napja
Véradás
Próbanyelvvizsga
Nyelvvizsga
Színház

Április
Tavaszi szünet
Hangverseny
Bolyai nevet viselõ iskolák találkozója - Szombathely
Költészet napja iskolai megemlékezés, városi ren-
dezvény
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (rádiós mûsor)
Évkönyv megjelentetése
Osztályozó vizsgák
Munkaértekezlet - a végzõs évfolyamosok jutalmazása
A jelentkezõk és az általános iskolák értesítése a
felvételrõl
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Május
A végzõs évfolyamok osztályozó konferenciája
Bolyai Napok megnyitó
Kiállítás megnyitó
Ballagási vacsora
Bolyai Tudományos ülésszak
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Munkaértekezlet, Nevelési értekezlet
Idegen nyelvi mérés 
Szülõi Választmány ülése
Jelentkezés emelt szintû érettségi elõkészítõre
(10. évfolyam)
Osztálykirándulások
8.,10. évfolyam mérése
Kihívás Napja
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet
Érettségi dolgoztok megtekintése
Dohányzás elleni világnap

Június
Nemzeti összetartozás napja csapatverseny 
városi rendezvény
Pedagógusnap
Emelt szintû érettségi szóbeli vizsga
Osztályozó vizsgák
Holocaust megemlékezés – rádiós mûsor
Holocaust megemlékezés városi rendezvény
Osztályozó konferenciák
Fõzõverseny, sport nap
Középszintû érettségi szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepély
Beiratkozás
Tanévzáró értekezlet

Július
Szabadságok
Német nyelvi tábor
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7. D
Cserényi Laura – tanulmányi

Filkor Míra Bojána – tanulmányi
Molnár Petra Kinga – tanulmányi

8. D
Fancsik Fanni – közösségi

Lilinger Jázmin – közösségi
Ottmár Dóra – közösségi

Takács Dóra – tanulmányi
Takács Tamás – tanulmányi
Takács Viktória – közösségi

9/KNy
Dancsok Lilla – tanulmányi

Kiss Bence – tanulmányi
Lehoczki Lilla – közösségi
Maros Dóra – tanulmányi
Simon Lili – tanulmányi

Szabó Gergõ – tanulmányi
Vágvölgyi Zsófia – tanulmányi

9. C
Al-Maktari Rami – tanulmányi

Gajdár Eszter – tanulmányi
Lõrik Gergõ – tanulmányi
Saját Eszter – tanulmányi

Torák Nikoletta – tanulmányi
Tõzsér Vivien – tanulmányi
Varga Dávid – tanulmányi

Verebélyi Márton – tanulmányi

9. D
Balázs Zoltán – tanulmányi és közösségi

Csábi Dorina – tanulmányi
Csige Mercédesz – közösségi 

Filkor Egon – tanulmányi
Fiser Márk – közösségi és tanulmányi

Kotroczó Dorka Enikõ – 
közösségi és tanulmányi

Magos Gertrúd – közösségi
Ottmár Balázs – közösségi

Pálóczi Mónika – közösségi

Parádi Napsugár Ajándék – 
közösségi és tanulmányi

Reviczki Rebeka – tanulmányi
Szabó Daniella – tanulmányi és közösségi

Tuza Tímea Boglárka – közösségi és tanulmányi
Waldberg Viktória – tanulmányi

10. A
Augusztin Réka – közösségi

Fikó Róbert – közösségi
Lipták Anna Mária – közösségi

Szabó Natália – tanulmányi és közösségi
Szatmáry Alex – közösségi

Szvoren Lili – tanulmányi és közösségi
Vanya Lilla Eszter – tanulmányi és közösségi

