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„Én azt hiszem, már örökké bolyais maradok...”
(November végi beszélgetés Székyné dr. Sztrémi Melindával)

– Melinda! Képzeljük el,
hogy a jelenlegi polgármeste-
ri munkád mellett megen-
gedhetnéd magadnak, hogy
ezt az interjút egy cuki cuk-
rászdában adnád nekem. Én
egy Rochild-szeletet vagy egy
aranykrémrudat kérnék (bi-
zonyítandó, hogy az édesszá-
júság nemcsak a szépnem ki-
váltsága!). Mit választana
Salgótarján polgármesterasz-
szonya a virtuális választék-
ból?

– Erre nagyon egyszerû és gyors a válaszom: lúdláb
szeletet. Ezt bármikor képes vagyok választani, cuk-
rászdában csak ezt eszem, magam is készítem.

– Ízlelõbimbóim hevesen éljenzik ezt a döntést, ér-
zem, ahogy beindul a nyálelválasztásom (úgy tûnik, a
pavlovi reflexet még az oktatásügy anomáliái és a szo-
ciális válság sem tudták kiölni belõlem). Örülök, hogy
most már a kedvenc süteményedet is ismerem, de ne
ijedj meg, nem ez lesz a beszélgetés témája. Az elmúlt
tanévben nagy örömömre Te is megkaptad az iskola
legrangosabb kitüntetését, a Bolyai Emlékérmet. Sze-
rinted mi adja ennek a kitüntetésnek a rangját?

– 25 évet tanítottam a Bolyaiban (ebbõl az utolsó 10
évet igazgatóként éltem meg), 4 évig gimnazista vol-
tam ott. Jelen voltam a díj „megszületésekor”, osztom
az akkori véleményt a cél meghatározásában: azok a
pedagógusok, dolgozók kapják, akik hosszú idõn át
kiemelkedõ munkát végeznek, és ezzel emelik az is-
kola rangját, viszik az intézmény hírét városhatáron
kívülre is. Valóban ez az iskola legmagasabb kitünte-
tése, nagyon büszke vagyok arra, hogy én is megkap-
tam. A rangját az adja, hogy a Bolyai mindenkori igaz-
gatói vigyáztak arra, hogy csak ritkán, fõleg a kerek
évfordulók alkalmából adták és adják ki, tehát keve-
sen vagyunk a birtokosai, így nem értékelõdik le, nem
veszíti el rangját. Ezért olyan nagy becs számomra is,
mert pontosan tudom az értékét.

– Pályád során sok vagy kevés elismerést kaptál?

Van otthon kitüntetésvitri-
ned, mint - mondjuk - egy
sportolónak? Egyáltalán hol
helyezted el otthon a
Cziránszky Mária által készí-
tett kisplasztikát? Kitüntetett
helye van? 

– Mivel fontos érték szá-
momra, természetesen ki-
tüntetett helye van. Kitünte-
tésvitrinem ugyan nincs,
nem tartoztam a túlértékelt
pedagógusok közé, bár oly-
kor ennek örülök is, nem
minden hatalomtól fogadtam
volna szívesen a kitüntetést. Egyszer kaptam minisz-
teri dicséretet, és egyszer megkaptam a Bolyai Emlék-
érem és Díszokirat kitüntetést. Ez minden. Egyszer
felterjesztettek rangos állami kitüntetésre, de az elbírá-
lás idejére nyilvánvalóvá vált, hogy milyen színekben
indulok a választásokon.

Szóval az elismeréseimet és a diplomáimat egy he-
lyen õrzöm, és nagyon büszke vagyok mindegyikre,
úgy érzem, sokat dolgoztam értük, bár soha nem
azért dolgoztam, hogy majd kitüntetnek érte. Minket
így neveltek: mindenért meg kell küzdeni, semmit
nem adnak ingyen. Így szereztem három diplomát. S
ha elismerést kaptam, nagyon boldog voltam, de soha
nem tett önhitté.

– Te mint iskolavezetõ, illetve most, mint polgár-
mester sok elismerést adtál már át. Adni vagy kapni
jobb a kitüntetést? 

– Természetesen jó kapni, álságos, aki ezt nem is-
meri el. Mindenki örül, ha úgy érzi, elismerik  a mun-
káját. De talán nagyobb öröm adni, látni a boldogságot
egy arcon, a meghatottság könnyeit, azt az õszinte ér-
zést, amikor valaki úgy érzi, észrevették, hogy dolgo-
zott. Én mindig nagy izgalommal és felelõsséggel ké-
szültem, készülök az elismerések odaítélésére és át-
adására. Hiszen nagyon fontos, hogy az ember akkor
kapja az elismerést, amikor õ maga is úgy érzi, most
érkezett el az ideje. Annál rosszabb nincs, mint mikor

Sóvári László Székyné 
dr. Sztrémi Melinda
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az az ember érzése, hogy csak gesztusból, jobb híján,
a régi kifejezéssel élve: „érdemei elismerése mellett”
kapta. Bár nem tudom, a fiatal generáció érti-e még
ennek a kifejezésnek a jelentését.

– Ezt az emlékérmet azok kapták meg 1991 óta,
akik hosszú idõn keresztül sokat tettek a Bolyaiért. Te
nem kevés idõt, 25 évet töltöttél itt. Már maga ez a ne-
gyedszázad is tiszteletet parancsoló: ez a hûség jele. A
hûségé, amely egyre inkább hiánycikké válik „szép új
világunkban”. Milyen gondolatok, hangulatok, érzel-
mek fûznek ehhez az iskolához?

– Ez több, mint 25 év. Ez az egész eddigi életem. Ki-
törölhetetlen, örök, eltéphetetlen kötelék és kötõdés.
Egyszer egy évkönyvben leírtam egykori bolyais diák-
ként ennek a kötõdésnek a lényegét. De akkor belülrõl
írtam le, hiszen akkor a Bolyai kötelékében voltam.
Most kiszakítva, de mégsem elszakadva is más. Itt töl-
töttem gimnáziumi éveimet, az ember életének egyik
meghatározó és igen szép szakaszát, ide köt az a diák-
szerelem, amibõl a mai napig tartó házasság lett, itt
váltam tanárrá, itt tanultam meg, mit jelent ennek a
hivatásnak minden nehézsége és szépsége, itt tanul-
tam meg a vezetés elméletét és gyakorlatát, itt találtam
barátokra és olykor ellenségekre, itt tanultam meg az
életet, itt váltam felnõtté, igazán éretté. Ezért volt na-
gyon nehéz a kiszakadás, de elszakadni soha nem fo-
gok innen. Most komoly kapocs még, hogy tanítok a
13. évfolyamon, még óraadó a férjem, s idejár a kiseb-
bik lányom. Tehát van információm, napi kapcsola-
tom, kicsit olyan átmeneti állapotnak érzem, hogy
nem vagyok minden nap itt. Szóval, én azt hiszem
már örökké bolyais maradok.

