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– Volt szereped abban,
hogy a gyermeked a Bolyai
János Gimnáziumot válasz-
totta?

– Mind a három gyerme-
künk bolyais volt. Azt hi-
szem ebben nekem is volt
egy kis szerepem, hiszen
öreg bolyais diákként a régi
szép emlékeknek köszönhe-
tõen, boldogan ajánlottam
nekik a Bolyait.

– Hány évig voltál a szü-
lõi választmány tagja?

– Hat évig /2008-2014/ voltam választmányi tag,
Dániel fiaméknál, de a két nagyobb gyermekem Bog-
lárka és László osztályaiban is nagyon szívesen tevé-
kenykedtem a közösség érdekében.

– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Mivel a pedagógusok már jól ismertek 2004 óta

végzett szülõi munkám révén, ezért Czene Éva ta-
nárnõ felkért, hogyha már úgyis aktívan kiveszem
részem a választmány munkájából akár tag is lehet-
nék.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Bogica és Lackó együtt kezdték a sulit, négy és

hatosztályos képzésben, ezért ügyesen beilleszked-
tek, könnyedén vették az akadályokat, az iskola pe-
dig megfelelt az elvárásainknak. Dániel otthon min-
dig azt hallotta, hogy a tesók milyen jól érzik magu-
kat a Bolyaiban, milyen klassz dolgok történnek nap-
ról napra, és mennyi új élménnyel lesznek gazdagab-
bak. Azt hiszem nem is volt kérdés, hogy õ is ezt a
gimnáziumot válassza.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

– Az iskola és a szülõk kapcsolatát barátinak és jól
együttmûködõnek érzem. Az intézmény minden se-
gítséget szívesen fogad, értékeli a szülõk építõ ötlete-
it. Az SZMK központi szerepet tölt be az iskola életé-
ben. Jól koordinálja az elvégzendõ feladatokat, és a
szülõk odaadó munkáját. Azt hiszem példa- értékû

bármely más intézmény
számára a mûködése.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös prog-
ramok voltak (szülõk-ta-
nulók-tanárok)? Jónak tar-
tod ezeket az ismerkedési,
találkozási lehetõségeket?

– Számomra, minden
program, rendezvény, amit
a gyermekeimmel együtt él-
tünk át fantasztikus élmény
volt. Látni, hogy boldogok,
élvezik, amit csinálnak, örülnek az eredményeknek,
úgy gondolom ennél nagyobb öröm nem is kell egy
édesanyának. A pedagógusokkal való eredményes
munkához is elengedhetetlenek ezek a találkozások.

– Díjazottjaink évrõl évre hozzájárultak a fõzõver-
senyek sikeréhez, amiért köszönettel tartozunk ne-
kik. Hogyan emlékeznek vissza ezekre a rendezvé-
nyekre?

– Szeretek jókat fõzni, szeretek jókat enni, így
minden alkalommal részt vettem a fõzõversenyeken.
Jó volt látni gyerekeink igyekezetét, hogy társaik el-
ismerését is kivívják egy-egy finomság elkészítésé-
vel.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– Azt hiszem nem nagyon volt olyan rendezvény
az iskolában, amin ha ott lehetett szülõ, ne lettem
volna ott, vagy szervezõként, vagy látogatóként.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Természetesen voltak segítõim. Az évek során
kialakult egy jó kis mag, akikre mindig lehetett szá-
mítani.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a
fiad/lányod?

– Boglárka a Debreceni Orvos Tudományi Egye-
tem Általános Orvosi Karának hallgatója, László a
Budapesti Mûszaki Egyetem Energetikai szakán ta-

A Patrónus Díj tulajdonosai
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– Mondj néhány szót ma-
gadról (tanulmányok, mun-
kahely, család)!

– Középiskolai tanulmá-
nyaimat én is a Bolyai Gim-
náziumban végeztem, a dip-
loma megszerzése után 17
évig tanítottam az iskolában,
kezdetben oroszt is, késõbb
csak német nyelvet. Sok szál-
lal kötõdöm az iskolához, itt
ismertem meg a férjemet is,
akivel együtt neveljük 3
gyermekünket, a volt kollé-

gáim között vannak barátaim, volt tanítványaim közül
néhányan mai napig megkeresnek.

– Volt szereped abban, hogy a gyermeked a Bolyai
János Gimnáziumot választotta?

– Azt gondolom, volt szerepe a lányom választásá-
ban annak, hogy ezt az iskolát jól ismerte, sokat hal-
lott róla tõlem, kollégáimtól. Egyetértettünk abban,
hogy a továbbtanulásra itt lehet jól felkészülni, és örü-
lök annak, hogy a várakozásaink beigazolódtak: szép
eredménnyel végzett, bekerült az elsõként megjelölt
helyre, anglisztikát tanul az ELTÉ-n.

– Hány évig voltál a szülõi választmány tagja?
– Öt évig segítettem a szülõi választmány munká-

ját.
– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Mivel ismerõs szülõként érkeztem a beiratkozás-

ra, felkértek, aztán évrõl-évre újra vállaltuk a feladatot
segítõ társammal, Benyus Gáborné, Katival együtt.