10. C
Erdõsi Esztella – tanulmányi

Harazin Regina – közösségi és tanulmányi
Utasi Zsófia – tanulmányi

10. D
Bozó Luca Fruzsina – közösségi

Czibilka Ivett – közösségi
Kiss László Marcell – tanulmányi

Mester Viktória – közösségi
Simon Gréta – közösségi

Szecskõ Fanni – közösségi
Takács Gabriella – közösségi 

11. A
Baranyi Kristóf – közösségi
László Leila – tanulmányi
Nagy Anna – tanulmányi

Sütõ Martin Dániel – tanulmányi 
Szõke Dávid – tanulmányi

Tóth Réka – közösségi

11. C
Balya Dorottya – tanulmányi és közösségi

Galgóczi Vivien – 
tanulmányi és közösségi

Markó Margit Virág – tanulmányi
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Micsutka Fanni – közösségi
Sándor Soma – tanulmányi

Szénási Benedek – 
tanulmányi és közösségi
Takács Kitti – közösségi

Turcsányi Ágoston – közösségi
Velki Zsófia – közösségi

11. D
Balogh Judit – tanulmányi

Koroncziová Klára – tanulmányi
Kovács Barbara – tanulmányi
Ottmár Ádám – tanulmányi

Pál Kinga Ágnes – tanulmányi 
Petróczy Bálint – közösségi

Seprényi Dalma – tanulmányi
Szabó Amanda – tanulmányi

12. A
Almásy Fanni – tanulmányi

Balogh Irisz Pálma – tanulmányi
Kelemen Balázs – tanulmányi
Kerényi Dávid – tanulmányi
Szládek Anna – tanulmányi

12. B
Nagyi Máté – tanulmányi

Rátkai Márton – tanulmányi
Vida Anna – tanulmányi

12. C
Csige Barbara – tanulmányi
Králik Adrienn – tanulmányi
Maczkó László – tanulmányi

Mátrai Barbara Judit – tanulmányi
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Kitüntetettek

BAGYINSZKI BOGLÁRKA
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

SÓVÁRI LÁSZLÓ
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

KELEMEN BALÁZS
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

NAGYI MÁTÉ 
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT

SZLÁDEK ANNA
BOLYAI EMLÉKPLAKETT 

ÉS DÍSZOKIRAT
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GRAJZEL SÁRON
TALENTUM DÍJ

VIDA ANNA
SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS

GIMNÁZIUM KITÜNTETÉSE

OSGYÁNI DÁVID
SÁNDOR 

TALENTUM DÍJ

BAKOS 
BENJÁMIN

TALENTUM DÍJ
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ONDRÉK 
PATRÍCIA MARGIT

SALGÓTARJÁNI 

BOLYAI JÁNOS 

GIMNÁZIUM 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

DÍJA

GORTVA 
BOGLÁRKA

SALGÓTARJÁNI 

BOLYAI JÁNOS 

GIMNÁZIUM 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

DÍJA

JAKUBOVICSNÉ 
DR. SZALAI ÉVA

PATRÓNUS DÍJ

Patrónus díj – azok a szülõk vagy vállalatok kapják, akik éveken keresztül segítik, támogatják az iskolát.
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Versenyeredmények 
2016/2017-es tanév
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7. D OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: HOLESNÉ CSIGE ILONA
pótosztályfõnök: Juhász Zsuzsanna

1. ÁDÁM ZSANETT
2. ANDÓ DÁNIEL
3. BALÁZS EMESE BERNADETT
4. BISHR TASNIM
5. CSERÉNYI LAURA
6. EL-NADER MOAD
7. FILKOR MÍRA BOJÁNA
8. FÜLÖP SIMON
9. GÁL AMINA

10. GÁL PATRIK
11. HERCZEG FANNI
12. KANYÓ ZAKARIÁS
13. KISS MÁRTON RÓBERT
14. MATTNER CINTIA

15. MENCZEL ABIGÉL
16. MIKLÓS MÁRK
17. MOLNÁR PETRA KINGA
18. NAGY VIVIEN
19. RADICS DORINA
20. ROZA DOROTTYA
21. SAJÁT ÁBEL
22. SIMON EVELIN
23. SZABÓ ESZTER
24. TANKÓ BÁLINT
25. TORJÁK GERDA
26. TORNYOS DOMINIKA
27. TÓTH ARMAND LÁSZLÓ
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8. D OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: CZÍMERNÉ SÉBER DARINKA
pótosztályfõnök: 

