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A 21. évkönyv elé

BOLYAI NAPOK 2004.
CARPE DIEM! 

-  Horátius 2000 év
vel ezelőtt vetette 
papírra e szavakat, s 
azóta többször, töb
ben választották már 
mottóul, útmutatóul, 
jelszóul örök érvé
nyű üzenetét.
Talán akkor járunk 
el a legszerencséseb
ben, ha ezt a roppant 
töm ör k ife jezést 
Berzsenyi Barátom
hoz c. versében 
m e g fo g a lm a z o tt  
szavaival adjuk 
vissza: „m inden

órának leszakaszd virágát”.
Azaz: használd fel jól az idődet, s élj teljes és 
értékes életet!

200 évvel ezelő tt egy lángelm éjű, 
zseniális gondolkodó is megpróbált teljes életet 
élni, de a „tökély előtt meg nem elégedő”, 
zaklatott egyéniségének, tehetségének csak a 
sikertelenséggel vívott tébolyult harc jutott 
osztályrészül.

35 évvel eze lő tt a salgótarján i Új 
Gimnázium közössége névadót választott. Olyan 
névadót keresett, akiben megtalálja a teljes és 
értékes élet megéléséhez szükséges vezérlő 
szellemiséget, akinek embersége és küzdelme, 
jósága és tudása, kételkedése és hite példa értékű 
lehet a 20. század fiatalja számára is.
S mindezt megtalálta Bolyai Jánosban.

1969-ben, a névadó ünnepen Szop- 
hoklész szavai álltak itt, a színpad fölött 
elhelyezett táblán:
„Sok van, mi csodálatos...” - hirdetve 
az emberbe, az emberi méltóságba, az emberi 
tartásba vetett hitet,
az isteni, belső törvények győzelmét a zsarnoki 
önkény által alkotott törvények felett, 
az em berség, az em beriesség győzelm ét a 
külvilág romboló hatásai felett, 
az emberi értékek mentésének szükségességét.

É vtizedek, évszázadok, évezredek 
üzenete. A múlt öröksége, az elődök példájának 
kötelező ereje.
Az Európa bölcsőjében megszületett gondolat,

az Erdélybe korán érkezett ember, akinek „ 
talentuma használatlanul ásatott el”, 
s a 20. század, veszendő értékeinek kapaszkodót 
kereső embere.
A múlt üzenete a jelen emberének, a lassan már 
elkoptatott „Csatlakozás” lázában élő „Magyar 
vándof’-nak;
a remények, lehetőségek, távlatok korában az 
olykor talán hamis és felszínes jelszavak, 
ígéretek mellett a 21. században is szükséges 
vezérfonal, amely segíthet megvívni a harcot a 
sikertelenséggel, amely erőt adhat a minden
napok apró és kicsinyes küzdelmeihez, amelynek 
birtokában megőrizhetjük emberségünket.

Vezérlő gondolat, amely segít megfogal
mazni küldetésnyilatkozatunkat, megrajzolni 
jövőképünket.
Ott van a lelkűnkben, amikor felvonjuk az uniós 
zászlót, amikor a diákönkormányzati elnök- 
választásra készülünk, amikor az Évkönyvünket 
írjuk, szerkesztjük, amikor kincset keresünk, 
amikor próbaérettségin, kompetenciamérésen 
veszünk részt, amikor iskolagyűlést tartunk, 
amikor a Bolyai Estre készülünk a szülőkkel 
együtt, amikor a budapesti bolyaisok műsorát 
várjuk, amikor a Diáknapon vagy a holnapi 
Tudományos Ülésszakon együtt örülünk tanít
ványainknak megtalálva a játék  örömét, a 
tudomány alázatát, amikor a Bolyai Helikon 
névadóra emlékező emlékszámát szerkesztjük, 
s nem a szoborrá merevedett tudós képét, hanem 
az ember, a költő, a zenész, a filozófus Bolyait 
rajzoljuk meg benne, a Jóság katonáját -  hitet 
téve a világ megmenthetősége mellett.

S ott van az előbb látott tánedrámában, a 
mindennapjainkban, a kiállítások képeiben, a 
kitüntetésekben és jutalmakban, az éveken át 
megfogalmazott kételkedő kérdésekben s az 
azokra adott, tettekben mérhető válaszokban, a 
sikerkritériumként megfogalmazott szavakban, 
az olykor árral szemben úszó kitartásban, a 
közösség, az összetartozás hitének erejében, 
egymás megbecsülésében, egy gyökeresen új 
geometriában.

CARPE DIEM! -  M inden órának 
leszakaszd virágát!

Használd fel jól az idődet!
Élj teljes és értékes életet!

Ezen gondolatok jegyében nyitom meg az idei 
Bolyai Napok rendezvénysorozatát.

Székyné dr. Sztrcmi 
Melinda 

igazgatónő
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A megújuló közoktatás jegyében

Útban a kétszintű érettségi felé
003/2004-es tanév 
már a két-szin tű  
érettségire történő 
f e l k é s z ü l é s  
jegyében telt. E 
tanév szeptem be
rében kezdték meg 
ta n u lm á n y a ik a t  
azok a l l .  évfolya
mos diákok, akik 
már az új érettségi 
szabályai szerin t 
vizsgáznak. Pk 
lesznek azok, akik 
2005-ben a hozott 
pontok alapján kér
hető vizsgamentes

séggel már nem juthatnak be felsőoktatási 
intézménybe, de nekik az érettségi után nem kell 
külön felvételi vizsgát tenniük, és egyetlen 
szakcsoport (bölcsész 2-es) kivételével ők 
dönthetik el, hogy középszintű vagy emelt szintű 
érettségi vizsgát tesznek -e  az egyes tantár
gyakból.
Mint minden változást, ezt is igen sok bizony
talanság, kétkedés előzte meg. Diák, szülő, tanár 
számtalan kérdést fogalmazott meg, valamint 
újabb és újabb információkat kért a kétszintű 
érettségivel kapcsolatban.
Nézzük hát, mi történt ebben a tanévben az új 
típusú vizsga lehető legprecízebb lebonyo
lításának érdekében, hogyan készült tanár, diák 
az érettségire. A kétszintű érettségivel kapcso
latos rendezvények, esem ények időrendi 
sorrendben a következők voltak:

• a pedagógiai intézet által szervezett 
konferencia,

• az önkormányzat által szervezett tanév
nyitó konferencia,

• elkezdődtek az emelt szintű érettségire 
felkészítő foglalkozások,

• továbbképzések az emelt szintű érettsé
gin v izsgáztató i feladatokat ellátó 
tanárok részére,

• tájékoztatók az egyes tantárgyak emelt 
és középszintű vizsgájával kapcsolatban,

• próbaérettségi.

Konferenciák
A 2003/2004-es tanévet megelőzően augusztus 
végén két konferencia is a kétszintű érettségivel 
foglalkozott. Az elsőt a Nógrád Megyei Peda
gógiai Intézet szervezte és az Országos Közok
tatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) 
munkatársai tájékoztatták a pedagógusokat, majd 
a szülőket és diákokat.
A városi tanévnyitó konferenciának iskolánk 
adott otthont. Ezen az OKKER szakemberei 
ism ertették a 2005-ben bevezetésre kerülő 
érettségi -  és egyben felvételi - vizsga legfon
tosabb ismérveit. A tanácskozást Ordasiné Kiss 
Katalin nyitotta meg, és köszöntőjében az 
alábbiakat mondta el:
„Salgótarján MJV Önkormányzatának nevében 
szeretettel és tisztelettel köszöntőm az OKKER 
által szervezett -  kétszintű érettségit közép
pontba állító -  konferencia résztvevőit:

• a városi középiskolák pedagógusait,
• a városi, ill. a megyei középiskolák 

igazgatóit,
• a középiskolákkal kapcsolatban álló 

intézmények érdeklődő munkatársait, 
vezetőit

• és kedves vendégeinket: az előttünk álló 
feladatokhoz tájékoztatást, segítséget 
nyújtó előadóinkat, szakértőinket.

A konferencia egyben a városi középiskolák 
tanévnyitó értekezletének is tekinthető, hiszen a 
város pedagógusainak szinte teljes köre együtt 
hallgathatja neves előadóinkat az oktatást érintő 
főbb változásokról, az előttünk álló feladatokról. 
Önkormányzatunk a 2000-2006-os időszakra 
elkészített, s nemrég m ódosított fejlesztési 
tervében nagy figyelmet szentelt a középfokú 
oktatás helyzetének elemzésére. Az erre épülő 
célkitűzéseiben, feladatmeghatározásában és a 
konkrét intézkedési tervében is hangsúlyosan 
szerepel a középiskolák eddigi szerepének 
megőrzése, a valós igényekhez igazodó fej
lesztése, hatékony működtetése. Kiemelten 
kezeli az idegen nyelvi, az informatikai képzést, 
az emelt szintű érettségi feltételeinek meg
teremtését, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó 
szakképzést.

Pálfalvai Zoltán 
igazgatóhelyettes
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A megújuló közokta tás jegyében

Ennek szellemében:
• folyamatosan vizsgálja az oktató-nevelő 

munka egy-egy területét,
• és szakértői elemzéseket is segítségül 

véve alakítja oktatáspolitikáját,
• irányítja, koordinálja az intézmények 

hatékonyabb munkáját.
• így folyamatban van a városi iskolákban 

az idegen nyelvi képzés hatékony
ságának,

• a megye szakképzési rendszerének 
szakértői vizsgálata,

• a középiskolák finanszírozás oldaláról 
történő átvilágítása.

A 2002-es Közoktatási Szakmai Pályázaton 
nyertünk, így az OKKER segítségével sor került 
annak a szakértői vizsgálatnak a lebonyolítására 
is, mely a kétszintű érettségire való felkészítés 
feladatainak ellátásához kívánt tám ogatást 
nyújtani az intézményeknek.
Ennek egyik á llom ása ez a mai szakm ai 
konferencia is.
Az elmúlt tíz-egynéhány év gyakorlatilag a 
folyamatos fejlesztés jegyében telt. Ebben és a 
következő tanévekben is sok új feladat vár ránk.

• V áltozott a közoktatási törvény, a 
szakképzési törvény, változott és még 
változni fog a felsőoktatási törvény - 
ezek mindegyike alapvetően meghatá
rozza a középiskolák munkáját.

• Át kell dolgoznunk a pedagógiai prog
ramokat, szervezeti és működési sza
bályokat, házirendeket,

• ki kell dolgozni fenntartói és intézményi 
szinten is a minőségfejlesztési prog
ramunkat.

• Nehéz döntések előtt állunk a nyelvi 
képzés fejlesztésével kapcsolatban. És 
még sorolhatnám.

Ma azonban a kétsz in tű  érettség ire  való 
felkészítés feladataira koncentrálunk. A most 11. 
évfolyamos tanulóink 2005-ben már két szinten 
érettségizhetnek. Az erre való felkészülést 
szeptember l-jén megkezdik. Megkezdik! Mert 
mi tudjuk, hogy meg kell kapniuk az esélyt a 
választásra. Mert most ők számítanak, nem az 
akadályok, nem a körülm ények, nem a 
nehézségek.

Tegnap a szolnoki igazgatói értekezleten az 
Oktatási Minisztérium politikai államtitkára egy 
idézetet olvasott fel oktatási rendszerünknek 
azzal az alapvető problémájával kapcsolatban, 
hogy mindent kész ismeretként akarunk a gyerek 
fejébe tölteni. Három szó belém égett: nem 
hagyjuk, hogy a tanulás során a gyerek kipró
bálja. .., elrontsa... és újra kezdje...
A kétszintű érettségivel kapcsolatban ránk is 
vonatkozik: mi nem próbálhatjuk ki, nem 
ronthatjuk cl, és nem kezdhetjük újra, mert a l l .  
évfolyamosaink, az előttük járók és az utánuk 
jövők: ők a jövő. Mert még ha élethosszig kell 
is tanulniuk, ők egyszer igazi középiskolások. 
M ert valakinek, sokunknak, k icsit m ind
annyiunknak ők egyetlenek.
A felkészítésben most már a pedagógusokon a 
sor. Ahhoz azonban, hogy ez a munka ered
ményes legyen, felkészültség kell, információk, 
tájékoztatók, tapasztalatcserék, együttgon
dolkodás.
Remélem, a mai nap előadásai és a szekcióülések 
ehhez hozzájárulnak! Használjátok ki, hogy 
neves szakértőkkel konzultálhattok! Kérdez
zetek! Osszátok meg gondolataitokat! Én hiszek 
a kollektív bölcsességben.
Jó munkát, hasznos tanácskozást, eredményes 
napot kívánok mindannyiunknak!”

Emelt szintű érettségire felkészítő 
foglalkozások
A fakultációs rendszer szeptember elsejével 
iskolánkban is átadta helyét az emelt szintű 
érettségire felkészítő foglalkozásoknak. A 
korábbi évekhez hasonlóan valamennyi tanulónk 
felsőoktatási intézményben szeretné folytatni 
tanulmányait, így nem volt olyan diákunk, aki 
egy tantárgyat sem kívánt volna emelt szinten 
tanulni. Tanulóink tantárgyválasztása-a korábbi 
„faktos” rendszerhez hasonlóan - a tovább
tanulásban legfelkapottabb „slágerszakoknak” 
(gazdasági, jogi, orvosi) megfelelően alakult:
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A megújuló közoktatás jegyében

TANTÁRGY TANULÓK LÉTSZÁMA
TÖRTÉNELEM 62
MATEMATIKA 45
MAGYAR 33
BIOLÓGIA 26
FIZIKA 18
KÉMIA 13
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 8
NÉMET 28
FRANCIA 15

Milyen újdonságokat hoztak az emelt szintű 
érettségire felkészítő foglalkozások a fakultációs 
órákhoz képest? A teljesség igénye nélkül a négy 
legnépszerűbb tantárgy emelt szintű felkészítőit 
vezető tanárok a következőket mondták el: 
Székyné dr. Sztrémi Melinda

• az új v izsgára történő felkészülés 
tartalmában nem változott, módszer
tanában azonban igen, sőt: jelentősen -  
más tanári és tanulói m agatartást, 
tananyag-megközelítést igényel,

• új írásbeli m űfajok jelentek meg (a 
szövegalkotási feladatok között: a 
reflek tá lás egy korje lenségre  és a 
gyakorlati írásbeliség),

• a szóbeli vizsgarészen a tanulónak egy 
m egadott szövegbázisból kiindulva 
érvelni kell tudni,

• a meglévő tananyagot más szempontok 
szerint kell feldolgozni, mint eddig,

• más készségek fejlesztésére  kell a 
hangsúlyt helyezni,

• az új vizsgarendszer jobban megköveteli 
a vizsgázó egyéni produkcióját, krea
tivitását, nem elegendő a tananyag 
mechanikus reprodukálása.

Rozgonvi István
a 2005-ös érettségire történő felkészülés 

lényegében nem kíván többet, mint a 
korábbi közös érettségi-felvételire való 
felkészülés,

néhány új eleme a matematikai modellek 
alkotása, a statisztika és a valószínű
ségszámítás

Árpád Sándor
• történelem ből az új v izsgakövetel

m ények te ljesen  más fe lkészü lést 
igényelnek a korábbi évektől eltérően,

• előtérbe kerültek a forráselemzések, 
illetve különböző ábrák értelmezése,

• más jellegű készségek fejlesztésére van 
szükség,

• a tanulóknak fel kell készülnie az egyes 
feladatok problémaközpontú megköze
lítésére (gazdasági, társadalmi szem
pontok elemzése),

• meg kell találni az ok, okozati össze
függéseket,

• gondolkodni kell egyén, közösség, 
társadalom kapcsolatában,

• nem a mechanikus tudás, hanem a kreatív 
gondolkodás a lényeg,

• a változást jónak  tartom , hiszen a 
problémákat sokoldalúan megközelíteni 
tudó vizsgázó a végső cél.

Bagvinszki Boglárka
• a biológia tantárgy esetében az új típusú 

feladatok megjelenése hozott változást,
• a szóbeli érettségin fontos szempont a 

logikus, szépen felépített m egfogal
mazás,

• az egyes témaköröket az emelt szintű 
érettségi követelményeinek megfelelően 
ismételjük át,

• problémát jelent a felkészülésben, hogy 
a tankönyvek ism eretanyagai nem 
követik az érettségi követelményeit.

Továbbképzések
Az Oktatási Minisztérium az OKÉV-et 

jelölte ki az érettségi vizsgák megszervezésére. 
A felsőoktatási intézmények felvételiztetési 
jogának megszűnésével a hagyományos közép
szintű érettségi vizsga m ellett a felvételit 
helyettesítő emelt szintű vizsgát is le kell 
bonyolítani. Ehhez természetesen igen nagy 
számú pedagógusra van szükség, hiszen emelt 
szin ten  m ár három fős tan tárgy i vizsga- 
bizottságok működnek. Csak azok lehetnek 
vizsgáztató tanárok, akik az erre felkészítő
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A megújuló közoktatás jegyében

továbbképzésen részt vettek. Az OKÉV ennek 
megfelelően valamennyi megyében meghirdette 
a tantárgyi felkészítőket, az indítható csoportok 
létszámát azonban túlságosan magasra tette. így 
m egyénkben sajnos csak két tantárgyból 
(magyar, angol nyelv) szervezhettek tovább
képzést. Ezeken a felkészítőkön az alábbi 
területekkel foglalkoztak:

• a kétszintű érettségi sajátosságai,
• v izsgafa jták , v izsgaidőszakok, 

vizsgatárgyak,
• az írásbeli vizsga jav ításának  

követelményei, értékelése,
• konkrét dolgozatok javítása, problémák 

felvetése, megoldása,
• a szóbeli vizsga lebonyolítása, pontozás, 

értékelés,
• a szóbeli fe le letek  m eghallgatása 

m agnófelvételrő l, ezek elem zése, 
értékelése,

• szóbeli feladatok  kidolgozása és 
kipróbálása vizsgaszituációban.

Iskolánk tanárai az alábbi m egoszlásban 
jelentkeztek emelt szintű tantárgyi vizsgáztatói 
továbbképzésre:

TANTÁRGY JELENTKEZŐK SZÁMA 
magyar nyelv és irodalom 3 fő
történelem
angol nyelv 4 fő
német nyelv
francia nyelv
matematika
fizika
számítástechnika

Próbaérettségi
A 2003/2004-es tanév érettségi időszakában 

került sor a nagy érdeklődéssel várt próba
érettségire. Ez a mérés az egyik legfontosabb 
állomása volt a kétszintű érettségi vizsgára való

felkészülésnek. Fontos volt. mert

• a próbavizsga technikai lebonyolítása 
már a 2005-ös érettségi előírásainak 
megfelelően zajlott, így a felügyelő 
tanárok megismerhették az új feladatokat 
és dokumentumokat,

• a tanulók pedig megoldhatták egy adott 
tantárgy közép- illetve emelt szintű 
feladatsorát.

A l l .  évfolyamos tanulók választhattak, hogy 
az iskola beosztása alapján a számukra kijelölt 
kötelező érettségi tantárgyból közép- vagy emelt 
szintű dolgozatot írnak-e. A választás ered
ményét az alábbi táblázat mutatja:

Tantárgy Középszintű Emelt szintű
dolgozatot dolgozatot

magyar nyelv
írt írt

és irodalom 11 5
történelem 11 11
matematika 14 11
angol nyelv 17 6
német nyelv 12 3

A próbaérettségi után valamennyi emelt szintű 
dolgozatot és tíz, kiválasztott középszintű 
dolgozatot kellett elküldeni központi javításra. 
A mérés eredményéről a következő tanévben 
kapunk majd tájékoztatást. Kíváncsian várjuk a 
tanulóink teljesítményéről készülő összegzést. 
A tájékoztatók, konferenciák, felkészítők sora 
ezzel még nem érhet véget, hiszen szülőben, 
diákban, tanárban igen sok kérdés fogalmazódott 
meg a vizsgák részleteivel kapcsolatban, amelyre 
feltétlenül választ kell kapnia minden érde
keltnek. Tanulóink csak akkor érettségizhetnek 
„nyugodt” körülm ények között, ha az új 
rendszerrel kapcsolatos valamennyi bizony
talanságot megszüntetjük. A 2005-ös, új érettségi 
Velük nem fizettetheti meg a tanulópénzt.
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Az iskola minőségirányítási programjának elkészítése

A megújuló közoktatás jegyében

A közoktatási 
törvény 2003-as 
m ódosítása  az 
oktatási in téz
mények szám ára 
kötelezően előírja 
m inőségirányítási 
program (a továb
biakban: MIP)
e lkész ítésé t. Az 
intézm ényi m i
n ő s é g ir á n y í tá s i  
programnak az ön- 
kormányzati minő
ségirányítási prog
rammal összhang
ban kell lennie, tar
talm aznia kell az

A m inőségvizsgálat nem előzm ény 
nélküli iskolánkban. 2000 szeptem berétől 
kezdődően kiépítettük és azóta is működtetjük a 
Comenius I. minőségbiztosítási rendszert. Ez a 
partneri igény és elégedettség vizsgálatára, 
valamint az intézményi önértékelésre terjed ki. 
Ezt a munkát a m inőségfejlesztési csoport 
végezte, melynek tagjai: Árpád Sándor, Batki 
Arnold, D em brovszky Zsuzsanna, Juhász 
Zsuzsanna, Pálfalvai Zoltán. Ez a csoport kapta 
feladatul az intézm ényi MIP elkészítését. 
Munkánkat - csakúgy mint a többi intézmény - 
a fenntartó által felkért Horváth& Dubecz 
Tanácsadó Kft. segítségével végeztük.

A minőségirányítási program két részből 
áll: az intézményi minőségpolitikából és a minő
ségirányítási rendszerből. A minőségpolitika 
tartalmazza az iskola által legfontosabbnak 
tartott értékeket és célokat, valamint a rövid és 
középtávú minőségcéljainkat. Legfontosabb 
céljaink a következők:

• az intézm ény iránti érdeklődés 
fenntartása,

• sajátos profil kialakítása,
• a partneri igényeknek m egfelelő, 

érettségire épülő szakképzés folytatása,
• képességfejlesztés,
• tehetséggondozás,

• az alkalm azotti kör m egfelelő 
képzettségének biztosítása és

• a minőségirányítási rendszer működ
tetése.
Mivel a minőségirányítási program az 

iskolai élet m inden terü letére  k iterjed , a 
minőségirányítási rendszerben össze kellett 
foglalnunk, hogy mely iskolai dokumentumok 
szabályozzák az egyes területeket, és hogyan 
segítik elő a fenti céljaink elérését. Az iskolai 
élet egészét három fő területre osztottuk:

Az egyik a vezetés, melybe beletartozik a 
jogszerű működés biztosítása, tervezési stratégia, 
az intézmény működési rendjének biztosítása, a 
vezetői ellenőrzés, az intézmény működésének 
értékelése.

A következő rész a partnerkapcsolatok 
irányí-tása. Ezalatt a partnerek igényeinek és 
elége-dettségének/elégedetlenségének mérését, 
valamint a partnerekkel való kommunikáció 
m ódjainak m eghatározását értjük . Ennek 
keretében az idén ismét sor kerül - a felsőbb éves 
tanulók és szüleik által már jól ismert - kérdőíves 
tanulói és szülői igény- és e lég ed e ttség 
vizsgálatra.

A harm adik rész az ok tatással és a 
neveléssel foglalkozik, mely magában foglalja 
a módszer-tani kultúra fejlesztését, a tanulás 
támogatását, a pedagógusok együttműködését, 
a tanuló csoport előrehaladására vonatkozó éves 
peda-gógiai tervezést, a tanulók értékeléséhez 
szükséges közös követelm ények és m érő
eszközök meghatározását.

Azokhoz a területekhez, amelyek nem 
voltak szabályozva, minőségügyi eljárásokat 
kellett készítenünk. Mivel az intézmény életét 
meghatározó dokumentumok aktualizálását 
eddig is fontosnak tartottuk és rendszeresen 
elvégeztük, így mindössze négy ilyen eljárást 
kellett elkészítenünk. Ezek a következők: a 
jogszabálykövetés rendjére vonatkozó eljárás, az 
éves munkaterv elkészítésének eljárásrendje, az 
intézmény PR tevékenysége, és a két tanítási 
nyelvű képzésben résztvevő tanulók tanu
lásmódszertanának, előmenetelének vizsgálata.

Tantestületünket mindig is a minőségi 
munkára való törekvés jellemezte, elkötelezettek

Rcszoly Gusztávné 
a Minőségfejlesztési 

Csoport vezetője

előbbi fő célkitűzéseit.
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vagyunk a m inőségi m unka iránt. A 
m inőségirányítási program ot a tantestü let 
egyhangúlag elfogadta, majd a fenntartó is 
jóváhagyta.
A minőségirányítási programunk összeállítása 
olyan jó l s ikerü lt, hogy a tanácsadó cég 
mintaként elhelyezte a weblapján.

Megkezdhetjük tehát a munkát a meg
fogalm azott célokért. Természetesen ezt a

programot folyamatosan, és meghatározott 
időközönként is, felül kell vizsgálni, majd 
szükség esetén módosítani kell. Úgy gondoljuk, 
hogy a minőségirányítási program hozzásegít 
bennünket ahhoz, hogy a minőséget még inkább 
mérhetővé tegyük az iskolai életben, a minőségi 
munkára való törekvés még inkább tudatossá 
váljon, és a mindennapi munkánk szerves része 
legyen.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. - Microsoft Internet Explorer EM E1
Fájl Szerkesztés • Nézet Kedvencek Eszközök Súgó

í í 5
Vissza Előre Leállítás Frissítés Kezdőlap

J t  _ J j t  J  -J
Keresés Kedvencek Multimédia Előzmények Nyomtatás

Cím | <: i NtpV/wvsrw horvathe:dubecz hu/a phtmi ^  Ugrás Hivatkozások :

I#  ■ , F3* ~  "" • T 'b ;

|t %'*'> p a f jw V i  _ / / i vdtutmk tcf »J fitty, 'Vn a ,Ú f JSjSr i '
>  - — * !  ...................  i z . . .  . i . . A . . f f # ; . -! . ■!:

Utolsó frissítés | Szervezetünk | Aktualitások | Kurzusok | Letöltések | t ereséi J Betűméret | English "] 
■ 2004.10.03.

Óvodai mérőeszköz

Az óvodákban sok adatot gyűjtenek az 
óvónők a gyerekekről. Ezek rögzítése 
és feldolgozása azonban rengeteg 
munkát igényelt és az eredmények 
értelmezése is nehézkes volt a papír 
kötegek miatt.
Ezen kíván segíteni a cég új fejlesztése, 
mely a XXII. kerületi 5.sz Egyesített
Cltiftfla  í r a L o f r ih f t iö in ö l í  c o n í f íó n o n a l

Í  h ttpVAw /w .hofvathesdubecz.hu/aktualitasok/m ipboJyai doc 

•JS Start | ' / \  0  C' |c~Vloiváth & Dubecz Ta.

Tanácsadások

Sok intézménnyel dolgoztak együtt 
tanácsadóink az intézményi 
minőségirányítási programok 
kialakításán. Eqy IM IP  m inta ír; 
letölthető.

Az elkészült Minőségirányítási 
programokat jóváhagyták a fenntartók.

Szolgáltatások

Az ÖMIP-ek és a MlP-ek 
működtetését segítő m unka te rv  
készítési program ot dolgoztunk ki, 
melyet két nagyobb fenntartó 
intézményeiben tesztelünk. A 
program véglegesítése után 
rendelkezésre all egy olyan  
program , m ely segítségével

é*. f p n n ía r tn  k n n n v p n zi
•£ Internet
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Nyelvoktatási fórum a Bolyaiban
A nyelvokta

tás fontossága 
m egkérdőjelezhe
tetlen és egyre in
kább a versenyké
pes tudás egyik 
alapvető  elem e. 
Még inkább így van 
ez Európai Uniós 
c s a t la k o z á s ú  nk 
után, hiszen a tanu
lóknak megbízható 
és használható  
nyelvtudásra kell 
szert tenniük ahhoz, 
hogy az iskolai 
k ö rü lm é n y e k tő l 

független helyzetekben is megállják a helyüket 
(külföldi utak, ösztöndíjak , tanulm ányok, 
munkavállalás). Éppen ezért minden szaktanár 
számára fontos, hogy időben jusson új, aktuális 
inform ációkhoz, és időnként m ódszertani 
kultúráját is megújítsa.

Gimnáziumunk idegen nyelvi munka- 
közösségeinek pozitív hozzáállása teszi lehetővé 
már évek óta, hogy szakmai konferenciákat és 
nyitott szakmai napokat rendezzünk.

2003. november 22-én Nyelvoktatási 
Fórumra hívtuk Nógrád megye idegennyelv
szakos pedagógusait. Meghívásunkat összesen 
75 kolléga fogadta el (43 fő angol szakos, 28 fő 
német szakos és 4 fő francia szakos általános 
vagy középiskolai tanár).

A szakmai konferencia színvonalas 
megrendezéséhez szükséges anyagi támogatást

a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 
pályázatán nyert pénz biztosította.

A fórum védnökségét dr. Megyes Péter, az 
Oktatási Minisztérium Nemzetközi Helyettes 
Államtitkára vállalta el. A célunk az volt, hogy 
előadások és bemutató foglalkozások segít
ségével lehetőséget nyújtsunk a szakm ai 
továbbképzésre és tapasztalatszerzésre, és a 
foglakozásokat követő konzultációkon pedig az 
eszmecserére és a véleménynyilvánításra.

Az igazgatónő megnyitója után angol 
nyelvű és német nyelvű szekcióüléseken folyt a 
munka. Előadásokat hallhattunk a különböző 
nyelvi készségek fejlesztéséről, az új típusú 
érettség i v izsgáról, a két tanítási nyelvű 
képzésről és a nyelvtanulás fontosságáról.

A fórum gyakorlati részét a bemutató 
foglalkozások jelentették. Minden érdeklődő 
részt vevő megtekinthetett két foglalkozást 
egyéni választás alapján. Összesen 8 bolyais 
tanár tartott bemutató foglalkozást, és ezeken a 
foglalkozásokon mintegy 90 -  100 gyerek vett

Kiss Ernőné 
igazgatóhelyettes
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részt. Ez azért is dicséretes, mert a fórum 
időpontja szombatra esett, és köszönet jár a 
szülőknek azért, hogy adott esetben családi 
programjaikon módosítottak, hogy gyermekeik 
részt vehessenek a rendezvényen.

A kínálatunkban szerepelt általános 
iskolás (7., 8. osztály) és gimnáziumi haladó 
tanulók foglalkozása, portfóliós óra,valamint két 
tanítási nyelvű történelem - és biológiafog
lalkozás is.

A következő bemutató foglalkozásokat 
szerveztük:

Angol nyelv:
8. d angol nyelv:

Odler Rita
9.c angol nyelvű történelem: 

Gedőcziné Berger Mária 
1 0. cangol nyelvű biológia:

Gál Petra
11. a haladó angol:

Szabóné Básti Csilla
Német nyelv:

7.d német nyelv:
Szászné Molnár Zsuzsanna 

ll.b  emelt német:
Turcsányi Marianna 

Francia nyelv:
9. d portfóliós 

Dembrovszky Zsuzsanna 
11 .demelt francia:

Lékóné Lantos Zsuzsanna 
A foglalkozások után lehetőség nyílt a 

vélemény- és tapasztalatcserére. Konzultációs

formában három helyszínen (angol, német, 
francia) tartottunk szakmai beszélgetést, ahol a 
résztvevő kollégák m egfogalm azták véle
ményüket a látottakkal és hallottakkal kap
csolatban. M indhárom helyen azon véle
ményüknek adtak hangot a kollégák, hogy 
szükségesek és hasznosak ezek a rendezvények. 
Lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők 
inform ációhoz ju ssanak , új m ódszereket, 
e ljárásokat láthatnak a foglalkozásokon, 
amelyeket a saját óráikon is hasznosíthatnak. 
Találkozhatnak más iskolákban tanító kollé
gákkal, és megvitathatnak közös problémákat, 
gondokat, kérdéseket.

A rendezvény folyamán a résztvevő 
könyvkiadók (Nemzeti Tankönyvkiadó és Kelet 
Kiadó) kedvezményes tankönyv- és könyvvásárt 
tartottak, a konferencia végén pedig ajándék 
könyveket sorsoltak ki a résztvevők között.

13



A megújuló közoktatás jegyében

A szünetekben és egész nap vendégül láttuk

Örömmel vettünk részt a Bolyai János 
Gimnázium által szervezett idegen nyelvi szakmai 
napon. Iskolánk angol szakos pedagógusai nagy 
érdeklődést mutatnak az ilyen jellegű programok 
iránt. Ennek egyik oka, hogy iskolánk 3 éve nyújt 
alapképzést a két tanítási nyelvű képzési formában 
továbbtanulni kívánó 7., illetve 8. évfolyamos 
tanulóknak. Természetes tehát, hogy kíváncsiak 
vagyunk fejlődésükre, eredményeikre.

A nagy érdeklődés másik oka, hogy iskolánkban 
a 2004 / 05 -ö s  tanévben korai két tanítási nyelvű 
képzés indult. Tehát már I. osztálytól heti 5 angol 
órán vesznek részt a gyerekek, valamint 3 tantárgy 
oktatása is célnyelven folyik.

Többszempontból is igen hasznosnak bizonyult 
számunkra a 3 fő részből álló program.

A tankönyvbemutató során nemcsak magu
kat a tankönyveket, segédanyagokat ismerhettük 
meg, hanem módszertani útmutatót, ötleteket is 
kaptunk pl. szövegértési feladatok végzéséhez. 
Ezeket remekül tudjuk hasznosítani a 7. és 8. 
évfolyamos tanórákon, tehetséggondozó foglalko
zásokon.

Részt vehettünk a két tanítási nyelvű képzés 
történelem- ill. biológiaóráin, melyeken a tanulók 
bizonyították, hogy nem okoz számukra gondot a 
szakkifejezések használata.

Végül a szakmai napot záró konzultáción 
észrevételeinket, kérdéseinket fogalmazhattuk meg. 
Remek lehetőséget teremtett ez a tapasztalatcserére, 
a problémás területek feltérképezésére, megoldások 
keresésére.

Kollégáink nagy számban vettek részt, és 
elismeréssel nyilatkoztak a szakmai nap program
járól.A jövőben is szívesen csatlakoznánk hasonló 
rendezvényekhez.

Bodócs Péterné 
a Gagarin Általános Iskola

idegen nyelvi munkaközössége nevében

a megjelenteket az iskola ebédlőjében.
Összességében elmondható, hogy ren

dezvényünk jól sikerült. A kollégák örömmel 
veszik azokat az alkalmakat, ahol első kézből 
szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat a 
nyelvoktatással kapcsolatban. Úgy gondolom, 
hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy minden 
résztvevő számottevő élménnyel és tudással lett 
gazdagabb a K onferencia végére, és hogy 
hasznosan eltöltött napot tudhatott maga mögött.

Azt hiszem, ha a jövőben lehetőség adódik 
rá, újból szervezünk hasonlót.

Végezetül pedig álljon itt a meghívott 
résztvevők véleménye is.

Az elmúlt tanév október hónapjában a Bolyai 
János Gimnázium idegen nyelvi munkaközössége 
szervezésében egy szakmai, módszertani délután 
keretében két német nyelvű bemutató foglalkozáson 
vehettünk részt.

Az első foglalkozáson Szászné Molnár 
Zsuzsanna tanárnő és 7. osztályos tanítványai 
munkájába pillanthattunk be.

Valamennyiünk számára meglepő volt a magas 
csoportlétszám (20 fő), valamint az a tény, hogy a 
csoporton belül különböző nyelvi szinteken álló 
tanulók dolgoztak együtt. A tanárnő ezt a látszólag 
m egoldhatatlan  problém át a d ifferenciá lás  
módszerével, magas szinten oldotta meg. A tanórán 
a differenciálás lehetőségein túl jól hasznosítható 
ötleteket kaptunk ahhoz, hogyan tudjuk tanulóink 
számára a nyelvi órát a játékok, dalok, szituációk 
alkalmazásával színessé, változatossá tenni.

A 11. évfolyam os diákok Turcsányi 
Marianna tanárnő vezette órájának témája a sport 
volt. Valamennyi kollégám nevében mondhatom, 
hogy egy jól átgondolt és felépített órát láthattunk. A 
diákok - kissé rendhagyó módon — jól előkészített 
szerepjáték keretében dolgozták fel a témát. A tanulók 
magas szinten alkalmazták már meglévő nyelvtani, 
lexikai ismereteiket, érezhető volt, hogy szívesen 
beszélik a nyelvet, s számukra a nyelv valóban a 
kommunikáció eszköze.

