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52. szám. 2007. április                                                                        

 

SZALAGAVATÓ 
 

Az idén, elég korán, december 8-án tartottuk a szalagavatót az iskolában. Mint mindig 

ilyenkor, már hetekkel előtte megkezdődött a lázas készülődés a nyitótáncokra, amelyben 

szinte az egész évfolyam részt vett. Volt itt bécsi és angol keringő, sőt salsa is.  

Rendhagyó módon december 7-én a tanítás után mutatták be a végzősök műsoraikat 

tanulótársaiknak – sikerrel. Volt jól sikerült film a „C”-sek részéről, amolyan vegyes 

visszaemlékezés az „A” osztálytól, nagyzenekari hangverseny adta keret  szolgált a 

tanárparódiáknak a „B”-sek műsorában, és már „nyugdíjasként” tekintettek vissza a „D” 

osztályosok azokra a boldog bolyais évekre. 

December 8-án aztán a szépen feldíszített aulában Ádám Éva, 11/B osztályos tanuló 

köszöntötte a több szám szülőt, a tanárokat, ismerősöket. Brückl Richárd búcsúzott először 

egy verssel, majd Falu Réka, Berente Csaba, Falu Réka, Kovács Barbara, Ábel Zsófia. 

Előadásában hallhattuk József Attila – Sebő Ferenc: A hetedik c. megzenésített versét. Ezután 

dr. Főzőné Timár Éva igazgatónő ünnepi beszédében köszöntötte a szalagavatóra 

felsorakozott diákokat, külön is osztályfőnökeiket, majd a jelképesen feltűzte a szalagot 

Nyilas Bea, Kaló Judit, Márkusné Svihrán Mária és Szappanos Zoltánné ruhájára. Ezután 

valamennyi diák megkapta a „2003-2007 Bolyai János Gimnázium” feliratú kis fehér 

szalagocskát, jelezve, hogy hamarosan megkezdődik mindenki számára az érettségi 

vizsgacselekmény, s a mai naptól maturandusokká váltak. 

A nyitótáncok előtt a 11. osztályosok ünnepi műsorral szórakoztatták a közönséget. 

Evanescence: Hello c. számát Rehány Ivett, Bognás Anna és Simon Adél adta elő, majd 

Glinka Do not temp me számát Alföldy-Boruss Zsófia, Várkonyi Viktória és Laczkó 

Bálint játszotta el. Ezután a közkedvelt Beatles-szám, a Let it be következett Falu Réka, 

Kovács Barbara, Bognár Anna, Simon Adél, Bíró Laura, Berente Csaba, Rehány Ivett 
és Alföldy-Boruss Zsófia tolmácsolásában. Itt mutatkozott be az iskolában működő 

művészeti szakiskola moderntánc-csoportja is. 

    A keringők és a salsa után került sor a hagyományos osztályfogadásokra.  

 

 

NÉMET NYELVI VERSENYEK 
 

A Bolyai János Gimnázium Német nyelvi munkaközössége az idén is megrendezte 

hagyományos németversenyeit 7-8. és 10. osztályos tanulóknak. A Megyesiné Vikor Aranka 

munkaközösség-vezető irányította versengést Huberné Fekete Elvira, Szappanos Zoltánné, 

Schnell Ildikó és Nyitrainé Kühn Claudia segítette.  

 

Általános iskolások versenye 
A Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány által is támogatott – az általános 

iskolák 7-8. osztályosai számára kiírt – megmérettetés első fordulójában 86 tanuló vett 

részt. A december 11-i döntőbe, a szóbeli fordulóba, ahol a versenyzők egy szabadon 

választott verset vagy prózai szöveget adtak elő, majd kommunikációs gyakorlaton vettek 

részt egy-egy zsűritaggal, már csak 23-an jutottak be.  

A verseny eredménye: 

1. Eiler Nelli, Kossuth Lajos ÁMK, Soltvadkert 

2. Nagy Nikolett, Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas 

3. Tarjányi Ivett, Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Kecskemét 

4. Virág Tamara, Kossuth Lajos ÁMK, Soltvadkert 
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5. Fiedler Szandra, Általános Iskola, Hajós 

6. Balázs Nikolett, Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét 

 

Középiskolák 10. osztályosainak versenye 
December 12-én zajlott le a városi középiskolások német nyelvi versenye a városi 

önkormányzat támogatásával. Az első fordulóban a versenyzők „A sport – gyilkosság 

vagy….?” Témában írtak fogalmazást. A döntőbe 16 – a Katedra, az ÁFEOSZ, a Szent-

Györgyi Albert Egészségügyi SZKI, a Széchenyi István Vendéglátó-ipari SZKI, a Katona 

József Gimnázium, a Református Gimnázium Kollégiuma, az Angolkisasszonyok Ward 

Mária Gimnáziuma és a Bolyai János Gimnázium tanulói jutottak be. 

 

A verseny eredményei: 

1. Matkó Anett, Bolyai János Gimnázium 

2. Varga Katalin, Katona József Gimnázium 

3. Tóth Judit, Református Gimnázium Kollégiuma 

4. Bánát Anita, Bolyai János Gimnázium  

5. Ginder Krisztina, ÁFEOSZ 

6. Tóth Rita, Angolkisasszonyok Ward Mária Gimnáziuma  

 

 

 

KARÁCSONYI MESEJÁTÉK 

A GYUFAÁRUS KISLÁNY 
 

Szép hagyomány az iskolában, hogy karácsony előtt az aulában ünnepelnek tanulók és 

tanárok. Az idén a 9/A osztály Andersen A gyufaárus kislány meséjének dramatizált 

változatát mutatták be Répásiné Angéla tanárnő rendezésében.  

A megható történet sikert aratott a megjelentek körében. A kislányt Leskó Dalma, az apát 

Fercsi Richárd Vilmos, Máriát Tóth Klára, Józsefet Horváth Patrik, a nagymamát Reichert 

Eszter alakította, a hölgy megformálója Lévai Dóra volt, kislányát Rózsa Szabina, a 

suhancokat Szabó Dániel és Heczeg Tamás alakította. Géró Lilla és Bánóczy Vivien volt a 

narrátor. Az osztály többi tagja pedig a kórust és a polgárok csoportját keltette életre. 

Az előadás után Závori Erika tanárnő vezényletével közös karácsonyi dalokat énekeltek a 

bolyaisok az ünnep alkalmából.  

 

 

HANGVERSENY ÉS TÁNCHÁZ 

A HEGEDŰS EGYÜTTESSEL KODÁLY NYOMDOKAIN 
 

A 2006-os Bolyai-napok egyik legemlékezetesebb rendezvénye volt a Hegedűs Együttes 

népzenei bemutatója – táncházzal kiegészítve. 

A 25 éves Bartók Béla emlékdíjas együttes elsőként alakult meg Bács-Kiskun megyében. 

Számos rádiós és tévés szereplés van mögöttük. Rendszeresen részt vesznek az európai 

népzenei fesztiválokon. Gyűjtő- és kutató munkájukról is híres a kecskeméti népzenész gárda. 

Gyűjteményükben kb. 300 óra eredeti felvétel található. 

Az együttes vezetője Hegedűs Zoltán 2004-ben Kodály Zoltán Díjat kapott, a zenekar pedig 

2006-ban Bartók Béla Emlékdíjban részesült. Megszámlálhatatlan táncházat tartottak a két és 

fél évtized alatt. Zenei ismeretterjesztő programjukon – mint amilyen a bolyais rendezvény is 
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volt – hangszereket is bemutatnak, sőt zenés körutat is tesznek a hallgatósággal a Kárpát-

medencében, ott, ahol Kodály és Bartók a gyűjtőmunkáját végezte. 

A december 21-i forró hangulatú, emlékezetes délelőttön néptáncosokkal kiegészülve adtak 

élményt nyújtó koncertet a Vis Animi kórus, valamint a 11/D osztály tagjainak. Amolyan kis 

karácsonyi ajándék volt ez a közönségnek, de mint bevallották, a Kodály nyomdokain 

előadássorozatuk legjobb előadását köszönhetik a bolyaisoknak. A koncert meglepetés 

táncházzal zárult. Önfeledt diákok ropták a táncot a szólistákkal a Hegedűs Együttes 

nagyszerű, emlékhagyó zenéjére. 