1. BALOG EMESE ÉVA
2. BOZSIK DÁVID
3. CSONKA BALÁZS
4. CSONKA GERGELY
5. ELISCHER BOGLÁRKA
6. FANCSIK FANNI
7. FODOR RÉKA
8. FÜLÖP TÍMEA
9. GECSE PATRÍCIA

10. GYURIS PÁLMA
11. HAVAS MÍRA ZOÉ
12. ISELSTÕGER ZOÉ
13. KELLER DOROTTYA
14. KELTAI NATANIEL
15. KIRÁLY DANIELLA
16. KURIS NATÁLIA
17. LEHOCZKI BOTOND
18. LILINGER JÁZMIN ADRIÁNA

19. MOLNÁR LÉNA VIKTÓRIA
20. OCSOVAI FLÓRA
21. OLÁH REBEKA BERNADETT
22. OTTMÁR DÓRA
23. PÜNKÖSDI MILÁN
24. RACS NORBERT
25. ROMASZ LILI
26. SULYOK KITTI
27. TAKÁCS DÓRA
28. TAKÁCS TAMÁS
29. TAKÁCS VIKTÓRIA
30. TÓTH MERCÉDESZ
31. UJJ BENCE SOMA
32. VÁGVÖLGYI VIRÁG MIRJAM
33. VANDORNYIK MÁTÉ
34. VARGA PETRA
35. VERBOVSZKY MILÁN DÁVID
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9/KNY OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: TÓTH DÓRA
pótosztályfõnök: Zsibói Gergely

1. AL-ASSAF ABDULLAH
2. ANDORKA DOROTI
3. BAGÓ FANNI
4. BARANYI HANNA KARINA
5. BARTA ZSOMBOR
6. BARTKÓ ANNA
7. BOZÓ FANNI BIANKA
8. CSONKA ÁGNES
9. DANCSOK LILLA

10. FEKETE BRIGITTA
11. FÜLÖP GERGELY
12. GALBÁCS ANNA REBEKA
13. KIS BÁLINT
14. KISS BENCE
15. KOVÁCS BOGLÁRKA
16. LACZKA ÁDÁM
17. LEHOCZKI LILLA

18. LIPTÁK MILÁN
19. MAROS DÓRA
20. MOLNÁR IBOLYA KATALIN
21. OCSOVAI ESZTER
22. PINTÉR LILLA
23. PRIBISÁN VIKTÓRIA
24. SÁNDOR DOMINIKA HELGA
25. SIBA VIKTÓRIA DANIELLA
26. SIDÓ DÁVID
27. SIMÓ LEVENTE
28. SIMON LILI
29. SZABÓ GERGÕ
30. SZÕKE ATTILA KRISZTIÁN
31. TÕZSÉR ZSOLT
32. VÁGVÖLGYI ZSÓFIA
33. VELKI ALEXANDRA
34. VERSEGI TAMÁS
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9. A OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: ZSIVERÁNÉ FEKETE BORBÁLA

pótosztályfõnök: Batki Arnold

1. AL-DOBAI SHAIMA ADEL
2. BALÁZS MELANI
3. BARTA LEVENTE
4. BETTENBUK CSILLA
5. CSALA BENCE BENDEGÚZ
6. CSARNAI ÁRON
7. DANKÓ ÁBEL NÁTÁN
8. DOMOSZLAY ÁRON
9. FARAGÓ PÉTER ZOLTÁN

10. FEKETE ANNA VERONIKA
11. FEKETE ZSOMBOR
12. FÓNAD ENIKÕ
13. FRICS IMOLA ANNA
14. GOMBKÖTÕ MÁTÉ
15. GYIMESI PÉTER LÁSZLÓ
16. HOLES ESZTER
17. JUHÁSZ PATRIK SOMA
18. KOVÁCS BALÁZS

