
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

5



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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A megújuló közoktatás jegyében

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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A megújuló közoktatás jegyében

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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A megújuló közokta tás jegyében

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.
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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-

A kezemben tar-
tóm az 1996. jú n iu s 5-én a NÓGRÁDI 1 1
KRÓNIKA hasábjain m egjelent cikket és í  *
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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.
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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...
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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,
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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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