Az óra számomra azért volt nagyszerű, mert a 
tanárnő úgy tudta azt irányítani, hogy végig a 
háttérben maradt.

Bízom abban, hogy a jövőben  is 
lehetőségünk lesz ilyen szakmai bemutatókon részt 
venni. Meggyőződésem, hogy mi nyelvtanárok is 
egymástól tanulhatunk a legtöbbet.

Horváthné Scholcz Erika 
Petőfi Sándor Ált. Isk. Salgótarján
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Földrajzos szakmai nap a Bolyaiban
2003. december 

10-én rendezte meg a 
Bolyai János Gim
názium  -  m int a 
Nemzeti Tankönyv- 
kiadó referenciais
kolája - azt a föld
rajzos szakmai napot, 
ahol Bernek Ágnes a 
budapesti Eötvös Ló- 
ránd Tudom ány- 
egyetem tanára tar
tott igen érdekes és 
színvonalas előadást 

napjaink világgazda-sági folyam atairól. A 
szakmai napon több mint húsz földrajz szakos 
tanár lá togato tt intézm ényünkbe. A tém a 
érdekessége a bolyais tö rténelem tanárok  
érdeklődését is felkeltette. A kandidátus asszony 
ismert a szaktanárok és remélhetőleg a diákok 
körében is, hiszen ő a társszerzője annak a 
tankönyvnek (Általános társadalomföldrajz a 
gimnáziumok számára), amelyből a 10. osztályos 
bolyaisok is a földrajz tantárgyat tanulják.

Bernek Ágnes előadásának középpontjában az 
USA meghatározó szerepének ismertetése állt, 
illetve, hogy ez a szerep hogyan alakulhat az 
elkövetkező évtizedekben. A kandidátus asszony 
előadása hasznosan illeszkedett a 
Társadalom ism eret gim názium i tankönyv 
témaköreihez, kibővítve, új megközelítésbe 
helyezve az azokban foglaltakat.

Az alábbiakban megpróbálom röviden 
összefoglalni Bernek Ágnes előadásának főbb 
tanulságait.

Az USA külpolitikáját egyértelműen a 
gazdasági érdekek határozzák meg. „A gazdaság 
mindenható. Minden gazdasági alapon érhető 
el!” Ez az elv érvényesül, amikor az amerikai 
politika fokozottan fordul az ún. „feltörekvő 
térségek” irányába, a Távol-Kelet (napjainkban 
kiemelten Kína) és az EU-csatlakozás utáni 
Közép-Európa felé.

De mi is je llem zi az észak-am erikai 
gazdasági modellt? Jellemezze ezt a következő 
felsorolás: mindenható a pénz és a pénzpiac 
uralma, erős fogyasztói orientáció, nagymértékű 
rugalmasság, a magángazdaság uralma, ezzel

Dr. Engelberth István 
szaktanár

Dr. Bernek Ágnes 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Végzettség:
Biológia-földrajz tanári szak (1986),

A földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Oktatott tárgyak:

Politikai földrajzRegionális gazdaságföldrajz 
Gazdasági integrációk 

Kutatás:
A világgazdaság földrajzi kérdései, a tér a 

gazdaságban, a globális világ politikai, 
földrajzi kérdései
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együtt minimális állami beavatkozás a gazdasági 
folyamatokba, vezető érdekcsoportok politikai 
szerepe. Az USA ezeket az elveket szeretné 
érvényesíteni világszerte. Azaz terjeszti saját 
gazdasági érdekeit, az amerikai típusú piac- 
gazdaságot, felhasználva ehhez a demokrácia 
jelszavát. (Irak példája!)

Az USA gazdasági vezető szerepe a 
világban szembeötlő. 10 billió dolláros GDP- 
jéből 4-5 %-ot költ a K+F költségeire. Össze
hasonlításként a 48 milliárd dolláros GDP 
mindössze 0,5 %-át fordítjuk K+F-re. Ezzel 
kapcsolatban Bernek Ágnes megjegyezte, hogy 
az EU-nak, ha versenyezni akar a tudomány és 
technika terü letén  az USA-val, felül kell 
vizsgálnia azt a gyakorlatát, amely szerint a 
közös költségvetésének 50 %-át a mezőgazdaság 
támogatására költi, annak a mezőgazdaságnak a 
segítésére, amely az EU GDP mindössze 1,5 %- 
át adja!

Az amerikai vezető szerep érvényesül 
abban is, hogy a világ 500 legnagyobb vállala
tából 180 USA központtal tevékenykedik. Amíg 
azonban az európai transznacionális vállalatok 
profitja 50 milliárd dollár, addig amerikai 
társaiké eléri a 350 milliárd dollárt. Az USA

napjainkban nemcsak a legnagyobb tőke- 
exportőr, hanem a tőkeimport terén is az első a 
világon. Jól jellemzi az USA vállalatok befo
lyását, hogy az amerikai olajmulti éves bevétele 
210 milliárd dollárral majdnem eléri Svédország 
227 milliárd dolláros éves GDP-jét! (Emlé
keztetőül. hazánk GDP-je évente körülbelül 50 
milliárd dollár.)

A nemzetközi vállalatok szerepe napjaink
ban egyre növekszik. Fontos ismerni, milyen 
tényezők m otiválják napjaink „m ultijait” a 
befektetések terén. A legfontosabb szempont, 
hogy milyen az adott országban, régióban a 
piacbővülés perspektívája, majd a piac nagysága, 
ezt követi a profitkilátás, majd a politikai
társadalmi bizonytalanság. Hazánk számára is 
tanulságos, hogy a munkaerő olcsósága csak a 
13. a „ranglistán”.

Az előadás végén a kandidátus asszony 
örömmel válaszolt a felm erült kérdésekre, 
amelyek gyakran kollégák közötti eszm e
cserékké „fejlődtek”, gyakran érintve a földrajz 
tantárgy változó szerepét napjaink iskoláiban. 
Elmondhattuk, hogy nagyon izgalmas és hasznos 
délutánt tudhattunk magunk mögött!

Dr. Bernek Ágnes -  Dr. Sárfalvi Béla

Általános
társadalomföldrajz

a gimnáziumok számára
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Országos kompetenciamérés 2004.
Az előző tan 

évekhez hasonlóan a 
2004. év sem múl
hatott el mérések nél
kül. Az oktatási mi
n iszter rendelete 
alapján 2004. május 
17-én az OKÉV or
szágos kom peten
ciamérést végzett az 
iskolarendszer 6., 8. 
és 10. évfolyam án 
tanuló diákok köré- 

Sóspataki Tünde a ^en a matem atikai
kompetenciamérés eszköztudás és a szö-

koordinátora vegértési képességek
felmérésére céljából. 

Az ország összes általános és középiskolájában 
minden érintett tanuló azonos időpontban és 
azonos körülmények között írta meg az összesen 
négyszer 45 perc hosszúságú matematikai és 
olvasási-szövegértési tesztet. A tesztek első
sorban eszköztudást mérő feladatokból álltak, 
melyek alapvetően nem az iskolai tanterv 
konkrét m egvalósulását m érték, hanem a 
tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat 
hogyan képesek alkalmazni valódi problémák, 
megoldandó helyzetek esetében.

H árom féle feladattípus szerepelt a 
tesztekben: az egyszerű feleletválasztós feladat 
esetében álta lában  négy lehetőség közül 
bekarikázással kellett kiválasztani az egyetlen 
helyes választ. A nyílt végű feladatokban rövid, 
néhány szóból vagy számból álló választ kellett 
adni, vagy saját szavakkal megfogalmazott 
mondatokban kellett válaszolni. A felmérésben 
használt tesztek a felmérés befejezéséig titkosak 
maradtak, tehát nem ismerhették meg előre az 
érintettek.

A felmérés menetéről és céljáról rövid 
tájékoztatót küldtünk az érintett diákoknak és 
szüleiknek. Iskolánkban a felmérésen összesen 
127 diák vett részt. A 10. évfolyam osztályai 
külön termekbe kerültek, ahol kijelölt felmé
résvezetők felügyelték a felmérés menetét. A 
kompetenciamérés ajánlott időbeosztását jól 
össze tudtuk egyeztetni a párhuzamosan zajló 
tanítással. Még a felmérés előtt kódszámot 
kaptak a tanulók, nevük helyett ez szolgált az 
azonosításra. A kódszámokat a matematikai
logikai képességük alapján határoztuk meg. Az 
OKÉV véletlenszerűen kiválasztott 20 kód
számot, és a felmérés befejezése után az ezekhez 
tartozó tesztlapokat továbbítottuk. Az ezeket a 
tesz teket m egíró d iákoknak egy későbbi 
időpontban újabb, úgynevezett összehasonlító 
felmérésen is részt kellett venniük, amely szintén 
iskolánkban zajlott, de már a megyei Pedagógiai 
Intézet szervezésében.

A felm érés eredm ényeiről többféle 
publikáció  készült. Egyrészt az O ktatási 
M inisztérium nak elküldött jelentés mellett 
minden iskola kézhez kap majd egy ún. iskola
jelentést, amelyben az iskolából véletlenszerűen 
kiválasztott 20 tanuló teljesítménye alapján 
becsült (iskolai) eredményt mutatják be az 
országos és ré tegadatokhoz v iszonyítva. 
Másrészt a teljes adatfeldolgozást követően a 
hazai szaksajtóban és különböző tanulmány- 
kötetekben jelennek meg a mérés eredményei, 
tapasztalatait.

Ezúton szeretném megköszönni az iskola 
valamennyi tanulójának és dolgozójának a 
türelm ét és megértését a szervezéssel és a 
lebonyolítással kapcsolatban, és külön köszönet 
jár a felmérésben résztvevő minden érintettnek 
az aktív közreműködésért.

45. feladat ........... ........................

Megtudhatjuk-e a Magyar utónévkönyvből, hogy hogyan becézzünk valakit, ás azt, 
hogy az adott nevet ki lette híressé?

A A könyv felsorolja az ismert beceneveket, és részletesen 
magyarázza a név eredetét.

11 A könyv felsorol az ismert becenevek közül kettőt, és részletesen 
magyarázza a név eredetet.

C A könyv felsorolja az ismert beceneveket, azonban a név
eredetének csak legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, így csuk u 
legismertebb neveknél utal u leghíresebb viselőre.

I) A könyv csak a kicsinvítőképzös beceneveket sorolja föl, de 
bőségesen választ ud a név eredetének kérdésére, így a híres 
viselőkkel is foglalkozik.

a) Római számok _______ ________________ ___________ —*------------
Régebben szokás volt, hogy az épületek homlokzatára felírták az építés évét római 
számokkal. Egy templom homlokzatán a következő szám olvasható.

M DCCCXCV

írd le arab számokkal, melyik évben épült a templom!

Válasz:
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Informatikai eszközök korszerűsítése 
Informatika témájú nyertes pályázatok

A megújuló közoktatás jegyében

Iskolánk szá
mára m indig nagy 
problém át je len t a 
korszerű számítás- 
technikai eszközök 
beszerzése, mivel az 
ehhez szükséges 
pénzösszeg nem áll 
rendelkezésünkre. 
Folyamatosan figyel
jük a pályázati kiírá
sokat, hogy ily mó
don jav ítsunk  a 
helyzetünkön. Az 
2 0 0 3 / 2 0 0 4 - e s  
tanévben két olyan 
informatika témájú 
pályázatot írt ki az 

Inform atikai és H írközlési M inisztérium , 
melyeket iskolánk is megpályázhatott. Nagy 
örömünkre mindkét pályázaton nyertünk.

Az egyik pályázat célja a számítógéppel 
segített oktatás elterjesztése a középiskolákban. 
Ennek keretében egy, két részcsomagból álló, 
m ultim édiás prezentációs eszközcsom agot 
nyertünk több mint 2 millió forint értékben.

Reszoly Gusztávné 
a számítástechnikai 

munkaközösség 
vezetője

nálhatók, és a hagyom ányos prezentációs 
eszközök (videó és írásvetítő) megjelenítésére 
is alkalmasak. A prezentációs csomag összeállí
tásának köszönhetően az előadást tartó peda
gógusnak nem kell az órák előtt az eszközöket 
összeszerelnie, így az a legfejlettebb techno
lógiával történő oktatást teszi lehetővé.

A prezentáció készítésére és levetítésére is 
alkalmas eszközök lehetőséget biztosítanak órai 
prezentációra akár internetes anyagokból is. Az 
eszközök összeállításakor figyeltek arra is, hogy 
ezek iskolai környezetben lesznek használva, így 
az eszközöket a mobilitás, a biztonságos tárolás, 
a könnyű, gyors üzembe helyezés jellemzi.

Az eszközök bármely tanítási órán felhasz

A támogatásként elnyert eszközök:
A multimédiás prezentációt segítő eszköz

csomag két részcsomagból áll:
Az egyik részcsomag elemei:
• 1 zárható, görgős lábú, alumíniumvázas 

tárolókocsi,
• 1 hordozható számítógép (notebook),
• 1 videomagnó,
• 1 projektor,
• 1 keverőpult,
• 1 erősítő,
• 1 pár hangfal,
• 1 vetítővászon,
• 2 darab pótizzó a projektorhoz.
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A másik részcsomag elemei:
• 1 tárolóbőrönd,
• 1 hordozható számítógép (notebook),
• 1 projektor,
• 1 pár aktív hangfal,
• 1 vetítővászon,
• 2 pótizzó a projektorhoz.

A pályázat elnyerésének feltétele volt, hogy 
a támogatásként átadott eszközöket rendszeresen 
használjuk a különböző szaktárgyi órákon.

A tanórákhoz szükséges digitális tan
anyagok nagy részét az internetről fogjuk 
letölteni. Az internetelérésünk sávszélessége 
ugyan ebben a tanévben nőtt, de még mindig nem 
elég gyors nagytömegű adatok gyors letöl
téséhez.

Ezért használtuk ki a másik pályázati

lehetőséget "M űholdas adatszó rás” című 
témakörben.

Ennek a pályázatnak a célja, hogy az 
alacsony sávszélességgel rendelkező közép
iskolák szám ára az interneten elhelyezett 
tananyagokat, segédanyagokat könnyebben 
elérhetővé tegyék.

E pályázat útján szélessávú adatszol
gáltatást, valamint a vételhez szükséges, egy
irányú adatszórási vételi eszközt (parabola- 
antennát és szerver-számítógépet) nyertünk. 
Ezáltal könnyebb lesz a tanórákon felhasználható 
digitális tananyagot letölteni az internetről.

Az elnyert eszközökkel jobban el tudjuk 
érni és fel tudjuk használni a Sulinet weboldalán 
jelenleg még feltöltés alatt álló, a Sulinet 
D igitális Tudásbázisban található oktatási 
segédanyagokat is.

Ezen kívül iskolai forrásból vásároltunk 
15 darab új, korszerű, Pentium IV-es számí
tógépet a számítógéppark korszerűsítésére, 
melyeket a számítástechnika-teremben helyez
tünk el. Ugyancsak ebben a tanévben vásároltunk 
egy új digitális fényképezőgépet, amellyel az 
iskolai eseményeket örökítjük meg az iskolai 
archívum számára, illetve a jó minőségű fotókat 
az iskola életét bemutató kiadványok színe
sítésére használjuk fel.
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DÖK-élet a Bolyaiban

Csapatjáték -  komoly játék: A DIÁKÖNKORMÁNYZAT, 
Avagy: „Játszani is engedd szép, komoly fiadat”

Két éve lettem 
diáksegítő . S oro l
hatnám mennyi ered
mény, program, új 
hagyomány jött létre 
ez alatt az idő alatt. 
Ezt azonban m eg
teszik azok a fiatalok, 
akik mozgatják a Di
ákönkormányzatot. 
Én most kicsit ego
ista módon inkább 

Tóth Zénó magamról és a DÖK-
Diákmozgalmat kel kapcsolatos gon-

Segítő Tanár dolataimról szeret
nék írni...

Nem vagyok jogász. Tanár vagyok. Nem 
kereshetek kiskapukat - a matematikát nem lehet 
kijátszani. Mikor azt a feladatot kaptam, hogy 
legyek diákmozgalmat segítő pedagógus, úgy 
éreztem, ezen a területen nem rúghatok labdába. 
Testnevelőként viszont tudom, milyen fontos 
csapatot építeni... Erre gondolva vállaltam a 
feladatot.

Nehéz egy olyan csapatot pályára vinni, 
amelynek minden tagja mást akar. Sőt! Van olyan 
játékos, aki nem is tudja, hogy a mi csapatunkban 
játszik! Azt tekintettem elsődleges feladatomnak

-  ezt határoztuk meg a DÖK céljaként is -, hogy 
egyre többen érezzék, hogy a Bolyai János 
Gimnázium diákközösségének részei. Olyan 
dolgokat próbáltam kitalálni, amelyek több 
diákot összekovácsolhatnak. Olyan programok 
lé trehozásán  fáradoztam , am elyek közös 
élményeken keresztül csapattá érlelik a kö
zösséget.

A siker felemás. Egyre többen vagyunk 
(vagytok), de vannak akiknek az, hogy egy 
csapat legyünk, inkább kötöttséget jelent - 
elhagyták az Önkormányzatot. Szóval van már, 
aki lejátssza a mérkőzést, de még nincs, aki 
megnézze azt! Lehet, hogy rosszul fogalmazok: 
megnézi már, de még nem szurkolja végig a 
találkozót!

A csapat egyre jobban érzi magát. 
Megtanult játszani. Megtanulták azt, hogy ha 
valam it el szeretnének érni, azt meg lehet 
csinálni. Engedjük Őket játszani! És ha jól 
játszanak, mindenki szurkolni fog nekik! A 
szurkolók pedig megtanulják, megtapasztalják 
a játék minden örömét, bánatát-és nem hagyják 
el a pályát...

Aki nem csak átlapozta ezt a cikket, és 
elolvasta ezeket a sorokat, kérem üljön fel a 
lelátóra, és a szignál hangjaira bevonuló zászlót 
érezze magáénak...
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...és ahogyan a diákvezető látja
Valóban igaz az 

az állítás, hogy a kö
zépiskolai évek a leg
szebbek az ember 
életében.

Ebben az idő
szakban az iskola a 
második otthonunk, 
a DÖK abban segít, 
hogy ezeket az éve
ket igazán felejthe
tetlenné, a hétköz
napokat változatossá, 
iskolánkat pedig 
otthonosabbá tegye.

Aki úgy érzi, hogy kikapcsolódásra van 
szüksége, jó társaságra és hangulatra vágyik, 
vagy egyszerűen csak szereti a szervezőmunkát, 
annak köztünk a helye!

Az eredményeink mögött komoly munka 
áll. Felelősségteljes feladataink közé tartozik az 
újságszerkesztés, a rádiós pályázat kiírása és 
elbírálása, az éves közgyűlések megtartása, ahol

a tantestülettel együtt próbálunk a problémákra 
és javaslatokra megoldást keresni. Ugyanakkor 
feledhetetlenné válnak azok a percek, amelyeket 
együtt töltünk, mikor az ajtóban ügyelünk a 
disco-ban, majd szolgálatunk letelte után együtt 
tombolunk korunk slágereire, mikor kincset 
keresve vonalkódokat böngészünk a CBA-ban, 
és a siker kedvéért megszálljuk a kollégium 
szobáit; végül éjjel pizzát majszolgatva filmet 
nézünk, vagy éppen az ország más pontjára 
látogatunk egy találkozóra, ahol a Bon-Bon 
koncerten együtt mulatunk.

Köszönjük ezeket az élményeket és az 
együttműködést a tantestületnek főként Igaz
gatónőnek és Tóth Zénó tanár úrnak.

Kasza Eszter 
DÖK elnökhelyettes

Elnökválasztás 2004.

Tóth Edina cs Kiss Edina 
10. b osztály képviselői

A Diákönkormányzat 2004. május 13-14- 
én rendezte meg az Iskolai D iákbizottság 
elnökének megválasztását, melynek előzménye, 
hogy az egyik közgyűlésen megválasztották az 
elnökjelölteket: Kasza Eszter, Alt Petronella, 
Schmidt Eszter, Varga Csilla és Oláh Krisztián. 
Ennek az új formájú elnökválasztásnak az volt a 
célja, hogy a diákság minél jobban megismerje 
őket. Az első nap a je lö ltek  m eglepetés
programokkal készültek, ezáltal is megmutatva, 
hogy mire képesek a d iákélet színesebbé 
tételéért, és a 3. óra utáni Iskolagyűlés formá

jában bemutatkoztak.
A második nap rövidített órák és sport

délután volt, ahol mindenki megtalálhatta a 
magának megfelelő szórakozási lehetőséget, il
letve ekkor lehetett szavazni egy elkülönített 
helyiségben titkosan. Mindenkinek joga volt 
szavazni. Minden szavazó apró ajándékot ka
pott. A diákság nagy része elment szavazni, ahol 
eg y érte lm ű en  
Kasza Eszter \y
került ki győz
tesen, de a többi 
jelölt sem ma
radt szavazat 
nélkül.

Összegezve: az 
elnökválasztás 
jól sikerült, de a 
p ro g ra m o k a t  
nem használták 
ki a diákok 
eléggé.

f \
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Országos DÖK - találkozó
2003. november 

7-9-ig Békéscsabán 
volt az országos 
D Ö K - ta lá lk o z ó ,  
amin sok új ötletet 
kaptunk a DÖK éle
tének színesebbé té
telére.

Békéscsabán az 
országos DÖK-talál- 
kozóval párhuzamo
san zajlott a „hét me
gyére szóló II. Mű
vészeti Olimpia” is.
Ennek köszönhetően 

a város megtelt fia-talokkal és mozgalmas 
eseményekkel.

Nem kellett vonatoznunk, mert az iskola 
kisbuszával u taztunk. M iután odaértünk, 
elfoglaltuk a szállást a Jókai Kollégiumban, és 
részt vettünk a találkozó megnyitóján. Az 
országból összesen kilencven diák jött el. Este

Alt Petronella 
9.d osztály képviselője

koncertek voltak az Ifi Házban, ahol mindenki 
jól érezte magát. így te lt el az első nap 
Békéscsabán.

Másnap különböző szekcióülések zajlottak, 
ahol képet kaptunk más iskolák helyzetéről és 
az ottani DÖK működéséről. A beszélgetések 
során megismerkedtünk más diákokkal, és címet 
is cseréltünk. Azóta néhányukkal tartjuk a 
kapcsolatot. Az ülések után egy fergeteges Bon- 
Bon koncerttel és Táncházzal pörgettük fel 
magunkat.

Az utolsó napon összegeztük a DÖK 
találkozó eseményeit. Délután még arra is jutott 
idő. hogy megismerkedjünk Békéscsaba bel
városával. Majd bowlingoztunk.

Remélem, hogy máskor is lesz lehe
tőségünk ehhez hasonló találkozókon részt 
vennünk, hiszen sokat segít a DÖK munkájában 
egy-egy ilyen többnapos program. Például az 
első Olvasó-ot is Békéscsabán találtuk ki, és ott 
körvonalazódott bennünk, hogy milyen is legyen 
a mi iskolai újságunk.

Papírgyűjtés a diákönkormányzat szervezésében
A környeze- 

történő tudatos 
gyelést nem lehet 

ég korán elkezdeni.
A környezeti ne- 

elés fogalma mára 
özismertté vált a pe- 
agógusok között, a 
emzeti Alaptanterv 
5zös követelmény
űt valam ennyi 

üveltségi területen 
lehetővé teszi a 
beépítést. C élja az 

8.d osztály képviselője iskolás korosztály
k ö r n y e z e t tu d a to s  

magatartásának kialakítása, a helyes életviteli és 
hulladékkezelési ismeretek megismertetése, 
elsajátítása.

Az iskola diákönkorm ányzata tavaszi 
papírgyűjtő akcióját 2004. 03. 25-én és 04. 01- 
jén reggel 7 órától rendezte az első három 
szünetben. A papírgyűjtés két fordulóban zajlott.

Bogár Boglárka

külön díjazással. A papírgyűjtés befejeztével 
pedig egy összesített eredményhirdetést tar
tottunk, azokat díjaztuk, akik a legtöbb papírt 
gyűjtötték. Az első helyezett a 8. d osztály lett.

A papírért több mint 6000 + 13000 
forintot kapott az iskola diákönkormányzata, 
melyet a legfontosabb iskolai rendezvények 
lebonyolítási költségeire használunk fel.

Ezúton is szeretném megköszönni a 
diákönkormányzat nevében az összegyűjtött 
papírt, és a legközelebbire szeretnélek ösztökélni 
titeket: „Papírból sosem elég!”
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Bolyai nevét viselő középiskolák találkozója
2002-ben volt 

iskolánk névadója, 
Bolyai János szüle
tésének 200. évfor
dulója. Ebből az al
kalomból az ócsai 
Bolyai János Gim
názium és Kereske
delmi Szakközép- 
iskola szervezett egy 
diáktalálkozót a Bo
lyai nevét viselő kö
zépiskolák diákjai 
számára. A találkozó 

megrendezésé már hagyománnyá vált azóta.
Az első találkozón 7 középiskola kép

viseltette magát: Marosvásárhely, Budapest, 
Hódmezővásárhely, Kecskemét, Salgótarján, 
Szombathely és a vendéglátók. Az itt töltött 2 
nap alatt megismerkedhettünk az iskolával és 
környékével, bepillantást nyertünk az itteni 
diákéletbe, ugyanis a diáknapjukat is ebben a két 
napban rendezték, ahol találkoztunk névadónk 
ma élő leszármazottjaival, és természetesen 
érdeklődtünk, hogyan telnek a napok más

bolyaisok számára.
A 2. találkozóra Kecskeméten került sor egy 

évvel később, 2003-ban. Itt sajnos csak 6 
középiskola vett részt, a szombathelyiek nem 
tudtak eljönni. Egy sportnapba csöppentünk bele, 
ahol a diákoknak lehetőségük volt például 
kosarazni, ping-pongozni, focizni, a sportot 
kevésbé kedvelők pedig a mi Bolyai-köreinkhez 
hasonló előadásokat tartottak. Ekkor rendezték 
meg, az iskola által meghirdetett országos 
weblap-készítő verseny döntőjét is, amin egy 
osztálytársammal 2. helyezést értünk el, nem kis 
örömünkre. A diákönkormányzat külön prog
rammal is készült a találkozóra. Megmutatták 
nekünk Kecskemét nevezetességeit, egy verses
dalos irodalmi estre hívtak meg az egyik nap 
zárásaként. Az iskola színjátszó csoportja a 
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. 
musical előadásával készült, és egy játékos 
ismerkedési-esten is tovább építhettük az iskolák 
közötti kapcsolatokat. A találkozó végén 
készítettünk közösen egy képet, amin a jelenlévő 
hat iskola címere szerepel, egy kicsit ezzel is 
kifejezve, hogy valami „összeköt” bennünket.

Idén Budapestre utaztunk. Itt egy műszaki
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szakközépiskola viseli Bolyai nevét. Ezen a 
találkozón egy újabb iskolával ismerkedhettünk 
meg. A „régi” résztvevők mellett most első 
alkalommal Kárpátaljáról is érkeztek diákok. Az 
itteni diákok az első napon szintén sportnapot 
rendeztek különböző sor- és csapatversenyekkel, 
másnap pedig Ki mit tud? -ot. Ezen néhány 
vendégiskola is tartott egy-egy kiselőadást. A 
találkozón meghallgathattunk egy előadást is, 
ami természetesen névadónkról szólt. Az egyik 
estére városnézést szerveztek, amely során 
bejártuk Pest legszebb és legnevezetesebb 
részeit. A program zárásaként elvittek minket 
Visegrádra és Szentendrére kirándulni, a diákok 
idegenvezetésével. Megnéztük a visegrádi várat, 
Szentendrén egy skanzenben jártunk, ahol az 
ország különböző tájegységeinek életét mutatják 
be. A vállalkozó szelleműek pedig kipróbálhattak 
a nap folyamán egy nyári bobpályát is.

M inden találkozón hagyományosan 
megrendeznek egy vetélkedőt az iskolák között 
a Bolyaiak életéről és munkásságáról, koráról,

valamint fokozatosan a találkozón résztvevő 
iskolákról, hiszen az évek múlásával egyre 
többet tudunk meg egymásról is. A vetélkedő 
első helyezettje egy évig őrizheti a találkozó 
vándorserlegét, ami az első találkozón indult 
útjára Ócsárol és már eljutott Pestre, Kecs
kemétre, valamint Erdélybe is. Bízom benne, 
egyszer majd a mi iskolánkba is elérkezik, és 
természetesen azt is remélem, hogy a találkozó 
nálunk lesz.

Nagyon örülök, hogy létezik egy ilyen 
esemény, ami egyfajta összetartozást fejez ki a 
határon innen és túl lévő középiskolákkal, 
valamint hogy részt vehettem rajta több ízben, 
hiszen az ilyen rendezvényeken mindig kedves 
barátságok születnek, amik szerintem a közép- 
iskolás évekhez szorosan hozzátartoznak, és 
mindemellett nagyon jó évről évre újra látni 
néhány ismerős arcot. Bízom benne, hogy jövőre 
ism ét elm ehetek a feltehetően Erdélyben 
megrendezendő IV. bolyaisok találkozóra.
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Jövő tanévben jubilál a 13. évfolyam a Bolyaiban

Mindennapjaink

9 évvel ezelőtt, 
az 1995/96-os tanév
ben indult meg intéz
ményünkben az éret
tségire épülő, OKJ-s 
szakképzést nyújtó 
idegenvezető- és 
hostess-képzés.

A Bolyai János 
Gimnázium akkori 
vezetése Salgótarján 
város oktatási kon
cepciójával össz- 

Kelcmennc hangban alakította ki
Berta Mária a szakképzésre vo-

szaktanár natkozó szakmai és
pedagógiai képzési 

program ját, hiszen a szakképzés profilja  
egybeesett Salgótarján térségének fejlesztési 
koncepciójával, a város idegenforgalmi kitörési 
lehetőségeivel. Salgótarján a hazai ipar egyik 
fellegvára volt, így az idegenforgalom , a 
turizmus hagyományos formái nem kapcso
lódtak össze a várossal, melynek következtében 
az iparból adódó tevékenységek egyrészt nem 
segítették a turizmus fejlődését, másrészt maga 
a város nem rendelkezett a turizmus vonzásához 
szükséges adottságokkal.

A Bolyai Gimnáziumban beindított idegen- 
forgalmiszakember-képzés ennek a hiánypótló 
szerepnek az egyik szeletét igyekezett és 
igyekszik azóta is betölteni, részt vállalva ezzel 
a város és térsége idegenforgalmi rendez
vényeinek színvonalas megvalósításában.

Mindebben segítségére lehet a városnak és 
a régiónak a helyi idegenforgalmi értékeket 
ismerő és azt idegen nyelven is bemutatni tudó 
fiatal, aki vendégkísérői, programszervezői 
feladatok ellátására is képes.

Az utóbbira a 2000/2001-es tanévtől van 
lehetőség, amikor iskolánk -  a megye idegen- 
forgalmi fejlesztési tervéhez és igényeihez 
rugalmasan alkalmazkodva - bővítette szak
képzési kínálatát a 13. évfolyamon, és az 
idegenvezetői képzéssel párhuzamosan beindí
totta az idegenforgalmi ügyintézői képzést. 
Gimnáziumunk arra vállalkozott, hogy közép

szintű képzettséggel, szakismerettel és nyelv
tudással rendelkező szakembergárda kiala
kításával járul hozzá a térség idegenforgalmi 
fejlesztéséhez.

Az idegenvezető- és az idegenforgalmi 
ügyintézői képzés tantárgyi programja felté
telezi, hogy az iskolánkban végzett tanulók 
felkészültségük, tudásuk és rátermettségük, 
valam int nyelvtudásuk alapján önálló cso
portkísérői és rendezvényszervezői feladatokat 
lássanak el.

A képzés felkészíti a hallgatókat, hogy
idegenvezetőként:
• belföldi, valamint nemzetközi csoportok 

mellett csoportkísérői és tolmácsolási 
feladatokat végezzenek,

• idegen és magyar nyelven városnéző 
körsétákat tartsanak;

idegenforgalmi ügyintézőként:
• mint referens: bel- és külföldi, egyéni és 

társasutazásokhoz útvonal-, program- és 
árajánlatot dolgozzanak ki, marketing- 
és értékesítési tevékenységet 
végezzenek, ill. konferenciaturizmushoz 
kapcsolódó szervezői m unkában 
vegyenek részt;

• mint pultos ügyintéző: bel- és külföldi 
utazásokat szervezzenek, értékesítsenek, 
közvetítsenek, és részt vegyenek az 
ügyfélforgalom kiszolgálásában.

A szakmai képzésben nagy hangsúlyt kap 
az idegen nyelvek oktatása, hiszen a szakvizsga 
letételének feltétele idegenvezetőknél a közép
fokú „C” típusú nyelvvizsga, idegenforgalmi 
ügyintézőknél az alapfokú „C” típusú nyelv
vizsga. Ennek megfelelően tíz első félévben az 
írásbeli és szóbeli nyelvi készség intenzív 
fejlesztése folyik a nyelvvizsgára felkészülés 
jegyében, míg a második félévben a tanulók az 
idegenvezetéshez, csoportkíséréshez, a referensi 
munkához szükséges szakmai idegen nyelvi 
ismereteiket bővíthetik.

Az elmúlt 9 évben nagy számban válasz
tották ezt a képzési formát azok az érettségizett 
fiatalok, akik sikertelenül próbálkoztak a 
felvételivel, és 1 évig hasznosan akarták az 
idejüket eltölteni, fejleszteni kívánták idegen
nyelvtudásukat, bővíteni általános müvelt-
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ségiiket, vagy éppen ebben a szakm ában 
kívántak e lhelyezkedni, ezen a terü leten  
szeretnének munkát vállalni, vállalkozni, esetleg 
ilyen jellegű felsőfokú tanulmányokat folytatni.

A tanulói visszajelzések alapján több 
esetben előfordult, hogy a sikertelen felvételi 
m iatt „kényszerből” ezt a képzést választó 
fiatalok a magas szintű szak- és nyelvi képzésnek 
köszönhetően eredeti továbbtanulási szán
dékuktól eltérően idegenforgalmi területen 
képezték magukat tovább, vagy adott esetben

ezzel a végzettséggel helyezkedtek el.
Másrészről nagy örömet és további kihívást 

jelent gimnáziumunk számára az a tény, hogy a 
képzésben részt vevő hallgatók nemcsak szűkebb 
lakóhelyünkről választják az iskolánkban folyó 
egyéves képzést, hanem Heves és Borsod 
megyéből is érkeznek évről évre tanulóink, 
akiknek a „miért minket” kérdésre az az egyszerű 
válaszuk: „a jó hírnév miatt”.

Hát erre mondjuk mi pedagógusok azt, 
hogy MEGÉRI!

A tízéves jubileumra készülve 
1995-2004

A bolyais em 
lékeim  bőségesen 
m egrakott ta risz 
nyájában böngészek. 
Van abban minden. 
K ivágott ú jság
cikkek, fényképek, 
megőrzött dolgoza
tok, forgatókönyvek,

fényképeket:' „Kiválóan képzettek, csak el ne 
menjenek!” címmel.

fasói'OKú Kt'vr/rstov tftr.r.wrar íok .Is tiosrcsscn Kiválóan képzettek,
Kiválóan képzettek, csake! ne menjenek! 

csak el ne menjenek!
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Azóta sok minden történt. Voltak, akik 
elmentek, de olyanok is vannak , akik nagyon is 
„benne maradtak” a szakmában. íme egy példa: 
Kotroczó Eszter annak idején -  1996-ban - 
angol nyelvből tette le a szakmai vizsgát. 
Jelenleg -  ahogy P írja, - Belgium ban „ 
dolgozgat”, hollandul és franciául tanul. íme a 
bizonyíték :

útleírások, no meg :S '
sok -  sok kirándulási

Szabó Ferencné program. Most ezek
L£

Eta néni ből válogatok né r\
szaktanár hányat. X-
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Azóta (2004. 04. 07.) -  ahogy szüleitől 
megtudtam -  holland, szakmai anyaggal bővített 
nyelvvizsgával is rendelkezik. A „dolgozgatás” 
pedig igen kemény munkát jelent.

