
36

Vetélkedõk

Manapság talán már nem
is kell olyan kiemelten beszél-
nünk a nyelvtanulás fontossá-
gáról, mint néhány évvel ez-
elõtt, hiszen mostanra valószí-
nûleg mindenki, aki sikeres
karrierrõl álmodozik, tisztá-
ban van azzal, hogy ebben a
modern világban korántsem
elég, ha a saját anyanyelvün-
ket beszéljük. Azonban mu-
száj belátnunk azt is, hogy egy
nyelv tényleges elsajátításához
az ország kultúrájának, civili-

zációjának ismerete ugyanúgy elengedhetetlen. Azt hi-
szem, erre szinte kivétel nélkül az ország összes tanin-
tézményében hatalmas hangsúlyt fektetnek, és az általá-
nos iskolákban is egyre emelkedik a nyelvi színvonal.

Nálunk, a Bolyai János Gimnáziumban immár kilen-
cedik alkalommal rendezték
meg az angol nyelvi civilizá-
ciós vetélkedõt; amely ezút-
tal osztályom, a 12.c tanuló-
inak segítségével valósult
meg.

Az idei év témájának a
Vadnyugatot jelölték ki,
amelyet anyanyelvi lekto-
runk és egyben a zsûri
egyik tagja, Luke Skeen rendkí-
vüli örömmel fogadott, az eddigi-
ekkel ellentétben ugyanis a kvíz-
játék így amerikai vonatkozást
kapott. A versenyen sokadszorra
visszatérõ iskolák vettek részt, a
bátonyterenyei Kossuth Lajos, a pásztói Gárdonyi Géza
és Dózsa György Általános Iskola – utóbbiból két csapat
is indult –, a Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat-
ról, továbbá a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola és a
Gagarin Tagintézmény szintén nyolc képviselõje.

A Vadnyugattal kapcsolatban a hetedik, illetve nyolca-
dik osztályos gyerekeknek elõzetes feladatokat is meg
kellett oldaniuk: kreatív, színes plakátokat készítettek
Buffalo Bill életérõl és munkásságáról, amelyek igazán
visszatükrözték a korszellemet, és jól látszott rajtuk a be-

léjük fektetett munka. Emellett mindannyian készültek
egy igényes, részletesen összeállított prezentációval, töb-
bek között Annie Oakleyrõl, különbözõ indián törzsek-
rõl és Jesse Jamesrõl, a pásztóiak pedig egy remekül ki-
vitelezett western-jelenetet adtak elõ. Ezeket a hat, hely-
színen megfejtendõ feladvány közé ékelve kettesével
mutatták be.

A diákok felkészültségüket leginkább a részletekre ha-
jazó villámkérdésekkel bizonyították, de a lyukas szöveg
kitöltése, a képfelismerés és a párosítás sem volt egysze-
rû játék, illetve legtöbbjüknek a hallásértéssel gyûlt meg
a baja. A tanulók összedugták a fejüket, és ragyogó csa-
patmunkájuknak köszönhetõen sikeresen teljesítettek az
összes feladatot, rengeteg hasznos és érdekes informáci-
óval gazdagodva, és mindeközben egy felettébb kelle-
mes, hangulatos délutánt töltöttek együtt.

Mielõtt sor került volna az eredményhirdetésre, ven-
dégül láttuk a versenyzõket és kísérõiket, így lehetõsé-
gem nyílt kifaggatni néhányukat. Általánosságban el-

mondható, hogy mindany-
nyian élvezték, hogy össze-
hasonlíthatják tudásukat
más iskolák növendékeinek
mûveltségével, miután kö-
rülbelül egy teljes hónapon
keresztül készültek a vetél-
kedõre. Legtöbbjüknek jö-
võbeli tervei vannak az an-
gollal, és nagyrészük poten-

ciális jelöltnek találta a Bolyait ta-
nulmányaik folytatásának szem-
pontjából.

A zsûri elnöke, Dr. Dósa Ildi-
kó, fõiskolai docens, értékelõ be-
szédében kijelentette, hogy né-

melyek már most meglepõen szépen beszélnek, és vá-
lasztékosan fejezik ki magukat, ebbõl kifolyólag tudásuk
rendkívül magas szintre fejleszthetõ a közeljövõben. „Ez
a verseny egy lényegi kezdeményezés a kultúra és civili-
záció megismerésének tekintetében, mert a tankönyvek-
ben olvasható anyag mellett végre valami kézzel foghatót
is kapnak a gyerekek.” Volt igazgatóhelyettesünk, Kiss
Ernõné tanárnõ, a vetélkedõ ötletgazdája megállapította,
hogy kimondottan szembetûnõ az általános iskolák
nyelvoktatásának fejlõdése. Megdicsérte az összes részt-

Angollal színes a világ – Civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban

Filó Mariann



37

Vetélkedõk

vevõ tanulót, illetve köszöntet mondott az õket lelkiisme-
retesen felkészítõ pedagógusoknak, illetve gratulált az
intézményünk angol nyelvi munkaközösségének a tar-
talmi munkáért, valamint a szervezõ osztálynak a vetél-
kedõ lebonyolításáért.