  

 

KARÁCSONYI HANGVERSENY AZ EVANGÉLIKUS 

TEMPLOMBAN 
 

December 15-én, immár a hagyományoknak megfelelően adott hangversenyt a Bolyai 

János Gimnázium Vis Animi leánykara és Benevolus kamarakórusa Závori Erika 

vezetésével az evangélikus templomban. 

 

Elsőként egy gregorián dallamot adott elő a kórus, majd négy tétel következett Esterházy Pál 

Harmonia celestis c. 55 egyházi művet tartalmazó sorozatából. Esterházy herceg a magyar 

barokk kiemelkedő egyénisége volt, a kismartoni zenekar megalapítója. Hangszeren 

közreműködött: Kovács Barbara, Gallina Bianka (hegedűn), Kothenczné Kemény Éva és 

Bodor Mercédesz (fuvolán), Ábel Zsófia (csellón) és Horváth Zsófia (csemballón). 

Ezután Bach-Gounod Ave Mariáját hallhattuk. Az eredeti zongoraszólam Bach preludiuma, 

ami aztán megtetszett Gounod francia zeneszerzőnek, aki egy énekszólamot komponált rá. Ezt 

Marton Judit énekelte, zongorán közreműködött Horváth Zsófia. Bob Chilcott The Lily and 

the Rose feldolgozásában gyönyörködhetett ezután a közönség. Majd Bárdos Lajos Tábortűz 

c. művét adta elő a kórus. Monostori Ferenc Bach g-moll partitáját adta elő orgonán. Most is 

nagy sikert aratott a bolyais énekesek karácsonyi énekekből készült válogatása. Szólót énekelt 

Bali Emese, Berente Fanni és Valkai Laura. A Senti, Senti dallama után Kerényi György 

Adjunk hálát immár című kórusműve következett. A hagyományos közös éneklés előtt még 

Vivaldi szólókantátáját hallhatta a koncert közönsége Pápai Erika és Kovács Barbara 

hegedűjátékával, Monostori Ferenc orgonajátékával, énekelt: Závori Erika kórusvezető. 

A koncerten a zeneszámok között Nagyhegyesi Zoltán és Ádám Éva verseket mondott. 

Az idei koncert is bizonyította a lelkiismeretes és színvonalas kórusmunkát, amelynek 

hagyományos bemutatója a szülők, ismerősök előtt most is nagy sikert aratott.   

 

 

XVII. BOLYAI KUPA NEMZETKÖZI KOSÁRLABDATORNA 
2006. DECEMBER 19-21. 

2. LETT LEÁNY CSAPATUNK 
 

December 19-én került sor a XVII. Bolyai Kupa leány kosárlabdatorna mérkőzéseire. 

Hagyományosan már a bajai III. Béla Gimnázium, a nagykőrösi Arany János Gimnázium és a 

Bolyai János Gimnázium csapatai mérkőztek meg egymással. 

Eredmények: 

Bolyai János Gimnázium – Arany János Gimnázium 88:48 

Arany János Gimnázium – III. Béla Gimnázium 64:71 

III. Béla Gimnázium – Bolyai János Gimnázium 79:65 

A 2006-os Bolyai Kupát a III. Béla Gimnázium csapata nyerte (edző: Smitt Lajos). második 

helyen végzett a Bolyai János Gimnázium: Kovács Zsófia, Tamás Ingrid, Vidács Fanni, 
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Nagy Dóra, Beregszászi Andrea, Kuli Orsolya, Bereczki Brigitta, Kiss Andrea, Kiss 

Erika. (Edző: Kovács Gergely), harmadik pedig az Arany János Gimnázium csapata 

(edző: dr. Fülöp Tiborné). 

Az All star csapat tagjai lettek: Deák Dóra és Katona Zsófia (III. Béla Gimnázium), 

Kovács Zsófia és Tamás Ingrid (Bolyai János Gimnázium) és Velkey Eszter (Arany 

János Gimnázium). 

A BOLYAIS FIÚK MEGNYERTÉK A TORNÁT 

Két korcsoportban került megrendezésre a fiú torna. 

Az V. korcsoportban: 

Eredmények: 

Bolyai János Gimnázium – Bocskai István Gimnázium (Szerencs) 80:57 

Bocskai István Gimnázium – Univer Kadett 53:48 

Bolyai János Gimnázium – Novi Sad Kadett 67:72 

Novi Sad Kadett – Univer Kadett 72:56 

Bolyai János Gimnázium – Univer Kadett 75:69 

Novi Sad Kadett – Bocskai István Gimnázium 68:53 

A torna végeredménye: 

1. Novi Sad Kadett 

2. Bolyai János Gimnázium, Kecskemét 

3. Bocskai István Gimnázium, Szerencs 

4. Univer Kadett 

All Star csapat: Lakosa Zsolt és Kovács Soma (Bolyai), Zec Milos (Novi Sad), Tomor Nedad 

(Novi Sad), Szárnya Gábor (Bocskai) 

 

A VI. korcsoportban: 

 Eredmények: 

Bolyai János Gimnázium – Magyar Kadett Válogatott 64:62 (Legjobb dobó: Tóth Viktor 

(20/3), Mészáros János (15) 

Univer Junior – Békéscsaba 127:50 

Bolyai János Gimnázium – PVSK TÁSI Junior, Pécs 74:56. Legjobb dobó: Tóth Viktor (27), 

Rácz Tibor (17/3), Mészáros János (16) 

Békéscsaba – Sibenik Kadett 53:81 

Univer Junior – Sibenik Kadett 115:52 

PVSK TÁSI – Magyar kadett Válogatott 64:60 

A torna végeredménye: 

1. Bolyai János Gimnázium, Kecskemét 

2. Univer Junior 

3. PVSK TÁSI, Pécs 

4. Magyar Kadett Válogatott 

5. Sibenik Kadett (szlovén) 

6. Békéscsaba 

All Star csapat: Mészáros János és Tóth Viktor (Bolyai), Gál Martin (Univer), Bosnyák 

Tamás (Pécs), Moravcsik Áron (Magyar Kadett vál.) 
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VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY  

 
A Magyar nyelvi, irodalmi és művészeti munkaközösség 2006-ban is meghirdette 

hagyományos vers- és prózamondó versenyét általános iskolák 7-8. osztályosai és a bolyai 

gimnazisták számára. Ezúttal kortárs nő alkotó művei voltak a előadandó „feladványok”. 

A Dömötörné Répási Angéla tanárnő vezette zsűri 23 szavaló produkcióját hallgatta meg. 10 

általános iskolás és 13 középiskolás tanuló készült fel a versmondó versenyre. A verseny előtt 

Nagyhegyesi Zoltán, 11/A osztályos tanuló, a zsűri diák tagja Parti Nagy Lajos versét 

mondta el. 

Az általános iskolások mezőnyében Mankovics Tünde, a Lánchíd Utcai Általános Iskola 

tanulója bizonyult a legjobbnak. Második helyezett lett Nehéz Bettina, a Mathiász Általános 

iskolából, harmadik Zsámboki Judit, a Magyar Ilona Általános Iskolából, negyedik pedig 

Szabó Nóra, a Mátyás Király körúti Általános Iskolából. 

A gimnazisták versenyét Szentkirályi Vajk, 10/A osztályos tanuló nyerte meg, második lett 

Valkai Laura (12/D), harmadik helyen végzett Gulácsi Erika (10/C), negyedik pedig Ádám 

Éva (11/B). 

A díjazottak az Appendix Alapítványtól könyvjutalmat kaptak. 

 

 

CRHISTMAS PARTY 2006-BAN 
     

 Az idén negyedik alkalommal rendezték meg a Christmas Partyt a Bolyaiban. A tanulók 

lelkesen készültek az angol nyelvű előadásokra és megmérettetésre. 