19. LÁSZLÓ BENCE
20. LÁSZLÓK ÁRON BARNABÁS
21. LENGYEL LÁSZLÓ
22. MÁRTON KITTI
23. MISKOLCZI NEMERE
24. NAGY BOLDIZSÁR
25. NAGYFALUSI DÁVID MÁRTON
26. PETRUSZ LAURA ÁGNES
27. RADICS PATRIK
28. SÁBIÁN GERGÕ
29. SIMON FÉDRA LARISSZA
30. SOMOGYI CSABA
31. SZABÓ BENEDEK IMRE
32. SZÕLLÕS PETRA
33. TAJTI ANDRÁS
34. TÓTH DOROTTYA ÁGNES
35. VERÉB DOMINIK
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9. C OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: LÉKÓNÉ LANTOS ZSUZSANNA

pótosztályfõnök: Nagy Csaba

1. AL-MAKTARI RAMI FAHMI
2. AL-SHAMIRI OMAR
3. BAJCZÁR BENEDEK
4. BAKOS DORINA FANNI
5. BALÁZS ZSOLT
6. BARTUS VIKTÓRIA
7. BERTA SZABOLCS DÁVID
8. BUDA PÉTER
9. GAJDÁR ESZTER

10. GRAJZEL DONÁTH ANDRÁS
11. GYÖNGYÖSI JONATÁN
12. HAJÓSI FERENC
13. IHRACSKA MIRTILL HANNA
14. ISPÁN VIKTOR
15. KIS ANNA
16. KLECSÁNY PANNA
17. LACZKÓ ROZINA LUCA

18. LENGYEL KLAUDIA
19. LÕRIK GERGÕ
20. MACZKÓ RENÁTA ÉVA
21. MAIER DORINA RÉKA
22. PINTÉR ANDRÁS
23. PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE
24. RICLER DÓRA
25. SAJÁT ESZTER
26. SZANYI SZABOLCS
27. SZILÁGYI FERENC ZOLTÁN
28. TORÁK LEVENTE
29. TORÁK NIKOLETTA GABRIELLA
30. TÓTH ZALÁN ZÉNÓ
31. TÕZSÉR VIVIEN
32. TRAJBIÁR KITTI
33. VARGA DÁVID
34. VEREBÉLYI MÁRTON
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1. BALÁZS ZOLTÁN
2. CZENE GERTRÚD KAMILLA
3. CSÁBI DORINA
4. CSIGE MERCÉDESZ
5. FILKOR EGON
6. FISER MÁRK
7. GROSCH DOMINIKA
8. KIS DONATELLA SZIBILLA
9. KOTROCZÓ DORKA ENIKÕ

10. KOZMA KATA SÁRA
11. MAGOS GERTRÚD GYÖRGYI
12. MAJOROS KRISZTIÁN
13. NAGY MARCELL
14. OTTMÁR BALÁZS
15. PÁL ADRIENN RÉKA
16. PÁLÓCZI MÓNIKA

17. PARÁDI NAPSUGÁR AJÁNDÉK
18. PERSIK ÁRON
19. PETREZSELYEM GÁBOR
20. POZSONYI RÉKA
21. RAGÁLYI VIKTÓRIA
22. REICHARDT LILIÁNA
23. REVICZKI REBEKA
24. SÓLYOM GERGÕ ZSOLT
25. SÓTÉR PANNA
26. SZABÓ DANIELLA
27. TÁTRAI TÍMEA VIKTÓRIA
28. TORÁK KRISTÓF
29. TUZA TÍMEA BOGLÁRKA
30. VERES KITTI
31. WALDBERG VIKTÓRIA

9. D OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: SÓVÁRI LÁSZLÓ
pótosztályfõnök: Sulyok Krisztina
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10. A OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: NAGYNÉ KÁLÓCZI EDINA
pótosztályfõnök: Batkiné Tótok Katalin

1. AUGUSZTIN RÉKA DÓRA
2. BAGYINSZKI ERIK
3. BESZE BALÁZS ZOLTÁN
4. BODOR BENEDEK
5. BOZÓ BALÁZS
6. BUDA ERIK GÁBOR
7. DUDÁS ÁDÁM
8. FIKÓ RÓBERT
9. HEGEDÛS MÁTÉ