– Egyszer mondtad: Te is szereted Karinthy Frigyes
Találkozás egy fiatalemberrel címû novelláját. Ha –
mondjuk a benczúrfalvai parkban – összetalálkoznál
ifjúkori önmagaddal, lenne-e lelkiismeretfurdalásod,
minden rossz érzés nélkül beszélgetnél vele?  

– Nos, az ifjúkori énem nem tudom, mit szólna ah-
hoz, hogy politikus lettem. Erre nem készültem, bár
kora ifjúságom óta közösségi emberként ismertek,
olyanként, aki képtelen elzártan, közösség nélkül lé-
tezni. Azért lettem tanár, mert mindig foglalkoztatott
a másik ember, mindig szerettem, ha másokért tehe-
tek valamit. Tehát azt hiszem, rossz érzés nélkül be-
szélgetnék vele. Ha nem is gondoltam rá akkor, hogy
egyszer éppen polgármester leszek, életem minden
szakaszában, úgy érzem, a „helyemen voltam”. Ezt a

kifejezést a minap a 20 évvel ezelõtt érettségizett osz-
tályom találkozóján rögzítettem boldog örömmel,
mert egykori tanítványaim jó része használta ezt a ki-
fejezést magánéletére, munkájára egyaránt. Ennél
több nem kell az ember életében, mint hogy az élet
minden területén úgy érezze, elégedett, boldog. Ha vá-
gyai nem lépik túl lehetõségeit, ha felismeri küldeté-
sét, és ott elégedett, ahová sorsa rendelte. Én ilyen
szempontból mindig elégedett ember voltam, ismer-
tem a képességeimet és a korlátaimat, soha nem vágy-
tam többre, mint ami éppen kijelöltetett, elfogadtam a
sorsomat, de mindig küzdöttem, soha nem adtam fel.
Hiszek Madách igazságában: Isten segítségére is csak
akkor számíthatunk, ha mi magunk mindent megte-
szünk érte, és hiszünk benne és magunkban. A másik
vezérlõ elvem az életben Arany Epilógusa: „Hiszen az
útfélen itt-ott/ Egy kis virág nekem nyitott:/ Azt le-
szedve,/ Megvolt szívem minden kedve.” Tehát az
élet, a mindennapok apró örömei, az útszéli kis virá-
gok nagyobb boldogságot jelentenek, mint az elérhe-
tetlen vágyak utáni sóvárgás. Carpe diem! – ahogyan
Horatius mondja.

– Ha megengeded, most beszéljünk egy kicsit a „ta-
nárságról” is. Mi a pedagógusi hitvallásod? Fogyasztói
társadalmunkban hogyan látod az oktatás helyzetét?
Összeegyeztethetõ-e a neoliberális szabadpiaci ver-
seny, illetve az Ember nevelése és oktatása? Szabad-e
piacosítani az oktatást, nem beszélve az egészségügy-
rõl? Esetleg másképp gondolkozol ezekrõl a kérdések-
rõl iskolaigazgatóként, illetve polgármesterként?  

– Ezek nagyon nehéz és hosszú választ igénylõ kér-
dések, de jól kapcsolhatók az elõzõ gondolatokhoz.
Én mindig azt tanítottam tanítványaimnak, hogy is-
merjék meg magukat, legyenek tisztában személyisé-
gükkel, képességeikkel, korlátaikkal, ne akarjanak
többet, mint amire rendeltettek, és akkor boldog em-
berek lesznek. 

Pedagógusi hitvallás? Ezek nagy szavak. Ha életed-
del, munkáddal, viselkedéseddel példát adsz, nem be-
szélsz mást, mint ahogyan magad is élsz, értékrended
az, amirõl szólsz, nem váltasz köpönyeget, vállalod
önmagadat, kimondod, amire gondolsz, õszinte vagy
és kiszámítható, akkor a tanítványok elõtt hiteles
vagy, akkor nem kell „hegyi beszédeket” tartanod, ak-
kor figyelnek rád, mert nem csaptad be õket. Változ-
zék bárhogyan a világ, a kamasz mindig ugyanolyan
marad: jó érzékkel szúrja ki, ha valaki nem õszinte
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hozzá. S ugyan ezáltal sebezhetõvé válsz, hiszen – Jó-
zsef Attilával élve – „kitakartad” önmagadat, de csak
így lehetsz hiteles.

Tudom, hogy e tekintetben idealista vagyok, de hi-
szek abban, hogy az emberek nevelhetõk, s ha kora if-
júkorban kezdjük az õszinteségre, a becsületességre
nevelést, ha megértetjük a tudás, a munka becsületét,
ha tudatosítjuk a gyökerekhez, a közösséghez tarto-
zás erejét, ha elhitetjük és megértetjük önmagunkkal
és tanítványainkkal az „érdemes” parancsát, akkor
nem félek a holnaptól.

És ezt – bármilyen furcsa – polgármesterként sem
látom másként. Talán mélyebben látom a pokol bugy-
rait, de ez csak erõsíti felfogásom igazságtartalmát. 

– Az életszerepek megváltoztatják az embert. Alap-
vetõen másképp gondolkodsz polgármesterként, mint
iskolavezetõként vagy tanárként? Mennyire tudod ösz-
szeegyeztetni az életszerepeidet (anya, feleség, polgár-
mester stb.)? A vezetõi nem falja fel a többit? Esetleg
vannak egyéni technikáid az egyensúly megtartására?
Ha igen, beavatnál bennünket?