A party első részében 5-10 perces műsorokat láthattak a nézők: A 11/D-től – Tale-mix; a 9/A-

tól Santas Clothes és Modern Santa; a 11/ACD-sektől „Showwhite and the 7 Törps”; a 

10/AC-től Dance – Music mix; valamint Valkai Laura és Marton Judit, 12/D osztályos 

tanulók a Hairből adtak elő részletet. 

A party második részében rövid vetélkedőre került sor, amely egy angol kvízből és „almaevés 

vízből” elnevezésű vicces feladatból állt. A zsűri a feladatok teljesítése alapján a 

következőképpen ítélkezett: 1. lett a 9/A Modern Santa, 2. a 11/ACD-s Showwhite…., 3. 

pedig a 9/A-s Santas… és a 10/ac-s Dance. Különdíjat kapott Valkai Laura és Marton 

Judit. A győztesek az Appendix Alapítvány jóvoltából tortajutalomban részesültek. 

A jó hangulatú délutánt Nagy Bernadett és Répási Angéla tanárnőknek köszönhetik a 

résztvevők.  

 

 

ZSUGA SÁNDOR KÉPEI A BOLYAIBAN 
 

Hagyomány a Bolyai János Gimnáziumban, hogy a névadó születésnapjához kötődve egy-egy 

helybeli festőművész mutatkozik be a tanulóifjúság előtt. Így volt ez az idén is, amikor a 

2006-os Bolyai-napok alkalmából Zsuga Sándornak nyílt kiállítása az intézményben. 

A hajdúnánási születésű autodidakta művész képeit Mészáros Marianna méltatta a december 

15-i megnyitón. Kiemelte, hogy Zsugára művészileg a Czene család gyakorolta a legnagyobb 

hatást. 1978-tól a vásárhelyi őszi tárlaton és a szegedi nyári tárlaton szerepelt sikerrel 

képeivel. Általában a falusi, tanyai környezetet örökítette meg képein. A téli, hólepte falut és 

a házait idéző festményeinek kompozíciója a naiv festészet legjobb mestereit idézi fel a 

tárlatlátogatókban. Minden képén érződik, hogy empátiával ábrázolja a falusiak életét, világát. 

Zsuga Sándor képeivel a bolyaisok a művészeti órákon ismerkedhettek meg behatóbban. A 

vers- és prózamondó versenynek pedig méltó, érzékletes hátteret adtak a Hetényegyházán élő 

művész képei. 
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2007-BEN 

      
Hagyományőrző szép napra került sor a Bolyaiban a magyar kultúra napja, Kölcsey 

Himnuszának születésnapja alkalmából. A megjelent vendégeket és a diákokat dr. Kovács 

István igazgatóhelyettes köszöntötte.  

Mint bevezetőjében említette, 1991-től rendezik meg Magyarországon a kultúra napját. – De 

vajon elég-e egyetlen kulturális emlékező és tisztelgő napot beiktatni, amikor az év többi 

napján a médiumok segítségével is pusztítjuk a nyelvet – vetette fel az előadó. – Van-e még a 

diákokon, lelkes pedagógusokon, szűk számú kultúrnyikon kívül valaki, aki megbecsülve 

ápolja, hagyományozza a kultúrát. – Majd így folytatta: – Miért fontos ma erről szólni 

gimnazisták előtt? Mert talán közülük kerülnek majd ki azok – azon kevesek –, akik majd 

netán hivatásuknál fogva szakmailag is rációt látnak a magyar nyelv, a magyar irodalom, a 

magyar képzőművészet, a magyar színház és film értékeinek felmutatásában. 

A Bolyai János Gimnáziumban negyedik éve emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról. E 

rendezvény is egyszerre szólt az irodalomról, a zenéről, a képzőművészetről.  

Az idén Sebestyén Imre országos hírű képeslap-gyűjtő A XIX. és XX. századi magyar festők 

alkotásait hozta el az iskola aulájába képeslapokon. Az előadó kiemelte a továbbiakban, hogy 

ha már festészetről és irodalomról beszélünk, óhatatlanul figyelni kell néhány dologra, 

mégpedig arra, hogy a magyar irodalomban nagyon sokan vannak olyan írók, akik ecsetet, 

ceruzát fogtak, a képzőművészek pedig nagyszerű írókká is váltak. A XX. századi alkotók 

közül például Rippl-Rónai József, Ferenczy Béni, Kondor Béla, Borsos Miklós vagy Bernáth 

Aurél. Kisfaludy Károly például Vörösmarty Mihály Zalán futásának címlapját rajzolta meg. 

Gárdonyi Egerben az otthoni bútorokra festett képeket. Petőfi nagyszerű rajzokat készített 

Arany Jánosról és Bem Józsefről, Jókai Mór pedig maga is illusztrálta regényeit… A XX. 

századiak közül pedig nem szabad megfeledkeznünk Kassák Lajosról vagy Nagy Lászlóról.  

A rendezvény további részében a Radnóti Diplomával kitüntetett versmondó, Nagyhegyesi 

Zoltán, a 11/A osztály tanuló Karinthy Frigyes Nihil c. versét mondta el. Majd József Attila 

A hetedik c. Sebő Ferenc által megzenésített versét adta elő Ábel Zsófia, Berente Csaba, 

Falu Réka, Kovács Barbara. 

A műsor után mutatta be dr. Kovács István Sebestyén Imrét, az országos is ismert és elismert 

képeslap-gyűjtőt, akit másodszor köszönthettek a Bolyaiban kiállításával. Sebestyén Imre 

gyermekkorától kezdve gyűjti a képeslapokat. Először csak kedvtelésből kezdett bele, aztán 

később ez szenvedélyévé vált. Tíz éve tagja az Országos Képes-levelezőlap Gyűjtők 

Egyesületének. Rendszeresen részt vesz az országos tárlatokon. 2006-ban Vácott első díjat 

kapott kiállított anyagáért, korábban közönség díjat kapott Szombathelyen, Veszprémben 

pedig első lett a nemzetközi mezőnyben. 180 ezer képeslapból álló gyűjteménye 22 témakört 

ölel fel. A magyar festők műveiből válogatott anyaga 180 kistablón mutatja be a 

legjelentősebb alkotásokat.  

A rendezvény második részében Mészáros Marianna tárlatvezetést tartott a jelenlévőknek a 

kiállított anyagból, kiemelve az egyes tárlók jellemzőit, művészettörténeti érdekességeit. Az 

egyes festőkről és képekről néhány jellegzetes történetet is elmesélt sok-sok információval. 
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RENDHAGYÓ ÓRA AZ OSZTRÁK NYELVI LEKTORRAL 
 

BRIGITTE HAGER osztrák lektornő, a kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanára tartott 

rendhagyó foglalkozást az emelt szintű németet tanuló bolyais diákoknak. 

A nem mindennapi találkozás az osztrák kultúrával work-shop keretében zajlott. Az 

összejövetelen szó volt szomszédaink irodalmáról, képzőművészetéről, filmművészetéről, 

könnyűzenéjéről. Az előadó a résztvevőket nyelvi játékokkal és folyóiratokkal is 

megismertette. A lektornő sokoldalú, figyelemfelkeltő és zenével is fűszerezett előadása után 

a tanulók önállóan, feladatok segítségével mélyülhettek el a témákban. 

A Bolyaiban német nyelvet tanuló diákok átfogó képet kaphattak az ónémet szövegeket 

feldolgozó könnyűzenéről, a Nobel-díjas Elfirde Jelinek bemutatásán át Alfred Deix nem 

mindennapi karikatúráiról és az elmúlt évek filmalkotásairól is, pl. a Schtonk c. filmről, mely 

a megtalált, állítólag Hitler által írt napló körüli bonyodalmakat dolgozza fel egy vígjátékban. 

A lektornő saját kis „kultúrkicseit” témák szerint rendezve és feldolgozva adta kölcsön egy 

hétre a bolyaisoknak.  

Megyesiné Vikor Aranka 

munkaközösség-vezető 

 

 

FŐISKOLAI TAPASZTALATOK   
     

A közelmúltban iskolánk adott helyet a Günter Grass német író életét bemutató 

vándorkiállításnak. Mint ahogy azt egy kiállításnál illik, egy frappáns megnyitóval mutattuk 

be a nagyközönségnek.    