Lapozgatva a gyűjteményeimben, kezembe 
került Valenta Linda névjegykártyája is. A neve 
alatt ez olvasható : ki utazási és légiforgalmi 
referens -  OTP TRAVEL. Jelenleg egykori 
tanárának, Kökény Józsefné Katikának komoly, 
megbízható munkatársa. A Bolyaiban végzett 
kurzus után Nyíregyházán orosz -  magyar 
szakos tanárként szerezte meg első diplomáját. 
Úgy tűnik, annak idején jó l m egjegyezte
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javaslatomat, miként „a jó pap holtig tanul” . 
Ugyanis most második diplomáját szerzi a 
Corvinus Egyetem Államigazgatási Karának 
igazgatásszervezői szakán. Nos, hát ilyen 
tanítványom is volt.

Ki ne ismerné Salgótarjánban Majkuthné 
Béres Zsuzsát, az IBUSZ Iroda sokoldalú, 
mindentudó munkatársát. Hozzá -  az utazással 
kapcso latos -  m inden kérdésben bátran 
fordulhatunk. Végzése óta ( 2001 ) sok -  sok 
tanfolyam on tú lvan , hogy m unkáját még 
hozzáértőbben , színvonalasabban lássa el. 
Mondhatnám , hogy vele azóta is rendszeres 
munkakapcsolatban vagyok. Megbízom a tőle 
kapott inform ációkban, segítségét hálásan 
köszönöm.

A lYr.iynf .János Gimnáziumban az idegenvezető- és hostcssképzés sem idegen

Mindent tudó kalauzok kurzusa

S egy újabb cikk arról, mit és hogyan 
tanulnak a leendő idegenvezetők.

Mitől jó valaki ebben a szakmában?
„ Az idegenvezetőnek valóban jóformán 

mindenről kell tudni, és nem csak úgy egy
szerűen, felületesen, mert igencsak kellemetlen 
lehet, ha a kalauzoltak közül valaki netán 
másképp, illetve jobban tudja azt, amiről pont 
szó van. Nem mellesleg, az idegenvezető „több 
hangszeren játszik”, azaz például egy magyar 
esetében vezethet magyarokat Magyarországon

vagy külföldön, illetve külföldieket hazánkban. 
Persze kifogástalan idegennyelv-ismeret esetén 
az is előfordulhat, hogy külföldieket vezet 
külföldön, akár a saját hazájukban, amennyiben 
több ismerettel rendelkezik az adott helyről, mint 
a „bennszülöttek”. ... Először is bárki csak akkor 
lehet idegenvezető, ha erről szóló igazolvánnyal 
rendelkezik. No de ez csak a külsőség, a 
tartalomhoz a forma. A tartalom elsajátításához 
pedig kemény út vezet, de megéri. Leginkább a 
Bolyai János Gimnázium 13. évfolyamán folyó 
felsőfokú idegenvezető- és hostessképzés 
alapján lehet minderről hű képet kapni.” ...

Lassan -  lassan közelednem  kell a 
mához. Elnézést kérek azoktól, akiknek neveit 
nem említhettem meg, nem írhattam róluk 
részletesebben, de egy ilyen évkönyvben egy 
cikk terjedelme korlátozott. Talán róluk, életük 
alakulásáról majd egy külön könyvet írok. így 
legyen!?

Nos azért még nem fejezem be em
lékeim et anélkül, hogy ne mutassam be a 
legutóbb végzett tanítványaimat. (2004.jún.02.)

És végül egy jó tanács :
„Ha még nem csináltá l egy dolgot, 

próbálkozz meg vele háromszor!
Először, hogy legyőzd a félelmet.
Másodszor, hogy megtanuld, hogyan kell 

csinálni.
Harmadszor, hogy kiderítsd, szereted-e 

csinálni.”
(Virgil Thomson)

Jó volt emlékezni!
Legközelebb folytatom!
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Gondolatok a Derkovits Gyula Iskolagaléria elmúlt évi kiállításairól

Berencsikné 
Gedeon Hajnalka 

tanárnő

A Bolyai János 
Gimnázium Derko
vits Gyula Iskola
galériája az ország
ban elsőként, 1967 
óta fontos szerepet 
tölt be a tanulók esz
tétikai, vizuális neve
lése és a helyi mű
vészeti élet területén.

A 2003/2004-es 
tanév különösen ki
em elkedő rendez
vények időszaka 
volt, amelyek a kör

nyéken is nagy érdeklődést váltottak ki.
Ezek az események -  éppen a nyilvá

nosságuk révén -  az iskolán belül és azon kívül 
formálódó „image” részei, ezért jelentőségük 
jóval nagyobb a megnyitó ünnepségek egyszeri 
alkalmainál. A művészek, a megnyitó sze
mélyiségek felkérése, a művek szállítása, a 
meghívók kiküldése, a plakátok elkészítése, a 
sajtó nyilvánossága, az ünnepségek lebo
nyolítása, a vendégek fogadása, a kiállítások 
fizikai m egrendezése és dokum entálása a 
legszorosabb értelemben vett PR tevékeny
ségeink köreibe tartozik, ezért az iskolagaléria 
működésének gördülékenysége és sikere egész 
iskolánk arculatát is formálja.

Egy-egy kiállítás számtalan ember közre
működése révén valósul meg, ezért ez alka
lommal is köszönetét m ondok az iskola- 
vezetésnek, a tanárkollégáknak, a gazdasági 
vezetésnek, az adminisztrációs munkát vég
zőknek, a technikai, lebonyolítási segítséget 
nyújtó fe lnőtteknek és diákoknak kitartó  
munkájukért.

Az elmúlt tanévben több érdekes élmény
ben és esztétikai különlegességben lehetett 
részünk.

2003 októberében nyitottuk meg ef. Zámbó 
István érdemes művész kiállítását. A nemzetközi 
hírű, szakmai körökben is elismert alkotó nagy 
figyelmet keltő és határozott állásfoglalásra 
késztető életművet teremtett. Ef. Zámbó István 
(1950), szentendrei művész Salgótarjánban 
született. Gyermekkorában környékünkön élt,

majd családjával Szentendrére költözött, ahol ma 
is él és alkot. Művészi stílusát nehéz pontosan 
meghatározni, mert pályája teljesen öntörvényű, 
egyéni. Nemcsak festőművész, hanem aktív író, 
zenész, előadóművész és performer művész is. 
Sokan emlékeznek az 1980-as években alakult, 
underground zenét játszó Bizottság együttesre, 
vagy ismerik a ma is zenélő ef. Zámbó Happy 
Dead Band-et vagy az Analóg Indiánokat, mely 
zenekaroknak a művész is alapító tagja.

Ef. Zámbó István önmagát automatikus, 
„munkaterápiás” művésznek nevezi. Az 1968- 
as „Edwinista kiáltványában” többek között azt 
írja: „ -  Kutassunk a megfoghatatlan dolgok 
természetét! ... - Biztosítsunk helyet képzeletünk 
végtelen lehetőségeinek!” A művészi tevé
kenység egész életét „effektíven” áthatja, innen 
a neve előtti ,,e f’ rövidítés. Művészetében a 
dadaizmus, a Fluxus, a szürrealizmus jegyei is 
felfedezhetők, bár egyik irányzathoz sem 
sorolhatjuk be egyértelműen.

Ef. Zámbó István sajátos jelképrendszert, 
egyéni hangot használ, ennek köszönhető a ma 
már iskolát teremtő művészi szemlélete.

2003 decemberében láthattuk a „Neumann 
-elvű  számítógé
pek fejlődése” c. 
centenáriumi kiál
lítást, melynek ren- 
dezője Reszoly 
Gusztávné tanárnő 
volt.

2004. április 
15-én Herczeg István, egri grafikusművész - 
korábban a Tanárképző Főiskola tanára -
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kiállítását Romhányi Olga textiltervező ipar
művész tanárnő nyitotta meg. Herczeg István 
műveire a varázslatosan kifinomult technikai 
bravúr, a műalkotás iránti végtelen alázat, a 
tém ához, technikához, képi törvényszerű
ségekhez igazodó tökéletesen tudatos a l
kalmazkodásjellemző. Az egymástól elszigetelt 
motívumok kollázsszerű halmozásából egy
szerre csodálatosan megszerkesztett harmónia, 
lágyan hullámzó kép épül, amely gyönyör- 
ködtetően szép látványba ringatja a nézőt. A 
meseszerű szereplők, a mitológiai utalások, az 
emlékképek nosztalgiát ébresztenek, tágabb 
emberi összefüggéseket sejtetnek. A képi 
metaforák a földi és álombéli lét jelzései, 
figyelmeztetései. Mesék arról, hogy életünkben 
félteni kell az igazán értékeset és szépet, hiszen 
az élők mulandók és megfoghatatlanok. Egyetlen 
szimbolikus értékű anyag száll szembe az idővel, 
az állandóságot megtestesítő kő. Herczeg István 
képein a múlékony idő és az állandóság örök 
kettőssége vonul végig.

A 2004-es Bolyai Napokon hagyomá

Kiti\ i«rl vv>;

nyainkhoz híven a rajzfaktosok kiállítására is sor 
került. A résztvevők: Ádám Tamás 12.b, Bakos 
Anna 12.b, Bakos Orsolya 12.a, Gáspár Bálint
12.c, Hajas Katinka 12.a, Nagy Mónika ll.c , 
Pilinyi Zsolt 12.a, Varga Ágnes 11 .b. Varga Edina 
12.c, Varga Vivien 12.d és a már főiskolás 
Kacsák Tamás voltak. Munkáikban tökéletesen 
megnyilvánult a technikai felkészültség, a 
művészi rátermettség, a tehetség, a szorgalom 
és a kitartás színvonala.

Végül, de nem utolsó sorban említem az

elmúlt tanév számunkra talán legfontosabb 
tárlatát. 2004. február 5-től március 18-ig 
láthattuk Salgótarján egyik legelismertebb 
grafikusművészének, a fiatalon elhunyt Hibó 
Tamásnak az emlékkiállítását. A nagyszabású, 
mély értelmű gondolatokat közvetítő, grafikai 
életművet Brunda Gusztáv mutatta be a kö
zönségnek. A megnyitón Hibó Tamásné és a 
művész családja is 
a vendégünk volt.
Tekintettel arra, 
hogy Hibó Tamás 
a Nógrád megyei 
és az egész 
magyar mű
vészeti élet kima
gasló alakja volt, 
szeretném, ha az 
iskola diákjai is 
m é g i s  m é r n é k  
munkásságát.

«f/OV*VW Mrf|1 ÜK) VCIt



Ml nden napjaink

Tisztelt Tanárnők, Tanár Urak, Családtagok, 
Tisztelt Bolyais Diákok!
A Miami Klub

ban Vétek Csaba 
nyom ul, a m ozi
plakát harsányan 
hirdeti a legújabb 
akciófilmeket, piac
vezető m obilszo l
gáltatónk marketing
tervének m egfele
lően szponzori mun
kával felerősítve, in
tenzíven kommuni
kálja a legújabbnál is 

Brunda Gusztáv újabb kedvezményes 
díjcsom agjait, és a 
diákoknak folyton 

energiaitalt kellene innia a teljes, hiánytalan és 
felemelő boldogság érdekében. Legalábbis az 
iskola aulájában ezt üzenik a plakátok.

A tömegkultúra hátán utazunk.
Innen nézve merő anakronizm us ez a 

kiállítás, melynek megnyitójára ma itt össze

gyűltünk, de legalábbis nem „trendi”.
Bár ha jobban belegondolok, akkor „retro”, 

mert a hetvenes-nyolcvanas évek Magyar- 
országáról, vagy legalábbis annak a művészi 
tükrözéséről szól ez a tárlat. Ha pedig „retro”, 
akkor mégiscsak „trendi”, és ettől már akár 
divatos is lehet az alkotó.

Talán ne kerülgessük tovább az alap
kérdést: aki megnézte a kiállítást, láthatja: 
szokatlanul őszinte, már-már brutálisan kemény 
képzőművészeti kiállítás közepén állunk.

Kedves Bolyaisok!
Egy olyan grafikusművész életművének 

javával szembesülhettek, aki alkotó éveit a 
gimnáziumotok közvetlen fizikai közelségében 
töltötte. A művész ugyanis itt élt a városszerte 
egyszerűen csak „13-asnak” nevezett szomszéd 
panelházban. Ha I-Iibó Tamás kinézett szobája 
és alkalmi műterme ablakán, az égbolton kívül 
nem láthatott mást, csak a nagy falat, és a kőfal 
fölött ezt a gimnáziumot.

Nem hiszem, hogy közülietek sokan láttak
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ezelőtt Ilibó Tamás-grafikákat, -festményeket. 
Most pedig itt van előttetek megkerülhetetlenül 
ez a „józan ésszel alig felfogható”, már-már 
sokkoló képzőművészeti anyag.

De ki is volt Hibó Tamás grafikus
művész?

Engedjétek meg, hogy beszéljek nektek a 
szem élyéről, az emberi je lenségről, hátha 
közelebb kerültök ezáltal műveihez.

Hibó Tamás Szolnokon született 1947-ben, 
szüleivel gyermekkorában költözött Salgó
tarjánba. Mint többeket a helyi kortárs művészek 
közül, őt is Iványi Ödön festőművész biztatta a 
művészeti pályára. Középiskolai tanulmányait 
1966-ban kezdte meg Budapesten, a Török Pál 
utcai Képzőművészeti Szakközépiskolában, ahol 
mesterének Viski Balázs Lászlót tekintette.

Felsőfokú művészeti tanulmányait a Varsói 
Szépm űvészeti Főiskolán kezdte, majd a 
Budapesti Képzőművészeti Főiskolán fejezte be.

Hibó Tamást Varsó „megrontotta”: Varsó 
kis Párizs volt a hatvanas évek második felében. 
A művész lengyel professzorait szabad szellemű, 
európai léptékű em berekként em legette, a 
főiskola jól felszerelt volt.

Hibó Tamás 1970-ben világm egváltó 
szándékokkal tért haza Varsóból -  mondja Hann 
Ferenc m űvészettö rténész  a róla készült 
esszéjében. Talán könnyű elképzelni, „mekkorát 
eshetett”, amikor szembesült a vidéki kisváros 
túlfűtött, aktuálpolitikába rejtőzködő kisstílű 
érdekjátszmáival. „Gyorsan megmutatták hol 
lakik az Úristen”- foglalta össze lakonikusan a 
megérkezés utáni helyzetét.

A megyei és a helyi hatalom kezdettől nem 
nézte jó szemmel az ambiciózus fiatalember 
lendületét, önkorlátozástól mentes mentalitását. 
Gyorsan a helyi szellemi élet perifériájára 
szorították, de látszólag Hibó Tamás ettől nem 
esett kétségbe, legalábbis úgy tett, mintha a 
legkevésbé sem zavarná az intézm ényes 
kiközösítés.

Mindehhez persze hozzá kell tenni, hogy a 
személyisége maga is kihívó volt.

Szemtelen intellektualizm usát, olykor 
kíméletlen kritikai megjegyzéseit, feltétlen 
nyitottságát, ellenfeleivel szembeni nagy
vonalúságát, kezelhetetlen szabadságvágyát alig 
tudták tolerálni. És ráadásul, még szakállas is 
volt!

Személyiségének egyéb tulajdonságai nem 
nagyon érdekelték a hivatalosságot: a szakmája 
iránti mélységes alázata, igaz szolidaritása a 
kirekesztettekkel, az állandó segítési hajlam, a 
figyelm esség és barátságosság, az állandó 
szellemi éhség.

Tudjuk jól, hogy ép lelkű ember nem 
tudja tartósan elviselni, ha a külvilág róla alkotott 
képe és az önmagáról alkotott kép tartósan távol 
esik egym ástól. A döntéshozókban Hibó 
Tamásról kialakult kép felszínes és makacs 
igazságtalansága erős lelki feszültséget idézett 
elő a művész személyiségében. Ennek ellenére 
Hibó Tamás nem keseredett el. Kassáki szigorral, 
keménységgel nyúlt az anyagához és kassáki 
őszinteséggel. Visszanézve, a Hibó Tamás-i 
művészi jelenség olyannak tetszik, mintha 
Goyát, Derkovitsot, Kassákot és a múlt századi 
lengyel naiv vallásos ábrázolások tisztaságát 
gyúrták volna össze a művészetben.

Hibó Tamás a hetvenes években már 
teljesen világosan látta, hogy mivé vált az őt 
körülvevő politikai rendszer. A magyar és a 
lengyel 1956-os népi, munkás megmozdulások 
kíméletlen és kegyetlen leverése kitörölhetetlen 
élm ényeket és nyomokat hagyott gondol
kodásában. Magyarország ’60-as évei? Jobb 
lenne most nem beszélni erről a korszakról!

Hibó Tamás műveiben a hetvenes évek 
közepétől dominánssá váltak az „örömtelen lét 
öröm telen hétköznapjainak  áb rázo lása i” . 
Ugyanakkor láthatóan felerősödött szolidaritása 
a bérrabszolgaságban élő munkásság iránt, és ez 
állandó visszatérő témája lett munkáinak.

Ahhoz, hogy Hibó Tamás művészi gondol
kodását megértsük, el kell mondani, hogy 
rendkívül m űvelt, sokoldalúan tájékozott, 
olvasott emberrel volt dolgunk. Marx ésTeilhard 
de Chardin, Epiktétoszés Lukács György, Sartre 
és Heisenberg fizikai, Watson és Crick szerves 
kémiai elmélete, Crick kettősspirál-leírása része 
volt napi olvasmányainak, de olvasott polgári 
szociológiát és néprajzot is. Kedvenc szerzője 
volt Lévi-Strauss, különösen kedvelte Mali- 
nowski Balomáját. Ráadásul okos is volt: 
kiemelkedő ítélőképességgel rendelkezett. Hibó 
Tamás világosan látta a dolgok természetét.

Ugyancsak sok problémát okozott számára, 
hogy mélységesen demokrata volt, szókimondó 
és türelmetlen. A pillanat tört része alatt volt
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képes tetten érni a jelenség mögött a lényeget, 
ízig-vérig gondolkodó lény volt. Kérdés persze, 
hogy jó-e ez, előnyösek-e ezek a tulajdonságok 
egy művész esetében?

Aki a jelenség mögé lát, az általában nem 
művel ábrázoló  m űvészetet. Hibó Tamás 
azonban mégis ezt az utat járta, és ezt szán
dékosan tette. Ennek én fő okait a következőkben 
látom.

Egyfelől mindenek felett álló példaképének 
Goyát tekintette. Követte felfogását a művészet 
hivatását illetően: a grafikai ábrázolás egyszerre 
emberi, erkölcsi, társadalmi küldetés, ami pedig 
ezután van, az mesterség.

Másfelől az ő választott műfaja a rajz és a 
metszeteken keresztül készülő sokszorosított 
grafika volt, amely természetéből adódóan 
meglehetősen korlátozott, szigorú törvények 
között szab mozgásteret.

Harmadrészt szellemi túlfűtöttsége nem 
engedte ellazulni.

A 80-as évek második felében Hibó Tamás 
pasztelljei, olajfestményei mégis elkezdtek 
„fellágyulni”. Elindult az allegorikus természet
ábrázolás irányába: Finnországi tópart. Sziget, 
Ház, Elhagyott kőfejtő. Sőt, a 80-as évek 
m ásodik felében grafikáin is m egjelentek 
szimbolikus természeti jelenségek.

/H ibó Tamás szám os műve szellem i, 
filozófiai beállítottságából érthető meg. Egy 
kiállítás megnyitó kereteit szétfeszítené a kérdés 
részletes tárgyalása, ezért csupán néhány 
alapmotívumot említek felsorolásszerűen.

1. Belső hit a természet és társadalom 
lényeg-egységében. A társadalom fejlődés- 
történetét tekintve nem volt optimista a lehet
séges végkifejle tet illetően: XX. század, 
Történelem előtti ember, Történelem utáni em
ber, Táguló világegyetem stb. A természetet 
mélyen élte át, lelke mélyén talán „panteista” 
volt, természetimádó.

2. Számára a teljes létezéstörténet volt a 
mérce, a vonatkoztatások alapja. S közben élte 
napjait. Salgótarjánban a „13-as” blokkházban, 
hol szabadúszóként, hol gyári dekoratőrként, hol 
kőfaragóként. Olyan volt ő itt, mint Tóth 
Menyhért Miskén, vagy Hamvas Béla a sztál in
városi építkezés szerszámkiadó barakkjában. 
Ebből az alapállásból talán teljesen érthetővé 
válnak társadalmi pamfletjei: Sikeres tárgyalás,

Nagy kutyatanulmány, Vak vezet világtalant, A 
király meztelen, Vágta, Eszperantó, Alom, 
Gulliver, Repülj hajóm.

Eszterházy Péter mondta: „Ami elkép
zelhető, az megtörténhet”. Hibó Tamás el tudta 
képzelni a dolgok menetét.

Ezzel együtt talán Hann Ferencnek van 
igaza: „talán Hibó Tamásnak nem ide kellett 
volna születnie, nem ebbe a világba. Jól el 
tudnám képzelni egy középkori rézmetszőnek, 
egy provence-i város főterén, sátorban, bódéban, 
frígiai sapkában, jó kedéllyel, soha el nem habzó 
sörrel, vagy egy üveg bordóival a keze ügyében, 
s egy Rabelais-kötettel a hóna alatt.”

Összegzésképpen: Hibó Tamás rezisz- 
tensnek mutatkozott minden andalítóan gusz
tusos kiszerelésű eszmei és politikai rendszerrel 
szemben. Életét állandó ébrenlétnek, a dogok 
lényegébe hatoló kritikai realista szemléletű, 
művészi munkásságnak tekinthetjük. Egész 
művészete nagy, kényelmetlen lelki ismeret. 
Mintha William Butler Yeats helyette is írta 
volna: „Szólni, amikor hallgatnak, hallgatni 
amikor üvöltenek, emlékezni, midőn mindegyre 
másképp emlékeznek, különállni, ha bégetnek.”

Hibó Tamás nem lehet itt, de itt van az 
életműve, a maga tanulságaival.

Kedves Bolyaisok!
Városunkban éltek és élnek figyelemre 

méltó, másképp fogalmazva nagy formátumú 
emberek. Nem árt tudnotok, kik voltak és 
tudnotok kellene, kik ők most. Nézzetek szét 
magatok körül, és ha lehet, nevezzétek nevükön 
őket, és figyeljetek oda rájuk. Ez a TI dolgotok, 
mert ez mindig a független, szabad lelkű fiatalok 
feladata. Ha egy kicsit is fogékonyak vagytok a 
szellemi minőségre, nem lesz nehéz a dolgotok, 
mert az elmúlt években nem voltak sokan, mint 
ahogyan most is nagyon kevesen vannak.

Az iskola két tanárnője döbbenetes erejű 
és döbbenetes tanulságokat hordozó kiállítást tárt 
elétek. B erencsikné G edeon H ajnalka és 
G ressainé Lóránt Lujza tanárnők, minden 
elismerésem a tietek!

Ilyen nagy és teljes kiállítása még nem volt 
Hibó Tamásnak Salgótarjánban.

Kedves Tanárnők, engedjétek meg, hogy a 
jelenlévő Hibó család tagjai és a magam nevében 
szerény ajándékkal köszönjem meg a munká
tokat!
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Neumann Jánosra emlékeztünk...

Mindennapjaink

Neum ann Já 
nosra, a kiváló mate
m atikusra, tudósra 
em lékeztünk 2003. 
december 2-án, szü
letésének 100. évfor
dulója alkalmából. A 
megemlékezésre ün
nepi tudom ányos 
diákkör keretében 
került sor az iskola 
aulájában. Ezzel egy
bekötve nyitottuk 
meg az iskola Derko- 
vits Gyula Galériájá
ban m egrendezett 
szám ítá s tech n ik a 
történeti kiállítást is, 

amely a Neumann-elvű számítógépek fejlődését 
mutatta be.

A kiállított tárgyakat Gubán Miklós, a 
Pénzügyi és Szám viteli Főiskola docense 
bocsátotta az iskola rendelkezésére, aki lelkes 
gyűjtők (így például Burger Ferenc plébános úr, 
Dr. Gátasi Béla, Kinter Jenő, Oszlánczy Sándor) 
közreműködésével hozta létre ezt a kollekciót.

Azokat a számítógépeket, amelyek nem 
álltak rendelkezésünkre, képeken mutattuk be a 
ma ifjúságának. A kiállításon ezenkívül helyet 
kaptak a Neumann János életéről szóló írások, 
fotográfiák, vissza-emlékezések.

A megemlékc-zésen először Nagy Krisztián 
ésTukacs Sándor 10.a osztá-lyos tanulók idézték 
fel a tudós életútját.

Reszoly Gusztávnc 
a számításteclinika- 

-mu nka közösség 
vezetője

Neumann János 
1903. december 28- 
án született Buda
pesten. 1945 jú liu 
sában írta meg azt a 
m üvét, am elyben 
ismerteti “Neumann- 
elvek”-ként ismert 
m egállap ításait, s 
am elyben a
számítástechnika és a 
számi-tógépek általa 
elképzelt fejlődéséről olvashatott a világ. (A mű 
címe: “First Draft of a Report on the Edvac”.)

1945-ben a cam bridge-i egyetem en 
(Anglia) elkészült az első elektronikus, tárolt 
programú számítógép, az EDSAC (Electronic 
Delay Storage Automatic Computer), mely már 
a Neumann-elvek alapján működött. Érdemeinek 
elismeréseképpen több kitüntetése mellett 1956- 
ban átvehette az USA Szabadság Érmét Eisen- 
hower elnöktől.

Számtalan publikációja jelent meg. Utolsó 
művét 1956-tól 1957-ben bekövetkezett haláláig 
írta, mely szintén a számítógépekkel foglal
kozott. 1957. február 8-án halt meg Washing
tonban.

Ezután a gimnázium volt diákjának, Jakus 
Istvánnak az előadása következett, aki jelenleg 
a Műszaki Egyetem hallgatója. P a Neumann- 
elvek jelentőségéről és a szám ítástechnika 
lehetséges fejlődési irányairól szólt „Neumann 
János öröksége tegnap és holnap” címmel. Jakus 
István a 2002/2003-as tanévben a XII. Országos 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen 
„Ö nfejlesztő  szo ftverm ego ldások” című 
munkájával III. 
díjban részesült.

A har
madik előadó 
Gubán Miklós, 
a Pénzügyi és 
S z á m v i t e l i  
F ő i s k o l a  
docense volt, 
aki a szoftver- 
krízisről tartott 
prezentációval
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színesítette előadását.
Az előadásokban hallhattuk, hogy hány 

tudományterületben volt jártas, hány tudomány- 
területen alkotott maradandót Neumann János. 
A legjelentősebbnek és a legfontosabbnak 
azonban ő is a számítógépek fejlesztésében elért 
eredm ényeit tartotta. Néhány éve, am ikor

Neumann János lánya Budapesten járt, azt 
mondta: Neumann Jánosnak két gyermeke volt: 
az egyik ő (a lánya), a másik a tárolt programú 
számítógép.

Mi, a Bolyai János Gimnázium tanárai 
és tanulói ezzel a rendezvénnyel adóztunk 
emlékének.

Ízelítő a kiállítás anyagából
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„Nem sokaság, hanem lélek...”
Az iskola kamarakórusának első éve

Mindennapjaink

A Bolyai János 
Gimnáziumban eze
lőtt hosszú évtizede
kig működött kórus: 
igazi, nagy létszámú, 
sokszor egyszerre 
nem is csak egy. 
Rozgonyi István 
tanár úr irányította a 
dalolókat, és bizony 
az énekkarnak híre 
volt, gyakran 
szerepeltek  a 
városban, az ország 
többi részében és 

még külföldön is. Ki tudja, miért, de abban az 
időben sokkal többen érdeklődtek  az 
együtténeklés iránt.

Néhány „kórusm entes” év után tavaly 
ősszel pár zeneszerető tanulóval úgy éreztük, 
valahogyan újra kell indulni. Amikor össze
gyűltünk az első próbára, velem együtt pont 
heten voltunk. Ezzel a kis csapattal először csak 
a magunk szórakoztatására énekelgettünk, majd 
készülni kezdtünk első fellépésünkre. A második 
félévben új tagok is csatlakoztak, így év végére 
sikerült 14 főre „duzzasztani” a létszámot. A 
próbák azóta is folynak, lelkesedésünk nem tört 
meg, hetente egy vagy két délutánt töltünk együtt 
dalolással a 4-es teremben.

Örvendetes, hogy a kóruspróbákat a diákok 
mellett tanárok is látogatják : Karádi Tamás tanár 
úr a tenor szólam „lelke”, időnként csatlakozik 
Odler Rita tanárnő, valamint nagy örömünkre 
Rozgonyi István tanár úr is részt vesz a próbák 
egy részén, és a dalok megtanulásához nagy

segítséget nyújt.
Az iskolai idegen nyelvű karácsonyi 

ünnepségen mutattuk meg magunkat először, két 
angol karácsonyi dalocskával.

Tavasszal sok szereplési lehetőségünk nyílt. 
Márciusban a S1ZN rendezvénysorozatának 
keretében énekeltünk a városi dalostalálkozón, 
a megyei társaséneklési versenyen -  ahol a 
kamarakórus arany minősítést kapott a zsűritől 
-  ,és a gálahangverseny résztvevői voltunk a 
város többi iskolai kórusával együtt.

Áprilisban a Bolyai esten léptünk fel, 
májusban pedig a ballagást megelőző estén, a 
12. évfolyamosok és a tanárok közös vacsoráján 
adott kis műsorban énekeltünk.

Az évet egy minitáborozással zártuk: 2 
napot töltöttünk együtt Ercsztvényben egy 
hétvégi telken k irándu lássa l, énekléssel, 
mókázással.

Repertoárunk természetesen még nem túl

nagy, viszont elég színes: a magyar dalok mellett 
éneklünk angol, olasz, francia, sőt zulu nyelven 
is. És most szólaljon meg néhány kórustag: 

(Karácsony Zsuzsi) „Mindig is szerettem 
énekkarban énekelni, így külön öröm volt 
számomra, hogy újra van kórus a Bolyaiban. 
Em lékszem , m indig nagyon örültünk, ha 
valakinek sikerült új embert elcsábítani egy 
próbára, és aki egy próbára eljött, általában a 
továbbiakban is járt. Egy remek csapat jött össze, 
ami remélem ezután csak gyarapodni fog. 
Büszke vagyok, hogy a tagja lehetek.”

(Oravecz Bertold) „Véleményem szerint 
egy igazán összeszokott csapat a kórus, hiszen a
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gerincét még mindig az alapító tagok adják. Ahol 
eddig jártunk és felléptünk, szeretettel fogadtak 
minket, sőt néha vastapsot is kaptunk (ez persze 
a nézőtéren ülő ismerősöknek is volt köszön
hető). A kórustáborról: sokszor legyen ilyen 
hétvégénk, énekléssel, túrázással egybekötve..”.

(Czene Delti) „Mindig is szerettem éne
kelni. Ezért nagy öröm számomra, hogy az 
iskolában működik énekkar, és van arra lehe
tőség, hogy az énekelni kedvelők összeüljenek 
heti rendszerességgel. Mindig örülünk, ha valaki 
csatlakozik hozzánk. Nagyon jó kis csapat gyűlt 
össze, és hangulatosan telnek a próbák. Örömmel 
vagyok kórustag.”

(Pintér Gergő) „Nem vagyok tagja az 
alapító gárdának, csak február környékén 
érkeztem a kórusba. Leginkább azért tetszik 
nekem, mert ez a csapat akkora lelkesedéssel 
rendelkezik, ami nem megszokott iskolakórus 
műfajban. Sokkal jobban szeretem a dalainkat 
is, mint amiket más kórusoktól hallottam.

A kórustábor volt számomra a nyár első 
varázslata. Gál Petra tanárnőék telke, ahol két 
napot és egy éjszakát töltöttünk, nagyon szép 
helyen fekszik, a tábort mégis ez a lelkes kis 
társaság tette izgalmassá és felejthetetlenné. 
Csanki elrontotta az eresztvényi forrást (de 
Bertold megjavította), Karádi tanár úr egy órán 
keresztül kalapálta a földet, össznépi masszí

rozást szerveztünk (amit tanárnő és Csanki bírt 
a legtovább), éjszaka gyorsított fordulatszámon 
Betli Duó lemezt hallgattunk és a sárban 
egyensúlyozva csúsztunk lefelé a salgói vártól : 
ezek olyan apró életképek, amiket valószínűleg 
nem fogunk elfelejteni. Szerencse, hogy a 
rekeszizmunk kibírta!”

(Karácsony Marcsi) „Jó kis banda... Kell 
hozzá egy adag bátorság és feltöltött „humor
készlet”, hogy az ember a tagja legyen. De nem 
bánja meg, az biztos! Nagyon megéri kórus
tagnak lenni, mert ez egyfajta kiváltságot jelent.”

(Osgyáni Anett) „Szerintem nagyon jó, 
hogy az iskolának újra van kórusa. S bár még 
csak egy éve alakultunk, egy igazán jó kis csapat 
lettünk. Szeretünk közösen énekelni és együtt 
lenni. Igazából engem nem egy szokványos 
kamarakórusra emlékeztet.

Nem olyan, mint egy kötelező szakkör, 
hanem kikapcsolódás egy nagyszerű baráti 
társaságban. Nagyon szeretem a mi kis ének
karunkat...”

(Kiss Eszti) „Szeretem a közös énekléseket, 
a jókedvre hangoló délutánokat és ezt a akis 
összekovácsolódott csapatot. Örülök, hogy Gál 
Petra tanárnő szervezésében újra lett kórusa a 
sulinak.

Ui.: Gyertek minél többen, nem bánjátok 
meg!”
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M aens sana incorpore sano - Ep testben ép lélek, 
avagy judo  a Bolyaiban

Marosszéky Gábor 
tanár

2000 augusz
tusában P álfalva i 
Zoltán igazgatóhe
lyettes úr azt kérdez
te tőlem:

- Nem oktatnál 
önvédelmet az isko
lában?

- Nem. - vála
szoltam, de a lako- 
nikus válasz után 
hozzátettem : - Én 
cselgáncsoztam  és 
körülbelül tizenö t 
évig versenyeztem. 
Az önvédelem hez

nem értek, és tatami sincs.
2003 augusztusában megkérdeztem Pál

falvai Zoltán igazgatóhelyettes urat:
- Szeretnék judot tanítani a diákjainknak. 

Tudtam szerezni tatamit is.
- Jó. - hangzott a szűkszavú válasz.
így a 2003-2004. tanévben volt a Bolyaiban 

judo, és remélhetőleg még lesz is. Sokan nem 
ismerik ezt a sportot, ezért ismerkedjünk meg 
vele egy kicsit közelebbről. Abevezető (és igaz) 
párbeszédben hol a judo,hol a cselgáncs szót 
használom. Mi magyarok a japán judo elnevezést 
megváltoztattuk (talán egyedül a világon), és a 
cselgáncs szóra “magyarosítottuk”. Azért a judo 
szó több “cselektől és gáncsoktól” . A 
szócska je len tése  “ term észetesnek  lenni, 
ésszerűen viselkedni”. A “í/ü” szó tökéletesített 
módszert, szellemi utat jelent.

Találkoztunk még egy ismeretlen szóval, a 
tatamival vagy sportszőnyeggel, ami nélkül 
nincs judoedzés. A hagyományos tatami gyé
kényből vagy préselt szalmából készült, amelyet 
vászonnal borítottak. Manapság préselt, sziva
csos szerkezetű , csúszásm entes m űanyag 
borítású szőnyegeket készítenek. Ezek általában 
1x2 m-es szeletekből állnak, 4-5 cm vastag
ságúak és a jobb minőségűek darabja kb. 40000 
Ft. Ezért nagyon kell rá vigyázni. Aki már 
rálépett a tatamira, az érezte, hogy mennyire 
kemény. Ha valaki lá to tt már

(, judokákat) dobálni, és hallotta, hogy mekkora 
csattanással esnek a szőnyegre, annak biztos 
m egfordult a fejében, hogy “szegényt jól 
odavágták”, és miért nem puhább ez a tatami, 
ha már egyszer esünk rajta. A puha szőnyegek 
könnyen szétcsúsznak, ingatag rajta a járás és 
bizonytalan a kartámasz. A tatami szeletek nem 
csúsznak olyan könnyen szét az önsúlyuk és 
csúszásgátló bevonatuk miatt. A keményebb 
szőnyegfelületen könnyebb koordinálni a 
mozgást, és ha elsajátítottuk az esést, akkor nem 
is ütjük meg magunkat.