– Véleményed szerint mi-
lyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen
szerepet játszik az SZMK?

– Még tanár voltam, ami-
kor többször is megállapítot-
tuk, hogy a Bolyaiban példa-
értékû a tanári kar, az iskola-
vezetés és a szülõk kapcsola-
ta. Már akkor láttuk, hogy a
szülõk segítsége nélkül 
mennyi mindenrõl kellene
lemondani. Úgy látom, az is-
kola nagyon sokat köszön-
het annak, hogy mindig vannak adakozó kedvû, segí-
tõkész szülõk, akiket meg lehet szólítani, akikre lehet
számítani.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös programok voltak (szülõk-ta-
nulók-tanárok)? Jónak tartod ezeket az ismerkedési,
találkozási lehetõségeket?

– Az elsõsök avatása, a szalagavató két olyan, minden
résztvevõ számára feledhetetlen ünnep, ami igazán jó al-
kalom arra is, hogy tanárok és szülõk kicsit kötetlenebb
formában is találkozhassanak, ismerkedhessenek.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– A fent említett két nagy ünnep elõkészítésén kí-
vül minden évben vállaltam feladatot a szülõk-nevelõk
bálján, minden évben vállaltam süteménysütést, ott
voltam az osztálytermünk festésénél, segítettem a fõ-
zõverseny kellékeinek beszerzésében.

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Turcsányi Mariannával

Pálné Gordos Zita Turcsányi Marianna

nul, Dániel szintén a BME -re nyert felvételt Gépész-
mérnöki karra.

– Hogyan ajánlanád az iskolát (egykori diákként)
illetve szülõként a középiskolát most választóknak?

– Minden középiskolát választó diáknak ajánlom,
akinek továbbtanulási szándékai vannak és mara-
dandó szép élményeket szeretne, hogy majd egyszer
õ is büszkén mondhassa gyermekeinek – „Egyszer
én is voltam bolyais.”

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Meglepett, hogy érdemesnek tartottak erre a díj-

ra. Ezúton szeretném megköszönni a megtisztelõ el-
ismerést. Édesanyám is örült és büszke volt rám,
mert annak idején õ is részese volt hasonló elisme-
résnek.

– Köszönöm az interjút.



– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Benyus Gáborné, Kati minden faladatban egyen-
rangú társamként vett részt, végig az 5 év alatt. A leg-
több feladatot közösen vállaltuk, nagyon jól tudtunk
együttmûködni. Ha valamelyik feladat több embert kí-
vánt, mindig akadt az osztályban olyan szülõ, aki
csatlakozott hozzánk, a nagy ünnepek elõkészítésé-
ben pedig kivétel nélkül mindenki részt vállalt. Ezúton
is köszönöm mindenkinek.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– A díjra egyáltalán nem számítottam. Az osztály és

az osztályfõnök munkájának segítését soha nem érez-
tem tehernek, örültem, ha segíthettem. Az elismerés-
ben osztozom mindazokkal, akik mellettem álltak.
Köszönöm.

– Köszönöm az interjút.
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– Jelentett-e valamilyen
különlegeset számodra ez az
iskolai kitüntetés? Mit érez-
tél az átvételkor? Mi is pon-
tosan a díj, amit megkaptál,
számítottál rá, hogy megka-
pod?

– Az iskola valamennyi
diákja vállal önként külön-
bözõ feladatokat az osztály-
közösségen belül, illetve is-
kolai rendezvényeken egy-
aránt: van, aki programot
szervez, fényképeket készít,

más zenél, énekel, vagy éppen verset mond… S ha
közvetlen környezete mindezt elismeri, még ösztön-
zõbb lehet egy útját keresõ gimnazista számára. A
2013/2014-es tanévben a Bolyai János Gimnázium
kitüntetését kaptam meg, kiemelkedõ tanulmányi és
közösségi munkám jegyében. Amikor Páfalvai Zol-
tán igazgató úr a pódiumra szólított, nagyon boldog
voltam, hiszen ez a díj hatéves munkámról adott
visszaigazolást. Miközben a helyemre mentem, meg-
pillantottam Czene Éva tanárnõt, s ekkor jutott
eszembe az, hogy valójában milyen tartalmas éveket
hagyok magam mögött a Bolyaiban.

