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A KEZDETEK

A hajdani Gazda utca 1.

Kön  nyû sé ta a fõ is ko lá tól a Gagarin úton át, a har ma dik ut ca.
Nap sü tés, hárs fák az út men tén. Itt bal ra, Szent Lász ló ki rály ut ca. Ez
az is ko la kol lé gi u ma. Egy perc, és ott leszünk. A Tom pa Mi hály ut cán
vé gig néz ve el lát ni a Jó kai par kig. Meg ér kez tünk. Iga zán im po záns
épü let, há rom eme le tes, a fa lak ra vad szõ lõ fut fel, elõt te egy hárs és egy
fe nyõ. A cí me ren jól ol vas ha tó fel irat: Élel mi szer ipa ri és Föld mé ré si
Szak kö zép- és Szak mun kás kép zõ Is ko la. Per sze nincs sem mi moz gás,
né hány nap ja ért vé get a tan év, ilyen kor dél után már ta lán a ta ná rok
sin cse nek benn. Elekt ro mos so rom pó, há tul fe dett bi cik li tá ro ló, ké zi -
lab da ka pu. Ez volt te hát a gya kor ló is ko la el sõ ott ho na, a haj da ni Út -
tö rõ ut ca és Gaz da ut ca sar kán emelt, volt II. sz. pol gá ri is ko la épü le -
te, ez lesz au gusz tus 30-án a ju bi le u mi tan év nyi tó el sõ hely szí ne. Visz -
 sza sé tá lunk. Szem ben fod rász sza lon, az ut ca most már is me rõ sebb.
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Tanítóképzés Szombathelyen

Lás suk a kez de te ket. Ko ráb ban Kõ sze gen majd Sár vá ron
volt ta ní tó kép zés Vas me gyé ben. 1955 nya rán vis  sza köl tö zött az
in té zet Kõ szeg re, a sár vá ri ta ná ri kar egy ré sze a ta ní tó nõ kép zõ be,
egy ré sze a ta ní tó kép zõ be ke rült. A fiú kép zõ a vá ros ál ta lá nos is -
ko lá i ban gya ko rolt, a lány kép zõ a zár da épü let ben. 1958. jú ni us
23-ig dol goz tak pár hu za mo san, együtt mû köd ve, He ge dûs And rás
irá nyí tá sá val. Hi va ta lo san 1958. au gusz tus 31-ig volt Kõ sze gen
ta ní tó kép zés. 

1958 õszé tõl Szom bat hely adott ott hont a ta ní tó kép zés nek, a
szep tem ber 6-i, 1958. évi 26. szá mú el nö ki ta ná csi tör vény ere jû
ren de let emel te fel sõ fo kú ra a ta ní tó- és óvó nõ kép zést. 

Van itt né hány mon dat egy elõ adás ból, az if jabb ol va sók szá -
má ra fur csán fog hang za ni, min den bi zon  nyal az idõ seb bek is fej -
csó vál va, ide gen ked ve ol vas sák ma már. Biczó Gyu la mi nisz té ri -
u mi ál lam tit kár mond ta 1959 au gusz tu sá ban az újon nan szer ve zett
fel sõ fo kú ta ní tó kép zõk és óvó nõ kép zõk ta ná ra i nak egy hat na pos
kon fe ren ci án: „Önök nek az a fel ada tuk, hogy kom mu nis ta ta ní tó -
kat és óvó nõ ket ké pez ze nek. A min den na pi élet ter mé sze te sen más
jel le gû prob lé mát is fel fog vet ni. Sõt el kép zel he tõ, hogy egyes sze -
mé lyek és cso por tok is fog nak Önök szá má ra kü lön fé le prob lé má -
kat gyár ta ni. Ne en ged jék ma gu kat fõ fel ada tuk tól, a kom mu nis ta
ne ve lõk kép zé sé tõl sem mi lyen, bár men  nyi re tet sze tõs vagy sür gõs
prob lé má ért el té rí te ni. Min den fel me rü lõ kér dést gon do san mér le -
gel je nek, jó ez ne künk, vagy rossz ez ne künk? Elõ re vi szi-e fõ fel -
ada tunk meg ol dá sát vagy hát rál tat ja azt? Egy szó val fi gyel mü ket
és ener gi á ju kat egy ér tel mû en a kom mu nis ta ne ve lõ kép zés re kell
kon cent rál ni uk.”

Reg õs Já nos ta nár úr ír ja köny vé ben er rõl az idõ szak ról: „A
me gye ve ze tõ sé ge, az MSZMP Vas me gyei Bi zott sá ga, Vas me gye
Ta ná csa, de a vá ros il le té kes szer vei is meg ér tet ték a fej lõ dés ki -
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hí vá sát, és min dent meg tet tek azért, hogy Szom bat hely ezt az or -
szá gos fel sõ ok ta tá si há ló zat ba te rü le ti fel ada tok kal be kap cso ló dó
in téz ményt meg kap ja. El he lye zé se nem volt egy sze rû, egyet len
lép csõ ben meg old ha tó prob lé ma, mint olyan vá ro sok ban, ahol
már elõ zõ leg is meg volt a ta ní tó kép zõ épü let tömb je. A volt Faludi
gim ná zi um fo gad ta be az új in téz ményt.”

Kí sér jen mi ket a kép zõ igaz ga tó ja és a he lyi lap mun ka tár -
sa: „Pal kó Ist ván, az in té zet igaz ga tó ja ka la u zol ben nün ket eme -
let rõl eme let re. A má so dik és har ma dik eme le ten ren de zik be a
kol lé gi u mo kat kü lön a le á nyok, kü lön a fiú hall ga tók ré szé re. Az
el sõ eme le ten és a föld szin ten he lyez ke dik el a ta nul má nyi rész:
elõ a dó ter mek és ta ná ri szo bák. Az alag sor ban és né hány nagy
te rem ben ten ger nyi új bú tor, fel sze re lés vár el he lye zés re. A há ló -
szo bák tól a ze ne te re mig min den ho va új be ren de zés ke rül. Az idei
nyá ri át ala kí tás a fel sze re lés sel mint egy más fél mil lió fo rint
emész tett fel. (...) Az in té zet tes tü le te, 17 pe da gó gus, a gya kor ló
is ko la 15 ne ve lõ jé vel együtt fel ké szült a ta nul má nyi év meg kez -
dé sé re. (...) A me gye szék hely el sõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nye te hát
tar tal má ban és kül se jé ben is fel ké szült a tan év nyi tó ra. E je len tõs
mû ve lõ dé si ese mény ide je: szep tem ber 15. kedd, dél után 4 óra.
A fel sõ fo kú ta ní tó kép zõ el sõ év fo lya ma 65 hall ga tó val nyí lik
meg. Me gyénk bõl, ahol s je lent ke zé sek 300 szá za lék kal ha lad ják
meg a lét szám ke re tet 36, Veszp rém bõl 14, Za lá ból 14 fi a talt vet -
tek fel. Egy he lyet a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um tölt be. A fel vett
hall ga tók egy har ma da fiú, a töb bi le ány. Már az el sõ év fo lyam -
ra is igen szép szám mal je lent kez tek mun kás- és pa raszt szü lõk
gyer me kei, úgy hogy a mun kás-pa raszt szár ma zá sú ta nu lók ará -
nya 60%-os.”

Újabb fel ada tot je len tett az in té zet gya kor ló is ko lá já nak ki -
ala kí tá sa, az épü let ben er re nem lett vol na hely. Kény szer meg ol -
dás ként esett a vá lasz tás a mai Szent Lász ló ki rály ut cai is ko la épü -
let re, ide sé tál tunk el az imént.

5



Meg ol dást kel lett ta lál ni a ta ní tó kép zõ és a gya kor ló is ko la
pe da gó gu sa i nak el he lye zé sé re is, a me gye a vá ros ré vén a ne ve lõk
ré szé re 6 la kást biz to sí tott. 

Itt egy 58 au gusz tu sá ban író dott Vas Né pe-cikk, mely „ta ní -
tó kép zõ akadémia” létesítésérõl szá mol be, amely 1959. szep tem -
ber ele jén kez di meg mun ká ját. A cikk utol só be kez dé se a gya kor -
ló is ko la in du lá sá ról szól: „A ta ní tó kép zõ aka dé mia mel lett ál ta lá -
nos is ko lai al só ta go za tos gya kor ló is ko la is mû kö dik, amely nek
he lyé ül az il le té kes szer vek a volt II. szá mú pol gá ri fiú is ko la Út tö -
rõ ut cai épü le tét je löl ték ki. A gya kor ló is ko la mind a tíz osz tá lyá -
val már az 1958–59-es is ko la év ben meg kez di mû kö dé sét. Ez a kö -
rül mény je len tõ sen eny hít a túl ter helt szom bat he lyi ál ta lá nos is ko -
lák hely ze tén.”

Ne ke rül je el fi gyel mün ket, hogy a gya kor ló is ko la az önál ló
ta ní tó kép zés tény le ges in du lá sa elõtt egy év vel már meg kezd te
mun ká ját, egy éve volt te hát a „be já ra tás ra”.

Iz gal mas idõ szak le he tett az új in téz mé nyek ki ala kí tá sa, a
mun ka el in dí tá sa. For má ló dott a ta ní tó kép zõ ve zér ka ra, a fõ is ko -
la igaz ga tó já vá Pal kó Ist ván kö zép is ko lai ta nárt ne vez ték ki. (Dr.
Pal kó Ist ván e könyv ös  sze ál lí tá sa kor, 2008 nya rán, 95 éve sen ha -
gyott itt min ket.) A pá pai ta ní tó kép zõ bõl a szom bat he lyi ál la mi ta -
ní tó kép zõ be he lyez te át Kál lai Gyu la mû ve lõ dé si mi nisz ter
Hollósy Ti bor igaz ga tó he lyet test, a má sik pá pai igaz ga tó he lyet tes,
Lux Ibo lya in té ze ti ta ná ri ki ne ve zést ka pott, s nagy sze re pe volt a
szer ve zõ és szak mai mun ka ki ala kí tá sá ban. A kõ sze gi kép zõ bõl
ér ke zett Hor váth Mar git mint szak osz tály ve ze tõ, aki a köny vek
ren de lé sé vel, ki mu ta tá sok ké szí té sé vel igye ke zett a fel sõ fo kú
kép zés be in dí tá sát elõ ké szí te ni.
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A gyakorlóiskola elsõ épülete

De tér jünk vis  sza a gya kor ló épü le té be. A fel újí tás ról, hely re ál -
lí tás ról itt van Sá tor Pál gaz da sá gi igaz ga tó le ve le, me lyet az 1958. év
ka rá cso nya elõt ti na pon dá tu moz va kül dött el a Mû ve lõ dé si Mi nisz té -
ri um ba: „Asz ta los ipa ri szak mun kák kal, a Gya kor ló épü le té ben nyí lás -
zá rók szer ke ze té nek, zár ja i nak, üve ge zé sé nek ja ví tá sá val, fa li mos dók -
kal va ló el lá tá sá val, tor na ter mi ré szen mos dó és WC fel sze re lé sé vel, a
tor na te rem vi lá gí tá sá nak a hely re ál lí tá sá val, sze rek fel sze re lé sé vel,
par ket tá nak fel gya lu lá sá val, a cse rép kály hák át ra ká sá val üzem ké pes -
sé tet tük. A ke re tet a Me gyei Ta nács VB. Ha tá ro za ta alap ján, a vál la -
la ti ter ven fe lü li nye re ség bõl biz to sít ja, amely 1959-re 300.000 Ft-ot
je lent az in téz mény nek. La ká sok biz to sí tá sa 1959 au gusz tu sá ban me -
gyei és a vá ro si ta nács vb. ígé re te alap ján.” Bi zony, tor na te rem rõl van
szó az elõb bi le vél ben, ez az ak ko ri is ko lák ban még rit ka ság volt, a
gya kor ló már ak kor élen járt a fel sze relt sé get te kint ve. Ne fe led jük,
nem egy már mû kö dõ is ko lát ne vez tek ki gya kor ló vá, ha nem az újon -
nan lét re jö võ ta ní tó kép zõ höz hoz tak lét re gya kor ló is ko lát!

Az elsõ tanév

Ked ves kép a he lyi új ság 58. de cem be ri szá má ból, me lyen
jól fé sült kis lány ok ha jol nak a tan könyv fö lé Bán ki Edith hall ga -
tó órá ján. Ér de kes len ne meg tud ni, mi lett Edit né ni vel, hol ta ní -
tott ké sõbb. Jó len ne meg szó lí ta ni õt a ju bi le u mi tan év ben.

Ez a fo tó a leg ré gibb kép eb ben a könyv ben. A ké sõbb itt
sze rep lõ fel vé te lek több sé ge is új sá gok ból va ló, ez lát szik is a mi -
nõ sé gü kön, de ta lán ép pen ez ad ja kü lö nös han gu la tu kat.

Ránk ma radt egy kü lö nö sen ér de kes le vél ’59-bõl, Pal kó Ist -
ván tol lá ból. Az ál lás iránt ér dek lõ dõ le ve lek egyi ké re vá la szolt
ben ne a ta ní tó kép zõ igaz ga tó ja, meg fo gal maz va né hány fel té telt a
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gya kor ló is ko lai ál lás be töl té sé vel kap cso lat ban: „A gya kor ló ál ta -
lá nos is ko lai ta ní tás ra jo go sí tó ok le vél meg szer zé se el mé le ti és
gya kor la ti vizs gá hoz kö tött. (Lé lek tan, lo gi ka, ta ní tás tan, ne ve lés -
tan, mód szer tan, ne ve lés tör té net-tan, is ko lai szer ve zet tan és a szo -
ci a lis ta pe da gó gia is me re te.) Gya kor la ti vizs ga: 2–3 ta ní tá si egy -
ség bi zott ság elõt ti ta ní tá sa, írás be li fel ké szü lés alap ján. A vizs ga -
ta ní tá sok vé gén órá it ele mez ni kell az el mé le ti tár gyak alap ján. A
Ta ní tó kép zõs Fõ osz tály a vizs ga fel tét ele it köz li.”

Eb bõl az idõ bõl min den fenn ma radt sor kü lö nö sen ér de kes, a
ré gi pa pí rok la poz ga tá sa kü lö nös iz ga lom mal töl ti el a ké sõb bi kor -
ban élt kró ni kást. Ilyen írá sos do ku men tum, a 84/1959 sz. le vél ma -
radt ar ról, hogy a Ta ní tó kép zõ In té ze tek Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát egyez tet ve Pal kó Ist ván igaz ga tó ja va sol ta „a gya kor ló is ko -
la és a ben ne mû kö dõ nap kö zi ott hon fel ada ta i nak be szú rá sát”.

Ránk maradt az el sõ fél év osz tá lyo zó ér te kez le té nek anya ga.
Író gép pel írt, ol da lu kon ös  sze kap csolt la pok, a bal fel sõ sa rok ban a
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pe csét: Ál la mi Ta ní tó kép zõ Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá ja, Szom bat -
hely, Gaz da u. 1. sz.. Hal vány sár gás bar na pa pí rok, a ré gi, me cha -
ni kus író gé pek jól is mert, he lyen ként csor ba sar kú be tû i vel. Mint ha
egy do ku men tum film ben hoz na jó kö zel né hány fon tos be kez dést a
ka me ra. Hogy a tör té ne lem bõl ve gyünk pél dát, gon dol juk meg,
hogy ez az írás a Nagy Im re-per anya gá val egy idõs! Ol vas sunk be -
le. Ér de kes ség, hogy a jegy zõ könyv ve ze té sé re a ké sõb bi igaz ga tó,
Marosvári Jó zsef ka pott meg bí zást. A be ve ze tõ sze rint az in téz -
mény ve ze tõ „Hang sú lyoz za a Kor mány zat nak jó in du la tát és meg -
ér té sét, és ké ri a ne ve lõ tes tü let tag ja it, hogy to váb bi oda adó mun -
ká val há lál ják meg azt a bi zal mat, ame lyet Kor má nyunk a pe da gó -
gu sok ba he lyez. Be je len ti, hogy 1959. III. 21-én a Ta nács köz tár sa -
ság 40 éves ju bi le u ma al kal má ból tör té nik meg a kis do bos ok fel -
ava tá sa. Ezt az ün ne pélyt gaz dag mû sor ral kell fe lejt he tet len né ten -
ni. Az ün ne pély nagy je len tõ sé gé re va ló te kin tet tel fel ké ri az osz tály -
ve ze tõ ket, hogy feb ru ár 10-ig ad ják be mû sor ter vü ket. 

A leg újabb ren del ke zé sek ér tel mé ben az ide o ló gi ai to vább -
kép zé sen részt ve võk az utol só kon fe ren cia al kal má val vizs gát tesz -
nek le. Az igaz ga tó el vár ja, hogy a to vább kép zé sen részt ve võ kar -
tár sak lel kes és ala pos mun ká val ké szül je nek fel a vizs gák ra és jó
ered mén  nyel zár ják a to vább kép zé si évet.” 

Ez után az is ko la ta nul má nyi és ne ve lé si hely ze té nek elem zé -
se kö vet ke zik az osz tály fõ nö ki je len té sek és az igaz ga tói lá to ga tá -
sok alap ján. Ki de rül az ös  sze sí tés bõl, hogy a leg jobb ta nul má nyi
át la got, 3,88-ot a III. a osz tály ér te el, míg a leg gyen gébb nek a IV.
b osz tály bi zo nyult 3,04-os át lag gal. (Óha tat la nul ös  sze ha son lít -
juk az ered mé nye ket a Bo lyai mai osz tály át la ga i val. Ta lán nem
he lyes, más idõk jár tak ak kor.) Vé gül a tan tes tü let az aláb bi ha tá -
ro za tot fo gad ta el:

a) A mun ka fe gye lem meg ja ví tá sa ér de ké ben az ügye le te sek
pon tos mun kát vé gez nek. A ta ní tá si órá kat pon to san kez dik és vég -
zik a ne ve lõk.
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b) A ne ve lé si fel ada tok a kö vet ke zõ tan év ben job ban ér vé -
nye sül nek az egyes ta ní tá si órá kon.

c) Az is ko la fon tos fel adat nak tart ja, hogy az írá sos mun ká -
kat meg ja vít ja.

A gya kor ló is ko la tan tes tü le te még ki ala ku ló ban volt ’59 ta -
va szán. Vég re egy ke vés bé „hi va ta los” írás fek szik elõt tünk. Egy
jász be ré nyi ta ní tó ér dek lõ dõ le ve lé re ezt a vá laszt kap ta Szom bat -
hely rõl már ci us utol só nap ján kel tez ve: „A Fel sõ fo kú Ta ní tó kép zõ
In té zet gya kor ló is ko lá já nak ne ve lõ tes tü le te még nem ala kult ki,
elõ re lát ha tó lag áp ri lis vé gé re vár ha tó.” Ér de kes, hogy az em lí tett
jász be ré nyi ta ní tó, Ko vács Elem ér vé gül a gya kor ló is ko la tan tes -
tü let ének tag ja lett. Kis tör té net té ke re ke dett így az eset.

Újabb le vél Pal kó Ist ván tól. Meg hí vót kül dött Gonda György
me gyei ta nács el nök nek a ta ní tó kép zõ el sõ fel vé te li vizs gá já ra, me -
lyet a gya kor ló is ko la Út tö rõ ut cai épü le té ben tar tot tak. 

És itt az el sõ, ered mé nyes gya kor ló is ko lai tan év do ku men tu -
ma, a 235/1959 sz. le vél, mely ben tárgy ju ta lom ra ja va sol ták a vá -
ro si ta nács nál Surányi Imréné, Ávár Istvánné és Országh Má ria
gya kor ló is ko lai ta ní tó kat, va la mint Turcsán Ottmár kö zép is ko lai
ta nárt, gya kor ló is ko la-ve ze tõt.

Ren del ke zé sünk re áll a hõs kor két meg ha tá ro zó sze mé lyi sé -
gé nek vis  sza em lé ke zé se is, lás suk, ho gyan vall Surányi Imréné a
gya kor ló is ko la be in dí tá sá ról: „1958-ban a kõ sze gi kép zõ meg szû -
né sét kö ve tõ en Szom bat he lyen pró ba ta ní tá son vet tem részt, em -
lék szem, ol va sást ta ní tot tam az in té ze ti ta ná rok elõtt. Õk meg hall -
gat tak, és ez alap ján fo gad ták el je lent ke zé se met a gya kor ló is ko -
lai ál lás he lyem re. A kez dõ ne ve lõk ki vá lasz tá sá nak szem pont ja i -
ról nincs is me re tem, gon do lom, ha son ló fel ada tot kap tak. A ki ne -
ve zést kö ve tõ en egy éven ke resz tül na pon ta jár tam be Ávár
Józsefné kol lé ga nõm mel Szom bat hely re a reg ge li 6 órás vo nat tal.
(Úgy em lék szem, Dó zsa György rõl akar ták el ne vez ni a gya kor ló -
is ko lát.) Dél elõtt ta ní tot tunk mint gya kor ló is ko lai ne ve lõk, dél -
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után az ala ku ló tan tes tü let tag ja i nak igye kez tük át ad ni a ta ní tás
mû vé sze tét. A kõ szeg rõl át irá nyí tott nö ven dé kek na pon ta ér kez tek
a gya kor ló is ko lá ba kü lön fé le pe da gó gi ai, mód szer ta ni fel ada tok -
kal, vagy elõ ké szí tet tük õket a ki je lölt tan anyag szem lél te té sé re,
fel dol go zá sá ra, ta ní tá si ter ve ze te ket, váz la to kat ja ví tot tunk, bí rál -
tunk. (1959-ben sa ját ké ré sem re vis  sza ke rül tem Kõ szeg re a Land -
ler Je nõ Ál ta lá nos Is ko lá ba.)”

Ad juk át a szót Lux Ibo lya nyu gal ma zott fõ is ko lai do cens nek:
„A szak mai mun ka szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben a gya kor ló is -
ko lai ta ní tók to vább kép zés re jár tak, ame lyet Turcsán Ottmár szer -
ve zett, tar ta lom mal jó ma gam, Hollósy Ti bor, ké sõbb Né meth Ist ván
töl töt tünk meg. En nek ered mé nye ként a ta ní tók si ke res gya kor ló is -
ko lai vizs gát tet tek Gyõr ben. Né hány év múl va a ta ní tó je löl tek mel -
lett a vá ros ta ní tó i nak is tar tot tak to vább kép zést.”

Ar ról, hogy mi lyen tar tal mi mun ka folyt a ko rai évek ben a
fõ is ko lán és a gya kor ló is ko lá ban, a Pal kó Ist ván alá írá sá val el lá tott
256/1961. sz. le vél ta nús ko dik, mely nek cím zett je a Mû ve lõ dé si
Mi nisz té ri um Fel sõ ok ta tá si Fõ osz tály Ta ní tó kép zõ Osz tá lya: „A
Gaz da sá gi Hi va tal ve ze té sé ben mind in kább ér vé nye sül az át fo gó
táv la to kat te kin tõ ter ve zés és meg va ló sí tás. A gaz da sá gi ve ze tés a
kez de ti évek ben sok szor má ról hol nap ra ter ve zett, ap ró-csep rõ
mun ká la ta i ból ki emel ked ve – kü lö nö sen az utób bi fél év ben – a
prob lé mák elé be megy. Ez nem kis mér ték ben tet te zök ke nõ men tes -
sé az In té zet és gya kor ló is ko la pe da gó gi ai munkáját...

A II. év fo lya mon a gya kor la ti ki kép zés át la ga az I. fél év ben
4,04; a II. fél év ben 4,26. A gya kor la ti kép zés át la ga a fél év hez vi -
szo nyít va több mint 2 ti zed del emel ke dett. Ezt a ma gas át la got bi zo -
nyos mér ték ben ma gya ráz za a II. fél év ben ki ala kí tott több gya kor -
lá si le he tõ ség és a szak mód szer tan ok ban el ért jó ered mé nyek is. A
hall ga tók a II. fél év ben so kat fej lõd tek az óra váz lat ok fel épí té sé ben,
len dü le tes, élénk óra ve ze tés ben, a ta nu lók kal va ló kö zös sé gi és
egyé ni bá nás mód te rén. A 6 szak ta nár ke zé ben lé võ ta ní tá si gya kor -
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lat ért he tõ en még nem mu tat egy sé ges ké pet. A jö võ be ni egyik leg -
fon to sabb fel adat ép pen ez lesz a pe da gó gi ai szak cso port nak.

Az el sõ fél év hez ha son ló an a me to di ku sok irá nyí tá sá val a
szak ta nár ok és a gya kor ló is ko lai ne ve lõk köz re mû kö dé sé vel hat
cso port ban folyt a kép zés. Be mu ta tó ta ní tá sok kal, a hall ga tók ta -
ní tá sá val, hos pi tá lá sok kal re a li zál tuk gya kor la ti el kép ze lé sünk
prog ram ját, il let ve mun ká ját.