Ezúttal saját osztályom, a 10. D kapta ezt a feladatot. Schnell Ildikó tanárnő vezénylésével 

gyorsan össze is állt az alkalmi csapat, melynek tagjai: Acsai Alexandra, Könyves Melinda, 

Bukovszki Zsolt, Bánát Anita, Matkó Anett, Veres Zsuzsanna, Borzák Csilla volt. Sokáig 

törtük a fejünket, hogy mi legyen az előadás témája, aztán végül amellett döntöttünk, hogy 

miért ne olvashatnánk fel egyszerűen részleteket a már említett művész munkáiból. Így is 

tettünk… A megnyitóra a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karáról ellátogatott hozzánk dr. 

Lipócziné Csabai Sarolta főiskolai tanár is. Kis Grass-válogatásunk olyannyira megtetszett 

neki, hogy meghívást kaptunk egy nyílt órára a főiskolán. Nagyon örültünk a felkérésnek, bár 

maga a tudat, hogy főiskolai hallgatóknak kell beszélnünk, és ráadásul németül, őszintén 

szólva, nem kis izgalmat keltett bennünk. De később kiderült, nem volt miért. Odaérve a 

helyszínre, kedvesen fogadtak minket, majd pedig már rögtön a pulpituson találtuk magunkat. 

Műsorunk – két új szereplővel kiegészülve, akik a főiskolát képviselték –, a reakciókból 

ítélve, ismét sikert aratott, ugyanis bárhová néztünk, elismerő, mosolygó arcok tekintettek 

ránk.  

Így szereztünk újabb tapasztalatokat, mind a német irodalom, mind a főiskolai élet terén.  

      Borzák Csilla, 10.D 

 

 

1848 

 
Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk március 14-én az iskolai 

ünnepélyen. Az irodalmi műsorban, amelyet Dominek Zsolt állított össze, Spiczmüller 

Bence, Czirják Enikő, Farkas Bálint, Varjú Anna, Vadász Éva (12/B-sek), Lengyel Zsolt, 

Kovács Ferenc, Tóth Balázs (11/C-sek) működtek közre. A toborzóénekeket az iskola férfi 

kórusa adta elő Závori Erika betanításában. A rendezvény technikusa Komonyi Dezső volt. 
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BOLYAI-ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA 
 

2007. március 28-30. között került Mosonmagyaróváron a Bolyai nevét viselő iskolák (a 

budapesti, a salgótarjáni, a kecskeméti, az ócsai, a mosonmagyaróvári, a 

marosvásárhelyi, a zentai és az aknaszlatinai) szövetségének találkozójára. Iskolánkat 

Néma Attila tanár úr vezetésével egy öttagú csapat képviselte: Bodor-Kiss Barbara 

(11/C), Berente Csaba (11/D), Bíró Szilvia (11/B), Hegedűs Imre (10/C) és Markó Eszter 

(11/B). A rendezvény első és második napján került sor az intézményvezetők 

találkozójára, amelyen dr. Főzőné Timár Éva, igazgató és dr. Kovács István, 

igazgatóhelyettes vett részt.  

Napló 

 

Szerda: Vonattal utaztunk Budapesti átszállással, így kb. négy óra alatt értünk oda. Ragyogó 

időt fogtunk ki. A hosszú út során összerázódott a kis csapat. Az állomásra kijöttek értünk a 

házigazdáink, ők szállítottak az iskolába. Minden iskola kapott egy pedagógust, aki csak arra 

a csoportra figyelt. A diákoknak lehetőségük volt az ünnepélyes megnyitó előtt kézműves 

foglalkozáson részt venni, amit ki is használtak. A megnyitón a köszöntés után elkezdtük 

tanulni a találkozón Bolyais himnuszként használt dalt (Bojtorján: Összetartozunk). Vacsora 

után táncházas ismerkedési est következett, majd ki-ki a szállására tért.  

Csütörtök: A szép időnek sajnos vége. Délelőtti városnézésre került sor hűvös, esős időben. 

A város templomában egy Habsburg főherceg sírja található (1937). Azt sajnos ki kellett 

hagynunk, mert nem jutottunk be. Az iskola tanárai jól felkészült idegenvezetőnek 

bizonyultak. Segítségükkel megismertük a város és az egyetem történetét.  

Ebéd után rendezték az ilyenkor szokásos Bolyai-vetélkedőt. Erre előzetesen is meg kellett 

oldani két feladatsort. A vetélkedő három részből állt. Az elsőben hat logikai feladatot kellett 

időre megoldani. Itt már másodikak voltunk! A második részben kilenc kitalált, Bolyai Farkas 

és János levélről kellett eldönteni, hogy a bennük szereplő tények mindegyike megállja-e a 

helyét. Ezen kívül mindegyik levélhez egy konkrét kérdés is kapcsolódott. Ez igen nagy 

koncentrálást igényelt, gondolkodási idő nem volt. A kérdések nem közvetlenül kapcsolódtak 

a Bolyaiak életéhez, hanem a legkülönfélébb művészeti, technikai, történelmi ismereteket 

kérték számon. Ez a legtöbb csapatnak meglepetést okozott, de kivágtuk magunkat és átvettük 

a vezetést! A játék harmadik része volt a legkomplikáltabb. Itt licitálni és érvelni kellett, 

villámkérdéseket tettek fel, sőt a válaszadás jogát egyenlőség esetén kockadobással döntötték 

el. Bártan küzdöttünk, de – kis szerencsével – a szombathelyiek megelőztek, s így 

összetettben ők nyertek, miénk lett a második hely.  

Este a találkozó csúcsa, a gála következett. A Művelődési Ház aulájában kiállítást szerveztek 

az előzetesen elküldött képekből, a színházteremben pedig minden iskola előadta saját néhány 

perces produkcióját. Emlékezetes, izgalmas, humoros, megható jelenetek követték egymást.  

Levezetésként az iskolák tanárai és igazgatói elvonultak egy kávézóba „kihelyezett ülést” 

tartani, ahol alig egy óra múlva diákok is megjelentek s rendkívül „agresszív” magatartásuk 

arra kényszerített minket, hogy a csocsó meccseken jól elpáholjuk őket.  

Péntek: Erre a napra kirándulást terveztek a rendezők. Első programunk a Gyász téren 

felállított 56-os (sortűz) emlékmű megtekintése és gyertyagyújtás az áldozatok emlékére. Itt 

egy egykori túlélő mesélt saját személyes élményeiről. A csönd és a döbbenet után 

(elcsendesült a társaság) indultunk Győrbe, ahol megismerhettük a belváros és a püspökvár 

nevezetességeit, valamint a „vaskakas” történelmi jelentőségét. Idegenvezetés után 

szabadprogram. Visszafelé megtekintettük Lébény szépen felújított Árpád-kori templomát.  

     A délután sportprogramokat kínált. Diákjaink aktívan kivették részüket a foci, röplabda és 

kosárlabda meccsekből. A búcsúest nosztalgia-diszkóval zárult.  
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     Diákjaink családoknál aludtak, ahol jól érezték magukat. A találkozón összetartó, egymást 

segítő csapatként, fegyelmezett viselkedéssel méltón képviselték intézményünket.  

     2008-ban az Ócsai intézmény rendezi meg a bolyaisok hagyományos találkozóját. 

 

Néma Attila  

 

 

SPANYOL-MAGYAR KÉTTANNYELVŰ ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA 
 

Március 30. és április 1. között Budapesten találkoztak a magyarországi spanyol-magyar két 

tanítási nyelvű iskolák diákjai és tanárai. A Bolyait a teljes 9/S osztály képviselte szép 

sikerrel. A bemutatkozó műsorban a Gyalog galopp spanyol nyelvű változatát játszották el 

diákjaink. 

2008-ban Kecskeméten kerül megrendezésre a következő találkozó.  

 

 

BOLTBAN NEM VÁGHATTA HASRA MAGÁT 
CSELGÁNCS: Halász Tímea megszokta, hogy a dzsúdó koedukált sportág 

(Petőfi Népe, 2006. december 9.) 