A zsûriben minden évben helyet kap egy tanuló is; je-
len alkalommal osztálytársamra, Fülöp Zsoltra esett a vá-
lasztás, aki annak idején maga is indult a versenyben a
Kodályt reprezentálva. Véleménye szerint ennek a szel-
lemi tornának az elsõdleges célja a versengés, illetve an-
nak a dicsõségnek a megszerzése, amelyet a gyerekek
igen szép eredményeik révén vihetnek haza.

Közös pontozás és egyeztetés alapján harmadik he-
lyezést ért el a Dózsa György Általános Iskola egyik csa-
pata, melynek tagjai Pécsi Petra, Balogh Írisz, Nagy
Vanessza és Borbély Gábor voltak. Õket Szabóné Ádám
Marianna tanárnõ készítette fel. A képzeletbeli dobogó
megosztott legfelsõ fokára ugyanezen iskola másik négy
diákja (Bódi Renátó, Habók Márk, Kramer Dóra, Nagy
Veronika), és a Gárdonyi Géza Általános Iskola képvise-

lõi (Antal Sára, Bottyán Bianka, Éliás Alexandra, Lukács
Bianka) állhattak fel. A dózsások pedagógusa szintén
Szabóné Ádám Marianna, a gárdonyisoké pedig
Gömbicz Nándorné volt. Számos szponzorunknak kö-
szönhetõen minden résztvevõ tartalmas ajándékcso-
maggal térhetett haza.

Vetélkedõnk tehát idén is igazolta, hogy mennyivel
színesebb és izgalmasabb a világ idegen nyelv tanulá-
sával. A civilizációval kapcsolatos megmérettetések ar-
zenálja azonban ezzel még nem fejezõdött be nálunk
sem. Tavaly, a Székesfehérvárott megrendezett, két ta-
nítási nyelvû középiskolák közötti angol nyelvi civilizá-
ciós versenyen a Bolyai végzõs tanulóiból álló csapata
az elsõ helyen diadalmaskodott, elnyerve ezzel szá-
munkra a rendezés jogát a 2013-as évben. Mivel isko-
lánk köztudottan elismert intézmény nyelvi oktatás
szempontjából is, azt hiszem, bátran kijelenthetem,
hogy legalább annyira nívós agytornára számíthat már-
ciusban a tizennyolc résztvevõ csapat, mint bármelyik
eddigi alkalommal.
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Októberben az egyik
angol óra után Szabóné Básti
Csilla tanárnõ megkérdezte,
hogy nincs-e kedvünk részt
venni a „Book night”-on, ami
a „Nyisd ki a világot!” pro-
gramsorozat nyitóestéje. Mi
persze értetlenül néztünk,
mivel még nem hallottunk
róla. Nem is csoda, hiszen
most kerül megrendezésre.
Tanárnõ elmondta, hogy ez
egy másfél éven át tartó
verseny, ahol a nyitó éjszakát

bent kell töltenünk a megyei könyvtárban, ahol is
egész éjszaka játékos vetélkedõ lesz négy középiskolás
csapat között és csak reggel megyünk haza. Elõször
mindenki meghökkent, de utána összemosolyogtunk.

Másnap az osztályomból öten is jelentkeztünk a
feladatra. Mikor összeállt a Bolyai csapata Marika
néni, a könyvtáros tanárunk elmondott pár fontos
tudnivalót. Megtudtuk a „Book night” idõpontját, az
elõzetes feladatokat és megismertük csapattársainkat.
Mindenkinek nagyon megtetszett a dolog. Egyik délután

összeültünk és kitaláltuk a csapat nevét: Padlizsán.
Mindenkiben felvetõdik a kérdés, hogy miért ezt a

nevet választottuk. Erre egyszerû a válasz a pad-
lizsán olyan cuki, mint mi. A másik elõzetes feladat
a bemutatkozás volt. Hosszas vita után összeállí-

tottunk egy pár diás bemutatót az iskolánkról és a
csapatunkról.

Eljött a nagy este, amit mindenki izgatottan várt.
Amikor beléptem a Balassi Könyvtárba, megláttam

Marika nénit és odafutottam hozzá, majd lepakoltam a
táskámat. Miután mind a négy induló iskola csapattagjai

megérkeztek, elkezdõdött a
„Book night” ünnepélyes meg-
nyitója. Ezután jött az est egyik
legjobb része a kaja. A szervezõk
állófogadással vártak minket, sok
finom falattól roskadozott az asz-
tal. A kávés termosznak volt a
legnagyobb sikere, körül belül 5
perc alatt kifogyott.

