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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.
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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
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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

42

Mindennapjaink



43

Mindennapjaink

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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Diáknap képekben
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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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Bolyais csapatok



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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