Egy újabb fogalomhoz értünk, az eséshez. 
Ez a nagy puffanás. Egyelőre azt tartom az egyik 
legfontosabb feladatomnak, hogy a tanulók 
megtanuljanak helyesen esni. Nincs olyan em
ber, aki ne esett volna már el. A felnőttek 
elfelejtik azt az ösztönös talajra érkezést, amit 
kisgyermek korban elsajátítottak. Egy ilyen 
esésnek súlyos (agyrázkódás, koponyasérülés, 
törés, ficam, zúzódás), esetleg maradandó vagy

Pillanatkép az edzésről

végzetes következményei is lehetnek. Más 
sportágakban (labdarúgás, röplabda, kézilabda, 
torna, lovassport, motorsport, ejtőernyőzés, stb.) 
is ki vannak téve a sportolók a nagy eséseknek, 
zuhanásoknak. így nálunk a ju
része - a fokozatosság elvének betartásával - a 
helyesen végrehajtott esések, gurulások gyakor
lása.

De még mindig nem tudjuk, hogy mi is az 
a judo,mióta létezik, és vajon ütnek, rúgnak,

37



Mindennapjaink

esetleg harapnak is? A judo önvédelmi jellegű, 
egyéni küzdősport, letisztult sportág. Célja a 
szabály adta lehetőségek segítségével az ellenfél 
dobása, leszorítása, fojtása vagy karjának 
feszítése a győzelem érdekében. A lehető 
legkisebb, de ugyanakkor legcélszerűbb erő
kifejtéssel akár a lehető legnehezebb, legerősebb 
ellenfél legyőzése. Egy küzdelemnél teljes értékű 
győzelemről beszélünk, ha a judoka nagy ívű 
dobást hajt végre úgy, hogy az ellenfele a hátára 
esik, vagy ha az ellenfele fojtás, karfeszítés 
hatására feladja (“ lekopogja”) a küzdelmet, 
illetve 25 másodpercig az ellenfelet hanyatt 
fekvésben tartva a talajhoz szorítja. Minden 
egyéb győzelem az akciók sikeres végrehajtására 
kapott pontozáson, bírói döntésen alapul. 
Felnőtteknél egy küzdelem menetideje 5 perc, 
ha nincs közben teljes értékű győzelem ( ).
Tehát rúgások, ütések, harapások, arcba nyúlások 
nincsenek, csak szigorú  szabályok által

Horváth Valentin és Dorinán Péter akció 
közben

meghatározott dobások, fojtások, karfeszítések 
és leszorítások. Ezeket csak sok gyakorlással, 
rendszeres edzésmunkával lehet elsajátítani, és 
így olyan szintre juthatunk, hogy küzdelem 
közben a másik pillanatnyi figyelemkihagyását 
kihasználva, az ellenfelet “becsapva” alkalmazni 
tudjuk a tanult technikákat. Itt hívom fel a 
figyelmet, hogy az edzőpartnerre vigyázni kell, 
mert ha megsérül, akkor nem tudunk kivel 
edzeni. J u d o zn i egyedül nem lehet.

A judo a maga körülbelül 120 éves múlt

jával nem is annyira régi, mint hinnénk. A 
megalapítója, Jigoro Kano 1860-ban született 
Japánban. Ebben az időben Japán jelentős 
társadalmi változásokon ment keresztül. A 
feudalista közigazgatás eltörlésével az emberek 
figyelme a “civilizált nyugat” , Amerika és 
Európa felé fordult. így a régi hagyományokkal 
együtt a harcművészetek különböző fajtái is 
feledésbe merültek. Az alig 18 esztendős Jigoro 
Kano elkezdett foglalkozni a harcművészetekkel, 
megismerkedett a leghíresebb iskolák techni
kájával. A különböző stílusokból átvette a 
leghasznosabb ismereteket, és kihagyta belőlük, 
ami haszontalan, vagy a testi épségre veszélyes. 
Kidolgozta az esésrendszert, ezzel minimálisra 
csökkentette  a dobások sérülésveszélyét. 
Megalkotta a saját iskoláját, a amelyet az 
erre a célra létrehozott Kodokan Intézetben 
oktatott. Ezzel a névvel elhatárolta magát a többi 
iskolától, amelyeknek ebben az időben igen rossz

Sebestyén Ádám és Bcrcncsik Szabolcs 
párharca

hírük volt. (Sokan megsérültek az edzéseken, 
mások verekedéseket provokáltak az utcán.) 
Jigoro Kano célja - a harcművészetek életre 
keltésén és a japán emberek testedzésén kívül - 
magasabb dimenziókba emelkedett. A judot az 
akkori többi harcm űvészeti iskolától az is 
megkülönböztette, hogy nem csupán a fizikai, 
hanem a szellemi képzésre is nagy hangsúlyt 
fektetett. Az ókori görögök “ ” (ép
testben ép lélek) eszméjére gondolt. Vallotta, 
hogy a “ju d o  egész szelleme az igazságosság
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alapján áll! Az igazságtalansággal teljesen 
összeegyeztethetetlen.” Ezek alapján nem 
csoda, ha a judo a japán iskolai testnevelés 
kötelező tananyaga lett. hazájában
nagy tiszteletnek örvendett. Erre példa, hogy 
még az 1938-ban bekövetkezett halála után is 
Funakoshi mester, a ( s) karate meg
alapítója, valahányszor elhaladt a előtt
akár autóban, akár villamoson, mindig meghajolt 
Jigoro Kanoirodája irányába. A judo az 1964- 
es Tokyóban rendezett olimpián mint bemutató 
sportág szerepelt, 1972-ben Münchenben már 
teljes jogú egyéni küzdősportként rendezték meg 
a találkozókat.

Magyarországra 1906-ban érkezett egy 
japán mester Jigoro Kano professzor meg
bízásából, hogy népszerűsítse a Hatvan

Az edzésre járók egy csoportja

tanulóval kezdte az oktatást, de a nagy fe
gyelmet, szorgalm at és kitartást igénylő 
foglalkozásokról sorra elmaradtak a tanít
ványok. Három hónap után már csak négy tanuló 
volt az edzésen. A japán mester meg is jegyezte, 
hogy a magyar fiatalokban nincs elég kitartás, 
és emiatt elképzelhetőnek tartja, hogy nem fog 
elterjedni Magyarországon a judo. Iskolánkban 
is kevesen járnak (7-14 tanuló) edzésre. A 
leglelkesebbek: UjváryFlóra 9.d, 
Szabolcs 9.b, Horváth Valentin 11 .d és Gál István 
12.b.

Hazánkban a judo törzsanyaga beépült a

nemzeti alaptantervbe, majd a kerettantervbe (1 - 
12. évfolyam). Ennek a követelménynek az 
ismeretében oktatom a tanítványaimat. Nagy 
hangsúlyt fektetek az általános erő, állóképesség 
és ügyesség fejlesztésére is. A judotechnikák 
egymásra épülnek. Az egyes technikák be
gyakorlása során is figyelembe veszem az 
egymásra épülést és a fokozatosságot, (pl.: 
rávezető gyakorlatok társ nélkül; rávezető 
gyakorlatok társsal; a dobás gyakorlása ledobás 
nélkül; ledobás állásból; ledobás egyenes vonalú 
m ozgásból; ledobás kötetlen m ozgásból; 
e llenállás nélkül; kis e llenállássa l; nagy 
ellenállással). Sajnos nem mindenkinek van 
judogija (edzőruhája), ezért a tanított technikákat 
is úgy kell megválogatnom, hogy mindenki 
végre tudja hajtani azokat.

Akik vállalják az. edzéseket, azoknak nem 
csak a technikákat kell elsajátítaniuk. A dójában 
(edzőteremben) való viselkedés és higiéniai 
elvárások jellemformáló hatásúak. A judo 
maga az udvariasság. A japán szülő elsősorban 
azért viszi gyermekét edzésre, hogy ott meg
neveljék. udvariasságra, tiszteletre tanítsák. Az 
edzőruhának mindig tisztának kell lennie. A 
tanuló csak tiszta lábbal léphet a szőnyegre, és a 
körmeit rövidre kell vágnia. Mindenkinek meg 
kell tanulni, hogy a tatamin mezítláb, a tatamin 
kívül csak papucsban szabad közlekedni. A 
szőnyeg tisztaságára nagyon kell ügyelni, 
nehogy valamilyen fertőzést elkapjunk.

A terembe lépve meghajlunk, távozáskor 
ugyancsak. Ez a tiszteletadás a dójának szól 
illetve a dojovalamennyi létrehozójának. A 
m eghajlással áldozunk a sportág m egala
pítójának, Jigoro Kano nagymester emlékének, 
valam int gondolatban üdvözöljük a világ 
bármely táján az abban a pillanatban gyakorló 
összes judokát. A tatamira lépve és arról lelépve 
is meg kell hajolni. Az edzőteremben szigorú 
rendnek, fegyelemnek kell uralkodnia. A 
gyakorlás alatt csak kivételes esetben szabad 
beszélni, és csakis a gyakorlattal kapcsolatban. 
A judokának nem szabad az előírt gyakorlatot 
engedély nélkül megszakítani, más gyakorlatot 
kezdeni, vagy a tatamit elhagyni. Az a judoka, 
aki éppen nem tud gyakorolni, a tatami szélén
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állva, vagy japán ülésben vagy
törökülésben figyelje a többiek munkáját. Ha az 
oktató magyaráz, a tanulók állva vagy külön 
utasításra japánülésben vagy törökülésben 
figyelik. A tatamin kinyújtott lábbal ülni vagy 
lefeküdni nagyfokú udvariatlanság. A judoka 
minden gyakorlata előtt és után meghajol a 
partnere felé. A judo gyakorlatait egyedül 
végezni lehetetlen. Szükség van a gyakorló 
társra. Ezért a judoka egy meghajlással mintegy 
felkéri társát a közös munkára. A gyakorlat végén 
pedig a rei (meghajlás) értelme: köszönöm. A

tanuló meghajlással fejezi ki köszönetét, hogy 
társa magát nem kímélve fáradságos munkával, 
türelmesen, sőt a sérülés veszélyét is vállalva 
hozzájárult ahhoz, hogy ő magasabb szintre 
fejleszthesse képességeit.

Köszönöm az iskola vezetésének, hogy 
lehetővé tette az edzéseket, a testnevelésszakos 
kollégáknak, hogy pozitívan álltak hozzá ezen 
új edzéslehetőséghez és segítették a munkámat, 
valamint a diákoknak, hogy a tatamikat nem 
tették használhatatlanná.

A kataguruma (emelő válldobás) csak 
haladóknak ajánlott.

Az urange (hajítás) a legnehezebb dobások 
közé tartozik.

A tomoenage (fejcnátdobás) az akciófilekből 
is ismert,
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Európa és az iszlám

Dr Engelbert István

2004. május 10. 
és 14. között Bajor
országban a Tempus 
Közalapítvány és az 
Európa Tanács 
közrem űködésével 
vettem  részt az 
„Akademie für Poli- 
tische Bildung” és az 
„A kadem ie für 
L ehrerfortb ildung  
und Personal- 
führiing” intézetek 

pedagógus-továbbképzési szem inárium án, 
amelynek témája Európa és az iszlám kapcsolata 
volt. A részvétel lehetőségét pályázati úton 
nyertem el. A szeminárium német nyelven folyt. 
Harminc pedagógus vett részt rajta, akik közül 
hárm an külfö ldrő l érkeztünk: két görög 
kolléganő -  Görögországból illetve Ciprusról -  
és jómagam.

A tanártovábbképző program alapvetően az 
iszlám és az európai, keresztény kultúra közötti 
kapcsolatokra koncentrált, kiemelve, hogy a 
mohamedán vallási!, identitású, elsősorban török 
származású emberek beilleszkedése, integrálása 
a német (keresztény) gyökerű társadalomba 
napjaink egyik fontos feladata. Ebben a 
pedagógusoknak kiemelt feladatuk van.

Németországban napjainkban több mint 
három millió török él, elsősorban az ország 
nyugati részén, illetve a nagyvárosokban. A 
hatvanas-hetvenes években érkeztek törökök az 
akkori NSZK területére kimondottan munka- 
vállalás céljából. Felmerül a kérdés, vajon miért 
napjainkban probléma a törökök integrációja a 
német társadalomba? Mára az egykori beván
dorlók gyermekei felnőttek, Németországban 
jártak-járnak iskolába. A törökök számaránya ma 
már egész magas, és -  elmondások alapján -  
integrációs hajlandóságuk kicsi más beván
dorlókhoz képest. (Itt példaként említették az 
olaszok és lengyelek mellett a magyarokat.) 
Problémák vannak a török származású diákok
kal, mert rossz a német nyelvismeretük, emiatt 
a tanulmányi eredményeik is gyengék. Gond az 
is, hogy egészen eltérő a mentalitásuk a német

kortársaikhoz képest, magatartásuk idegen a 
német környezetben.

Külön problémaként jelentkezik a nők 
helyzete a német társadalomban. A mohamedán 
nők -  a hagyományaik miatt -  nem dolgoznak, 
háztartásbeliek. Ez azonban azzal a követ
kezménnyel jár, hogy elszigetelten élnek a német 
társadalomban, a német nyelvet sem tanulják 
meg, ezáltal beilleszkedésük sem lehetséges.

Hogy mi a m egoldás? Ha egy szóban 
akarom összefoglalni: az oktatás! Kiemelten 
fontos a nyelvoktatás a török fiataloknak, ezen 
belül is a differenciált -  a nyelvtudás szintjét 
figyelem be vevő -  nyelvoktatás! H iszen 
megfelelő német tudás híján, a török fiatalok 
munkavállalása, továbbképzése szinte lehe
tetlen! Emellett fontos a mohamedán vallás- 
oktatás feltételeinek biztosítása, akár iskolai 
keretek között, akár azon kívül. Az integrációhoz 
ugyanis nélkülözhetetlen az identitás megőrzése! 
Ebben k iem elt szerepe van az állam nak, 
amelynek az oktatáshoz szükséges anyagi 
erőforrásokat biztosítania kell!

Terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges 
mindazt leírni, hogy milyen élményekkel, új 
információkkal gazdagodtam az öt nap alatt, 
ezért csak néhány fontos tanulságot emelek ki.

Nagyon érdekes előadást hallhattam Nevfel 
Ali Cumart, török származású, Németországban 
élő valláskutatótól, aki az iszlám vallás és az 
ember viszonyáról, a Koránról és az iszlám 
előírásairól beszélt. Az iszlám nem csak vallás, 
ennél jóval több. Meglátása szerint: a moha
medán vallás sokkal inkább befolyásolja az 
emberek mindennapi életét, mint az európai 
keresztény emberét. Az iszlám hit nagyon 
sokszínű, és teljesen más Szaúd-Arábiában, mint 
Törökországban vagy éppen Iránban. Elmondta, 
hogy a Korán is- a keresztény hithez hasonlóan 
-  tiltja a gyilkosságot, az öngyilkosságot és így, 
természetesen, a terrorcselekményeket is. A 
napjainkban sokat em legetett „dzsihád” is 
rosszul értelmezett, korántsem a keresztények 
elleni harcot jelenti a Korán szerint, sokkal 
inkább a „Allah útján tett helyes tevékenységet”, 
tt k iem elte, hogy az afganisztáni Talibán 
tagjainak 90 %-a analfabéta!
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Nagyon izgalmas volt a török származású, 
de szintén Németországban élő Dr. Tülin Güvenc 
Mecilioglu előadása a nők helyzetéről az iszlám 
vallásban. A nők helyzete a m oham edán 
országokban -  hasonlóan a valláshoz -  sokszínű, 
nem tudunk általánosítani. Meghatározza az 
adott ország társadalm i-po litika i háttere, 
fejlettsége. Az európai ember napjainkban azt 
gondolja, hogy a férfi értékesebb Allah számára, 
mint a nő. A Korán azonban eredendően nem 
tesz különbséget nő és férfi között, ugyanazokat 
az előírásokat kell megtartania nőnek és férfinak 
egyaránt. Ha különbséget tesz, az a biológiai 
különbözőségből ered csupán. Az azonban tény, 
hogy más a helyzete a férfinak és a nőnek 
napjainkban a m oham edán vallású  tá rsa 
dalmakban. A különbség abból fakad, hogy 
egészen más a nő és a férfi feladata a családban. 
Hangsúlyozta, az iszlám társadalmakban nagyon 
fontos szerepe van a családnak és az anyának!

Kiemelten szóltak a fejkendőviseletről az 
előadók: „Ha megkérdezünk 10 mohamedán nőt,

Az első bajorországi mecset Launingenbcn.

miért hord fejkendőt, akkor valószínűleg 10 
különféle választ kapunk!” Többségében az 
egyéni világképből adódik, ki m iért hord 
fejkendőt. Mecilioglu asszony kiemelte, hogy a 
nők Törökországban már egyáltalán nincsenek 
kizárva a társadalmi életből. Arányaiban több nő 
dolgozik például tudományos területen, mint 
Németországban. Főleg a nagyvárosokban a nők 
egyre inkább európai módon gondolkodnak, 
öltözködnek, érdeklődnek a politikai és társa
dalmi folyamatok iránt. Ugyanakkor elmondta, 
hogy vidéken, a falvakban más a helyzet. 
Gyakran a fejletlen infrastruktúra akadályozza 
azt, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, és egy 
modernebb, nyitottabb társadalom alakuljon ki 
az elmaradott térségekben. Kiemelte: „Török
ország példa lehet más iszlám vallású államnak 
a reform ok tekintetében!” Ugyanakkor az 
„iszlamizmus” napjainkban erősödik a török 
társadalomban, amit az is segít, hogy a valláshoz 
erősen kötődő párt van je len leg  hatalmon 
Törökországban. A fejkendő viseletének kérdése 
például napjainkban is erőteljesen polarizálja a 
török társadalmat, ami a konzervatív iszlám 
pártok és politika szimbóluma. (A fejkendő 
viselete Törökországban az állami iskolákban 
tilos, magániskolákban azonban nem!)

Nagyon érdekes előadást tartott Dr. Günther 
Schmid, a berlini kancelláriai hivatal biztonság- 
politikai tanácsadója. Felhívta a figyelmet, hogy 
különbséget kell tenni az iszlám vallás és az 
iszlam izm us mint vallási alapú, politikai 
ideológia között. Az iszlám szélsőséges irány
zatok (fundamentalizmus) megjelenése tulaj
donképpen egyfajta válasz a globalizációra, a 
társadalmi-politikai változásokra. Elemezte, 
hogy milyen tényezők je llem zik  napjaink 
terrorizmusát, miben különbözik a korábbi 
évtizedek (hagyományos) terrorizmusától. Az 
iszlám fundam entalizm us nem ismeri el a 
pluralizmust, csak egyetlen igazságot, a sajátját 
és azt hirdeti. Igyekszik félelm et, bizony
talanságérzetet kelteni. Egy a múltba vissza
tekintő vallási alapú rendszert akar m eg
teremteni, mindehhez azonban a modern világ 
vívmányait is felhasználja: például számítógépes 
hálózatokat, videofelvételeket, modern fegy
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vereket. Stratégiájának része az amerikai és 
nemzetközi szervezetek elleni fellépés. Eszak- 
Amerikában és Európában kiemelt célja az 
infrastruktúra elpusztítása, gyakran az emberek 
ellátását lehetővé tevő alapvető -  energia-, 
távközlési és közlekedési-rendszerek elpusz
títása. A terrorszervezetek gyakran valamely 
kiemelt szimbolikus cél ellen támadnak (World 
Trade C enter), és céljuk egy adott térség 
„kollektív tudatának” megsemmisítése.

Az utolsó napon -  május 14-én -  csopor
tokban do lgoztunk. Én egy „nem zetközi 
csoportba” kerültem, amelyben a görög, a ciprusi 
és egy bajor kolléganő is részt vett. A csoport- 
munka során megpróbáltuk összefoglalni, hogy 
milyen tapasztalatokat szereztünk a szem i
náriumon, és ezeket hogyan tudjuk hasznosítani 
a munkánk során. Mély nyomokat hagytak 
bennem a görög kolléganők által elmondottak. 
A „közös történelmi múlt miatt” természetesen 
egészen másképpen vélekednek a törökökről, 
mint a németek vagy mint mi magyarok. Nagyon 
hasznos információkat szereztem például arról,

hogy a nemrégiben lezajlott népszavazáson a 
ciprusi görögök miért nem szavazták meg az 
ENSZ által kidolgozott újraegyesítési tervet, 
amivel lehetővé vált volna, hogy a szigetország 
északi (török) és déli (görög) részei újra egy 
államot alkossanak és együtt lépjenek az Európai 
Unióba. (A ciprusi görögök nagy része fél egy 
esetleges török (kontinentális) támadástól, és 
attól is tartanak, hogy az újraegyesített országban 
nekik kell az elmaradott északi rész fejlesztését 
megfizetni!)

A Bajorországban eltöltött napok nagyon 
hasznosan teltek számomra. Rengeteg infor
mációhoz, adathoz, tapasztalathoz jutottam, 
amelyeket hasznosítani tudok az oktató-nevelő 
munkám során. A nagyon segítőkész német 
kollégákkal beszélgetve megismerkedhettem 
közelebbről a német oktatási rendszerrel, 
problémáival, a német kollégák gondolataival, 
ismereteikkel Magyarországról.

Itt is szeretném megköszönni a német 
szakos kollégáknak, hogy utam előkészítésében 
önzetlenül segédkeztek!
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Élményeim a 2004-es olvasótáborral kapcsolatban
Komárnó, Po

zsony, Dévény, Ga- 
lánta, Zólyom, Los
onc, Alsósztregova, 
végül Salgóbánya... 
Felsorolni is nehéz, 
hogy mennyi helyen 
jártunk és mennyi 
kulturális élmény ért 
bennünket röpke 10 
nap alatt.

Hihetetlen, mi
lyen felfokozott izga- 

Bakos Zsuzsanna lommal vártam ezt a
tábort, a tábort, aho

vá előző évben már majdnem eljutottam, de aztán 
a sors, úgymond, közbeszólt. Már az elindulás 
előtt felvettem a kapcsolatot pár táborozóval a 
drótposta segítségével; nem mindenki válaszolt, 
de azért én nem keseredtem el. Külön öröm volt 
az, hogy már a tábort megelőző héten talál
kozhattam a nógrádiakkal, hiszen két műsor 
lebonyolítását is meg kellett beszélnünk. Már 
akkor úgy éreztem, hogy igen, itt a helyem, 
tudtam, hogy én is képes vagyok hatékonyan 
dolgozni egy ilyen jellegű közösségi munkában. 
Term észetesen elsők között je len tkeztem  
táborvezetőnk, Gyetvainé Szorcsik Angéla azon 
felkérésére, hogy közösen fogadjuk az erdélyi 
és a vajdasági résztvevőket. Nem baj, ha néha 
hajtja a kíváncsiság az embert. Közben buzgón 
küldtem a leveleket a Kárpát-medence külön
böző pontjaira, de egy nap az a szomorú levél 
érkezett, hogy egy nappal később indulunk.

Végül is jú liu s  7-én reggel 6:30-kor 
kerekedtünk föl. A koránkelés egyáltalán nem 
az erősségem , főleg nem nyáron, de most 
valahogy nem esett nehezemre. Ágival, iskolai 
barátnőmmel már a buszon is a sok szimpatikus 
arcot pásztáztuk, és örültünk, hogy olyan 
em berekkel leszünk körbevéve 10 napon 
keresztül, akik hasonló érdeklődésűek, mint mi. 
Sajnos a buszozás nem telt valami fényesen, 
mindketten eléggé szédültünk. De túléltük... 
Tudtuk azt is, hogy nehéz napok állnak előttünk; 
tele utazással, pakolással, mégis szükség volt 
ezekre a napokr a, hogy tapasztalatot, élményeket 
szerezzünk, bebarangoljunk olyan tájakat, ahová

nem minden nap jutunk el. Mire is emlékszem 
ebből a négy napból? Szinte mindenre. Annál is 
inkább, mivel a napi alvásadagom 4-5 óra között 
mozgott. Este mindig elhatároztam, hogy jól van, 
most már megyek aludni, reggel pedig szidtam 
magamat, amiért hajnali 3-kor feküdtem le, és 
karikás szemmel bámultam magam a tükörben.

Komárnóban és Pozsonyban is csatlakoztak 
a táborhoz, amely a kultúrtörténeti barangolás 
végére jó  kis csapattá  rázódott össze. 
K om árnóban m egtekin tettünk  egy Jókai- 
kiáiIítást, a vár rom jait és a D una-partot. 
Ebédünket Dunaszerdahelyen fogyasztottuk el,

amely egy ipari város és mint olyan, nem sok 
nevezetessége van. Az éjszakát Somorján 
töltöttük, de előtte a Fórum Intézetben Lanstyák 
István nyelvész tarto tt előadást a magyar 
nyelvről és a magyar nyelvnek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről, valamint a többi 
nyelvhez való viszonyáról. Rávilágított, hogy 
hiába olyan színes Európa nyelvi palettája, 
Afrika megelőzi a rengeteg törzsi nyelvével, 
amelyek között létezik olyan, amelyet csak pár 
ezren beszélnek. Utána a Kicsi Hang Duó adott 
egy kisebb koncertet. Két tagja, egy fiatalember 
és egy lány, magyar verseket zenésítenek meg. 
Számomra fantasztikus volt pl. kedvenc költőm, 
Ady Endre A föl-földobott kő című versét az ő 
zenei előadásukban hallan i, jó  volt ilyen 
hatalm as szeretetet fölfedezni a két fiatal 
szívében. Szép élmény. Köszönet érte.

Már ezen az estén megkezdtük a nagy- 
csoportos foglalkozásokat, szakmai tábor
vezetőnk, Rabec István irányításával, a somorjai 
ebédlőteremben. Bizalomfejlesztő játékokat
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játszottunk, és egy cetlin összegyűjtöttük, hogy 
mik az elvárásaink a táborral szemben, mi az, 
amit magunkkal szeretnénk vinni. Egy mosolyt, 
egy kellemes emléket vagy a másik elismerő 
pillantását? Megalakultak a kiscsoportok is, de 
bizonyos kritériumoknak meg kellett felelnünk, 
pl. az egymást jól ismerők nem kerülhettek egy 
csoportba, és minden országot kellett egy-egy 
résztvevőnek képviselnie. Kiscsoportvezetőnk 
kilétét még nem fedték fel előttünk.

Másnap Pozsony következett. 1804-ben itt 
kötött békét Napóleon császár és I. Ferenc. A 
régi Magyarországon itt zajlottak a reform
országgyűlések, 1825-ben itt ajánlotta fel 
Széchenyi István egyévi jövedelmét a Tudo
mányos Akadémia megalapítására. Műemlé
kekben gazdag az óváros, amelyet a töröknek 
már nem sikerült lerombolnia, hiszen csak 
Győrig, Érsekújvárig jutott el. így részt vettünk 
egy m üem lékvadászaton is, amelyet egyik 
társunk szervezett. Furcsa volt ezt a várost mint 
szlovák fővárost megismerni, hiszen annyi 
mindent tanultam Pozsonyról, és ez mind a 
magyar történelemhez kapcsolódik. Ámulatba 
ejtett a pozsonyi vár szépsége, de ugyanezt a 
szlovák parlamentről nem mondhatom el. A 
miénket szebbnek tartom. A Magyar Kultúra 
Múzeumában Grendel Lajos felvidéki íróval 
találkoztunk, aki m egajándékozott m inket 
különböző kiadványokkal.

Ez a kirándulás tetszett a legjobban, a nap 
végén csak azt sajnáltam , hogy képeslapot 
elfelejtettem venni, pedig lépten-nyomon kis 
bódékba botlottunk. Viszont felfedeztem egy 
szlovák „különlegességet”, amelyről addig soha

nem hallottam. Ez a kofola. Kinézetre olyan, 
mint a kóla, de az íze más. Mint sokan magyar- 
országiak, én is meg akartam kóstolni, rendeltem 
is belőle 5 dl-t. Utána kicsit furcsán éreztem 
magam... A dévényi vár felülmúlta a várako
zásaimat. A várjáték során én a magyarok oldalán 
„harcoltam”, csapatunknak egy kettős kereszt 
volt a jele, míg az ellenfélnek, a törököknek egy 
hold. Megmérettettük magunkat tudásunkban, 
erőnkben és ügyességünkben. Mondanom sem 
kell, fényes győzelmet arattunk, és Bastürk 
személyében egy kiváló harcost is fogságba 
ejtettünk. Ez így viccesen hangzik, de mi jót 
szórakoztunk az egészen. Főleg, hogy utána meg 
kellett írnunk a „csata” krónikáját. Mikor később, 
Salgóbányán, az egyik táborlakó felolvasta az 
agyszülem ényt, m indenki hasát fogta 
nevettében.

Szencen, Galántán és Érsekújváron is 
átestünk koszorúzásokon; mindenhol nagyon 
kedvesek voltak hozzánk. Szencen Szenczi 
M olnár A lbert szobrát koszorúztuk  meg, 
Galántán Kodály Zoltánét, Érsekújváron Kassák 
Lajosét. A nap rossz oldala az volt, hogy 
borzasztóan megfájdult a torkom, és míg a 
többiek többgombócos fagyijukat nyalhatták, én 
legfeljebb a gyógyszertár felé kacsintgathattam. 
Este Nagykürtösön volt egy kis bonyodalom a 
szállás körül, nem mindenki azzal aludt egy 
szobában, akivel szeretett volna, de én nem 
panaszkodhattam. Igaz, nem sokat pihentem, 
mindenki mindenkivel beszélgetett, kétség- 
beesetten próbáltuk megismerni egymást. Szó 
szerint. Legjobban a liftezést élveztem a 3. és a
8. emelet között.

Már Pozsonyban megindították, de ezen a 
napon vett lendületet a parlam enti já ték . 
Megválasztottuk a három tanácstagot (Emesét, 
Dórit és Danit), akik megszavazták, hogy mely 
bizottságok kapnak majd zsetonokat. Végül hat 
bizottság került be a „parlamentbe”: a SZIA 
(Szórakozást Indítványozó A lapítvány), a 
kulturális, a nyelvi, a sport és egészségügyi, a 
jótékonysági és a szeretetbizottság. Utóbbi kettő 
a későbbiek folyamán koalícióra lépett egy
mással. Mi, kiscsoporttagok már a pályázatokon 
törhettük a fejünket.

Utazásunk utolsó napját a zólyomi várban
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kezdtük, ahol a hatalmas termekben gyönyörű 
festményeket néztünk meg. Itt született Balassi 
Bálint, és az ö tiszteletére egy emlékműsort 
hallgattunk meg a szécsényi lányok előadásában. 
Ezután délre vettük utunkat; Losoncon Kármán 
József, XVIII. századi írónak tisztelegtünk, majd 
továbbmentünk Alsósztregova felé, a Madách 
Imre-kúriához. A kiállítás ennek ellenére Balassi 
Bálint életútját követte nyomon. Füleken három 
új barátommal róttuk az utcákat, hogy találjunk 
egy vecierka-t (röviden csak vecso), így újból 
megízlelhettem a kofolát, de most óvatosabban 
bántam a mennyiséggel...

Már vártam  a határátkelést. Félre ne 
értsenek, szeretem  a Felvidéket, tetszett a 
hegyvidéki táj, és egy napnál többet még soha 
nem tartózkodtam ott, valami mégis húzott 
haza... Boldog voltam, hiszen tudtam, hogy 
Nógrád megyében otthon vagyok. Ez azt is 
jelentette, hogy véget ér a négynapos buszozás, 
az egyik kollégiumba be, a másik várból ki. A 
tábor nyugodtabb része vette kezdetét. Sok 
mindent hoztam magammal Szlovákiából, de 
szlovák „nyelvtudásom at” nemigen gyara- 
pítottam. Olyan szavak ragadtak meg, mint 
’vypredaj’ (végkiárusítás), hiszen mindenhol ezt 
láttam; vagy ’mamtya rád’ (szeretlek), ’jablkó’ 
(alma). Elnézést kérek, ha valaki megbot- 
ránkozik, de a szavak helyesírását nem tudom.

Mindenképpen megkönnyebbültem, mert 
bőröndnyi ruhámat egy szekrényben tudhattam, 
és örültem, hogy hat napon keresztül ugyanabban 
az ágyban hajthatom álomra a fejemet, a 207-es 
szobában. A társaságot az első és második 
emeleten szállásolták el, nagycsoportos fog
lalkozásainkat a nagyteremben tartottuk, a 
kiscsoportos foglalkozásokat pedig vagy itt, vagy 
a konferenciateremben, jó idő esetén esetleg a 
tornateremben vagy az udvaron. Étkezéseink 
elein te  egy ebédlő terem ben, később egy 
étteremben történtek. Salgóbányán számos 
játékot folytattunk, amelyek még az első nap 
indultak meg. Eddig nem említettem a cetlizést, 
pedig ez végigkísérte a tábor életét. A cetlizés 
felelőse minden este kiosztotta a cetliket, 
amelyre véleményünket kellett felírni az adott 
napról: pl. mi az, ami elnyerte a tetszésemet, mi 
nem, illetve üzenni is lehetett a vezetésnek vagy

a táborlakóknak. A reggelinél vagy a nagy- 
csoportos foglalkozáson aztán a felelős fel
olvasta ezeket a kis szösszeneteket.

Az Angyalka-Bárányka játékról is szólnom 
kell. mert nekem ez volt a kedvencem. Nagy
kürtösön mindenki kihúzta egy társának a nevét, 
és az illetőnek az lett a báránykája. A báránykáról 
minden nap gondoskodni kellett, kis aján
dékokkal vagy üzenetekkel kedveskedni, amiket 
a nagyteremben felakasztott üzenőfalon kellett 
elhelyezni. Természetesen mindenkinek volt 
báránykája is, akinek a kilétét csak a tábor utolsó 
napján lehetett megtudni. Működött egy tábori 
könyvtár is, ahonnan könyveket, CD-ket 
kölcsönözhettünk.

A tábor menetrendje a következő volt: 
reggel 7:30-kor ébresztő, utána 8:00-kor reggeli, 
9:00-től délig pedig nagycsoportos foglal
kozásokat tartottunk. Itt először mindig a 
táborvezető vázolta a napirendet, illetve, ha 
voltak kérések, kérdések, akkor hozzá for
dulhattunk. U tána a legfontosabb emberi 
értékekről beszélgettünk, a szakmai táborvezető 
által kijelölt feladatokat oldottuk meg, általában 
kiscsoportban. Ekkor derült ki, hogy melyik 
kiscsoportot ki irányítja majd. Az én kis
csoportom  a III. k iscsoport volt, vezetője 
Oravecz Péter, mentora pedig Nagy Krisztina 
lett. Az I. kiscsoportot Jakab Gabriella és Bartus 
Zoltán, a II. kiscsoportot Drevenka Edit és Farkas 
G abriella vezette. Bevallom  őszintén , én 
leginkább a nagycsoportos foglalkozásokat 
szerettem, hiszen ekkor mindannyian együtt 
voltunk.

Egyik nap ennek a keretében az Ötödik
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pecsét című filmet néztük meg, utána pedig egy 
bírósági tárgyalást rendeztünk, amely azt volt 
hivatott eldönteni, hogy a film főszereplője, 
Gyurica Miklós bünös-e vagy ártatlan abban, 
hogy pofon ütött egy, a nyilasok által elítélt férfit, 
aki felrobbantott egy fegyverraktárat. Itt a 
táborozok három részre oszlottak: a védelem és 
a vád képviselőire, illetve az esküdtszékre. Végül 
megállapodtunk, hogy egyértelműen nem lehet 
elítélni Gyuricát, mivel otthon árva kisgyer
mekekről gondoskodott.

Ez és még számtalan lehetőség adódott arra, 
hogy kifejtsük vélem ényünket, vagy hogy 
megvédj ük igazunkat. A nagycsoportos fog
lalkozás után ebédeltünk, majd három óra 
szabadidőt kaptunk. Ezalatt lehetett gyöngyöt 
fűzni, szobát takarítani, pihenni, pályázatot írni 
a bizottságokhoz, a tornateremben focizni és még 
sok minden mást. Egyik nap jómagam három 
társammal a közeli Salgó várához másztam fel, 
ahonnan gyönyörű a kilátás, látni Salgótarján 
nagy részét, a Kékest, a Galyatetőt, Somos
kőújfalut és a Somoskői várat is. Nagyon jólesett 
ez a kis túrázás. M ásnap ugyanezt az utat 
megtettem egy nagyobb csoporttal is.