– Valóban, változtatják az embert az életszerepek,
de nem szabad engedni, hogy alapvetõen megváltoz-
tassák a gondolkodást, az értékrendet. Én ezért szere-
tem a tükröket a falon. Figyelmeztetnek és ellenõriz-
nek. Amíg lelkiismeret furdalás nélkül szembe tudsz
nézni önmagaddal, addig nincs baj. Amíg van lelkiis-
mereted, addig nincs baj. Egy ember gondolkodás-
módja, értékrendje nem azon múlik, hogy mi a foglal-
kozása, a pillanatnyi beosztása, ez csak állapot. Nem
vagyok más ember, ha tanár vagyok, nem vagyok más
ember, ha igazgató vagyok, nem vagyok más ember,
ha polgármester vagyok, ugyanaz az ember vagyok,
ugyanazokkal a személyiségjegyekkel, erényekkel és
hibákkal.

Az életszerepek összeegyeztetése már nehezebb
feladat. A 24 óra kevés ehhez. Olykor bizony a vezetõ
szerep elnyomja a többit, nagyon nehéz egy anyának,

ha nem tud ott lenni a gyermeke fellépésén, ha nem
jut elég ideje a családra. Törekszem, de igazi egyen-
súlyt teremteni 10 éve nem tudok. Technikák? A hét-
vége, a családi ünnep szent, azt nem zavarhatja meg
más elfoglaltság, nyáron a két hét zavartalan szabad-
ság, amikor a városból is elmegyek. Esténként a tele-
fon kikapcsolva, a lakástelefont csak a szûk család is-
meri, a kert, a virágaim, a fõzés, a hétvégi házimunka
öröme, egy színházi este, egy családi mozi, a munka-
hely és a család szigorúan elválasztva, a tudatos ön-
kontroll, a hazafelé vezetõ úton a kocsiban kisöpörni
mindent, a nap hordalékát, hogy mire hazaérek, már
csak a családomé lehessek - ezek a túlélési technikáim.

– Mit szeretsz a legjobban csinálni akkor, amikor
éppen nem vagy iskolaigazgató vagy polgármester? Mi
az, ami „kikapcsol”, ami „feltölt”?

– A kert, a virágok, az olvasás, nyugalmas néhány
perc a hintaszékben a kandalló elõtt vagy a télikert-
ben, egy jól sikerült vasárnapi ebéd, egy családi ren-
dezvény, egy regény, de ha nagyon fáradt vagyok, ak-
kor csak Agatha Christie egy-egy százszor olvasott
krimije.

– Mit üzensz a polgármesteri székbõl az iskola kö-
zösségének?

– Kívánom mindenkinek, aki e falak közé kerül,
hogy hasonlóan élje meg bolyais létét, ne érezze teher-
nek, robotnak, de érezze felelõsségét, és legyen büsz-
ke rá, hogy ez az iskola volt az otthona hosszabb-rövi-
debb ideig. 

Ezúton is köszönöm mindenkinek, akinek része
volt abban, hogy ezt a kitüntetést megkaphattam: va-
lamennyi tanítványomnak a 25 év alatt, kollégáimnak,
akik segítettek, vezetõtársaimnak, akik erõsítettek és
bátorítottak, volt vezetõimnek, munkáltatóimnak,
akik hittek bennem. Nélkülük nem sikerült volna.

S ahol most vagyok, ezt ugyanúgy szolgálatnak te-
kintem, ahogyan tanári és igazgatói munkámat. S ha a
Jóisten máshová rendel, azt ugyanúgy elfogadom.
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Tanítani alkotó módon is lehet

– Ha van valami, amit ki-
fejezetten utálok, az a rek-
lám. Fölmegy a vérnyomá-
som, ha egy érdekfeszítõ já-
tékfilm nézése közben „be-
nyomnak” öt szpotot. Most
mégis egy agyamba vésõdött
reklámszlogennel indítom a
veled való beszélgetést (bizo-
nyíték: valakik elérték, amit
akartak!) Azt mondom:
Redbull, azt mondod: szár-
nyakat ad. És a kitüntetés?

– Persze. Ez is szárnyakat
tud adni, még ha röpke pillanatokra is. A kitüntetés
visszajelzés, hogy amiért dolgoztam remélhetõleg má-
soknak is értéket jelentett. Megerõsödtem abban a hi-
temben, hogy az iskolában másokkal együtt végzett
munkámnak vannak eredményei. Ugyanakkor nap
mint nap érzem, hogy a mindennapok kis sikereiért
állandóan küzdenem kell.

– Képzõmûvészként vagy tanárként kaptál eddig
több elismerést?

– Tanárként egyszer már megkaptam a Bolyai Já-
nos Gimnázium Kitüntetõ Okiratát. Akkor is az iskola-
galériában kifejtett munkámért, a tanulók versenyek-
re való felkészítéséért, valamint az akkor zajló komp-
lex mûvészeti nevelés terén végzett teljesítményei-
mért kaptam elismerést. Képzõmûvészként többször
nyertem különbözõ díjakat. Salgótarjánban és
Szécsényben is. Azonban mûvészként nem a díjakat
számolja az ember. Sokkal fontosabb a szakmai jelen-
lét és a baráti elismerés.

– Mennyire egyeztethetõ össze az alkotás és a renge-
teg idõt igénybe vevõ tanítás?

– Alkotás és tanítás? Teljesen más vállalkozás.  Kü-
lönbözõ személyiségformákat igénylõ tevékenységek.
Az alkotás során teljes egészében önmaga felé fordul
egy mûvész, hiszen a kifejezés érdekében minden
más szempontot ki kell zárni a gondolkodásból. Ellen-
ben tanítani alkotó módon is lehet. Ha sikerül valaki-
vel megéreztetni a mûvészet küldetését és szabadsá-

gát, ha rá tudom ébreszteni a
diákjaimat a világ szépségei-
re, ha örömet tudok okozni a
rajzolás, az önkifejezés gyö-
nyörûségével, ha a táblai rajz
vagy a vetített kép esztétikai
élményt jelent, az kárpótlást
jelent a mûvészet rovására
„elvesztegetett” idõbõl.

– Jól tudom: Czinke Feri
bácsit egyik mesterednek tar-
tod? Kiváncsiskodhatok? Mi-
lyen viszonyban voltatok?
Mennyiben határozta meg az
õ személyisége, esetleg irány-
mutatása késõbbi képzõmûvészi pályádat? 