Miután mindenki megva-
csorázott megkezdõdött a játék.
Az elsõ feladat zene felismerés
volt, amiben remekelt a csa-
patunk. Meg is kaptuk az érte
járó játék eurókat. Majd a négy
iskola sorsot húzott, így
kialakult a csapatok bemu-
tatkozásának sorrendje is.

Elõször a Közgések bemu-
tatkozását hallhattuk, ami elég
vicces volt, mivel rímekbe

Egy éjszaka a könyvtárban…

Kulhavi Nikoletta

A csapat tagjai: Balázs Erzsébet, Kisbalázs Vera, Kisbalázs Klára, Géczi
Luca, Tóth Petra, Kádárkuti Emese, Török Péter, Gregor Gréti Barbara,
Borók Marika néni, Kulhavi Nikoletta, Berencsik Boglárka, Póti Gréta
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szedve meséltek magukról. A kettes sorszámot a GT-s
diákok húzták, akik egy videóval próbálták színesebbé
tenni bemutatkozásukat. A prezentációk között vicces
feladatokat oldottunk meg, mely során a játékvezetõ
különbözõ nyelveken szólalt meg. Utána a
Madáchosok bemutatkozását hallhattuk, ami igen
különleges volt. Utánuk mi következtünk. Közülünk
sokan izgultak és a biztonság érdekében puskákat is
gyártottunk. Szerintem nagyon jól sikerült a bemu-
tatkozásunk. Ez után nagyon sok feladat következett,
melyek megoldása során kiderült mennyire ismerjük
Európát, az Uniót, Nógrád megyét és kisvárosunkat.
Ügyességünket, ismereteinket több ezer játék Euróval
díjazta a zsûri.

A játékokat a zsíros kenyér party zárta le. Az est
folyamán használhattuk a játéktermet, ahol biliárdoz-
tunk, ping-pongoztunk és társasjátékoztunk. A játékok
közben lehetõségünk nyílt az ismerkedésre is. Hajnali
három körül belebújtunk a hálózsákunkba és meg-
néztünk egy filmet. A többség elaludt, de néhány
kitartó diák végig beszélgette az éjszakát. Gyorsan vir-
radt, s a reggeli fényben mindenki zombinak tûnt, a
tegnapi csillogó szemek átváltoztak karikássá.

Az éjszaka folyamán összegyûjtött eurókból – a
Bolyainak lett a legtöbb – minden csapat tudott „vásárol-
ni” valamit. Mi egy kosárlabdával bõvítettük az iskola
szertárát és szereztünk egy társasjátékot a könyvtárunk-
nak is. Minden diák gazdagodott egy értékes ajándékcso-
maggal és nagyon sok élménnyel. A reggelinket a Galcsik
fogadóban fogyasztottuk el, utána visszamentünk a
könyvtárba a homijainkért, és fáradtan elindultunk haza.

Úgy gondolom, hogy erre az éjszakára mindenki
emlékezni fog…

„Nyisd ki a világot!”

„Nyisd ki a világot” vetélkedõ 2012 novemberé-
ben kezdõdött, mely elsõsorban a könyveket és a
könyvtárat szeretõ diákok számára lett meghirdet-
ve. A másfél évig tartó verseny 3 városban zajlik:
Miskolcon, Egerben és Salgótarjánban. A rendez-
vényt a Book Night nyitotta meg. Salgótarjánban
négy középiskola vett részt: a Közgé, a GT, a Ma-
dách és a Bolyai.

A padlizsán csapat nagy lelkesedéssel kezdte
meg a munkát. Az elsõ”Eltéphetetlen kötelékeink”
honismereti irodalmi fordulóban 5 feladattal kellett
megbirkóznunk 10 héten keresztül, mely során
megismertük a Nógrád megyei írókat, költõket. Az
irodalmi fordulóban nemcsak verselemzéssel kel-
lett megküzdenünk, hanem a városban különbözõ
szobrokat kerestünk fel, melyekrõl képeket és egy
rövid videót készítettünk, amelyben Buda Gergõ
volt segítségünkre.

A második 10 hét során, a „Zöldkönyvtár” ter-
mészetismereti fordulóban megismertük me-
gyénk flóráját és faunáját. Hasznos gyógynövé-
nyekrõl tudtunk meg információkat. Saját élmé-
nyekrõl, kirándulásokról osztottuk meg gondolata-
inkat.