– Milyen volt a Bolyaiban töltött 6 éved?
– Hat év a Bolyaiban… Nos, kétségtelenül egy örök

élmény, tele tanulással, szórakozással, programokkal…
Elõttem van a gólyatáborban készült kép, s összeha-
sonlítva a ballagási csoportképpel, rengeteg változáson
mentünk át: a létszám mellett a hajviseletek és az arcok
is megváltoztak, de ezek csak a külsõ nézõpontból ész-
revehetõ tulajdonságok. Mi is éltük az átlagos gimnazis-
ták életét: kifogásokat kerestünk azért, hogy aznap ép-
pen miért NEM kellene dolgozatot írnunk; vagy miért
lenne jobb mindenkinek (tanárnak és diáknak egy-
aránt), ha ELHALASZTANÁNK a számonkérést. Emel-
lett persze szerelmesek lettünk, buliztunk, sírtunk, ne-
vettünk, barátságokat kötöttünk, közös programokat
szerveztünk. Ám annak, hogy ilyen sok idõt itt töltöt-
tünk, számos elõnye is akadt: az utolsó évben már-már
"családias hangulat" alakult ki tanáraink és az osztály

között. Különösen jó volt úgy
iskolába járni, hogy nagyon
sok felnõtt segítséget nyújtott
bármikor, az élet bármely te-
rületén. Ballagáskor nehéz
volt megválni a barátnõktõl,
akik kiszínesítették az iskolai
hétköznapok és hétvégék
perceit.

Az egyik nap sikerült is
idõt szakítanom, és elmenni
újra a Gimnáziumba; és
amikor beléptem nem érez-
tem magam sem idegennek,
sem elveszettnek. Úgy láttam, hogy csak a portás és
a testnevelés terem változott, azon kívül minden
ugyanolyan volt.

– Nagy szerepet játszott az életedben a versmon-
dás, hiszen több versenyen is versenyeztünk együtt?
Az egyetemen is az életed köré fonódnak a versek?

– Az egyetemen tartott referátumok során tudom
értékesíteni igazából azt, amit a versmondó verse-
nyeken és a tanáraim segítségével megtanultam. Egy
kiselõadás során fontos a szövegbiztonság, a hallga-
tókkal való kapcsolat megteremtése, megtartása és
zárása, emellett a külsõ megjelenés is. Kifejezetten
versekkel sajnos kevesebbet foglalkozom, de tovább-
ra sem csorbult érdeklõdésem irántuk!

– Melyik egyetemre és milyen szakra jársz éppen?
– Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog-és Államtudományi Karának joghallgatója va-
gyok.

– Végezetül mit üzensz a gólyáknak?
– Azt üzenem a gólyáknak, hogy legyenek kitartó-

ak! Az eleje nehéz, de javukra válik a késõbbiekben
a tudás, illetve az, hogy megtanulnak tanulni. Emel-
lett persze élvezzétek ki a gimnáziumi éveiteket!
Minden egyes bolyaisnak sok sikert kívánok a továb-
biakban! Tartsatok össze, maradjon meg mindig az a
kellemes légkör, ami annyira jellemzõ az iskolára!
Sok puszi.

– Köszönöm szépen, hogy idõt szakítottál rám, és
sok sikert kívánok a további életedhez!
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A Bolyai János Gimnázium kitüntetettje
Zsély Virággal készíthettem interjút, aki a Bolyai János Gimnázium kitüntetését kapta.

Mester Ádám Zsély Virág
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Csirke Péter ebben az év-
ben ballagott el iskolánkból,
5 évig bolyais diák volt, és
ezen 5 év alatt nyújtott ki-
emelkedõ tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért a Salgó-
tarjáni Bolyai János Gimná-
zium kitüntetését vehette át.
Többek között ezekrõl az
évekrõl kérdeztem õt, vala-
mint arról, hogy most ho-
gyan telnek napjai.

– Számítottál rá, hogy ki-
tüntetett leszel? Milyen érzés

volt átvenni a díjat?
–Amikor megtudtam, hogy a díjazottak közé kell

leülnöm, már izgatott lettem, nem tudtam pontosan
mire számíthatok. Azt sejtettem, hogy a végzõsök-
nek járó kitüntetést kaphatom meg. Ez akkor vált
biztossá, amikor Pálfalvai Zoltán igazgató úr ki-
mondta a nevem. Ekkor nagy öröm fogott el, s érez-
tem, hogy az 5 év munkája nem volt hiábavaló. A
„munkámat” itt elvégeztem, már csak egy jó érettsé-
git kellett tennem.

– Hogyan telnek napjaid a bolyais évek után? Je-
lenleg hol tanulsz?

– A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási és
menedzsment szakos hallgatója vagyok. Az egyetem
kezdete egy nagy mérföldkõ volt számomra, hiszen
óriási változás ez a középiskola után. Sokkal többet
kell tanulni, és rengeteg az önállósággal járó teher
zúdult a nyakamba. A nagyvárosi élet pörgõs, tele
nyüzsgéssel, amit Salgótarjánban nem igazán ta-
pasztalhatott meg az ember. Az egész napos roha-
nás, a napi ügyintézés, és az egyetemmel kapcsola-
tos dolgok elvégzése sok idõt vesz igénybe. Az elsõ
hónap beilleszkedéssel telt, de most már minden
szempontból kezdem megszokni a nagyvárosi, egye-
temi életet.

– Életed álma volt, hogy ezen a szakon tanulj to-
vább?

