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„Tanárnak készültem, …mert magasabb törvények tudását
szomjazom, mint amit az emberek alkottak”

– Egy-egy pedagógiai hely-
zetet elemezve gyakran hal-
lok tõled rövid, ugyanakkor
a probléma lényegét megvilá-
gító, nem feledhetõ megálla-
pításokat. Már a megismer-
kedésünk idején egy keleti
történet jutott róluk eszembe.
„A nevelõ munkája az olyan
kertészéhez hasonlatos, aki
különféle növényeket ápol.
Az egyik növény a tûzõ na-
pot kedveli, a másik a hûvös
árnyékot, az egyik a patak-
partot, a másik a kopár

hegycsúcsot. Ez homokos talajon nõ a legjobban, az
kövér agyagban. Valamennyit a neki megfelelõ módon
kell ápolni, különben soha nem fejlõdnek ki rende-
sen.” Mindig annyi megértéssel és elnézõ türelemmel
beszélsz a gyerekekrõl, hogy számomra soha egyetlen
percig nem volt kétséges, hogy nagyon szereted a mun-
kádat, hogy erre születtél. De mi az, amit különösen
szeretsz benne?

– Szeretem a tantárgyaimat tanítani, versenyekre
felkészíteni a gyerekeket, de én is szívesen járok to-
vábbképzésekre, kirándulásokra a gyerekekkel. Ami-
kor ODK-s tanár voltam az iskolában, sok-sok hétvé-
gén jártam túrázni, barlangászni a diákokkal mind
Magyarországon mind a Magas-Tátrában.

Osztályfõnökként fontos dolognak tartom színház-
ba vinni a tanítványaimat. Hiszen az ott szerzett élmé-
nyek a jelenben is hatnak, de színházhoz, irodalom-
hoz való viszonyukban késõbb is meghatározóak. Vé-
gül is a tanár munkája ilyen apró feladatokból, „moza-
ikokból” áll össze.

– Van egyáltalán valami, amit kevésbé szeretsz?
– Nem szeretem a felesleges adminisztrációt, s nem

mindig szívderítõ dolog a sok-sok dolgozat javítása sem,
de tudom, hogy ez is hozzátartozik a munkámhoz.

– Az elmúlt tanévben az iskola egyik legrangosabb
kitüntetésében részesültél eddigi munkád elismerése-
ként, a tanítványaiddal elért versenyeredményekért. Te

mit tekintesz eddigi pályád
legnagyobb sikerének?

– Erre nem könnyû vála-
szolni, hiszen már azt is ne-
héz megfogalmazni, hogy
miben mérhetõ a siker a pe-
dagógus pályán. Inkább né-
hány olyan dolgot említenék,
amire szívesen emlékszem.

Mindig fontos volt szá-
momra, hogy a gyerekekkel
megszerettessem a tantárgya-
imat. Ez különös nehézséget
a filozófia terén okozott, mert
a tizenéveseknek elég nehéz elsajátítani egy ilyen integ-
ráló tantárgyat, s bizonyos élettapasztalat is kell hozzá,
hogy az itt feltett kérdésekre válaszokat keressenek és
találjanak. Különös ajándék számomra, ha valaki igazán
mélyen érdeklõdik e tantárgy iránt, s egészen rendkívü-
li, ha OKTV-n is indul, s keményen, kitartóan dolgozik
azért, hogy ott sikert érjen el. Ezért is örültem olyan na-
gyon, amikor az elmúlt tanévben Erdõs Bálint 12.D osz-
tályos tanuló bejutott a filozófia OKTV döntõjébe, s ott
9. helyezést ért el.

Más a helyzet a magyar nyelv és irodalom, valamint
a történelem tárgyakkal. Ezek kötelezõ érettségi tár-
gyak, s jobban megfoghatók a diákok számára. A ta-
nárnak is siker a szép érettségi vizsga, a megszerzett
lehetõség, hogy a diákok felsõfokú intézményben
folytathatják tovább tanulmányaikat.

Történelembõl igen sokféle egyéni és csapatver-
seny van, s mindig ösztönöztem õket a részvételre, se-
gítettem a felkészülésben, hiszen nemcsak a tárgy
jobb megértéséhez járul hozzá, hanem tágul a látó-
körük, s szép eredményeket elérve sikerélményhez is
jutnak. Különösen örültem, hogy az EU történetérõl
rendezett vetélkedõn tanítványaim egy háromfõs csa-
pata az országos döntõbe jutott, amelynek jutalma-
ként egy hétre Belgiumba utazhattak.

– Milyen terveid vannak a jövõre?
– Mindenekelõtt szeretném munkámat tisztessége-

sen és eredményesen végezni. Emelt szintû érettségi
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elõkészítõn tanító kollégámmal pedig azt tervezzük,
hogy néhány napos kirándulást szervezünk a törté-
nelmi Magyarország nevezetes helyszíneire, ahol a
magyar történelem sorsdöntõ eseményei zajlottak. Az
a célunk, hogy élõbbé, élményszerûbbé tegyük szá-
mukra a tananyagot.