– Feri bácsit fõiskolai hallgatóként ismertem meg.
Már akkor komoly szakmai biztatást kaptam tõle. Ké-
sõbb kiállításokon találkoztunk, ahol többször is zsû-
rizte grafikáimat. Folyamatosan biztosított a támoga-
tásáról és húsz évvel ezelõtt az õ ajánlásával kerülhet-
tem a Bolyai János Gimnáziumba. Nyugdíjba vonulá-
sa után is önzetlenül és feltételek nélkül segítette szak-
mai és pedagógiai munkámat. A mûvészi pályán való
elõrejutásomat neki is köszönhetem.

– A mai képzõmûvészet számomra egy kaleidosz-
kóp. Sokszor nehezen tudok tájékozódni benne. Való-
színû, ez nemcsak az én élményem. A neoavantgard
irányzatok sokfélesége, a posztmodern, az újnépiesség
és folytathatnám. Ebben a sokféleségben, a mai képzõ-
mûvészetben mi számít korszerûnek?

– A mai képzõmûvészet véleményem szerint ötlet-
alapú. Minden jól sikerült kísérletezésen és merészsé-
gen múlik. Övezze tisztelet a hagyományos mûfajo-
kat, de maradjon tér a játékosságnak, az eredetiségnek
és az újszerûségnek is! Nem ítélek el mûvészeket
pusztán azért, mert meghökkentõ vagy szokatlan mû-
veket alkotnak.

– És Te milyen stílusba sorolnád magad?
– Hagyománytisztelõnek és formakövetõnek tar-

tom magam,(bár biztosan vannak akik konzervatív-
nak, mások pedig túl modern-nek mondanának).

Sóvári László Berencsikné Gedeon 
Hajnalka



99

Interjú a kitüntetettjeinkkel

Mégis arra vágyom, hogy újítsak és különbözzek má-
soktól illetve korábbi énemtõl. Szeretnék egyszer sza-
badon, minden kötöttség nélkül alkotni, amihez óriá-
si energiára és rengeteg (összefüggõ, meditációra al-
kalmas) idõre volna szükségem.

– Hogyan éli a mindennapjait a Bolyaiban egy mû-
vésztanár? Egyáltalán: elsõsorban tanárnak vagy mû-
vésznek érzed magad?

– A Bolyaiban tanárként dolgozom. A mûvészi lé-
tem ebben a közegben háttérbe szorul, mert a min-
dennapi feladatok teljesen kitöltik az iskolai és otthoni
életemet. Ahogyan tanárkollégáim, úgy és is azt ér-
zem, sokat dolgozunk.

– Úgy tudom, még soha nem vállaltál osztályfõnök-
séget. Mi ennek az oka?

– A fentieken túl azért nem lettem osztályfõnök,

mert egyik tantárgyamat sem tanítom valamennyi év-
folyamon. Az osztályfõnöknek pedig szinte együtt
kell élnie a kiválasztott osztályával.

– Vagyis csak azt mered elvállalni, amit szerepütkö-
zések nélkül teljesíteni tudsz. Általában mennyire tu-
dod összeegyeztetni az életszerepeidet?

– Szüntelenül összeütközésbe kerülök velük. Nem
tudok egyszerre mindenkinek megfelelni. A sorrendet
rám kényszerítik a körülmények, és idõnként önma-
gam érvényesítése kerül a sokadik helyre.

– Az iskola közössége nevében gratulálunk a kitün-
tetésedhez. Én személyesen kívánom Neked, hogy egy-
re nagyobb tapasztalatokra tegyél szert az életszerepek
összeegyeztetésének hatékony, mûködõképes techni-
káiban, és annak bizonyításában, hogy tanítani alko-
tó módon is lehet.

Reszelné Tótok Máriával
az iskola könyvtárában be-
szélgetek.

– Elõször is arra kérnélek,
beszélj egy kicsit magadról!
Mióta dolgozol a Bolyaiban?

– Budapesten, majd 1975-
tõl Salgótarjánban dolgoz-
tam nagyvállalatoknál, kül-
kereskedelmi területen.
2000-ben, az OIGSZ megala-
kulásakor kerültem a Bolyai-
ba gazdasági ügyintézõként.
Soha nem dolgoztam költ-

ségvetési területen azelõtt. 50 éves korban beletanulni
egy teljesen új, szerteágazó szakmába, igazi kihívást
jelentett számomra. Az iskolai nyüzsgés is próbára
tett. Eleinte hazahordtam a munkát, de egy-két év alatt
ehhez is hozzászoktam. Belülrõl látja az ember a pe-
dagógusok erõfeszítéseit, amit egy kívülálló el sem tud
képzelni.

A lányom is bolyais volt, sokat kapott ettõl az isko-
lától. Megszenvedett annak idején a faktos matekkal,
de ezt az erõfeszítést kamatoztatni tudta a fõiskolán. 

– Van valamilyen hobbid?
– Igen a kert, az olvasás. Nagyon szeretek fõzni,

sütni már nem annyira, mert nem tudom megállni,
hogy ne egyek belõle.

– Milyen érzés volt, ami-
kor a Bolyai Napok megnyi-
tóján az igazgató úr neveden
szólított, mint a Bolyai Em-
lékplakett és Díszokirat tulaj-
donosát?

– Kiszaladt a vér a lábam-
ból. Igazán nem számítottam
rá, hogy az itt ledolgozott 7
év után megkapom az iskola
legmagasabb kitüntetését.
Én háttérmunkát végzek, bár
nagy erõfeszítésekkel jár az
egyre nehezebb anyagi hely-
zetben ügyesen gazdálkodni.
Végignéztem az elmúlt évek kitüntetettjeinek névso-
rát, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen
szakmai nagyságok sorába állhattam.

– Hogyan fogadták otthon az örömhírt?
– A férjem nagyon örült, de igazán a lányom tudta

értékelni, hogy mit jelent ez a kitüntetés. A Díszokira-
tot bekereteztettem és megkülönböztetett helyen tar-
tom a vitrines szekrényben.

– Hogy éled szürke hétköznapjaidat azóta az iskolában?
– Rengeteg munkával, ami egyre több és nehezebb.