A gya kor ló is ko la el ér he tõ tá vol ság ban van, és ál la gá ban
mû kö dé sé nek meg fe lel. Bár ud va rá nak ren de zé se, ke rí té sé nek el -
ké szí té se és az épü let ta ta ro zá sa mi elõb bi meg ol dás ra vár nak. Az
ud var par ko sí tá sát meg kezd tük, és pénz ügyi ke re te ink hez mér ten
az év ben még a ke rí tést is el ké szít jük, ke re te in ket ki egé szít ve meg -
fe le lõ en tár sa dal mi mun ká val. Gya kor ló is ko lánk a kép zés cél ja i -
nak meg fe le lõ en fel ké szült mun ka kör ének el lá tá sá ra, ne ve lõi mind
el vé gez ték, il let ve meg sze rez ték a gya kor ló is ko lai ké pe sí tést, és a
kez de ti ne héz sé gek után be dol goz ták ma gu kat a gya kor ló is ko lai
fel ada tok ba. A gya kor ló is ko lai ké pe sí té sen kí vül a ne ve lõk részt
vesz nek a pe da gó gi ai és az ide o ló gi ai mi ni mum el vég zé sé ben is. A
gya kor ló is ko la ok ta tó-ne ve lõ mun ká ját köz vet le nül az igaz ga tó
irá nyít ja a ren del ke zé sek nek és a rend tar tás nak meg fe le lõ en. Az
is ko la ve ze tés is je len tõs fej lõ dé sen ment ke resz tül az el múlt tan év
so rán, önál lób bá vált és kez de mé nye zõbb lett, és az in té ze ti in ten -
ci ók nak meg fe le lõ en mé lyí tet te el mun ká ját. A gya kor ló is ko la köz -
vet len ok ta tó-ne ve lõ mun ká ját most már jól lát ja el, de a vá ros
tár sa dal mi és kul tu rá lis éle té be ed dig még nem kel lõ mér ték be
kap cso ló dott be le. Ez ed dig ért he tõ volt több ok nál fog va, de a
kez de ti ne héz sé gek után most a gya kor ló is ko lá nak is ar ra kell tö -
re ked nie, hogy a tár sa dal mi élet ben is nem csak egyes kép vi se lõi
ré vén, ha nem a ma ga egé szé ben ak tív té nye zõ vé vál jék. (...)

A gya kor ló is ko lá nak ed dig egy nap kö zis cso port ja mû kö dött,
de túl fe szí tett lét szám mal, és a lét szám még nö vek szik is. Ép pen
ezért igen fon tos nak tar ta nánk a lét szám nak a tár sa dal mi igény -
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nek meg fe le lõ en a nap kö zit még egy cso port tal bõ ví te ni, ami nek a
tár gyi fel té te le ad va van. A kép zés cél ja it is, meg a vá ro sunk, tár -
sa dal munk igé nyét is csak két nap kö zi vel tud nánk meg nyug ta tó
mó don meg ol da ni, ill. ki elé gí te ni. (...)

A gya kor ló is ko la ne ve lõi mind in kább be töl tik a gya kor la ti
kép zés sel kap cso la tos fel ada tu kat, és mun ká juk fo ko za to san önál -
ló vá vá lik. A kez de ti bi zony ta lan sá gok után most már ak tí van részt
vesz nek és köz re mû köd nek a gya kor la ti kép zés elõ ké szí té sé ben,
vé le ményt mon da nak a bí rá la tok al kal má val, és a hi va tás tu dat ra
ne ve lés te rü le tén is ko moly mér ték ben se gí tik az in té ze ti ok ta tó-
ne ve lõ mun kát. Gya kor ló is ko lánk tól vá ro sunk kez det ben ide gen -
ke dett. Rész ben azért, mert új volt, rész ben pe dig a re ak ci ós hír -
ve rés mi att. Ez úgy ál lí tot ta be a gya kor ló is ko lát, mint gyer me kek -
kel va ló kí sér le te zés he lyét, ahol a gye re ke ket ext ra pe da gó gi ai el -
já rá sok kal veg zál ják. Az el múlt más fél év ezt a mes ter sé ge sen tá -
masz tott lég kört na gyon ala po san cá fol ta, és ma már ost rom mu -
tat ko zik az is ko la fe lé a vá ros leg tá vo lab bi ré szé rõl is, hogy is ko -
láz za be az ide kí ván ko zó kat. Ma ga ez a tény a leg be szé de sebb tár -
sa dal mi el is me ré se az ott fo lyó jobb mi nõ sé gû pe da gó gi ai és ne -
ve lõ mun ká nak. Ezt az is ko la 3,98-os át la ga is mu tat ja. 50%-ban
mun kás szár ma zá sú a ta nu ló if jú ság, en nek át la ga 3,84. Bu kott ta -
nu ló ja az is ko lá nak nincs. An nak el le né re, hogy vá ro sunk köz meg -
íté lé se és a sta tisz ti kus át lag is jó ké pet mu tat, mi sze ret nénk a
gya kor ló is ko lá ban fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun kát tar tal má ban és
mód sze re i ben is még sok kal ma ga sabb szint re emelni.”(...)

Még ki sebb ki ha gyá sok kal is hos  szú be szá mo ló volt ez,
még is ide kí ván ko zott, hi szen rit ka és so kat mon dó do ku men tum
az el sõ évek bõl. A le vél, más, a ko rai idõ szak kap csán köz zé tett
írás sal együtt a Bo lyai pe da gó gu sa, Rákli Lászlóné le vél tá ri ku ta -
tá sai nyo mán ke rült elõ, aki szak dol go za tá hoz gyûj tött anya got.
Fur csa volt ol vas ni a vá ros ré szé rõl mu tat ko zó kez de ti bi zal mat -
lan ság ról, de úgy tû nik, már ko rán ke re sett is ko lá vá vált a gya kor -
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ló, aho gyan az ma is. Az el sõ év re még gon dot oko zott a be is ko -
lá zás, s bár hir de tést tet tek köz zé a be íra tás ide jé rõl, csak a tan tes -
tü let tag ja i nak oda adó meg gyõ zõ mun ká ja tud ta biz to sí ta ni, hogy
szep tem ber ben meg kez dõd he tett a ta ní tás. A szom bat he lyi szü lõk
még so ha nem hal lot tak „gya kor ló” is ko lá ról, ar ra gon dol tak,
hogy bi zo nyos „gya kor la to kat” suly kol nak be a gye re kek kel. Egy
újabb tí pu sú ki se gí tõ is ko lá ra gon dol tak.

Íme, egy meg sár gult fel hí vás a me gyei na pi lap ból: „ A
Szom bat he lyen mû kö dõ Fel sõ fo kú ta ní tó kép zõ in té zet gya kor ló ál -
ta lá nos is ko lá já nak igaz ga tó sá ga ér te sí ti az ér dek lõ dõ szü lõ ket,
hogy az I. osz tá lyos gyer me ke i ket a gya kor ló is ko lá ba is be írat -
hat ják. Az is ko la az egész vá ros te rü le té rõl vesz fel ta nu ló kat. A
be íra tá sok 1959. jú ni us 22-én és 23-án dél elõtt 8 órá tól dél után 1
órá ig lesz nek. A szü lõk be íra tan dó gyer me kük kel együtt je len je nek
meg a be irat ko zá son. Az is ko la igaz ga tó sá ga köz li még, hogy kis
mér ték ben az is ko la töb bi al sós osz tá lya i ban is le he tõ ség lesz ta -
nu lók fel vé te lé re.”
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Az elsõ tantestület

Ho gyan állt ös  sze a tan tes tü let? Ter mé sze te sen olyan ne ve -
lõk re volt szük ség, akik nek pe da gó gu si mun ká ja pél da adó, rá adá -
sul vál lal ják azt a több let mun kát, amit a le en dõ ta ní tók kép zé se kí -
ván. A vá ros ál ta lá nos is ko lái per sze nem szí ve sen vál tak meg leg -
jobb ne ve lõ ik tõl, de vé gül meg tet ték ab ban a re mény ben, hogy
ké sõbb a tan tes tü le tek a kép zõ bõl jól fel ké szült fi a tal kol lé gá kat
kap hat nak. A kez de ti lé pé se ket se gí ten dõ a meg szûnt kõ sze gi gya -
kor ló is ko la két ne ve lõ je az el sõ év ben ön ként vál lal ta, hogy be jár
Szom bat hely re, a tan tes tü let töb bi tag ja pe dig Gyõ rött tett si ke res
gya kor ló is ko lai ta ní tói szak vizs gát.

E könyv nem lesz majd te le az ol vas má nyos ság ro vá sá ra
hos  szú név sor ok kal, táb lá za tok kal és sta tisz ti kák kal, az el sõ ne ve -
lõ tes tü let re vi szont bi zo nyá ra min den ki kí ván csi, így ke rül jön ide
a ’93/94-es év könyv köz lé se nyo mán:

Igaz ga tó: Turcsán Ottmár
Ta ní tók: 1. osz tály: Berger Istvánné, La kó An na

2. osz tály: Kiss Gézáné, Or bán Lászlóné
3. osz tály: Országh Má ria, Ludvig Má ria
4. osz tály: Surányi Imréné, Nátkai Józsefné
1–3. osz tály: Ávár Istvánné
2–4. osz tály: Marosvári Jó zsef

Szak ta nár ok (a ta ní tó kép zõ ta ná rai):
Test ne ve lõ: Csató Bé la 
Rajz-ké zi mun ka: Hor váth Já nos
Ének Békefi An tal 

Erdõdi Alfréd
Nap kö zis kép zés az 1959–60-as tan év tõl in dult, ve ze tõ je

Hollósy Tiborné.
Fel lel he tõ egy ér de kes fo tó so ro zat a he lyi lap ban az ’59-es

tan év nyi tó ün nep sé gek rõl. Az egyik ké pen Turcsán Ottmár, a gya -

15



kor ló is ko la igaz ga tó ja mond ja meg nyi tó be szé dét. Ki de rül az ösz -
 sze ál lí tás ból az is, hogy az An tal Já nos ut cai is ko lát ezen a na pon,
szep tem ber 5-én ad ták át. Lám, mi min den re fény nem de rül ré gi
új sá go kat ol vas va!

Az el sõ tan év ben év fo lya mon ként egy-egy osz tál  lyal és két
ös  sze vont osz tál  lyal in dult a ta ní tás. A hat va nas évek kö ze pé re
nyolc osz tott, két rész ben osz tott osz tály és há rom nap kö zis cso -
port in dult az is ko lá ban. 1972 õszé tõl a fõ is ko la meg szün tet te az
1–3. és 2–4. osz tá lyos ös  sze vont ta nu ló cso por to kat. A gya kor ló is -
ko la ek kor tól nyolc al só ta go za tos ta nu ló cso port tal és há rom nap -
kö zis cso port tal mû kö dött to vább.

Az is ko la af fé le mód szer ta ni köz pont ként is mû kö dött, hi -
szen a vá ros és a vá ros hoz kö ze li fal vak ta ní tói ha von ta két al ka -
lom mal órát lá to gat hat tak itt, évi négy al ka lom mal pe dig óra elem -
zés sel foly ta tó dó be mu ta tó ta ní tá so kon ve het tek részt a me gye al -
só ta go za tos pe da gó gu sai, a to vább kép zé si té má kat az Or szá gos
Pe da gó gi ai In té zet ja va sol ta. A tes tü let tag jai szá mos pub li ká ci ó -
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ban is meg osz tot ták ta pasz ta la ta i kat a szak má val, el sõ sor ban A
Ta ní tó Mun ká ja cí mû lap ban, il let ve részt vet tek egy mód szer ta ni
film el ké szí té sé ben is.

Karácsony, csodafû

Min den csa lád büsz kén he lye zi el al bum ba és la poz za fel
azo kat a ké pe ket, új ság ki vá gá so kat, ame lyek a gye re kek óvo dai,
is ko lai sze rep lé sé rõl szól nak. A gya kor ló ban a ko rai évek tõl kezd -
ve vol tak szép al kal mak a kö zös pro duk ci ók lét re ho zá sá ra, a meg -
mu tat ko zás ra.

Kép ri port szá mol be a he lyi lap ban a ta ní tó kép zõ ben tar tott
fe nyõ ün nep ség rõl. A fo tó kon a leg ki sebb lá nyok pöt  työs szok -
nyá ban tán col nak, Pünkösty Csabáné ta nít vá nyai hópehelynek
öl töz ve. A ki csik bol do gan ve szik át a szü lõi mun ka kö zös ség
aján dé ka it.

Egy ké sõb bi szám ban az is ko la tör té ne té ben is rit ka, töb bek
szá má ra az óta is em lé ke ze tes dal já ték be mu ta tó já ról ír 1960 má -
ju sá ban a Vas Né pe. Az egyik pró bá ra el lá to ga tó új ság író ta nú ja
volt an nak, aho gyan Pi ros ka né ni, Irén ke né ni és La jos bá csi ve -
ze té sé vel a két fõ sze rep lõ, Zsu zsi, Mi si és a töb bi ek gya ko rol ják a
Cso da fû cí mû da ra bot, mely nek szer zõ je, be ta ní tó ja és kar mes te -
re a le gen dás ze ne pe da gó gus, az az óta is ke re sett Va si nép dal ok
gyûj tõ je, köz re a dó ja, Békefi An tal volt. Meg tud hat juk, hogy a da -
rab me sé je Ács Ka tóé, az el sõ és har ma dik ké pet a szer zõ fe le sé -
ge ír ta a dal já ték ba. Mint ki de rül, a dal já té kot, mely akár a gyer -
mek ope ra meg je lö lést is kap hat ta vol na, a gya kor ló sok kis do bos
kó ru sa szá má ra ír ta An ti bá csi, s a da lok kö zött két sa ját gyûj té sû
is sze re pel. A mû sor ról ol vas hat juk, hogy a Cso da fû má jus 14-én
és 15-én es te 7 óra kor ke rül szín re a fõ is ko la dísz ter mé ben. A ta -
nu ló if jú ság nak 12-én 5 és 13-án 6 óra kor mu tat ják be.
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A Vas Né pe Hét vé gi ze nei ese mé nyek ro va tá ban 1960. má -
jus 18-án már a be mu ta tó si ke ré rõl ír. „Igen sze ren csés kéz zel vá -
lasz tot ták ki a sze rep lõ ket. A tün dér ki rály nõ, Kiss Ka ta lin (IV. o.)
hang szí ne még be széd jé ben is olyan dal la mos volt, hogy be hunyt
szem mel is el hi he tõ volt ne ki a tün dér ki rály nõ. Ügyes, friss, für ge
kis ma nót ala kí tott Pulai Ilon ka, Kuksi-Buksi rit mi ka i lag is elég
ne héz sze re pét bát ran és pon to san éne kel te. Be hí zel gõ en édes dal -
la mát tisz tán csi lin gel te a kis ha rang vi rág: Kelecsényi An na. Na -
gyon bá jos volt a ka kukk-ket tõs. Ügye sen ka kuk kolt a fu ru lyán a
kis Békefi An ti. A két gye rek, Zsu zsi és Mi si (Ádám Ju li ka és Benkõ
Lász ló) ott ho no san ját szott a szín pa don, a leg cse ké lyebb lám pa láz
nél kül. Szö veg mon dá suk – be széd ben és ének ben egy aránt – jó
mes te re ik ala pos mun ká ját di csé ri. Ügyes út tö rõ ve ze tõ volt
Majthényi Klá ri. Az álom tün dér, Or bán Ág nes is kön  nye dén moz -
gott és fi no man éne kelt. 

A hang szer kí sé re tet Békefi An tal (zon go ra) és Békefi Ala dár
ta nár (he ge dû) lát ta el. Szé pen il lesz ke dett az együt tes be Csor dás
An tó nia fi nom hang vé te lû csel ló-já té ka. A tán co kat Pünkösthy
Csabáné ta ní tot ta be. A gya kor ló is ko la tan tes tü le te és a szü lõi
mun ka kö zös ség együt tes erõ vel fá ra do zott a szín re ho za tal ban.

A Cso da fût a Bu da pes ti Rá dió is fel ve szi és köz ve tí ti.”
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A FÕISKOLA SZOMSZÉDJAKÉNT

A második épület

Ha a köny vünk ele jén tett sé tán kat a Szent Lász ló ki rály ut -
cai ré gi is ko lá tól a bel vá ros fe lé foly tat juk, ha ma ro san a Kár oly
Gás pár tér re, il let ve a Dó zsa György ut cá ba érünk. A te ret a fõ is -
ko la épü le te ural ja, si e tõs lép tû, map pát ci pe lõ rajz sza ko sok, ál -
mo do zó böl csé szek, vi dám, be le va ló „tesisek”, la za mû ve lõ dés -
szer ve zõk, ko moly ko dó ar cú ter mé szet tu dós hall ga tók si et nek a
kol lé gi u mok fe lé, ta lán egyi kük sem tud ja, hogy a „B” épület nem
egy sze rû en a fõ is ko la bõ ví té se ként jött lét re, ha nem ez volt a gya -
kor ló is ko la má so dik épü le te.

Bi zony, nagy elõ re lé pést és egy ben új sza kaszt je len tett az
in téz mény éle té ben, hogy 1966-ban át adás ra ke rült az új, kor sze -
rû, nyolc tan ter mes gya kor ló is ko la, szin te egy be épül ve a Ta ní tó -
kép zõ In té zet tel.

Ke vés do ku men tum ma radt ránk eb bõl az idõ szak ból, de a
he lyi új ság ter mé sze te sen be szá molt a fõ is ko la 13 mil lió fo rin tos
be ru há zás sal el ké szült új kol lé gi u má ról és az új gya kor ló is ko lá -
ról, me lyek kel – mint ír ja a lap – „komp let té vált a ta ní tó kép zõ in -
té zet Szom bat he lyen”. Idéz zük to vább a ’66 szep tem ber 2-i cik -
ket: „A gya kor ló is ko la fel ava tá sá ra a dé li órák ban ke rült sor Er -
dé lyi Bé la elv társ az épí tõ ket és a ki vi te le zõ ket kö szön töt te, majd
ar ról be szélt, hogy az is ko la hár mas célt szol gál. Kö zel 300 ál ta -
lá nos is ko lás nak lesz má so dik ott ho na, is ko lá ja, gya kor ló mû he -
lyül szol gál a le en dõ pe da gó gu sok nak, va la mint ez lesz Vas me gye
ta ná ra i nak to vább kép zé si köz pont ja. E hár mas cél ki tû zés meg va -
ló sí tá sá val mél tó kö szö ne tet kap nak az épí tõk.
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Az új is ko lát Turcsán Ottmár igaz ga tó vet te át, majd a ki csik
mû sor ral ked ves ked tek a je len le võk nek. Az ava tó ün nep ség részt -
ve või vé gül meg te kin tet ték a gya kor ló is ko lát.”

A Ma gyar Épí tõ mû vé szet cí mû szak lap rész le tes le írást ad az
épü let rõl: „A szom bat he lyi Fel sõ fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet fej lesz té -
sé nek egyik fon tos ál lo má sa az in té zet gya kor ló is ko lá já nak épí té se
volt. A má so dik vi lág há bo rú elõtt a Sza bad ság té ren gim ná zi um nak
ké szült épü let ben mû kö dött, sza bad te rü le tet a gaz da sá gi be já ra ta
fe lõ li két szom szé dos csa lá di ház le bon tá sá val nyert. A Sza bad ság
te ret egyik ol da lon a Perint pa tak ha tá rol ja, in nen az egy ko ri
karicsai ne gyed ré gi há zai lát sza nak, két ol da lon ker tes csa lá di vil -
lák és egye dü li épü let ér ték ként a re for má tus temp lom sze gé lye zik.
Beépítésileg az volt a cél, hogy az egye dü li zárt tér fal ként sze rep lõ
Ta ní tó kép zõ rizalitokkal szab dalt, de egyéb ként ren de zett tö me gé -
hez nyu godt egy sze rû ség gel, le he tõ leg an nak sík já ban csat la koz zon
az új is ko la, s ugyan úgy iga zod jon an nak sze rény plasztkájú nyers -
tég la va ko la ta a kõ ar chi tek tú rá já hoz is. (...)
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Az is ko la cson ka funk ci ó jú: az anya in té zet tor na- és dísz -
ter mét és kony há ját hasz nál ja, fû té si ener gi á ját is in nen kap ja, de
egyéb vo nat ko zás ban önál ló (igaz ga tó, tan tes tü let, gond nok stb.).
A föld szin ten or vo si ren de lõ, út tö rõ szo ba nap kö zis ter mek és egy
há rom fé rõ he lyes szol gá la ti la kás, az I. eme le ten az igaz ga tói iro -
da, a ta ná ri szo ba, a gond no ki, a szer tá rak és két tan te rem he -
lyez ke dik el, a fel sõ szin te ken 6 tan te rem és két po li tech ni kai tan -
te rem.”

A cikk alatt a fõbb ada to kat ol vas hat juk:
„Ter ve zés éve: 1964
Épí tés ve ze tõ: Csen des Jó zsef
Ki vi te le zés évei: 1965–1966
Ki vi te li össz költ ség 5220 m/Ft
Be épí tett tér fo gat: 8780 lm3

Épí tész: Szil ágyi Ist ván (VASITERV)”
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A várakozás évei

Amint a ta nár kép zõ fõ is ko la önál ló vá vált és új sza kok in -
dul tak, kezd te ki nõ ni épü le tét, a bõ ví tés re jó meg ol dás nak tûnt a
gya kor ló is ko la igény be vé te le. Ez az épü let sza kasz vált te hát a fõ -
is ko la „B” épü le té vé, ma így em lí tik az in téz mény ta ná rai és hall -
ga tói. A gya kor ló is ko lát ide ig le ne sen a kö ze li Dó zsa György Ál -
ta lá nos Is ko la köl csön tan ter me i ben he lyez ték el, a Derkovits vá -
ros ré szen fel épí ten dõ új is ko la át adá sá ra vár va. Turcsán Ottmár
nyug díj ba vo nu lá sa után, eb ben az 1972–1974-ig tar tó idõ szak ban
Marosvári Jó zsef lett a meg bí zott igaz ga tó. (Itt je gyez zük meg,
hogy Marosvári igaz ga tó úr ka pott fel ké rést ar ra, hogy be szé det
mond jon a ju bi le u mi tan év nyi tó ün nep sé gén 2008. au gusz tus 30-
án a gya kor ló el sõ épü le té nél.) Az át me ne ti idõ szak ban az új sza -
ko kon (ma te ma ti ka, orosz, ének, ma gyar, test ne ve lés) ta nu ló hall -
ga tók gya kor la ti fel ké szí té sét a vá ros is ko lá i ból fel kért ta pasz talt
pe da gó gu sok vé gez ték. A di á kok lét szá ma – ek kor még sza ba don
je lent kez het tek a gye re kek a vá ros ból – e két tan év ben 180 és 220
kö zött vál to zott, itt gya ko rolt az év fo lya mon kén ti 72–80 pe da gó -
gus je lölt és 90–100 fõ le ve le zõ hall ga tó, itt zaj lot tak a vizs ga ta ní -
tá sok is a tíz, majd nyolc al só ta go za tos ta nu ló cso port ban.
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A MAI ÉPÜLETBEN

Bolyai utca 11.

An nak a Domus üz let ház hoz kö ze li és fõ hom lok za tá val, fo -
to cel lás ka pu já val a fák kal sze gé lye zett par ko ló ra, il let ve a kis sé
tá vo lab bi Szûr csa pó ut cá ra né zõ, Bo lyai ut ca 11-es szá mú épü let -
nek az elõd je, ame lyet ma a szom bat he lyi ek „a” Bo lya i ként is mer -
nek, 1975 szep tem be ré re ké szült el. Ér de kes ség, hogy ugyan az a
Szil ágyi Ist ván ter vez te, aki a fõ is ko la mel let ti, elõ zõ épü le tet is.
A hu szon négy tan te rem le he tõ vé tet te, hogy az ed dig csak al sós
osz tá lyok kal mû kö dõ is ko la ki e gé szül jön fel sõ ta go zat tal is. A
fon tos for du lat éve va ló já ban 1974, ek kor in dult az el sõ tan év az
im po záns, nagy részt el ké szült új épü let ben, ak kor még 18 tan te -
rem ben, 540 ta nu ló val, akik kö zül 290 volt nap kö zis. Az el sõ osz -
tá lyo sok szá ma 174 volt, 8. osz tályt a pe da gó gi ai szem pont ok fi -
gye lem be vé te lé vel nem in dí tott az in téz mény.

Az új is ko lát Hor váth La jos igaz gat ta, õ ve zet te a gya kor lót
1987-ig. 38 ne ve lõ vel kezd te a meg újult in téz mény az el sõ tan -
évet. Töb ben kö zü lük már nin cse nek köz tünk – Po zso nyi Já nos tól
ép pen e so rok írá sá nak nap ján vet tek bú csút tisz te lõi –, míg má -
sok né hány éve még ak tív tag jai vol tak a tan tes tü let nek. Lás suk
te hát a Derkovits vá ros rész ben kez dõ kol lek tí va név so rát:

Az elsõ tantestület az új épületben

Igaz ga tó: Hor váth La jos ta nár, szak ve ze tõ
He lyet te sek: Dr. Magassy Lászó ta nár, szak ve ze tõ

Marosvári Jó zsef ta ní tó, szak ve ze tõ
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Ne ve lõk: Ág fal vi Róbertné ta ní tó, szak ve ze tõ
Agg Péterné ta nár, szak ve ze tõ
Berger Istvánné ta ní tó, szak ve ze tõ
Böcskei Ferencné ta nár
Bõczén Lászó ta nár
Bog nár Tihamérné ta ní tó (szer zõ dé ses)
Buray Sándorné ta nár, szak ve ze tõ
Domby Vilmosné ta nár, nap kö zis ne ve lõ,

szak ve ze tõ
Far kas Kál mán ta ní tó, szak ve ze tõ
Fü löp Kálmánné ta ní tó
Dr. Gautier Barnáné ta nár, szak ve ze tõ
Har kány Tiborné ta nár, szak ve ze tõ
Hollósy Tiborné ta ní tó, nap kö zis ne ve lõ,

szak ve ze tõ
Hor váth Jánosné ta ní tó, szak ve ze tõ
Ke le men Tiborné ta nár, szak ve ze tõ
Ki rály Istvánné ta ní tó, szak ve ze tõ
Kiss Alajosné ta ní tó, szak ve ze tõ
Kiss Bernadette ta nár, szak ve ze tõ
Korponay Györgyné ta nár, szak ve ze tõ
Ko vács Elem ér ta nár, szak ve ze tõ
Mé szá ros Gyuláné ta ní tó, szak ve ze tõ
Mol nár Béláné tanító, szakvezetõ
Nátkai Józsefné ta ní tó, nap kö zis ne ve lõ,

szak ve ze tõ
Né meth Endréné ta nár, szak ve ze tõ
Né meth Gi zel la ta nár, szak ve ze tõ
Dr. Né meth Lászlóné ta ní tó, szak ve ze tõ
Or bán Lászlóné ta ní tó, szak ve ze tõ
Po zso nyi Já nos ta nár, szak ve ze tõ
Simándi Gyuláné ta nár, szak ve ze tõ
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Szán tó Imréné ta nár
Ta kács La jos ta nár, szak ve ze tõ
Dr. Tóth Balázsné ta nár, nap kö zis ne ve lõ,

szak ve ze tõ
Tóth Zsu zsan na ta nár
Dr. Valu Lászlóné ta nár
Vargyai Éva ta nár, szak ve ze tõ

Az épület befejezése

Az is ko la kör nyé kén la kók a het ve nes évek kö ze pén fo lya -
ma tos épít ke zés nek le het tek ta núi, nem is sejt ve, hogy a kö vet ke -
zõ év ti ze dek ben is gyak ran sü rög nek-fo rog nak majd kõ mû ve sek a
Domus és a Bo lyai ut ca kö zött, s az is ko la épü le te újabb és újabb
ar cot fog öl te ni.