– Igen. Mindenképpen gazdasági szakirányban
szerettem volna továbbtanulni. Mivel a gazdasági ok-

tatás terén a Budapesti
Corvinus Egyetem az egyik
legelismertebb Magyaror-
szágon, ezért erre esett a vá-
lasztásom. Döntésemet nem
bántam meg, megtaláltam a
számomra legjobb helyet a
magyar felsõoktatásban.

– Milyen érzés volt mikor
megtudtad, hogy felvételt
nyertél?

– Elõször egy kicsit elszo-
morodtam, mivel az elsõ be-
jelölt szakomról (nemzetkö-
zi gazdálkodás) 1 ponttal lecsúsztam és egyben en-
nek a fizetõs verziójáról is. Valaki azonban ott fent
azt az utat szánta nekem, hogy a gazdálkodási és
menedzsment szakra menjek tovább, államilag fi-
nanszírozott keretek között. Utólag kiderült, hogy ez
a szak lett Magyarországon a legnépszerûbb!

– Milyen számodra az egyetemi élet Budapesten?
– Teljesen más, mint a gimi. Igaz, én is csak most

kezdem el megismerni az egyetemet és Budapestet,
de eddig olyan, amilyenre számítottam. Pörgõs, itt
egyáltalán nem nyugodtak az ember hétköznapjai.
Még fel kell vennem a ritmust, de jó úton haladok.
Az egyetemi élet rengeteg lehetõséggel jár, mint pél-
dául: sokrétû gazdasági elõadások, diákszervezeti
élet és egyéb egyetemen kívüli programok. Szeren-
csére a csoporttársaim is nagyon segítõkészek és
kedvesek. Hál' Istennek szuper a közösség. Már
most sok új ismeretségre tettem szert, de ennek elle-
nére régi osztálytársaimmal és barátaimmal tovább-
ra is tartom a kapcsolatot.

– Mi az a dolog, amire biztosan emlékezni fogsz a
bolyais életedbõl?

– Ez egy jó kérdés… Szerintem egyet nem tudok
kiemelni, hiszen nagyon sok mindenre jó visszaem-
lékezni. A legfontosabb számomra talán az volt, hogy
a kezdeti nehézségeket hogyan küzdöttem le. Külö-
nösképp büszke vagyok arra, hogy az angol és né-
met nyelvek eleinte meglehetõsen nehezen mentek,
de most már szerencsére két nyelvvizsgával is ren-

„Készen állok egy új kihívásra”
Interjú Csirke Péterrel

Nagyi Máté Csirke Péter
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Büszkeséggel és örömmel
tölt el, hogy a 2013/2014-es tan-
évben Talentum díjat kapott
Filó Mariann, aki érzékeny lel-
kû, ügyesen bánik a szavakkal
és a baráti körömben tudha-
tom. Mariann – vagy ahogyan
a legtöbben hívják: Manyi – az
iskolánk rangos elismerését a
kiemelkedõ tanulmányi ered-
ménye mellett irodalmi publi-
kációi és költõi tevékenysége
miatt kapta. Az elsõ versét
2009-ben írta, saját bevallása

szerint a benne dúló negatív érzések kifejezésére, ezt köve-
tõen egy diákújságírói képzést elvégezve a média ezen a te-
rületén is jeleskedett. 2011 fordulópont volt az életében, hi-
szen ekkor vett részt elõször a Mûút folyóirat által vezetett
irodalmi alkotótáborban Miskolcon, ahová azóta évente
visszalátogatott ennek, illetve a szintén Mûút-szervezésû
Deákpoézis országos középiskolai verspályázatnak kö-
szönhetõen, amelyen többször részesült különdíjban. A
2013-as tábor óta a résztvevõ tehetségek által alapított
Gömbhalmaz csoport tagja, tizennégyen olvassák és bírál-
ják egymás verseit, és a folyamatos mûhelymunka mellett
saját felolvasóesteket tartanak többnyire Budapesten, de
voltak már Miskolcon és Szombathelyen is. Korábban a
Nógrád Megyei Hírlapban gyakornokként rendszeresen je-
lentek meg cikkei, valamint a mai napig gyakran olvasha-
tók szövegei folyóiratokban és online felületeken. Mond-
hatjuk, hogy egyszerre két helyen kezdte el lírai munkássá-
gát: Miskolcon és természetesen itt, Salgótarjánban; a me-
gyei ismertségét a Handó Péter író, költõ által indított író-

szakkörnek köszönheti. Ennek
kapcsán jelent meg 2012 áprili-
sában egy szonettje
Marschalkó Zsolt Rebbenõ ma-
dár címû kötetében, amelyet ta-
valy a „Dombok mögött” címû
antológiában tankák, idén pe-
dig az Asztaltársasági füzetek-
ben egy szabadvers követett.

– Hogyan gondolsz vissza
Alma Máterünkre?