Annak idején úgy gondoltam, hogy ha beletanulok a
szakmába könnyebb lesz minden, de tévedtem. Egyre
kevesebb a pénz amibõl gazdálkodhat az iskola, de egy-

Borók Sándorné Reszelné 
Tótok Mária
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re nagyobbak az elvárások, amiknek nem könnyû meg-
felelni. Mindazonáltal jó érzéssel tölt el, ha eszembe jut
a pillanat, amikor az igazgató úr átadta a kitüntetést.

– Milyen terveid vannak a jövõre nézve?
– 2008 elejétõl elkezdem a nyugdíjas életemet élni,

amit már nagyon vártam. Az igazság az, hogy elfáradtam.
Rengeteg tervem van. Már most járok a „Kattints rá

nagyi!” számítógépes tanfolyamra, ahol az Internet
hasznosságát és szépségét fedezzük fel, és hogy ez így
legyen, otthon is van már Internet-hozzáférésem. Sze-
retnék sok idõt fordítani a kertészkedésre, az olvasás-
ra. Ami kimaradt az elmúlt években az életembõl: bu-
dapesti rendezvényekre járni, utazni, felfedezni Ma-
gyarországot. Ennek érdekében bekapcsolódom a
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület programjaiba.

Ezen kívül sokkal több idõt és gondoskodást tudok
fordítani a szüleimre. A férjem sem volt eddig elké-
nyeztetve, legalábbis a fõzés szempontjából. Sokkal
több figyelmet fordítok majd arra, hogy finoman, de
egészségesen táplálkozzunk.

Mostanában elég sok könyvet olvastam a Feng
Shuival kapcsolatban. Mivel szeretném otthonomban
megteremteni, ezért a pincétõl a padlásig mindent át
kell nézni.

És ami még nagyon fontos, a baráti kapcsolatok fel-
élénkítése, amit már el is kezdtem.

Értékesen és változatosan töltöm majd az idõt.
– Még egyszer gratulálok a kitüntetéshez és kívá-

nom, hogy legyen erõd és egészséged a terveid megva-
lósításához! Köszönöm az interjút!

A 2006–2007-es tanévben kitüntetett diákjaink az érettségi után folytatják tanulmányaikat, s mivel
nehéz velük idõpontot egyeztetni, elektronikus interjút készítettünk mindnyájukkal Sóvári László tanár
úr kérdései alapján.

1.Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád na-
gyobb ösztönzõ erõvel?

Azt hiszem, az elismerés.
De az elismerés nem egy díj-
ban nyilvánul meg, inkább
egy elismerõ mosolyban
vagy biztató szóban. Szeren-
csére ebbõl jó sokat kaptam
a bolyais pályafutásom so-
rán is. 

Nem tudom, hogy van-e olyan ember, akit ösztö-
nöz az elmarasztalás. Persze attól is függ, hogy ho-
gyan marasztalják el az illetõt. Elmarasztalni azt lehet,
aki nem csinál meg valamit idõben, vagy nem úgy
végzi el a munkáját (feladatát), ahogy az elvárható vol-
na. 

Én nem emlékszem, hogy engem elmarasztaltak
volna…jó tanácsot, építõ jellegû kritikát sokat kap-
tam, de sosem éreztem elmarasztalásnak.  

2.Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-

le utáni napokban?
Õszintén szólva fogalmam sincs. Maga a kitüntetés

nem hatott rám „ösztönzõ erõvel”, nem hiszem, hogy
sokat gondolkoztam a kitüntetésrõl. Nem a kitüntetés
a lényeg, hanem az út, amit végigjártam a Bolyaiban,
az a sok kedves ember, a sok példa, amivel találkoz-
tam (és merítettem belõlük!)…ez a legfontosabb.

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

A kitüntetés egy gesztus, egy visszaigazolás, hogy
jó úton jársz. Ha ezt jelenti a „megérdemli”, akkor
igen. 

A kitüntetésekkel általában az a baj, hogy a „leg-
hangosabbak”, a „legfigyelemfelkeltõbbek” kapják,
nem mindig õk a „legjobbak”...

De az biztos, hogy vagy így, vagy úgy tenni kell
azért, hogy valakit egy közösség kitüntessen. Itt nem
a kitüntetésen van a hangsúly, hanem azon, hogy
„tenni kell”, cselekedni, menni, menni (Menni kéne)!

4. Mi minden történt veled azóta?
Hûha! Arról könyvet lehetne írni! 

Alt Petronella

Alt Petronella
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Felvételt nyertem – a szó szoros értelmében nyer-
tem! – az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõis-
kolai karára, gyógypedagógus hallgató vagyok.  Hogy
miért „nyertem”? Nagyon örültem neki, még talán
jobban, mint a pszichológiának örültem volna. Sokat
tanulhatok a tanáraimtól, a diáktársaimtól… sok-sok
példaértékû emberrel hozott össze a sors, aminek iga-
zán örülök.  Az egyik célom, hogy jó gyógypedagógus
legyek, és ezért mindent meg fogok tenni! Boldog va-
gyok és kiegyensúlyozott, ez a legfontosabb!

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Sokat gondolok vissza a Bolyaira.(néha még a
bolyais blúzt is felveszem, ha kicsit rosszabbul ébredek,
az feldob…) És van még egy módszerem a „jobb nap” re-
ményében: mindenkinek „Szép jó reggelt!”-tel köszö-
nök az iskolában. (Lékóné tanárnõ kezdte úgy az emelt
magyar órákat, és akkor egyszercsak minden jobb lett...)

A bolyaiból egy jókora „tarisznyával” az oldalamon
ballagtam el, ami tele volt/van régi és kevésbé régi

szép emlékkel, sokszor kutatok ebben a bizonyos „ta-
risznyában”... többek között ez is segít átvészelni a
szürkének látszó hétköznapokat. 

5+1. Én még egy kérdéssel/kéréssel gyarapítom az
amúgy is hosszúra sikeredett interjút: üzenek a
mostani bolyaisoknak és a volt tanáraimnak.