Az 1975/76-os tan év kez de té re tan ter mek kel és tor na te -
rem mel is gaz da go dott az is ko la, mely nek 24 osz tá lyá ba kö zel
700 di ák járt ek kor, a ne ve lõk lét szá ma pe dig 50 fõ re emel ke -
dett. ’77-ben, a nap tá ri év kez de tén hasz ná lat ba ve het ték a gya -
kor ló sok a ter mé szet tu do má nyi elõ adót és az uszo dát is. Az is -
ko la fel épí té se és be ren de zé sei kö zel 50 mil lió fo rint ba ke rül tek,
ami ak kor óri á si ös  szeg volt. Az épü let az ere de ti ter vek sze rint
a Rohonci út irá nyá ba még na gyobb ra nyúlt vol na, hi ány zott
több fon tos he lyi ség, mint pél dá ul könyv tár, szer tá rak, szak kö ri
ter mek klub, hall ga tói megbeszélõhelyek, ugyan ak kor olyan te -
le ví zi ós rend szer ke rült ki épí tés re, mely az or szág ban az el sõ
volt. A le gen dás té vé te rem ben óra fel vé te lek ké szül het tek, egy
ha tal mas tü kör mö gül a hall ga tók élõ ben fi gyel het ték az órát, a
he lyi ség hez kap cso ló dó irá nyí tó szo ba te le volt ke ve rõ pul tok kal,
mo ni to rok kal, volt az egész ben va la mi ti tok za tos, a ré gi ûr ha jós
fil mek re em lé kez te tõ.
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A kollektíva

„Kell egy csa pat” – idéz het nénk Minarik Ede mo so dás nak
a le gen dás film bõl szál ló igé vé vált sza va it, ami kor ar ról írunk,
hogy az ered mé nyes mun ká hoz el en ged he tet len a jó pe da gó gus -
kö zös ség.

Kezd jük né hány szám adat tal. Az is ko la fo lya ma tos fej lõ dé -
sét, az irán ta meg nyil vá nu ló ér dek lõ dést az emel ke dõ ta nu lói és
pe da gó gus lét szám ok is je lez ték. Át la go san hét száz di ák járt az is -
ko lá ba a 70-es, 80-as évek ben, 1986-ban a ne ve lõk lét szá ma 61
volt, kö zü lük 9 ren del ke zett egye te mi vég zett ség gel, 41-en ta ná ri,
11-en ta ní tói ké pe sí tés sel ok tat tak. A pe da gó gu sok több sé ge a kö -
zép nem ze dék hez tar to zó, lel kes, jól kép zett ne ve lõ volt, jól ös  sze -
ko vá cso ló dott tan tes tü le tet al kot tak, eh hez az is hoz zá já rult, hogy
a min den na pos mun ka he lyi együtt lé te ken túl gyak ran ta lál koz tak
jó han gu la tú, kö tet le nebb al kal mak kor, ilye nek vol tak a ka rá cso -
nyi hang ver seny utá ni óév bú csúz ta tók, a nõ- és fér fi na pi aján dé -
ko zá sok, a tor na te rem ben ren de zett szü lõk-ne ve lõk ba rá ti ta lál ko -
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zói, a szín ház lá to ga tás ok, név adók, mun ka kö zös sé gi ren dez vé -
nyek, tan tes tü le ti ki rán du lá sok.

A ha zai nagy vá ros okon túl meg for dul tak Auszt ri á ban, Ju go -
szlá vi á ban, Ro má ni á ban, Cseh szlo vá ki á ban.

Ma gán éle ti kér dé sek ben is bi za lom mal for dul hat tak egy -
más hoz a kol lé gák, sze ret ték az is ko lát, hos  szú ide ig nagy já ból
sta bil volt a tan tes tü let ös  sze té te le, rit kán for dult elõ ti zen öt év
alatt, hogy va la ki el ment a gya kor ló ból. Meny hárt Péterné, a le -
gen dás Mar gó né ni is úgy em lé ke zett er re a Hor váth La jos igaz -
ga tó úr ne vé vel fém je lez he tõ sza kasz ra nyug díj ba vo nu lá sa kor
mon dott sza va i ban, mint a bé kés mun kál ko dás ide jé re. Hor váth
La jos több mint négy év ti ze des pe da gó gu si pá lyá ját a Vas Né pe
1984. de cem ber 7-i szá ma mu tat ja be.

Ter mé sze te sen a szak mai mun kát is na gyon ko mo lyan vet te
a kol lek tí va, az igaz ga tó úr büsz ke volt ar ra, hogy a mun ka kö zös -
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sé gek egy re job ban meg fe le lek a nö vek võ el vá rá sok nak, kü lö nö -
sen a ma te ma ti ka, a ma gyar, a test ne ve lés és az al sós mun ka kö -
zös ség. Egy-egy prog ram juk az egész tes tü le tet meg moz gat ta.
Ezek kö zé tar toz tak a Bo lyai-ün nep sé gek, az anya nyel vi he tek, az
út tö rõ és sport ren dez vé nyek, a nyílt na pok, ki ál lí tá sok, ve tél ke -
dõk. A szak te rü le tek erõ sí té sén túl nagy sze re pük volt ezek nek az
is ko la sa já tos ar cu la tá nak ki ala kí tá sá ban, a ha gyo mány ápo lás ban.
Az ak ko ri kez de mé nye zé sek foly ta tá sa több te rü le ten az ez red for -
du ló után is él még.

Bolyai

1974-ben az út tö rõ csa pat, 1976-ban az is ko la is Bo lyai Já nos
ne vét vet te fel, aki min den idõk egyik leg ere de tibb gon dol ko dá sú
ma te ma ti ku sa volt. A mû vé sze te ket és a spor tot is ki vá ló an mû -
vel te, he ge dült és ví vott, sok ol da lú sá ga pél da le het min den di ák
szá má ra, a sze mé lyi ség köz pon tú prog ra mot hir de tõ gya kor ló is ko -
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la alig ha ta lál ha tott vol na ná la al kal ma sabb jel ké pes ala kot, név -
adót. Leg na gyobb ha tá sú mun ká ja, az ab szo lút geo met ri át tar tal -
ma zó kor szak al ko tó dol go za ta, az Ap pen dix 1832-ben je lent meg
la tin nyel ven. A sze rény cím ar ra utal, hogy elõ ször ap ja Tentamen
cí mû tan könyv ének füg ge lé ke ként lá tott nap vi lá got. Ta lán a ma te -
ma ti ká hoz ke vés bé ér tõk fe jé ben is meg for dult már, hogy az, amit
mi az euk li de szi geo met ria je gyé ben a sík fü zet la pon szer kesz tünk
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az is ko lá ban, az ho gyan mû kö dik mond juk meg haj lí tott fel szí nen.
Ho gyan vi sel ked nek az egye ne sek, pár hu za mo sok a föld go lyón, s
a há rom szög szö ge i nek ös  sze ge va jon ott is 180 fok-e. Einstein re -
la ti vi tás el mé le te, a fi zi ku sok gör bült tér-idõ há ló ról szó ló el mé le -
tei bi zony Bo lyai ész re vé te le i ben gyö ke rez nek. Az er dé lyi tu dós
mun ká ját a kor tár sak kö zül csak Ga uss ér tet te meg. Bo lya i val egy
idõ ben, tõ le füg get le nül Lo ba csevsz kij orosz ma te ma ti kus is ha -
son ló ered mé nyek re ju tott. Ér de kes még Bo lyai Já nos Üdv tan cí -
mû utó pisz ti kus tár sa da lom tu do má nyi mun ká ja, va la mint A tér tu -
do má nya cí mû ma te ma ti kai írá sa. Je len tõs még a komp lex szá -
mok el mé le tét tár gya ló Responsio cí mû dol go za ta.

A he lyi lap is be szá mol a Bo lyai név fel vé te lé rõl 1976 szep -
tem be ré ben, ket tõs ün nep nek ne vez ve a tan év nyi tót. „...bizony ez -
út tal ki csi nek bi zo nyult a 24 tan ter mes, több szin tes mo dern is ko la
zsibongórendszere.”

Szalay Lász ló, a Szom bat he lyi Ta nár kép zõ fõ is ko la fõ igaz -
ga tó ja ar ról szólt, mi ért ér de mel te ki az ok ta tá si in téz mény Bo lyai
Já nos ne vét. Utalt ar ra, hogy míg több szom bat he lyi tan in téz mény
a tár sa dal mi ha la dást szol gá ló nem ze ti hõ sök rõl ka pott ne vet, ad -
dig a gya kor ló is ko la a 19. szá za di nagy ma te ma ti kust vá lasz tot ta
név adó ul, „aki ko rát meg elõz ve dol goz ta ki a nem euk li de szi geo -
met ri át, a komp lex szá mok el mé le tét, s a ma te ma ti kai tér el mé le tet,
s ez zel a mo dern fi zi ká nak és tech ni ká nak nyi tott utat. Egyé ni sé ge
– amely a mû vé sze tek és a spor tok ápo lá sá val, a ma gas szel le mi -
sé gen kí vül ko runk nak is em ber esz mé nye le het – élet út ja, a név
fel vé te lé vel kö te les sé get is ró a kö zös ség re. Az itt ok ta tó, il let ve
ok ta tó-ne ve lõ mun ká juk ra fel ké szü lõ pe da gó gu sok kö te les sé ge,
hogy mind töb bet is mer je nek meg a vi lág ból, fo lya ma to san kor -
sze rû sít sék a tan anya got, hasz nál ják ki az is ko la tech ni ká ját, la -
bo ra tó ri u ma it és ok ta tó gé pe it, a szü lõk és pe da gó gu sok le gye nek
pél da ké pek a gyer me kek elõtt. S is mer tes sék meg a ta nu lók kal a
név adó éle tét!

30



Az is ko la az ala po zó tu do má nyok fel ké szí té sé vel, min de nek -
elõtt a ma te ma ti ka ve ze tõ szak tárg  gyá fej lesz té sé vel élen jár az or -
szág ok ta tá si in téz mé nyei kö zött. Az ed dig járt út foly ta tá sát kér te
a pe da gó gu sok tól és a di á kok tól a fõ igaz ga tó.

Az új tan év új don sá gai az is ko lá ban töb bek kö zött, hogy test -
ne ve lé si és orosz nyel vû ta go za tot in dí ta nak, a nap kö zi be fel nem
vet tek szá má ra meg szer ve zik a ta nu ló szo bát, s be ve ze tik a 11 na -
pos mun ka he tet, az az min den má so dik szom bat sza bad lesz.”

A Bo lyai név fel vé te lé vel egy idõ ben az is ko lá ban a szak tan -
ter mek is a tan tár gyak nak meg fe le lõ en egy-egy ki emel ke dõ, tu -
dós, mû vész ne vét kap ták: Arany Já nos, Si mon Ist ván, Hollán Er -
nõ, Bo lyai Já nos, Bo lyai Far kas, Domanovszky End re, Ko dály
Zol tán, Ambrózy-Migazzy Ist ván, Hu nya di Já nos, Ma gyar Lász -
ló, Jed lik Ányos.

Bo lyai Já nos szü le tés nap ján szak tár gyi ve tél ke dõ ket, sport -
ver se nye ket ren dez tek az is ko lá ban, ke rek év for du ló kon a me gye
ál ta lá nos is ko lá it is meg hív ták a ne mes ve tél ke dé sek re. 1984-ben
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az or szág gya kor ló is ko lá i nak több sé ge is be kap cso ló dott a ren -
dez vény re. 1982. de cem ber 15-én volt Bo lyai Já nos szü le té sé nek
180. év for du ló ja, az Ap pen dix 150 éve je lent meg, így ez az esz -
ten dõ ki vá ló al ka lom volt egy nagy sza bá sú ren dez vény re, amely
vé gül is csak nem ezer di á kot és több mint száz pe da gó gust moz -
ga tott meg. A szü le tés na pon em lék ün ne pélyt tar tot tak a Mû ve lõ -
dé si és Sport ház ban. A kö vet ke zõ na pon Bo lyai-ki ál lí tás nyílt,
majd osz tály fog lal ko zás kö vet ke zett, mely nek té mái kap cso lód tak
Bo lya i hoz és a ma te ma ti ká hoz. Dél után ke rült sor a ver seny dön -
tõ jé re, ame lyen több mint har minc is ko la 200 ta nu ló ja vett részt.

4397. számú Bolyai János úttörõcsapat

„Én, a Ma gyar Nép köz tár sa ság if jú úttörõje...” – a mai di á -
kok szü le i nek nem ze dé ke még em lék szik ar ra, hogy va la hogy így
kez dõ dött az út tö rõk fo ga da lom té te le, ta lán a 12 pont ból is fel tud -
ná nak so rol ni né há nyat. Év ti ze de kig az út tö rõ moz ga lom hoz kö tõ -
dött a di á kok tan órá kon kí vü li prog ram ja i nak, sza bad idõs te vé -
keny sé ge i nek nagy ré sze, a csa pat nak, az õr sök nek nagy sze re pük
volt a kö zös ség te rem tés ben. A moz ga lom ide o ló gi á ja va ló szí nû -
leg ke vés bé érin tet te meg a gye re ke ket, a má ra fel nõt té vá lók em -
lé ke ze té ben in kább a tá bor tü zek ro man ti ká ja, a ki rán du lá sok él -
mé nye, a ve tél ke dõk iz gal ma ma radt meg. 

Fen tebb már em lí tést tet tünk ar ról, hogy az út tö rõ csa pat elõbb
vet te fel a nagy ma te ma ti kus ne vét, mint az is ko la. Idõz zünk el né -
hány sor ere jé ig a csa pat meg ala kí tá sá nál, ko rai idõ sza ká nál, hi szen
ezek ben az év ti ze dek ben az út tö rõ moz ga lom át ha tot ta az is ko lai
élet egé szét. Hor váth And rea An ná nak a ha gyo má nyok sze re pé rõl
írt szak dol go za tá ból idé zünk: „A ré gi gya kor ló is ko lá ban a ta ní tó -
kép zõ szük ség le te i nek meg fe le lõ en csak kisdoboscsapat volt, a
4397-es szá mot és Fürst Sán dor ne vét vi sel te.
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Az új gya kor ló is ko lá ban az el sõ csa pat ve ze tõi ös  sze jö ve te len
ko moly vi ta tár gyát ké pez te, hogy mi le gyen az új név. Vé gül a ré -
gi szám meg ha gyá sá val a Bo lyai Já nos név mel lett dön töt tek.
Hogy mi ért? Ezt az Út tö rõ el nök ség nek és az Ok ta tás ügyi Mi nisz -
té ri um nak két do log gal in do kol ták. A ma te ma ti kai ta nár kép zés sel
és az ut ca név vel.

1974. szep tem ber 26-án meg szü le tett hi va ta lo san is a 4397.
sz. Bo lyai Já nos Út tö rõ csa pat.

1976-ban tar tot ták az el sõ Bo lyai-ün ne pet. Szín he lye az is -
ko la au lá ja volt. Az ün ne pé lyes csa pat gyû lés re ja nu ár 22-én 15
óra kor ke rült sor. A mû sort a nyol ca di ko sok és az ének kar szol gál -
tat ta. Sok in for má ció hang zott el Bo lya i ról.”

Meg tud hat juk még a dol go zat ból, hogy a kö vet ke zõ csa pat -
gyû lést 1977. ja nu ár 27-én 9 óra kor tar tot ták a Savaria mo zi ban. Itt
ad ták át a Bo lyai Já nos ma te ma ti ka és kép zõ mû vé sze ti ver seny
gyõz te se i nek a ju tal ma kat. Ez után a részt ve võk meg te kin tet ték A Pál
ut cai fi úk cí mû fil met.
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Az út tö rõ csa pat ve ze tõ je az el sõ évek ben Kiss Bernadette
volt, tõ le az 1978/79-es tan év ben vet te át a csa pat ve ze tést Tompek
Sándorné.

Ér de kes, hogy a Bo lyai-nap ja nu ár vé gé rõl (27-e Bo lyai Já nos
ha lá lá nak év for du ló ja) de cem ber kö ze pé re ke rült át (15-e a ma te ma -
ti kus szü le tés nap ja), ké sõbb a té li szü net elõt ti utol só nap lett ta ní tás
nél kü li mun ka nap. 

Szombathely második tanuszodája

Ké szen volt te hát az új épü let, a Bo lyai név fel vé te lé vel még
egyé nibb ka rak tert ka pott az in téz mény, de a het ve nes évek má so -
dik fe le tar to ga tott még ün ne pel ni va lót, amely rõl a me gyei új ság
így szá molt be ’77 el sõ hó nap já ban: „Teg nap dél után el ér ke zett a
vár va várt nap, amely az is ko la tör té ne té be pi ros be tûk kel író dik
be. A múlt év de cem ber 22-én meg kez dõ dött mû sza ki át adás után
szer dán dél után ün ne pé lye sen át ad ták ren del te té sé nek az uszo dát.
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A meg hí vott ven dé gek kö zött volt Rácz Já nos, a me gyei párt bi zott -
ság tit ká ra, a me gyei és a vá ro si sport szer vek, tö meg szer ve ze tek
ve ze tõi, va la mint a fõ is ko la kép vi se lõi.

Az új vá ros rész mo dern is ko lá já nak be ru há zá si költ sé ge
meg ha lad ta a 45 mil li ót. Az el sõ üte met – 16 tan ter met és a tor -
na ter met – az 1974-es tan év kez dés re, a má so di kat, – 8 tan ter met
– az 1975-ös tan év kez de té re ad ták át ren del te té sé nek. A be fe je -
zõ ütem – a 8x16 mé te res úszó me den ce bir tok ba vé te le pe dig
most volt.

1973-ban épült fel – 3,6 mil li ós költ ség gel – a Fürst Sán dor
ut cai is ko la úszó me den cé je, az óta 4200-an is mer ked tek meg az
úszás alap ele me i vel” – mon dot ta Elek Ti bor, a vá ro si ta nács el -
nök he lyet te se. „Az ala pok le ra ká sá ra mos tan tól két he lyen lesz
le he tõ sé ge a szom bat he lyi fi a tal ság nak. Itt a Gya kor ló ban el sõ -
sor ban a Derkovits vá ros rész úszó ok ta tá sát kell a jö võ ben meg -
szer vez ni. Itt tör té nik a jö võ ta ná ra i nak úszó ok ta tá sa is, re mél jük,
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mind ez fel len dí ti pár év múl va a szom bat he lyi úszó spor tot. Ami re
az ala po kat le rak ják a szak em be rek, be lép a fe dett uszo da, te hát a
sport ág fej lõ dés nek in dul hat vá ro sunk ban.”

„A vá ro si ta nács el nök he lyet te sé tõl Hor váth La jos, az is ko -
la igaz ga tó ja vet te át az új lé te sít ményt, ígé re tet té ve ar ra, hogy
meg fe lel nek a vá ra ko zás nak” – ez áll az Át ad ták Szom bat hely má -
so dik tan uszo dá ját cí mû cikk ben.

Módszertani bemutató

A gya kor ló is ko la új he lyén be mu ta tó val ün ne pel te ötö dik
év for du ló ját. Is mét az új ság so rai se gí te nek fel idéz ni az ese ményt:
„A teg nap nyílt mód szer ta ni ki ál lí tás az itt ta ní tó, ne ve lõ pe da gó -
gu sok, pe da gó gus je löl tek és ta nu lók mun ká i ból mu tat ja be a leg -
jobb mód sze re ket, a ta nu lói és me to di kai kí sér le te ket a szem lél te -
tõ és mun ka esz kö zö ket. De le he tõ ség van ar ra is, hogy mag nós és
kép mag nós fel vé te lek se gít sé gé vel komp lex órá kat néz hes se nek
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meg az ér dek lõ dõk. Tel je sen új pél dá ul az el sõ osz tá lyok ban az
anya nyelv kor sze rû ta ní tá sa. Az ed di gi ol va sás-, írás-, fo gal ma -
zás- és nyelv tan órák he lyett olyan komp lex anya nyel vi órá kat néz -
het nek meg fel vé tel rõl, ame lyek az el kö vet ke zõ évek ben vál nak
majd ál ta lá nos sá az or szág is ko lá i ban” – ol vas hat ták a ’79. áp ri -
li sá ban a va si ak.

Szakmai munka a ’80-as években

Az is ko la, úgy tû nik, vég le ges he lyet ka pott, így sé tán kat a
to váb bi ak ban már csak idõ ben foly tat juk. Lás suk te hát, mit hoz -
nak a nyolc va nas évek!

Az idõ szak ko moly szak mai mun ká ját jel zi, hogy a tan tes tü -
let több tag ja is részt vett or szá gos tan ter vi-tan könyv írá si kí sér le -
tek ben ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, ma te ma ti ka tan tár -
gyak ból. A Zsol nai-mód szer ki pró bá lá sa ko moly szak mai ki hí vás -
nak szá mí tott, de ered mé nyes te vé keny sé get je len tett. A gya kor ló -
is ko lai, hall ga tói és szak ve ze tõi mun kát több he lyi ki ad vány is se -
gí tet te:

A tan tárgy pe da gó gus és a szak ve ze tõ fel ada tai
Az is ko lai gya kor la tok fel adat- és kö ve tel mény rend sze re 
Aján lás az is ko lai gya kor lat ve ze té sé re va ló fel ké szü lés hez 
A gya kor la ti kép zést fél éven te szak ve ze tõi ta nács ko zás se gí -

tet te, a tan szé kek mód szer ta no sai, tan szék ve ze tõi kö zül is töb ben
lá to gat tak órá kat. 

A tan órá kon kí vü li al kal mak, a te het ség gon do zás is fon tos
ré sze az is ko lák éle té nek, em lé ke ze tes, meg ha tá ro zó él ményt je -
len te nek di ák nak, pe da gó gus nak egy aránt. Két si ke res ének ka ra
volt ek kor a Bo lya i nak, szín ját szó cso port is mû kö dött, mely nek
Láz ár Er vin-elõ adá sa volt kü lö nö sen él ményt adó. A több arany
mi nõ sí tés sel büsz kél ke dõ báb cso port a te le ví zi ó ban is sze re pelt.
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Az út tö rõ csa pat is szá mos prog ram gaz dá ja volt eb ben az idõ ben,
ver se nye ket, kul tu rá lis ren dez vé nye ket szer ve zett, a ván dor tá bo -
rok ban éven te mint egy há rom száz kis do bos és út tö rõ ve he tett
részt. A sport ered mé nyek kö zül itt most csak az or szá gos baj no ki
cí me ket em lít jük, ’79-ben a lány úszó csa pat Sze ge den áll ha tott a
do bo gó leg fel sõ fo ká ra, a lö vé szek há rom szor is or szá gos el sõ he -
lye zést sze rez tek. A fiú ké zi lab dá sok Svéd or szág ban kép vi sel ték
me gyén ket, s jó sport kap cso la tot ala kí tott ki az is ko la a gra zi
Bundesgymasiummal. Ami ta lán az él spor to lók ered mé nye i nél is
fon to sabb: a di á kok 98%-a meg ta nult úsz ni!

Néz zünk be le is mét az új sá gok ba! Ér de kes együtt mû kö dé si
szer zõ dés meg kö té sé rõl ad hírt a he lyi lap, mely a gya kor ló is ko la
és a Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont kö zött jött lét re
1980-ban. „A jö võ ben az is ko la ké ré sé re a szak ta nár ok igé nyei
alap ján ki he lye zett, rend ha gyó órá kon vesz nek majd részt, ki hasz -
nál ják a mû vé sze ti cso por tok és a film tár nyúj tot ta le he tõ sé ge ket,
sõt már egy kö zös báb szak kört is fenn tar ta nak. Se gít ség lesz az is,
hogy az is ko lai ün ne pé lyek re igény be ve he tik a szín ház ter met.” És
va ló ban, ta lál ha tunk egy ké pet, amint az MMIK par ket tá ján ál ló
meg il le tõ dött kis do bos ok nya ká ba kö tik a nyak ken dõt az ava tó -
szü lõk.

A ’80-as évek el sõ fe lé nek új ság cik kei több éve élõ ha gyo -
mány ként szá mol nak be a Bo lyai ma te ma ti ka ver seny rõl és az
anya nyel vi hét rõl. Utób bi ról ezt jegy zi meg né hány sor: „A he lyes
nyelv hasz ná lat gya kor lá sa ér de ké ben já té kos ma gyar órá kat tar ta -
nak, a gye re kek írás be li ver se nye ken, he lyes írá si ve tél ke dõ kön
mé rik ös  sze tu dá su kat. Nép sze rû ek a tíz per ces szü ne tek ben zaj ló
>>ki-nyer-ma?<< já té kok, ahol osz tá lyon ként ta lá lós kér dé se ket,
szó lás ma gya rá za to kat, köz mon dá so kat fej te nek.”