– Mindig elmosolyodok, ha
eszembe jut a Bolyai. Hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy
zökkenõmentes öt évet töltöttem itt a kéttannyelvûben, de
ezek a döccenések kétségtelenül a tinédzserkor abszolút
velejárói, és elkerülhetetlenek, de ez egyáltalán nem baj.
Most kezdem valóban tapasztalni, hogy milyen meghatá-
rozó szerepe volt a gimnáziumi életnek a személyiségem
formálódásában, és most nemcsak a rengeteg feledhetet-
len barátra, jó tanárra gondolok; az olykor nem is olyan
könnyed hétköznapok alakítottak ki bennem valamit,
amit úgy neveznek: önállóság.

– A barátságunk során kiderült számomra, hogy min-
dig is foglalkoztattak az érzések, az emberi gondolatok. Ez
befolyásolta a továbbtanulásodat?

– „Te állandóan fürkészed az embereket, elemzed a
mozdulataikat és vizsgálod minden rezdülésüket.” Ezt
egy állítólag remek emberismerõ illetõ jegyezte meg
nemrég. Amióta egyetemre járok, ez többször vissza-
hangzik a fejemben, pláne azért, mert a tanáraim is ren-
getegszer hangsúlyozzák, hogy pszichológusként a leg-
alapvetõbb követelmény, hogy kitûnõ megfigyelõk le-

Érzések és szavak
Interjú Filó Mariannal

Kisbalázs Vera Edit Filó Mariann

delkezem. Egyéni sikerek mellett az osztálykirándu-
lások, a különbözõ közösségi programok, utazások
(pl.: Anglia, Skócia, Erdély) is nagy élményt jelentet-
tek. Az utolsó évben a szalagavatóra, szerenádra és a
ballagásra való készülõdések is nagyon emlékezete-
sek maradnak számomra.

– Végezetül mi hiányzik leginkább a bolyais éle-
tedbõl?

– Nagyon hiányzik a jól kialakult társaság, a kö-
zös órák, a sok szabadidõ és az iskola utáni progra-
mok. Az életmentõ kávék adta élményt sohasem fo-
gom elfelejteni. Összefoglalva hiányoznak a jól meg-
szokott mindennapok, de készen állok egy új kihí-
vásra.

– Köszönöm szépen az interjút, sikerekben gazdag
egyetemi éveket kívánok neked!
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gyünk. Azt hiszem, ez az elengedhetetlen tulajdonság a
szakmához bennem megvan. Sokáig hezitáltam a böl-
csész szakok és a pszichológia között, míg végül az utób-
bit jelöltem meg elsõ helyen. Eleinte azt hiszem, nem
akartam eléggé, de ahogy telt az idõ, rádöbbentem, hogy
csaknem túlzottan ragaszkodom hozzá, így az érettségin
már teljes erõbedobással erre koncentráltam. És be is
jött, felvettek az ELTE-re.

– Az egyetemi tanulmányok mellett jut idõd az írásra?
– Szokatlan kérdés, másoknak általában az a kézen-

fekvõ, hogy az írásra nem kell idõt szakítani, mert az
jön magától. Ezzel részben egyetértek, ugyanis semmi-
képpen nem lehet forszírozni, ha éppen nincs témám és
mondanivalóm, akkor hallgatok. Viszont szörnyen tá-
vol állnak tõlem azok a szentimentális kijelentések, mi-
szerint „megszáll valakit az ihlet”. Ráz a hideg ettõl, én
úgy gondolom, hogy azért ez nem ennyire 18. századi-
asan mûködik, mert a költészet nem ilyen bohém, hogy
kizárólag az alapján szülessen, amit a „múzsa” súg. Ne-
kem kell bele egy jó adag tudatosság és logikai struktú-
ra, máskülönben a mû lötyögne, és nem lenne szá-
momra egész. Na de a válasz: igen, jut, mert minden
ilyesmi csupán az idõbeosztástól függ.

– Jelent meg újabb versed, publikációd? Ha igen, hol?
– Legutóbb a Mûút online mellékletében, a Dûlõben je-

lent meg három versem, az egyik a folyóirat portáljára is
kikerült. A Dûlõben 2012 óta minden õsszel publikálják a
nyári tábor résztvevõinek szövegeit, amolyan workshop-
eredményként. Annak a júliusi egy hétnek ez is a célja: fo-
lyamatosan véleményezzük egymás írásait, hogy a pozitív
és negatív kritika által fejlõdni tudjunk. Ez elég száraznak
és szigorúnak tûnhet, azonban ugyanilyen mértékben

nyomatékos program a szórakozás és a barátkozás is, szó-
val gyakorlatilag az egész tábor egy hatalmas buli.

– Hogyan érzed magad az egyetemen? Találtál hasonló
érdeklõdésû fiatalokat, akikkel ott is tudsz az irodalomról,
mûvészetekrõl beszélgetni?