 

Közelkép: HALÁSZ TÍMEA – 1989-ben született Kecskeméten. A Bolyai János 

Gimnázium III. D osztályának kémia-biológia faktos tanulója. 1996-tól 2002-ig a KJC, 2002-

től a Hírös Judo SE cselgáncsozója. Többszörös utánpótlás-győztes, felnőtt országos bajnok a 

78 kg-os súlycsoportban (2006). Hobbija a lovaglás. 

  

A Bóbis Gyula edzőcsarnok előtt beszéltük meg a találkozót Halász Tímeával. A forgalom 

miatt néhány percet kések, a fiatal dzsúdós hölgy a kerítésnek dőlve nyugodtan álldogál, 

kezében könyv. 

– Elnézést a késésért! Jól látom, hogy tankönyvet olvas? 

– Minden szabad időmet felhasználom a tanulásra. Muszáj. A sportolás nagyon jó, de 

rengeteg idő megy el vele. 

– Most harmadéves gimnazista. Tudja már, hol folytatja? 

– Orvosi egyetemre készülök. 

– Akkor biztosan büszkék önre a szülei. Hajdanán azok is voltak, amikor ezt a nem éppen 

nőies sportágat választotta? 

– Rám bízták a választást. Ők csak azt kérték: sportoljak valamit. Az unokatestvérem révén 

pedig a dzsúdóhoz kaptam kedvet. Egyébként fiús szellemben nevelődtem, főleg az apukám 

által. 

– Mit jelent a fiús szellem? 

– Mondjuk, nem engedték meg, hogy a boltban hasra vágjam magam és toporzékoljak. 

Komolyan kellett vennem a szüleim akaratát. 

– A cselgáncsban nem is árt a „fiús szellem”. Ugye, gyakorolni főleg fiúkkal tud? 

– A klubnál nincs sok dzsúdós lány, így nem válogathatok. De már rég megszoktam, hogy ez 

egy koedukált sportág. A fiúk egyébként az edzőpartnert látják bennem, és nem a nőt. 

– Az eredményei azt mutatják, jól is jön, hogy az erősebbik nemmel edz. A felnőtt országos 

bajnokságon – ahol bajnok lett – mi döntött? Csak a tudása vagy a sorsolás is besegített? 

– A súlycsoportomban kevesen vagyunk, ezért körmeccseket játszottunk. Sorsolás nem volt. 

A legjobb győzött. 

– Mik a további tervei? 
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– Jövőre Eb, két év múlva vb. Jó lenne mindkettőn ott lenni. 

– Az olimpiára nem gondol? 

– A 2008-asra még nagyon korai lenne. 2012-ben viszont lehet róla szó. 

– Ha ott lesz is Londonban, gondolom, nem kecskeméti színekben. Már csak azért sem, mert 

itt nincs orvosi egyetem. 

– Pesten szeretnék egyetemista lenni, mert ott sok dzsúdó klub van. Ezt már meg is beszéltük 

az edzőmmel, Barcsik Zoltánnal. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert önzetlenül foglalkozik 

velem, és a jövőmet is nézi. 

– Azért „önző” módon valószínűleg ő is örülne, ha az olimpiai aranyérem átvételét követően 

megemlítené a nevét. Nem gondolt még rá, hogy ott álljon a dobogó tetején? 

– Bevallom, motoszkált már a fejemben ilyesmi. Úgy vélem ugyanis, hogy ha valaki valamit 

komolyan csinál.  

Borbély Károly 

 

 

 

MOZGALMAS NAPOK A BOLYAIBAN 
(Kecskeméti Lapok, 2006. december 14.) 

 

December 11-én és 12-én két jeles esemény is színesítette a kecskeméti Bolyai János 

Gimnázium életét. Hétfőn tartották meg az intézmény által immár harmadik alkalommal kiírt 

Diák írók lés költők nemzetközi pályázatának eredményhirdetését. 

A felhívásra 22 középiskolából 39 fiatal küldött be verseket és novellákat. A vers 

kategóriában Antal Anna, a Bányai Júlia Gimnázium tanulója bizonyult a legjobbnak, míg a 

novellisták közül Bujdosó Péter, a házigazda iskola diákjának írásait találta az első helyre 

méltónak a zsűri. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság különdíjait Kovács Fanni és Konfár 

Márk (mindndketten a Kada Elek Közgazdasági SZKI tanulói), valamint Károly Renáta 

Ildikó (Marosvásárhely) és Ádám Éva (Bolyai-gimnázium) vehette át. A Magó István díjat a 

szintén bolyais Bujdosó Péter érdemelte ki. 

December 12-én Rafael Valle Garragori, spanyol nagykövet és Marta Cerezales oktatási 

attasé látogatott el Kecskemétre, hogy közvetlen ismereteket szerezzenek a gimnáziumban 

működő spanyol-magyar két tanítási nyelvű oktatásról. Magyarországon a Bolyai a hatodik 

olyan középfokú oktatási intézmény, ahol ilyen képzés folyik. A nagykövetség anyagilag és 

erkölcsileg is támogatja az iskolát. 

(Sipiczki Sándor) 

 

 

DIÁK ÍRÓK ÉS KÖLTŐK  

EZÚTTAL VERSEKKEL ÉS NOVELLÁKKAL REMEKELTEK 
(Petőfi Népe, 2006. december 15.) 

 

Az idén harmadszor hirdette meg a kecskeméti Bolyai János Gimnázium a Diák írók és 

költők nemzetközi pályázatát. A 22 középiskolából 39 pályázó által beküldött verseket és 

novellákat dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője, Rákász Judit, a Petőfi 

Népe szerkesztője és dr. Kovács István értékelte. A helyezetteknek december 11-én adták át 

a Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány által anyagilag is támogatott díjakat. 

A vers kategóriában Antal Anna, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanulója bizonyult a 

legjobbnak. Második helyezett Pálffy Zsófia, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum növendéke lett. Harmadik pedig Kis Klaudia, a Kada Elek Közgazdasági 

Szakközépiskola tanulója. A legjobb novellista az idén a kecskeméti Bolyai János Gimnázium 
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tanulója, Bujdosó Péter lett. Második Csorba Csaba, a szombathelyi Bolyai János Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium diákja, harmadik Lesenkol Krisztina, a kiskőrösi Wattay 

Középiskola és Szakiskola tanulója lett. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság különdíjait Bajtai Mária tagozatvezetőtől vehette át 

Kovács Fanni és Konfár Márk, mindketten a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 

tanulói, valamint Károly Renáta Ildikó marosvásárhelyi és Ádám Éva, a kecskeméti Bolyai-

gimnázium diákja. 

Ezen a rendezvényen adták át a Magó István Díjat is, amelyet 2006-ban írt és a Bolygató 

című iskolaújságban publikált verseiért, novelláiért Bujdosó Péter érdemelt ki.  

 

 

„A MACSKASZEMŰ LÁNY” 

SPORTOLÓK NAPTÁRON 
(Petőfi Népe + Baon, 2006. december 22.) 

 

Akik karácsony hetében jártak a Malom Centerben, majd december 19-étől a Bolyai 

János Gimnáziumban, azoknak biztosan feltűnt Bahget Iskander kiállítása. A 

sportnaptár kinagyított képei egyenként mind fiatal sportolókat ábrázolnak, nem éppen 

edzés közben.  

 

Most az egyik kép ihletőjét, a Vörös Orsolyát (11/A) kérdezem: 

– Mit szóltál a felkéréshez? 

– Nagyon meglepődtem, egyszer csak felhívtak, hogy lenne-e kedvem hozzá. Egyáltalán nem 

számítottam rá, de örömmel mondtam igent. 

– Ilyen jellegű fotókra készültél? 

– Igazából nem tudtam, mire számíthatok. Csupán annyit mondtak: hogy naptár készül, 

melyben csak sportolók szerepelnek majd. Az egyetlen instrukció az volt, hogy két utcai 

viseletet és egy elegánsabb ruhát vigyek magammal, amiből már sejteni lehetett, hogy ezek 

nem sportos jellegű képek lesznek. 

