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Interjú a kitüntetettjeinkkel

„Szerencsésnek érzem magam, hogy a Bolyaiban taníthatok”
Interjú Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõvel

A 2013-2014-es tanévben
Bolyai Emlékplakett és Dísz-
okirat kitüntetést kapott
Zsiveráné Fekete Borbála ta-
nárnõ, aki ezúttal a tehet-
séggondozás és versenyez-
tetés terén végzett kiemelke-
dõ munkájáért vehette át a
rangos díjat. Ennek kapcsán
került sor az alábbi beszél-
getésre.

– A több mint 30 éves ta-
nári pályafutásod alatt na-

gyon sok tehetséges diák ért el olyan kiemelkedõ ver-
senyeredményeket, amelyekhez Te is nagymértékben
hozzájárultál. A tanári elhivatottságon kívül mi szük-
séges a sikeres versenyfelkészítéshez, a tehetséggon-
dozáshoz? Mivel lehet motiválni az amúgy igencsak
leterhelt tanulókat arra, hogy egy adott versenyen mi-
nél jobban megállják a helyüket?

– Azt hiszem, elsõsorban szerencse. Hiszen, ha
nem egy olyan iskolában tanítanék, ahová olyan diá-
kok jelentkeznek, akiknek a célja az, hogy tovább ta-
nuljanak, akkor én hiába akarnám õket motiválni.
Tehát szerencsésnek érzem magam, hogy a Bolyai-
ban taníthatok. Fontos, hogy a tanulóknak céljaik le-
gyenek, és én megpróbálom õket vezetni a céljaik fe-
lé. Én látom a távlati célt, õk pedig kis lépésekkel kell,
hogy eljussanak oda. Az félelmetes lenne számukra,
hogy a végcélra koncentráljanak már a kezdetekkor,
viszont mindig csak egy lépést kell megtenniük a jó
irányba.

A másik kulcsfontosságú dolog a lelkesedés. Volt
olyan országos verseny, amit úgy nyertek meg a di-
ákjaim, hogy belõlem fakadt a lelkesedés, mert õk
nem is igazán akartak jelentkezni. Bevallom, a ver-
seny témája az egyik kedvencem volt, s így nem csak
tényanyagban tudtam sokat adni nekik, hanem a sa-
ját élményeimet és a témakör szeretetét is.

Azt gondolom, hogy min-
denki le van terhelve, diák is
és tanár is, de ha kedvünk
van valamit csinálni, akkor
nem számít sem az idõ, sem
a fáradtság. Te magad is tu-
dod, hogy veled csak a nulla-
dik órában tudtunk készül-
ni az OKTV-re, mégis orszá-
gos harmadik helyet értél el.

– Szívügyed az angol-
szász országok civilizációjá-
nak tanítása. Jó pár éve is-
kolánk megrendezi a megye
általános iskolásai számára
az angol nyelvi civilizációs versenyt. Az évek során fá-
radhatatlanul munkálkodtál a támogatók felkutatá-
sában, a rendezvény megszervezésében. Milyen sze-
repet játszik ez a vetélkedõ a tehetséges tanulók felis-
merésében és felkarolásában?

– Számos olyan tanítványom volt már, és jelenleg
is van, akik elõször általános iskolásként jártak itt a
vetélkedõn, és késõbb ide jelentkeztek. Nem kis fel-
adat volt számukra helytállni a megye legjobb diák-
jai között. Ha erre képesek voltak, az a tapasztala-
tom, hogy itt is jó eredményeket érnek el. A civilizá-
ciós vetélkedõn rájöttek, hogy képesek felkészülni és
jól szerepelni, és ez tovább lendítette õket. Fontos,
hogy el tudják hinni magukról, hogy alkalmasak eze-
ket a feladatokat elvégezni.

– Az elmúlt idõszak egyik kiemelkedõ eredménye,
hogy iskolánk csapata – felkészítõ munkád jóvoltából
– másodszor is megnyerte az országos angol nyelvi ci-
vilizációs versenyt, így ismét országos vetélkedõt ren-
dezünk a Bolyaiban. Mit jelent számodra – és az isko-
lára nézve – ez a siker?