Kedves mostani bolyaisok! Kérlek titeket, hogy
öregbítsétek a Bolyai hírnevét, és legyetek büszkék ar-
ra, hogy bolyaisok vagytok! Mert akárki akármit
mond, ez fontos és tényleg büszkék lehettek rá! „Csi-
náljatok” diákéletet! Ne rohanjatok haza egybõl  „ta-
nulni” vagy tv-zni, inkább maradjatok bent, beszél-
gessetek, bulizzatok, sportoljatok, nézzetek meg kö-
zösen valami jó filmet, vagy csináljatok akármit
EGYÜTT! Csak a DÖK-öt vigyétek tovább, és érezzé-
tek nagyon jól magatokat azért, hogy Ti is akkora „ta-
risznyával” lépjetek majd ki a kapun, mint én – és még
remélhetõleg sokan mások.

Ezúton is üdvözlöm a volt tanáraimat, és kívánok
nekik sok türelmet és derût erre a tanévre is!

1. Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád na-
gyobb ösztönzõerõvel? 

Mindenképpen az elisme-
rés. A gimnáziumi évek alatt
azt figyeltem meg maga-
mon, hogy az emberi termé-
szeteknek azon szélsõséges
típusához tartozom, akiben
dicséret vagy jutalom hatal-
mas erõket képes felszabadí-

tani, ugyanakkor az elmarasztalás rendkívüli módon
vissza tud vetni. A Bolyaiban is mindig egy-egy elis-
merés lendített tovább egy új cél felé. Ugyanakkor so-
sem tudtam elidõzni egy-egy sikernél, mert mindig új
kihívások akadtak. Az elismerés mindig valamiféle
visszaigazolás, hogy nem hiába dolgozott annyit az
ember. A Bolyai Emlékplakett és Díszokirat valami
ilyesmi volt.

2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-
le utáni napokban? 

Megmondom õszintén nem volt sok idõm arra,

hogy önmagamat ünnepeljem, hiszen nemsokkal a
díjátadó után már nyakig benne voltunk az írásbeli és
szóbeli érettségik gyorsan sodró áradatában. Akkor
még tehát nem is éreztem át teljesen annak a jelentõ-
ségét, hogy én kaptam meg iskolánk egyik legrango-
sabb kitüntetését. Az igazán euforikus hangulat csak
az érettségi megmérettetése után tört ki rajtam, ami-
kor annak sikeressége csak fokozta az iskola elismeré-
sének a jelentõségét. Ekkor azonban már kétoldalú ér-
zések kerítettek hatalmukba, hiszen az öröm a fájdal-
mas búcsú rezignált érzésével vegyült.

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli? 

Sajnos nem mindig van ez így, hiszen számos kül-
sõ tényezõ befolyásolhatja azt, hogy kit ismernek el.
Nem mindig a tudás vagy a teljesítmény alapján döntik
el, hogy ki részesüljön elismerésben, hanem mondjuk
– hogy történelmi példát hozzak – a tekintélyuralmi
rendszereknél a párthûség, a hatalmi tényezõkhöz fû-
zõdõ feltétlen odaadás. Magyarországon ez ma már
gyökeresen megváltozott szerencsére. 

4. Mi minden történt veled azóta? 

Fábián Ádám

Fábián Ádám 
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Mivel maximális pontszámot sikerült elérnem az
érettségin, ezért nem volt kérdéses, hogy felvesznek
engem az általam rendkívül favorizált nemzetközi ta-
nulmányok szakra a Budapesti Corvinus Egyetemre.
Augusztus végén voltam gólyatáborban, ahol nem-
csak leendõ csoporttársaimat ismertem meg, hanem
kollégiumi szobatársaimat is. Az elsõ hetek még legin-
kább az egyetem és Budapest megismerésével teltek
el, szembesülnöm kellett azzal, hogy egy „kicsivel”
(pár száz oldallal) többet kell tanulnom itt. De végig
próbáltam és próbálom korábbi önmagamat megvaló-
sítani, például itt is szoktam elõadásokat tartani, ha
van rá mód. A politikatudomány alapjai szemináriu-
mon például a lengyel rendszerváltást mutattam be,
de ez csak  alapvetés volt egy késõbbi elõadásomhoz,

ahol majd a lengyel pártrendszert elemzem. Jelent-
keztem a Közgazdászba, egyetemünk lapjába is tudó-
sítónak.

5. Szoktál visszagondolni volt iskoládra? Milyen ér-
zésekkel? 

Rengeteget gondolok a Bolyaira. Ha néha összefutok
régi osztálytársakkal vagy évfolyamtársakkal mindig
nosztalgiázunk egy kicsit. A Bolyaihoz nagyrészt szép
emlékek kötõdnek, hiszen nagyon jó osztályközössé-
günk volt, nagyon sok hasznos dolgot tanultunk. Ter-
mészetesen teljesen más érzések kerítenek hatalmukba
akkor, amikor a gimnáziumban tanultak alapján próbá-
lok hozzájárulni a szemináriumokhoz, de a professzor
azt mondja, hogy ez nem így van, vagy nem teljesen így
van, hanem árnyaltabban kell nézni a dolgot.

1. Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád na-
gyobb ösztönzõ erõvel?

Szerencsére kezdettõl fog-
va jó eredményeket értem el.
Talán ez az oka annak, hogy
a gyengébb teljesítmény, az
elmarasztalás ösztönzõbben
hat rám, mint az, ha megdi-
csérnek. Ez persze nem azt
jelenti, hogy nem örülök az

elismerésnek, sõt nagyon jó érzéssel tölt el. De elsõ-
sorban magamnak akarok megfelelni, és ha rossz
eredményt érek el, több motivációt érzek, hogy még
keményebben tanuljak, mint az, ha jól teljesítek.

2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-
le utáni napokban?

Túl sok idõm nem volt ezen gondolkodni, hiszen
pénteken kaptam meg a kitüntetést, másnap volt a
ballagás, a következõ héten pedig kezdõdött az érett-
ségi, így a gondolataim fõleg e körül forogtak. Termé-
szetesen nagyon örültem a díjnak, hiszen ezzel elis-
merték azt a kemény munkát, amit az itt eltöltött 6 év
során végeztem. Még egyszer köszönöm!

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

Remélem hogy igen, mert ha nem, az azt jelentené,
hogy én sem jogosan érdemeltem meg. Szerintem a
kemény munka és a kitartás elõbb-utóbb megfizetõ-
dik. Persze az is elõfordulhat, hogy valakit úgy tüntet-
nek ki, hogy nem érdemli meg. Az ilyet sajnos tudo-
másul kell venni, és még jobban kell teljesíteni, hogy
tényleg az kapjon elismerést, aki megdolgozott érte.