S ha már egy arab történettel kezdted, én is azzal
fejezem be. Ez a példázat mindannyiunk számára ta-
nulságos lehet. Egy tiszteletre méltó aggastyán egy
napsütötte tisztáson éppen diófát ültet. Az arra járók
megkérdezik tõle: „Ugyan minek ültetsz olyan cseme-

tét, amelynek lombját már nem láthatod, árnyékában
nem hûsölhetsz és gyümölcsébõl nem ehetsz.” Az
öregember feltekintett és azt felelte: „Akik elõttünk
jöttek ültettek, mi pedig szüreteltünk. Most mi ülte-
tünk, hogy majd azok, akik utánunk jönnek, szintén
szüretelhessenek.”

A világ szerencsére mindig változik, új kihívások-
kal kell szembenéznünk nekünk és a diákjainknak is,
de a tanítás mellett az iskolának az is a feladatai közé
tartozik, hogy kétségbevonhatatlan, évezredes értéke-
ket adjon tovább. 

Interjú Kelemenné Berta Máriával

Iskolánk évrõl évre igyek-
szik elismerni a szakterüle-
tükön kimagasló eredménye-
ket elérõ, a napi tanításon túl
is feladatokat vállaló, kezde-
ményezõ, a tanulók számára
új képzési vagy kulturális le-
hetõségeket teremtõ tanáro-
kat. A 2007–2008-as tanév-
ben a német nyelv igényes és
eredményes tanításáért és a
felsõfokú idegenforgalmi
szakmenedzserképzés szer-
vezéséért és beindításáért
Kelemenné Berta Mária ta-

nárnõt részesítette a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat
Kitüntetésben. Ez adta az ötletet, hogy a szakképzés-
ben való napi együttmûködésünk mellett szakítsunk
idõt egy kis beszélgetésre az eddigi éveirõl iskolánk-
ban, és ezen a fórumon is gratuláljunk az elismerés-
hez.

– Néhány évvel ezelõtt változtattál munkakört, sok-
évi külkereskedõi tevékenységet cseréltél föl tanításra.
Hogy érzed magad a tanári pályán?

– Valóban ifjoncnak számítok a tanári pályán,
mindössze 6 éve tanítok. Korábban külkereskedõként
dolgoztam több mint két évtizedig megyénk egyik leg-
nagyobb ipari üzemében. Ez azért érdekes, mert a pá-
lyamódosítás inkább fordított irányban jellemzõ. 

Nagyon szerettem a régi munkámat is, de egy idõ

után a megszokottság mono-
tonná tesz, amikor már nin-
csenek kihívások, és rutin-
ból végezzük a dolgunkat,
azt gondolom, váltanunk
kell, meg kell újulnunk. És
hát volt a két munkában egy
összekötõ kapocs, a nyelvtu-
dás, amely lehetõvé tette,
hogy váltsak. 

Hogy érzem magam a ta-
nári pályán? Voltak nehézsé-
geim az elején. A relatív kö-
tetlenség, amely a katedrára
vonzott, obligon belül már kötöttségek egész sorát je-
lentette. Az órákra készülés, a továbbképzés, a dolgo-
zatjavítás, az egyéni foglalkozás és korrepetálás, az
egyéb iskolai programok sok idõt igényelnek, melyet
kívülrõl másképp szemlél az ember. Néhány év távla-
tából úgy látom, hogy a pedagógus személyiségén
múlik, mennyit és hogyan dolgozik. 

– Hogyan tudod hasznosítani korábbi végzettsége-
det és munkatapasztalatodat?

– Külkereskedelmi végzettségem, ill. a gazdasági
versenyszférában megszerzett munkatapasztalatom
sokat segített a szakképzési évfolyam szervezõmun-
kájában, a felsõfokú szakképzés beindításában. Gaz-
dasági ismeretek nélkül nehéz lenne ezt a munkát el-
látni. Tagozatvezetõként feladatkörömbe tartozik,
vagy korábban tartozott többek között a pályázatírás,

Vincze BélánéKelemenné
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pénzügyi terv készítése, a BGF irányítása mellett a
képzési program elkészítése, hálóterv-összeállítás,
vizsganaptár elkészítése, hogy csak a legfontosabbak-
ról szóljak. Ami pedig a pedagógiai munka részét ille-
ti, nagy hasznát veszem a marketing tantárgy oktatá-
sában, igyekszem az elõadásokat életszerû helyzetek-
kel, gazdaságból kiragadott példákkal illusztrálni.

– Milyen kihívásokat teremt számodra az iskolai
munka?

– Milyen kihívást jelent? A kihívás mindenekelõtt
küzdelmet jelent számomra, szinte naponta megví-
vom a magam kis csatáit, elsõsorban önmagammal,
aztán a diákjaimmal. Amíg ez a küzdelem éget, addig
kihívást jelent számomra a tanítás. Egyébként pedig
megkülönböztetem a pedagógusi munkakört mint
foglalkozást és mint hivatást. A foglalkozás a mun-
kám elvégzését jelenti, a hivatás az egy felelõsségtel-
jesebb, mélyebb tartalmú feladat, amelyben benne
van a nevelés, a személyiségfejlesztés is. És ezen a
ponton kapcsolom vissza a hivatás kérdését a kihí-
váshoz.