– Elõször hihetetlen volt mind diák, mind a felké-
szítõ tanárok számára, hogy megnyertük 2012-ben
Székesfehérváron az angol-magyar két tanítási nyel-
vû középiskolák számára kiírt versenyt tíz évvel az
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után, hogy elindítottuk intézményünkben a két tan-
nyelvû képzést. Szinte minden évben részt vettünk
ezen a vetélkedõn, de jó esetben a középmezõnyben
végeztünk. Ám 2012-ben jött a lelkesedés – ekkor
Sándor Lilla részérõl –, aki teljes energiájával beleve-
tette magát a felkészülésbe, és nagyrészt neki volt
köszönhetõ a siker, bár szükség volt három tanár fel-
készítõ munkájára és még két másik csoporttagra is.

A második alkalommal, lehet, hogy én voltam az,
aki már csak azért is szorgalmazta a tisztességes fel-
készülést, mert úgy gondoltam, hogy most már be-
csületbõl is helyt kell állnunk. Természetesen ez sem
sikerült volna a diákok komoly munkája nélkül.

Az iskola presztízsének nagyon jót tett az orszá-
gos elismertség. Mi pedig, a felkészítõ tanárok végte-
lenül boldogok voltunk, mert úgy gondoltuk, hogy
mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy az iskolánk felju-
tott a csúcsra, és jó hírû, nagy múltú két tannyelvû
iskolákat utasított maga mögé.

– A tanulói tehetséggondozás (és még sok annyi
más) mellett az elmúlt három évben mentori tevé-
kenységet is végeztél. Ráadásul még diplomát is sze-
reztél ebbõl a területbõl, amihez szívbõl gratulálunk!
Mesélnél nekünk errõl?

– A mentorkodás már a korral jár, hiszen a fiatal
kollégákat segíteni kell pályájuk kezdetén. A pedagó-
gus szakvizsgát adó kétéves képzés, melyet az el-
múlt tanévben fejeztem be az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, az élethosszig való tanulás ékes bi-
zonyítéka, hiszen 55 éves fejjel kezdtem neki. Na-
gyon sokat fejlõdött a pedagógia és a pszichológia tu-

dománya azóta, hogy 33 évvel ezelõtt megszereztem
a pedagógusi diplomámat. Nagyon élveztem, külö-
nösen a pszichológiai témájú tantárgyakat. Az volt az
érdekes, hogy az egyetemen, még tanítás elõtt sze-
reztem az ismereteket, most pedig 30 év tapasztalat-
tal a hátam mögött egészen más szemszögbõl látom
a tanítást.

– Mindezek mellett az orosz nyelvi szakkör csak af-
féle kikapcsolódás vagy „szerelem”?

– Eredetileg két nyelvszakot végeztem, de a rend-
szerváltoztatás után az angol nyelv vette át a fõ sze-
repet, az oroszt nem választották elég számban a ta-
nulók ahhoz, hogy egy nyelvi csoportot lehessen in-
dítani. Néhány évvel ezelõtt egy lelkes kis diákcsapat
kiharcolta, hogy legyen orosz nyelvi szakkör. Ekkor
kérdezte meg tõlem az iskolavezetés, hogy elvállal-
nám-e. Elõször egy kicsit megijedtem, de azután, mi-
vel a nyári szünet állt elõttünk, elvállaltam, gondol-
ván, hogy két hónap alatt lesz idõm felfrissíteni az
orosznyelv-tudásomat. Szívesen foglalkozom azok-
kal a tanulókkal, akik kitartanak, mert valljuk be,
kezdõ szinten elég nehéz ez a nyelv.

– Amikor az iskolai teendõk „nyugovóra térnek”,
mi az, ami kikapcsol, feltölt és új lendületet ad?

– Két kulcsszót említenék: a mozgás és a friss le-
vegõ. Így tudom regenerálni magam. Ez megnyilvá-
nulhat kertészkedésben, túrázásban vagy leggyak-
rabban kocogásban.