4. Mi minden történt veled azóta?
Hihetetlen gyorsan eltelt ez a pár hónap, szinte ész-

re sem vettem. Sikeresen felvettek a Budapesti
Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing szaká-
ra, így hétfõtõl csütörtökig Pesten vagyok, a hétvégén
pedig itthon. Kezdetben nagyon furcsa volt az új kör-
nyezet, de gyorsan megszoktam, és most már teljesen
természetes számomra, hogy utazni kell, hogy kollégi-
umban lakom, hogy 80 percesek az órák, hogy nincs
folyamatos számonkérés. Nagyon jól érzem magam!

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Életem egyik legmeghatározóbb és legjobb idõsza-
kán vagyok túl. Rengeteg emlék köt az iskolához, sok
jó barátot szereztem, és persze az itt eltöltött 6 évnek
köszönhetem (többek között), hogy az ország egyik
legjobb egyetemén tanulhatok. Nagyon sokat köszön-
hetek a Bolyainak, és mindig jó érzéssel fogok rá visz-
szagondolni.

Farkas Judit

Farkas Judit 
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1. Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád na-
gyobb ösztönzõ erõvel?

Szerintem a fiatal sporto-
lókra egyértelmûen az elis-
merés, és én is így vagyok
ezzel. A dicséret szerintem
mindenkit örömmel tölt el,
és ösztönzõ erõvel hat, és ez
persze nem csak a sportban
igaz. Legyen ez egy jó szó

vagy egy vállveregetés, és ha még ez a „dicséret” egy
kitüntetés is, akkor számomra ez már sokkal több,
mint egyszerû gratuláció. 

2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-
le utáni napokban?  

Igazából rengeteg érzés kavargott bennem. „Kitün-
tetett lettem, ballagok, de elõtte még egy nosztalgikus
vacsi az évfolyammal, aztán jönnek sorba az érettsé-
gik, jaj át kell még néznem az írásbelis tantárgyaimat,
hiányzik a barátom, edzeni nem tudok, mert sérült va-
gyok, pedig akkor megkönnyebbülnék a felszültség-
tõl!” Majd a ballagás napján a sulitól elbúcsúzva, ami-
kor a tanári szoba felé haladtunk le a lépcsõn, ránéz-
tem a dicsõség falra. Feltettem a kérdést magamnak:
„Jujj én is itt fogok mosolyogni a többiek mellett, és
egy évig itt lesz a fényképem?” Csupa jó érzés töltött
el, hogy a Bolyaiban eltöltött négy év alatt a sportered-
ményeimet mindig figyelemmel kísérték, és a tanév
végén díjazták. Végsõ elismerésként pedig én kaphat-
tam a BÖDE-díjat.

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

Igen, ha egy szûkebb közösségre gondolok, mint
például a Bolyai. Viszont a TV-t nézve, vagy újságot
olvasva, már sokszor dühítõ, hogy milyen átlátszó dol-
gok történnek. Sok példa van arra, hogy valaki azért
kap elismerést vagy díjat, mert „ennek, meg annak”
az ismerõse, vagy egyéb más. A lényeg, hogy kevésbé

becsületes döntések is születnek ilyen esetekben.
4. Mi minden történt veled azóta?
A kitüntetés óta? Hát leérettségiztem, aztán sokat

pihentem, szinte a fél nyaramat kitette a jogosítvá-
nyom megszerzése, sokat voltam itthon a családom-
mal, barátokkal. A versenyzés most elõször teljesen
kimaradt a nyaramból a március óta tartó achillesz
sérülésem miatt. (Most már rendbe jövögetek, el-
kezdtem újra futni!) Szeptember óta a Szent István
Egyetem hallgatója vagyok természetvédelmi mér-
nöki szakon. Kollégista lettem, szokom a helyzetet,
hogy nem találkozom minden nap a családommal.
Élvezem a szabadságot, az önálló idõbeosztást, hogy
nem léteznek igazolatlan órák, az új emberek meg-
ismerését, barátok szerzését és persze az egyetemi
bulikat.

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Igen, szoktam. Az elmúlt két hónap alatt sokat
gondoltam a volt osztályomra és az osztályfõnökünk-
re (Gedõcziné tanárnõ). Emellett még nagyon szokat-
lan volt az „egyetemi nagyvilág”, ahogy belecsöppen-
tem. A Bolyiban megszoktam, hogy mindenki ismer
mindenkit, és a tanárainkkal is személyes kapcsola-
tunk van. Ez még most nagyon hiányzik, de lehet
hogy majd itt az egyetemen is kialakul. Persze a Bo-
lyaihoz sok szép emlék fûz, olyan maradandó élmé-
nyek, kapcsolatok, elismerések, rendezvények, tan-
órák, amiket soha sem fogok elfelejteni. Ide tartoznak
a kevésbé szép emlékek, amik szerintem azért kellet-
tek, hogy sokat tanuljunk belõlük, tanítsanak az „élet-
re”! Én ezekre a kevésbé szép emlékekre is szívesen
gondolok, hisz az embernek bármikor adódhat kelle-
metlen szituáció az életében, amit csak akkor tud iga-
zán jól megoldani, ha van tapasztalata! Én ezért val-
lom ezt az elvet: „Mindent két oldalról szemlélj! Ha az
egyik oldala lehúz, a másik fölemel”! Tehát a középis-
kolás éveim megtanítottak a siker és a kudarc megfe-
lelõ kezelésére is!

Koós Diána

Koós Diána 



104

Interjú a kitüntetettjeinkkel

1. Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád na-
gyobb ösztönzõ erõvel?

Mondhatnám, hogy ter-
mészetesen az elismerés, hi-
szen minél több dicséretet
kapok, elismerik az eredmé-
nyeimet, annál inkább törek-
szem arra, hogy még több
ilyen visszajelzést kapjak az
emberektõl. Viszont elõfor-

dul, hogy az elmarasztalás sokkal nagyobb hatással
van rám. Ha egy kicsit „leszidnak”, annál inkább meg
akarom mutatni, hogy én ettõl sokkal jobb vagyok, és
többre vagyok képes. 

2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-
le utáni napokban?