Nem rég em lí tet tük az is ko la és az MMIK együtt mû kö dé sét,
s egy év vel ké sõbb már ar ról ol vas ha tunk, hogy a gya kor ló a
Savaria Mú ze um mal is két ol da lú kap cso lat ki épí té sén mun kál ko -
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dik. A kö ze le dés nem új ke le tû, hi szen ko ráb ban is volt már a mú -
ze um ban raj zó ra, a nép köl té szet hez kap cso ló dó an pe dig ma gyar
sza ko sok ter vez nek lá to ga tást.

Is mét egy ese mény, amely kü lön le ges em lék több haj da ni di -
ák szá má ra, ma már csak ke ve sen tud nak ró la. 1982-ben Jancsó
Mik lós Kos suth-dí jas film ren de zõ rõl for ga tott az is ko lá ban rend -
ha gyó port ré fil met Hor váth Ádám. Mi u tán le ve tí tet tek tíz Jancsó-
filmet a di á kok nak, a 8. C-sek kér dez het ték a 61 éves mes tert.
Azért esett a vá lasz tás a Bo lya i ra, mert a gya kor ló is ko lá sok már
meg szok ták, hogy rög zí tik órá i kat, ter mé sze te sen mo zog tak a ka -
me rák elõtt. 

Film klu bok ban ta lán né ha ve tí tik az al ko tást. Jó len ne meg -
sze rez ni va la mi lyen for má ban.

És egy újabb együtt mû kö dés, mely az Egy üzem – egy is ko -
la moz ga lom ke re té ben köt te tett a Rá ba Ma gyar Va gon- és Gép -
gyár szom bat he lyi Futómûgyára po li ti kai, tö meg szer ve ze ti és
gaz da sá gi ve ze té se, va la mint a Bo lyai út tö rõ csa pa ta kö zött. A ter -
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vek sze rint kö zös fog lal ko zá so kat, üzem lá to ga tá so kat, ki rán du lá -
so kat, sport ver se nye ket, ve tél ke dõ ket tar ta nak. A gyá ri MHSZ-
szer ve zet tá mo gat ja az is ko la hon vé del mi szak kör ét, az is ko la pe -
dig vál lal ja a gyár ün nep sé ge in, egyéb ren dez vé nye in va ló ak tív
rész vé telt, iro dal mi mû so rok ren de zé sét. Új ság cikk is írt ar ról,
hogy a „rábás” KISZ-esek já té kos ügyes sé gi sport ve tél ke dõt szer -
vez tek az is ko la út tö rõ i nek, me lyen két kor cso port ban, 7 for du ló -
ban 120 út tö rõ vett részt.

Ko moly szak mai mun ká ra utal, hogy a Mód szer ta ni Köz le -
mé nyek ben ’79-ben egy is ko lai ren dez vény rõl a ma gyar mun ka -
kö zös ség je len te tett meg írást, mely nek cí me A ma gyar nyelv he -
te, ’83-ban pe dig a ma te ma ti ka mun ka kö zös ség tett köz zé több ol -
dalt Bo lyai ma te ma ti ka ver seny Szom bat he lyen cím mel.

A rendszerváltozás körüli évek

Mint ha csu pa át me ne ti idõ szak ból és nyug ta lan vál to zás ból
áll na e né hány év ti zed. Le het, hogy így van rendjén...

Az 1985. évi I. tör vény, mely az ok ta tás szer ke ze té vel nem
kí vánt vál toz tat ni, a fõ hang súlyt az in téz mé nyi önál ló ság ra, az
in téz mé nyen be lü li de mok rá ci á ra fek tet te. A Bo lyai Já nos Gya -
kor ló Ál ta lá nos Is ko la in téz mé nyi au to nó mi á ját Hor váth La jos
igaz ga tó 1974 és 1987 kö zött igye ke zett ki ala kí ta ni és a de mok -
rá cia gya kor lá sát szak mai el vá rás ként ke zel te. 14 évi mun kás sá -
gát a fõ is ko la Ber zse nyi Em lék pla ket tel is mer te el. A nyug díj ba
vo nu ló igaz ga tót 1987 szep tem be ré ben a tan tes tü let bi zal mát él -
ve zõ dr. Magassy Lász ló vál tot ta. „A meg kez dett utat csak foly -
tat ni kell” – val lot ta hi va tal ba lé pé se kor. Az alatt az öt év alatt,
amíg õ ve zet te az is ko lát, ko moly vál to zá sok kö vet kez tek be ha -
zánk po li ti kai éle té ben, de egész Kö zép-Eu ró pá ban is. Az is ko lá -
ban a tár sa dal mi vál to zá sok elõ sze lei a to vább lé pést rész ben kor -
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lá toz ták, ugyan ak kor új le he tõ sé ge ket is meg nyi tot tak. Az igény
csök ke né se mi att már nem in dult test ne ve lés ta go za tos osz tály.
Ezt pó to lan dó az al só ta go zat ban biz to sí tot ták a min den na pos
test ne ve lést, ez he ti há rom test ne ve lés és két úszás órát je len tett.
A fel sõ sök nek is le he tõ sé gük volt al kal mi vagy rend sze res spor -
to lás ra (DSK, at lé ti ka, lab da já ték ok). Eb ben az idõ ben vált kö te -
le zõ vé el sõ osz tály tól az ide gen nyelv ta nu lá sa, a gye re kek az an -
gol, a né met és az olasz nyelv kö zül vá laszt hat tak, me lye ket cso -
port bon tás sal sa já tít hat tak el. Ugyan csak dif fe ren ci ált cso port -
bon tás ban folyt az utol só év fo lyam ok ma te ma ti ka ok ta tá sa, ez
igen ered mé nyes nek bi zo nyult. Az ol va sás ta ní tás há rom fé le
mód szer sze rint folyt, ugyan ak kor a Zsol nai-prog ram nem foly ta -
tó dott to vább. 

A vá ros és me gye ver se nye in, kul tu rá lis be mu ta tó in az is ko -
la ta nu lói to vább ra is az él vo nal ba tar toz tak. A szü lõk is lát hat ták
a fel ké szí tõ mun ka ered mé nyét, hi szen min den má so dik év ben
mû so ros dél utá non lép tek fel elõt tük a gye re kek, az ének kar is
nyil vá nos hang ver senyt adott két éven ként. A gra zi Bun des gym na -
sium mal to vább ra is ös  sze mér ték tu dá su kat a gya kor lós úszók és
lab da rú gók, de a ter ve zett nyelv ta nu lást se gí tõ kap cso la tot nem si -
ke rült ki ala kí ta ni. Igény mu tat ko zott ar ra, hogy a gye re kek köz -
vet le nül ta lál koz has sa nak mû vé szi ér té kû al ko tá sok kal, így in dult
a Bo lyai Ga lé ria elõd je, mely nek el sõ ki ál lí tá sa az is ko la rajz sza -
kos ta ná rá nak, Po zso nyi Já nos nak a mun ká it mu tat ta be. A rend -
szer vál to zás sal meg szûnt az út tö rõ csa pat, a di ák ön kor mány zat
ugyan ak kor ezek ben az évek ben ta lál ta meg he lyét, sze re pét az is -
ko la éle té ben. Kez de mé nye zé se ik kö zé tar toz tak pél dá ul a ze nés-
za jos ren dez vé nyek, a sulibolt, a kö lyök ba zár, a for dí tott nap, ezek
kö zül több ma is élõ ha gyo mány.
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Bolyai szobra

Az is ko lá ba be té rõ ide gen szin te bi zo nyo san fel fi gyel a név -
adó szi kár, bölcs, nyug ta lan sá got és ma ga biz tos sá got egy aránt su -
gár zó ar cú mell szob rá ra, mely nek el ké szü lé se az in téz mény tör té -
ne té nek ér de kes epi zód ja.

1988-ban az or szág gya kor ló is ko lá i nak és a vá ros ál ta lá nos is -
ko lá i nak rész vé te lé vel az in téz mény or szá gos ma te ma ti ka ver senyt
ren de zett, amely a de cem be ri Bo lyai-hét ese mé nyei kö zé tar to zott.
A kö vet ke zõ év ben, 1989-ben Kiss Sán dor Mun kácsy-dí jas,
Zsennyén élõ szob rász mû vész el ké szí tet te a Bo lyai-szob rot, amely -
nek ava tá sát jú ni us ban tar tot ták. A tan tes tü let nek és a di ák ság nak is
rend kí vü li egy sé gét, együ vé tar to zá sát le he tett érez ni eb ben az idõ -
szak ban, amit az is ko la új szim bó lu ma, a szo bor ta lán még to vább
erõ sí tett. Az au lá ban az óta is fel tû nõ he lyen kö szön ti a lá to ga tó kat,
a de cem be ri Bo lyai-nap meg nyi tó ján vi rá got he lyez nek el ta lap za -
tá nál a gye re kek, a bal la gó vég zõ sök is meg ko szo rúz zák az utol só
na pon, nem is sejt ve, hogy va la mi kor olyan lel kes ös  sze fo gás sal jö -
he tett lét re az al ko tás, ami lyen re ma már rit kán lát ni pél dát.

Dr. Magassy Lász ló igaz ga tó így nyi lat ko zott a ké szü lõ szo bor -
ról a he lyi új ság nak: „Az ös  sze tar to zá sun kat szim bo li zál ja majd ez a
szo bor. A gye re kek al mát szed tek, gyógy sze res üve ge ket, hul la dé kot
gyûj te nek, a ta nul má nyi ki rán du lá son meg ma radt pénzt fi ze tik be a
szám lánk ra. Nagy a nyüzs gés az egész is ko lá ban. Egyé nek tõl nem,
kö zös sé gek tõl vi szont el fo ga dunk pénzt a szo bor ra, ame lyet Kiss Sán -
dor Mun kácsy-dí jas szob rász ké szít. Ed dig öt ven ezer fo rint gyûlt ösz -
 sze. Tá mo gat ben nün ket a Ha za fi as Nép front is. Kap tunk pénzt a
derkovitsi cse me ge kis pá lyás lab da rú gó i tól, a Capella Savariától,
húsz ezer fo rin tot a Szom bat he lyi Szim fo ni ku sok tól. A gye re kek a sa -
ját ma guk gyár tot ta kis mü tyür ké ket árul ják a ka rá cso nyi vá sá ron,
pe da gó gu sa ink KISZ-szer ve ze te de cem ber 10-én dél után csa lá di
szom ba tot ren dez, amely nek be vé te le szin tén a szám lát gya ra pít ja.
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Na gyon sze ret nénk a tan év be fe je zé se elõtt a szob rot fel avat ni.” Ér -
de mes vé gig ol vas ni a Szob rot ál lít az is ko la cí mû há rom ha sá bos cik -
ket, mely bõl meg tud hat juk még, hogy tíz év után el rozs dá sod tak,
meg hi bá sod tak a csö vek az uszo dá ban, il let ve az új tan év tõl meg kez -
dõ dik a né met nyelv ta ní tá sai is az is ko lá ban, a test ne ve lés ta go zat vi -
szont fo ko za to san ki hal. Az igaz ga tó úr ál tal em lí tett csa lá di hét vé gé -
rõl ké sõbb be is szá mol a lap, ki de rül, hogy a ren dez vényt a Hun gá -
ria Biz to sí tó, az OTP Me gyei Igaz ga tó sá ga a Pan non Plast, a me gyei
tej ipa ri vál la lat, va la mint a Falco, a Vas iker, a Latex és az érem gyûj -
tõk egye sü le te tá mo gat ta. A tíz nap pal ké sõbb meg je lent új ság ból
meg tud hat juk: „A gipsz ben már lé te zõ maj da ni bronz szo bor 205 ezer
fo rint ba ke rül úgy, hogy a mû vész szin te in gyen dol go zik raj ta.”

És vég re ol vas hat juk a be szá mo lót az el ké szült szo bor ava tá sá -
ról, mely nek ta lap za tát a nem rég el hunyt Csinger Pé ter szom bat he lyi
kõ fa ra gó mes ter in gyen, tár sa dal mi mun ká ban ké szí tet te el. „Ez a
szo bor több mint kõ és bronz, több mint mû vé szi al ko tás, több mint
tisz te let adás. Jel kép is, a tisz tes ügyért ös  sze fo gás bronz ba, már vány -
ba fog lalt jel ké pe” – mond ta ava tó be szé dé ben az igaz ga tó úr.
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Az 1975 óta lé te zõ Bo lyai-nap kö zép pont já ban a ma te ma ti ka -
ver seny állt, a töb bi prog ram – mint azt a Vas Né pe 1989. de cem -
ber 16-i szá má ból meg tud hat juk – már rég óta ha son lít a mai, fõ ként
a ka rá csony vá rás ról szó ló, több vá lasz tá si le he tõ sé get is kí ná ló
együtt lét hez a té li szü net elõt ti na pon: „Teg nap vá laszt hat tak a ka -
rá csony fa dísz-ké szí tés, a tész ta sü tés, a báb ké szí tés, az or vo si elõ -
adás, a já té kos szá mí tó gé pes fog lal ko zás, a gyer tya ön tés, a vi rág -
kö tés, a csil la gá sza ti elõ adás, a ze né lés, a tör té nel mi té má jú kö tet -
len be szél ge tés, a te rem fo ci, az úszás és a ko sár lab da kö zött.”

Dr. Magassy Lász ló te hát egy vál to zá sok kal te li, ne héz, de
ered mé nyes kor szak ban ve zet te a Bo lya it, jel leg ze tes ba ju szos, egy -
szer re szi go rú és ked ves alak ja so kak szá má ra em lé ke ze tes. Ma -
gyar ta nár ként is ki vá ló volt, ko moly szak mai ala pos ság gal, fe le sé -
gé vel írt nyelv tan köny vét és öt le tes fel ada to kat tar tal ma zó mun ka -
fü ze tét éve kig hasz nál ta a ké sõb bi nyolc osz tá lyos gim ná zi um. Szép
gesz tus ként a ké sõbb írt fo gal ma zá si is me re te ket ta ní tó köny vét de -
di kál va hoz ta el az is ko lá ba ma gyar sza kos utó da i nak.
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Nyolcosztályos gimnáziumi tagozat indul

Egy újabb év ti zed ha tá rát lép tük át, a ki lo mé ter kö ve ken
most év szá mo kat ol vas ha tunk, ezek kö zül ju tunk el az egyik leg -
fon to sabb hoz: 1992-höz.

1992 szep tem be ré tõl a Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta lá nos
Is ko lá ban, kez det ben ta go zat jel leg gel, gim ná zi u mi ok ta tás in -
dult. 1993-tól már két osz tály nyi lét szám mal, 12 osz tá lyos ke -
ret ben, 6 éves kor tól fel me nõ rend szer ben foly ha tott az ok ta -
tás. A szer ke zet át ala kí tás és fej lesz tés dr. Iker Já nos igaz ga tó
ko or di ná lá sá val in dult meg. Az is ko la új igaz ga tó ja Fel sõ csa -
tár ban kezd te pe da gó gu si pá lyá ját, in nét ke rült a ta nár kép zõ
fõ is ko lá ra. Az EL TE-n szer zett egye te mi dip lo mát, ’83-ban
kom bi na to ri ka ta ní tás ból dok to rált. El sõ ve ze tõi él mé nye it kol -
lé gi um igaz ga tó ként sze rez te, a fõ is ko la több fon tos fej lesz té sét
irá nyí tot ta. A rend szer vál tás éve i ben a ta nár kép zõ fõ is ko la fõ -
igaz ga tó ja volt.

Új sza kasz kez dõ dött te hát az in téz mény éle té ben, új ve ze tõ -
ség gel. Az is ko la épí tés fon tos fel ada tá hoz Kár oly Fri gyest, a ko -
ráb bi kámoni is ko lai ta nárt a fõ is ko lá ról hoz ta a Bo lya i ba az igaz -
ga tó úr. Õ lett a fel sõs és gim ná zi u mi ta go za tért fe le lõs igaz ga tó -
he lyet tes. Az al só sok mun ká ját pe dig Szé les Gyuláné irá nyí tot ta
igaz ga tó he lyet tes ként. 

Az ok ta tá si tör vény 1990-es mó do sí tá sá ról, il let ve a köz ok -
ta tás ek ko ri tö rek vé se i rõl az 1000 éves a ma gyar is ko la cí mû
könyv így ír: „...kiiktatta a meg szûnt párt ál lam szo ci a lis ta rend -
szer re uta ló ren del ke zé se it, ne ve lé si el ve it, jel zõ it. Az alap ve tõ cél
az if jú ság de mok ra ti kus, hu ma nis ta szel le mû ne ve lé se lett. El tö -
röl te az ál la mi is ko la ala pí tás mo no pó li u mát. Ok ta tá si in téz mé -
nye ket et tõl kezd ve ter mé sze tes sze mé lyek, egy há zak, ala pít vá nyok
és más jo gi sze mé lyek is lét re hoz hat nak és fenn tart hat nak, ha
meg fe le lõ ek az anya gi és sze mé lyi fel té te lek. Ez zel biz to sí ta ni le -
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het a szü lõk és a gye re kek is ko la vá lasz tá si jo gát, a vál lal ko zás, a
ne ve lés sza bad sá gát. (...) Le he tõ vé tet te hat- és nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok létrejöttét...”

Az új tí pu sú is ko lák kal együtt itt Szom bat he lyen is bõ vült a
fenn tar tók kö re: az ön kor mány za ton és a fõ is ko lán túl az egy ház me -
gye, a ta ní tó szer ze tes ren dek, ala pít vá nyok hoz tak lét re is ko lá kat.

Az in du ló gim ná zi u mi ta go zat ról, il let ve az 1992. feb ru ár
22-i fel vé te li rõl még Magassy Lász ló nyi lat ko zott a Vas Né pe új -
ság író já nak: „Az is ko lai tan tár gya kat osz tály zat tal zár ják az is ko -
lák ban. Ezt fe lül bí rál ni sem okunk sem jo gunk nincs. Azt sze ret -
nénk meg vizs gál ni, ren del ke zik-e a le en dõ gim na zis ta azok kal a
ké pes sé gek kel, ame lyek a si ke res ta nu lás hoz el en ged he tet le nek,
va gyis mi lyen az em lé ke zõ, gon dol ko dá si, prob lé ma meg ol dó és ki -
fe je zõ ké pes sé ge. A vizs ga anya gát a Pszi cho ló gi ai In té zet ál lí tot -
ta ös  sze.” A ta ní tan dó tan tár gyak kal kap cso lat ban így foly tat ta:
„A la tin mel lett két mo dern nyel vet ta nul hat nak, eb ben meg pró bá -
lunk iga zod ni a gye re kek ed di gi ta nul má nya i hoz. Úgy ter vez zük,
hogy a 8. osz tály be fe je zé sé ig mind két nyelv bõl nyelv vizs gát tesz -
nek. A ma te ma ti ká val együtt szá mí tás tech ni kát is ta ní tunk. (...) Az
utol só két év fo lyam ban a ta nu lók kö te le zõ en két fa kul ta tív tár gyat
vá laszt hat nak ér dek lõ dé sük nek, to vább ta nu lá si szán dé kuk nak
meg fe le lõ en. Vá laszt ha tó la tin, bi o ló gia, fi zi ka, ké mia, föld rajz,
mû sza ki tech ni ka vagy ház tar tás tan és szá mí tás tech ni ka. Ma gyar -
ból, tör té ne lem bõl és ma te ma ti ká ból a két vá lasz tott tan tár gyon
kí vül min den ki nek kell érett sé giz nie. A test ne ve lés ke re tén be lül
úszás- és tánc ok ta tás is lesz.”

A gya kor ló gim ná zi u má nak in du lá sá ról így ír az el sõ év -
könyv ben dr. Iker Já nos: „A fõ is ko la egye te mi ter ve i vel össz hang -
ban a gya kor ló is ko la ve ze té se – fel is mer ve egy fel me nõ osz tá lyos
gim ná zi um bel ter jes sé gi ve szé lye it – egy részt a 4 osz tá lyos gim ná -
zi u mi osz tá lyok be in dí tá sát is terv be vet te a tel jes kö zép fo kú ver -
ti kum ki ala kí tá sá nak meg gyor sí tá sá ra (de alap ve tõ en át me ne ti
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jel leg gel, más gim ná zi um mal együtt mû köd ve). Más részt pár hu za -
mos nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi osz tá lyok in dí tá sán is mun kál ko -
dott. Így 1993-ban ket tõ újabb osz tály in dult, s az 1994-ben in du -
ló újabb két osz tál  lyal a me gye leg na gyobb lét szá mú nyolc osz tá -
lyos gim ná zi u mi ta go za ta lett.”

Iker igaz ga tó úr sza vai sze rint ak kor tud ja leg in kább szol gál -
ni a meg újult is ko la a vá ros és a fõ is ko la ér de ke it, ha az in téz mény
szer ke ze te és szel le mi sé ge egye sí ti a kü lön bö zõ is ko la tí pu sok po zi -
tí vu ma it, ha az is ko lá ban pro fes  szi o ná lis, szel le mi leg füg get len,
nagy ta ná ri sza bad sá got él ve zõ pe da gó gu sok ta ní ta nak, ha az is ko -
la szel le mi sé gé ben meg ha tá ro zó a hu ma nis ta, a nem ze ti kul tú rán
túl más kul tú rá kat is be fo ga dó lég kör, mely tisz te li a sze mé lyi sé get,
a te het sé get, a tu dást. Ab ban bí zott az in téz mény, hogy a fenn tar tói
ma ga tar tás, a több csa tor nás (ala pít ványt is fel té te le zõ) fi nan szí ro -
zás meg fe le lõ tá mo ga tást és ki szá mít ha tó fej lesz té si fel té te le ket biz -
to sít, s hogy az is ko la a le he tõ leg na gyobb bel sõ au to nó mi á val él,
de a ben ne fo lyó mun ka a nyi tott ság és a vizs gák alap ján a fenn tar -
tók, va la mint a szü lõk szá má ra kont rol lál ha tó, il let ve biz to sí tot tak
az or szá gos stan dar dok kal va ló ös  sze ve tés le he tõ sé gei.”

A be is ko lá zás a kör ze ti elv al kal ma zá sa nél kül tör tént, és
tör té nik ma is. A szü lõk sza bad vá lasz tás alap ján írat ják be
gyer me ke i ket az is ko lá ba, vál lal va a kö zép fo kú osz tá lyok ba
va ló be lé pés hez szük sé ges vizs gát a 4. osz tály vé gén. Ezt a
vizs gát ma te ma ti ká ból és ma gyar ból azok nak a ta nu lók nak is
tel je sí te ni ük kell, akik más is ko lá ból kí ván nak át lép ni a gim ná -
zi um ba. Utób bi ak több éve már in gye nes elõ ké szí tõ fog lal ko -
zá so kon ve het nek részt pén tek dél utá non ként, mely nek so rán
meg is mer he tik a he lyi lég kört, stí lust, kö ve tel mé nye ket, így a
tu dás szint jük fel mé ré se kor már nem ide gen di á kok ként ül nek
be a pa dok ba. Ha son ló fel ké szí tõ tan fo lyam in dult ké sõbb a
négy osz tá lyos gim ná zi u mi osz tály ba ké szü lõk nek, me lyet
szom ba ton dél elõt tön ként tar ta nak az is ko la ta ná rai.
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Három szakasz

A min den ko ri év könyv egyik leg na gyobb ér dek lõ dés sel fel -
la po zott táb lá za ta az úszás vizs gák ered mé nyei alap ján ké szült
örök rang lis ta. Néz zük, mi rõl is van szó!

Iz ga lom mal várt meg mé ret te tés vár ja a 6. osz tá lyo so kat ta -
va szon ként. Az el sõ évek ben szá muk ra egy hé tig vizs ga idõ szak
volt. Ak kor még nem vol tak érett sé gi zõ nö ven dé kek, még is fe hér
blú zos lá nyok és nyak ken dõs fi úk sé tál tak to po rog va a fo lyo só kon
má jus tá jé kán, ezek ben a na pok ban ma te ma ti ká ból és ma gyar ból
írás be li vizs gát tet tek, majd ma gyar iro da lom ból szó ban is be szá -
mol tak az el sõ két év ben ta nult iro dal mi mû vek rõl, a ki hú zott fel -
ada tok hoz kap cso ló dó me mo ri tert is el mond va. Úszás ból és szá -
mí tás tech ni ká ból is szá mot ad tak tu dá suk ról, így zár va le a nyolc -
osz tá lyos gim ná zi um el sõ, job bá ra ké pes ség- és kész ség fej lesz tõ
sza ka szát. Né hány éve a tan ter vi át cso por to sí tás mi att in for ma ti -
ká ból nincs vizs ga, ma gyar ból az írás be lit je len tõ el be szé lõ fo gal -

48

Moz gal mas az élet a tan órák kö zöt ti szü ne tek ben



ma zást szö veg ér té si teszt vál tot ta fel. És ma radt a nagy kér dés
min den ta vas  szal, hogy meg dönt he tõ-e a ko ráb bi di á kok leg jobb -
já nak úszó ide je. 

A má so dik, négy éves sza kasz az is me ret el sa já tí tás leg in ten zí -
vebb sza ka sza, ek kor 8. és 10. év fo lyam okon vár vizs ga a di á kok -
ra, ide gen nyel vek bõl. Ad juk vis  sza a szót Iker Já nos nak: „A négy -
éves sza kasz jel lem zõ je a szín vo na las, li ne á ri san fel épí tett szak tár -
gyi ok ta tás. Egy ben a ta nu lók sok fé le szak kör kö zül vá laszt hat nak a
spe ci a li zá ló dás elõ ké szí té se ként. Ugyan ak kor nem té veszt het jük
szem elõl, hogy ez a leg ér zé ke nyebb kor szak a ta nu lók éle té ben. A
sze re tet el vû, sze mé lyi ség köz pon tú ne ve lõ mun ka iga zi pró ba kö ve a
ta ná rok ré szé rõl, hisz az élet kor ra jel lem zõ kri ti kai szel lem itt in do -
kol ja ta lán a leg job ban a pe da gó gus em be ri, szak mai pél da adá sát.
Itt él he ti meg iga zán a di ák ta ná rai ve ze té sé vel, hogy az is ko la egy -
szer re tu do má nyos és mû vé sze ti is me re tek köz ve tí tõ je, és egy ben
em be ri kap cso la tok szín te re, ahol egy szer re ta nul hat meg a tel je sít -
mény elv bõl adó dó an küz de ni, gyõz ni vagy ku dar cot el vi sel ni a kö -
ve tel mé nyek tel je sí té sé ben épp úgy, mint ad ni, szol gál ni, együtt mû -
köd ni egy kö zös ség ér de ké ben. Ép pen ezért e sza kasz ban még meg -
ha tá ro zóbb az osz tály fõ nök sze re pe, a ta ná rok együtt mû kö dé se és a
tes tü let vi szony la gos önál ló sá ga.”