– Köszönöm az interjút, és kívánom, hogy még na-
gyon sok tehetséges és szorgalmas tanuló útját legyen
módodban egyengetni az elkövetkezõ években.
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– Szereted a provokáló kér-
déseket? Én igen. Hogy mit
értek ez alatt? Amit a ping-
pongban tenyeres leütésnek
neveznek. Ha az ellenfél jól
reagál, akkor jó a játék. Most
tehát vigyázz, jön a fekete le-
ves!

„Embertõl dicsõséget nem
veszek” – mondá Josua, a ná-
záreti. Egy másik vélemény:
a jól végzett munka tudata
önmagában elég elismerés.
Te mennyire vagy elismerés-

függõ? Mi a véleményed a kitüntetésekrõl?
– Úgy gondolom, elismerésekre mindannyiunknak

nagy-nagy szüksége van. Leginkább visszajelzésként,
hogy jó az, amit csinálunk, haladhatunk tovább az
úton. Elég viszontagságos éven voltam túl (leginkább
magánélet miatt) és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy
az iskolai életben úgy látták, helytálltam. Minden elis-
merés közül a legfontosabb mégis a gyermekeim, ta-
nítványaim szeretete, amely a rossz dolgokon mindig
átsegít.

Épp a minap történt, hogy nagyon rossz hangula-
tom volt. Leültem hát a folyosón egy picit. Odajött
hozzám az egyik volt tanítványom, és egy doboz cso-
koládét nyújtott át, majd így szólt: „A barátnõmmel
együtt adjuk tanárnõnek, mert úgy látjuk, Önnek
most nagyobb szüksége van rá, mint nekünk!” Ezért
a mondatért és gesztusért érdemes tanítani, és imádni
õket!

– Elnézést, hogy közbevágok, de fontos megfigyelé-
sem van. Pótosztályfõnökként két osztálykiránduláso-
don is megfigyelhettem: felnõttnek tekinted az osztá-
lyod tagjait, a saját nehézségeidrõl is õszintén beszélsz
velük. Szerintem ez ritka, de nagyon fontos, hiszen
mi, pedagógusok „lámpások” (Gárdonyi), példák is
vagyunk. Azzal is neveled õket, ha láthatják, Te mi-
képpen gyõzöd le a nehézségeket. A fenti történeted is

ezt bizonyítja.
– Pontosan. Hiszen elsõ-

sorban az életre nevelünk.
Ez viszont nem tankönyvek-
ben van leírva. Illetve – úgy is
fogalmazhatunk – ezt nem
lehet tankönyvekkel model-
lezni. Az élet körülöttünk
olyan sokszínû, mint maga
az ember. Tõled hallottam
egyszer: valamelyik klasszi-
kus regényben – a címére
már nem emlékszem – meg-
kérdezik egy bölcs ifjútól,
hogy szerinte hány közepe van a világnak. És õ meg-
hökkentõen így válaszol: annyi, ahány ember él a föl-
dön, mindegyik számára egy. És ez félelmetesen igaz.
A növendék emberek (mert õk nem „gyerekek” a szó
rossz értelmében) honnan tanulhatnak „életet”? Csak
a szüleik, tanáraik, rokonaik problémamegoldásaiból,
értékrendjébõl, botladozásaiból, gyõzelmeibõl, buká-
saiból. Ilyen értelemben a tanár élete „tankönyv” is,
legalább is az én felfogásom szerint. Ezért én beava-
tom õket. És ezért nagyon hálásak. Talán ez az a „tan-
könyv”, ami életük végéig megmarad bennük.

– Bravó! Profi módon védted az elsõ leütésemet.
Thomas Mann József és testvérei, ez a kérdéses regény
címe. Szerinted tehát mindannyian elismerésfüggõk
vagyunk. Apropó! Függõség. Vannak függõségeid?
Vagy függõség közeli szenvedélyeid? A munkádon kí-
vül persze.

– Persze! De ezt Te is megtapasztalhattad az õszi
osztálykiránduláson. Imádok mindenféle kártyajáté-
kot. A lányaimmal (Anna és Judit) rendszeresen ví-
vunk nagy kártyacsatákat otthon, nyaralás közben, de
sajnos (nagy nevetések közepette) néha alul is mara-
dok. Nagyon szeretek olvasni is, bár mostanában in-
kább csak szakirodalom kerül a kezembe.