Nagyon boldog voltam és büszke is magamra, mert
visszagondoltam azokra az eredményeimre,amelyek-
kel kiérdemeltem a kitüntetést. Jólesett az iskolától és
az egyesülettõl, hogy „munkám” elismeréseként ne-
kem ítélték ezt a díjat.

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

Azt hiszem, nem. Én úgy vettem észre, néha ké-
sõn kapja meg az ember az elismerést, talán annyi-
ra késõn, hogy már nem is aktuális az elért eredmé-
nye, elvégzett munkája. Persze ez nem minden eset-
ben igaz.

4. Mi minden történt veled azóta?
Nagyon nehéz lenne mindent felsorolni, hiszen

nem tudok megállni egy pillanatra sem, velem mindig
történik valami, zajlik körülöttem az élet. De talán a
legfontosabb az, hogy felvételt nyertem az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Fõiskolai Karának gyógypedagógia szakára. Él-
vezem a fõiskolás életet, a napokban lesz a logopédiai
alkalmassági vizsgám. Közben Salgótarjánban még
mindig tevékenyen részt veszek a Vertich Stúdiószín-
pad munkájában. 

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Meglepõen sokszor gondolok vissza fõleg a volt
osztályomra és az úgymond kedvenc tanáraimra. Ve-
gyes érzések vannak bennem, hiszen történtek jó és
rossz dolgok egyaránt, de szívesen gondolok vissza a
Bolyaira. Így utólag mondhatom, eddigi életem leg-
szebb 4 évét ott töltöttem.

1. Az elismerés vagy az
elmarasztalás hat rád
nagyobb ösztönzõ erõ-
vel?

Az elismerés..., de sze-
rintem ez a legtöbb ember-
nél így van. Ha valamibe be-
levág valaki és dolgozik, ak-
kor az elismerés csak még
nagyobb erõt ad,hisz ezzel
jelzik,hogy megbecsülik a

munkáját. 
2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-

le utáni napokban?

Rengeteg pillanat bevillant a Diákönkormányzattal
kapcsolatban. A sok-sok ember akikkel megismerked-
hettem és nagyon sok jó élmény amivel gazdagabb let-
tem. Sose felejtem el,hogy már elsõs koromban Békés-
csabára mehettünk el osztálytársammal egy DÖK talál-
kozóra…ott nagyon összeszokott kis csapat jött létre.
Akkor került szóba elõször egy iskolaújság szerkeszté-
se, mely meg is valósult. Megrendeztük az elsõ elnök-
választást, részt vettünk egy országos kincskeresõ ver-
senyen, melyen elsõ helyezést értünk el és még sorol-
hatnám... Nagyon örülök,hogy tagja lehettem ennek a
csapatnak!

3. Mit gondolsz , mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

Müller Zsófia

Müller Zsófia

Tóth Edina

Tóth Edina 
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Interjú a kitüntetettjeinkkel

1. Az elismerés vagy az el-
marasztalás hat rád
nagyobb ösztönzõ erõ-
vel?

Az elismerés minden el-
marasztalásnál nagyobb erõ-
vel bír szerintem minden
ember számára. Lendületet,
kedvet és értelmet ad a to-
vábbi munkának, míg az el-
marasztalás elkedvetlenít,

hiszen az eredményt minõsíti, nem a munkát és a
szándékot. Az elismerés megteremti azt a hangulatot,
melyben a továbblépés egyszerûbb és természete-
sebb.

2. Milyen gondolataid támadtak a kitüntetés átvéte-
le utáni napokban?

Jól esett, hogy odafigyeltek rám, értékelték erõfe-
szítéseimet, eddigi munkámat. Megerõsítettek abban,
hogy jó úton járok, s személyiségem építését hasonló
módon kell folytatnom.

3. Mit gondolsz, mindig akkor kapja az ember a ki-
tüntetést, amikor megérdemli?

Annak megítélése, hogy ki mikor érdemli meg a ki-
tüntetést, rendkívül szubjektív. Nagyon sokan úgy ér-

zik, nem kapják meg azt az elismerést, amit megérde-
melnének, talán egész életük során. mások, néha ér-
demtelenül is kaphatnak kívülrõl jövõ kitüntetést. Én
úgy hiszem, hogy az értékes munka és élet kitüntetés
nélkül is beérik, a díjak, kitüntetések pedig talán segít-
hetik ezt a beérést.

4. Mi minden történt veled azóta?
Az érettségi után a Budapesti Mûszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem gépészmérnöki karán, ipari
termék- és formatervezõ szakon folytattam tanulmá-
nyaimat. Az egyetemi élet persze sok változást hozott,
új, izgalmas környezet, emberek vesznek körül. E
mellett persze igyekszem tartani a kapcsolatot volt
bolyais osztálytársaimmal is.

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Volt gimnáziumi éveimbõl természetesen a jó élmé-
nyekre igyekszem visszaemlékezni. Azokra a lehetõsé-
gekre, melyek megmutatták nekem mind a tudomá-
nyok, mind pedig a mûvészetek gazdag tárházát. Válo-
gathattam, kipróbálhattam magam több területen, s
mindebben segítségemre volt néhány lelkes, segítõ-
kész tanárom és diáktársam. Õk erõsítették meg ben-
nem, hogy nemcsak a tudás, az emberség is fontos má-
sok tiszteletének és szeretetének megszerzésében.

Általában..., de sokszor inkább akkor, amikor nem
is számít rá, és ekkor még talán sokkal nagyobb hatás-
sal is van az emberre.

4. Mi minden történt veled azóta?
Felvettek Egerbe, az Eszterházy Károly Fõiskolára,

földrajzszakra,így ott folytatom tovább tanulmányai-
mat,hogy ha minden jól megy egyszer tanár lehessek.

5. Szoktál-e visszagondolni volt iskoládra? Milyen
érzésekkel?

Persze, rengeteget! Eszembe jutnak tanárok,diá-
kok egyaránt. Most már én is mondhatom,hogy a kö-
zépiskola az egyik legszebb idõszak az ember életben.
Sok múlik azon,hogy milyen az osztály… de nekem
nagyon jó osztályom volt. Nemcsak haverokat szerez-
tem,úgy gondolom, örök barátokat is. Így mindig jó
érzésekkel gondolok vissza volt iskolámra.

Ujváry Flóra

Ujváry Flóra 