11 fõs „kis” csapatunk néha összevitatkozott,
nagyon nehéz volt összeegyeztetni programjain-
kat. Voltak holt pontok, de átlendültünk rajta és si-
keresen vettük az akadályokat. Nagyon jól megis-
mertük egymást az eltelt hónapok alatt, és a tanév
végére képesek lettünk egy csapatként dolgozni.
Annyira ügyesek voltunk, hogy egy év után a ta-
bella elsõ helyére kerültünk.

Remélem az utolsó félévben is sikerül ilyen
eredményeket felmutatnunk. Még szembe kell
néznünk a néphagyományokat-, és a történelmi
emlékhelyeket feldolgozó két fordulóval. Bízom
benne, hogy ez is rejt magában annyi izgalmas él-
ményt, mint a korábbiak.
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Szombaton délelõtt szinte
az egész város kihalt. Amikor
az utcákon csaknem egy lel-
ket sem látni, a hozzám ha-
sonló kamaszok is éppen azt
élvezik, hogy valami olyasmit
tehetnek, ami bizonyára tel-
jességgel mentes minden ta-
nulással kapcsolatos elfoglalt-
ságtól. Igen, a sulik is mind
üresek; a Madách, a Keri, a
Bolyai… illetve, helyesbítek:
az utóbbi nem. Ugyanis isko-
lám egész nap az ország kü-

lönbözõ pontjairól érkezett tinédzserek és felnõttek
zsivajától volt hangos. Az izgatottság már a portánál ér-
zõdött a levegõben; amint beléptem reggel fél kilenc-
kor, azonnal megfertõzött engem is a lázas készülõdés
és várakozás hangulata. Hiszen így történt; hosszas
szervezés elõzte meg a két tanítási nyelvû középisko-
lák számára rendezett Országos Célnyelvi Civilizációs
Versenyt, melyet immár tízedik alkalommal bonyolítot-
tak le március 9-én, ezúttal a salgótarjáni Bolyai János
Gimnáziumban.

Nem véletlen, hogy ebben az évben intézményünk
nyerte el a rendezés jogát, elvégre tavaly ugyanezen az
agytornán Székesfehérvárott a mi végzõs diákjainkból
álló csapat ért el elsõ helyezést egy rendkívül erõs me-
zõnyben, ami igazából nem meglepõ, ha belegondo-
lunk, hogy iskolánk köztudottan elismert intézmény
nyelvi oktatás szempontjából is. Az angol-magyar két

tanítási nyelvû képzés 2002-ben indult nálunk, és még
abban a tanévben meghívtak bennünket a debreceni
Ady Endre Gimnáziumba, egy olyan találkozóra, me-
lyen hasonló szakos középiskolák tanárai és diákjai
vettek részt. Így kerültünk kapcsolatba a vetélkedõvel,
amelyen azóta is rendszeresen képviseltettük magun-
kat. A verseny minden évben egy adott korszakot ölel
fel a brit és az amerikai kultúra területén, fõként irodal-
mi, történelmi és politikai témában. A résztvevõknek
hagyományosan hallásértéshez kapcsolódó feladatokat
kell megoldaniuk, egy tesztlapot kitölteniük, illetve egy
prezentációt vagy egy jelenetet elõadniuk a kijelölt érá-
ra jellemzõ szabadon választott témában. Például, ta-

valy az akkori 13.c osztályos Orosz Elvira, Sándor Lilla
és Rusz Boglárka fantáziadús és humorral jócskán
megfûszerezett színpadi performansza az 1920-as
évekbe repítette vissza a nézõket.

Az idei vetélkedõ tárgykörének az 1860 és 1890 kö-
zötti Anglia és Amerika civilizációját választották. A
program a szervezõk számára már reggel nyolckor
startolt, az elsõ vendégek azonban csak egy órával ké-
sõbb érkeztek meg. Õket négy, népviseletbe öltözött
bolyais kínálta herõcével a bejáratnál, valamint a ver-
senyzõ hölgyeknek és a felkészítõ tanárnõknek nõnap
alkalmából ajándék csokoládéval kedveskedtek. Miu-
tán lassacskán mind a tizenhét csapat befutott az or-
szág különbözõ szegmenseibõl, kezdetét vette a meg-
nyitó ünnepély, melyen Batkiné Tótok Katalin tanárnõ
konferálta fel Pálfalvai Zoltán igazgató urat, aki köszön-

„Legjobbak között is a legek”

Középiskolai Országos Célnyelvi Civilizációs Verseny

Filó Mariann
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tötte a megjelenteket, majd végül Székyné Dr. Sztérmi
Melinda polgármesterasszonynak adta át a szót. Intéz-
ményünk korábbi vezetõje frappánsan a „legjobbak
között is a legek” velõs kijelentéssel dicsérte és biztatta
az egyébként is lelkes, céltudatos tanulókat az eredmé-
nyes részvételre. Ezután sor került a zsûri bemutatásá-
ra: az elnöki posztot Gedõcziné Berger Mária tanárnõ
foglalta el, mellette Batki Arnold tanár úr és Luke Skeen
anyanyelvi lektor kaptak helyet, s a tavalyi gyõztesek
közül Orosz Elvira, valamint egy végzõs, a 13.c-s
Szmolár Dániel képviselték büszkén a diákokat.