Specializációs fog lal ko zá so kon ki len ce dik év fo lyam tól ve -
het nek részt a ta nu lók, elõ for dult, hogy di ák cso port ma ga kez de -
mé nyez te, kér te fog lal ko zás in dí tá sát. Az egyes specializációkon
részt ve võ idõ sebb di á kok tan év vé gén af fé le kedv csi ná ló be mu -
ta tást tar ta nak mun ká juk ról a le en dõ „specesek” szá má ra.

Az utol só, két éves sza kasz már az ed dig ta nul tak szin te ti zá -
lá sáé, az érett sé gi re, to vább ta nu lás ra va ló fel ké szü lé sé. A pá lya vá -
lasz tás elõ ké szí té sét fa kul tá ció se gí ti, a fa kul ta tív tár gyak ok ta tá -
sa be épül a nagy di á kok dél elõt ti óra rend jé be.

A ’90-es évek el sõ fe lé nek új ság ja it la poz gat va lát ha tó,
hogy a Bo lyai kul tu rá lis éle te fo lya ma to san moz gal mas, vál to za -
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tos. ’92 no vem be ré ben négy hang ver seny bõl ál ló so ro za tot hir -
de tett az is ko la, a Derkovits vá ros rész ben la kó kat is a kö zön ség
so ra i ba vár va. De cem ber ben ren dez te meg elõ ször ka rá cso nyi
kon cert jét a Bo lyai, má ig élõ ha gyo mányt te remt ve ez zel. ’93.
de cem ber 10-én a meg nyí ló is ko la ga lé ri át nyi tot ta meg Iker Já -
nos, mely az al só sok mun ká ját mu tat ta be. Az új ság írót Biczó
An tal, a gya kor ló is ko la rajz mód szer ta nos mû vész ta ná ra ka la u -
zol ta. Szó esett egy fa li nap tár ról is, mely a ta nu lók elõ zõ évi leg -
szebb gyer mek raj za it tar tal maz za.

Az egy hét tel ké sõbb meg ren de zett má so dik ka rá cso nyi
hang ver se nyen a Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
vegyeskarával együtt éne kelt a Bo lyai kó ru sa.
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Minõségi képzés

35 évet kí sér tünk fi gye lem mel az is ko la tör té ne té bõl, ide je
ars po e ti cát meg fo gal maz ni. Bíz zuk ezt a leg il le té ke sebb re, Iker
Já nos igaz ga tó úr ra. Egy ve le ké szült in ter jú ra buk kan ha tunk a
Vas Né pe 1993. de cem ber 11-i, szom ba ti szá má ban. A be ve ze tõt
idéz zük: „A terv rajz va ló sá gos kis kas télyt mu tat. Ha lesz elég
pénz, te tõ ke rül a szom bat he lyi Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um ra, ahol sza bad idõ-cent rum és újabb osz tá -
lyok kap nak majd he lyet. Az is ko lá ban te tõ tér nél kül is a me gye
leg na gyobb nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi ta go za ta mû kö dik. Ös  sze -
sen kö rül be lül hat száz di ák ta nul itt – hat van pe da gó gus tól.” Ar -
ra a kér dés re, hogy elit is ko la lesz-e a Bo lyai, az igaz ga tó úr így
vá lasz tolt: „Vál lal juk a mi nõ sé gi kép zést, de nem aka runk ver -
seny is tál ló vá vál ni. A kör zet ha tá rok el mo sód nak, sõt, vi dék rõl –
Rum ból, Vas vár ról, Fel sõ csa tár ról – is jár nak hoz zánk.
Vasszécsényben pél dá ul ös  sze sen négy ne gye di kes volt, hár man
hoz zánk je lent kez tek, ket tõt fel is vet tünk. A >>magyar
mintánk<< egyéb ként a bu da pes ti Rad nó ti gya kor ló gim ná zi um –
sze ret nénk meg õriz ni-új ra te rem te ni a kö zép is ko lák ra ma nap ság
nem iga zán jel lem zõ sze mé lyi ség köz pon tú sá got, a kü lön ál ló tan -
tár gyak nál na gyobb hang súlyt fek tet ve a mû velt ség re. (...) A tan -
köny ve ket hat van–het ven szá za lék ban az or szá gos kí ná lat ból sze -
rez zük be, de itt az is ko lá ban ké szül nek a Bo lyai Gim ná zi u mi Fü -
ze tek. Olasz ból, ma gyar ból, szá mí tás tech ni ká ból már meg van – ez
utób bi ki ve he tõ be tét tel, hogy az el avu ló ré sze ket újak kal pó tol -
has suk –, ének bõl most ké szül. Ha son ló kez de mé nye zé se ket tá mo -
gat a Schneller Ist ván Ala pít vány. A név adó kõ sze gi szár ma zá sú
te o ló gus volt a ko lozs vá ri egye te men, a sze mé lyi ség köz pon tú pe -
da gó gi át kép vi sel te a szá zad elõn. A Hor thy -kor szak az tán nem
ked ve zett a li be rá lis esz mék nek. Azt a sze re tet el vû pe da gó gi át sze -
ret nénk foly tat ni mi is, amit õ val lott.”
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Egy má sik, Négy plusz nyolc cí mû, a ti zen két év fo lya mos is -
ko lá ról szó ló in ter jú ban így nyi lat ko zik dr. Iker Já nos: „Ti zen két
éven át vé gig kí sér ni a fej lõ dé sü ket – ez iga zi, ko moly fel adat.”
Ugyan itt ol vas hat juk zá rás ként: „Az is ko la a fõ is ko láé – de a vá -
ros gye re kei jár nak ide. És Szom bat hely nek az az ér de ke, hogy mi -
nél több jó is ko lá ja le gyen.”

Még egy emelet

Mai szem mel néz ve fur csa az is ko la a 70-es, 80-as évek fo -
tó in. Va la hogy ala csony nak tû nik. 

A szer ke zet át ala kí tás és a lét szám nö ve ke dés kö vet kez té ben
a gya kor ló is ko la kezd te ki nõ ni a ’70-es évek kö ze pén bir tok ba
vett épü le tet. Mi nisz té ri u mi, ön kor mány za ti és fõ is ko lai hoz zá -
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já ru lás sal el kez dõ dött az épü let bõ ví tés, mely nek ke re té ben 1993
szep tem be ré ben el kez dõ dött a te tõ tér be épí té se. A ter ve zést a
Gás pár Mér nö ki Iro da vé gez te, 1300 négy zet mé ter rel nõtt így az
is ko la te rü le te. 

Te tõ te ret épít a Bo lyai cím mel ’94 feb ru ár já ban az új ság is
be szá mol az épít ke zés rõl: „Szom bat he lyen a Bo lyai Já nos Gya -
kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ki nõt te a két eme le tes épü le -
tet. Ezért a H alap raj zú lapostetõ be épí té se mel lett dön töt tek. Eb -
ben a gim ná zi u mi osz tá lyo kat he lye zik el. A bõ ví tés két rész ben
tör té nik. Idén a fa fö dém szer ke ze tet ké szí tik el, ez után meg kez dõ -
dik az egy ko ri lapostetõ át tö ré se. Szep tem ber re a pad lás tér egy -
har ma dá ban a gim ná zi u mi osz tá lyo kat, rajz-szak tan ter met, nyel vi
la bort és zsi bon gót ala kí ta nak ki. Ez zel 250 négy zet mé tert si ke rül
„be lak ni” a te tõ tér ben. A be ru há zás 20 mil lió fo rint ba ke rül. Eh -
hez tíz mil li ót a mi nisz té ri um, tí zet a fõ is ko la és a gya kor ló is ko la
adott, de az idei be ru há zás hoz még tíz mil lió kel le ne. A hi ány zó
össze get ala pít vá nyi és egyéb for rás ból igye kez nek elõ te rem te ni.
A tel jes be épí ten dõ te tõ zet 1300 négy zet mé ter. A tan ter mek te le pí -
té si mun ká la tai vár ha tó an két év múl va fe je zõd nek be. Az épít ke -
zés 50 mil lió fo rint ba ke rül.”

A könyvtár bõvítése

Olyan sza kasz vet te kez de tét ez zel, amely re a fo lya ma tos
épít ke zés, át ala kí tás jel lem zõ. 1994-ben, a tan év vé gé re be fe je zõ -
dött az ak kor 22000 kö te tes könyv tár bõ ví té se. A he lyi na pi lap így
ír er rõl ’94 jú ni u sá ban: „Míg ko pá csol nak a te tõ te ret épí tõ ácsok,
a szu te rén ben csen des, csa lá di as ün nep sé gen ve szik bir to kuk ba a
ta nu lók az új könyv tá rat, me lyet 150 négy zet mé te ren két tan te rem
és fo lyo só egy be nyi tá sá val ala kí tot tak ki. Új ság ol va só, köny ves -
polc ok, kölcsönzõpult és audio-vizuális CD-le mez hall ga tó sa rok
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köl tö zött a hó fe hér fa lak kö zé. Mind ezt há zi la gos ki vi te le zés sel az
in téz mény dol go zói ké szí tet ték el. Így si ke rült a há rom mil lió fo rin -
tos be ru há zást egy mil lió fo rint ból meg va ló sí ta ni. A 22 ezer kö te -
tes könyv tár nem csak a ta nu lók, ha nem a gya kor ló fõ is ko lás ok
mun ká ját is se gí ti.” 

Horváthné Szan di Ág nes, az is ko la könyv tá ro sa a Vas Me -
gyei Könyv tá rak Ér te sí tõ jé ben így mu tat ja be a lé te sít ményt: „Az
új be ren de zést dr. Tóth Gyuláné ter vei alap ján az is ko la szak mun -
ká sai ké szí tet ték. Bú to rok kal ta gol va ol va só ter met, hír lap ol va sót,
ze nei rész le get ve het tek bir to kuk ba a ta nu lók. (...) Az el múlt tan -
év ben kö zel fél mil lió fo rint ér ték ben, több mint 1100 do ku men tum -
mal gya ra po dott az ál lo mány. A gim ná zi u mi kép zés hez iga zod va
bõ vült a könyv tár gyûj tõ kö re, s a be szer zé sek nél fo ko zot tab ban
ves  szük fi gye lem be a gim ná zi u mi tan anyag hoz kap cso ló dó iro dal -
mat. A di á kok és ta ná rok 57 fé le kur rens fo lyó irat és há rom na pi -
lap kö zül vá laszt hat nak. A mód szer ta ni fo lyó ira to kat az igé nyek -
hez iga zod va két pél dány ban já rat juk. A kölcsönzõpultba be épí tett
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le mez ját szó val és mag nó val adot tak a ze nei rész leg mû kö dé sé nek
fel tét elei. Most vé gez zük az au di o vi zu á lis do ku men tu mok könyv tá -
ri nyil ván tar tás ba vé te lét és fel tá rá sát. Rö vid tá vú ter ve ink kö zött
sze re pel a fõ is ko la szá mí tó gé pes há ló za tá hoz va ló csat la ko zás.”

A kilencvenes évek derekán

Ha az év ti zed kö ze pé nek he lyi saj tó hí rei kö zött vá lo ga tunk,
több ér de kes ség re is buk kan ha tunk. A cir kusz vi lá ga cí mû ki ál lí -
tás meg nyi tó ján, mely az Oladi Mû ve lõ dé si ház ban volt, kü lön fi -
gyel met ka pott az is ko la ma gyar ta ná ra, Gautier Barnáné ál tal ve -
ze tett báb cso port elõ adá sa.
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Di ák sport egye sü let lét re ho zá sá ról ol vas ha tunk ’97-ben egy
feb ru á ri szám ban: „Ahol ze né rõl, ma te ma ti ká ról, pe da gó gi á ról, de
leg fõ kép pen test ne ve lés rõl van szó, ott elõbb-utóbb Kár oly Fri gyes
is fel buk kan. A sok ol da lú an kép zett test ne ve lõ a ta nár kép zõ fõ is ko -
lán be töl tött ad junk tu si ál lá sa mel lett a Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se is. El mon dá sa sze -
rint is ko lá já ban a test ne ve lés szi lárd pil lé re ken nyug szik: >>Öt–hat
éve, a vá ro si di ák sport kö rök ös  sze om lá sa után is ko lánk ban –
amely nek fenn tar tó ja nem az ön kor mány zat, ha nem a ta nár kép zõ
fõ is ko la – di ák sport egye sü let (DSE) ala kult, ame lyet be fo ga dott a
Ta nár kép zõ Sport egye sü le te. Ez egy faj ta kö szö net re ak ció volt a ta -
nár kép zõ ré szé rõl, hi szen míg a fõ is ko lá nak nem volt sport csar no -
ka, ad dig a tor na ter mün ket ren del ke zé sük re bo csá tot tuk.<<”

Ép test ben ép lé lek – jut hat eszünk be a di ák sport ról a gö rö -
gök ál tal is val lott igaz ság, a gö rö gök rõl pe dig sok, már dip lo más
öreg di ák nak a Hel lász-nap idé zõ dik fel. Az el kép ze lés lé nye ge az
volt, hogy egy mû ve lõ dés tör té ne ti kor sza kot zár jon le egy-egy
egyé ni leg vagy cso por to san el ké szí tet pro duk ció be mu ta tá sa. A
„nap” meg je lö lés kis sé fél re ve ze tõ, hi szen a fel ké szü lés he tei épp -
oly lé nye ge sek, mint az az al ka lom, ami kor a di á kok egy más és ta -
ná ra ik elõtt be mu tat ják mun ká juk ered mé nyét sok ol da lú, szí nes
ös  szeg zé sét ad va an nak, amit a kü lön bö zõ tan tár gyak ból egy adott
kor ról, kul tú rá ról ta nul tak. A 7–8. osz tá lyos gim na zis ták ta ná rai
té ma ja vas la tok kal és af fé le konzulensi se gít ség gel in dí tot ták el a
mun kát, mely nek so rán a gye re kek be le kós tol hat tak a ku ta tás,
anyag gyûj tés örö mé be, kö ze lebb ke rül het tek egy más hoz és ta ná -
ra ik hoz. A té mák fel dol go zá sá ra a ta nu lók több fé le meg ol dást vá -
laszt hat tak (tu do má nyos ér te ke zés, gya kor la ti il luszt rá ció, es  szé).
A be mu ta tó ki sebb szü ne tek kel reg gel tõl ké sõ dél utá nig tar tott.
So kat el árul a prog ram ról, ha az el sõ év pro duk ci ó i nak cí me i bõl
idé zünk: A gö rög is te nek csa lád fá ja; Ha lott kul tusz és túl vi lág;
Hip pok ra tész, az or vos; Az arany met szés; Pitagorasz és Tha lész
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ta lál ko zá sa; A gö rög csil la gá szat; At lan tisz nincs töb bé; Gö rög
há bo rúk (ha di tu dó sí tás); An ti go né (drá ma rész let); A gö rög ze ne,
hang sze rek; Öl töz kö dés, ógö rög vi se le tek (di vat be mu ta tó).

A gö rög nap ról rész le te seb ben ol vas ha tunk az egyik öt let gaz -
da, Kár oly Fri gyes tol lá ból az Is ko la kul tú ra 97-es év fo lya má ban.

Látogatóban

Jól meg ta nul ni egy ide gen nyel vet csak ere de ti nyel vi kör nye -
zet ben le het, tart ják so kan. A nyelv ta nu lást se gí ten dõ több vas me -
gyei is ko la is élt a kül föl di part ner kap cso lat le he tõ sé gé vel, ame lyet a
Phare-támogatással élet re hí vott Socrates-program tá mo ga tott. „Ta -
lán a leg mes  szebb re a szom bat he lyi Bo lyai is ko la ju tott el, már há -
rom eu ró pai – an gol, dán és svéd – is ko lá val vet ték fel a kap cso la tot.
Az in for má ci ós sztrá dán bon ta ko zó kap cso lat má ra sze mé lyes is me -
ret ség gé vált, le zaj lot tak az el sõ >>háztûznézõk<<. A bolyais pe da -
gó gu sok né hány hét tel ez elõt ti ang li ai, il let ve dá ni ai meg hí vá sá nak
vi szon zá sa ként a kö zel múlt ban Szom bat hely re lá to ga tott a dán
Kolding Kommune Bakkeskolen és az an gol Oundle School ta nár kül -
dött sé ge. Tan órá kat lá to gat tak, mû kö dés köz ben is mer ték meg az is -
ko la mun ká ját. Részt vet tek a szí nes prog ra mo kon is, az is ko la idõ -
sebb di ák jai ka la u zol ták õket an gol nyel ven. A Szom bat hely dán test -
vér vá ro sá ban mû kö dõ tíz osz tá lyos is ko la már ci us ban 25 bolyais nö -
ven dé ket lát ven dé gül, akik be mu tat ják Macs kák elõ adá su kat, és két
hé ten át együtt ta nul nak a he lyi di á kok kal. Lá to ga tá su kat a dá nok
szep tem ber ben vi szo noz zák, és ter vez nek már kö zös sport prog ra mo -
kat is. A Peterborough mel let ti an gol ma gán is ko la tan tes tü le te el sõ -
sor ban a nem ze ti tör té ne lem ok ta tá sá nak mód ja it kí ván ja na gyí tó alá
ven ni a két is ko lá ban, ta nár cse rék s köl csö nös ku ta tá si prog ra mok
so rán. Itt is vár nak már a nyá ron ma gyar gye re ke ket is, ta ná ra ik kal
együtt” – ír ja az új ság ’97 utol só hó nap já ban.
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Újabb bõvítés

Va jon szá mol ta-e már va la ki, hogy az is ko la épü let há nya dik
fel újí tá sá ról írunk? A min den na pos kor sze rû sí té se ket, szak tan ter -
mek ki ala kí tá sát, és a két szá mí tó gé pes te rem üzem be he lye zé sét
1998-ban újabb be ru há zás kö vet te. So kat el árul er rõl, ha be le pil -
lan tunk dr. Gál Lász ló fõ igaz ga tó nak a gya kor ló is ko la igaz ga tó já -
hoz írott, a Bo lyai irat tá rá ban 113/1998. szá mon ik ta tott le ve lé be:
„El fo ga dom az is ko la bõ ví té sé nek azon ter vét, ame lyet a 800 fõs
ta nu lói lét szám fel tét len in do kol. A bõ ví tés ér de ké ben a ma gunk
esz kö ze i vel min dent meg te szünk. A ter ve zett bõ vít mény ben he lyet
kap hat egy kö zép mé re tû tor na te rem és az is ko la ebéd lõ je. Az utób -
bi val 3 na gyon hi ány zó te rem vált ha tó ki a je len le gi épü let ben.”

2000 feb ru ár já ban ír ja a Vas Né pe: „Tor na csar nok kal és ét -
te rem mel bõ vül a szom bat he lyi Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um. Az új épü let ala po zá sa de cem ber ben meg -
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kez dõ dött. A het ve nes évek ben át adott in téz mény ben év ti ze dek óta
>>ideiglenes<<, a tan ter mek he lyén ki ala kí tott ré szen mû kö dik a
kony ha és az ét kez de. Ez az ál la pot vár ha tó an jö võ már ci us tól szû -
nik meg: ak kor ra ké szül el az új komp le xum. A föld szin ten kor sze -
rû ebéd lõt, kony hát és ki szol gá ló he lyi sé ge ket ala kí ta nak ki, az
eme le ten pe dig tor na csar nok kap he lyet. A költ sé gek zö mét pá lyá -
za ti pén zek bõl fe de zik.”

Az új lé te sít ményt 2001-ben, a ma gyar kul tú ra nap ján ve het -
ték bir tok ba a hasz ná lók. Az ün ne pé lyes át adá son Pokorni Zol tán
ok ta tá si mi nisz ter is je len volt. 1670 négy zet mé te ren új sport csar -
nok kal és ét te rem mel gya ra po dott az in téz mény. A ré gi ét te rem
he lyén öt tan te rem mel bõ vült a he lyi sé gek szá ma.
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A gyakorlóiskola szerepérõl

Na gyon ko moly és erõ sen szak mai jel le gû fe je zet kö vet ke -
zik. Re mél jük, azért to vább ra is ve lünk tart a ked ves Ol va só, hi -
szen még is csak az is ko la lé nye gé rõl esik szó.

A fõ is ko la fej lesz té si ter vé ben a gya kor ló is ko la sze re pé rõl
az 514/1999. szá mú le irat sze rint ez sze re pel: „A Bo lyai Já nos
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um a fõ is ko la egyet len gya -
kor ló is ko lá ja, és gya kor la ti kép zés be li sze re pét a kül sõ bá zis is ko -
lák kal és más gya kor ló he lyek kel együtt töl ti be.

A gya kor ló is ko la sze re pe az Ala pí tó ok irat nak és a Szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat nak, va la mint a Pe da gó gi ai prog -
ram nak meg fe le lõ en hár mas funk ci ót tölt be: köz ok ta tá si funk -
ció; gya kor la ti kép zé si funk ció; kí sér le ti mû hely, to vább kép zé si
köz pont funk ció.

1. A köz ok ta tá si funk ci ót 12 év fo lya mos mi nõ sé gi is ko la -
ként vég zi, amely nek meg ha tá ro zó pro fil ja a 8 osz tá lyos gim ná -
zi um, s fi lo zó fi á já nak két alap ve tõ eré nye a sze mé lyi ség- és ér -
ték köz pon tú ne ve lõ mun ka, va la mint a tel je sít mény elv, a te het -
ség gon do zás. A je len le gi szer ke zet (négy szer ket tõ al só ta go za -
tos osz tály nyolc szor ket tõ gim ná zi u mi osz tály, négy ál ta lá nos
is ko lai fel sõ ta go za tos osz tály) mel lett az Ala pí tó ok irat szel le -
mé nek és a köz ok ta tá si ki hí vá sok nak meg fe le lõ en négy osz tá lyos
gim ná zi u mi osz tály in dí tá sát is in do kolt ter vez ni a fõ is ko la fej -
lesz té si ter vé vel össz hang ban 2001 szep tem be ré tõl, el sõ sor ban
ter mé szet tu do má nyos specializációs irán  nyal, és emelt óra szá -
mú ide gen nyel vi kép zés sel.

2. A gya kor la ti kép zést a fõ is ko lai sza bály za tok nak és a kor -
mány ren de le tek nek meg fe le lõ en, de az egye dü li gya kor ló is ko lai
jel leg fi gye lem be vé te lé vel vég zi az is ko la. Ez azt je len ti, hogy a
hall ga tók az is ko lá ban vég zik pe da gó gi ai és tan tárgy-pe da gó gi ai
(mód szer ta ni) hos pi tá lá su kat, va la mint a be ve ze tõ ta ní tá si gya -

60



kor la to kat (tan tár gyan ként 5 óra ta ní tás, 10 óra hos pi tá lás), ta nár
és ta ní tó sza kon egy aránt. Ez zel fel ké szül nek a hall ga tók a bá zis -
is ko lá ban és kül sõ gya kor la ton vég zett újabb 15 órás gya kor lat ra,
ame lyet a 7. vagy a 8. fél év ben vé gez nek.

A gya kor la ti kép zés ben fon tos sze re pet szán a gya kor ló is ko -
la a kor sze rû pe da gó gi ai szel lem meg is me ré sé nek, az is ko la mo -
dell sze rû mû kö dé sé nek, ame lyet ké sõb bi gya kor la tuk hoz szem lé le -
ti alap ként vi het nek ma guk kal a hall ga tók.

3. A to vább kép zé si köz pont, kí sér le ti mû hely jel leg a fej lesz -
tés szem pont já ból a leg fon to sabb, hi szen a gya kor ló is ko la erõs
szak mai-mód szer ta ni po zí ci ói és to vább kép zé sei alap ján fon tos
kap cso la tot te remt het a mû kö dõ pe da gó gu sok és a fõ is ko lai alap -
kép zés kö zött. Egy ben a nem ta nár sza ko kon tör té nõ to vább kép zé -
sek hez is szer viz jel le gû ki egé szí tõ kép zé sek kel kap cso lód hat (pl.
ide gen nyelv, szá mí tás tech ni ka, köz ok ta tás-ve ze tõi).

A fen ti funk ci ók szín vo na las el lá tá sá ban alap ve tõ en fon tos
az együtt mû kö dés a fõ is ko la érin tett in té ze te i vel és tan szé ke i vel,
kö zü lük is ki tün te tet ten a Ne ve lés tu do má nyi In té zet tel.”

„Kistanárok”

„Kistanárnéninek tisz te let tel jelentem...” – hang zik el
gyak ran a hetesi je len té sek ben, mo solyt csal va a fõ is ko lás ok
aj ká ra, s old va ta lán ben nük az el sõ önál ló an meg tar tott órá val
já ró fe szült sé get.