– Azzal a két szaktársammal, akiket már az iskolakez-
dés elõtt ismertem, Miskolcon barátkoztam össze, tehát
ha úgy vesszük, a tábornak még ilyen elõnye is van: négy
év után az ország legkülönbözõbb pontjairól, sõt, még a
határon túlról is vannak barátaim. Velük természetesen
gyakran beszélünk az irodalomról, eleve a sok közös is-
merõsbõl és élménybõl kifolyólag is. Azt nem monda-
nám, hogy egy hónap alatt rengeteg új barátot szereztem,
de már néhányukról kiderült, hogy meglehetõsen érdekli
õket a kultúra és a mûvészet, úgyhogy velük elõbb-utóbb
biztosan szorosabb lesz a viszonyom. És hogy hogyan ér-
zem magam? Hú, elképesztõen tetszik az egyetem, a lég-
kör, de már most kissé kimerült vagyok. Ellenben megéri
a fáradság, ugyanis végre azt tanulhatom, ami valóban,
évek óta foglalkoztat. Hamarosan bele fogok rázódni.

– Mi a célod az egyetem befejezése után? Pszichológus-
ként szeretnél majd dolgozni, segítve az embereket?

– Szerintem azért a „segítés” meglehetõsen relatív foga-
lom. Amennyiben erre célzol: nem vagyok benne biztos,
hogy kiváló pszichoterapeuta lennék, viszont borzasztóan
érdekel a szexuál-, a klinikai- és a kriminálpszichológia, il-
letve a neuropszichológiai kutatások, és nyilvánvalóan ezt
is nevezhetjük segítésnek, hiszen így is a legjobb tudásom
szerint szolgálnám a társadalmat. Mindenképpen elköte-
lezett tudnék lenni a szakmám mellett.

– Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok
neked az egyetemi éveidhez és az íráshoz egyaránt!
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Kõrös Evelinnel készítet-
tem interjút, aki a
2013/2014-es tanévben Ta-
lentum-díjat kapott. Ezt a dí-
jat azok a végzõs tanulók
kapják, akik az itt töltött
évek alatt kiemelkedõ sport
eredményeket értek el, vala-
mint az iskola közösségi éle-
tében is részt vettek.

– Számítottál arra, hogy
valamilyen kitüntetésben
lesz részed?

– Váratlanul ért, megle-
põdtem, de nagyon örültem. Mivel voltak kisebb na-
gyobb sport eredményeim, gondoltam, hogy kapok
valamilyen oklevelet, de nem számítottam arra, hogy
ilyen nagy díjat kapok. Amikor megkaptam, örültem
és jó érzéssel töltött el, hogy tanáraim úgy gondol-
ták, hogy megérdemlem és a befektetett munkámért
valamilyen elismerésben lehet részem.

– Milyen eredményeid, nagyobb sikereid voltak?
– Úszásból az Ifjúsági Országos Bajnokságon 7.

helyezést értem el, Országos Diákolimpián való ered-
ményes szereplés, Megyei atlétika versenyeken való
részvétel, Országos Röplabda Diákolimpia. Igazából
mindig indultam valamilyen sportágban, mert sze-
rettem csinálni. A sport mellett utolsó évben tanul-
mányi versenyeredményem is volt, ugyanis az osz-
tályból egy kis csapattal részt vettünk egy bróker-
képzõ versenyen, ahol 5. helyezést értünk el.

– Hol folytatod a tanulmányaid? Milyenek voltak
az elsõ élményeid?

– Tanulmányaimat a Testnevelési Egyetemen,
testnevelõ-edzõ szakon folytatom. Az elsõ élmé-
nyem nagyon pozitív, vártam a Pestre kerülést, a
számtalan új lehetõség miatt. Az egyetem nagyon tet-
szik mindenkinek hasonló szemlélete van, sportos
közeg. A gólyatábor Tatán volt, már ott összeszokott
a társaság, rengeteg csapatépítõ feladaton vettünk
részt és igazi csapattá értünk. Mivel az úszókon kí-
vül minden válogatott ott edzõtáborozik, belenézhet-
tünk egy kicsit a profi sportolók napjába, rengeteg
híres nagy sportolóval találkozhattunk, ami fantasz-
tikus élmény volt.

A tanévnyitón nagyon
meglepõdtünk, ugyanis a
Rektor egy kosárlabda feldo-
básával nyitotta meg a tan-
évet, mintha egy kosár
meccsen lennénk.

– Milyen céljaid vannak a
jövõvel kapcsolatban? Miért
ezt a pályát választottad?

– Igazából amióta az
eszemet tudom, sportolok.
Mindig mindenfélét. Ez volt
a legfontosabb. Legfõkép-
pen az úszást szerettem, de
a többi sport is érdekelt, így hamar kiderült, hogy a
késõbbiekben is a sporttal szeretnék foglalkozni.

Egyik célom, hogy nagy sportolók kerüljenek ki a
kezem közül, tudjam azt a tudást kamatoztatni, amit
majd az évek során elsajátítok. Kisgyerekekkel is
szeretnék foglalkozni, szeretném minél több gyerek-
kel megszerettetni a különbözõ sportágakat.

– A sok tanulás mellett van szabadidõd? Folytatod
a legjobban szeretett sportod az úszást?