10. IPACS VERONIKA VIKTÓRIA
11. ISTVÁN ISTVÁN
12. JÓZSA DOROTTYA
13. JÓZSA IZABELLA
14. KÉKESI TIFANI
15. KIRÁLY KRISZTINA
16. KOMÉTH KAMILLA SZABINA
17. KOVÁCS ORSOLYA

18. LIPTÁK ANNA MÁRIA
19. MÁTÉ LAURA
20. MURÁR KATA
21. NÉMETH DONÁT
22. ORAVECZ DORINA LILIÁNA
23. SZABÓ FANNI
24. SZABÓ NATÁLIA
25. SZATMÁRY ALEX ZSOLT
26. SZOKÁCS BENCE
27. SZPISÁK BENCE
28. SZVOREN LILI
29. TÓTH BLANKA
30. TÕZSÉR ZSÓFIA ANNA
31. VANYA LILLA ESZTER
32. ZSÉLYI KONRÁD
33. ZSIVERA LILLA
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10. C OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: CZENE ÉVA
pótosztályfõnök: Soósné Axmann Zsuzsanna

1. ABUCZKI LAURA
2. AL-MAKTARI TESZNIM FAHMI
3. BAKOS RÉKA
4. BANOS BLANKA
5. BARTA LUCA
6. BOKROS DÓRA
7. ERDÕSI ESZTELLA
8. FERENCZ KLAUDIA
9. GÁL DOROTI

10. GRAJZEL SÁMUEL
11. GULYÁS HELGA
12. GULYÁS MÁTÉ JÓZSEF
13. HARAZIN REGINA
14. HORVÁTH HANGA
15. JÁSZBERÉNYI SOMA
16. KELEMEN GABRIELLA
17. KISS BALÁZS

18. KISS DOROTTYA LUCA
19. KOVÁCS KINGA GABRIELLA
20. KÕHEGYI RÉKA LILI
21. LACZKÓ SZABINA BLANKA
22. MESTER DÁNIEL
23. MOLNÁR NOÉMI
24. NAGY DOMINIKA
25. NOVÁKI DÁVID JÓZSEF
26. OLÁH NOÉMI
27. PÁLIK GERGELY
28. PINTÉR ANNA
29. PÓCZOS MÁTYÁS BENDEGÚZ
30. SÁNDOR JUDIT
31. TARI ZOLTÁN
32. TÓTH ALEXANDRA
33. TÓTH ANDRÁS
34. UTASI ZSÓFIA
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1. ABDRABU ABDULRHMAN AHMED
2. BÉKÉSI BERNADETT
3. BORY DOROTTYA ESZTER
4. BOZÓ LUCA FRUZSINA
5. CZENE MARTIN GYÖRGY 
6. CZIBILKA IVETT
7. CSAPÓ SÁNDOR ISTVÁN
8. HOLES VIKTÓRIA FANNI
9. JUDÁK BALÁZS

10. KASZA RÉKA
11. KISS LÁSZLÓ MARCELL
12. MAGYAR INEZ
13. MESTER VIKTÓRIA
14. OLÁH ORSOLYA
15. PÁL BALÁZS
16. PETIK LAJOS

17. PÓTI LILI
18. PUPORKA LAURA
19. SIDELSZKI RÉKA
20. SIMON GRÉTA
21. SULYOK ESZTER
22. SZAPPAN-KOHÁRI LUCA
23. SZECSKÕ FANNI
24. TAKÁCS DORINA
25. TAKÁCS GABRIELLA
26. TAMÁSFALVI HANNA
27. TORJÁK KITTI
28. UGRÓ BETTINA
29. VARGA PETRA
30. VESZELOVSZKI VIVIEN
31. ZSÉLY ZALÁN LÁSZLÓ

10. D OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: ALBNÉ BOGÁRDI TÜNDE
pótosztályfõnök: Szabóné Básti Csilla
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11. A OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: MÁTRAINÉ PETRÓ TÍMEA
pótosztályfõnök: Tóth Krisztina