A versenyzõkre elsõként hallásértési feladat várt, az-
tán az írásbeli szekció következett, melynek ideje alatt
szakmai programot tartottak a kísérõ tanároknak az
Oxford Kiadó szervezésében. A szóbeli részt az aulá-
ban vezényelték le a különösen finom ebéd után – ösz-
szes interjúalanyom elmondása szerint, és a saját ta-
pasztalatom alapján is kijelenthetem, hogy a menzán
igazán kitettek magukért a konyhásnénik.

Szóval, amikor is jóllakottan leültem a hátsó sorok
egyikében, még nem sejtettem, milyen színvonalas és
sokszínû elõadásoknak leszek tanúja. Akadtak, akik
nem voltak lusták beöltözni sem, sõt, olyan változatos és
kreatív díszletekkel készültek, amilyeneket nem min-
dennap lát az ember. Beszéltek többek között a 19. szá-
zad irodalmáról, a Ku Klux Klan történetérõl, a polgárhá-
borúról és a színes bõrû népek jogairól. Utóbbi témában
a fõvárosból érkezett Szabó Lõrinc Két Tannyelvû Álta-
lános Iskola és Gimnázium négy növendéke tartott elõ-
adást. „Borzasztóan izgultunk, de szerintünk jól sikerült,
legalábbis ügyesebbek voltunk itt, mint az írásbelinél: ki-
csit soknak találtuk az irodalommal foglalkozó kérdése-
ket. Nagyjából két hónapot készültünk a megmérettetés-
re, és úgy gondoljuk, mindenképp megérte, hiszen ren-
geteget tanultunk közben” – vélekedett Szûcs Bernadett.

Az idõközönként kimondottan extravagáns jelme-
zekbe bújt elõadók között még egy két lábon járó, hús-
vér Szabadság-szoborhoz is volt szerencsém, Rácz Bet-
tina személyében, aki a Budai Középiskola diákjaként
nyilatkozott. Kifejezetten tetszett neki a fogadtatás, kü-
lön megdicsérte a szervezõket, amelyben rögtön meg-
erõsítették õt a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umot képviselõ lányok, akik azt is hozzátették, hogy ez
az igényes vendéglátás egyértelmûen eloszlatta a kéte-
lyeiket a Salgótarjánhoz kapcsolódó negatív benyomá-
sokra vonatkozóan.

Miután egyetlen technikai hibát ejtve lebonyolítot-
ták a szóbeli kört, egy rövid szünet után következett a
várva várt eredményhirdetés.

Gedõcziné Berger Mária tanárnõ gratulált az összes
versenyzõnek sokoldalúságukért és kreativitásukért, és
megdicsérte õket a bemutatók érdekessége és színessé-
ge mellett a magas nyelvi szintjükért is. A dobogó har-
madik fokára a kecskeméti Kereskedelmi, Közgazdasá-
gi Szakközépiskola állhatott fel; Botka Anett, Kasza-
Tóth Krisztina, László Anikó és Csakó Petra felkészítõ
pedagógusa Máténé Varga Gabriella volt. A második
helyezett a Budai Középiskola lett, a csapat tagjai Antall
Boglárka Kinga, Rácz Bettina Imola és Urbán Viktória,
tanáruk Pusztai Balázs. A vándorserleget pedig nem
meglepõ módon a 2011-es bajnokok, a székesfehérvári
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Iskola di-
ákjai, Hargitai Viktor, Szabó Martin és Tali Gergely sze-
rezték meg Tõzsér Katalin tanárnõ vezetésével. Miután
felhangzott diadalmas örömkiáltásuk, elkaptam a srá-
cokat egy pár mondat erejéig, akik alig gyõzték fogad-
ni az elismerõ szavakat. „Hihetetlenül boldogok va-
gyunk, hogy ismét mi, fehérváriak nyertünk, és meg-
ígérjük, hogy nem fogunk csalódást okozni jövõre sem
a szervezést illetõen.”

Nem csoda a fiúk elégedettsége, hiszen Zsiveráné
Fekete Borbála tanárnõ szerint egy kéttannyelvûs ta-
nulmányaiban a legnagyobb sikert ennek a szellemi
tornának a megnyerése jelentheti, ami teljesen helytál-
ló kijelentés, hiszen megbirkózni a rengeteg szokatla-
nul nehéz fejtörõvel és nem utolsósorban a többi el-
szánt versenyzõvel bizony nem egyszerû kihívás.