– Egyelõre nincs sok szabadidõm. Órákra, gyakor-
latokra készülök, eljárok futni, edzeni. Az úszással
már csak tanítás szintjén szeretnék komolyabban
foglalkozni. Másoknak segíteni, megtanítani õket
úgy, hogy élvezzék azt. Egyetem elvégzése után sze-
retnék egy úszószakosztályánál elhelyezkedni, szak-
edzõi diplomát szerezni.

– Mi az, amire szívesen visszaemlékszel az itt töl-
tött évekbõl?

– Igazából mindenre szívesen emlékszem vissza,
nagyon jó osztályközösségünk volt, akárhova men-
tünk mindig nagyon jól éreztük magunkat. Voltam a
Bolyai nevet viselõ Iskolák Találkozóján, és persze
az angliai tanulmányút feledhetetlen élményei is me-
legséggel töltik el a szívem. Evezõstáborban is kipró-
bálhattam magam, valamint röplabdaedzésekre jár-
tunk, melyek mindig jó hangulatban zajlottak.

– Van valami tanácsod nekünk, jelenleg bolyais di-
ákoknak?

– Mindenki használja ki a középiskolás éveit.
Nem szabad elveszni a hétköznapokban, hanem
mindenki próbálja megtalálni a neki legmegfelelõbb

Interjú a Talentum-díjas sportolóval

Lehoczki Orsolya Kõrös Evelin
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szabadidõs elfoglaltságot, mely kikapcsolja és erõt
ad neki. A sportokkal addig kell foglalkozni, míg az
ember be nem kerül fõiskolára vagy egyetemre, mert
ott már nem lesz rá sok idõ. Márpedig a sport na-
gyon fontos, hozzájárul a tanulás segítéséhez, hi-
szen fejleszti a koncentrációképességet, az idõbe-

osztást és sok más egyéb területet. Ismerkedjetek, ta-
láljatok barátokra, és jussatok el minél több helyre.
Minden bolyaisnak sikerekben gazdag tanéveket kí-
vánok.

– Köszönöm szépen a válaszaidat, további sok si-
kert kívánok a tanulmányaidhoz, céljaid eléréséhez!

Tarnóczi Jakab  a
2013/2014-es tanév Talen-
tum díj egyik nyertese, isko-
lánk kiemelkedõ diákja, kü-
lönleges személyiség. Jelen-
leg a Színház- és Filmmûvé-
szeti Egyetem hallgatója.

– Tavalyi évedben is sok
sikert megéltél. Hogyan „él-
ted túl” az érettségit?

– Az érettségi kötelesség.
Meg kell csinálni. Sokan túl-
élték már. Én is. Nagyon be
kellett osztanom az idõmet,

és az életemet. Az Antigoné rendezése egész embert
kívánt. Nem volt könnyû mellette az iskolában teljesí-
teni. Márciusban mutattuk be. A bemutató után rög-
tön bele kellett volna fognom a felkészülésbe. De az
érettségi mellett sokkalta fontosabb volt, hogy a felvé-
teliken jól teljesítsek. Furcsa volt, hogy mindenki a
pontokat számolgatta. Kicsit irigyeltem is õket. Ha
minden energiájukat a tanulásra fordítják, akkor fel-
veszik õket oda, ahová szeretnék. Ha én nem kellek a
színész vagy rendezõ osztályt indító osztályfõnökök-
nek, akkor ha megszakadok, akkor sem kerülök be.
Rengeteg tudást kellett magamba pumpálni. Az érett-
ségi-idõszak pedig felfoghatatlanul sûrû volt. Ballagás
után kezdtem meg a felvételiket. Mind a két szak há-
rom-fordulós. Volt, hogy emelt angol írásbeli után ro-
hantam fel Pestre, hogy szóban meghallgassanak a
rendezõ-osztályt indítók. Közben bemutattuk a szín-
házban a Kegyencet is, melyben játszottam. Az érett-
ségik közül egyébként az emelt magyarra készültem
a legtöbbet, amit gyakorlatilag önszorgalomból csi-
náltam. Ez senkit nem érdekel a felvételin.

– Bár neked a felvételi, alkalmassági vizsga soro-
zat valószínûleg fontosabb volt, hogyan sikerült helyt-

állnod minden téren? Kér-
lek, meséld el, hogyan zaj-
lott a felvételid.