15:30-tól 18:00-ig zajlottak a kiscsoportos 
foglalkozások, ahol tíz-tizenkettes létszámban 
játszottunk, különböző témákat tárgyaltunk meg, 
így egyre jobban  m egism ertük egym ást. 
Előkerültek erkölcsi kérdések, illetve a hit és az

együttm űködés kérdésköre. Bár k is 
csoportvezetőm szerint minden szigorú titoknak 
minősül, ami ott elhangzott, de annyit azért 
elárulhatok, hogy nekem a „vakvezetés” tetszett 
a legjobban. Tíz percre mi is vakokká váltunk,

és a társunk vezetett bennünket az udvaron 
anélkül, hogy kinyitottuk volna a szemünket. Tíz 
perc után cseréltünk. Számomra hatalmas öröm 
volt, hogy a társam annyira megbízott bennem, 
hogy még futni is merészelt. Ez a játék egyszerre 
bizalmat és önbizalmat is adott. A kiscsoportos 
foglakozás után vacsoráztunk.

Vacsora után jött a vendégváró. Ilyenkor 
neves egyetemi tanárokat hívtak meg, akiket 
először egy-egy dallal vagy verssel köszön
töttünk. Dr. Deme Tamás a tudás megszerzéséről 
és hatalmáról beszélt, vagy inkább beszélgetést 
fo ly tato tt velünk. Pom ogáts Béla, iroda
lomtörténész előadásának a címe Az európai 
irodalom kincsestára volt, míg Pap Gábor, 
m űvészettörténész a magyar m űvészet hat 
alappillérét mutatta be.

Ezek az előadások néha hosszúra nyúltak, 
de nem bántuk, mert az előadók érdekes témákat 
feszegettek, és az előadás végén kérdezhettünk 
is. Az utolsó előtti nap Telek Ervin, addiktológus 
a társadalomról, társadalmi osztályokról, a 
kirekesztettségről tartott egy nagycsoportos

foglalkozást. Egy érdekes játékot játszottunk, 
ami rádöbbentett arra, hogy sokszor mi is 
igazságtalanul viselkedünk a másikkal szemben, 
meg kellett tanulnunk, hogy nem szabad egy 
szem élyt előtérbe helyeznünk, mert azzal 
magunkat és a társainkat is kirekesztjük. Ez 
bizony sok táborlakónak a szemébe könnyet 
csalt.

Minden este a különböző országokból 
érkezett fiatalok egy-egy bemutatkozó estjére 
került sor. A felv idékiek az an tikvitás, a 
vajdaságiak a középkor, a nógrádiak a rene
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szánsz, míg az erdélyiek a polgárság világ- és 
emberképének bemutatását kapták feladatul, és 
mondhatom, hogy mindegyik csoport jól állította 
össze műsorát. A sort, természetszerűleg, a 
felvidékiek kezdték, akik bizony eléggé meg
nevettettek bennünket. Pket hallva úgy éreztem, 
mintha egy ókori görög vígjátékot néznék 
valamelyik híres színházban. A vajdaságiak, 
főleg városuk, Zenta történetére helyezték a 
hangsúlyt, és egyikőjük szép dalokat is énekelt. 
Mi, nógrádiak Mátyás király udvarába vará
zsoltuk a többieket, és szerepünk szerint dallal, 
tánccal, színdarabbal mulattattuk a királyt és 
feleségét, Beatrixot. Végül az erdélyiek zárták a 
bemutatkozó'esteket, akik puliszkával és egy kis 
erdélyi muzsikával leptek meg bennünket.

Bizony nem hittem, hogy ezeknek a szép 
napoknak hamarosan vége szakad, és barátaim 
szétszóródnak a négy égtáj felé. Az utolsó két 
nap minden kiscsoport a zárómüsorával készült, 
éjszakába nyúlóan is. A feladat szerint a 
kiscsoportoknak egy-egy önálló műsort kellett 
elkészítenie, de a három műsornak ugyanakkor 
kerek egészet is kellett alkotnia. Számos ötlet 
felvetődött, de valahogy egyik sem tűnt az 
igazinak. A záróm űsor napján aztán k is
csoportom fölborította az egész addigi műsorát, 
és egy újat próbáltunk kieszelni. Egyetlen 
délutánunk volt rá. Úgy vélem, az előadás(ok) 
elég színvonalasra sikeredett (sikeredtek), 
amelyet a szülők is megtekinthettek. Az én 
kiscsoportom az újjászületést választotta a darab 
fő témájának, amelyet emberi értékekkel is 
igyekeztünk megjeleníteni. Az I. kiscsoport 
darabja némajáték volt, a II. pedig a boldogságot 
kereste egy- egy embertípus megformálásával. 
M indhárom  m űsor eléggé absztrakt volt, 
amelyeket keretbe foglalt egy vers, Nagy László 
Ki viszi át a Szerelmet című rövid költeménye.

Az utolsó nagycsoportos foglalkozás 
legm egrendítőbb részének a v irágátadást 
jelölném meg. Rabec István indította útnak a 
virágot, és kikötötte, hogy mindenki annak adja, 
akit leginkább megkedvelt a 10 nap alatt, és 
akinek a legtöbbet köszönhet. A virág körbejárt, 
és mindenkit érintett. Mindenki pityergett a kis 
réti virágot nyújtva a legkedvesebb barátjának.

Engem is a sírás kerülgetett, de ezúttal ural
kodtam magamon. Az, akitől kaptam és az is, 
akinek a virágot adtam, nagyon közel áll a 
szívemhez, de szívem szerint nem csak egy 
embernek nyújtottam volna a virágot. Sajnos 
választani kellett, pedig én nem akartam. Majd 
egy cetlire mindenki felírta azt, hogy mivel lett 
több ő a tábor alatt, és a cetlit felragasztottuk 
egy kerékre, a kerékre, amely minket jelképez. 
Ezt a kereket ritkán kellett olajozni, szépen 
gurult, és szerintem nem is esett kátyúba. 
Mindannyian egy-egy küllője voltunk a kerék
nek, ahogy körben álltunk és fogtuk egymás 
kezét.

A búcsúzás nagyon fájdalmas volt. Főleg, 
hogy sebtében kellett m egtennünk, mert a 
felvidékiek és vajdaságiak siettek a vonathoz. 
Ahogy kisétáltak a kapun, kitört belőlem a sírás, 
erősnek akartam látszani. Ebben a táborban 
azonban azt is megtanultam, hogyha fáj valami, 
akkor ne rejtsük el, hanem mutassuk meg, és 
akkor embertársaink segíteni tudnak, átemelnek 
a zökkenőkön. De a sírás folytatódott a reggeli 
alatt is, majd akkor tetőzött, mikor az er
délyiektől és a nógrádiaktól búcsúztam el. Ahogy 
hazafelé az autóban ültem, azt kérdezgettem 
magamtól: Úristen, mikor látom őket újra? 
Bízvást állíthatom, hogy egypár társamhoz 
közelebb kerültem 10 nap alatt, mint máshoz 3- 
4 év alatt. Vagy még közelebb. Hiszen annyi 
biztató szót, ölelést és puszit még soha nem 
kaptam , m int am ennyit tő lük , táborozó
társaimtól. Négy nap távlatából még minden 
elevenen él bennem, de hamarosan az egész egy 
szép emlékké halványul.

Köszönöm, hogy ott lehettem veletek.
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Séta a szellem mezején

Utazások

„Olyan ez a tábor, mintha kitágítanák a 
koponyádat -  ettől persze nem leszel okosabb, 
de sokkal több fér bele.”

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár 29 éve szervez táborokat, az utóbbi 
tizenegy évben a Nógrád megyei gimnazisták 
mellé határon túli magyar középiskolásokat is 
meghívnak a továbbfejlesztett, kultúrtörténeti 
barangolással és szem élyiségfejlesztéssel 
megtoldott olvasótáborba, mely már második 
éve hivatalosan az „Útjaink, állomásaink” nevet 
viseli.

„A Kárpát-medence 5-6 országából hívunk 
meg gyerekeket: Szlovénia, Muravidék, Vajda
ság, Kárpátalja stb. A Felvidékről rendszeresen 
vannak vendégeink, ez évben pozsonyi, komá
romi, losonci és füleki gimnazisták a résztvevők” 
magyarázta Gyetvainé Szorcsik Angéla, a tábor 
főszervezője. „Idén nincsenek közöttünk 
kárpátaljaiak, ugyanis nem tudtuk kifizetni a 
vízumot.” folytatta. A tábor ingyenes szokott 
lenni minden gyerek számára, a nógrádiak ennek 
ellenére ebben az évben fizetős vándorai a 
kultúrtörténeti barangolásnak, mert a pályáza
tokból nem jött be számukra a megfelelő összeg.

M inden évben másfelé vándorolnak a 
középiskolások: voltak már a Vajdaságban, 
Horvátországban, Erdélyben, mindenfelé, ahol 
magyarok élnek. Szlovákiában idén járnak 
másodszor. Tulajdonképpen attól kultúrtörténeti 
ez a tábor, hogy valamelyik Kárpát-medencei 
magyar régiónak a magyar vonatkozású emlé
keit, jeles személyiségeihez fűződő helységeit 
keresik fel, s mutatják be a gyerekeknek. „Nem 
titkolt szándékunk, hogy ide elsősorban a magyar 
irodalom és történelem iránt érdeklődő gyereke
ket várjuk. A tábor koncepciója is erre épül, 
minden évben a szépirodalom valamelyik neves 
képviselőjének nyom ába eredünk. Tavaly 
például Madáchcsal és Az ember tragédiájával 
foglalkoztunk a Madách-évforduló kapcsán, idén 
pedig Jókai a fő témánk.” A résztvevőket is 
ezalapján válogatják ki. Emellett még fontos, 
hogy saját környezetükben vállaljanak közösségi 
munkát és szociálisan hátrányos helyzetűek 
legyenek, „nagyon fontos számunkra, hogy ezek 
a gyerekek eljussanak  olyan helyekre is, 
melyekre egyébként sohasem jutnának el”.

A kultúrtörténeti barangolás csupán a tábor

felét képezi, a maradék öt napot Salgóbányán 
töltik a táborozok. Ez lényegében az emésztés 
fázisa, ahol a mindennapos személyiségfejlesztő 
gyakorlatokon, előadásokon kívül az előző öt 
nap ismereteit is feldolgozzák. A foglalkozások 
nyolc-tíz  fős k iscsoportokban  történnek, 
melyeket a csoportvezetők irányítanak, akik 
szinte egész nap a gyerekekkel vannak. „Ha 
nincs intim közösség, az em ber nem tud 
megnyílni, ehhez a munkához pedig feltétlenül 
szükséges, hogy el tudják magukat engedni” -  
világosított fel a szakmai táborvezető, Rabec 
István, aki a táborban folyó pedagógiai munkáért 
és a szakmai kidolgozásért felel. „Én is vezetek 
persze foglalkozást, de ez inkább az érdeklődés 
felkeltésére szolgál, a lényegi munka a kis
csoportokban zajlik.”

De mi is az, hogy önismereti és olvasótábor 
meg személyiségfejlesztés? „Az embernek az 
ugrik be elsőként, hogy könyvektől körülvéve 
ülünk és egész nap húsz dioptriával olvasunk, 
de itt tulajdonképpen kultúrát szerető, értékeket 
hordozó emberek közösségéről van szó, akik 
próbálnak valami értelmessel foglalkozni. Együtt 
vagyunk, gondolatokat cserélünk, s már maga 
az, hogy ott vagy, meghatározó élmény lehet az 
életedben. Hozzá kell azonban tenni, hogy itt 
kemény munka folyik, célunk, hogy a gyerek 
valam ilyen többlette l hagyja el a tábort: 
m űveltségben, hum anizm usban, egyszóval 
személyiségének egészére próbálunk pozitív 
hatást gyakorolni” válaszolta meg kérdésemet 
István. „És attól önismereti ez a tábor, hogy 
ezeket a gyerekeket személyiségükben próbáljuk 
gazdagítani. Nemcsak azzal, hogy ezeket a 
kultúrtörténeti dolgokat végigvesszük velük, a 
személyiségfejlesztést mindig játékosan, az adott 
tábor témájához kapcsolódóan oldjuk meg” 
egészítette ki Angéla „a helyszíneket is, ahol 
jártunk, programokkal próbáljuk megtölteni, így 
maradandó élményt tudunk nyújtani a gyerekek
nek. Fábián Zoltán, akinek hatalmas szerepe volt 
az 1972-es, első magyarországi olvasótábor 
létrejöttében, mondta, hogy az olvasótábor nem 
más, mint egy lélekpendítés”. Ezzel valószínűleg 
az a valamikori táborlakó is egyetértett, aki 
szerint ezt a tábort mindenki számára kötelezővé 
kéne tenni.

Rozbroy Viktor
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Az híres, neves Dévényvárának ostromáról 
és dicsőséges védelmezéséről

Kovács Piroska 
Madách Imre 

Gimnázium tanulója

A 2004-es 
„Ú tja ink , á llom á
saink” olvasótábort 
k u l t ú r t ö r t é n e t i  
barangolással kezd
tük, melynek 3. nap
ján mi, a tábor lakói 
a dévényi várhoz 
látogattunk.

A gyönyörű táj 
ham ar kárpóto lt 
bennünket a kicsit 
hűvösebb időért. 
Bátran mondhatom, 
hogy az elénk táruló 
látvány a két folyó 
t a l á l k o z á s á n á l  

azonnal magával ragadott bennünket. De 
nemcsak a táj, hanem a vár is gyönyörű volt, és 
ahogy a vezetőnk is figyelmeztetett bennünket, 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy itt 
a kövek több száz év titkait őrzik. Bepillantást 
kaphattunk a vár történetébe, melynek keretében 
megtudtuk, hogy soha nem került török kézre. 
És ehhez kapcsolódott a vármonda is, mely így 
szól:

A törökök Ali Ahmed vezetésével be 
akarták venni Dévény várát, de a magyarok 
ellenálltak Dévényi György vezetése alatt. 
Miután a törökök hosszú ostrom után sem 
mondhatták magukénak a várat, úgy döntöttek, 
meghívják Dévényi Györgyöt megbékítésként 
vacsorára. A várkapitány azonban már sejtette, 
hogy ez egy csel, és megparancsolta katonáinak, 
hogy még akkor sem nyithatják ki a vár kapuit,

ha ő fogságba kerül. Ami meg is történt, de Ali 
nem lett a vár birtokosa, m ert a katonák 
engedelmeskedtek a parancsnak. Györgyöt pedig 
a szultánhoz vitték, aki tömlöcbe vetette a 
várkapitányt. Ekkor Dévényi felesége, Júlia 
minden kincsével és hárfájával elindult férjéért. 
Mikor megérkezett a szultánhoz, az ablak előtt 
elkezdett gyönyörűen hárfázni. Erre a szultán azt 
mondta Júliának, kérjen bármit, megadja neki. 
Jú lia  pedig a férjét kérte, m ert neki ő a 
legdrágább kincse. így a szultán elengedte őket, 
sőt még ajándékot is kaptak.

Miután mindezeket hallottuk, rajtunk, 
olvasótáborosokon volt a sor, hogy egy kicsit 
visszaidézzük a török időket. Még előző nap 
törökökre és magyarokra osztottuk a tábort, itt 
pedig megkezdődhetett a „harc”. Na persze, itt 
szó sem volt kegyetlen és véres összecsapásokról 
vagy ö ldöklésekről. Csupán szellem i és 
ügyességi feladatok során mérkőzhetett meg a 
két „sereg”. Minden győzelem egy-egy túszt 
jelentett az ellenségtől, így történt aztán, hogy a 
magyaroknak eggyel több túszuk volt, mint a 
törököknek, és ennek az egynek a kivételével 
mindet vissza is kaphatták, de hiába írtak a 
törökök dicsőítő himnuszt a magyaroknak, ez az 
egy sehogy nem lehetett újra az övék, így történt 
hát, hogy a vár ismét magyar kézen maradt, és 
még mindig mondhatja, soha nem kerül török 
kezére.

A program pedig azzal zárult, hogy a 
magyarok krónikában emlékeztek meg a híres 
Dévény várának ostrom áról és dicsőséges 
védelmezéséről.
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A MAGYARSÁG HELYZETE A CSATLAKOZÁS UTÁN 
Egy röpke beszélgetés erejéig Pomogáts Bélával

Utazások

A salgóbányai 
olvasótábor a lkal
mával, melynek idén 
az Európai Unió volt 
az elsődleges témája, 
volt szerencsém  
m egism erkedni az 
Illyés Közalapítvány 
K u r a t ó r i u m á n a k  
elnökével, Pomogáts 
Bélával. Mivel időnk 
engedte, igyekeztem 
néhány c sa tla 
kozással kapcsolatos 
kérdést intézni 
hozzá, melyek úgy 
hiszem , az egész 
Kárpát-medencében 

élő magyarságot foglalkoztatják.

Molnár Emese 
a Zentai 

Magyarnyelvű 
Gimnázium 

tanulója

Hogyan vélekedik M agyarország 
Európai Unióba való belépéséről?

Vártam, noha tudtam, hogy a csatla
kozásnak komoly problémái lesznek. A belépést 
azért tartottam helyénvalónak, mivel úgy 
gondolom, mindez erősítheti az ország gazdasági 
és politikai helyzetét, és az európai integráció 
remélhetőleg javítja a magyar kultúrát.

Az egész magyar nemzeti közösségnek a 
legnagyobb problémája Trianon után történt, 
amikor szétszakadt az ország. Az Unióhoz 
tartozással, az európai integráció segítségével 
most megszűnnek a határok. Úgy vélem, ez 
remek lehetőség a szomszéd népekkel való 
kapcsolatok új alapokra helyezéséhez.

Mit gondol, ez után az esemény után 
néhány évvel, milyen helyet tölt be a magyar 
nyelv Európában?

A magyar nyelv európai szerepe növekvő. 
Az Unióban valamennyi tagállam nyelve 
használatos. Célunk, hogy a magyar irodalom 
gyorsabban eljusson és közelebb kerüljön 
Európához. Ma már sok magyar író büsz
kélkedhet azzal, hogy műveiket más nyelveken

is olvashatják. Közéjük tartozik például 
Sándor, Kosztolányi Dezső és Szerb Antal

Ön szerint nagy szakadás következik be 
a csatlakozás után az erdélyi és délvidéki, 
valamint a magyarországi magyarság között?

A ’ 80-as évek végén megkezdődött egy 
folyamat, amely szerint meg kell erősíteni a 
magyar-magyar kapcsolatokat irodalmi kon
ferenciák, személyes találkozások által. Valóban 
félő, hogy ez a rendszer sérülni fog az uniós 
csatlakozás után. Ukrajna, Erdély és a Vajdaság 
valószínűleg más-más ütemben válhat az európai 
család részévé. A délvidéki magyarság száma az 
elmúlt 15 év alatt igencsak megcsappant, de az 
ő érdekük is csupán az Unióba való belépés lehet. 
Addig azonban még jó néhány esztendőnek el 
kell múlnia, s ezt a „versenyfutást az idővefaz 
ottani magyarságnak ki kell állnia. Ukrajnában 
a legkilátástalanabb a helyzet, ők nem ren
delkeznek európai m intájú politikával és 
gazdasággal. Az ottani magyaroknak talán 
egyetlen esélyük maradt, hogy az országon belül 
saját autonómiát valósítsanak meg.

Nem fél,hogy szétszóródnak úgy a 
magyarországi magyarok, mint a hat árontúli 
magyarok az Unióban?

Term észetesen tartok  tőle, s ezzel 
kapcsolatban két dolgot tudok megemlíteni. Az 
országunkhoz hasonló államokban a csatlakozás 
és az ezzel járó  kedvezm ények sehol sem 
válto ttak  ki nagym éretű  m igrációt (pl. 
Portugália), s ez sehol sem vezetett az adott 
nemzet szétszóródásához.

Mit gondol, mi az oka annak, hogy az 
alapítványok, ezzel együtt a kulturális és nyelvi 
pályázatok anyagi támogatása ebben az évben 
jelentősen megcsappant?

Valóban, én is észlelem és tapasztalom 
ezt. Úgy vélem, hogy ennek a jelenségnek 
valószínűleg gazdasági háttere van és a ma
gyarországi költségvetés is hagy némi kívánni
valót maga után. Az az igazság, hogy a táborok, 
a kultúra, az egészségügy, az oktatás, mind-mind 
gyenge területek a politikai lobbifórumon.
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Benyomásaim az olvasótáborral kapcsolatban

Idén másodszor vettem részt a salgótarjáni 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett 
remek olvasótáborban. És másodszor térek haza 
felejthetetlen élményekkel. Olyanokkal, amelyek 
több téren bizony elég gyökeresen 
megváltoztatják majd életemet és értékrendemet, 
és nézeteim bizonyos fokú átértékelését is 
eredményezték.

Hiszen nem pusztán olvasótáborról van szó. 
Ez a 10 nap elsősorban valami másról szólt. 
A rról, hogy négy országból érkezett 
(Magyarország, Szlovénia, Románia, Szerbia) 
fiatalok közösen, kéz a kézben jussanak el olyan 
élm ényekhez, értékek  m egszerzéséhez, 
amelyeket saját környezetükben -  itt elsősorban 
az iskolára gondolok -  valószínűleg nem kaptak 
volna meg. Gondosan megszerkesztett, bölcs és 
egészséges, szere te tte l teli tan ítás- és 
tanulásvággyal rendelkező táborvezetőktől 
szívhattunk magunkba valamit, amit nem papírra 
kell írni ceruzával, amit nem lehet kiszámolni 
vagy megfogni. A ma Dél-Szlovákia területén 
található közös em lékeink , m űem lékeink 
megtekintése után elkezdődött az úgynevezett 
szem ély iségfe jlesztő  rész. Itt egyszerre

elemeztünk műalkotásokat, beszéltünk meg 
fontos, minket érintő morális problémákat, 
hallgattunk előadásokat neves szakemberektől, 
játszottunk, gondolkoztunk s éreztünk közösen. 
Ám ami a legfontosabb, hogy alig két hét alatt a 
38 résztvevőből egy szilárd, erős lelki alapokon 
nyugvó baráti kör jött létre. S mindez úgy, hogy 
közben fokozatosan bepillantást nyertünk 
egymás bensőséges élethelyzeteibe, szokásaiba, 
kultúrájába, magával hozott szellemi és lelki 
világába. Szilárdabb barátságok jöttek létre, mint 
máshol 1 év alatt...

Ezért úgy látom , hogy a tábor a 
legteljesebben elérte célját, s mindenki úgy tért 
haza, hogy lelkében valami nagyon értékeset vitt 
(ezeket például az u tolsó úgynevezett 
nagycsoportos foglalkozás során külön-külön 
meg is neveztük).

Remélem, jövőre viszontláthatom ezt a 
társaságot, amely annyi bölcs tapasztalattal 
segített.

Csanda Máté
a Pozsonyi Magyarnyelvű Gimnázium 

tanulója
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Tíz nap Finnországban

Utazások

A 2003/2004-es 
tanév nyári szüne
tében, jú liu sban  
abban a jutalomban 
részesültem , hogy 
kísérőtanárként négy 
salgótarjáni diákkal 
Finnországba utaz
hattam egy nemzet
közi gyerm ek- 
táborba.

A négy diákot a 
városunk önkor
mányzata választotta 

Bagyinszki Boglárka ^  kjmagasi5 tanul-
ían ar mányi eredményeik,

közösségi munkájuk 
és szép versenyeredményeik elismeréseként. 
Iskolánkból Kubinyi Júlia, 7.d osztályos tanuló 
utazhatott három másik általános iskola diák
jával: Baló Emesével, Földi Attilával és Varga 
Balázzsal együtt, akik 2004 szeptemberétől már 
szintén a Bolyaiba járnak.

A gyerektábor csodálatos környezetben, 
egy nagy (és tiszta!) tó partján volt, távol

mindenféle emberi településtől. 11 országból 
érkeztek táborozok és vezetők, többek között 
Kínából, Izraelből és Grönlandról is. A diákokat 
-  de a tanárokat is -  direkt úgy helyezték el a 
faházakban, hogy a különböző nemzetiségűek 
keveredjenek egym ással és jobban m eg
ismerhessék a másik ország szokásait, kultúráját.

A tíznapos táborozás nagyon mozgalmas 
volt, minden nap más-más téma köré csopor
tosított vidám foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, 
fellépésekkel te lt, de ju to tt idő fürdésre, 
kenuzásra és term észetesen az igazi finn 
szaunázás rejtelmeibe is beavattak minket. Több

alkalommal szerepelnünk is kellett, kölcsönösen 
bemutatva egymásnak a különböző országok 
kultúráját, hagyományait. Legnagyobb sikert 
Julcsi és Emese közös népdalbemutatójával, no 
és persze a nemzetközi vásárra általunk készített 
gulyáslevessel értük el, amelyről kiderült, hogy 
szinte minden országban hallottak már ( a 
tokajival, a téliszalámival és a pálinkával együtt).

A tábori élet bizonyos szabályai nekünk -  
az angolszász liberalizm us felé tartó ma
gyaroknak -  eleinte nagyon szokatlannak, szinte 
megdöbbentőnek tűntek. Reggelente sípszóra 
felsorakoztunk a zászlófelvonáshoz, a vezetők 
összegyűjtötték a diákok mobiltelefonjait és csak 
délután 5 és 6 óra között adták vissza egy órára 
felhívni a szülőket, és még sorolhatnám tovább. 
De a szabályokat rögtön megszokta és el is 
fogadta mindenki, és soha egyetlen probléma 
sem lépett fel senkivel.

Tanárok és diákok egyaránt több érdekes 
em berrel ism erkedhettek meg, barátságok 
szövődtek, sok felejthetetlen élményben volt 
részünk. Ezt igazolja az alábbi néhány gondolat 
is, amelyeket a diákok fogalmaztak meg:

„ A tábor nagyon-nagyon jó volt, a vezetők 
kedvesek voltak és a programok is szuperek.”

„ Minden nap úszhattunk, csónakázhattunk, 
számlázhattunk. Esténként a táborvezetők vagy 
a táborozok műsorokkal szórakoztattak minket, 
sőt még diszkó is volt.”

„ Mindenféle meglepetésben volt részünk, 
közben pedig egy csomó új, más országból 
érkezett embert ismertünk meg.”

„ ... a más országban élő emberek végül is 
ugyanolyanok, mint a magyarok.”

„ Ami még tanulságos volt, az az, hogy a 
tábor végén búcsúzásként mindenki mindenkit 
megölelt, és ez az egésznek egy kicsit családias 
hangulatot adott.”
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2004 nyarán 
egy olyan élménnyel 
g a z d a g o d h a t t a m ,  
amelyről korábban 
még álm odni se 
mertem volna. Ez az 
élmény egy 4 hetes 
németországi út volt. 
Az utazáson az ún. 
PAD-ösztöndíj révén 
vehettem  részt, 
melyet egy pályázat 
elnyerése által 
kaptam.

(PAD
Pádagogischer Austausch Diesnt - egy olyan 
szervezet, amely évente lehetőséget nyújt a világ 
különböző tájain élő diákok szám ára egy 
élményekben gazdag németországi látogatásra, 
ill. ezáltal a német nyelv gya-korlására, a 
különböző nemzetek megismerésére, valamint 
saját országuk je llegze tességeinek  
bemutatására.)

Az u tazásró l egy levélben kaptam  
információkat. Ez a levél lényegében a prog
ram ot, valam int a csoporttársaim  adatait 
tartalmazta. Ezek közül a nemzetiségek kü
lönbözősége keltette fel leginkább a figyel
memet. A csoportomba (Gruppé 12) 3 chilei, 2 
mexikói, 2 dél-afrikai, 2 orosz, 2 finn, valamint 
rajtam kívül még egy magyar diák tartozott; ill. 
a csapat elengedhetetlen tagjai voltak fiatal 
vezetőink Iréné és Matthias és a kísérő diákunk, 
Kristin.

Az izgalommal teli várakozás és készülődés

után július 1 -jén végre találkozhattam a másik 7 
magyar útitársam m al, majd néhány órával 
később csoportom tagjaival.

Az első 4 nap Bonnban, ill. Kölnben telt, 
ahol megismerkedtünk a helyi látnivalókkal 
(egyetem, városháza, dóm) és persze egymással. 
A 4. nap végén pedig egy ún. nemzetközi est 
keretén belül rövid ismertetőket hallhattunk az 
egyes országok jellegzetességeiről. Ez valóban 
rendkívül érdekes volt.

A következő 2 hetet Mülhdorfban töltöttük, 
ahol családoknál laktunk. Ez idő alatt dé
lelőttönként az iskolába jártunk, ahol különböző 
tanórákat tartottak nekünk. Itt részletesen 
m egism erhettem  N ém etország és társaim  
lakhelyének jellemzőit, a szokásokat. Olykor 
egész napos kirándulásokon is részt vettünk, 
voltunk egy hegyi túrán, egy hajókiránduláson,

valamint egy városnézésen (Passau). Mindez 
sokat segített abban, hogy társaim m al jó  
barátokká válhassunk.

A délutánokat általában mindenki a 
„családjával” vagy, legalábbis a német „test
vérével” töltötte. Ezek a közös programok 
különösen e lőseg íte tték  az o ldo ttságo t a 
kapcsolatunkban. Ennek következtében a 2. hét 
végére már szinte igazi családtagnak éreztem 
magam, így valóban nagyon fájdalmas volt a 
búcsú a családtól, illetve a már megszokott 
helytől.

Az utolsó 2 hét már meglehetősen sűrű 
volt, az egyik programot rögtön a másik követte. 
Megtekintettük München és Berlin legfőbb 
látnivalóit, pl. a nymphenburgi kastélyt, a 
Marienplatz-ot, az Olympia parkot, illetve a
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brandenburgi kaput, a Reichstagot, a tévétomyot, 
a berlini fal m aradványait... stb. Em ellett 
improvizációs színházban, moziban , a Plane
táriumban egy Genesis lézershow koncerten, 
musical előadáson, ill. bowlingozni is voltunk, 
valamint a Zugspitzéről (Németország leg
nagyobb csúcsáról) gyönyörködhettünk az Alpok 
hegyvonulataiban. (Amit ezzel kapcsolatban 
igazán mókásnak találtam az az volt, hogy amíg 
a Zugspitzén hógolyóztunk egymással, addig a 
hegy lábánál fekvő tóban megmártózhattunk, 
majd egy jót napozhattunk. Mintha a magasság 
változásával az évszak is változott volna.)

Esténként mindig különféle éttermekben

(pl. mexikói, indiai, ... stb.Vacsoráztunk, így 
gasztronómiai téren is „okosodhattunk”.

Az utolsó néhány nap már szinte elrepült, 
így hamar elérkezett a búcsú fájdalmas pillanata. 
Mégis mindannyian élményekkel telve utaztunk 
haza, és az egymás iránti hiányérzetet azóta is 
aktív e-mail-váltással pótoljuk.

Ezért is érzem magam szerencsésnek, 
hiszen amellett, hogy a német nyelvet 1 hónapon 
keresztül aktívan gyakorolhattam, még olyan 
fiatalok barátságát is a magaménak tudhatom, 
am ilyenekkel az em ber nem m inden nap 
találkozhat. És ez az oka annak, hogy min
denkinek tiszta szívvel ajánlom, hogy pályázzon 
erre az ösztöndíjra, mert megéri!
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Három hét hazámtól nyugatra
2004-ben egy 

régóta dédelgetett 
álmom vált valóra, 
hiszen a PAD 
( P á d a g o g i s c h e r  
Austausch D ienst) 
által 3 hetet tö lt
hettem  N ém et
országban.

A pályázóknak 
egy mesét kellett be
fej ezni, majd egy 
szem élyes beszél
getés következett.

Június 22-én 
félelmekkel, mégis 

boldogan szálltam fel Budapesten a buszra. Nem 
ismertem senkit, Salgótarjánt, és Nógrád megyét 
is egyedül képviseltem.

Mintegy 24 órás út után megérkeztünk 
Bornheimba, mely Köln és Bonn között helyez
kedik el.

A 21 napra családoknál szállásoltak el 
minket. Én egy lengyel családhoz kerültem, egy 
győri társammal.

Kinn tartózkodásom  alatt egyebek 
mellett megtekinthettem Bonnban a Történelem

Házát. Ha létezik érzés, mely egyszerre 
borzongat és lenyűgöz, akkor én ezt éreztem. A 
múzeumban elénk tárultak a II. világháború 
kegyetlenségeirő l készült képek, 
videófelvételek, valamint az űrutazás kezdetei; 
az első Holdra lépéstől, a Mars kutatásáig. 
Jártunk a kölni Dómban , sétáltunk a Rajna 
partján, és betértünk a Stollwerk csokigyárba. 
Láttuk Beethoven szülőházát és azt a templomot, 
ahol megkeresztelték őt.

Bejártuk Brühlt, ahol megtekintettük az 
Augustusburg kastélyt.

Mindemellett tanórákon vettünk részt: 
például történelem, földrajz, irodalom, biológia, 
ének.

A magyar csapat gyakran szervezett közös 
program okat, melyeken még jobban meg
ismertük egymást.

E 3 hét alatt igaz barátokra leltünk, s az 
induláskori meglepettségre és bátortalanságra 
már csak lelkünk legmélyén emlékeztünk.

A honvágy mindannyiunkat fűtött; s bár 
örömmel indultunk haza, mégis ez a 3 hét 
fantasztikus volt a maga módján. Úgy gondolom, 
hogy bárki, akinek lehetősége nyílik egy ilyen 
pályázatra, fektessen bele energiát, mert életre 
szóló élményekkel gazdagodhat!
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Angliai utazás
2004. június 4. 

Két osztálynyi gye
rek ég lázban az izga
lomtól: a 9.c és a 9.a. 
Este Angliába indul
nak, ahol 7 napot 
fognak eltölteni. Va
jon milyen szállás
adó családot kapnak? 
Milyen lesz az isko
la, ahol délelőttön
ként tanulnak? Mi- 

Gedőcziné Bcrger 1yen nevezetessége-
Mária tanár ket f° g unk me§-

nézni? Ezernyi kér
dés m otoszkál bennük. Az utazás során 
Brüsszelbe és Párizsba is ellátogatnak majd, 
mindkét helyen az egész csoport együtt száll meg 
egy Forma I-es hotelban. Hosszú időt kell 
eltölteni a buszon is. Mindez csak növeli bennük 
a várakozás izgalmát, senki sem tud már az 
órákra, tanulásra koncentrálni. A kísérő tanárok 
sem, hiszen 50 gyerekkel utazni kom oly 
felelősséggel jár.

2004. június 15. Hazaértünk. Számos, 
nem hétköznapi kalandban volt részünk. Kórházi 
kezeléstől kezdve csomag eltűnésen keresztül 
kisebb buszbalesetig az események legkiszá
míthatatlanabb sorát éltük meg. Ugyanakkor a 
tervezett programok élményt nyújtó emlékei, az 
együttlét öröme varázzsá szelídítették még a 
kellemetlenségeket is. Láttuk Brüsszel főterének 
csipkeszerű középkori épületeit, az Atomiumot. 
Megjártuk Calais kikötőjét, csodálatos, tiszta 
időben keltünk át a La Manche-on, hogy teljes 
pompájukban pillantsuk meg Dover lenyűgöző 
szikláit. Sétáltunk Canterbury ódon, szűk 
utcácskáin, és bámultuk a gótikus katedrális

arányait. 
L o n d o n  
nyüzsgése 
m agával 
ragadott 
minket az 
O x f o r d  
S treeten  
és a Pica-

dilly környékén. Hampton Court és Windsor 
pompája mindenkit elbűvölt. Borzongtunk a 
panoptikumban látható rémségektől és a Tower 
zord tornyában hajdan valóban elkövetett véres 
tettektől. A bájos parkokban felüdülést nyertünk. 
Az őrségváltást a Buckingham palota előtt 
lábujjhegyen pipiskedve néztük végig, hogy 
minél többet lássunk. A Csalagút zárt sötét csöve 
kiábrándító volt, de kárpótolt minket Párizs 
eleganciája, a csodás Rodin múzeum, a kecses 
Eiffel-torony és Napóleon szarkofágja. Jártunk 
a Mont Martre-on, és megindítóan bűvös zenét 
hallottunk a Notre Dame-ban. Az út kapcsán a 
becsület példaértékű m egnyilvánulásával 
találkoztunk, amikor az egyik szállásadó június 
végén személyesen hozta utánunk az eltűnt 
csomagot. Feledhetetlen és megnyugtató volt az 
a segítőkészség, amelyet a német kataszt
rófavédelem szervezete nyújtott a baleset után 
el látva minket  étellel,  itallal és nyugodt 
pihenőhellyel. Olyan tanulsággal szolgált az 
utóbbi két esemény, amit mindenkinek érdemes 
megfontolni.