– A születésnapod hónapját, a májust kaptad, de ha jól tudom, nemcsak te pályáztál rá? 

– A résztvevők közül sokan születtek ebben a hónapban, ezért végül sorsolás útján döntötték 

el, hogy kié legyen. A szerencse engem pártolt, bár én akármelyik hónapnak örültem volna, 

ez már csak plusz ráadás volt. 

– Kaptál visszajelzéseket a képek kapcsán? 

– Eddig még nem találkoztam olyannal, akinek ne tetszettek volna a rólam készült képek. 

– Mit emeltek ki a legjobban? 

–     Főként a macskás szemeimet. 

–    Neked mi a véleményed a képekről, hiszen van pár különös beállítás is? 

– Valóban akad köztük kevésbé hétköznapi is. Ez nem a véletlen műve, a fotók beállításait 

csak eleinte bízták rám. Végül Bahget Iskander vette át az irányítást, amit egyáltalán nem 

bántam, elvégre ő a profi. Ráadásul a közel négyszáz fotóból néhány nagyon a szívemhez 

nőtt. Persze van köztük olyan is, ami nem került kiállításra.  

– A jövőben is szívesen részt vennél hasonló fotózásokon? 

– A nővérem régebben modellkedett, ezért nem először fordult meg a fejemben, hogy jó 

lenne egyszer elmenni egy fotózásra. A jövőbe tekintve: egy kicsit beállítottabb képeken 

is szívesen szerepelnék, ahol fodrász, sminkes és stylist vesz körül. Ennek fő oka az: 

hogy nagyon kíváncsi vagyok, mit tudnának belőlem kihozni a szakemberek. 

–  Gondolom: örömmel dolgoznál újra Bahget Iskanderrel? 

 –  Igen, természetesen. Nagyon élveztem a közös munkát, és ez úton is szeretném neki 

megköszönni a lehetőséget.  
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Toldy Laura, 10/E 

 

 

NE LUSTÁLKODJ, SPORTOLJ! 
Vívás: Az edzések néha kemények, de megéri a mozgás 

(Petőfi Népe, 2006. december 14.) 

 

Általános iskola után a diákok többsége felhagy minden mozgással. Én is ide tartoztam, 

mondván, nincs időnk és a nekünk való sportot még amúgy sem találták ki. Hát igen. Senki 

nem tart pislogós, láblógatás edzéseket. 

Féléves szülői unszolás után, „Kislányom ez így mégsem lesz jó!”, vagy „Teljesen 

ellustulsz!”, vagy, „Most már aztán valamit tényleg csinálnod kellene!” – elkezdtem lőni. 

Először sakkozni akartam. A szülőknek persze semmi se jó! Szóval, hallgathattam tovább a 

lustaságomról és a választott sportról szóló bölcseleteket.  

„Ez nem sport” – tudtam meg. „Ettől még mozognod kell!”. „Ugye, nem hiszed azt, hogy 

ezzel letudtad a mozgás-kérdést!” Stb. Úgyhogy az év vége felé elkezdtem vívni. Gondoltam, 

ha nem tetszik, jövőre nem jövök. De tetszett! Olyannyira, hogy ott ragadtam és eszembe 

sincs abbahagyni. Az edzések néha kemények, főleg az első 2-3 héten tűnnek annak, de 

szuperek. Ja és a társaság! Az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy menne edzésre 

(nem feltétlenül a vívás örömeiért). És ami a legjobb, hogy nem kötött. Ha van kedved, és 

időd, jössz, ha nem, hát nem, senki nem csesztet miatta. Ide senki nem muszájból jár. Az sem 

hátrány, hogy kb. egy hónap múlva a tesi órák a suliban meg se kottyannak.  

Mivel a legszebb öröm a káröröm, az egész órát végigvigyorgom. Öröm nézni, hogy a 

többség bele akar halni pár kör rohangászásba. 

Ha kedvet kaptatok a vívásra, nézzetek fel a www.ktevivo.hu honlapra, egy csomó képet 

találtok és az edzések helyét, idejét is. Nem bánjátok meg! 

Plattner Noémi, 11/D 

 

 

 

BOLYAIS PRODUKCIÓK 
(Kecskeméti Lapok, 2007. január 25.) 

 

„Január 22-én a kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban is megemlékeztek a Magyar kultúra 

napjáról. Az intézményben immár hagyomány, hogy az ünnepi rendezvény úgy szól az 

irodalomról, hogy az kötődik a zenéhez és a képzőművészethez is. Ezúttal Sebestyén Imre 

gyűjtő a 19. és 20. századi magyar festők alkotásait hozta el az iskolába képeslapokon. A 

kiállítás megnyitása után a program diákok verses, zenés produkcióival folytatódott” – 

számolt be a Lapok Sipiczki Sándor képes tudósítása alapján. 

 

 

http://www.ktevivo.hu/
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TÖBBSZÖRÖS TÚLJELENTKEZÉS 
(Kecskeméti Lapok, 2007. március 1.) 

 

A napokban (február 22-én) tartották a kecskeméti Bolyai János Gimnázium emelt szintű 

képzéseire jelentkezett tanulók felvételijét. Az intézmény iránt az idén is kiemelt érdeklődés 

mutatkozott.  

A 2007-2008-as tanévre az általános képzésen túl a 8. osztályos tanulók angol és német 

nyelvi, matematikai, informatikai, sport tagozatos, illetve spanyol-magyar két tanítási nyelvű 

osztályokba jelentkezhette. A gimnázium képzéseire átlagosan háromszoros volt a 

túljelentkezés. A legtöbben a matematika-informatika emelt szintű osztályba szeretnének 

bekerülni, ahova hatszor annyi diák pályázott, mint amennyit fel tudnak venni.  

Újdonság volt, hogy a spanyol-magyar kéttannyelvű képzésre jelentkezettek kreatív 

feladatalapok kitöltésén túl ezúttal kommunikációs beszélgetésen is részt vettek, amely a 

tapasztalatok alapján elnyerte a jelöltek tetszését. (Sipiczki Sándor) 

 

 

NYELVVIZSGAKÖZPONTTÁ VÁLHAT  

A BOLYAI 

 
A Günter Grass kiállítás megnyitóját követően DIETER UESSELER magyarországi német 

lektor DR. FŐZŐNÉ TIMÁR ÉVA igazgatónővel és a német nyelvi munkaközösség 

vezetőjével, MEGYESINÉ VIKOR ARANKÁVAL a DSD vizsgaközponttá nyilvánításról 

folytatott megbeszélést. 

Ennek eredményeként akár már a 2008/2009-es tanévtől a Bolyai János Gimnázium DSD 

felkészítő és vizsgaközpont lehet, s az intézmény az országban nyolc helyen – Baján, 

Budapesten, Miskolcon, Mezőberényben, Mosonmagyaróváron, Pécsett és Veszprémben – 

működő vizsgakörhöz csatlakozhat. 

A DSD vizsga a Német Kultuszminiszteri Konferencia nemzetközi felsőfokú (C1) német 

nyelvvizsgája. A vizsga németországi tanulmányok folytatásához is igazolást ad. 

Magyarországon is akkreditált ez a végzettség, államilag elismert felsőfokú „C” típusú 

nyelvvizsga, amely jelenleg 10 többletpontot jelent a felvételi vizsgához. 

  A DSD felsőfokú vizsga ingyenes, és a felkészítés iskolai keretek között zajlik. (A 

megbeszélésről tudósításban számolt be a Kecskeméti Televízió 2007. március 7-i Hírös Hírek 

műsora. Szerkesztő: Mozes Bálint, illetve a Kecskeméti Lapok a 2007.március 14-i 

számában.) 

 

 

NYOLC DOBOGÓS HELYEZÉS 
(Kecskeméti Lapok, 2007. március 8.) 

 

Folytatták kiváló szereplésüket a KARC fiataljai az elmúlt hétvégén. A fedett pályás bajnoki 

idény zárásán, az ifjúsági és junior magyar bajnokságon 18 döntős helyet és nyolc érmet 

szereztek fiatal atlétáink, ami az utóbbi évek legjobb szereplésének számít. Egyetlen 

szomorúsága az volt a kecskemétieknek, hogy egyetlen bajnoki címet sem sikerült haza 

hozniuk. 