Így zajlott tehát a tízedik Országos Célnyelvi Civili-
zációs Verseny, amely a nívós rendezés nélkül nem va-
lósulhatott volna meg, ezért a szervezõ angol nyelvi
munkaközösséget és a segédkezõ bolyaisok gárdáját
külön dicséret illeti a megvalósításáért.
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A Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny is-
kolai és megyei fordulója után a
két napos országos döntõre
2013 áprilisában került sor, Bu-
dapesten. A versenyen részt
vevõ közel 1000 diákból a dön-
tõbe csupán 32-en jutottunk
be, kategóriánként 16-16 fõ. Én
az I. kategóriába (7-8. évfo-
lyam) tartoztam, ezért az elsõ
nap délelõttjén a Budapesti Fa-
zekas Mihály Általános Iskola
és Gimnázium épületébe, a

verseny helyszínére siettünk felkészítõ tanárommal,
Borók Sándornéval. Míg a II. kategória versenyzõi a Buda-
pesti Planetáriumban múlatták az idõt, minket „kicsiket”
rögtön bedobtak a mélyvízbe. Kissé mindannyian meg
voltunk rémülve, hiszen a versenyben történt változtatá-
sok miatt nem igazán tudtuk, mire számítsunk.

Az elsõ fél órában egy írásbeli tesztet kellett megol-
danunk. Majd egy ötdiás prezentációt kellett készíte-
nünk, melynek témája sok szabad teret engedett ne-
künk, hiszen a verseny címe az idén: „Sokszínû világ-
biodiverzitás az irodalomban, a mûvészetekben és a tu-
dományban”. Minden versenyzõ kapott egy fotót,
amely alapján el kellett készíteni a témának megfelelõ
prezentációt. Erre másfél órát kaptunk, majd az elké-
szült prezentációkat be kellett mutatni a zsûrinek.

A délelõtti verseny után mi is elmentünk a Planetá-
riumba, ahol egy „csillag-túrán”, majd az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében egy
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt.
Mondanom sem kell, nagyon jól esett a kimerítõ
stresszhelyzet után ez a kikapcsolódás. Míg mi lazí-
tottunk, a II. kategóriába tartozó diákok (9-10. évfo-
lyam) belevetették magukat a versenybe és vacsoráig
nem is láttuk õket.

Az eredményhirdetésre másnap délelõtt az OPKM
dísztermében került sor. Minden versenyzõ és tanár
könyvjutalomban részesült, valamint az elsõ három he-
lyezett mindkét kategóriából könyvutalványt kapott
5000, 10000 illetve 15000 Ft értékben. A zsûri különdíj-
jal jutalmazta a leginnovatívabb produktum létrehozóját
és a kategóriájában a legjobb írásbeli eredményt elért
versenyzõt is. A díjakat Dr. Kaposi József az OFI (Okta-
táskutató és Fejlesztõ Intézet) fõigazgatója és Dr. Varga
Katalin az OPKM igazgatója, a zsûri elnöke adta át.

Az eredményhirdetés után közös program követke-
zett a Fõvárosi Állat- és Növénykertben, ahol jó hangu-
latban töltöttünk el egy kellemes délelõttöt. Ebéd után
a Természettudományi Múzeum látogatása volt a prog-
ram, oda már jó néhányan nem tudtak elmenni, lévén,
hogy az ország távolabbi pontjairól érkeztek és késõbb
már nehezen tudtak volna hazautazni.

Ezzel együtt úgy gondolom, mindannyiunk szá-
mára emlékezetes marad a két napos verseny és ki-
rándulás.

Könyvtárhasználati verseny

Szele Kitti
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Tisztelt jövõbeli Részvé-
nyesünk!

Ha most ön ezeket a soro-
kat olvassa, a legkiválóbb
úton halad afelé, hogy nem-
sokára részesedést szerez-
zen kitartó
m u n k á n k
gyümölcsé-
bõl, a válla-
la tunkbó l.
De kik is va-
gyunk mi?

2012 októ-
berében indult egy kitûnõ inkubátor
program, e tõzsdeverseny, mely közép-
iskolásoknak adott lehetõséget, hogy
mini brókercégeket alapítsanak, kipró-
bálva magukat a tõke- és értékpapírpia-
con. Így hát mi is belevágtunk, s 450 má-
sik társaság mellett megalapítottuk a
BigJawsGroup részvénytársaságot. Az
alapítók és egyben a vezetõség tagjai pe-
dig: Fülöp Zsolt Ferenc, vezérigazgató;
Juhász Viktória, gazdasági igazgató; Ba-
lázs Erzsébet, marketingigazgató.