1. ABORDÁN PÉTER
2. BÁNFI KLAUDIA
3. BARANYI KRISTÓF
4. BARTA ROXÁNA
5. BENCZE ÁGNES
6. CZIKORA MÁTÉ
7. DANYI DONÁTA
8. DOMOSZLAY ÁDÁM
9. FARKAS BENJÁMIN

10. FARKAS LEVENTE
11. FRICS MÁRTON
12. FÜLÖP ILONA
13. GYENES RÉKA
14. JAKAB ÁRON BENEDEK
15. JUHÁSZ JÁNOS
16. JUHÁSZ LILLA KORNÉLIA
17. KLAJBAN FANNI

18. KLENÓCZKY DÁNIEL PÉTER
19. KUN LEVENTE LÁSZLÓ
20. LÁSZLÓ LEILA
21. LÁSZLÓ SZINDI
22. LÁSZLÓ VIVIEN
23. LERNER RÉKA
24. OLÁH RICHÁRD 
25. NAGY ANNA
26. NAGY JUDIT
27. PARÓCZAI FANNI
28. PATAI PÉTER
29. SOMOSKÕI SOMA
30. SÜTÕ MARTIN DÁNIEL
31. SZÕKE DÁVID
32. TAKÁCS KITTI
33. TÓTH RÉKA
34. TÓTH SZILÁRD HUNOR
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11. C OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: HEGEDÛS KRISZTIÁN

pótosztályfõnök: Bagyinszki Boglárka

1. ÁDÁM BÁLINT 
2. ALMÁSHEGYI LEÓ MÁTÉ
3. BAKOS BALÁZS
4. BALYA DOROTTYA
5. BARTUS ESZTER
6. BISHR SARAH ABDULFATAH
7. BODNÁR ÉVA MÁRIA
8. CSÓKA BARBARA
9. CSÓKA HORTENZIA 

10. DÚZS MIKLÓS MÁRK
11. FERENCZ FLÓRA FRANCISKA
12. GALGÓCZI VIVIEN
13. GRAJZEL ADRIENNE
14. HORVÁTH ZSÓFIA

15. KORUHELY ZOÉ DOMINIKA
16. MARKÓ MARGIT VIRÁG
17. MICSUTKA FANNI
18. NAGY VERONIKA
19. NÉMETH ANNA
20. SÁNDOR SOMA
21. SCHARNER FÉLIX
22. SZÉNÁSI BENEDEK ALEXANDER
23. TAKÁCS KITTI FRUZSINA
24. TURCSÁNYI ÁGOSTON
25. VÉGH LILLA
26. VÉGH ZOLTÁN
27. VELKI ZSÓFIA ROBERTA
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11. D OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: SZEMÁN BRIGITTA

pótosztályfõnök: Konti Csilla

1. BABKA ESZTER
2. BAGYINSZKI BARBARA
3. BALOGH JUDIT
4. FERENCZ MÓNIKA
5. GULYÁS PÁL ÁRON
6. JÓZSA ANNA
7. KORONCZIOVÁ KLÁRA
8. KOVÁCS BARBARA
9. OTTMÁR ÁDÁM

10. PÁDÁR BOGLÁRKA
11. PÁL KINGA ÁGNES

12. PETRÓCZY BÁLINT
13. PRÉM DORIÁN BENCE
14. RACS TAMÁS
15. SEPRÉNYI DALMA
16. SZABÓ AMANDA
17. SZALAI MÁRK LIPÓT
18. SZILÁGYI EMÍLIA KINGA
19. SZÕKE BÁLINT
20. TREIBER XAVÉR
21. VÉRTES DÁVID
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1. ALMÁSY FANNI
2. BAKOS BENJÁMIN
3. BALOG MÁTÉ
4. BALOGH ÍRISZ PÁLMA
5. BERKES BÁLINT MÁRK
6. BOTOS RÓBERT
7. DEÁK ORSOLYA
8. FODOR DALMA
9. GORDOS BALÁZS