VÖRÖS ORSOLYA (11/A) volt a legeredményesebb versenyző, három ezüstérmet, váltóban 

pedig egy bronzérmet szerzett két egyéni csúcsbeállítással. A tehetséges leányzó két „bűvös” 
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határt is megdöntött, hiszen súlylökésben 12 méter felett, 60 méter gáton pedig kilenc 

másodperc alatt teljesített. 

Mellette TOLDY LAURA (10/E) gyűjtött be még két egyéni érmet. VASADI VIKTÓRIA és 

a junior váltó okozta a legkellemesebb meglepetést azzal, hogy fel tudtak kapaszkodni a 

dobogóra. A versenyek színvonalára jellemző, hogy VARGA NIKOLETT (10/E), aki 

magasugrásban egyéni csúcsot ugrott 160 centivel, „csak” nyolcadik tudott lenni az ifi 

mezőnyben. 

 

 

A KARÁCSONY ESTÉJÉN 
 

Felébredtem reggel. Az utca olyan volt, mint máskor: hideg, szürke és zsúfolt. Valami 

mégsem volt a helyén. Csak néztem az embereket és éreztem, hogy valami hiányzik. De hogy 

mi, nem tudtam megfejteni. Csak bámultam a világ arcába, de nem láttam rajta semmit. Pedig 

úgy volt, hogy ez a nap más lesz…jobb lesz. Hiszen ma, éppen ma kellene, hogy… 

Kószáltam a városban és próbáltam keresni…keresni valakit. Figyeltem az embereket. 

Néhány anyuka a gyermekével sétált. Azt hittem ők azok, de tévedtem. Utána láttam nevető 

fiatalokat, de nem ők voltak azok. Hiába kerestem. A rohanó, üres embereken kívül nem 

láttam mást… 

A látszat, a látszat néha csal. Mondják sokan, pedig fogalmuk sincs mit is jelent valójában… 

Tudod, nem is zavart volna ez, ha nem pont ma kell látnom. Hiszen úgy volt, hogy ma… 

hogy ma jobb lesz. Úgy volt, hogy ma nem rohannak, hogy megállnak és hogy SZERETNEK. 

Ma igazán szeretnek. De nem! A fényesség csak kívülről létezik… Istenem! Mondd! Mikor 

tanítod meg őket újra szeretni?... - Mondta a fiú őrangyalának és ugrott. 

Ádám Éva, 11/B 

 

 

MI AZ, HOGY BOLOND? 
Könyvajánló 

 

Nap mint nap egymásra aggatjuk a jelzőt: bolond. De ki is az valójában? Ezt és még sok 

mást próbál megmagyarázni Paulo Coelho: Veronika meg akar halni című regényében. 

A mű egy okos, szép, fiatal lányról szól, akinek mindene meglehetne, de ennek ellenére 

úgy érzi, nincs semmije. Hosszas tervezgetés után elszánja magát, bevesz négy doboz 

nyugtatót és várja a megváltó halált. Az élet viszont közbeszól, és ahelyett, hogy a 

mennyországban ébredne, ahogy azt elképzelte, a Villet-ben, Szlovénia jó hírű 

bolondokházában köt ki. A doktor közli vele: a nagy mennyiségű gyógyszer hatására szíve 

roncsolódott, maximum egy hete van hátra. 

Veronika a hír hallatára megrémül, hiszen bevenni pár nyugtatót egészen más, mint várni a 

halálra, de segítségre nem számíthat. Kénytelen kibírni ezt az egy hetet, mely során 

érdekesebbnél érdekesebb emberekkel találkozik, általuk megismeri lénye másik oldalát, 

életkedve újra visszatér, de már túl késő, a halál egyre gyakrabban megmutatkozik 

súlyosbodó rohamaiban. 

Nincs választása: utolsó napjaira megfogadja, nem fogja érdekelni mások véleménye, azt 

teszi és úgy, ahogyan azt ő akarja. Beleszeret a skizofrén fiúba, Eduárdba, s amikor az 

orvos figyelmezteti: huszonnégy órája maradt, megszökik szerelmével, majd a bortól és 

boldogságtól ittasan egymás karjaiban várják, hogy jöjjön a halál. 

Egy csodálatos történet, mely során megismerhetjük a bentlakók életútjait, érzelmeit, 

világfelfogásait. Sokféleképpen lehet értelmezni a regényt, de egy valamit biztosan 
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megtudunk: a nyakkendő nem más, mint „egy színes rongydarab”. Legalábbis egy bolond 

ezt mondaná… 

Toldy Laura, 10/E                                                                    

 

 

AZ X-ES ÉS AZ Y-OS 

 
Már régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy mi áll a háttérben a mögött, hogy az X. 

Gimnázium és a Y. Gimnázium tanulói állandó versengésben vannak egymással.  

Természetesen mindenki azt az iskolát szereti, és részesíti előnyben, amelyikbe jár, de ez a két 

iskola között jobban kiéleződött a helyzet. Olyan ez, mintha minden X-es és Y-os diák fejébe 

belekódolták volna, amikor átlépték az iskola kapuit, hogy ne szeresse a másik iskolát. 

Kérdezgettem tanulókat mind a két „szurkolótáborból”, hogy mi lehet az oka ennek a 

rivalizálásnak, vagy, hogy van-e egyáltalán ilyen. Egyik X-es srác a következőt mondta: „az 

Y. sokáig egyeduralkodó volt Kecskeméten, amikor jött a X., a modern gondolkodású iskola 

fiatal tanárokkal és mára elérte azt, hogy többen jelentkeznek ide”. De hallhattunk olyat is 

egy Y-os lány szájából, hogy előnybe részesíti a nem X-es fiúkat. Ami számomra meglepő, az 

az volt, hogy sokan azt mondták, hogy nincs is rivalizálás a két iskola között, bár utána 

mindenki sietve hozzátette hogy: „de azért az én sulim jobb”.  

Még nyolcadikban az egyik legjobb barátommal gondolkoztunk, hogy hova tovább. Én az X-

be mentem, ő pedig az Y-ba. Azóta is nagyon jóban vagyunk.  

Egy kicsit úgy érzem, hogy mára már, mint az életben, mindenütt és mindent divat lett szidni.  

Olyan ez, mint két focicsapat, de mi ne legyünk olyanok, mint a futballhuligánok… 

Szeitz Dániel, 9/B 

 

 

ORSZÁGOS ELISMERÉS 

A DIÁKOLIMPIAI SZEREPLÉSEKÉRT 

 
A Magyar Diáksport Szövetség azoknak az iskolák képviselőinek tartotta 2007. január 29-én 

elismerő ünnepségét az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztériumban, amelyek a 

2004/2005-ös és a 2005/2006-os tanévben az iskolai és diáksportban kiemelkedő 

tevékenységet folytattak, országosan a legjobb eredményeket értek el.  

A Bolyai János Gimnázium az országban a 8. helyet szerezte meg a középiskolák között az 

összesítő minősítés alapján, amelyért 210 ezer forintos támogatásban részesült.  

Hogy kiknek az eredményei alapján érdemelte ki a Bolyai az elismerést, egy kis 

visszatekintés az elmúlt két évre: 

 

2004/2005-OS TANÉVBEN: 

Diákolimpia, atlétikai csapatbajnokság 

1. hely – leány magasugró csapat: Vörös Orsolya, Hatvani Nóra, Rávai Kitti, Pintér Szilvia, 

Sipka Ágnes, Papp Barbara, Horváth Olívia 

2. hely – leány távolugró csapat: Vörös Orsolya, Hatvani Nóra, Rávai Kitti, Pintér Szilvia, 

Tamási Ingrid, Magyar Orsolya 

Országos atlétikai bajnokság 

1. hely- Vörös Orsolya, távolugrás 

2. hely – Vörös Orsolya, 100 méteres gátfutás 

4.hely – Hatvani Nóra, magasugrás 

7. hely – Rávai Kitti, magasugrás 
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10. hely – Hatvani Nóra, hármasugrás 

Országos középiskolai fedett pályás atlétikai verseny 

5. hely – Vörös Orsolya, 60 m-es gátfutás 

5. hely – Hatvani Nóra, magasugrás 

6. hely – Kurucz Szabolcs, 60 m-es futás 

9. hely – Szabó Zsolt, 1000 m-es futás 

Diákolimpia, fiú röplabda, V. korcsoport 

2. hely – Bokor Péter, Bondor Tamás, Princz-Jakovics Péter, Gönczi Gergő, Gulyás Gergő, 

Farkas Bálint, Váradi Zoltán, Huber Ákos, Tigyi Norbert. 