Testnevelõként a mozgás is fontos, szabadidõm-
ben kerékpározni szoktam (elõtte súlyt emelni, mert

MEGTALÁLTAM A HELYEM

Interjú Nagyné Kálóczi Edina tanárnõvel

Nagyné Kálóczi EdinaSóvári László
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az emeletrõl elõször le kell vinni a kerékpárt a föld-
szintre, majd vissza az emeletre).

– Most lelassítjuk kicsit a „labdamenetet”. Mesélj
egy kicsit magadról. A pályádról. Miért vagy hogyan
lettél tanár? És miért éppen testnevelõ és informatikát
oktatató pedagógus? A kettõ közül melyik a szíved
csücske? Boldog vagy a pályán? Vagy csalódtál? (Észre
sem veszem, újra tenyeresezek.)

– Fogalmazhatok úgy, megtaláltam a helyem. A
gimnáziumot Berettyóújfaluban végeztem, majd 1
évig az egyik helyi óvodában dolgoztam, igazából ek-
kor döntöttem el, hogy tanár szeretnék lenni és jelent-
keztem az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõisko-
la matematika-testnevelés szakára. A fõiskola után a
ma már bezárt salgótarjáni II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában kezdtem el a pályán dolgozni. Egyik
kedves kolléganõm unszolására vágtam bele egy OKJ-
s felsõfokú oktatás-informatikus képzésbe, majd a
debreceni egyetemen az informatikai tanári diplomá-
ba.

Akiket tanítok, azok tudják, az informatika szív-
ügyem. Igyekszem megértetni a tanítványaimmal,
hogy ez az a tantárgy, amit mindenki mindenhol hasz-
nosítani tud, hiszen a mai világban mindenkinek ren-
delkeznie kell digitális írástudással, ha pedig papírt is
tud errõl szerezni, abban én nagyon szívesen segítek
is. Amikor csak tehetem, a gyerekek rendelkezésére
állok, hiszen én mindig azt mondom: „a gyerek az el-
sõ”! Az õ köszöneteik, visszajelzéseik által érzem úgy,
hogy fontos, amit csinálok.

– Megengeded, hogy most én „skicceljem” fel a szak-
mai arcképedet? Ahogy én látom. Állandó pörgõs tevé-
kenység. Mindez a legkedvesebb, szellemes vidámság
sztaniolpapírjába csomagolva. Ez a mindig „gyors rea-
gálású hadoszlop” nagyon közel áll a mai diákok stí-
lusához. Munkaszeretet, igényesség, határozott tudás,
s mindez humorral leöntve. Elfogadod magadról ezt a
„ceruzarajzot”? Kiváló, mindenre odafigyelõ osztályfõ-
nöknek tartalak. A stílusod „bejön” a gyerekeknek. Kí-
váncsi vagyok, Te mit gondolsz az osztályfõnöki tevé-
kenységrõl? A magadéról elsõsorban? Szerinted el van
ismerve a maga helyén ez a tevékenység?

– Az osztályfõnöki tevékenység, a rengeteg odafi-
gyelés, terelgetés, segítségnyújtás a tanórákon túl, szi-
gor, számonkérés, sohasem volt hálás feladat. A szü-
lõk elvárják, hogy mindig mindenrõl tudjunk, de ez

nem mindig teljesíthetõ. Egyszer egy szülõ megkér-
dezte: „Tudtam-e, hogy a dupla rajz órák közötti szü-
netben az egyik diákom összekötötte egy másik diák
cipõfûzõit, így az majdnem elesett!” Sajnos mindenrõl
mi sem tudhatunk! Sokszor úgy éreztem az elmúlt 5
év során, az osztályom nehezen terelgethetõ, mindig
széthúzó kis társaság. Aztán az utolsó évben kelleme-
sen csalódtam, mert a küzdelem meghozta gyümöl-
csét. Sokat változtunk együtt. Együtt formálódunk és
segítjük egymást! Sok-sok szeretetet és odafigyelést
kapok, kaptam tõlük. Fontos, hogy belátták, jót aka-
runk, és értük dolgozunk!