Ér de mes rész le te seb ben szól ni ar ról, ho gyan is foly nak a
gya kor lat ban a hall ga tói ta ní tá sok. Ko ráb ban, ahogy a fent idé -
zett so rok ból is ki de rült, a gya kor lós he tü kön öt órát tar tot tak.
Az el sõ he tek ben csak hos pi tált a cso port, majd a dél elõt ti óra -
rend be il lesz tett dup la órá ban meg be szél ték a lá tot ta kat a szak -
ve ze tõ vel, óra váz lat tal ké szül tek az el sõ ként ta ní tó tár suk be -
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mu ta tó órá já ra, õ is is mer tet te óra váz la tát, amely be még be tu -
dott épí te ni né hány tár sa i tól vagy a szak ve ze tõ tõl át vett öt le tet.
Az el sõ ként ta ní tó az tán egy hé tig a szak ve ze tõ vel ma radt, el kí -
sér te õt min den tan órá ra, sõt a dél utá ni, tan órá kon kí vü li is ko -
lai el fog lalt sá ga i ban is részt vett. Az egy hét alatt meg tar tot ta
órá it, az utol sót, az ötö di ket az úgy ne ve zett cso port na pon, cso -
port tár sai elõtt. A be mu ta tót kö ve tõ dup la órá ban ek kor az õ
órá ját ele mez ték di ák tár sai és a szak ve ze tõ, aki a tel jes hét ta -
pasz ta la ta it is ér té kel te. Ez után a kö vet ke zõ he ti ta ní tó be mu ta -
tó órá já ra ké szült fel kö zö sen a cso port. Ké sõbb már an  nyi
szak pá ro sí tá sa nyílt le he tõ ség a fõ is ko lán, hogy cso port na po kat
ne héz lett vol na ki je löl ni, idõ ben egyez tet ni, így a szak ve ze tõ -
höz be osz tott hall ga tók, akik kö zött eset leg csak né hány cso -
port társ van, egyé ni leg gya ko rol tak, il let ve gya ko rol nak ma is,
ta ní tan dó óra szá muk ugyan ak kor tíz re emel ke dett. Meg szûnt a
mû hely mun ka jel leg, de azért a ba rá tok, ha te he tik, meg né zik
egy más órá it.

Az ezredfordulón

Lás sunk né hány ada tot ar ról, ho gyan is lé pett át az új év -
ez red be a Bo lyai is ko la. Eb ben a fe je zet ben ren ge teg szám
lesz, de re mél jük, se gít sé günk re lesz nek egy ér zék le tes kép ki -
ala kí tá sá ban.

A ta nu lók lét szá ma 2000-ben 840 fõ volt, az osz tá lyok szá -
ma 28, 30-as át la gos osz tály lét szám mal. 35 tan te rem ben folyt az
ok ta tás, a mun kát 80 szá mí tó gép se gí tet te. (Tíz év vel ko ráb ban
a szá mí tás tech ni ka ok ta tá sát csu pán ti zen két Comodor 16-os 46
Kb-ra bõ ví tett vál to za ta és két XT szol gál ta.) A tel jes al kal ma -
zot ti kör lét szá ma 110 fõ volt, eb bõl 82 pe da gó gus. A ta ná ri ál -
lo mány ös  sze té te le a ’90-es évek ben so kat vál to zott. A nyolc -
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osz tá lyos gim ná zi um in du lá sa kor jól kép zett gya kor ló is ko lai ve -
ze tõ ta ná rok mel lett hat–nyolc egye te met vég zett pe da gó gus állt
ren del ke zés re. Jöt tek gim ná zi u mi ta ná rok más kö zép is ko lák ból,
ér kez tek te het sé ges, egye te met vég zett fi a ta lok. Több ta pasz talt
ál ta lá nos is ko lai ta nár szer zett egye te mi dip lo mát, s a fõ is ko lá -
ról is ér kez tek ok ta tók. 1993-tól a tan tes tü let tag ja i nak fo lya ma -
tos cse ré jé vel több mint öt ven új pe da gó gus ér ke zett a Bo lya i ba,
a leg több meg ha tá ro zó ta nár egyé ni ség az 1994 és 1998 kö zöt ti
idõ szak ban. 2000-ben 11 pe da gó gus nak volt ta ní tói, 41-nek ál ta -
lá nos is ko lai ta ná ri vég zett sé ge, az egye te mi dip lo má val ren del -
ke zõk szá ma 30-ra emel ke dett.

Ér de kes ada to kat ol vas ha tunk Kár oly Fri gyes igaz ga tó he -
lyet tes köz ok ta tás-ve ze tõi tan fo lya mot zá ró dip lo ma mun ká já ban.
Az 1991–1992-es és a 2000–2001-es tan év ben vizs gál ta az is ko la
tár sa dal mi kör nye ze tét, fõbb szo ci o ló gi ai meg ha tá ro zó it. Az elõb -
bi idõ szak a Bo lyai utol só tisz tán ál ta lá nos is ko lai éve volt, ez
után in dult el a gim ná zi u mi kép zés. A ’90-es évek ele jén a szü lõk
20,5%-ának volt fel sõ fo kú, 37%-ának kö zép fo kú vég zett sé ge.
27,2%-uk volt szak mun kás, 15,3%-uk csu pán nyolc ál ta lá nost
vég zett. La kó te le pi, kör ze ti ál ta lá nos is ko la ként nem meg le põ,
hogy a csa lá dok 90,2%-a tömb la kás ban élt, a vi dé ki ek ará nya
2,5% volt. Az ez red for du lón a csa lá dok 42,83%-a élt tömb la kás -
ban, 57,67%-a csa lá di ház ban. A vi dé ki ek ará nya 25%-ra emel ke -
dett. A szü lõk is ko lai vég zett sé gét te kint ve is je len tõs arány el to ló -
dást lát ha tunk. Csu pán egyet len szü lõ leg ma ga sabb vég zett sé ge
volt nyolc ál ta lá nos, kö zép fo kú vég zett sé gû 34,16%, fel sõ fo kú
vég zett sé gû 58,6% volt.

Fon tos fej le mény az is ko la éle té ben, hogy 2001-ben
négy osz tá lyos gim ná zi u mi kép zés is in dult, így há rom pár hu -
za mos osz tály lett a fel sõ gim ná zi um ban, a „C” osz tály ba az ál -
ta lá nos is ko la el vég zé se után, si ke res fel vé te li ered mén  nyel ke -
rül het nek a di á kok.
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Egészségõrök

2001 de cem be ré tõl a Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um a Vö rös ke reszt bá zis is ko lá ja. Mind ezt de monst -
rá lan dó az is ko la au lá já ban táb lát he lyez tek el A Ma gyar If jú sá gi
Vö rös ke reszt Bá zis is ko lá ja fel irat tal. Az or szág ban mind ös  sze
húsz ilyen in téz mény lé te zik. A Bo lya i ban a Tompek Sándorné ál -
tal szer ve zett vö rös ke resz tes moz ga lom olyan me lyei és or szá gos
ered mé nye ket mu ta tott fel, me lyek kel az is ko la ki ér de mel te a
meg tisz te lõ cí met és azt az ambubabát, mel  lyel gya ko rol hat ják a
gye re kek az el sõ se gély nyúj tás egyes fel ada ta it. Kö rül be lül két -
száz kis- és nagy di ák tag ja az is ko lai Vö rös ke reszt nek. Egész ség -

ne ve lé si na pot, he tet szok tak szer vez ni. El sõ se gély nyúj tást, cse -
cse mõ ápo lást ta nul nak a di á kok. A 10. osz tá lyo sok vizs gát tesz -
nek el sõ se gély-nyúj tá si is me re tek bõl. „A vö rös ke resz tes mun ka
nem so kat vál to zott, a lé nye ge, az ön zet len se gí tés, ugyan az ma -
radt. Gyûj töt tünk ru há kat az er dé lyi me ne kül tek nek, öt li te res üve -
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gek ben hoz ták a gye re kek a for ga lom ból ki vont tíz–húsz fil lé re se -
ket. A kis ka ma szok sze ret nek ér tel mes fel ada to kat meg ol da ni.
Most is já runk két idõ sebb né ni hez, az is ko la kör nyé kén lak nak” –
nyi lat koz ta a he lyi lap nak egy pá lyá ját be mu ta tó írás ban Tompek
Sándorné.

Egy hó nap pal ké sõb bi hír a Savaria Fó rum ban: „Bár csak
hét fõn ad ják át a nagy kö zön ség nek, még is már most tel jes szép sé -
gé ben pom pá zik a Bo lyai Já nos Gya kor ló Gim ná zi um ban az a fal,
amely al kal mat ad ar ra, hogy Szom bat he lyen is meg ho no sod jon
egy ná lunk alig-alig is mert sport ág, a fal má szás” – köz li a vá ro -
si lap 2002 ja nu ár já ban a tor na csar nok mászófalának el ké szül té -
rõl, mely nek szom bat he lyi mo tí vu mo kat áb rá zo ló „fres kó ját”
Masszi Fe renc fes tõ mû vész al kot ta.
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Több nyelven

A nyelv ta ní tás kap csán em lí tet tük már a dán és an gol kap -
cso la tot. 2000 ta va szán olasz fesz ti vál volt Szom bat he lyen, a szer -
ve zés ben bolyais ta ná rok is rész vet tek. Ta nul mány írás ka te gó ri á -
ban ezüst mi nõ sí tést ítélt oda a zsû ri az is ko la di ák já nak, Szé les
Gá bor nak. 

A 2002-es év új fej le mé nye, hogy a Goe the -nyelv vizs gát
hely ben, a bo lya i ban is le te he tik a di á kok. A kép zés ve ze tõ je
a fõ is ko la sok ol da lú ok ta tó ja, Ne mes Gás pár. „Hét vizs ga köz -
pont volt ed dig Ma gyar or szá gon, a szom bat he lyi a nyol ca dik.
A Bo lyai is ko la ré szé rõl ez egy szol gál ta tás, anya gi be vé telt
nem je lent ne ki, csak a he lyet ad ja. A ZD (kö zép fok) és a ZMP
(fel sõ fok) tí pu sú vizs gá kat le het itt le ten ni, mind ket tõ komp -
lex C tí pu sú vizs gá nak mi nõ sül. Si ke res vizs ga ese tén két bi -
zo nyít ványt ad nak: a Goe the In té zet nem zet kö zi bi zo nyít vá -
nyát és a Ma gyar Ál la mi Nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt” – ír ja az
áp ri li si új ság.
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Ugyan csak áp ri lis ban tör tént, hogy a bolyais di á kok an gol
nyel vû szín da rab bal ked ves ked tek nyitrai ven dé ge ik nek. Láz ár
Er vin Kék és Sár ga cí mû írá sát Solymos Etel ka drá ma pe da gó gus
vit te szín re, a szö ve get Virághné Szalai Zsu zsan na an gol ta nár ta -
ní tot ta be, a ze nei alá fes tés rõl Ba ra nyai Ákos mû ve lõ dés szer ve zõ
gon dos ko dott. A gye re kek a szín da ra bot a fõ is ko lán meg ren de zett
an gol nyel vû drá ma fesz ti vá lon is be mu tat ták.

Ugyan ezen év jú ni u sá ban ve het te át az is ko la dísz ter mé ben
20 nyol ca di kos di ák a si ke res Pitman pró ba nyelv vizs gá ról szó ló
bi zo nyít ványt. A fel adat la po kat Lon don ban ér té kel ték.

Vendégségben

Nem rég nyitrai ven dé gek fo ga dá sát em lí tet tük. A ha tá ra in kon
túl élõ ma gyar di á kok kal va ló kap cso lat to vább épí té sé rõl ol vas ha -
tunk a he lyi új ság 2002. má ju si szá má ban. A bolyaisok szenci tú rá -
ját kö ve tõ en a Szenczi Mol nár Al bert Ma gyar Ta ní tá si Nyel vû Gim -
ná zi um ta nu lói ér kez tek há rom nap ra ma gyar föld re. A bo lyai 11.-
es ta nu lói és az is ko la né hány ta ná ra az el sõ na pon Sop ront és
Nagy cen ket, a má so di kon Kõ sze get, a har ma di kon Szom bat helyt és
ter mé sze te sen a Bo lyai is ko lát mu tat ták meg a ven dé gek nek.

Egy tanulmányból

Mind az, ami rõl ed dig ír tunk és ír ni fo gunk, az or szá gos
szak ma fi gyel mét és el is me ré sét is ki vív ta, az is ko la be ke rült a
szak iro da lom ba, ko moly ta nul mány ér té ke li a te vé keny sé gét,
ered mé nye it.

A bolyais di á kok ról ezt ír ja Tóth Te réz az Új Pe da gó gi ai Szem -
le 2005-ös ja nu á ri szá má ban: „...szelekció út ján ke rül het nek be az is -
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ko lá ba, ki vé ve az ál ta lá nos is ko lát, aho vá a szü lõk sza bad is ko la vá -
lasz tás el ve alap ján írat hat ják be gyer me ke i ket, vál lal va a 4. osz tály
vé gén a kö te le zõ zá ró vizs gát, amely alap ján a gyer mek a kis gim ná -
zi um ban foly tat hat ja ta nul má nya it. Az is ko la alap ve tõ en min den
köz is me re ti tárgy ból ma gas szin tû kép zést nyújt. Ki kell emel nünk
(ver seny ered mé nyek alap ján) azon ban a ter mé szet tu do má nyos tár -
gyak ok ta tá sát (kü lö nös te kin tet tel a ma te ma ti ká ra és a bi o ló gi á ra),
a tör té ne lem és a szá mí tás tech ni ka-ok ta tást, mely te rü le te ken a di á -
kok or szá gos je len tõ sé gû ered mé nye ket pro du kál nak.

A te het ség gon do zás nem csak a gim ná zi u mi ok ta tás ban, ha -
gyo má nyos tár gyak ban mu tat ko zik meg, ha nem a ma gas szin tû is -
ko lai sport, il let ve a test ne ve lés te rü le tén is. A di á kok kö zött szá -
mos él spor to ló akad, éke sen cá fol va azt a bal íté le tet, hogy a sport
és a ta nu lás nem ös  sze egyez tet he tõ. Az is ko lá ban ének kar is mû -
kö dik, amely igen ak tív sze re pet tölt be a vá ros és a tér ség éle té -
ben. Az is ko lá ban rend sze res hang ver se nye ket ren dez nek, és a Bo -
lyai Ga lé ria min den hó nap ban új ki ál lí tás nak ad he lyet. 

A 2001-es or szá gos kom pe ten cia mé rés ben az is ko la ered mé -
nyei a 9. és az 5. év fo lyam ban is ma ga sak vol tak ma te ma ti ká ból
és ol va sás ból egy aránt.”

Te gyük hoz zá, hogy a mé ré sek ered mé nyei az óta is or szá go -
san az fel sõ tíz szá za lék ba he lye zik az is ko lát. 2000-ben az el sõ
nyolc év fo lya mos gim ná zi u mi osz tály 26 di ák ja kö zül min den kit
fel vet tek, 22-en az el sõ he lyen meg je lölt fel sõ fo kú in téz mény be ke -
rül tek. 6 fõ or vo si egye tem re, 3 fõ jo gi egye tem re, 4 di ák köz gaz -
da sá gi ra, 2 mû sza ki egye tem re, 2 kül ke res ke del mi fõ is ko lá ra, 1 ta -
nu ló ag rár tu do má nyi egye tem re, 1 böl csé szet tu do má nyi egye tem re,
1 mû sza ki fõ is ko lá ra nyer fel vé telt, to váb bi 2 di ák bi o ló gus nak,
egy-egy bolyais ma te ma ti kus nak, fi zi kus nak, pszi cho ló gus nak,
gyógy tor nász nak ta nult to vább. A ké sõbb vég zett osz tá lyok si ker rel
fel vé te li zõ i nek ará nya is igen ma gas, ezen ered mé nyek alap ján az
or szág leg jobb tíz gim ná zi u ma kö zé so rol ják a Bo lya it. 
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Tudományok, mûvészetek, sport

Mint ír tuk, az is ko la név adó ja egy aránt je les ke dett a tu do -
mány ban, a mû vé szet ben és a sport ban. Te kint sük át mi is e te rü le -
te ket a Bo lya i ban, ki emel ve né hány ko mo lyabb di ák tel je sít ményt.

Tu do má nyok
A si ke res bi o ló gia ta ní tást nem csak a ver seny- és fel vé te li

ered mé nyek mu tat ják, ha nem a ta nu lók pub li ká ci ói is. A Ter mé -
szet Vi lá ga cí mû fo lyó irat di ák pá lyá za ti mel lék le té ben az el múlt
év ti zed ben húsz nál is több írás je lent meg bolyais di á kok tól. A
sort 1997-ben He ge dûs Ra món Al kal maz ko dá si stra té gi ák a ge -
rin ce sek sze mé ben cí mû ta -
nul má nya nyi tot ta, ezt
Ramóntól ké sõbb há rom to -
váb bi dol go zat kö vet te. Az if -
jú ku ta tó ’98-ban há rom hó -
na pot tölt he tett a tübingeni
Max Planck Ku ta tó in té zet -
ben. 2000-ben el sõ lett a kö -
zép is ko lás ok nak meg hir de tett
in no vá ci ós ver se nyen, egy
év vel ké sõbb pe dig a ka li for -
ni ai San Joséban ka pott el sõ
dí jat nem zet kö zi tu do má nyos
és mû sza ki ver se nyen. Lé zer ha tá sá ra le ját szó dó fo lya ma to kat
rög zí tett gyors fény ké pe zé ses tech ni ká val. Mun ká ját a Bo lyai két
ta ná ra, Ba ra nyai Jó zsef és Pájer Sza bolcs se gí tet ték. Ramón újí tá -
sá val hí res tu dó sok mel lett sze re pelt az „Ál mok ál mo dói – Vi lág -
ra szó ló ma gya rok” cí mû ki ál lí tá son a Mil le ná ris park ban. Az EL -
TE fi zi ku si sza ká ra ke rült, bi o ló gi ai fi zi ka szak irányt vá lasz tott.
2005-ben el nyer te az if jú sá gi Bo lyai-dí jat.
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Igen ered mé nyes volt a 2000. év is az is ko la di ák jai szá -
má ra. A Ter mé szet Vi lá ga fo lyó irat Ter mé szet és tu do mány pá -
lyá za tán 1. dí jat ka pott Né meth Ka ta lin A vegy tan alap vo na lai
c. mun ká ja, a szin tén 1. dí jas He ge dûs Ramón lé zer kér dé sek rõl
ér te ke zett. Ér té kes a Sze ke res Ádám fe hér jék kel kap cso la tos
mun ká já ra ka pott 2. díj, ugyan csak 2. he lye zést ért el
biokiberneika ka te gó ri á ban Nánási Ti bor, aki a mo dell ku ta tás
prob lé má já val fog lal ko zott.

2001-ben az ak kor 12. osz tá lyos Korc smár Pé ter ér de mel te
ki az If jú sá gi Bo lyai Pá lyá zat el sõ dí ját Szer ke ze ti ab nor mi tá sok a
hu mán agy ban: ok-oko za ti kap cso la tok ideg rend sze ri meg be te ge -
dé sek kel cí mû pá lya mun ká já val. Ar ról ér te ke zett, hogy ha nincs
el vál to zás az agy ban, mi le het az oka az epi lep szi á nak. Ugyan csak
eb ben az év ben lát ha tunk fény ké pet egy is me rõs fi a tal em ber rõl a
Ter mé szet Vi lá gá ban ez zel a kép alá írás sal: „Ernst Grote
tübingeni agy se bész Or vos tu do má nyi kü lön dí já nak I. he lye zett je
Balasa Ti bor (Bo lyai Gim ná zi um, Szom bat hely)”.

A kö vet ke zõ év ben is mét Korc smár Pé ter rõl kap tunk hírt,
aki Brüsszel ben az Eureka
Sza lon arany ér mét és a lo -
vag rend Chevalier-keresztjét
kap ta, az utób bi büsz ke bir to -
ko sa töb bek kö zött Hen ry
Kissinger és Já nos Kár oly
spa nyol ki rály is.

„Elõ ször avat tak va si
gyõz test a Kitaibel Pál kö -
zép is ko lai bi o ló gia és kör -
nye zet vé del mi nem zet kö zi
ver se nyen a meg mé ret te tés
28 esz ten dõs lé te óta. Var ga
Le ven te, a Bo lyai is ko la ti ze -
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dik év fo lya mos di ák ja a gõ ték éle té nek ta nul má nyo zá sá val ér te el
a si kert” – ír ja a kö zép is ko lás ku ta tót be mu ta tó cik ké nek be ve ze -
tõ jé ben a me gyei na pi lap 2003 jú ni u sá ban.

Az if jú ter mé szet tu dós ok és ta ná ra ik mun ká ját 2003 szep -
tem be ré tõl se gí ti az a húsz mil lió fo rint ból lét re ho zott ok ta tó- és
ku ta tó la bor, mely nek ter ve it a mun ka kö zös ség ké szí tet te. Töb bek
kö zött ha tal mas ki ve tí tõ, pa no rá ma ve gyi fül ke, Ce cil spekt ro fo -
to mé ter és hely szí ni mé ré se ket le he tõ vé te võ kör nye zet vé del mi
kof fer tar to zik a fel sze re lé sé hez.

Újabb nagy sze rû ered mény 2004-bõl: a 17 esz ten dõs Be rek
Krisz ti na el sõ dí jat nyert a XIII. Or szá gos If jú sá gi Tu do má nyos és In -
no vá ci ós Ver se nyen. „Ku ta tá sai so rán a szív in ge rü let-ve ze tõ rend -
szer rel kap cso la to san vizs gál ta a szív izom sej tek ben fo lyó ion ára mo -
kat. Rész le te sen a nátrium-kálcium cse re me cha niz mus blok ko lá sá val
fog lal ko zott, egy olyan anya got vett gór csõ alá, ami spe ci fi kus gát ló -
sze re en nek a me cha niz mus nak” – is mer te ti a me gyei új ság.

E ki emel ke dõ tel je sít mé nyek kap csán meg kell em lí te nünk a
nagy fel ké szült sé gû bi o ló gia ta nár, Ba ra nyai Jó zsef ne vét, aki nek ko -
moly sze re pe volt az if jú ku ta tók fel ké szí té sé ben. Hit val lá sá ról, mód -
sze re i rõl töb bet meg tud ha tunk egy in ter jú ból, mely a Vas Né pe 2002.
ok tó ber 11-i szá má ban je lent meg ab ból az al ka lom ból, hogy el nyer te
a Ter mé szet Vi lá ga fo lyó irat ter mé szet tu do má nyos ta ná ri ösz tön dí ját.

Má so dik lett a Bo lyai is ko la csa pa ta a Min den tu dás Egye te -
mé hez kap cso ló dó, kö zép is ko lás ok nak meg hir de tett or szá gos ve -
tél ke dõn, mely nek for du ló it a Ma gyar Te le ví zió is su gá roz ta. A
sok ol da lú tu dást igény lõ meg mé ret te té sen Gás pár Jú lia, Herczeg
Ka ta, Hor váth Ka ta és Já no sa Dá vid kép vi sel te az is ko lát, fel ké -
szü lé sü ket Ba ra nyai Jó zsef és Kukor Fe renc se gí tet ték.

A 2006-os TU DOK re gi o ná lis kon fe ren ci án, me lyet a Bo -
lya i ban tar tot tak, kü lön dí jat ka pott Já no sa Dá vid. Be mu tat koz ha -
tott az or szá gos ren dez vé nyen is, akár csak Czeglédi Esz ter és
Lövei Klá ra. A há rom kö zép is ko lás BDF-különdíjat is ka pott.
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Em lí tet tük már az is ko la tör té ne té hez szo ro san hoz zá tar to zó
Bo lyai ma te ma ti ka ver senyt. Min den év ben nagy szá mú di á kot
moz gat meg a Zrí nyi ver seny, mely ben a bolyais di á kok kü lö nö -
sen je les ked tek az évek fo lya mán, az ered mé nyes fel ké szí tõ ta ná -
rok so rá ban csak nem az egész mun ka kö zös ség ne vét ol vas hat juk
az év köny vek ben. Min dig ta lá lunk bolyaisokat a Kal már Lász ló -
ról, Arany Dá ni el rõl és Var ga Ta más ról el ne ve zett ma te ma ti ka ver -
se nyek leg jobb jai kö zött.

A hu mán tu do má nyok te rü le tén is ta lá lunk ki ma gas ló tel je -
sít ményt. Rit ka ság, ha egy kö zép is ko lás di ák nak köny ve je le nik
meg. Ré vész Ta más a szom bat he lyi re pü lõ tér tör té ne té rõl 2006-
ban ki adott köny vét több he lyen be mu tat ta, ked venc té má já ról
elõ adást tar tott a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dísz ter mé ben is,
aho va tör té ne lem ta ná ra, dr. Vigh Kál mán is el kí sér te. A Re pü lõ tér
az Al pok al ján cí mû kö tet szer zõ je a Ku ta tó Di á kok Or szá gos Szö -
vet sé gé nek el nö ke, a Ju ni or Pro Scientia Arany érem büsz ke tu laj -
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do no sa. Ta más, aki fo lyó irat-ta nul má nyo kat is pub li kált, ott ho no -
san moz gott a TU DOK tör té ne lem szek ci ó já ban is, hi szen 2002 és
2006 kö zött min den év ben ki ma gas ló tel je sít ményt nyúj tott, ered -
mény lis tá ján el sõ he lye zés, nagy díj és kü lön díj egy aránt sze re pel.
2005-ben Vigh ta nár úr két má sik te het sé ges ta nít vá nyá val, Ná dor
Ale xand rá val és Melkovics Ta más sal tag ja volt a gyõz tes csa pat -
nak azon az or szá gos had tör té ne ti és dip lo má cia tör té ne ti ver se -
nyen, me lyet Szé kes fe hér vá rott a Kodolányi fõ is ko lán ren dez tek.
A há rom di á kot a Du na Te le ví zi ó ban is lát hat tuk.