Diákolimpia, fiú kosárlabda, VI. korcsoport 

3. hely – Kiss Balázs, Török András, Szivolt Péter, Tóth Viktor, Finta András, Bindics Gábor, 

Horti Bálint, Kelecsényi-Tóth Gyula, Agárdi Tamás, Kovács Benedek 

Diákolimpia, fiú kézilabda, VI. korcsoport 

Országos elődöntőben 2. hely (országosan 9-12.) – Kiss Zoltán, Sándor György, Mészáros 

Dávid, Belák László, Galanov András, Szabó Gábor, Barna László, Ágoston Tibor, Bartal 

Sándor, Móra Dániel, Lévai Ferenc, Farkas Gergely, Boros Kornél, Mészáros Dávid 

Diákolimpia, labdarúgás, VI. korcsoport 

Országos elődöntőben 2. hely (országosan 9-12. hely): Mihályka Péter, Sándor Péter, 

Torbavecz Tamás, Urbán Pál, Balogh Ferenc, Vellai Ákos, Dócs Dániel, Nagyhegyesi Zoltán, 

Pap Milán, Farkas Márk, Nagy Balázs, Batka Adrián, Kurucz Szabolcs, Sahin Csaba, 

Mészáros Csaba, Csatai Zoltán  

 

a 2005/2006-os tanévben 

Diákolimpia – Birkózás 

1. hely Györgyi Péter, 5. hely Tóth Tamás 

DIÁKOLIMPIA – ATLÉTIKA CSAPATVERSENY 

1. hely – Leány magasugró csapat: Rávai Kitti, Hatvani Nóra, Vörös Orsolya, Pető Dóra, 

Toldy Laura 

1. hely – Leány távolugró csapat: Toldy Laura, Hatvani Nóra, Varga Nikolett, Nyiki 

Klaudia, Vörös Orsolya 

1. hely – Leány csapat összesített pontversenyben 

2. hely – Leány gerelyhajító csapat: Toldy Laura, Hatvani Nóra, Mészáros Klaudia, Varga 

Nikolett, Vörös Orsolya 

3. hely – Leány svédváltó: Nyiki Klaudia, Varga Nikolett, Toldy Laura, Vörös Orsolya 

3. hely – Fiú súlylökő csapat: Sahin Csaba, Vidács Dávid, Kádár-Szél Dávid, Princz-

Jakovics Péter, Kurucz Szabolcs 

7. hely – Fiú távolugró csapat: Kádár-Szél Dávid, Illés Csaba, Princz-Jakovics Péter, Sahin 

Csaba, Kurucz Szabolcs 

Fiú Kosárlabda Diákolimpia VI. korcsoport 

2. hely: Tóth Viktor, Kiss Szabolcs, Bindics Gábor, Halmai Tamás, Mészáros János, Horti 

Bálint, Sályik Dániel, Rigó Szabolcs, Török András, Finta András.  

Fiú Kosárlabda Diákolimpia V. korcsoport 

3. hely: Mészáros János, Kiss Szabolcs, Boros Bence, Bozsó Achillesz, Rigó Szabolcs, Pócs 

Zsombor, Rácz Tibor, Sályik Bálint, Finta András, Marsa Ádám 

FIÚ RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA VI. KORCSOPORT 

7. hely: Bokor Gábor, Bondor Tamás, Gulyás Gergő, Princz-Jakovics Péter, Gönczi Gergő, 

Váradi Zoltán, Tigyi Norbert, Huber Ákos, Farkas Bálint, Balanyi Ádám, Kosiczki Ferenc, 

Torbavecz Tamás 

      Az eredmények elérését Ábel József, Adamik Zoltán, Kovács Gergely és Nyilas Bea 

testnevelő tanári-edzői munkája segítette.  
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HÁTTÉR 

 

Az iskola fennállásának 20. évfordulójára gőzerővel folynak a Hair próbái. Énekesek, 

táncosok, diákok és betanító tanáraik lelkesedéssel készülnek. A 11. osztályosok a 

mozgóképkultúra és médiaismeret órákon foglalkoztak már a musicallel, részletek 

tekintettek meg belőle. Az ő élményeik kiegészítésére, a Hair iránt érdeklődők 

figyelmébe ajánljuk e dokumentumot.  

 

DOKUMENTUM  

HAIR (1979) 
      

Milos Forman, cseh rendező 1979-ben készült világhírű alkotása a hippi-korszak „nagy 

passiója” jóval a virágemberek letűnése után keletkezett, mégis klasszikus darabbá vált. 

Főszerepet kap benne a szabadság, a szerelem, a tánc, a dal, és az értelmetlen háború.  

A 60-s évek Central Parkja fura olvasztótégelye volt a városnak. Úri hölgyek végezték ott 

szokásos lovaglásukat, mit néha megzavartak az ott tanyázó, öntörvényű, színes ruhás hippik, 

s mely jelenetet egyszer alkalma volt végig nézni Claude-nak, az Oklahomából oda keveredő 

farmerfiúnak, aki sorozás miatt érkezett a városba. 

Ugyanis a hatvanas évek Vízöntő kora nem csak az önfeledt szabadság, a tánc, a dal és az 

LSD kábulatát jelentette, hanem a vietnami háború idejét is. A felesleges katonásdiét, az 

értelmetlen, kegyetlen halálét, ami ellen a virággyermekek kellőképpen tiltakoztak is. Abban 

az időben nagy változás söpört végig a világon. A szenvedélyes lázadások kora volt az. A 

fiatalok szabadon akarnak élni, elszakadva családjuktól, ellenszegülve a törvényeknek, fittyet 

hányva a sorozásra felszólító behívókra.  

Claude nem lázadt. Követte az előírásokat, ezért Oklahomából útnak indult New Yorkba, mert 

megkapta katonai behívóját, mely szerint Vietnamba kell mennie. Bevonulása előtt pár napot 

Manhattanben töltött, s a Central Parkban máris szembe találkozott a tőle oly távoli 

valósággal, na és a szerelemmel. A valóság egy vidám, színes öltözetű fiatalok csoportjában 

került elé, a szerelem pedig lóháton jött, hogy egy pillanat múlva tovább is vágtasson egy 

gyönyörű, és minden szempontból elérhetetlen lány képében.  

Claude tudja, hogy a leghalványabb esélye sincs arra, hogy újra találkozzanak, de új barátai, a 

hippik erről egészen másképp vélekednek. Számukra ugyanis semmi sem lehetetlen, hiszen az 

ő életüket más törvények irányítják, kizárólag olyanok, melyeket saját maguk hoztak.  

A találkozás nem marad el, Berger (a csoport hangadója) egy családi partin lebonyolítja 

klasszikussá vált táncjelenetét az asztalon, s szép lassan egyre közelebb hozza egymáshoz a 

szerelmeseket. Claude bevonul, s a nevadai kiképzőközpontba kerül. Barátai hónapok múltán 

fölkerekednek, s meglátogatják. A hosszú úton az autóban dübörög a „God Morning, Sun 

Shine!", szabadok, fiatalok és boldogok. A támaszponton azonban harckészültséget rendeltek 

el...   Berger, Claude, Sheila, Jeannie, Hud és Woof története nem csak egy korszakról vagy 

egy generációnak szól, hanem örök klasszikussá érett. A virág-korszaknak ugyan már rég 

vége, de ez a film újra és újra képes meggyőzni nézőit, hogy volt benne valami, ami 

remélhetőleg nem múlik el. 

 

  