– A jó pedagógus egyik fontos erénye – meglátásom
szerint – a humorérzék. A másik pedig, hogy megõriz-
ze lényének gyermeki játékosságát. Hogy „homo
ludens”, játékos ember is legyen. Szerinted ez a tulaj-
donság hol kamatozik a tanári munkában? Miben se-
gíthet a játékosság? És – vigyázz (!) -- most megint fo-
nák leütés következik. Meri-e vállalni minden tanár lé-
nyének ezt a részét? Te mered?

– Tudod, hogy ebben egyetértünk. Igen ez egy na-
gyon fontos tanári tulajdonság, de személyiség kérdé-
se is. Nagyon sok kolléga nem meri felvállalni. Vagy
azért, mert egyszerûen hiányzik belõle a játékosság, a
humorérzék. Vagy azért, mert – ugyan van neki ilyen
lénye is, de – egyszerûen úgy érzi, vagy azt vallja,
hogy a tanárnak távolságot kell tartania a diákok felé.
Úgy érzi, hogy a játékosság fellazítja a fegyelmet.

Mondanom sem kell, hogy én – veled együtt – na-
gyon nem értek ezzel egyet. Bizonyos szintig értem,
de egyet érteni vele nem tudok. Érdekesebb az óra a
diák számára, az ellankadó figyelmet remekül lehet
ezzel feléleszteni. Egy-egy humoros megjegyzésre, a
témához tartozó viccre még a nem figyelõk is felkap-
ják a fejüket. És nem beszélve arról, hogy a munka és
a játék nincs antagonisztikus ellentétben egymással.
Játszva is remekül lehet tanulni, sõt -- egyes pedagógi-
ai elemzõk szerint – így sokkal élvezetesebb. Az élve-
zettel végzett munka – és ezt megint nem én találtam
ki – pedig boldogságot okoz. Arról nem is beszélve,
hogy sokkal emberibb, közvetlenebb így a tanár-diák
viszony. Lehet, hogy engem a testnevelõi énem is se-
gít ebben, hiszen a sporttevékenység egy része eleve
játék.

– De hagyjuk most már életünk meghatározó szere-
pét, a tanárszerepet. Ott van még a legfontosabb szere-
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ped, az anyaszerep. Két csodálatos ikerlány boldog
édesanyja vagy, akik ettõl az évtõl már iskolánk tanu-
lói. Kamaszlányok. Ez a szerep sem lehet könnyû. me-
sélj errõl is! Hogyan tudod összeegyeztetni ezt és a sû-
rû iskolai munkát?

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy mindkét lá-
nyom ebben az iskolában, a Bolyaiban tanulhat. Az
otthoni munkában nagyon sokat segítenek nekem:
fõznek, takarítanak, mosogatnak. Jól mûködik az ott-
honi munkamegosztás. Így tudom csak összeegyez-
tetni a lányok nevelését az iskolai munkával. Mivel ily
módon tulajdonképpen részt vesznek az iskolai mun-
kámban is, nem érzik úgy, hogy emiatt elhanyagoltak,
„hátrányos helyzetûek” lennének. Mindent megbe-
szélek velük, s mióta ide járnak tanulni, még inkább
átérzik ezt. Az együtt végzett munka még szorosabb

köteléket szõ közénk. Soha nem kell õket a kötelessé-
geikre figyelmeztetni. Figyelünk egymásra, a szeretet
mindent megold, mindent mûködtet. Nem nagyon jel-
lemzõ, hogy ez a kamasz korosztály a kortársai elõtt,
a folyosón vagy az aulában is fel meri vállalni az édes-
anyja iránti õszinte érzelmeit. Õk minden további nél-
kül ebben a helyzetben is átölelnek, megpuszilnak, ha
úgy hozza a helyzet. Ez igen jó érzés, hiszen azt jelen-
ti, nevelésem fájának gyümölcsei termõre fordultak.

– Kálóczi tanárnõ! Edina! Köszönöm, hogy vállal-
koztál erre a „publicisztikai ping-pong-partira”, hogy
kivédted a tenyereseimet és a fonákjaimat. Az egész is-
kola közössége nevében õszintén gratulálok Neked a
kitüntetésedhez. További eredményes és hatékony ok-
tató-nevelõ munkát kívánok az iskolában és a magán-
életedben egyaránt.