Mû vé sze tek
1993 de cem be ré ben a gim ná zi um au lá já ba ga lé ria köl tö zött,

mely ar cu la tot adott az épü let bel sõ te ré nek, s a ki ál lí tá sok ré vén
az is ko la szel le mi sé gé nek ha té kony köz ve tí tõ je lett. Eb ben az év -
ben ér ke zett az is ko lá ba Biczó An tal kép zõ mû vész, ta nár, aki má -
ig is a ga lé ria ve ze tõ je. Az évek so rán ki ala kult, fej lõ dött az ins -
tal lá ci ós rend szer, a vi lá gí tás tech ni ka, s 2006 óta már egy plaz -
ma té vé is hoz zá já rul a lát vány te rem tés hez és a kor sze rû in for má -
ció szol gál ta tás hoz. A ga lé ria cél ja a ta nu lók kör nye ze tük kel
szem be ni igé nyes sé gé nek fej lesz té se, a di á kok és a ta ná rok al ko -
tó te vé keny sé gé nek be mu ta tá sa, a vi zu á lis kul tú ra, a társ mû vé -
sze tek és a kü lön bö zõ tu do má nyok nép sze rû sí té se, va la mint ran -
gos fo tó- és kép zõ mû vé szek be mu ta tá sa. 15 év alatt 100-nál több
ki ál lí tás jött lét re, me lyek hez rend sze rint meg nyi tó is kap cso ló -
dott, ezek nagy ré szét a ta ná rok és a mé dia mun ka tár sai meg örö -
kí tet ték. E ren dez vé nye ken is mert kép zõ mû vé szek, iro dal má rok,
spor to lók és köz éle ti sze mé lyi sé gek mond ták el az ak tu á lis té má -
hoz kap cso ló dó gon do la ta i kat. Mind eh hez a meg fe le lõ at mosz fé -
rát a gim ná zi um ze né szei, éne ke sei, vers mon dói biz to sí tot ták.
Hang sú lyos sze re pet kap a di á kok mun ká i nak be mu ta tá sa, ran got
je lent ké pe ik kel a pa ra vá nok ra fel ke rül ni. A gyer mek al ko tá sok
hi te les ké pet ad nak az in téz mény ben fo lyó rajz ok ta tás ról. Az al -
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ko tó tá bo ro kat be mu ta tó tár la tok, a han gu la tos ut ca ga lé ri ák is se -
gí tet tek a Bo lyai Ga lé ri á ra irá nyí ta ni a fi gyel met. Em lé ke ze te sek
a hely tör té net tel, Weöres -ku ta tás sal is fog lal ko zó Tóth Pé ter ma -
gyar ta nár ál tal ren de zett iro dal mi té má jú ki ál lí tá sok, me lye ket
rész ben sa ját gyûj té sû anyag ból, rész ben a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze -
um tól köl csön zött em lé kek bõl ál lí tott össze. Az éven te meg ren -
de zett iro da lom tör té ne ti ki ál lí tá so kat, me lyek hez több ször csat la -
koz tak elõ adá sok, be szél ge té sek, más is ko lák osz tá lyai is gyak -
ran meg te kin tet ték. Kül föl di kap cso la to kat fel hasz nál va mu ta tott
be a ga lé ria ja pán és stá jer gyer mek raj zo kat, fel vi dé ki fo tó kat. A
ha gyo má nyos tech ni ká kon túl a ga lé ri á ban meg je len tek már
graffitik, fénymobilok, ani má ci ós fil mek is. 

Jó né hány ta nu ló hoz az írás mint ön ki fe je zé si for ma is kö zel
áll. Ko ráb ban Tóthné Virágh Ani kó, majd Szauer Ágos ton szer -
kesz tet te a Sulilap cí mû is ko la új sá got, az tán Nagyné Erõss Ro zá -
lia foly tat ta a la pot Bo lyon gó cím mel, a szá mok a Ber zse nyi
könyv tár ban is el ér he tõk, jól do ku men tál ják az is ko la éle tét.
Nagyné Erõss Ro zá lia lett a ve ze tõ je a Sé ta (Saj tó és ta nu lás)
prog ram nak is, me lyet a Pan non La pok Tár sa sá ga 2003-ban hí vott
élet re, s mely hez kez det ben há rom va si kö zép is ko la csat la ko zott,
köz tük a Bo lyai is. A mû hely mun kán túl szer kesz tõ ség- és nyom -
da lá to ga tás, tá bo rok szí ne sí tik a prog ra mot, a leg jobb írá sok pe dig
hét rõl hét re meg je len nek a me gyei na pi lap di ák ro va tá ban. Per sze
a szép iro da lom te rén is szí ve sen ki pró bál ják ma gu kat né há nyan.
Az elõ ször több mint egy év ti ze de meg hir de tett, az Oladi Mû ve -
lõ dé si Köz pont ál tal szer ve zett Jó zsef At ti la vers-, me se- és no vel -
la író pá lyá za ton majd nem min den év ben vol tak bolyais he lye zet -
tek, er rõl ta nús kod nak a gye re kek írá sa i ból min den év ben ki adott
an to ló gi ák is. A pá lyá zat kez det ben vá ro si meg hir de té sû volt, de
csak ha mar me gye i vé majd or szá gos sá nõtt, sõt évek óta ha tá ra in -
kon kí vül rõl is ér kez nek már írá sok, szá muk egyes esz ten dõk ben
a nyolc szá zat is meg ha lad ta. A leg si ke re sebb író a 2007-ben érett -
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sé gi zett Csor ba Csa ba, aki a jó né hány kor társ iro dal márt el in dí tó
sáv ári di ák írók ta lál ko zó ján pró za ka te gó ri á ban ezüst mi nõ sí tést
nyert, s két szer is kü lön dí jat ka pott. Meg nyert egy me gyei iro dal -
mi pá lyá za tot, s má so dik he lye zést ért el Kecs ke mé ten a Di ák írók
és köl tõk III. nem zet kö zi pá lyá za tán. Pub li kált az Éle tünk cí mû
fo lyó irat ban, s õ volt a leg fi a ta labb szer zõ je a 2008-as könyv hét -
re meg je lent Az év no vel lái cí mû, a kor társ iro da lom leg ja vá ból
vá lo ga tó kö tet nek. Kár, hogy a he lyi saj tó nem fi gyelt fel te vé -
keny sé gé re.

Az utób bi évek leg ered mé nye sebb vers- és pró za mon dó ja
Nyikos Dá vid volt, akit Nagyné Erõss Ro zá lia ké szí tett fel na gyon
sok ver seny re.

Kó rus élet a Bo lya i ban
Az aláb bi ak ban Horváthné Har gi tai Git ta ta nár nõ, kar nagy

em lé ke zõ írá sát ad juk köz re:
„Le gyen te le ez a fü zet sok szép ének szó,
sok jó és si ke res mu zsi ká lás hí re i vel és em lé ke i vel.”

(Ka rai Jó zsef ze ne szer zõ)

Ez zel a be jegy zés sel kez dõ dik a Bo lyai is ko la gyer mek ka rá -
nak nap ló ja 1980-ban.

„Sze ret tük és akar tuk, hogy így le gyen.
Mi re is em lék szem?
Gyer mek ként, szom bat he lyi is ko lá ba ke rül ve ren ge teg ze nei

ren dez vé nyen, kon cer ten ve het tem részt. Em lék szem, hogy a kó -
rus be mu ta tó kon min dig vár tuk a gya kor ló so kat, mert >>olyan
jók<<!

Nagy tu dá sú, szak ava tott ta ná rok ve zet ték az is ko la kó ru sát
si ker rõl si ker re. Békefi An tal, Bende Mag dol na, Ke le men Tiborné,
Némethné Békefi Zsu zsa – a szép ének lé sen túl – a ze ne sze re te tét
is be le ol tot ták kis ta nít vá nya ik ba.
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E so rok író ja 1980-ban vet te át a sta fé ta bo tot a nagy elõ dök -
tõl. Egy év múl va kö vet te Csákányné Rápli Ri ta, aki azon nal szer -
ve zett egy ka ma ra kó rust. Dol gunk volt bõ ven.

Is ko lai ün ne pé lyek, nyug dí jas ta lál ko zók, vá ro si ren dez vé -
nyek, me gyei Ének lõ Ifjúság... Szá mom ra mind a mai na pig a leg -
na gyobb él mény az a sok, fe szült ség gel, iz ga lom mal te li te kin tet,
ami egy-egy sze rep lés elõtt be lém ka pasz kod va néz rám. Az tán
ezek a sze mek meg tel nek bol dog ság gal, meg ha tó dott ság gal, büsz -
ke ség gel a jól si ke rült kon cert után. Ezt a kö te lé ket sem mi nem
tud ja he lyet te sí te ni. Mert a si ke res sze rep lé sek ered mé nye ket is
hoz tak.

Eb bõl mi re em lék szem?
Amíg Szom bat hely is igé nyel te az or szá gos mi nõ sí tést, ad dig

nagy volt a bol dog ság, ami kor el hang zott is ko lánk kó ru sa i nak ne -
ve: arany mi nõ sí tés! Az már a bol dog ság fo ko zá sa volt, hogy a
gyer mek kar szin te min den év ben meg kap ta az >>Év Kórusa<<
cí met, meg hí vást rá dió fel vé tel re, me lyek adás ba is ke rül tek.

Mi kép vi sel het tük a vá ros nor mál kó ru sa it az éven ként meg -
ren de zett ze nei ta go za to sok >>Három Város<< kó rus ta lál ko zó -
ján Za la eger sze gen, majd Ka pos vá rott. 

És per sze a két or szá gos kó rus tá bor Zánkán. Hogy ez mi lyen
él mény volt? Kö zös pró bák, ha tal mas kon cert az or szág ból itt tá -
bo ro zó 15 gyer mek kar ral. Já ték, für dés, barátkozás...

A gye re kek ezt ír ták a nap ló ba:>> Ha egy szer te is el jutsz
oda, ak kor el jön a pil la nat, ami kor bú csút kell mon da ni a szép nek,
a jó nak, az öröm nek, a sok ba rát nak, és a vi dám per cek nek. Fel -
lépsz a busz ra, még egy szer vis  sza né zel, s hir te len könny gör dül a
sze med be. El aka rod ta kar ni, de ne szé gyelld, mert mi is így vol -
tunk vele.<<

Saj nos ná lunk vé ge lett az or szá gos mi nõ sí tés nek is, ez zel
Szom bat hely ki ke rült az or szá gos vér ke rin gés bõl.

De jött he lyet te más.
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Kon cert Mariborban, Hartbergben.
Fel nõtt a nyolc osz tá lyos gim ná zi um gyer mek ka ra, meg -

szü le tett egy if jú sá gi vegyeskar, majd a le ány kar. Szijjné Si sak
Éva ta nár nõ ve ze té sé vel az Orff együt tes. Most õk jár ták az or -
szá got, vi lá got.

Éne kel tünk ha tal mas si ker rel az eg ri ba zi li ká ban. 
Vi dá mabb dol go kat is ki ta lál tunk. Így szü le tett dísz let tel, jel -

mez zel, ko re og rá fi á val egy ös  sze ál lí tás a Macs kák cí mû mu si cal bõl.
Per sze en nek is nagy si ke re lett, Dá ni á ig meg sem áll tunk.

Két kon cer tet ad tunk Koldingban, egyet a Macs kák kal, egyet
Kolding vá ros Szent Mik lós temp lo má ban.

A mil len ni um al kal má val me gyei meg mé ret te tés után mi kép -
vi sel tük me gyén ket Szol no kon, a Kul tú rá val a Nyu gat Ka pu já ban
nem ze ti fesz ti vá lon.

És per sze lét re hoz tunk új ren dez vé nye ket. 

Az év vé gi zá ró hang ver se nyek mel lett a leg na gyobb fel adat
a ka rá csony vá rás. Mél tó ság gal, sze re tet tel te li hang ver sen  nyel
meg aján dé koz ni az is ko la di ák ja it, ta ná ra it, szü lõ ket, ro ko no kat,
ba rá to kat. Ha tal mas és szép fel adat ez min den de cem ber ben, a
csor du lá sig meg telt szom bat he lyi Szé kes egy ház ban.
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Ta lál tunk ma gunk nak olyan szak mai fó ru mot is, ahol meg -
mér nek, mi nõ sí te nek min ket. Két éven te a Keszt he lyi Új ko ri He li -
ko ni Ün nep sé ge ken gyûjt jük az arany mi nõ sí té se ket.

Az idei tan év ben pe dig tu dá sunk hoz mél tó kon cert tel em lé ke -
zünk az el telt 50 év rõl. Sze ret nék er rõl is na gyon szép em lé ket.”

Az utób bi évek nagy sze rû és si ke res kez de mé nye zé se, hogy
a ze ne is ko lás di á kok egy-egy dél utá non meg mu tat hat ják hang sze -
res tu dá su kat tár sa ik nak és ta ná ra ik nak a dísz te rem ben.

Sport
Em lí tet tük, hogy már az ala pí tás kor, az el sõ épü let ben volt

tor na ter me a gya kor ló nak. A test ne ve lést – az ének-ze né hez és a
rajz hoz ha son ló an – sza kos ta nár ta ní tot ta, Ta kács La jos. A fõ is -
ko lá val egy be épí tett má so dik épü let be köl töz ve a test ne ve lés
órá kat a Ta ní tó kép zõ tor na ter mé ben és ud va rán tar tot ták. Az új
– je len le gi – épü let ben a ket té vá laszt ha tó tor na te rem és a tan -
uszo da, va la mint a vá ros leg na gyobb sport ud va ra is mét a kor
szín vo na lát mes  sze meg ha la dó le he tõ sé ge ket biz to sí tott a test ne -
ve lés hez és a hall ga tók fel ké szí té sé hez. 2001-ben új, ket té vá -
laszt ha tó tor na csar nok kal bõ vült az in téz mény. A sport fon tos sá -
gát ér ték ké te rem tõ is ko la szem lé le tét jól jel zi, hogy a
2006/2007-es tan év ben a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség ál tal ki írt
ver se nyek re a má so dik leg több ne ve zést a Bo lyai küld te be. A
hall ga tók gya kor la tát a szak mód szer tan nal egy sé ges fo lya ma tot
ké pez ve ol dot ta meg a test ne ve lõk mun ka kö zös sé ge. A szak -
mód szer tan két fél éve után cso por tos mikrotanítás kö vet ke zik.
Min den hall ga tó ki pró bál ja ma gát al só- fel sõ- és gim ná zi u mi ta -
go za ton is. Ezt kö ve tik a tel jes órák mind há rom kor osz tály ban.
Az ötö dik év fo lyam tól ne mek sze rin ti cso port bon tás ban foly nak
az órák, az el sõ két év fo lya mon 4, majd 12. osz tá lyig 3 test ne ve -
lés óra van egy hé ten. A he ti rendszerességû úszás ok ta tás ered -
mé nyét szé pen mu tat ja a ha to di ko sok vizs gá ja. A ha to dik év fo -
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lya mo sok a muraui sítáborban is mer ked het nek meg a té li spor -
tok kal, a ki len ce di ke sek ke rék pár-ví zi tú rán, a ti zen egye di ke sek
tu risz ti kai tá bor ban ve het nek részt. Mind er rõl rész le te seb ben ol -
vas ha tunk Kár oly Fri gyes írá sá ban, mely az Is ko lai Test ne ve lés
és Sport 2007/37-es szá má ban je lent meg. A sport ered mé nyek
kö zül még a leg je len tõ seb bek fel so ro lá sa is hosszú len ne, fi gye -
lem mel kí sér het jük eze ket az is ko la év könyv ében, s ol vas ha tunk
ró luk köny vünk ju bi le u mi társ ki ad vá nyá ban. Az is ko lá ból ki ke -
rült köz is mert, or szá gos és nem zet kö zi po ron don is ered mé nyes
spor to lók kö zül azért em lít sük meg a 100. ma gyar olim pi ai
arany ér met nyert Hegedüs Csa ba bir kó zót, a vá lo ga tott lab da rú -
gó ka pus Ki rály Gá bort, ide járt a hos  szú táv fu tó olim pi kon
Kálovics Ani kó, a do bó at lé ta Divós Ka ta lin, a kö zel múlt ban
vég zett, a bi o ló gi ai ku ta tá sok ban is je les ke dõ kung-fus Korc -
smár Pé ter, és itt érett sé giz tek a ke rék pár baj nok Koczka test vé -
rek, Zsó fia, Le ven te és Dá ni el is. 
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2005 óta ha gyo mány, hogy a sport csar nok ban sport ban ket -
ten kö szön ti a test ne ve lõ mun ka kö zös ség a ki emel ke dõ ered ményt
el ért di á ko kat.

Olyan hos  szú volt e fe je zet, hogy so kan ta lán már a fõ cím ét
is el fe lej tet ték: Tu do má nyok, mû vé sze tek, sport – Bo lyai Já nos te -
vé keny sé gé nek alap pil lé re it je len tõ sza vak. A fent em lí tett ti zen -
éve sek ered mé nyei bá mu lat ba ejtõek, iga zán mél tó ak a név adó
szel le mi sé gé hez. Ugyan ak kor tud juk azt, hogy egy is ko la ar cu la -
ta, von ze re je, szel le mi sé ge nem csak a lát vá nyos ered mé nye ken
mú lik. A hét köz nap ok ki ra kat ba ke vés sé te he tõ ap ró mo men tu -
mai, örö mei, ké sõbb em lék ké és hasz no sít ha tó tu dás sá vá ló sza -
vai, per cei leg alább en  nyi re meg ha tá ro zó ak. A nagy ered mé nyek
kö zé oda kí ván koz na a fél évi hár mas ból lett tan év vé gi né gyes, a
ke vés bé te het sé ges nek tar tott, de ön ma gá ra ta lá ló, már dip lo más
há lás öreg di ák kéz szo rí tá sa, a ki sebb test vért is a Bo lya i ba íra tó
elé ge dett szü lõ biz ta tó mo so lya a tanévnyitón...

Egy tanulmányból (folytatás)

Tóth Te réz ko ráb ban em lí tett ta nul má nyá ban így fog lal ja össze
az is ko la eré nye it: „Az is ko la ve ze tõ jé nek stra té gi ai gon dol ko dá sa,
kap cso la ti tõ ké je nyo mán si ke rült a fenn tar tó val ki egyen sú lyo zott és
ki szá mít ha tó kap cso la tot ki ala kí ta ni, ma ga san kva li fi kált szak mai és
er köl csi szem pont ból is igen sze lek tált tan tes tü le tet to bo roz ni a ré -
geb bi ta ná rok mel lé. Az igé nyek nek meg fe le lõ en vég re haj tot tak egy
igen ala pos inf rast ruk tu rá lis fej lesz tést is, mél tó he lyet biz to sít va a
ma gas szín vo na lú ok ta tó-ne ve lõ mun ká nak. A tu dás kon cent rá ció, a
tér ség ben élõ csa lá dok, a te het ség, jó ké pes sé gû di á kok, a szak mai ki -
hí vást ke re sõ ta ná rok, a komp lex ne ve lõ mun kát, ér ték áta dó te vé keny -
sé get vég zõ pe da gó gu sok part ner sé ge ré vén a hu ma nis ta ér té kek je -
gyé ben meg va ló su ló, ki ma gas ló mun ka fo lyik.”
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A búcsúzó iskolaépítõ

Dr. Iker Já nos igaz ga tó úr 2005.
au gusz tus 20-án a ne ve lõ tes tü let és a
rek tor ja vas la tá ra a Ma gyar Köz tár sa -
ság Arany Ér dem ke reszt ki tün te tést
kap ta. 60. élet év ét be tölt ve a fõ is ko lán
vál lalt újabb fel ada to kat. Így nyi lat ko -
zott er rõl a he lyi na pi lap ban 2005 au -
gusz tu sá ban: „Szán dé kom ban állt,
hogy jö võ re, hat van éves ko rom ban le -
kö szö nök az igaz ga tás ról, nem le szek
to vább el sõ szá mú ve ze tõ. Ilyen gon do -
la tok köz ben ért a fõ is ko la rek to rá nak
aján la ta: le gyek fõ ál lás ban a be ru há zá -
si iro da ve ze tõ je. A fõ is ko la nagy épít -
ke zés kü szö bén áll: for rás köz pon tot
(könyv tárt, hoz zá kap cso lód va au lát) épít, több más át ala kí tás ra, bõ -
ví tés re ké szül. Úgy lát ta a rek tor, aki egyéb ként ki tün te té se met ja vas -
la tá val tá mo gat ta, hogy ne kem meg van a gya kor la tom az épít ke zés -
ben, a Bo lya i ban meg sze rez tem. El fo gad tam aján la tát, s mi vel bú -
csúz ni egy is ko lá tól tan év vé gén kell, így tet tem. A ki tün te tést az is ko -
la el is me ré sé nek is te kin tem.” 

Az új poszt be töl té se ös  sze egyez tet he tet len lett vol na a köz -
al kal ma zot ti jog vi szon  nyal, ezért hoz ta elõ re dön té sét az igaz ga tó
úr. To vább ra is örök ké ter ve zõ, in no va tív, me ne dzser tí pu sú ve ze -
tõ. Mi u tán „fel épí tet te” és az or szág egyik leg ered mé nye sebb
gim ná zi u má vá tet te a szom bat he lyi Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi u mot, mun ka tár sa i val lét re hoz ta és ve ze ti
a For rás köz pon tot, mely nek könyv tá ra 2007-ben el nyer te az Év
könyv tá ra cí met. A bolyaisok tud ják, hogy ta ná csa i ra, tá mo ga tá -
sá ra to vább ra is szá mít hat nak.
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Új igazgató a földrajz tanszékrõl

A gya kor ló is ko la élé re a bú csú zó dr. Iker Já nost kö ve tõ en si -
ke res pá lyá za tá nak és a tan tes tü let tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ en
dr. Lenner Ti bor ke rült. Pe da gó gus csa lád ból szár ma zik, báty ja és
fe le sé ge is ezt a hi va tást vá lasz tot ta. Dip lo má ját a sze ge di Jó zsef
At ti la Tu do mány egye te men sze rez te. A fenn tar tó in téz mény, a fõ -
is ko la föld rajz tan szék ének ok ta tó ja ként is mer het ték töb ben már
ko rább ról, a kon ti nen sek re gi o ná lis tár sa da lom föld raj zát is mer te ti
meg hall ga tó i val, va la mint po li ti kai föld raj zot ta nít. Vá ro sá ban,

Cell dö möl kön föld rajz-tör té ne lem sza kos kö zép is ko lai ta nár ként
is szer zett már ta pasz ta la to kat a Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi um ban.
A he lyi új ság di á kok ál tal írt ro va tá ban így nyi lat ko zott: „Úgy ér -
zem ma gam, mint egy gó lya az új di ák tár sai kö zött. De ko moly ra
for dít va a szót, a kez dés min dig ne héz. Új em ber ként csep pen tem
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a kö zös ség be, ezek ben a hó na pok ban is mer ke dem az is ko la mû kö -
dé sé vel, most is me rem meg kö ze lebb rõl a kol lé gá i mat, a di á ko kat
(õket leg alább is arc ról), és ez idõ igé nyes, nem megy egyik pil la -
nat ról a má sik ra. Azon kí vül gya kor ló ta nár vol tam elõ zõ leg, igaz -
ga tó nak len ni pe dig más el fog lalt sá got je lent. Ér zé se i met most
ezek a vál to zá sok, új don sá gok ha tá roz zák meg.”

Rész ben vál to zott az igaz ga tó he lyet te si gár da is. Az al só sok
mun ká ját to vább ra is Szé les Gyuláné ko or di nál ja, az 5–8. év fo lyam -
okét Virághné Szalai Zsu zsan na, aki az ide gen nyel vi mun ka kö zös -
ség ve ze tõ je, a fel sõ gim ná zi u mét Be ne dek György, õ ko ráb ban ta go -
zat ve ze tõi fel ada tot lá tott el. A tech ni kai fej lesz té se kért fe le lõs igaz -
ga tó he lyet tes Pájer Sza bolcs ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos ta nár lett. 

Dr. Lenner Ti bor el sõ „hi va ta los út ja” nem sok kal mun ká ba
ál lá sa után a fel vi dé ki alsóbodoki test vér is ko lá ba ve ze tett. 

Testvérkapcsolatok

Ír tunk már a 2001 és 2004 kö zött mû kö dõ kap cso lat ról a szenci
kö zép is ko lá val. A leg ré geb bi test vér kap cso lat több mint ne gyed szá -
za dos, ’82 óta áll fenn a gra zi BG & BRG Lichtenfels Gasse is ko lá -
val. Az el sõ év ti zed ben úszás ban és lab da rú gás ban mér ték ös  sze tu -
dá su kat a gye re kek, az egy más or szá gát, is ko lá ját meg lá to ga tó di á -
kok csa lá dok nál száll tak meg. Ab ban az idõ ben kü lö nö sen nagy él -
mény volt egy ma gyar di ák szá má ra, hogy „nyu gat ra” utaz ha tott. A
ké sõb bi, ma is élõ muraui sítábor és sok száz bolyais di ák nak az Al -
pok–Ad ria Is ko lai Sport pro jekt cso port ál tal szer ve zett ren dez vé nye -
ken va ló rész vé te le is e kap cso lat ban gyö ke re zik. 

Egy má sik igen ked ves part ner is ko lá ban, Alsóbodokon ma -
gán vál lal ko zó kat ké pez nek. A kis fa lu ba te le pült alig száz fõs in -
téz mény olyan ok le ve let ad, ame lyet az EU is el is mer. Az is ko la -
ala pí tó egy Szent György-lo vag, Paulisz Bol di zsár, aki sa ját va -
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gyo ná ból ál do zott az is ko la lét re jöt té re, s aki hí res ven dég sze re te -
té rõl, er rõl a bir to kán ebé de lõ, há zi as íze ket ked ve lõ bolyais di á -
kok és ta ná rok is ta nús kod hat nak. (Nem té ved he tünk so kat, ha fel -
té te lez zük, hogy õ kí nál ja lá to ga tó i nak Eu ró pa leg fi no mabb rán -
tott hú sát.) Az ös  sze fo gás pél dá ja az is, hogy La dá nyi La jos kép -
vi se lõ éve ken át a sa ját mik ro bu szá val gyûj töt te ös  sze a gye re ke -
ket min den reg gel, s dél után ha za szál lí tot ta õket. Má ra kol lé gi u -
mot is épí tet tek az is ko lá hoz. Im má ron ha gyo mány, hogy a Bo lyai
is ko la Bodokon is be mu tat ja már ci us 15-i mû so rát. Több szom -
bat he lyi ba rát kí sé ri fi gye lem mel a bodoki szín ját szó fi a ta lok ma -
gyar or szá gi fel lé pé se it, sõt az is ko la igaz ga tó ját, Göbõ Sán dort is
lát hat ták már fel lép ni gi tár já val a szom bat he lyi ek az ének mon dók
ta lál ko zó ján. A ha tá ra in kon tú li ma gya rok kal fenn tar tott ba rá ti
kap cso lat, az uta zá sok, prog ra mok szer ve zé se el sõ sor ban Kukor
Fe renc tör té ne lem ta nár fá rad ha tat lan mun ká já nak kö szön he tõ.
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Em lí te nünk kell még Ma ros vá sár helyt is, a Bo lyai Far kas
El mé le ti Lí ce um jog elõd jé ben ta ní tott ma ga a név adó, s in nen in -
dult Bo lyai Já nos pá lyá ja is. Ez az in téz mény lát ta ven dé gül 2005
ta va szán a Bo lyai ne vû is ko lá kat, köz tük a hat ma gyar or szá gi Bo -
lyai is ko la egyi két, a szom bat he lyi gya kor ló is ko lát. 