10. HEGEDÛS KINGA
11. IHRACSKA IVETT FRUZSINA
12. JUSZTIN ZSANETT
13. KÁSA BOTOND

14. KELEMEN BALÁZS
15. KERÉNYI DÁVID
16. MAG FEDOR
17. MITRÓ TITANILLA
18. MOLNÁR KRISTÓF
19. NAGY RICHÁRD
20. ODLER LEVENTE 
21. OROSZI FANNI
22. SALAMON KIRA
23. SZLÁDEK ANNA
24. TÓTH NOÉMI
25. VILIMI FRUZSINA
26. ZEMPLÉNYI LEVENTE BALÁZS

12. A OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: GEDÕCZINÉ BERGER MÁRIA
pótosztályfõnök: Luke Seth Skeen
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12. B OSZTÁLY
OSZTÁLYFÕNÖK: ÁRPÁDNÉ VINCZE MARIETTA

pótosztályfõnök: Dembrovszky Zsuzsanna

1. BABUS PATRIK TAMÁS
2. BOR HELGA
3. BOTOS RÓMEÓ KRISZTIÁN
4. DEÁK MAXIMILIÁN BENEDEK
5. FERENCZ BÁLINT
6. FILKOR HANNA
7. GAJDÁR KRISZTIÁN
8. GORDOS PETRA
9. GORTVA BOGLÁRKA

10. JAKUBOVICS ÉVA
11. KASZÁS LUCA
12. KÖBÖL ZSÓFIA
13. LENGYEL LILLA
14. NAGYI MÁTÉ

15. NASZÁDI BOTOND
16. OLÁH MÁRK ÁBRAHÁM
17. ORAVECZ MÁRK
18. RÁTKAI MÁRTON
19. SÁNDOR MÓNIKA
20. SZORCSIK VIRÁG
21. SZÕKE BERNADETT ZSÓFIA
22. TÓTH DOROTTYA
23. TÓTH KINGA
24. VÁRSZEGI FANNI
25. VERES LILIEN
26. VIDA ANNA
27. VISKÁRDI MÁRK
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12. C OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: KARÁDI TAMÁS LÁSZLÓ
pótosztályfõnök: Horváthné Scholcz Erika

1. CSIGE BARBARA
2. DEME JOHANNA
3. FÜLÖP ESZTER ILDIKÓ
4. HEGEDÛS NÓRA
5. KOVÁCS PETRA TÜNDE
6. KRÁLIK ADRIENN
7. MACHER VIVIEN
8. MACZKÓ LÁSZLÓ

9. MÁTRAI BARBARA JUDIT
10. NAGY DÓRA
11. OSGYÁNI DÁVID SÁNDOR
12. PÁL BÁLINT
13. PINTÉR CSENGE
14. SZMORAD CSILLA
15. TORJÁK NOÉMI
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12. D OSZTÁLY

OSZTÁLYFÕNÖK: TÓTH GÉZA, HERENCSÉNYINÉ BUCHINGER MÓNIKA
pótosztályfõnök: Viszóczky Zsuzsanna

1. BABJÁK DOMINIKA
2. BABKA DÓRA
3. BÁLINT TAMÁS
4. BÁSTI ATTILA
5. BORBÁS CSABA BENCE
6. CSERHÁTI KATA
7. CSONKA TAMÁS HENRIK
8. GRAJZEL SÁRON
9. HARASZTI MIHÁLY

10. KÁRPÁTI BENCE

11. KASZA RÓBERT
12. KLAJBAN NOÉMI  
13. KÕVÁRI DÁVID
14. MÉRÉSZ BALÁZS
15. ONDRÉK PATRICIA MARGIT
16. SAJÁT JÁNOS
17. STORK GÁBOR
18. TAKÁCS DOROTTYA
19. TEKERES PATRIK
20. VEREBÉLYI MIRTILL
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Érettségi eredmények 2016/2017
Érettségi átlag: 4,13

(Elmúlt években: 15/16: 4,32     14/15: 4,31      13/14: 4,4       12/13: 4,3 )
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Felvételi eredmények
Alapképzésre és osztatlan képzésre bejutott tanulók száma

2016/2017-es tanév
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