De miért épp tõzsdeverseny? A pénzügyekben va-
ló jártasság a mai világban elengedhetetlen. Hisz mind
érezzük, a bankrendszer „ráül” a nyakunkra, nélkü-
lük megállna a gazdasági élet. De még a Parlament
munkáját is nagyrészt az teszi ki, hogy az állami költ-
ségvetést „megszerkessze”. A gazdaság, a pénz az éle-

tünk minden területét átszövi. Kérdezhetné a Tisztelt
Befektetõnk, hogy de mégis, hogyan jutottunk a tõzs-
déhez? Nos, a tõzsde a fentebb említett példáknál
azért sokszorta több. A piacok piaca. A természet
után talán a legkomplexebb szervezõdés. „Bárki lehet

tõzsdés”, szokták mondani, s
milyen igaz ez a megállapítás!
A tõzsdében mindenki megta-
lálhatja azt, ami a leginkább
érdekli õt. A tõzsde nem csak
a részvények, a kötvények, a
befektetési jegyek, egyéb
misztériumok piaca, de tö-
mény pszichológia, matema-
tika, fizika, de még mûvé-
szet is. Tulajdonképpen
még az idõjárás is hatással
van rá. Ha tüszszent egy
politikus, az árak zuhan-
nak, ha egy másik, emel-
kednek. Ez a verseny pe-
dig egy remek alkalmat ad
arra, hogy a kezdõ vállal-
kozók játszva tanulják

meg a pénzügyeket, tapasztalhassák
meg, az élet különbözõ szegmensei mennyire össze-
tett hatással vannak egymásra.

A verseny október végén indult. A 450 csapatnak
elõször át kellett esnie egy négyfordulós selejtezõn,
melyben teszt és szimuláció formájában mérték fel ál-
talános tõkepiaci és befektetési, tõzsdetörténelmi tu-
dásunkat. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette egy ho-

Közép-Európai Brókerképzõ Alapítvány

Tõzsdejáték Középiskolásoknak

Fülöp Zsolt Ferenc
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zamverseny is, ami annyit tesz, hogy egy demó szám-
lán kereskedhettünk, a gyakorlatban is kipróbálhat-
tuk elméleti tudásunkat. A tõzsdén valójában sokkal
fontosabb a tapasztalat, így mondhatnánk azt is, hogy
a kereskedés során sikerült megszereznünk a tesztek-
hez szükséges tudást. A négy selejtezõ fordulóban a
mezõny nagy része le is morzsolódott, az elõdöntõbe
csupán 20 vállalat jutott be, 10 a teszteken gyûjtött
pontok alapján, 10 a hozamverseny alapján.

Az elõdöntõnek szintén két része volt: ugyancsak
egy teszt, illetve egy 10 oldalas esszében össze kellett
foglalnunk azt, hogyan is kereskedtünk, mik voltak a
legsikeresebb és legkevésbé sikeres ügyleteink. Erre a
fordulóra már január közepén került sor. Az ered-
ményhirdetés pedig minket is meglepett: bejutottunk
az ország legjobb ötje közé, a döntõbe. Ráadásul a
szervezõk által minden idõk legerõsebbjének titulált
mezõnyében!

A döntõ 2013. február 22-én került megrendezés-
re, a Közép-Európai Brókerképzõ Alapítvány illetve a
Nemzetközi Bankárképzõ Központ épületében, Bu-
dapesten. A zsûri tagjai a magyar pénzügyi élet, a
legnevesebb intézmények vezetõibõl verbuválódtak:
a BÉT, Budapesti Értéktõzsde üzletpolitikai igazgató-
ja, a Keler- Központi Elszámolóház igazgatója, a
KEBA elnöke, valamint a legjelentõsebb brókerházak
képviselete.

Az elsõ megmérettetés az utolsó fordulóban az esz-
szénk prezentálása volt. 10 percben kellett összefog-

lalnunk stratégiánkat, eredményeinket, három hónap
tapasztalatát. Ezt követõen tesztelték a trader- a keres-
kedési program ismeretét, valamint újabb kérdéssort
töltöttünk ki, tõzsdetörténelemrõl illetve adózási is-
meretekrõl. Ezt követõen próbára tették azt is, milyen
gyorsan tudunk megtalálni és elsajátítani új ismeretet,
befektetési tanácsadás formájában. Brókercégünk
megkapta elsõ igazi ügyfelét is! Végre nem csak saját-
számlás ügyleteink voltak!