Egy ilyen utazás nem csak turisztikai 
élmény, nemcsak az érzékeinknek szerez örömet, 
amikor egy szép tájat látunk vagy megkóstolunk 
egy helyi ételféleséget. Megmutatkozik előttünk 
a kulturális másság. Érdekes kettősége Britanni
ának, hogy 
m e n n y i r e  
brit,  a 
nemzeti lo
bogók sora 
duzzad a 
s z é l b e n ,  
u g y a n 
a k k o r
menynyire kozmopolita, London utcáin nemcsak 
látogatóként van képviselve sok-sok nemzetiség. 
Az elfogadni tudás képessége ugyanakkor a 
tradíciók megőrzésének szép példája hat ránk 
ebben. Az idegen nyelv már nem csupán egy 
iskolai tantárgy, amikor átlépjük a határokat, 
hanem a elboldogulás,  ism eretszerzés 
sikerélményét nyújtó eszköz. Ez ilyen meg
erősítés pedig mindenféleképpen kell, hogy új 
lendületet adjon a további tanuláshoz.
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A 10. c osztály élményei az angliai úton
Mi jut eszedbe 

először, ha
meghallod: angliai 
utazás?
• Egy kellemes út, 
ami alatt tö rtén t 
néhány rossz dolog.
• A m eleg és 
zsúfolt busz.
• A baleset.
• Trafalgar Square.
• London.
• A zsúfolt utcák és

BozóAnna a sokféle em ber
Londonban.
• A londoni iskola 

a nem mindig érdekes angolórákkal.
• Az érdekesebbnél érdekesebb látnivalók 

az egész út során.
Összességében hogy érezted magad?
• „Fergetegesen!”
• Az iskolát és a buszbalesetet leszámítva 

egész jó volt az angliai utazás.
• Nagyon jól éreztem magam, csak rossz 

családhoz kerültem.
• Jól éreztem magam, csak kár, hogy 

lerobbant a busz.
• Egy-két dolgot figyelmen kívül hagyva, 

egész kellemes volt az utazás, bár a 
családnál eltöltött pár nap nem volt 
valami fergeteges.

Röviden megfogalmazva, mik a tapasz
talataid?

• Sokféle nemzetiségű ember él Ang

liában. És, ha jót akartok magatoknak, 
ne egyetek fish & chips-et nyolc fontért!

• Angliában a program ok jók  voltak, 
tetszettek, volt elég szabadidőnk, de a 
franciaországi kirándulást zsúfoltnak, 
fárasztónak éreztem, az Eiffel-torony 
viszont tetszett.

• Mások voltak az emberek, mint ami
lyenre számítottam.

• Az angol vendéglátók nem valami 
szívélyes emberek.

• London szép, izgalmas, hogy olyan 
sokféle ember él ott. Csalódtam  az 
angolórák minőségében.

• Kirándulásnak nagyon jó volt, és várom 
már, hogy tizenegyedikben újra men
jünk.

• Az utazás, a város és az emberek nagyon 
tetszettek . Szeretnék még egyszer 
elmenni.

• London nagy város.
• Örültem annak, hogy megértenek, és én 

is megértem azt, hogy mit mondanak.
• Az utazás inkább kulturális mint tanul

mányi élmény volt.
• Német autópályán nem érdemes meg

állni a leálló sávban. (Buszbaleset!)
• Nagyon szép és különleges London mint 

főváros.

Végül szeretnénk megköszönni osztály- 
főnökünknek, Gedőcziné Berger Mária tanár
nőnek és valamennyi kísérő tanárunknak a 
segítségét és szervezői munkáját.
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„A díj, melyet talán sokaktól kaptam”
S z o m s z é d o k  

vagyunk a tanári 
szobában. Nap mint 
nap közelről érzé
keljük egymás mun
káját. Érzékeljük, de 
keveset b eszé l
getünk. Elmerülünk 
az „oktatási folya
m atban” , amely - 
ugye mint tudjuk - 
végtelen. Vagyis hu
moros m egjegyzé
seken, odavetett fél
szavakon, segítő 

tanácsokon kívül mélyebb társalgást nem igen 
folytatunk.

Tóth Géza kollégámat én keveset látom, 
hiszen a szünetek nagy részét is a gyerekek 
között tölti, mert tudja, az órán kívüli beszél
getéseknek milyen nagy pedagógiai értéke van. 
A legapróbb megnyilvánulásaikat is - bármilyen 
előjelű - figyeli, értékeli. Mindezt sok humorral, 
jóindulattal, segítőkészséggel. Nem egyszer 
láttam nála olyan paksamétát, amelyen egy-egy 
osztályfeladat kapcsán személyekre lebontva 
mindenki feladatot kapott. Az sem véletlen, hogy 
olyan m unkát, amely valam ilyen nevelési 
funkciót is betölt az adott embernél. Hogy van 
minderre ideje, hiszen egyébként is állandó 
mozgásban van?! O a bizonyíték, hogy igenis 
létezik örökmozgó.

Sokszor kérdezik tőlem szünetekben a 
kollégák, hol van most, láttam-e. „Valahol az 
oktatási folyamatban” - szoktam válaszolni 
viccesen.

Most v iszont itt az alkalom , beszél
gethetünk. Az évkönyvünk számára interjút 
készíthetek vele abból az alkalomból, hogy a 
2003/2004. tanévben átvehette a Bolyai Emlék
plakettet és Díszokiratot.

Állandó jókedvedből ítélve Te bizonyosan 
szerencsés alkat vagy. Játszol valam ilyen 
szerencsejátékot?

Semmilyet nem játszom rendszeresen, de 
azért évenként kétszer - háromszor vásárolok 
egy-egy lottót vagy sorsjegyet.

S z e r e t n é l  
nyerni?

Hát, ezen nem 
szoktam gondolkod
ni, de ha már így 
feltetted a kérdést, a 
válaszom az, hogy 
nem lenne rossz.

Magadnak mit 
vennél?

Azt hiszem , 
vásárolnék egy jobb, 
meg-bízhatóbb autót.
Belföldi és külföldi 
körutakat vennék, de 
úgy, hogy mindenhol legyen idegenvezetőm. 
Természetesen a feleségemet és a gyerekeimet 
is vinném.

Dolgoznál tovább is, ha nyernél?
Egy rövid ideig rám férne a pihenés, de azt 

hiszem, hogy félállásban továbbra is dolgoznék 
tanárként. Lehet, hogy a felesleges pénzből is 
ilyesmi vállalkozást indítanék (pl. magániskola).

Melyik értékesebb számodra: az anyagi 
vagy az erkölcsi nyereség?

Mostani helyzetemben az erkölcsi nyere
séget többre becsülöm, mint az anyagit. De hozzá 
kell tennem, hogy megfelelő mennyiségű pénzre 
az embernek mindenképpen szüksége van. A 
kevés pénz megkeseríti az emberek, a családok 
életét. Ha ez a helyzet áll elő, az erkölcsi 
nyereségre nehéz gondolni.

Mit éleztél, amikor megkaptad a kitün
tetést? Szerinted miért kaptad?

Igen felemelő, fenséges élményt éltem át. 
Ennek a kitüntetésnek itt a Bolyaiban igen nagy 
rangja van. Úgy gondolom, hogy ennek elérését 
érdemes célul kitűzni. A kitüntetés átvételét 
kísérő tapsvihar pedig boldoggá tett. Az iskola 
egész közösségének az elismerő hangját éreztem 
benne megnyilvánulni. Ezt az egészet nem lehet 
elfelejteni. A legjobb ismerőseimnek, bará
taimnak már az esemény napján boldogan 
újságoltam a hírt. Kiemeltem nekik, hogy itt a 
Bolyaiban és nem máshol érdemeltem ki. Ez 
külön rangot ad az egésznek.

Sóvári Lászó 
magyartanár

Tóth Géza 
tanár
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A kérdés másik részére az a válaszom, hogy 
azért kaptam, mert igyekeztem mindenhol, 
mindig jól dolgozni. Igyekeztem tisztelni a 
diákjaimat, kollégáimat és magát az intézményt. 
Fáradságot nem kímélve igyekeztem mindenhol 
segíteni. Az igyekezet és a munka közben 
természetesen én is hibázom, mint mindenki 
más. A szó jó értelmében igyekeztem fárad
hatatlan bolyais tanárrá válni.

Hol tartod a lakásodban a kitüntetést?
A díszokiratot egy üveges és képkeretezö 

barátomhoz még aznap el vittem bekeretezted! i. 
Két nap múlva már a keret őrizte az állagát. 
Otthon a nappali falára, jól látható helyre került, 
már csak azért is, hogy az odalátogatóknak 
önmagától is beszéljen.

Milyen mértékben „falja fel” az életedet a 
munka? Meg tudod találn i az egészséges 
arányokat?

Sokat dolgozom. A megfelelő arányokat 
folyamatosan keresem, és van olyan, amikor 
megtalálom. Ha nem lelem, akkor nem kis 
környezetem az oka, hanem a tágabb valóság 
állandó változásai.

Egyébként egyáltalán nem sajnálom az időt 
a munkára. Néha a tanítás öröme már-már játék! 
És még fizetnek is érte! Hát, nem érdekes!?

Ahhoz, hogy elismerjék az ember munkáját, 
milyen áldozatokra van szükség?

Áldozatokra nincs szükség. Legalábbis ezt 
én így élem meg. Inkább azt mondanám, hogy 
feltöltődni, pihenni, összeegyeztetni kell tudni.

Úgy tudom, van egy hobbid:  a rég i
séggyűjtés. Mikor kezdődött ez a szenvedély? 
Milyen kincseid vannak?

Nem csak egy hobbim van. Hosszú évek 
után újra horgászom. Szeretek a lakásban és a 
telkemen bogarászni, és hobbinak tartom a 
barátaimmal való kapcsolat rendszeres ápolását 
is.

A régiségek valóban érdekelnek. Minden
félén megakad a szemem. Ha (adom, 
szerzem. Főképp a numizm érdekel. Ezzel 
körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni. 
Nagyon tetszenek a koronapénzrendszer papír
pénzei.

Mi a véleményed az oktatás mai hely
zetéről?

Rossz a központi elképzelés. A tudást 
felváltja a féltudás. Az oktatás új állami vezetése 
a fürdővízzel ki akarja önteni a gyermeket is. A 
tanári társadalom a maga sajátos eszközeivel már 
régen ellenáll e negatív nyomásnak, de nem 
tudom, még meddig képes erre. Talán addig még 
a Bolyai is Bolyai maradhat.

Mi a Te tanári ars poeticád?
Tiszteld, szeresd, tanítsd a diákokat. Ne 

csak órán, hanem mindenütt. Ha ez hosszasan 
és sokunknak sikerül, akkor amit adtál, egészen 
biztos, hogy visszakapod.

Ez a legszebb zárszó. Visszaengedlek az 
„oktatási folyamatba”, éltető közegedbe. Szívből 
gratulálok, és köszönöm a beszélgetést!
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Humorral a matematikáért
A tanév 

m ásik tanári
k i t ü n t e t e t t j e  
M arosszéky Gábor 
tanár úr. Egyik 
kedvenc területe a 
matemat ika -  
tehetséggondozás. 
Diákjai „csüggnek 
rajta”, mint Mikszáth 
Kálmán Az
a r a n y k i s a s s z o n y  

Sóvári Lászó című elbeszélésében 
magyartanár Csutkás tanár úron a 

S e l m e c b á n y á i  
nebulók. Vajon miért? Erre a kérdésre keresem 
a választ a következő kerekasztal- 
beszélgetésben. Az asztal körül azonban nem 
Artúr király lovagjai ülnek, hanem azok a 
tanulók, akik tanár úr „szűkebb csapatához” 
tartoznak: Bakos Mária, Farkas Judit, Hankó 
Zsófia, Kapi Zsófia és Ujváry Flóra 10. d 
osztályosok.

Először azt kérdezném Tőletek, hogy 
szerintetek mi a titka a matematikai tehetségnek? 
Mennyi benne a „genetikus ajándék”? Mennyi 
az egyéni szorgalom? Mennyi a tanár munkája?

Ujváry Flóra: Erre a kérdésre Marosszéky 
tanár ár válaszát tudom idézni, amivel egyébként 
egyetértek: a genetikai adottságok kisebb korban 
(általános iskola) döntően befolyásolják az 
eredményeket, később azonban a megszerzendő 
ismeretanyag bővülésével inkább ezek elsa
játítása és az ebben mutatott szorgalom fogja 
meghatározni a tudásszintet.

Kapi Zsófia: Szerintem, ha valaki a 
legjobbak között szeretne lenni, jó, ha van 
veleszületett tehetsége, de ez önmagában nem 
elég. Önálló munka és tanári segítség nélkül nem 
lehet igazán felkészülni a versenyekre. Persze 
lehet valaki jó  matekos akkor is, ha nem született 
logikai készséggel. Lényeg a szorgalom, de nem 
mindégy hogy ki f  oglalkozik az emberrel.

Tehát ennyire fontos a tanár szerepe, 
egyénisége?

Bakos Mária: A tanárok az érdeklődés 
fenntartásában, és tananyag megértésében

tudnak segíteni. Van, 
akinek eleve jobb  
érzéke van a matek
hoz, de kell a rend
szeres felkészülés ah
hoz, hogy fejlődjön.

Farkas Judit:
Szerintem a sikerhez 
mindháromra szük
ség van. Kell egy
részt az a képesség, 
ami a megértéshez 
szükséges („gene
tikus ajándék”), de 
egy idő után minden
képpen szükség van a szorgalomra is, mert 
önmagában a megértés nem lesz elég, az csak a 
kiindulás. Valamint a tanárnak is segítenie, 
támogatnia kell a „ fiatal agyakat ”, hogy 
elérhessék céljaikat.

Ti milyen célokat értetek el eddig tanár 
úr segítségével?

Hankó Zsófia: .Sok megyei versenyen 
elindulunk, és ott szép eredményeket is el 
szoktunk érni. Néhányon közülünk járlak 
országos megmérettetésen is.

Kicsit konkrétabban mit je len t ez? 
Milyen eredményeitek vannak?

Farkas Judit: Általános iskola óta 
rendszeresen járok versenyekre kisebb -  
sikerrel. Az eddigi eredményeim közül a 
legjobbat az idén értem el, amikor országos 14. 
lettem a KöMaL(Középiskolai Matematikai 
Lapok) levelező versenyén.

Ujváry Flóra: Az én legjobb ered
ményeim: megyeiI. hely a Zrínyi Ilona, országos 
25. hely az Arany Dániel versenyeken, valamint 
dicséret a KöMaL levelezőn.

Bakos Mária: A sok versenyen vala
melyikünk mindig szerepel az elsők között. Az 
én eddigi „rekordom ” egy megyei 2. helyezés.

Hogyan készül tök a versenyekre? 
Milyen pluszokat kell hozzátennetek az alapórai 
tevékenységhez?

Kapi Zsófia: Az alapárai tudás nem lenne 
elég. Ezért járunk hetente egy délután szakkörre, 
ahol nemcsak több dolgot tanulunk, mint órán,
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hanem különböző fortélyokat is elleshetünk a 
feladatok megoldásához. Ezen kívül otthon 
minél többet oldunk meg belőlük. Nagy 
segítségünk ebben a KöMaL, amely havonta 
érdekesebbnél érdekesebb lát el
bennünket.

Bakos Mária: A versenyfeladatok heti 
megoldásán kívül 7. és osztályban 
CUS, középiskolában pedig a KöMaL feladatait 
követjük.

Ujváry Flóra: A KöMaL nagyszerű 
gyakorlási lehetőség.

K érdezhetek valami nehezet is? De 
őszintén! Milyen együttdolgozni Marosszéky 
tanár úrral?

Hankó Zsófia: Nagyon kellemes, én 
szerelek együttdolgozni vele.

Miért? Ti is így érzitek?
Farkas Judit:  Örülök, hogy együtt 

dolgozhatunk vele, mert mindig tisztességesen 
felkészít bennünket, és igen sok szerepe van 
abban, hogy ilyen eredményeket produkálunk.

Bakos Mária: Nagyon szereti a mate
matikát, és ez ránk is hatással van, ösztönöz vele. 
Sok érdekes feladattal készül, és jó  hangulatot 
teremt az órákon.

Kapi Zsófia: Én is szeretek vele dolgozni, 
mert érdekes órákat tart. A szakkörök nem abból 
állnak, hogy kapunk egy nehéz feladatot, 10 
percei gondolkodunk, és aztán tanár úr megoldja 
a táblánál, hanem mindig rávezet minket az 
önálló megoldásra.

Vannak-e olyan speciális módszerei, 
amivel  át tud segíten i B enneteket a 
nehézségeken?

Farkas Judit: A humorával.
Hankó Zsófia: Sok történetet mesél, 

például azt is, hogy ő mihez kapcsolva jegyzett 
meg egy anyagot, így segítve tanulási mód
szereink tökéletesedését. Sok vicces dolgot mond, 
hogy később majd annak segítségével jusson 
eszünkbe a tananyag. A humorával sokat segít.

Ujváry Áron: Ha egy nehéz problémával 
találkozunk, és a megoldásban elakadunk, tanár 
úr egyszerűbb, hasonló elven kidolgozható 
feladatok segítségével vezet rá minket a 
megoldásra. Ugyanakkor egy-egy feladatra 2-3

„ megfejtést ”is mutat.
Á, örömmel üdvözöljük a kerek asz

talnál Ujváry Áront, aki most kapcsolódik be a 
beszélgetésbe. P is állandó csapattag és remek 
eredményekkel büszkélkedhet: OKTV országos 
21. helyezés, Gordiusz országos 4., Kenguru 
országos 10., KöMaL pontversenyben pedig 35 
lett ebben az évben.

De térjünk vissza még egy pillanatra az 
előző kérdéshez, mert Flórába belefojtottuk a 
szót.

Ujváry Flóra: Tanár úr a szakmai 
ismeretanyag átadása mellett alapvető emberi 
erkölcsi értékekre is tanít. Tanulási módszereket 
ajánl, pl. a megtanulandó fogalmakat könnyebb 
valamilyen más, már ismerős szóhoz, képhez, 
tárgyhoz kötve megjegyezni. Magyarázatait 
humoros formába burkolva adja elő, ami segíti 
a megértést.

Tudom, hogy tanár úr igyekszik minden 
m atem atikával kapcsolatos inform ációhoz 
hozzájut tatni  a diákjait .  Milyen szakm ai 
fórumokat használtok fel az említett folyó
iratokon kívül felkészülés során?

Ujváry Flóra: Felhí
érdekes TV -  műsorokra, internetes oldalakra, 
könyvekre.

Hankó Zsófia: Az általa szervezett 
előadásokkal is nagyban segít diákjainak. Lehet, 
hogy megszervez a kedvünkért egy budapesti 
kiál I ítás-látogatást.

Bakos Mária:  Nemrégen ajánlotta  
például a Nincs királyi út című könyvet.

Kapi Zsófia: És elvitt már minket az MTV 
Mindentudás Egyeteme egyik előadására is.

Remek. Ennyi élmény közben talán még 
én is megtanulnám a matematikát!

Említettétek a humorát. Kaphatnánk ebből 
egy kis ízelítőt? Van-e olyan kedves, humoros 
történetetek, ami tanár úrhoz kötődik?

Farkas Judit: 7. osztályban az első 
matematika órán az egész osztály a 8-as 
teremben ült. Bejött Konti Csilla tanárnő és 
Marosszéky tanár úr, aki azt mondta, hogy csak 
az mehet az ő csoportjába, aki felel a „nehéz” 
kérdésekre. Mindenki meg volt rémülve, hiszen 
erre nem számítottunk.
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E lővett a  köpenye zse b éb ő l egy  cetlit és  
fe lte tte  a kérdést: „ M i a neve Ash p o k é-  
m on ján ak? ”T erm észe tesen  m indenki d ő lt a  
n e v e té s tő l  a  k é rd é s  h a lla tá n . M iu tá n  m e g 
vá laszo ltuk  ezeket a  „ nehéz kérdéseket, a z o k , 
akik úgy gondolták, h ogy kom olyan érdekli őket

a  matem atika, átm entek vele a  szo m széd  terem be  
és kezdeté i vette az e lső  m atem atika  óra.

Gyerekek! Köszönöm a beszélgetést. 
Tanár úrnak pedig gratulálok a kitüntetéséhez, 
azt hiszem sokat segít majd a további munká
jában mindaz, amit itt elmondtatok.

Ha az asztalnál Sóvári tanár úr kitüntetett helyen ül, akkor a 
kerekasztal-beszélgetésben résztvevők hányféleképpen ülhetnek le?

Es ha nincs kitüntetett hely?
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Diákönkormányzat kitüntetettjei
Iskolánk frissen 

búcsúzott tanulója 
Györki Nikoletta, aki 
a d iákönkorm ány
zatban hat éven 
keresztül folytatott 
sokrétű és ered
m ényes tevékeny
sége révén a tavalyi 
évben a diákönkor
m ányzat díjában 

Rusz Ágnes részesült. Ma a
Budapesti Gazdasági 

Főiskola vendéglátó és szálloda szakának 
hallgatója, és nem szűkölködik tervekben jövőjét 
illetően sem.

Merre jársz most a nagyvilágban, és mi 
leszel, ha nagy leszel?

Budapestre já ro k  négy évig  főiskolára, m ajd  
re m é lh e tő le g  k ö z g a zd á s z  d ip lo m á t sze rzek . 
Szeretnék  külföldön dolgozn i, ta p a szta la to k a t 
szerezni. K ésőbb  sa já t é tterm et szeretnék nyitni.

Hogy gondolsz v issza a régi szép 
esztendőkre, az elmúlt hat évre?

A m ikor h at éve  fe lv é te liz tem , m ég  nem  
sejtettem , hogy ennyire fo g  hiányozni. Tanáraim  
s o k  m in d e n r e  m e g ta n í to t ta k ,  h o g y  a  
k é s ő b b ie k b e n  k ö n n yeb b en  b o ld o g u lja k . A z  
o sztá ly társa im m al elein te nem volt felhőtlen  a  
viszony, de később  ö ssze ta rtó  osztá llyá  váltunk, 
és m indig  m indenben szám íthattunk egym ásra. 
M iután bekapcso lód tam  az iskolai diákéletbe, 
s o k  m in d en n ek  r é s z e s e  leh e ttem . R en g e teg  
é lm é n n y e l  g a z d a g o d ta m , s o k  e m b e r r e l  
m egism erkedtem . Jó  vo lt együ tt do lg o zn i eg y  
olyan csapatta l, akik egy  em berként p ró b á lta k  
tenni a k ö zö sség ért.

Mit tartasz a Bolyai legnagyobb előnyének 
és hátrányának?

A z o lt e l tö ltö tt  évek  a la t t  n a g y  tu d á sra  
tehetünk szert, m ély  b a rá tsá g o k a t köthetünk. 
M e g ta n u lta m  a z  e m b e r e k h e z  v a ló  
alkalm azkodást, hogy diákkal és tanárral hogyan  
leh e t j ó l  együ ttm ű ködn i, b á r  ez nem m in d ig  
m ehet zökkenőm entesen. A ba j csak annyi, hogy  
sok  lépcső t kell m egm ászni.

Évekig aktív részese voltál a DÖK-nek, és

a 2002/2003-as tanév
ben annak elnöki címét 
is betöltötted. Szerinted 
mik a feladatai ennek a 
közösségnek?

L eg fő b b  fe la d a tá 
nak  ta r to m  a  d iá k é le t
felpezsd ítését, kultúrál is
és  s zó r a k o z á s i le h e tő 
ségein ek  kibővítését, a z  
inform ációk g yo rs  e lju t
ta tá s á t  a  d iá k o k  felé
olyan fórum okon keresz
tül, mint a  su lirádió, suliújság, a  D Ó K - gyűlések, 
am elyeken  a  d iákok isk o lá va l és a  d iákéle tte l 
k a p c so la to s  fe lve té se ik e t, p ro b lé m á ik a t p r ó 
báljuk m eg orvosolni.

Milyen a főiskolai közösség? Milyen új 
élményekről tudnál beszámolni nekünk?

M ind az iskolai, m ind a  kollégium i közösség  
összetartó , j ó  a társaséig, bárk i bárm iben  seg ít 
a  másiknak. A suli d iá k szerveze te i sokoldalúak, 
m indenről értesülünk általuk, kü lönböző rendez
vényeket szerveznek  (focibbulik). A z  
iskola m ost ünnepli 35. évfordulóját, ezért egy  
h árom napos ren dezvén ysoroza t keretein  belül 
m egism erkedhetünk vo lt K V IF  - tagokkal, akik 
m ár sok  m indent elértek; az iskola  történetét egy  
kiá llításon  m egtekinthetjük, és  p e rsze  em ellett 
b u lit is  sze rvezn ek . M ár m a g a  a z  isk o la  és  
B u d a p est is  új é lm én yek k e l g a zd a g íto tt ,  két 
h ó n a p  a la t t  r e n g e te g  e m b e r t m eg ism ertem , 
bará tokra  leltem  (mint p é ld á u l a  szobatársaim ).

Tartod-e a kapcsolatot régi tanáraiddal, 
osztálytársaiddal, ismerőseiddel?

Igen, tö b b  vo lt ta n á ro m m a l ta rto m  a  
k a p c s o la to t, te rm é s ze te s e n  a z  o s z tá ly fő n ö 
köm m el és  néhány vo lt o sz tá ly tá rsa m m a l  
szoktam  találkozni, ah ogy időnk engedi.

Mit gondolsz, miért olyan nehéz akár egy 
osztályközösséget is összetartani? Mik lehetnek 
ennek a legcélratörőbb módszerei?

Nehéz, m ert m inden em ber m ás és m eg
kell tanulnunk alkalm azkodni egym áshoz, am i 
id ő b e  te lik . R e n d ezvén ye k en  va n n a k  o lya n  
feladatok, am elyekhez összetartásra  és kitartásra  
van szükség. A z osztá lyk irán du lás is m egfelelő
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alkalom  a közösség  összekovácsoláséira.
Szerin ted  m elyik rendezvény volt a 

legjobban szervezett és legnagyobb élményt 
nyújtó a Bolyaiban?

A leg jo b b a n  m inden  évben  a  d iá k n a p o t 
é l v e z t e m , de fő le g  azt,amikor a  m i osztá lyunk  
rendezte.

Köszönöm szépen, hogy vállaltad a riportot

és hogy tudtál időt szakítani volt iskoládra! 
Minden jót, rengeteg sikert és kellemes élményt 
kívánok neked!

Jó  v o l t  e b b e  a z  i s k o lá b a  já r n i ,  s o k  
é lm én n ye l g a zd a g o d n i, so k  m in den ben  részt 
venni. K ívánom  mindenkinek, h ogy itt e ltö ltö tt 
é v e i a la t t  h a szn á ljo n  k m inden  leh e tő ség et,
szerezzen  tapaszta la toka t és érezze j ó l  m agát!

Bagyinszki Gyula

B a g y i n s z i 
G yulával, volt 
bolyais diákkal 
beszélgettem , aki 
éveken keresztül a 
DÖK meghatározó 
tagja majd pedig 
elnöke volt. Sokéves, 
kitartó munkájáért az 
év végén a d iák
önkormányzat által 
a lap íto tt díjban 
részesült. Ez évtől 
pedig a budapesti 
S e m m e l w e i s  
Egyetem testnevelés 
és sporttudom ányi

karának hallgatója.
Rég volt és egyébként is ritka, hogy ne 

lányok töltsék be a diákönkormányzat elnöki 
posztját. Hogy érezted magad?

H at éven  keresztü l voltam  osztálytitkár. És 
valóban  vég ig  az vo lt a tendencia, hogy lányok  
ve ttek  körül.De e z t eg yá lta lá n  nem éreztem
nyom asztónak, m indenki nagyon seg ítőkész volt, 
és  m in d e n  n a g y o n  g ö r d ü lé k e n y e n  m en t  
szerencsére.

Gondolom fölösleges kérdés, hogy örültél- 
e a DÖK által alapított díjnak. Inkább azt 
kérdezem, mi az, amit sikerült megvalósítania a 
DÖK-nek elnökséged alatt?

Talán a  leg fon tosabb  az iskolaújság, 
ta va ly  m ár eg ész  évben  működött. M ajd  sikerült 
m e g s z e r v e z n i  a z  é v i  k é t k ö z g y ű lé s t ,  a h o l  
m e g p r ó b á l tu k  o r v o s o ln i  a  f e lm e r ü lő  
p ro b lém á k a t, a z  e ln ö k v á la sz tá s t, é s  s ik erü lt 
m egn yern i a  K in csk ereső  já té k o t is. 
találkozón vehettünk részt, p é ld á u l Békéscsabán, 
és am i m ég nagyon lényeges, eg y  igen ütőképes,

összhangban  m űködő csa p a t j ö t t  létre, akik elő tt 
nincs akadály.

Ha most lennél egy általános iskola végzős 
diákja, hová je len tkeznél?  M egfelelő 
felkészítést, segítséget kaptál-e a Bolyaiban?

Term észetesen ugyan így döntenék. N agyon  
jó l fe l van ép ítve a h a to sztá lyo s képzés. Valóban 
sikerü lt o lyan  tu dásra  sze r t tennem , a m ellye l 
boldogu ln i tudok a z  egyetem en

Jelenleg tehát aTF-en tanulsz. Jóval többet 
mozogsz, mint a gimnázium alatt. Mit gondolsz 
a heti 2-3 óra mozgásról?

Én is kevésnek tartom  ezt a z  óraszám ot, és 
úgy gondolom , m indenképpen ki kéne egészíten i 
ezt. N em  csak az eg észség  érdekében. A z em ber  
sokkal kitartóbb  lesz a sp o rt hiszen a  siker,
am it elér, ren g e teg e t szám ít, em e lle tt ja v í t ja  
k ö z é r z e té t ,  h a n g u la tá t.  É s te r m é s z e te s e n  
r e n g e te g  ta r tó s  k a p c s o la t  k ié p í té s é b e n  
segíthet.

Hol jobb?
Ú gy vélem , a z  eg ye tem ek en  k ö tődn ek  a  

le g ig a z ib b  b a rá tsá g o k , és  a z t is  k a p ta m  az  
egyetem tő l, am it vártam . U gyan olyan  érdek
lő d é sű  em b erek  ve szn e k  és r e n g e te g
le h e tő s é g  n y íl ik  a k é p e s s é g e k  k ib o n ta k o z 
ta tására . M indkét helyen  rem ek évfo lyam m al 
ta n u lh a tta m , s ta n u lh a to k  e g yü tt. M ég sem  
tudnám  azonban  összeh ason lítan i a  kettőt. A z  
egyetem en  egész nap m ozgok, több  a gyakorla ti 
feladat. B olya is tanáraim  viszon t sokkal többet 
fog la lkoztak  velünk, c sa lá d ia s  légkör jö h e te tt  
lé tre, é s  ez az, a m i h iá n yzik  az eg ye tem rő l. 
H iányzik az itt tö ltö tt h év, és ezért, am ikor 
csak lehetőségem  van (példáu l a  konzultációs  
h éten ), v is s za já ro k  a  su lib a . T an áraim m al, 
is m e r ő s e im m e l  a m a i n a p ig  ta r to m  a
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kapcsolatot.
Milyen terveid vannak a jövőt illetően? 

Elképzelhető, hogy egyszer te is bolyais tanár 
legyél?

M ivel te s tn eve lé s-ta n á r i és rekreációs  
szakon vagyok, ren geteg  sp o rtta l 
meg, és a később iek  során  ezt szeretném  m a jd  
kam atoztatni. Tanítani annyira  nem szeretnék, 
in k á b b  fitness-wellnessközpontban
e lh e ly e z k e d n i, d e  m in d e n k é p p e n  s z e r v e z ő i  
t e v é k e n y s é g g e l  f o g la lk o z n i .  T a n ítá s i  
gyakorla tom at szeretném  a

Milyen élmények kapcsolhatók már az 
egyetemhez?

S zin te csak  p o z it ív  é lm én yeim  voltak. 
Például az o lim pia i bajnokokkal való  találkozás, 
kötetlen beszélgetés. M ajd  a z  egyetem en  tag ja  
v a g y o k  a  HÖK-nek,az a z  a  H a l lg a tó i  
D iá k ö n k o rm á n yza tn a k , és  m e g v á la s z to t ta k  
csoportvezetőnek  is.

Köszönöm szépen az együttműködésed 
és a kötetlen beszélgetést! A továb-biakban pedig 
sok sikert és kitartást kívánok!

Én is köszönöm  leh e tőséget és a zt is, 
hogy m egkaptam  a Bolyitólmindent, ahhoz  
szükséges, hogy azza l foglal-kozhassak, am ivel 
valóiban szeretnék!

Rusz Ágnes
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Díszoklevél és Bolyai Emlékplakett, BÖDE-dij és a 
Bolyai János Gimnázium kitüntetése

Interjúk a kitüntetettjeinkkel

Oláh Krisztián

Iskolánkban szép 
hagyom ány, hogy a 
Bolyai Napok alkalmával 
m egrendezett ünnep
ségen kitüntetik azokat a 
végzős diákokat, akik a 
Bolyaiban eltöltött négy 
illetve hat év alatt 
kiemelkedő eredményt 
értek el valam ely

területen. Ebben az évben is büszkélkedhettünk 
természetesen ilyen tanulókkal, s engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy iskolánk legjeit faggat
hattam. Mind-mind különböző egyéniség, mind
mind másban tehetséges, mindet-mindet más
hová szólítja  aktuális teendője, így m eg
szólaltatásuk is komoly (de nem elháríthatatlan) 
logisztikai nehézségekbe ütközött. Legtöbbjüket 
telefonon sikerült elérnem de volt, akinek a helyi 
buszmegállóban szegeztem neki kérdéseimet...

Szeretnék maximumot nyújtani a pályán és a padban egyaránt
Telefonbúgás, rövid várakozás, majd 

ism erős hang 
válaszol és üdvözöl 
az éteren keresztül, 
van a vonal másik 
végén, a BÖDE- 
díjának büszke
tulajdonosa, néhai 
12.d osztályos tanuló 
és mellesleg kiváló 
sprinter. C ikkünk 
írója stílszerűen egy 
öltözőben éri utol a 
sportoló fiatalembert 

Miklós Péter és elsőként hogyléte
felől érdeklődik. Peti 

köszöni szépen jól van, már várta hívásunkat, 
szó szót követ, az elismerés kerül szóba.

Hogyan élted meg, számítottál rá, hogy rád 
esik a Bolyais Öreg Diákok Egyesületének 
választása?

Őszintén szólva hazudnék, ha azt mon
danám, nem számítottam rá. Éreztem, egyre 
kijjebb sikerül tolnom a határaimat, egyre jobb 
eredményeket érek el a sportban, és ezt a Bolyai 
falai közt mindig is honorálták.

A d íja t ezek szerin t egyértelm űen 
sportsikereidnek tudod be...?

íg y  van. A s p o r t eg yéb k én t to v á b b ra  
m eg h a tá ro zó  d o lo g  a z  é letem ben , je le n le g  a  
B u d a p es ti H o n v é d  a tlé tik a  s za k o s z tá ly á h o z  
tartozom .

Ez izzadságszagú edzéseket, sok-sok 
befektetett energiát feltételez ... mindezt iskola 
mellett teszed ?

Igen. Be kell látni, hogy Magyarországon 
pusztán az atlétikából nagyon nehéz megélni, 
érvényesülni. Az embernek biztos háttérre van 
szüksége. így párhuzamosan tanulok a Budapesti 
Műszaki Egyetemen és atletizálok a Honvédban.

Délelőtt tanulás, délután edzés, elsőre 
nehezen összeegyeztethetőnek tűnik...

Mert az is!(- Peti nevet, a kérdező levegő 
után kapkod és új témába kapaszkodik.)

Milyen terveid vannak a jövőre vonat
kozóan?