– A Színház- és Filmmû-
vészeti Egyetem felvételijei
legendásak. Nem véletlenül.
A rendezõ-szak felvételije
egy öt órás, három részes
mûveltségi teszttel indult.
Irodalom, film, képzõmûvé-
szet és rengeteg zene, hi-
szen zenés színházrendezõ
szakról van szó. Ezután pár
nap múlva visszahívtak egy
személyes elbeszélgetésre, ahol õszinte kíváncsiság-
gal kérdeztek rólam és a színházzal, operával való
kapcsolatomról. A következõkben három hetem volt
koncepciót készíteni, szereposztást csinálni, díszle-
tet tervezni egy ötös listáról választható darabhoz.
Én Csehov Cseresznyéskertjével foglalkoztam. Ezt
szóban is meg kellett védeni. Az utolsó forduló július
elején volt. Itt már csak tizenegyen voltunk. Négy na-
pos rendezõi gyakorlaton vettünk részt. Mindenki
kapott egy termet, kaptunk színészeket. Zenés etû-
döt rendeztem, valamint egy-egy jelenetet Shakes-
peare „Ahogy tetszik”- jébõl, valamint Brecht
„Szecsuáni jólélek” címû drámájából. Pár óránk volt,
aztán beült majdnem a teljes tanári kar. A legna-
gyobb magyar rendezõkkel, és színházi alkotókkal.
Nagy volt a nyomás. Az utolsó nap végén pár óra
alatt döntöttek. Öt embert vettek fel. Az én nevem is
köztük volt.

Ezzel párhuzamosan felvételiztem Zsótér Sándor
és Börcsök Enikõ prózai színész osztályába. Ide ver-
sekkel, monológokkal, dalokkal készültem. Ebbe is
sok energiát fektettem. Tovább is jutottam az elsõ
fordulón. A másodikra már úgy mentem, hogy a ren-

Megvalósuló álom

Kisbalázs Klára Judit Tarnóczi Jakab



dezõnek már a közepén voltam. Azt akartam jobban.
Ezt Zsótér is érezte. Elbúcsúztam a színész-szaktól.

– Hogyan érzed magad az egyetemen? Milyen ta-
pasztalataid vannak?

– Hihetetlen dózisokat kapunk a legnagyobb em-
berektõl. Ascher Tamás az osztályfõnökünk, Székely
Gábor a rendezõi gyakorlatot vezeti. Olyan színházi
mamutokról van szó, akiknek minden félszavából
csak tanulni lehet. Persze ez nagy nyomás is. Egyéb-
ként kísérleti osztály vagyunk. Soha nem indult még
zenés szakirány rendezõ szakon. Egy nagy osztályt
képezünk Novák Eszter zenés-színész osztályával.
Sok közös óránk van velük, mi is tanulunk színész-
mesterséget. A késõbbiekben õket fogjuk rendezni.
Nagyon inspiráló a közös fejlõdés, közös munka. Ko-
moly zenei képzést kapunk elsõsorban Selmeczi
Györgytõl, aki mint nagy karmester, és élõ opera-
szerzõ rengeteg fortélyt igyekszik átadni, melyeknek
a sok opera-rendezõ hiányában van hazánkban. Sze-
retné, ha hiánypótlóak lennénk. Rengeteget dolgo-
zunk, olvasunk, próbálunk. Minden nap reggeltõl es-
tig óráink vannak, szombaton is. Aztán rohanunk
színházba, moziba, utána próbálunk éjfélig. Nincs
megállás egészen karácsonyig. Fizikailag, szellemi-
leg is megterhelõ. A lelkünknek, a személyiségünk-
nek sem könnyû. A külvilág épp-hogy beszüremlik.
De nagy kaland. A legnagyobb.

– Hogyan emlékszel vissza a Bolyaiban eltöltött
éveidre?

– Amilyen nehézkesen indult, olyan önfeledt örömök
között lett vége az öt évnek. Kicsit enyém lett a Bolyai.
Nehezen, de megtaláltam benne azt, amibe kapaszkod-
hattam. Gyakran eszembe jutnak egészen kis részletek,
amik hiányoznak. Persze fõleg a barátok, a különös kis
közösség, a gyors ölelések és mosolyok a folyosón. De a
„hivatalos” részében is sok öröm volt. Menedéket találni
Marika néni könyvtárában, nevetni Gedeon Hajnalka ta-
nárnõvel, a fantasztikus angol órák Batki tanár úrral, iro-
dalmi löket az Osztályfõnökömtõl és Batkiné tanárnõtõl,
vagy éppen az életben tartó biztatások a matematika ki-
látástalan világában Karádi tanár úr vagy Konti Csilla ta-
nárnõ részérõl. Nem tudok mindent felsorolni, de szeren-
csére találtam örömet ebben a beton-kolosszusban, ami-
tõl eleinte futva menekültem volna. Kicsit megszelídítet-
tem. Remélem, megmaradnak az értékek, és nem
enyésznek el a nehézségek között. Szeretném, ha boldog
tanárok és diákok közé mehetnék vissza majd látogató-
ba.

– Jakab! Gratulálok az eredményeidhez, további
szép sikereket kívánok neked! Remélem, minden ál-
mod valóra válik!

Úgy gondolom, Jakabtól sokat tanulhatunk mind-
annyian. Megmutatta, hogy semmi sem lehetetlen és
hogy mennyire fontos, hogy megtaláljuk azt, ami
boldoggá tesz minket, fõleg nekünk, érettségi elõtt
álló diákoknak. Külön örömmel tölt el, hogy bará-
tomnak mondhatom õt, és hogy számtalan közös
emlékünk van.
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