Ezt az utolsó feladatot már csak az eredményhirde-
tés követte: cégünk, a BJG Rt. 4. helyen végzett, ma-
gunk mögé utasítva 446 csapatot, több mint 1300 ko-
runkbelit, Magyarország legtöbb diákját megmozgató
pénzügyi versenyén! Bár a fõnyereményt, a 100 órás
tõzsdei szakvizsgára felkészítõ tanfolyamot nem sike-
rült megnyernünk még, rengeteg tapasztalattal gazda-
godott a vezetõség, nagyobb rálátásunk lett a világra.

Így hát, kedves Olvasóm, láthatja, cégünk kiváló
úton halad célja felé, hogy igazi „blue chip”-pé, nagy-
vállalattá nõje ki magát. Ez úton is szeretném megkö-
szönni Önnek, hogy részvényesünkké vált, részt vett
élményeink megosztásában azzal, hogy elolvasta ezt
a kis beszámolót. Kérem, a jövõben is támogassa vál-
lalatunkat!

Salgótarján, 2013. augusztus 28.

Fülöp Zsolt Ferenc
vezérigazgató, s.k.
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Ezzel a szándékkal hirdet-
tünk vetélkedõt iskolánk né-
met nyelvet tanuló diákjai
számára. A 3-4 fõs csapatok
elõzetes felkészülésként no-
vember és február hónapban
az iskola honlapján megjelent
feladatlapokon mérhették
össze tudásukat.

Egy májusi délután mint-
egy 40 tanulónk számára ren-
deztük meg a vetélkedõt az
aulában. A német nyelvû mû-
sorközlõ szerepét Nagyi Kris-
tóf és Szaniszló Csilla (11.c)
vállalták. A 8.d és 9.b osztály
németesei segítettek a ponto-

zásban és a résztvevõk megvendégelésében (a vetélke-
dõrõl nem hiányozhatott a „Wurst”). A stúdiós felada-
tokat Vincze Bence (9.b) látta el.

A csapatoknak elõzetes feladatként 1-1 tartomány
képekkel illusztrált bemutatásával kellett készülniük,
majd a plakátok felkerültek az iskola faliújságjára. A fel-
adatok összeállításánál igyekeztünk az országot minél
több szempontból bemutatni, annak földrajzi, történel-
mi és kulturális értékeit, nyelvét, szokásait, sportéletét
és gasztronómiáját megismertetni. A feladatok között
volt TOTÓ, vaktérkép és keresztrejtvény, majd a képen
látott nevezetességekre, vagy rövid bemutatás alapján
híres személyiségekre kellett ráismerni, azután rövid
zenei bejátszás alapján a zeneszerzõ vagy kortárs elõ-
adó nevét találták ki a diákok, majd – rövid felkészülé-

si idõ után – német költõk néhány soros versrészletét
adták elõ.

A diákok igazán lelkesek és érdeklõdõk voltak, a leg-
jobban teljesítõ csapatokat a Goethe Intézet ajándékai-
val (táska, mobiltartó) jutalmaztuk, illetve minden
résztvevõ kapott egy tollat és egy könyvjelzõt. Ennél
azonban sokkal többet kaptak diákjaink az otthoni fel-
készülés és e rendezvény során, amit õk maguk úgy fo-
galmaztak meg (amely kérdésükbõl is kitûnt) – „Lesz
jövõre is?”

Munkaközösségünk fontosnak tartja, hogy minden,
tanórán kívüli lehetõséget is kihasználjunk a német
nyelv és kultúra megismertetésére. A Bolyai köri elõ-
adások, a budapesti Goethe Intézet rendhagyó órái,
utazás a Bodeni-tóhoz, vagy Berlinbe – a lenyûgözõ tá-
jak, az egyedülálló kulturális örökség, a német embe-
rek hétköznapjaiba való bepillantás – mind ösztönzõi
lehetnek az idegen nyelv tanulásának.

A német régóta az egyik legfontosabb nyelv Euró-
pában. Fiataljaink a német nyelvterület környezeté-
ben élnek. A felsõoktatási intézmények hamarosan a
felvételi követelményévé teszik a nyelvvizsga meg-
létét. Hazánkban a feldolgozóiparban jelenlévõ vállala-
tok közül a legtöbb német tulajdonban van. A nyelv
nélkülözhetetlen a nemzetközi szervezetek és külföl-
di partnereik közötti kommunikáció szempontjából
is. Az állásbörzéken német nyelven is beszélõ fiatalo-
kat keresnek. A német nyelv ismerete a kereseti lehe-
tõség forrása lehet.

Diákok, tanuljátok szorgalommal, igyekezettel és ki-
tartással a német nyelvet!

És igen, „Lesz jövõre is.”

Országismereti vetélkedõ a Bolyaiban – 
„Ismerd meg Németországot!”

Herencsényiné
Buchinger Mónika

német nyelvi 
tantárgygondozó