Szeretnék maximumot nyújtani a pályán és 
a padban egyaránt. Célom diploma szerzése és 
lehetőség szerint szeretnék eljutni a korosz
tályos világversenyek egyikére. Az edzőim 
szerint erre meg is vannak a kvalitásaim , 
úgyhogy még céltudatosabban kell dolgoznom, 
mint eddig tettem. Ja, és 2008-ban olimpia...

Ennyi munka m ellett Pekingben talál
kozhatunk veled legközelebb? -kérdezem, és ő 
nevetve válaszol:

A ddig azért nem kell várnotok, elég 
gyakran m egfordulok továbbra is Salgó
tarjánban. Számos dolog ide köt, többek között 
a barátnőm , barátaim  és term észetesen az 
egykori osztálytársaim m al, tanáraimmal is 
tartom a kapcsolatot...
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Jólesett, de fura volt

T e s s é k ,  
P álm ai.

(Fél siker,
sikerült fülön csípni! 
Aki ismeri Zsoltot, 
tudja, ez m ekkora 
fegyvertény.) Udva
riasan bem utatko
zom, vázolom , mi 
járatban vagyok. Elő
kerülnek régi 
poénok, közös isme
rősök, tanárok és a 
Bolyais Öreg Diákok 

Egyesületének Díja, melyet Zsolt másodmagával 
vehetett át a Bolyai Napok rendezvényso
rozatának keretein belül.

Milyen érzés kitüntetettnek lenni? - 
kezdem.

J ó le ső  érzés . F on tos, h o g y  a z  em b er  
érezze, figye ln ek  rá. M eglepődtem , h ogy rám  
ese tt a választás, fu ra  vo lt a z  egész szituáció. 
Z öm ében  fo lya m a to s  k iem elk ed ő  tan u lm án yi 
eredm ényekért ju ta lm a zn a k  ilyen m ódon diákot, 
nekem  h a rm a d ik b a n  s ik e r ü lt  h e ly e z é s t
elérnem  az ak tuális an go l OKTV-n ezze l a z  
eredm énnyel felh ívn i m agam ra Így
alakult, de nem bánom ...

Milyen emlékeket őrzői a Bolyairól? 
Hogyan gondolsz vissza egykori iskoládra?

Más világ... a legszembeötlőbb kü
lönbség, hogy az egyetem rendkívül személy
telen ahhoz képest. Elsősorban a légkör, az oldott 
hangulat, ami hiányzik. Bár lehetőségeimhez

képest igyekszem tartani a kapcsolatot a régi 
havero(c)kkal, ismerősökkel, mégis másabb, ha 
az ember együtt él meg dolgokat velük.

Merre tanulsz, merre sodródtál Salgó
tarjánból?

J e le n le g  a z  E L T E  b ö lc s é s z k a r á n a k  
angol-am erikanisztika szakos h allgatója  vagyok.

Ezek szerint továbbra is meghatározza 
m indennapjaidat az angol nyelv ismerete, 
szeretete...

így van. Ebben a közegben érzem jól 
magam, ez az, ami érdekel.

A tanulás mellett marad időd másra is, 
vagy az egyetem teljesen kitölti az idődet?

Ha nem Pest, akkor Tarján, haverok és 
zene. Továbbra is -szerencsére egyre inten
zívebben- működik kis zenekarunk. Ha itthon 
vagyok beülök a dobok mögé feszültséglevezetni 
és aztán újult erővel vetem magam a munkába.

A jövőben az élet mely területén talál
kozhatunk veled? Milyen terveid vannak jövödet 
illetően?

Biztosat nem mondhatok, jelenleg a 
szinkrontolm ácsolás vonz. M int tolm ács, 
szerintem egész jól érezném magam.

Kívánom, hogy céljaid teljesítéséhez 
legyél elég erős és kitartó, valamint érezd jól 
magad, akár mint dobos, akár mint szinkron- 
tolmács.

K ö szö n ö m  szé p en  a  le h e tő ség e t. Azt, 
hogy m egem lékeztetek rólam. Ü dvözlöm  egykori 
tanáraim at -különösen Balki valam int
a je le n le g i bolyaisokat,köztük barátnőm et.

Pálmai Zsolt

68



Interjúk a kitüntetettjeinkkel

Köszönöm jól vagyok
Többéves 

k i e m e l k e d ő  
tanulm ányi m un
kájának jutalmaként 
2004-ben a Bolyai 
János G im názium  
em lék p lak e ttjév e l 
gazdagodott Keszi- 
Petik Anna az akkori 
12.c osztály tanulója. 
Hogyan élte meg, 
hogy e díjat neki 
ítélték, hogy van, mit 

Keszi Petik Anna csinál, mi történt vele
az azóta elm últ

időben, erről faggattam őt.
Anna, milyen volt aznap este lefeküdni, 

milyen érzések kavarogtak benned, mikor 
végképp bizonyossá vált, te kaptad a plakettet?

Kellemes érzés volt, vissza nem térő, 
egyszeri és mindenképp emlékezetes pillanat. 
Egyfajta elégtételt jelentett, igazolta, hogy 
érdemes volt kitartóan és állhatatosan küzdeni, 
erőt, energiát befektetni a tanulásba, ver
senyekbe.

A kitüntetésen kívül az élet más terü
letein is megtérül ez az energiamennyiség? 
Hogyan tapasztalod?

Mindenképpen kifizetődő. Saját maga

mon érzékelem, mekkora könnyebbséget jelent 
egyetemi tanulmányaimat illetően az, hogy 
versenytapasztalattal rendelkezem . Sokat 
profitálok ebből, gyakran könnyíti a haladást.

A Bolyai-éra után hová felvételiztél, hol 
tanulsz jelenleg?

Jelenleg a tudományegyetem hallgatója 
vagyok Szegeden, és m atek-kém ia szakos 
tanárként fogok végezni.

Nagyon komolyan hangzik. Szeged 
amellett, hogy oktatási központ, kultúra és 
szórakozás terén is az élen járók között van. Ezt 
te mennyire érzékeled, tapasztalod?

A v á r o s  g y ö n y ö r ű . S a jn o s  nem  
fed ez(h e t)tem  m ég fe l ö ssze s  szép ség é t, d e  a  
kollégium i rendezvények, egye tem i bulik  és  
tá rsa sá g  szerencsére fe led te ti ezt velem .

Elképzelhető, hogy Keszi-Petik tanárnő 
személyében egyszer új matek-kémia tanárnak 
örvendhet a majdani Bolyai János Gimnázium?

Semmi sem lehetetlen . Szívesen 
gondolok vissza a bolyais évekre, szép emlékek, 
sikerek, barátságok kötődnek hozzá... Nem 
zárkóznék el tőle, hogy a Bolyai János Gimná
zium ban tanítsak, de egy biztos, egyesek 
hozzáállásán sürgősen igyekeznék változtatni.

Köszönöm szépen őszinte válaszaidat, 
kívánom , hogy légy hasonlóan sikeres az 
elkövetkezendő időben is!

Köszönöm .

Próbáljuk megvalósítani álmainkat

Varga Edina

E sorok írója a 
XXI. század komp
lex kényelm ével 
nyúl maroktelefonja 
után, és tárcsáz. A 
hívott fél iskolánk 
volt 12.c osztályosa, 
a Bolyai János 
Gimnázium 2004. 
évi kitüntetettje.

S z á z h ú s z  
kilométerrel arrébb 
telefon csörög, s a 
kérdező legnagyobb

örömére két csörgés között elbűvölő hangon 
válaszol a riportalany, Varga Edina.

Feltűnő lelkesedést és némi megle
pettséget érzek a hangodon. Ilyen mély dolgokat 
vált ki belőled ez az elismerés mai napig?

Nem tudom. Elképzelhető. Az igazat 
megvallva a meglepettség talán érthető, hiszen 
maga az elismerés hatalmas meglepetés volt 
szám om ra. Be kell, hogy valljam , főként 
negyedikben éreztem magamat igazán aktívnak 
tanulást és versenyeket tekintve egyaránt, addig 
kevésbé. Örülök, hogy végül rám esett a 
választás, bár szerintem sokak méltók lettek 
volna még erre a díjra.
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Milyen emlékeket őrzői a Bolyaival 
kapcsolatban?

Jó iskolának tartom , az ok ta tás szín vo 
nala és a légkör tekin tetében  is. A lapvetően  csak  
szép  em lékek ju tn a k  eszem be vele kapcsolatban, 
eltekin tve a k isebb sú rlódásoktó l.

Elmondható ez a mostani iskoládról is?
L én yeg éb en  igen, b á r  lén y eg eseb b en  

kevesebb  időt tö ltö ttem  itt, Budapesten, ahol a  
K ö zg a zd a sá g tu d o m á n y i E g ye tem  h a llg a tó ja  
vagyok.

Mi leszel, ha nagy leszel?
Jó kérdés, a nemzetközi kapcsolatok 

érdekelnek, egyáltalán a kapcsolatok kiépítése. 
Mindenképp szeretnék emberekkel foglalkozni,

emberek közt lenni.
A tanulás teljesen kitölti az idődet, vagy 

jut idő egyébre is?
A tanulás egyelőre nem terhes, egyelőre 

nincs vizsgaidőszak...Ennek ellenére sok időt 
töltök úgymond házon belül, s barátok, isme
rősök társaságában úgy hasznosítom magam, 
hogy élvezem is.

Rendkívül céltudatosnak tűnsz, emellett 
feltűnően vidám vagy. Megosztanád a bolyai- 
sokkal a titkodat, mit üzennél nekik?

Nincsen erre vonatkozó titkom, sem 
receptem. Talán annyit tanácsolnék minden
kinek, hogy merjen célratörő lenni és valósítsa 
meg álmait még időben!

Válaszd, amit szeretsz!
Csütörtök este 

van. A salgótarjáni 
távolsági autóbusz
állomás felé tartok, 
itt találkozók ugyanis 
háromnegyed nyolc 
magasságában Lékó 
V eronikával, aki 
kiem elkedő tan u l
mányi m unkájával 
2004-ben k iérde
melte a Bolyais Öreg 
D iákok E gyesüle
tének díját.

Hét óra har
minchét perc van, az állomáson legnagyobb 
meglepetésemre már ott vár Vera három-négy 
batyu társaságában, precízen és pontosan, ahogy 
azt tőle megszoktuk, az egyetemről jön. Elnézést 
kérek a kellemetlenségért, a fura helyszínért, 
majd gyors szofisztikái fordulattal a tárgyra 
térek, s arról faggatom milyen érzés hazajönni 
egyetem istakén t, v issza térn i csúnyácska 
városunkba.

Határozottan jó. Jó, mert tudom, hogy 
otthon már nagyon várnak. Egyfajta bázis ez 
nekem.

A bázis szó tágabb értelemben is meg
állja helyét? A Bolyaira gondolok itt, ahol

lényegében m egalapoztad m ostani tanu l
mányaid.

Igen, azt hiszem ez elmondható. Bár 
felemás emlékeket őrzök róla, meghatározó 
pontja az eddigieknek.

Ilyen meghatározó az is, hogy munkád 
eredményeként mint végzős diákot kitüntettek? 
Hogyan élted meg, hogy éppen te kaptad a 
Bolyais Öreg Diákok Egyesületének díját?

Abszolút meglepetésként ért a dolog, 
nem számítottam rá, talán épp ezért okozott 
igazán örömet. Egyfajta jóleső gesztus ez, hogy 
az embert és munkáját megbecsülik. Ez fontos 
nekem.

Jelenleg hol tanulsz, milyen irányban 
bontogatod szárnyaidat?

Budapesten vagyok egyetem ista, és 
külkereskedelmi irányultságú tanulmányokat 
folyatok itt.

Embert próbáló feladat, mondhatni nehéz. 
Magasak a követelmények, de igyekszek lépést 
tartani és teljesíteni azokat. Mi több, a közel
jövőben tudományos diákköri előadást tartok 
majd.

Úgy látom rajtad, elkötelezetten és 
céltudatosan teszed azt, amit teszel. Hiteles vagy, 
és m inden je l arra m utat, jó l választottál 
továbbtanulást illetően (is). Mi a titkod, üzennél, 
tanácsolnál valamit a bolyaisoknak?

Lékó Veronika
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Nincsen semmi különös szerintem abban, 
amit teszek, egyszerűen jól érzem magam a 
bőrömben és szeretem azt, amit csinálok. Ennyi 
az egész. A volt tanáraimat és a bolyaisokat 
üdvözlöm, talán annyit üzennék utóbbiaknak,

hogy továbbtanulás kapcsán -és  egyáltalán az 
életben is- válasszanak szimpátia és szeretet 
alapján olyan dolgot, amelyben örömüket lelik. 
Higgyék el érdemes!

Az elérhetetlen
(a Horváth Eszterrel való meghiúsult interjú története)

Horváth Eszter 
iskolánkban 

tö ltö tt ideje a latt 
maradandót alkotott, 
megannyi verseny- 
eredménye és tanul
mányi munkája mel
lett szinte bagatell 
szofisztikái fogásnak 
hat a Bolyai Emlék
plakett elhódításának 
m éltatása. Talán 
ezért, talán más ok-

Horváth Eszter

ból a kérdezőt kellemes feszengés és kíváncsiság 
tölti el, mikor alanya rettentően elfoglalt, de még 
bizakodik.

Kiesőiig ... eddig rendben van. E be
számoló írója feszülten figyel és izgatottan vár. 
Süket az éter, a sokadik csengés után monoton 
gépi hang kér, a sípszó után hagyjak üzenetet. 
Leteszem. Gondolom, így mégse. Nem volna fair 
a többiekkel és főként Eszterrel szemben. Nem 
sikerült elérnem. Talán egy másik kitüntetés 
apropóján ...

K ívánjuk Eszternek , hogy legyen
apropó!
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A tanév az adatok tükrében 2003/2004

A tanulók adatai 
2003/2004.

A tanulók adatai rész, az évkönyv végén található osztálynévsorok és Az iskola vezetői, tanárai, 
dolgozói című fejezetek az 2003/2004. tanév október 1-i állapot alapján készültek.

Az osztályok száma 19
Tanulók létszáma 583
A tanulók megoszlása 
a) lakóhely szerint

salgótarjáni 350
vidéki 223
szlovákiai magyar 10

b) korosztály szerint
általános iskolás 72
gimnazista 489
szakképzésben résztvevő 22

c) Évfolyamonként
7. évfolyam 36
8. évfolyam 36
9. évfolyam 137
10. évfolyam 132
11. évfolyam 115
12. évfolyam 105
13. évfolyam 22

72



AZ ISKOLA VEZETŐI, TANÁRAI, DOLGOZÓI
2003/2004.

A tanév az adatok tükrében 2003/2004

Igazgató:

Székyné dr. Sztrémi Melinda 1996-
magyar-orosz-német 1981 -

Igazgatóhelyettesek:

Kiss Ernőné (nevelési) 1996-
angol-orosz 1976-

Pálfalvai Zoltán (általános) 1999-
testnevelés 1985-

Tanáraink:

Árpád Sándor
történelem-orosz 1973-
Árpádnc Vincze Marietta
magyar-történelem-filozófia 1986-
Bajnóczi Éva
magyar-német 1991-
Bagyinszki Boglárka
biológia-kémia 
Batki Arnold

1996-

angol-amerikanisztika 
Batkiné Tótok Katalin

1997-

magyar-angol 1993-
Berencsikné Gedeon Hajnalka
földrajz-rajz 
Borók Sándorné

1987-

könyvtár 
Czene Éva

2003-

biológia-testnevelés 
Czímerné Séber Darinka

1998-

testnevelés 2001-
Cserkúti Edit
testnevelés-matematika 1981-
Dembrovszky Zsuzsanna
orosz-történelem-francia 1985-
dr Engelbert István
történelem-földrajz 2003-
Elissa Mugarzi
angol nyelvi lektor 
Fónad Éva

2002-04

magyar-történelem 
Gál Petra

2001-

biológia
Gedőcziné Berger Mária

2001-

történelem-angol 
Gressainé Lóránt Lujza

1984-

matematika-rajz 1997-
Herencsényiné Buchinger Mónika
német 2001-
Holesné Csige Ilona
történelem-orosz-angol 
Juhász Zsuzsanna

1987-

matematika-fizika 
Kancsulik Attiláné

1985-

magyar-népművelés- 
drámapedagógia-könyvtár 
Karádi Tamás

1992-

matematika-fizika 2001-
Kelemenné Berta Mária
német
Kuntz Orsolya

2003-

magyar-német 1990-2004
Lékóné Lantos Zsuzsanna
magyar-orosz-francia 
Marosszéky Gábor

1985-

matematika 
Odler Rita

2000-

földrajz
Rcszoly Gusztávné

2002-

számítástechnika-informatika 1995-
Rozgonyi István
matematika-ének-zene 
Siklósi Zoltán

1971-

történelem-ének-zene 1996-2004
Soósné Axmann Zsuzsanna
matematika-kémia 
Sóvári László

2000-

magyar-történelem 
Szabóné Básti Csilla

1996-

angol-orosz
Szászné Molnár Zsuzsanna

1995-

német-fí lozó fia-magyar 
Tolnai Gábor

1994-

matematika-fizika 1974-1984. 1989-
Tóth Géza
matematika-fizika 1998-
Tóth Zoltán Zénó
testnevelés-matematika 1997-
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Turcsányi Marianna Viszóczky Zsuzsanna
orosz-német 1990- matematika-fizika
Vincze Bélánc Deák Irén Tünde számítástechnika 1996
angol 2001- Zsiveráné Fekete Borbála

angol-orosz 1981
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Óraadók: Nem pedagógus dolgozók:

Kapás Józsefné Reszelné Tótok Mária
matematika 2001- gazdasági ügyintéző
Karácsonyné Sándor Gabriella Berta Andrea
idegenforgalom és szálloda 2003- pedagógiai asszisztens
Korill Fercncné Bodorné Papp Tünde
referensi ismeretek 2000- ügyviteli asszisztens
Szabó Fercncné Czikora Zsolt
idegenvezetés elmélete szabadidő szervező
és gyakorlata 1995- Takácsné Túrái Gabriella
Széplaki Péterné iskolatitkár
gasztronómia, vendéglátás 2003- Tőzsér Sándorné 

könyvtárasszisztens 
Sándor Anett
pedagógiai és könyvtárasszisztens
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Eseménynaptár

2003/2004.
Augusztus
Az év tervezése, tantárgyfelosztás, órarend, 
munkaterv
Tábor a kezdő évfolyamosok számára 
Alakuló értekezlet
Két tanítási nyelvű képzéseken résztvevők 
értekezlete
Képzési börze pályakezdő fiatalok részére 
(MTSz)
Tankönyv árusítás
13. évfolyam felvételi vizsgája
Javítóvizsgák
Pótbeiratkozás
Tájékoztató a kétszintű érettségiről -  megyei
rendezvény
Nyitóértekezlet
A két tanítási nyelvű képzéseken a 10. évf. 
programjának kidolgozása

Szeptember
Tanévnyitó
Osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés 
Munkaközösségi foglalkozások 
Pótfelvételi a nyelvi előkészítőre (7. osztály) 
13. évfolyam órarendjének elkészítése, külsős 
tanárok megszervezése 
Szülői választmány ülése 
Tűzriadó
Szülői értekezletek
Összevont szülői értekezlet a 9. a, b, c osztályok 
számára
Szakkörök, háziversenyek meghirdetése 
Bolyai Köri foglalkozások tervezése 
DÖK alakuló ülése, munkaterv elkészítése 
Munkaértekezlet
Bolyai Kör -  elsősök bemutatkozása 
Tantermek szépítése 
Vizsgák tervezése 
Új iskola-bemutató készítése 
Diszkó szervezése
Lengyel csere -  a lengyel diákok érkezése 

Október
OKTV- jelentkezések
Pályaválasztási kiállítás -  Balassagyarmat
Október 6-i megemlékezés
Két tanítási képzésben tanítók értekezlete (9.
évfolyam)
ef. Zámbó István festőművész kiállítása 
Pályaválasztási kiállítás -  Sportcsarnok

EU vetélkedő a középiskolások számára - 
Sportcsarnok
Bolyai Kör -  úti beszámolók
Jelvényavató ünnepség -  gólyabál
Október 23-i megemlékezés
Tantestületi kirándulás
Pszi szünet
Munkaértekezlet
Fogadó óra
A felvételi tájékoztató elkészítése 

November
Nevelési értekezlet -  munkaközösségi szakmai 
napok
Környezetvédelmi vetélkedő általános iskolások 
számára
Nyílt hét szülőknek
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
(10.évfolyam)
Diszkó
Nyílt napok a 6. és 8. osztályos tanulók számára 
Bolyai Kör -  biológia
Idegen nyelvi szakm ai napok -  megyei 
rendezvény (előadások, bemutató órák)
Német nyelv: módszertani előadás -  referencia
iskolai rendezvény
Munkaértekezlet
Szülői értekezlet a 6. osztályos tanulók szülői 
számára
Pályaválasztási fórumok általános iskolákban 
OKTV -  versenyek

December
AIDS elleni világnap — a Philadelphia c. film 
megtekintése
Bolyai Kör -  számítástechnika
Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülői
számára
Munkaértekezlet
Földrajz módszertani előadás -  referencia iskolai
rendezvény
Diákközgyűlés
Szalagavató
R ádiós em lékm űsor Bolyai János 
születésnapjára
Ki tud többet Bolyairól? -  vetélkedő a kezdő
évfolyamok számára
Bolyai Kör -  matematika
Idegen nyelvű karácsonyi ünnep
Karácsonyi ünnep
Téli szünet
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Január
Bolyai Kör -  zene
Osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés 
Irodalmi vetélkedő általános iskolások számára 
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete 
(9., 10. évfolyam)
Szülői fogadó óra 
Diszkó
Bolyai Kör -  földrajz
A Com bridge nyelviskola tájékoztató ja a
nemzetközi nyelvvizsgáról
I. félév vége -  osztályozó konferenciák
Félévzáró értekezlet
Ellenőrzők kiosztása

Február
Bolyai Kör -  kémia 
Szülői választmány ülése 
Szülői értekezletek
10. évfolyam -  tájékoztató szülői értekezlete az
emelt szintű érettségiről
Hibó Tamás festőmqvész kiállítása
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete (9.
évfolyam)
Farsang
Jelentkezés érettségi vizsgára 
Bolyai Kör -  történelem 
Hangverseny
M egem lékezés a kom m unista  d ik tatúrák
áldozatairól
Munkaértekezlet
Szép Magyar Beszéd megyei verseny rendezése 
Felvételi mindhárom képzésre 
A 12. évf. továbbtanulási lapjainak elküldése

Március
Felvételi eredmények közzététele 
Pótfelvételi mindhárom képzésre 
Pótfelvételi eredmények közzététele 
írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése 
Iskola m o z i: a Max c. film megtekintése 
Iskolagyűlés 
Nőnapi megemlékezés
A két tanítási nyelvű képzésben résztvevők 
értekezlete (10. évfolyam)
Márc. 15-i megemlékezés
Továbbképzési terv elkészítése
Emelt színtq érettségi csoportok, tanító tanárok
közzététele
Bolyai Kör -  idegen nyelv

Irinyi János Kémia Verseny megyei fordulója 
Diszkó
A víz világnapja -  rádiós műsor
Hangverseny
Papírgyűjtés
Munkaértekezlet
Szülői fogadó óra
Diáknap

Április
Bolyai Kör -  irodalom
Iskola mozi : A zongorista c. film megtekintése 
Tavaszi szünet
Megemlékezés a holokaust áldozatairól - rádiós 
műsor
Bolyai Kör -  képzőművészet 
Bolyai Est
Munkaértekezlet -  kitüntetések, jutalmazások a
12. évfolyamon
Az általános iskolák és jelentkezők értesítése a
felvételről
Diszkó
Tájékoztató a kétszintq érettségiről történelem 
tárgyból -  referencia iskolai rendezvény

Május
Kiállítás végzős tanítványaink munkáiból 
A 12. évfolyam osztályozó konferenciája 
Ballagási vacsora 
Ballagás
A 13. évf. II. félévének vége 
írásbeli érettségi vizsgák 
Nevelési értekezlet :
Az elkészült dokumentumok elfogadása 
DÖK vezető választás 
24 órás foci
Felvételi nyelvi előkészítőkre (6. osztályosok) 
Országos mérés a 8. és 10. évfolyamon (olvasás
szövegértés, matematika eszköztudás)
Próba érettségi a 11 .évfolyamon egy tantárgyból 
(m agyar, m atem atika, tö rténelem , angol, 
németből)
Két tanítási képzésben résztvevők értekezlete (9. 
évfolyam)
Közös írásbeli érettségi- felvételi vizsgák 
Jelentkezés emelt szintű érettségi előkészítőre 
(10. évfolyam)
13. évfolyam szakmai írásbeli vizsgája 
Munkaértekezlet
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Június Július
A 13. évfolyam szóbeli vizsgája Szabadságok
Angliai út a 9. a/c. osztály részvételével
Diákközgyűlés
Érettségi dolgozatokat elbíráló értekezlet 
Érettségi dolgozatok megtekintése 
Diszkó
Városi pedagógusnap
Iskolai pedagógus nap -  az SzMK, a DÖK közös 
szervezése
Két tanítási képzésben résztvevők megbeszélése 
(10. évfolyam)
Szóbeli érettségi vizsgák
Osztályozó konferenciák
Iskolán kívüli program az alsóbb éveseknek
Tanévzáró ünnepség
Tanévzáró értekezlet
Beiratkozás
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Kitüntetettek

Marosszéky Gábor 
Bolyai Einlékplakett és Díszokirat

Tóth Géza
Bolyai Emlékplakett és Díszokirat

Horváth Eszter 
12.C

Díszoklevél és Bolyai Emlékplakctt

Keszi-Petik Anna 
12.C

Díszoklevél és Bolyai Emlékplakett
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Varga Edina 
12.C

Bolyai János Gimnázium kitüntetése
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Miklós Péter 
12.D

A Bolyais Öreg Diákok Egyesülete által 
alapított BÖDE -  díj

Lékó Veronika 
12.A

A Bolyais Öreg Diákok Egyesülete által 
alapított BÖDE -  díj

Pálmai Zsolt 
12.A

A Bolyais Öreg Diákok Egyesülete 
által alapított BÖDE -  díj

Bagyinszki Gyula
12.D

A Diákönkormányzat díja
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Györki Nikoletta 
12.C

A Diákönkormányzat díja
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I. ORSZÁGOS VERSENYEK  
/. T an ulm án yi versen yek

Ujváry Flóra 9.d
Arany Dániel matematika verseny országos döntőjében 
fe lk é sz ítő je  : Marosszéky Gábor

25. helyezett

Implom József helyesírási verseny országos döntőjében 
fe lk é sz ítő je  : Székyné dr. Sztrémi Melinda

19. helyezett

Ujváry Áron ll .d
Matematika OKTV országos 21. helyezett

Gordiusz matematika tesztverseny országos 
döntőjében (11 .évfolyamon)

4. helyezett

Kenguru matematika verseny országos 
döntőjében
fe lk é sz ítő je  : Marosszéky Gábor

10. helyezett

Keszi-Petik Anna 12.c
Matematika OKTV országos döntőjében 31. helyezett

Gordiusz matematika tesztverseny országos 
döntőjében (12.évfolyamon)

28. helyezett

Kenguru matematika verseny országos 
fe lk é sz ítő je  : Marosszéky Gábor

43. helyezett

Sebestyén Ádám 9.d
Gordiusz matematika tesztverseny országos 
fe lk é sz ítő je :  Marosszéky Gábor

42. helyezett

Németh Attila lO.b
Gordiusz matematika tesztverseny országos 
fe lk é sz ítő je :  Soósné Axmann Zsuzsanna

44. helyezett

Pintér Gergő l l .d
Kenguru matematika verseny országos 
döntőjében
fe lk é sz ítő je  : Karádi Tamás

47. helyezett

Cserkuti Gergő 11.b
Gordiusz matematika tesztverseny országos 
döntőjében (11. évfolyam) 
fe lk é sz ítő je  : Karádi Tamás

34. helyezett
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Bányik Ádám 7.d
„Nyelvünkben élünk” verseny országos 
döntőjében
fe lk é sz ítő je  : B a jn ó cz i É va

Lékó Veronika 12.a
Magyar nyelvi OKTV országos döntőjében 
tan ára  : Kancsulik Attiláné

16. helyezett

22. helyezett

Kubinyi Júlia 7.d
Apáczai kiadó országos Népdaléneklési 
versenyén

Csángómagyar Népdalok I. Sásdi országos 
éneklési versenyén

Országos Népdaléneklési versenyen

1. helyezett

2. helyezett

Kiemelt Arany minősítést és a 
Magyar Rádió Rt. Különdíját kapta

Török Erzsébet országos népdaléneklő versenyen 2. helyezett

Rokolya Énekegyüttes tagjaként Kiemelt Arany minősítést és a
Magyar Rádió Rt. Különdíját kapta

Gyurácz Erika 7.d
Országos zeneiskolai fagott versenyen

Koronczi Eszter l l .c
Bíboros Szép Rózsa Népdaléneklési Verseny 
országos döntőjében

Vass Lajos Népzenei verseny Kárpát 
medencei döntőjén 
fe lk é sz ítő je  : Siklósi Zoltán

Varga Edina 12.c
Francia nyelvi OKTV TI .kategóriájának
országos döntőjében
fe lk é sz ítő je  : Dembrovszky Zsuzsanna

Horváth Eszter 12.c
Francia nyelvi OKTV II. kategóriájának
országos döntőjében
fe lk é sz ítő je  : Dembrovszky Zsuzsanna

Miklós Péter 12.d
Országos Diákolimpián 100 m síkfutáson

2. helyezett

Nívódíj

Vass Lajos Nagydíj

12. helyezett

21. helyezett

5. helyezett
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Bócsó Anita lO.c
Országos Diákolimpián magasugrásból

Géczy Gábor 9.a
Országos légpisztoly bajokságon serdülő 
korcsoport(csapatban)
Fazekas Péter ll.b
Országos Egyéni sakk diákolimpián

Szőke Zoltán ll .c
Országos Montain Bike versenyen

Kéri István 12.b
Országos Montain Bike versenyen

Rács Csaba 12.d
Teleki Pál történelem verseny országos 
felkészítő je  :Árpádné Vincze Marietta

Kovács János Országos Középiskolai Földrajz 
Verseny
fe lkészítő je  : Berencsikné Gedeon Hajnalka

Kocsis Katalin 12.d
Teleki Pál történelem verseny országos 
felkészítő je  : Áipádné Vincze Marietta

Szeberényi Júlia 9.d
Kitaibel Pál biológia és környezetvédelmi 
tanulmányi verseny országos döntőjébe 
felkészítő je  : Gál Petra

Varga Vivien 12.b
Országos középiskolai Vizuális Verseny 
döntőjében
felkészítő je : Berencsikné Gedeon Hajnalka

2. Nem szaktárgyi versenyek

5. helyezett 

1. helyezett 

23. helyezett

1. helyezett

2. helyezett 

4. helyezett

22. helyezett

10. helyezett

37. helyezett

33. helyezett

Ruskó Bernadett 8.d
Almási Zsuzsanna 8.d
Orosz Anita 8.d
Kakuk Tímea 9.d
Stadlcr Ivett 9.d
Balás Nikolett 12.b
Országos Elsősegélynyújtó verseny 13.helyezettjei
jé lkészítő  : Balás Nikolett 12.b osztályos tanuló

83



A tanév az adatok tükrében 2003/2004

Fehér Andrea 
Zagyi Brigitta 
Horváth Boglárka 
Kasza Karola

lO.d
lO.d
lO.d
lO.d

Mini Civil Falu Drogprevenciós országos 
akadály verseny Kriminálexpo rendezvényén 
belül a „Mákvirág” csoport tagjai 
Almási Zsuzsanna 8.d
Orosz Anita 8.d
Ruskó Bernadett 8.d
Országos Elsősegélynyújtó verseny

Mikecz Estilla 7.d
Országos Felnőtt Táncművészeti Fesztivál 
diszkó -  tánc kategóriában

3. Sporteredmények

Miklós Péter 12.d
Országos Bajokság 100 m síkfutás 
Országos Diákolimpián 100 m síkfutás 
Országos fedett pályás bajokság 60 m síkfutás 
felkészítője : Pálfalvai Zoltán

Nágel Taniás 12.b
Országos mezei bajokság 
Országos diákmezei bajnokság 
csapatban
Országos Diákolimpia svédváltó 
felkészítője: Szilágyi Tibor

Gólyán Péter 12.b
Országos Mezei Diákolimpia csapat 
Országos Diákolimpia svédváltó 
felkészítője : Király Zoltán

Donnán Péter 11.d
Országos Diákolimpia svédváltó

Gembiczki Attila ll.d
Fekvenyomó diákolimpia
Ifjúsági Fekve nyomó Magyar Bajnokság
csapatban
Junior Fekve nyomó Magyar Bajnokság

1. helyezettjei

5. helyezettjei

3. helyezett

2. helyezett 
2. helyezett 
2. helyezett

4. helyezett 
11. helyezett 
10. helyezett
5. helyezett

lO.helyezett
S.helyezett

5.helyezett

1.helyezett 
1.helyezett 
3.helyezett 
1 .helyezett
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Zarnai György 11.a
Ifjúsági Fekve nyomó Magyar Bajnokság 
Junior
Fekve nyomó Diákolimpia

2. helyezett 
9.helyezett
3. helyezett

Fekete Attila lO.a
Országos Fekve nyomó Diákolimpia 
csapatban
Országos Fekve nyomó Magyar Bajnokság

Tukacs Sándor lO.a
Országos Fekve nyomó Diákolimpia 
csapatban

Kéri István 12.b
Országos kerékpárverseny eredmények 
Magyar kupa 
Magyar Bajnokság

Szőke Zoltán ll.c
Országos kerékpárverseny eredmények 
Magyar kupa összetett 
Magyar Bajnokság

Koós Diána 9.c
Tájfutás országos

Körmendi Adrienn 12.d
Gubán Dorottya 12.d
Ritmikus Gimnasztika Országos Diákolimpia 
csapatban

2. helyezett
3. helyezett 
2.helyezett

2. helyezett
3. helyezett

8.helyezett 
8.helyezett

4.helyezett 
3.helyezett

1.helyezett

2.helyezettjei

Bakos Anna 12.b
Országos Amatőr Röplabda Bajnokság 18.hclyezett
csapatban

Lipták Zsófia 12.a
Amatőr Országos Röplabda Diákolimpia csapatban 18.helyezett

II. ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK ÉS LEVELEZŐ VERSENYEK

Gál Boglárka 7.d
Deák Anna 7.d
Balogh Attila 7.d
Kondacs Benjámin 7.d
Sólyom Veronika 7.d
Angol nyelvű TITOK országos levelező csapatversenyen 4.helyezett
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Dianovszki Lilla lO.c
Tehetséggondozó levelező országos 
tanulmányi versenyen irodalomból

Pelle Noémi lO.c
Tehetséggondozó levelező országos 
tanulmányi versenyen irodalomból

Erdős Bálint 8.d
TITOK országos levelező feladatmegoldó 
versenyen angol nyelvből

TIT országos levelező feladatmegoldó 
versenyen angol nyelvből

Bocsi Bernadett ll.a
TIT országos versenyen hadtörténetből

Smidt Eszter 11.b
Debreceni TIT országos levelező versenyén 
biológiából

Balogh Evelin ll.a
TIT országos versenyén történelemből

Kéri István 12.b
Nagy Iván Honismereti Pályázaton

Rács Csaba 12.d
Talentum országos történelmi verseny

Holecz Dániel 12.b
OM által kiírt történelmi pályázat országos 
döntőjébe jutott 
felkészítője : Árpád Sándor

Farkas Judit 9.d
Abacus matematika verseny 2002/2003

KöMaL C gyakorlatok matematika 
feladatmegoldó verseny 2003/2004 
felkészítője : Marosszéky Gábor

Ujváry Áron ll.d
KöMaL B feladatok matematika 
feladatmegoldó verseny 
felkészítője : Marosszéky Gábor

5. helyezett

5. helyezett

7. helyezett

18. helyezett

9. helyezett

12. helyezett

34. helyezett

1. helyezett

2. helyezett

18. helyezett 

14. helyezett

35. helyezett
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Ujváry Flóra 9.d
Abacus matematika verseny 2002/2003

KöMaL C gyakorlatok matematika 
feladatmegoldó verseny 2003/2004 
felkészítő je  : Marosszéky Gábor