Szep tem ber ben a ma ros vá sár he lyi ek ül tek ke rék pár ra, hogy
fel ke res sék az anya or szág ös  szes Bo lya i ról el ne ve zett is ko lá ját.
2006-ban ün ne pel ték az er dé lyi Bo lyai lí ce um név adá sá nak 50.
év for du ló ját, ez újabb al ka lom volt ar ra, hogy a Kár pát-me den cei
Bo lyai is ko lák kép vi se lõi ta lál koz za nak, a va si kül dött sé get dr.
Lenner Ti bor igaz ga tó úr ve zet te. 2009-ben a szom bat he lyi Bo lyai
ren de zi a nem zet kö zi ta lál ko zót.

Idõutazás Savariában

Is ko la tör té ne tünk ben elõ re ha lad va las san mi is gya kor lott
idõ uta zók ká vál tunk, de néz zük, ho gyan ka lan do zott az idõ ben
né hány szom bat he lyi gya kor ló is ko lai di ák. Iz gal mas, nagy sza -
bá sú já ték ré sze sei le het tek a 2007. év érett sé gi szü ne té ben egy
eu ró pai uni ós pro jekt, il let ve a két szer ve zõ, Biczó An tal és
Dobre Nor bert ta nár urak jó vol tá ból. A já ték ne ve eMapps.com
volt, a pro jekt a mo ti vált gye re kek ak tív rész vé te lé re ala poz va
hir det te meg a di gi tá lis tech no ló gi ák kre a tív hasz ná la tát. Ha zán -
kat a Bo lya in kí vül a veszp ré mi Bá tho ry Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
kép vi sel te. A hos  szú és kö rül te kin tõ szer ve zõ mun kát igény lõ já -
ték két ko or di ná to ra így fog lal ta ös  sze a nagy ka land lé nye gét a
Köz ne ve lés cí mû lap ban: „A szom bat he lyi Bo lyai Gim ná zi um 28
ta nu ló ja 7 fõs csa pa tok ban ez és má ju sá ban há rom na pon ke -
resz tül ka lan dos idõ uta zá son vett részt Savaria föld jé nek hat
hely szí nén. A tör té net sze rint Tiberius ró mai le gi o ná ri us arany -
pén ze it el rej tet te, a ve lük kap cso la tos in for má ci ó kat egy tü kör re
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ír ta, ame lye ket az utó dai már nem is mer het tek meg, mert a tük -
röt Savaria dé mo na ös  sze tör te, és szét szór ta a ko ló nia te rü le tén.
Eze ket a tü kör da rab ká kat ke res ték meg a já ték so rán, majd a tit -
ko kért cse ré be az idõ gép mû hold já tól meg kap ták a rej tek hely ko -
or di ná tá it, ahol meg ta lál ták Savaria kin cse it. A já ték hely szí nek
a vá ros ne ve ze tes mû em lé ki és ter mé sze ti kör nye ze tét rep re zen -
tál ták (fa lu mú ze um, ar bo ré tum, bel vá ros, kép tár, rom kert,
Iseum). Az idõ uta zás so rán meg is mer ked tek a vá ros múlt já val és
je le né vel.”

A kö vet ke zõ év ta va szán a két já ték ve ze tõ ta nár ta nít vá -
nyai a Neu mann Já nos nem zet kö zi prog ram ter mék-ver seny
szek szár di dön tõ jé ben ér tek el ko moly ered mé nye ket. A szá mí -
tó gé pes gye re ke ket Dobre Nor bert in for ma ti ka ta nár ké szí tet te
fel, a film ké szí tõk mun ká ját Biczó An tal, a Bo lyai Ani má ci ós
Mû hely ta ná ra se gí tet te.
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OKTV

Egy ko ráb bi fe je zet ben több igen fi gye lem re mél tó el is me rés rõl
is be szá mol tunk, s foly tat hat nánk még a sort to váb bi or szá gos, elõ ke -
lõ he lye zé sek kel, ám is mét ar ra kell biz tat nunk ol va só in kat, hogy la -
poz zák fel a ko ráb bi év köny ve ket. A ta lán leg ran go sabb kö zép is ko lai
ta nul má nyi ver sen  nyel, az OKTV-vel még is ki vé telt te szünk. Bár már
a má so dik for du ló ba to vább jut ni is di csé ret re mél tó, ki ad vá nyunk a
si ke rek kö zül most csak a „do bo gós” ered mé nye ket köz li. Tör té ne -
lem bõl Ná dor Ale xand ra 2004-ben har ma dik, Drácz La jos 2007-ben

má so dik he lye zést ért el, elõb bi di ák nak dr. Vigh Kál mán, utób bi nak
Kukor Fe renc volt a fel ké szí tõ ta ná ra. Itt em lí tünk meg egy OTDK
ered ményt és egy már is me rõs ne vet: Ré vész Ta más el sõ he lyen vég -
zett és kü lön dí jat is ka pott a ran gos meg mé ret te té sen. A 2008-as év
iga zán ered mé nyes volt, Ba ra nyai Jó zsef ta nít vá nya, Jakus Ivett bi o -
ló gi á ból az el sõ, Góczánné Mol nár Éva ta nít vá nya, Drácz La jos né -

89

A 2008. év si ke res di ák jai ta ná ra ik kal



met bõl szin tén az el sõ he lyen vég zett. Göde Zsó fia két nyelv bõl is re -
me kelt, an gol ból má so dik, olasz ból har ma dik lett, fel ké szí tõ ta ná rai
Zol tán At ti la és Pi ri Ad ri enn vol tak. S bár nem OKTV ered mény,
még is itt em lít jük meg a Kár pát-me den ce leg jobb he lyes író já nak,
Ko csis Te réz nek, il let ve ta ná rá nak, Tóth Pé ter nek a ne vét.

Napjainkban

Az is ko la tör té ne té nek két fon tos pont ján is kö zöl tük a tan -
tes tü let név so rát. So ra koz za nak itt most a ju bi le u mi tan év ok ta tó -
gár dá já nak ne vei, re mél ve, hogy sok ked ves em lé ket idéz nek
majd az utó kor ol va só i ban:

Iskolánk tantestülete a 2008–2009-es tanévben
Dr. Lenner Tibor PhD. földrajz-történelem, fõiskolai docens,

igazgató
Benedek György matematika-fizika-informatika,

szakvezetõ, igazgatóhelyettes
Pájer Szabolcs matematika-fizika, rendszergazda,

szakvezetõ, igazgatóhelyettes
Széles Gyuláné tanító-pedagógia, szakvezetõ,

igazgatóhelyettes
Virághné Szalai Zsuzsanna magyar-orosz-angol-alkalmazott

nyelvészeti bölcsész, szakvezetõ,
munkaközösség-vezetõ,
igazgatóhelyettes

Bakó Zsuzsánna tanító-magyar, szakvezetõ, osztályfõnök
Bakonyiné Banga Ildikó angol-német, szakvezetõ, GYES
Baranyai József biológus, szakvezetõ, osztályfõnök,

laborvezetõ, munkaközösség-vezetõ
Bencsics Marianna orosz-német, szakvezetõ
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Biczó Antal rajz, szakvezetõ, osztályfõnök
Bíró Zsanett magyar, szakvezetõ, osztályfõnök
Bognár Tihamérné tanító, szakvezetõ, napközis nevelõ
Budainé Boda Mária tanító-magyar, szakvezetõ, osztályfõnök
Büki Ildikó tanító-francia, szakvezetõ,

napközis nevelõ
Csákányné Rápli Rita matematika-ének, szakvezetõ
Darab Laura német-olasz, szakvezetõ
Dobre Norbert informatika-könyvtár, rendszergazda,

szakvezetõ
Fuczin Krisztina angol-olasz
Földesné Bolfert Erika testnevelés, GYES
Gáspárné Marton Tünde tanító-magyar, szakvezetõ, osztályfõnök
Góczánné Molnár Éva magyar-orosz-német, szakvezetõ,

osztályfõnök
Grénus Gabriella testnevelés-matematika, szakvezetõ,

osztályfõnök
Halmos Ildikó testnevelés
Hegedüs Beáta matematika-fizika-informatika,

szakvezetõ, osztályfõnök
Hegyi Nóra matematika-kémia, szakvezetõ, GYES
Hérincsné Markó Edina testnevelés, szakvezetõ
Hollerné Gazdag Ilona matematika-fizika, szakvezetõ,

munkaközösség-vezetõ, osztályfõnök
Horváth Katalin biológia-környezetvédelem, szakvezetõ,

osztályfõnök
Horváthné Hargitai Gitta matematika-ének, szakvezetõ,

osztályfõnök, kórusvezetõ
Horváthné Sámson Andrea szakvizsgázott tanító, szakvezetõ,

osztályfõnök
Horváthné Szandi Ágnes magyar-könyvtár, szakvezetõ, 

könyvtáros
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Horváthné Tobischka Katalin német-biológia, szakvezetõ, GYES
Huszárné Móricz Katalin tanító, szakvezetõ, osztályfõnök,

munkaközösség-vezetõ
Iglódi Ilona matematika-technika-informatika,

szak ve ze tõ, osz tály fõ nök,
mun ka kö zös ség-ve ze tõ,
az is ko la szék tit ká ra,
a di ák ön kor mány zat se gí tõ ta ná ra

Károly Frigyes matematika-testnevelés-pedagógia,
fõiskolai docens, létesítmény-vezetõ,
szakvezetõ

Kiss Péter matematika-testnevelés, szakvezetõ,
uszoda létesítmény-vezetõ,
osztályfõnök

Kocsis Zsolt vizuális és környezetkultúra-biológia-
rajz, szakvezetõ

Kollerics Barnabás testnevelés-biológia, szakvezetõ
Kovácsné Németh Zsófia tanító, szakvezetõ, napközis nevelõ
Kóborné Tarján Ágnes ének-népmûvelés-német
Kukor Ferenc történelem-könyvtár, szakvezetõ,

osztályfõnök, munkaközösség-vezetõ
Kunecz Árpád földrajz-testnevelés, szakvezetõ,

osztályfõnök, munkaközösség-vezetõ
Kuneczné Klajzovics Judit népmûvelés-testnevelés, szakvezetõ, 

GYES
Lendvainé Horváth Éva tanító-technika, szakvezetõ
Lester, Martin Duncan angol anyanyelvi lektor
Menyhárt Izabella tanító-angol, szakvezetõ
Mézesné Szabó Katalin történelem-német, szakvezetõ,

osztályfõnök
Mikics Lászlóné szakvizsgázott tanító, szakvezetõ,

osztályfõnök
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Móricz Attila népmûvelés-testnevelés, szakvezetõ,
osztályfõnök

Nagyné Erõss Rozália magyar-népmûvelés, szakvezetõ,
osztályfõnök

Nagyné Hajnák Zsuzsanna történelem-könyvtár-orosz,
szakvizsgázott tanár, szakvezetõ,
napközis nevelõ

Németh Gyula matematika-informatika, szakvezetõ,
osztályfõnök

Némethné Békési Ildikó matematika-fizika, szakvezetõ
Némethné Kiss Márta tanító, napközis nevelõ
Papp Tibor  földrajz-biológia, szakvezetõ
Pintér Adrien magyar-könyvtár, szakvezetõ,

napközis nevelõ
Piri Adrienn tanító-olasz-angol, szakvezetõ
Rákli Lászlóné tanító, szak ve ze tõ, nap kö zis ne ve lõ,

mun ka kö zös ség-ve ze tõ, gyer mek-
és if jú ság vé del mi fe le lõs

Rezner Józsefné angol-magyar-orosz
Róka Judit tanító-magyar, szakvezetõ, 

osztályfõnök
Rózsa Viktória történelem-földrajz, napközis nevelõ
Sárközy István magyar-német
Solymos Etelka tanító-drámapedagógia, szakvezetõ,

napközis nevelõ, drámapedagógus
Starcsevicsné Módly Andrea tanító, szakvezetõ, osztályfõnök
Sütheõ Cecília matematika-fizika-informatika-angol,

szak vezetõ, osztályfõnök,
munkaközösség-vezetõ

Szabó Beatrix magyar-orosz-angol, osztályfõnök
Szauer Ágoston magyar-népmûvelés, szakvezetõ,

osztályfõnök, munkaközösség-vezetõ
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Szauerné Beliczky Ágnes magyar-történelem-tanító, szakvezetõ,
GYES

Szijjné Sisak Éva matematika-ének-zene, szakvezetõ,
osztályfõnök, kórusvezetõ

Szilágyi Balázs matematika-fizika, szakvezetõ
Takács László kémia-matematika-környezetvédelem,

szakvezetõ, osztályfõnök,
tûzvédelmi felelõs

Tar Hajnalka magyar-orosz-angol, szakvezetõ
Tóth Barbara tanító, napközis nevelõ
Tóth Péter magyar-népmûvelés, szakvezetõ
Tóthné Virágh Anikó autógépész üzemmérnök, mûszaki tanár,

szakvezetõ
Tõkéné Czvitkovics Szilvia kémia-biológia-földrajz 
Tuiderné Pulay Andrea tanító, szakvezetõ, napközis nevelõ
Ugróczky Ferencné rajz, szakvezetõ,

munkaközösség-vezetõ
Varga Zoltánné történelem-francia-orosz, szakvezetõ
Vargáné Lengyel Ibolya matematika-orosz-német, szakvezetõ
Dr. Vigh Kálmán PhD. történelem-orosz, szakvezetõ, fõiskolai

docens, munkaközösség-vezetõ
Vojnovicsné Vitályos Katalin magyar-történelem, szakvezetõ,

munkaközösség-vezetõ

Óraadó tanárok
Dr. Bokányi Péter PhD. magyar nyelv és irodalom
Forgácsné Mészáros Irén latin
Füzesi István kémia
Hetényi Norbert fallabda
Koczka János tenisz
Dr. Lakotár Katalin földrajz
Rónaszéki Linda rajz
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Rózsa Marcell falmászás
Salamon Viktória etika
Stumpfel Zsoltné földrajz-biológia-technika,

szakvizsgázott fejlesztõ tanár
Szanyi Imre spanyol
Szántó Ferencné spanyol
Varga Marcell sakk
Zoltán Attila angol nyelv

Hitoktatók
Kissné Roósz Orsolya
Salamon Viktória
Takács Imréné

Nyugdíjas pedagógusaink
Agg Péterné Berger Istvánné Bognár Mártonné
Böcskei Ferencné Cseri Józsefné Csicseri Istvánné
Domby Vilmosné Falusi Józsefné Fülöp Kálmánné
Dr. Gautier Barnáné Halmosi Erzsébet Harkány Tiborné
Horváth Lajosné Kelemen Tiborné Kisfaludy Sándorné
Kiss Alajosné Kóborné Németh Mária
Korponay Györgyné Dr. Lukács Józsefné Marosvári József
Menyhárt Péterné Mészáros Gyuláné Molnár Béláné
Németh Gizella Németh Istvánné Pósfai Jánosné
Simándi Gyuláné Tompek Sándorné Tóth Zsuzsanna
Török Gyõzõné Dr. Vásárhelyi Tiborné

Fon tos és ne héz idõ szak ban kap ta új meg bí za tá sát dr.
Lenner Ti bor. Nem sok kal meg vá lasz tá sa után kez dõd tek el a
tár gya lá sok ar ról, me lyik du nán tú li egye tem mel egye sül jön a
fõ is ko la, mi lyen sze re pet kap az új szer ke zet ben a szom bat -
he lyi gya kor ló is ko la. Foly tak a tan szé kek akkreditációs ké -
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rel me i nek el bí rá lá sai, s min den kit fog lal koz tat a kér dés, hogy
a bo lo gnai fo lya mat nak kö szön he tõ en ho gyan ala kul nak a
hall ga tói lét szám ok, kik jön nek, há nyan jön nek a Bo lya i ba
gya ko rol ni.

Köz ben a fõ is ko la a sok tár gya lás és vi ta ered mé nye ként a
sop ro ni egye tem mel egye sült, pon tos ne ve ma Nyu gat-ma gyar or -
szá gi Egye tem Savaria Egye te mi Köz pont.

Míg gyak ran ke rül szó ba a jö võ, a mun ka azért za var ta la nul
fo lyik, a 2007/2008-as tan év ben is jöt tek a szép ver seny ered mé -
nyek, ta ná rok és di á kok jó han gu la tú na po kat töl töt tek el az
alsóbodoki test vér is ko la ne ve lõ i vel és nö ven dé ke i vel, büsz kén
hang zot tak el az osz tá lyo zó ér te kez le ten és a tan év zá rón az osz -
tály át la gok, foly nak a gya kor ló is ko la fenn ál lá sá nak 50. év for du -
ló ját ün nep lõ em lék év elõ ké szü le tei, nyá ron bel sõ át ala kí tá sok,
bú tor cse rék zaj la nak az épü let ben, ter ve zik az elekt ro ni kus nap ló -
ra va ló át té rést. 
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És a 2008. au gusz tus 30-án a gya kor ló is ko lá nak az öt ven év
alatt he lyet adó há rom épü let nél tar tott meg nyi tó val el kez dõ dött a
ju bi le u mi tan év. Az utol só hely szí nen, a mai is ko lá ban tar tott ün -
nep sé gen a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem rek to ra zász lót ado -
má nyo zott a Bo lya i nak. Ezt dr. Lenner Ti bor igaz ga tó úr olyan
gon do la tok meg fo gal ma zá sá val vet te át, ame lye ket hi va tal ba lé -
pé se kor is ars po e ti cá já nak val lott: „A zász ló át vé te le kö te le zett sé -
get ró ránk. Em lé kez tet min ket ar ra, hogy kö te les sé günk a leg jobb
tu dá sunk sze rint fenn tar ta ni, to vább épí te ni az is ko lát, a ha gyo má -
nyok to vább vi te lé vel és a gyor san vál to zó igé nyek fi gye lem be vé te -
lé vel egy aránt.

A zász ló em lé kez tet ar ra a fe le lõs sé günk re is, hogy a jö võ
nem ze dék mi lyen tu dás sal, mi lyen ké pes sé gek kel és mi lyen hoz zá -
ál lás sal ve szi át tõ lünk és ad ja to vább az is ko la, a kul tú ra to vább -
épí té sé nek egy szer re szép és ne héz fel ada tát.”

A Domus mel lett nyüzs gõ az élet. So kan áll nak sor ba Ma ri -
ka né ni zöld sé ges stand já nál és a moz gó pék árus nál. A já ró ke lõ -
ket meg szó lít ja egy-egy zok ni- vagy ce ru za elem árus. Nyug dí ja -
sok kis kert jük ben ter mett vi rá go kat kí nál nak mû anyag vöd rük bõl,
sok au tó par kol a kí nai bol tok ala csony ára i nak csá bí tá sá ra. Az
iga zi élet azon ban reg gel fél és há rom ne gyed nyolc kö zött, il let ve
a nap kö zis fog lal ko zá sok be fe je zé se kor zaj lik a pa ko ló kör nyé -
kén. A Bo lyai fo to cel lás aj ta ja gyak ran nyí lik, csu kó dik, há ti zsá -
kos, tor na zsá kot ló bá ló di á kok le pik el a kör nyé ket, a ki seb be ket
szü le ik kí sé rik a ka pu ig, vagy ép pen ér tük jön nek, õk is olyan szí -
nes, ne vet gé lõ, be szél ge tõ tö me get al kot va, mint gyer me ke ik. So -
kan kö zü lük va la mi kor szin tén a Bo lya i ba jár tak. 
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IDÕRENDI ÁTTEKINTÉS

1958. szep tem ber: A Szom bat he lyi Ta ní tó kép zõ In té zet Gya kor ló Is -
ko lá ja meg kez di mû kö dé sét az egy ko ri 2. sz. Fiú Pol gá ri Is ko -
lá ban, a Gaz da ut ca 1. szám alatt. Az igaz ga tó Turcsán Ottmár.

1960. má ju sá ban be mu tat ják Békefi An tal ze né jé vel a Cso da fû
cí mû dal já té kot.

1966. szep tem ber: A gya kor ló is ko la új épü let ben, a ta ní tó kép zõ
köz vet len szom széd sá gá ban kez di meg a tan évet. 

1972–1974: Turcsán Ottmár nyug díj ba vo nu lá sa után Marosvári
Jó zsef a meg bí zott igaz ga tó. A ta nu ló cso por tok át me ne ti -
leg a Dó zsa György úti ál ta lá nos is ko lá ban dol goz nak. 

1974. õszén a Bo lyai ut cai új épü let ben in dul meg a ta ní tás Hor -
váth La jos igaz ga tá sá val. Az út tö rõ csa pat szep tem ber 26-
án Bo lyai Já nos ne vét ve szi fel.

1976. A nyolc tan te rem mel bõ vült, nagy részt el ké szült új is ko la
ne ve: Ta nár kép zõ Fõ is ko la Bo lyai Já nos Gya kor ló Ál ta lá -
nos Is ko lá ja.

1977. ja nu ár: Fel avat ják az is ko la tan uszo dá ját.
1979. Mód szer ta ni ki ál lí tás a ma gyar nyelv és iro da lom kor sze rû

ta ní tá sá ról. Az el sõ vá ro si Bo lyai ma te ma ti ka ver seny.
1982. Ren dez vény so ro zat Bo lyai Já nos szü le té sé nek 180. év for -

du ló ján: ma te ma ti ka ver seny, em lék ün ne pély, ki ál lí tás.
1984. Bo lyai ma te ma ti ka ver seny az or szág gya kor ló is ko lá i nak

rész vé te lé vel.
1986. Az út tö rõ csa pat el nye ri a MÚSZOT Ki vá ló Út tö rõ mun ká -

ért ki tün te té sét.
1987. szep tem ber: Dr. Magassy Lász ló az is ko la igaz ga tó ja.
1988. Ün ne pel a 15 éve új épü let be köl tö zött is ko la: ma te ma ti ka -

ver seny, dísz ün nep ség a Mû ve lõ dé si és Sport ház ban. Hor -
váth La jos igaz ga tó mun kás sá gát a fõ is ko la Ber zse nyi Em -
lék pla ket tel is me ri el.
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1989. feb ru ár já ban bir tok ba ve he tik a gye re kek és a test ne ve lõk a fel -
újí tott uszo dát. Jú ni us 9-én fel avat ják Kiss Sán dor Zsennyén
élõ Mun kácsy-dí jas szob rász mû vész Bo lyai-szob rát.

1992. Az is ko la új igaz ga tó ja dr. Iker Já nos. Meg kez di mun ká ját
az el sõ nyolc év fo lya mos gim ná zi u mi osz tály.

1993. de cem ber 10.: A Bo lyai Ga lé ria meg nyi tá sa.
1994. Te tõ tér rel és ben ne új he lyi sé gek kel bõ vül az is ko la. Jú ni -

us ban át ad ják az új könyv tárt.
1996. ok tó ber: Az ara di vér ta núk em lé ké re 13 elõ ne velt hárs fát

ül tet nek el az is ko la ud va rán.
2001. ja nu ár 22-én fel avat ják az új szár nyat, ben ne kor sze rû ebéd lõ -

vel és sport csar nok kal. Szep tem ber tõl meg kez di mun ká ját az
el sõ négy osz tá lyos gim ná zi u mi ta nu ló cso port. De cem ber tõl a
Bo lyai a Ma gyar If jú sá gi Vö rös ke reszt Bá zis is ko lá ja. 

2002. ja nu ár já ban a tor na csar nok ban mászófalat avat nak.
2003. Ter mé szet tu do má nyos ok ta tó- és ku ta tó la bor ral lesz gaz da -

gabb az is ko la.
2005. au gusz tus 20.: A le kö szö nõ dr. Iker Já nos igaz ga tó úr a Ma -

gyar Köz tár sa ság Arany Em lék ke reszt ki tün te té sét kap ja.
Szep tem ber tõl dr. Lenner Ti bor az is ko la új igaz ga tó ja.

2006. A Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á já nak re -
gi o ná lis be mu ta tó ja a Bo lya i ban.

2007. má jus: eMapps.com né ven nagy sza bá sú vá ro sis me re ti já -
ték egy eu ró pai uni ós pro jekt ke re té ben

2008. Meg kez dõ dik az 50 éves gya kor ló is ko la ju bi le u mi tan -
évének ün nep ség so ro za ta. A tan év nyi tón zász lót ado má nyoz
az is ko lá nak a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem rek to ra,
egyút tal be je len ti, hogy az is ko la 150 mil lió fo rin tot nyert a
köz ok ta tá si in téz mé nyek fel újí tá sá ra ki írt pá lyá za ton, me lyet
az in téz mény az is ko la ud var át ala kí tá sá ra, in for ma ti kai fej -
lesz tés re, aka dály men te sí tés re és az ener gia ta ka ré kos mû kö -
dés fel tét ele i nek meg te rem té sé re kí ván for dí ta ni.
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