Bakos Mária 9.d
Abacus matematika verseny 2002/2003 
fe lk é sz ítő je : Marosszéky Gábor

III. ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTTAK

Horváth Eszter 12.c
Magyar irodalom OKTV II. fordulójába jutott 
felkészítő je  :Lékóné Lantos Zsuzsanna

Dósa Katalin Il.a
Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd”
verseny döntőjébe jutott
felkészítő je  : Lékóné Lantos Zsuzsanna

Ujváry Flóra 9.d
Irinyi János Kémia Verseny országos 
döntőjébe jutott
felkészítő je: Soósné Axmann Zsuzsanna

Fazekas Péter ll.b
Kémia OKTV II. fordulójába jutott 
felkészítő je  : Bagyinszki Boglárka

Németh Attila lO.b
Irinyi János Kémia Verseny országos 
döntőjébe jutott
felkészítő je  : Soósné Axmann Zsuzsanna

Kotrocz Krisztián lO.b
Irinyi János Kémia Verseny országos 
döntőjébe jutott
felkészítő je  : Soósné Axmann Zsuzsanna

Habony Endre 9.c
Irinyi János Kémia Verseny országos 
döntőjébe jutott
felkészítő je  : Bagyinszki Boglárka

Sólyom Attila lO.b
Irinyi János Kémia Verseny országos

Ezüst fokozatú dicséret 

36. helyezett

Ezüst fokozatú dicséret
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döntőjébe jutott

Arany Dániel Matematika Verseny
II. fordulójába jutott
felkészítő je  : Soósné Axmann Zsuzsanna

Tács Miklós 12.c
Matematika OKTV II. fordulójába jutott 
felkészítő je  : Marosszéky Gábor

Tóth Szilvia 12.c
Matematika OKTV II. fordulójába jutott
fe lk é sz ítő je : Marosszéky Gábor

Balás Nikolett 12.b
Matematika OKTV II. fordulójába jutott 
felkészítő je  : Marosszéky Gábor

Medve László 12.b
Matematika OKTV II. fordulójába jutott 
fe lk ész ítő je .: Marosszéky Gábor

Pintér Gergő 11.d
Matematika OKTV II. fordulójába jutott 
felkészítő je  : Karádi Tamás

Rács Csaba 12.d
Less Nándor Országos Földrajz Verseny 
döntőjébe jutott
felkészítő je  : BerencsiknéGedeon H ajnalka

Dormán Péter ll.d
Számítástechnika OKTV II fordulójába jutott 
felkészítő je  : Reszoly Gusztávné
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IV. TANTÁRGYANKÉNTI TERÜLETI ÉS MEGYEI
EREDMÉNYEK

1. Magyar nyelv és irodalom

A tanév az adatok tükrében 2003/2004

Radics Máté 7.d
„Eddziik helyesírásunkat!” megyei helyesírási 
verseny
fe lk é sz ítő je : Bajnóczi Éva

1. helyezett

Mikecz Estilla 7.d
Vihar Béla megyei szavalóverseny 
felkészítő je  : Bajnóczi Éva

1. helyezett

Kubinyi Júlia 7.d
Palóc Mesemondó versenyen Nívódíj

Kapi Zsófia 9.d
Salgótarjáni Ifjúsági Zenei Napok irodalmi 
pályázatán, próza kategóriában

1. helyezett

Bakos Zsuzsanna lO.d
Salgótarjáni Ifjúsági Zenei Napok irodalmi 
pályázatán, próza kategóriában

3. helyezett

Képes Ágnes lO.d
Vihar Béla megyei versmondó versenyen 3. helyezett

Horváth Eszter 12.c
„Édes anyanyelvűnk „ megyei nyelvhasználati 
versenyén

3. helyezett

Lékó Veronika 12.a
Implom József helyesírási megyei versenyén

2. Történelem

3. helyezett

Németh Attila lO.b
Országos történelmi verseny megyei 1. helyezett

Bagyinszky Gyula 12.d 
Varga Csilla ll .c  
Kasza Eszter 10.a
Pályaválasztási Napokon megrendezett 
megyei EU - ismereti vetélkedő

l.helyezettjei
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Gubán Dorottya 12.d
Nógrád megye az Európai Unióban 2. helyezett
pályázaton

3. Angol nyelv

Mikecz Estilla 7.d
Megyei Szépkiejtési Verseny 1. helyezett

4. Német nyelv

Lénárt Éva 11.b 4 hetes
Godó Petra ll.b  3 hetes
PAD - ösztöndíjat nyertek

5. Matematika

Pintér Gergő 11.d
Peák István Matematika Verseny 1. helyezett
(11 .évfolyamon) megosztott

Ujváry Áron ll.d
Peák István Matematika Verseny 1. helyezett
(11 .évfolyamon) megosztott

Keszi-Petik Anna 12.c
Peák István Matematika Verseny 1. helyezett
(12.évfolyamon) megosztott

6. Fizika

Sebestyén Ádáin 9.d
Kotrocz Krisztián lO.b
Mikola Sándor Tehetségkutató Fizika verseny

Németh Attila lO.b
Lente Bernadett 9.a
Karácsony Mária lO.b
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató 
Fizikaverseny megyei döntőjének

7. Földrajz

Rács Csaba 12.d
OKTV területi döntőjébe jutott

1. helyezettjei

2. helyezettjei
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Tács Miklós 12.c
OKTV területi döntőjébe jutott 
felkészítője : dr. Engelberth István

8. Rajz

Kiss Annamária lO.c
Salgótarjáni Ifjúsági Zenei Napok 
rajzpályázatán megyei

Godó Kitti ll.d
„MÁS-KÉP” megyei rajzpályázaton

Herbály Judit 11.a
Európai Unióhoz való csatlakozásunk 
alkalmából kiírt rajzpályázaton megyei

9. Ének-zene

Dósa Katalin ll.a
Rajeczky Benjámin megyei népdaléneklési 
versenyen

„Édesanyám rózsafája” Népdaléneklési 
verseny regionális fordulójának

1. díj

2. díj

2. díj

1. helyezett

3. helyezett

10, Számítástechnika

Fekete Attila lO.a
LOGO Országos Számítástechnika Verseny 
II. fordulójába jutott

11. Sporteredmények

1. helyezett 
3. helyezett

1. helyezett

Simon A ttila  9.b
(csapatkapitány)
az V. korcsoportos fiú labdarúgó csapat 
Megyei versenyen 
Területi versenyen

Atlétika megyei diákolimpia

Bócsó Anita lO.c
magasugrás

12.dMiklós Péter
100 m-es síkfutás
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Nágel Tamás 12.b
1500 m-es síkfutás 1. helyezett
3000 m-es síkfutás 1. helyezett

Mrakics Nikoletta 11.d
Bócsó Anita 10.C
Csonka Lilla lO.c
Sívó Ágnes lO.b
4x100 m-es váltófutás 1. helyezettjei

Földi Norbert 11 .d
magasugrás 1. helyezett

Gólyán Péter 12.b
Nágel Tamás 12.b
Földi Norbert ll.d
Péter Dániel 12.a
4x400 m-es váltófutás 1. helyezettjei

Pasztuhov Renáta 9.a
3000 m-es síkfutás 1. helyezett

M eg yei R ö p la b d a  D iá k o lim p ia

Lipták Zsófia 12.a
Kócs Szilvia 12.a
Bakos Anna 12.b
Szabó Viktória 11.b
Schmidt Eszter ll.b
Telek Judit 11.a
Illés Melinda ll.a
Kasza Eszter 10.a
Lengyel Ágnes lO.a
Csonka Lilla lO.c
Lipták Eszter 7.d
VI. korcsoportos leány röplabda 1. helyezettjei

Telek Judit ll.a
Kasza Eszter lO.a
Lengyel Ágnes lO.a
Csonka Lilla lO.c
Tóth Edina 9.a
Bozó Anna 9.c
Lipták Eszter 7.d
V. korcsoportos leány röplabda 1. helyezettjei
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Megyei Sakk Diákolimpia

Fazeka Péter 11.b
Borsik Ádám 10.a
Tóth Dániel 7.d
Barta László
Csapatban

7.d
1.helyezettjei

Fazekas Péter
Egyéni

11.b
1.helyezett
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7. D osztály -  Hatosztályos képzés 
osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna -  pótosztályfőnök: Bajnóczi Éva

É J I P l u ' JSim.TJ jy  .W

1 V 11
1''' ¥ „ fv  
1 '  V  i •

1
H l ,

1. Balogh Attila
2. Bányik Adám
3. Bárány Kinga
4. Barta László
5. Bodor Tímia
6. Cene Dávid
7. Czene Bernadett
8. Deák Anna M.
9. Dormán Bálint
10. Dósa Márton Gyula
11. Egyed Enikő
12. Egyed Evelin
13. Fejes Dorottya
14. Gál Boglárka
15. Győri Anna
16. Gyurácz Erika
17. Józsa Gergely
18. Kiss Eszter
19. Kiss Máté
20. Kondacs Benjámin

21. Kovács Andrea
22. Kubinyik Júlia
23. Lopták Eszter
24. Mikecz Estilla
25. Mravcsik Mariann
26. Nagy Boglárka
27. Niedermtiller Gábor
28. Nyerges Péter
29. Radics Máté
30. Rajkó Ádám
31. Sári Máté
32. Sólyom Veronika
33. Szabó Attila
34. Tóth Bálint
35. Tóth Dániel
36. Zsovák Orsolya

Összesen:36 fő 
Lány: 19 fő 
Fiú: 17 fő
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8. D osztály -  Hatosztályos képzés 

osztályfőnök: Czene Éva -  pótosztályfőnök: Rozgonyi István

1. Alapi Dominika 21. Lipták Boglárka
2. Almási Zsuzsanna 22. Mizser Krisztina
3. Andó Katinka 23. Nyerges Enikő
4. Bogár Boglárka 24. Orosz Anita
5. Budai Ádám 25. Pintér Gergő
6. Deák Anikó 26. Pintér Zsuzsanna
7. Dianovszki András Márk 27. Ponyi Brigitta
8. Durnyik Daniella 28. Rigó Flóra
9. Erdős Bálint 29. Ruskó Bernadett
10. Fekete Orsolya 30. Sánta Gyula
11. Galamb Gabriella 31. Sulyok Noémi
12. Juhász Eszter 32. Szabó Eszter
13. Juhász Gabriella 33. Szabó Péter
14. Kis Attila 34. Tahu Krisztina
15. Knizse Flóra Elina 35. Telek Andrea
16. Kosztolnik Gábor 36. Varga Dávid
17. Kovács Ádám
18. Laczkó Dániel Összesen:36 fő
19. Lászlók Kinga Lány: 24 fő
20. Lékó Dániel Fiú: 12 fő
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9. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Szabóné Básti Csilla - pótosztályfőnök : Batkiné Tótok Katalin
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í. Angyal László 21. Márkus Máté
2. Bartus Katalin 22. Márkus Virág
3. Bognár Zsófia 23. Mtiller Zsófia
4. Bozó Szandra 24. Pasztuhov Renáta
5. Bulyovszky Veronika 25. Rácz Roland
6. Csiba Judit 26. Singlár Mónika
7. Csordás Péter 27. Somoskői Dorina
8. Dudás Szabolcs 28. Szabó Diána
9. Farkas Evelin 29. Szabó Gábor
10. Fiikor Adám 30. Szakács Lilla Fanni
11. Fülöp Erzsébet 31. Tolják Bence
12. Géczy Gábor 32. Tóth Nikolett
13. Ispán Zsófia 33. Tóth Tamás
14. Kinézel Leona 34. Velki Ramóna
15. Kis Krisztián 35. Verbói Csaba
16. Koppándi Eszter 36. Vezsenyi Balázs
17. Krajnák Veronika 37. Vincze Judit
18. László Csilla Edina Összesen: 37 fő
19. Lente Bernadett Lány: 23 fő
20. Lukács Balázs Fiú : 14 fő
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9. B -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Tóth Géza -  pótosztályfőnök : Siklósi Zoltán

1. Agócs Aliz 22. Lakatos Balázs Gábor
2. Bállá László 23. Menczel Enikő
3. Benkő Lilla 24. Misztarka Eszter
4. Berencsik Szabolcs 25. Oravecz Zsolt
5. Béres Anett 26. Para Lilla
6. Cene Ádám 27. Rozmann Erika
7. Csincsik Andrea 28. Simon Attila
8. Csirke Andrea 29. Simon Dávid
9. Deme Erzsébet 30. Somoskői Tamás Dávid
10. Dobák Dávid 31. Szabó Zsolt
11. Dombi Ádám 32. Szigetvári Péter
12. Dóra Orsolya 33. Tarjáni Katalin
13. Dósa Péter 34. Tóth Ádám
14. Fábián Ádám 35. Tóth Bálint
15. Fekete Dóra 36. Tóth Edina
16. Ferencz Zsófia 37. Tőkés Viktória
17. Fodor Emese Lilla
18. Gulyás Enikő Összesen: 37 fő
19. Hegedűs Zsanett Lány: 21 fő
20. Jánosi Adrienn Fiú: 16 fő
21. Kiss Edina
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9. C -  Négyosztályos -  Két tanítási nyelvű képzés 
osztályfőnök : Gedőcziné Berger Mária -  pótosztályfőnök: Sóspataki Tünde

1. Balázs Andrea 16. Pauló Klára
2. Bozó Anna 17. Peffer Szilvia
3. Bördös Ádám 18. Sándor Diána
4. I Iabony Endre 19. Suppen Enikő
5. Kiss Barbara 20. Szántó Dénes
6. Kiss János Zoltán 21. Szarvas Sára Boglárka
7. Kiss Máté 22. Szikom Mónika
8. Kondacs Áron 23. Szilágyi Máté
9. Koós Diána 24. Tőzsér Zsanett
10. Mai ina Tamás 25. Végh Gyula
11. Molnár Ádám 26. Vernyik Dominika
12. Nagy Róbert
13. Nagy Tamás Összesen: 26 fő
14. Oláh Judit Lány: 13 fő
15. Paraszti Balázs Fiú: 13 fő
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9. D osztály -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: dr. Engelberth István -  pótosztályfőnök: Marosszéky Gábor

1. Alt Petronella
2. Bagyinszki Judit
3. Bakos Mária
4. Bíró Boglárka
5. Cinger Szabolcs
6. Cserényi Tímea
7. Farkas Judit
8. Gerzsenyi Nikolett
9. Hankó Zsófia
10. Híves Bálint
11. Horváth Judit
12. Huszanyik Anna
13. Kakuk Tímea
14. Kalinics Zsaklin
15. Kapi Zsófia
16. Kis Szilvia
17. Kis Tibor
18. Kovács Krisztina
19. Laczkó András
20. Lengyel Sára

21. Lugosi Lilla
22. Mikecz Júlia
23. Pintér Klaudia
24. Sebestyén Adám
25. Sőregi Melinda
26. Stadler Ivett
27. Szabó Veronika
28. Szatmáry Alexandra
29. Szeberényi Júlia Zita
30. Szederjesi Anna
31. Szilágyi Bence
32. Szternácsik László
33. Tóth Attila
34. Tóth Dávid
35. Ujváry Flóra
36. Urvölgyi Adám
37. Zagyi Enikő 
Összesen: 37 fő 
Lány 27 fő
Fiú: 10 fő

99



A tanév az adatok tükrében 2003/2004

10. A osztály -  Négyosztályos képzés 
osztályfőnök: Fónad Éva -  pótosztályfőnök : Bagyinszki Boglárka

1. Bizják Balázs 20. Nagy Renáta
2. Bolyós Gergő 21. Ondrék Dániel
3. Borsik Ádám 22. Póczos Tamás
4. Csuka Tamás 23. Pusztai Gábor
5. Fekete Attila 24. Ritz Katalin
6. Gál Péter 25. Simon Tamás
7. Geregai Péter 26. Szabó Balázs
8. Göröcs Péter 27. Szabó Erzsébet
9. Gyányi Dóra 28. Sziráki Brigitta
10. Gyebnár Georgina 29. Takács Brigitta
11. Kaliczka Gergely 30. Tukacs Sándor
12. Kasza Eszter 31. Varga Bernadett
13. Lengyel Ágnes 32. Vaspál István
14. Lerch András 33. Végh Kinga
15. Markó István
16. Menyhárt Attila Összesen: 33 fő
17. Mravésik Zoltán Lány: 11 fő
18. Nagy Ádám Fiú: 22 fő
19. Nagy Krisztián
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10. B -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Soósné Axmann Zsuzsanna -  pótosztályfőnök :Vincze Béláné

1. Bakos Dezső 20. Németh Attila
2. Csizmadia Adrienn 21. Osgyáni Anett
3. Deme Lídia 22. Ötvös Daniella
4. Gordos Mihály 23. Pájer Nikolett
5. Kacsák Anita 24. Pálfalvi Ivett
6. Kadlót Tibor 25. Rusz Anetta
7. Kapás Csilla 26. Simon Adrienn
8. Karácsony Mária 27. Sívó Ágnes
9. Kecskés Anna 28. Sólyom Attila
10. Kirisics Ákos 29. Sréter Ádám
11. Kotrocz Krisztián 30. Szabó Julianna
12. Kovács Andrea 31. Szabó Orsolya
13. Kovács Gergő 32. Tóth István
14. Kovács László 33. Varga Gábor
15. Lucskai Tímea 34. Várszegi Orsolya
16. Márton Attila
17. Mikecz Annamária Összesen: 34 fő
18. Molnár Petra Lány: 21 fő
19. Nagyová Petra Fiú: 13 fő
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i0. C -  Négyosztályos -  Két tanítási nyelvű képzés 
osztályfőnök: Kancsulik A ttiláné- pótosztályfőnök: Karádi Tamás
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1. Bajóczky Zsófia 21. xVlatrai Mark
2. Barkó Richárd 22. Nagy Tibor
3. Bencze Anikó 23. Nagyrőczei Anna
4. Bócsó Anita 24. Németh György
5. Bohácsi Beáta 25. Oláh Krisztián
6. Csege Barbara 26. Pelle Noémi
7. Csonka Lilla 27. Rádi Gábor
8. Csorba Gábor 28. Seres Noémi Kalaudia
9. Dávid Fanni 29. Szabó Brigitta
10. Dianovszki Lilla 30. Szigeti Szilvia
11. Domoszlay Kitti 31. Szikora Zsolt
12. Horváth Ágnes 32. Tácsik Péter
13. Kazinczi Nóra 33. Tamási Gábor
14. Kelemen Szabolcs 34. Tanka László Benedek
15. Kerekes Dávid 35. Tóth Kornél
16. Kéri Ferenc
17. Kiss Annamária Összesen: 35 fő
18. Knizse Péter Lány: 17 fő
19. Kovács Viktor Fiú: 18 fő
20. Kőnig Ferenc
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10. D -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: Tolnai Gábor - pótosztályfőnök: Berencsikné Gedeon Hajnalka
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í. Bakos Zsuzsanna 18. Kerekes Csaba
2. Czene Annamária 19. Képes Ágnes
3. Dániel Bence 20. Kocsis Kornél
4. Digner István 21. Kovács Viktor
5. Fehér Andrea 22. Miheller Balázs
6. Fodor Tímea 23. Molnár Balázs
7. Gedőczi Zoltán 24. Petrovics Zsuzsanna
8. Gerecz Zsuzsanna 25. Ponyi Eszter
9. Godó Kitti 26. Sándor Boglárka
10. Gubán Ákos 27. Sárosi Csilla
11. Gyurácz Dávid 28. Sulyok István
12. Hajdú Kitti 29. Telek Bálint
13. Hegyi Zoltán 30. Zagyi Brigitta
14. Hoffer Ádám
15. Horváth Boglárka Összesen: 30 fő
16. Janovicz Andrea Lány: 16 fő
17. Kasza Karola Katalin Fiú : 14 fő
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11. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Lékóné Lantos Zsuzsanna -  pótosztályfőnök: Turcsányi M arianna

1. Balogh Evelin 15. Nagy Linda
2. Barrak Nóra 16. Orosz Nikolett
3. Bocsi Bernadett 17. Pongó Marianna
4. Dósa Katalin 18. Schneiker Éva
5. Hajas Lilla 19. Simon Nikolett
6. Heizer Mária 20. Tari Eszter
7. Herbály Judit 21. Telek Judit
8. Illés Melinda Veronika 22. Tóth Bernadett
9. Kicsiny Rita Virág 23. Tóth Judit
10. Kurunczi Kitti 24. Tusják Lilla
11. Lengyel András 25. Zsarnai György
12. Máté Éva Gyöngy Összesen: 25 fő
13. Mlinárik Lilla Lány: 23 fő
14. Mudriczki Petra Fiú: 2 fő
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11. B osztály -  Négyosztályos képzés 
osztályfőnök: Tóth Zénó -  pótosztályfőnök: Czímerné Séber Darinka
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1. Babjak Orsolya Anikó
2. Bállá Katalin
3. Bereczki Krisztina
4. Blayer Bettina
5. Bodócs Péter
6. Cserkúti Gergő
7. Csernák Aliz
8. Deák Róbert
9. Debreceni Péter
10. Fancsik Tímea
11. Fazekas Péter
12. Godó Petra
13. Juhász Csilla
14. Karácsony Zsuzsanna
15. Kis-Csitári Teréz
16. Lénárt Éva
17. Majoros Anita
18. Molnár Nikoletta

19. Rozmann Ágota
20. Rőth Nikolett
21. Rusz Ágnes
22. Schablik Georgina
23. Schmidt Eszter
24. Smírer Réka Diána
25. Szabó Viktória
26. Szita Judit Anett
27. Timmer Bálint
28. Tóth Ádám
29. Tőzsér Viktor
30. Varga Ágnes
31. Vartik Anett

Összesen: 31 fő 
Lány: 23 fő 
Fiú: 8 fő
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11. C osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: Sóvári László -  pótosztályfőnök: Herencsényiné Buchinger Mónika

1. Baranyi Brigitta 18. Pető Ágnes
2. Berze Bernadett 19. Rács Tamás
3. Boros Miklós 20. Simon Gréta
4. Czuprik Gergely 21. Szabó Anett
5. Filius Balázs 22. Szőke Zoltán
6. Gulyás Gergely 23. Tamásfalvi Anita
7. Hámor Attila Márk 24. Tari János
8. Horváth Krisztina 25. Ürmössy Mátyás
9. Horváth Zsolt 26. Varga Anett
10. Klagyvik Georgina 27. Varga Csilla
11. Koronczi Eszter 28. Varga Katalin
12. Lerch Tamás 29. Zagyvái Áron
13. Müller András
14. Nagy Alexandra Összesen: 29 fő
15. Nagy Enikő Lány: 15 fő
16. Nagy Mónika Fiú: 14 fő
17. Ordasi Gábor Soma
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11. D osztály -  Hatosztályos képzés 
osztályfőnök: Árpád Sándor- pótosztályfőnök: Gál Petra
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i. Bakos Zsófia 19. Kovács László
2. Csank László 20. Kovács Vilmos
3. Csányi Julianna 21. Maczkó Ádám
4. Csemer Ibolya 22. Miheller Tibor
5. Deme Sára 23. Mrakics Nikoletta
6. Décsey Emese 24. Oravecz Bertold
7. Donnán Péter 25. Pintér Gergő
8. Földi Norbert 26. Sándor Gina
9. Gacsályi Ádám 27. Sőregi Bettina
10. Gembiczki Attila 28. Szederjesi Tímea
11. Győri Ákos 29. Újvári Áron
12. Holes Annamária 30. Vass Péter
13. Horváth Valentin 31. Verebélyi Gábor
14. Imre Dávid
15. Ipolyi Máté Összesen: 31 fő
16. Juhász Brigitta Lány: 3 fő
17. Kelemen Tímea Fiú: 18 fő
18. Kiss Eszter
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12. A osztály -  Négyosztályos képzés
osztályfőnök: BatkiA rnold- pótosztályfőnök: Szászné Molnár Zsuzsanna

1. Albunovics Helga 18. Oravecz Zsuzsanna
2. Bakos Orsolya 19. Pálmai Zsolt
3. Bátfai Gábor 20. Péter Dániel
4. Cibilka Viktor Sándor 21. Pilinyi Zsolt
5. Fiilöp Erna 22. Pintér Lilla
6. Géczy Attila 23. Sándor Bernadett
7. Hajas Katinka 24. Sásdi Balázs
8. Horváth Rita 25. Szabó Veronika
9. Kacsur László 26. Tamás Réka
10. Kócs Szilvia 27. Telek Noémi
11. Koruhely Nikoletta 28. Tóth Bence Ákos
12. Kovács Péter 29. Tóth Katalin
13. Kusza Katalin 30. Varga Dániel
14. Lékó Veronika
15. Lipták Zsófia Összesen: 30 fő
16. Molnár Brigitta Lány: 18 fő
17. Noszky Gábor Fiú: 12 fő

108



A tanév az adatok tükrében 2003/2004

12. B osztály -  Négyosztályos képzés
r

osztályfőnök: Arpádné Vincze Marietta - pótosztályfőnök: Cserkúti Edit
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i. Ádám Tamás 18. Maksi Krisztina
2. Bakos Anna 19. Medve László
3. Balás Nikolett 20. Méhes Bence
4. Balogh Andrej 21. Nágel Tamás
5. Bocskai Gábor 22. Nagy Szabina
6. Dudás Veronika 23. Paulovits Balázs
7. Encsi Zoltán 24. Soltész Gergely
8. Fejes Katalin 25. Somoskői Nelli
9. Fekete Tímea 26. Szondi György
10. Földi Ádám 27. Tóth Veronika
11. Gál István 28. Unger Adrienn
12. Gazsi Orsolya 29. Veres Tímea
13. Gólyán Péter 30. Zapartan Cristian
14. Hanczik Noémi
15. Holecz Dániel Összesen: 30 fő
16. Kéri István Lány: 13 fő
17. Kovács Ádám Fiú: 17 fő
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1. Deme Ruth 14. Sojnóczki Judit
2. Egyed Andrea 15. Tács Miklós
nJ. Fehér Olga 16. Tóth Katalin
4. Gáspár Bálint 17. Tóth Szilvia
5. Győri Dániel 18. Varga Edina
6. Györki Nikoletta 19. Varga Renáta
7. Horváth Eszter 20. Zéti Gábor
8. Högyes Klaudia 21. Rozgonyi Katalin magán tan
9. Kasza Krisztián
10. Kese Lilla
11. Keszi- Petik Anna Összesen: 21 fő
12. Makula Edina Lány: 16 fő
13. Pásztor Judit Fiú: 5 fő
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12. D osztály -  Hatosztályos képzés
osztályfőnök: Zsiveráné Fekete Borbála - pótosztályfőnök.: Gressainé Lóránt Lujza

1. Angyal Eszter
2. Bagyinszki Gyula
3. Borbás Gyöngyi
4. Gubán Dorottya
5. Horváth Gábor
6. Horváth Zoltán
7. Kaszala Rita
8. Kocsis Katalin
9. Körmendy Adrienn
10. Laczkó Sándor János
11. Leskó Georgina
12. Máté Zsuzsanna
13. Miklós Péter magán t.
14. Németh László
15. Pádár Zsófia

16. Palkonyay Szilvia
17. Petróczy Attila
18. Rács Csaba
19. Regős Zsanett
20. Serfőző Georgina
21. Szigedi Tamás
22. Tóth Krisztina
23. Utasi Barbara
24. Varga Vivien
25. Zumkó Tamás

Összesen: 25 fő 
Lány: 15 fő 
Fiú: 10 fő
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13. évfolyam
osztályfőnök: Árpád Sándor
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Idegenvezető

i. Alapi Anikó 10. Pálok Tímea
2. Barabás Gergely 11. Reszel Kata Veronika
oJ. Bocsi Enikő 12. Szabó Emma Eszter
4. Deme Tímea 13. Szalai Rita
5. Frenkl András Róbert 14. Tóth Tímea
6. Horváth Angelika

Összesen: 14 fő7. Kovács Zsanett
8. Micsutka Anita Lány: 11 fő
9. Molnár András Fiú: 3 fő

Idegenforgalmi ügyintéző

1. Auth Beáta
2. Csesztvényi Tímea
3. Farkas Andrea
4. Farkas Zsanett
5. Kereszti Balázs
6. Klein Péter
7. Molnár Tímea

8. Szabó Klaudia
9. Tarsoly Anita

Összesen: 9 fő 
Lány: 7 fő 
Fiú: 2 fő
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Nyelvvizsgaeredmények
2003/2004

összesen négyosztályos hatosztályos

szám fő szám fő szám fő
érettségizett 105 59 46
Potenciális
nyelvvizsga

210 118 92

Felsőfokú ’C’ típusú 
nyelvvizsga

6 6 4 4 2 2

Ebből: angol nyelvből 
német nyelvből 
francia nyelvből 
szlovák nyelvből

2 2 1 1 i 1
1 1 1 1
1 1 i 1
2 2 2 2

Középfokú ’C’ típusú 
nyelvvizsga

85 70 44 38 41 32

Ebből: angol nyelvből 
német nyelvből 
francia nyelvből

55 55 30 30 25 25
26 26 14 14 12 12

4 4 4 4
Két nyelvvizsgával 
rendelkezik

15 6 9

Összesen: 6 db felsőfokú
85 db középfokú 
két nyelvből: 15 fő 

A osztály : 5 fő 
C osztály : 5 fő

12. A osztály
2 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 

angol nyelvből: 1 db
szlovák nyelvből: 1 db

28 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 
angol nyelvből: 17 db
német nyelvből: 11 db

12. B osztály
2 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 

német nyelvből: 1 db
szlovák nyelvből: 1 db

16 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 
angol nyelvből: 13 db 
német nyelvből: 3 db

B osztály : 1 fő 
D osztály : 4 fő

12. C osztály
2 db felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 

angol nyelvből: 1 db
francia nyelvből: 1 db

17 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 
angol nyelvből: 13 db 
francia nyelvből: 4 db

12. D osztály
24 db középfokú „C” típusú nyelvvizsga 

angol nyelvből: 12 db
német nyelvből: 12 db
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12. A osztály

Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett

Kelemenné Berta Mária tanítványai: 
Lékó Veronika 
Lipták Zsófia

Angol nyelvből: Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:

Balki Arnoldtanítványa'. 
Géczy Attila

Szlovák nyelvből:

Kurza Katalin

Cibilka Viktor 
Kusza Katalin 
Lékó Veronika 
Lipták Zsófia 
Szabó Veronika

Középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett 12. B osztály

Angol nyelvből: Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett

Balki Arnold tanítványai: 
Bátfai Gábor

Német nyelvből:

Cibilka Viktor 
Kacsur László

Herencsényiné Buehinger Mónika tanítványa: 
Holecz Dániel

Koruhely Nikoletta 
Lékó Veronika 
Lipták Zsófia

Szlovák nyelvből:

Molnár Brigitta 
Noszky Gábor

Maksi Krisztina

Pálmai Zsolt 
Pilinyi Zsolt

Középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek

Pintér Lilla 
Sándor Bernadett

Angol nyelvből:

Sásdi Balázs 
Szabó Veronika 
Telek Noémi 
Tóth Bence Ákos

Német nyelvből:

Turcsányi Marianna tan ítv
Bakos Orsolya
Cibilka Viktor
Fiilöp Erna
Kócs Szilvia
Kovács Péter
Oravecz Zsuzsanna

Gedőcziné Berger Mária tanítványai:
Balás Nikolett
Balogh Andrej
Fekete Tímea
Gál István László
Gazsi Orsolya
Kéri István
Méhes Bence
Nágel Tamás
Nagy Szabina
Paulovits Balázs
Unger Adrienn
Veres Tímea

Szabó Veronika 
Tamás Réka 
Tóth Katalin

Vincze Béláné tanítványa: 
Holecz Dániel
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Német nyelvből:

Herencsényiné BuchingerMónika tanítványai: 
Dudás Veronika 
Encsi Zoltán 
Kovács Adám

Két nyelvből szerzett nyelvvizsgát:

Holecz Dániel 

12.C osztály

Felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerzett 

Angol nyelvből:

Batkiné Tótok Katalin tanítványa:
Horváth Eszter

Francia nyelvből:

Dembrovszky Zsuzsanna :
Varga Edina

Középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek

Angol nyelvből:

OdlerRita tanítványai:
Egyed Andrea 
Fehér Olga 
Győri István Dániel 
Hőgyes Klaudia 
Keszi-Petik Anna 
Pásztor Judit 
Tács Miklós 
Tóth Katalin 
Tóth Szilvia 
Varga Edina

Viszocky Gabriella tanítványai:
Kasza Krisztián 
Rozgonyi Katalin 
Zéti Gábor

Francia nyelvből:

Dembrovszky Zsuzsanna tanítványai:
Fehér Olga 
Horváth Eszter 
Keszi-Petik Anna 
Tóth Szilvia

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:

Fehér Olga 
Keszi-Petik Anna 
Tóth Szilvia 
Varga Edina 
Horváth Eszter

12.D osztály

Középfokú „CT típusú nyelvvizsgát szerzett

Aimol nyelvből:

Zsiveráné Fekete Borbála tanítványai:
Angyal Eszter 
Bagyinszki Gyula 
Borbás Gyöngyi 
Gubán Dorottya 
Kocsis Katalin 
Körmendy Adrienn 
Miklós Péter 
Németh László 
Pádár Zsófia 
Rács Csaba 
Serfőző Georgina 
Tóth Krisztina

Német nyelvből:

Bulyovszkyné Borók Edit tanítványai: 
Borbás Gyöngyi 
Horváth Zoltán 
Máté Zsuzsanna 
Németh László 
Petróczy Attila 
Serfőző Georgina 
Utasi Barbara 
Zumkó Tamás
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Herencsényiné Buchinger Mónika tanítványai: 
Gubán Dorottya 
Palkonyay Szilvia 
Tóth Krisztina

Kelemenné Berta Mária tanítványa:
Leskó Georgina

Két nyelvből szereztek nyelvvizsgát:

Borbás Gyöngyi 
Németh László 
Serfőző Georgina 
Tóth Krisztina

Felvételi eredmények 
2003/2004

Érettségizett: 105 fő 
Jelentkezett: 103 fő 

Felvett: 89 fő -91 .67%

12.a 18-23 
12.b 30-26 
12.c 20-19 
12.d 25-21
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Érettségi eredmények 

2003/2004

Érettségi átlag : 4,22

A osztály

Osztályfőnök : Batki Arnold 
Érettségi elnök : Hegedűs Éva 
Létszám : 25 fő
Szóbeli feleletek száma : 80 db 
Érettségi átlag : 4,02 
Nyelvvizsga : 30 db 
Kitűnőek : Géczy Attila, Koruhely 

Nikoletta, Szabó Veronika 
Jeles eredmények : Kovács Péter,

Lékó Veronika, Lipták Zsófia

B osztály

Osztályfőnök : Árpádné Vincze Marietta 
Érettségi elnök : dr Barczy Józsefné 
Létszám : 30 fő
Szóbeli feleletek száma : 91 db 
Érettségi átlag : 4.15 
Nyelvvizsga : 18 db
Kitűnőek : Balogh Andrej, Encsi Zoltán, 

Gazsi Orsolya, Kéri István, 
Maksi Krisztina

Jeles eredmények : Balás Nikolett,
Fekete Tímea, Gál István László, 
Medve László, Nágel Tamás, 
Nagy Szabina

C osztály

Osztályfőnök : Dembrovszky Zsuzsanna 
Érettségi elnök : Karácsony Mária 
Létszám : 21 fő
Szóbeli feleletek száma : 60 db 
Érettségi átlag : 4,44 
Nyelvvizsga : 19 db
Kitűnőek : Fehér Olga, Györki Nikoletta, 

Horváth Eszter, Keszi-Petik Anna, 
Rozgonyi Katalin, Tóth Szilvia, 
Varga Szabina

Jeles eredmények : Hőgyes Klaudia. 
Pásztor Judit, Tács Miklós

D osztály

Osztályfőnök : Zsiveráné Fekete Borbála 
Érettségi elnök : Dóka Gyula 
Létszám : 25 fő
Szóbeli feleletek száma : 71 db 
Érettségi átlag : 4.3 
Nyelvvizsga : 24 db
Kitűnőek : Angyal Eszter, Gubán Dorottya, 

Máté Zsuzsanna, Miklós Péter, 
Németh László, Serfőző Georgina, 
Zumkó Tamás

Jeles eredmények : Peróczy Attila,
Rács Csaba, Tóth Krisztina
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324. február 15
A hazatérés napja
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