– Mit tartasz sikernek, eredménynek eddigi éveid
során?

– Eredménynek tartom, amikor egy diák németóra
után odajön hozzám, és azt mondja, köszönöm tanár-
nõ, mert éppen nyelvvizsgaeredményérõl értesült,
vagy egyszerûen jól érezte magát a nyelvórán, vagy si-
kerélménye volt egy idegennyelvi környezetben.
Olyan jó érzés ilyenkor a mosolygó szemekbe nézni,
és látni, hogy bízik bennem.

A siker számomra elvontabb dolog. Jelenthet elis-
merést, mint a kitüntetés, amit kaptam. Igazán várat-
lanul ért, nagyon jól esett. Az elismerés ösztönzést je-
lent az elkövetkezõ idõszakra, és egyfajta érzést, hogy
talán a munkám nem volt hiábavaló. 

– Folyamatosan képzed magad. Most mit tanulsz?

– Rendkívül érdeklõdõ típus vagyok, szeretem a
nyelveket, az irodalmat, a verseket. A nyelvtanári
végzettséget egész érett korban szereztem meg,
még külkereskedõ idõszakomban, és nem azzal a
céllal, hogy nyelvtanár legyek. Csupán a szakbarba-
rizmus nyelvezete mellett szerettem volna igénye-
sebb nyelvtudást birtokolni az üzleti tárgyalások al-
kalmával. És akkor valahogy rákaptam az élethosz-
szig tartó tanulás ízére. Amikor idejöttem a gimná-
ziumba tanítani, kötelességemnek éreztem az egye-
temi kiegészítõt elvégezni. Most pedig szakfordítói
és tolmács szakon tanulok posztgraduális képzés-
ben. Valami belül azt súgja, hogy nem állok meg
ennél, és késõbb még valamilyen területen tovább
képzem magam. 

– A fiaid is bolyais diákok voltak, s igen sikeresek a
pályájukon. Mit tanácsolsz a mai diákoknak?

– Igen, mindkét fiam itt végzett a gimnáziumban.
Sokat jelentett számunkra ez az iskola, elsõsorban ala-
pot ahhoz, hogy bekerüljenek az egyetemre, kitartsa-
nak ott, majd érdeklõdési körüknek megfelelõen izgal-
mas, kreatív munkát kapjanak. A nagyobbik fiam köz-
gazdász, remek munkahelye van, tevékenysége gyak-
ran köti Brüsszelhez. A kisebbik most az idén végzett
közlekedésmérnök, aki a matematika, fizika alapjait a
Bolyaiban szívta magába. Õ a repülõgépek szerelme-
se, a Malévnél dolgozik.

Példájukon keresztül azt tanácsolom a mai diákok-
nak, hogy érdemes hajtani, hogy legyenek motiváltak,
érjék el kitûzött céljaikat, és hogy innen magasra lehet
törni!

– Köszönöm, hogy megosztottad velünk gondolatai-
dat, hogy bepillanthattunk azokba az érzéseidbe,
gondjaidba és örömeidbe, amelyek a német szavak
vagy a gazdasági folyamatok tanulása során aligha
derülnek ki a diákok számára.
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Egy céltudatos lány

– Melyik iskolába vettek fel?
– A Corvinus Egyetem Tár-

sadalomtudományi Karán az
úgynevezett társadalmi tanul-
mányok szakra vettek fel.

– Van valami különösebb
oka annak, hogy ide jelentkez-
tél? Miért tetszett meg ez az is-
kola, és ez a szak?

– „Taktikus” megfontolás
vezetett: ugyanezen az egye-
temen és ezen a karon akar-
tam bejutni nemzetközi ta-
nulmányokra. Az várható

volt, hogy ott nagyon magas lesz a ponthatár, ezért ezt is
beírtam, hogy végsõ esetben majd innen átjelentkezhes-
sek az elsõ év után. És így is lett. Ide szépen felvettek, a
Corvinuson találtam magam, ahová vágytam.

– Olyan jellegû dolgokat tanulsz, amikre számítottál?
– A társadalmi tanulmányok gyakorlatilag szociológia.

Azt szokták mondani, hogy „nem annyira száraz”. Ez
annyit jelent, hogy több betekintést nyújt más tudomá-
nyokba is, mint az egyszerû szociológia szak. Bár elsõ
évben, azt hiszem, teljesen ugyanazt tanuljuk. Hogy
mennyire tanulom azt, amire számítottam... erre azt kell
mondjam, hogy valójában abszolút azt tanulom, amire
számíthattam volna. Ezt úgy értem, hogy tudtam, hogy
milyen tárgyaim lesznek itt, csak valahogy nem gondol-
tam igazán bele, hogy ezeken belül mit is fogok én tanul-
ni. Tájékozatlan voltam - bár azt hiszem, ez az átlagos.
Szerintem nem sokan tudják pontosan, hogy mi is a szo-
ciológia, amíg bele nem kóstolnak, ha más nem, csak
olyan szinten, hogy belelapoznak egy tankönyvbe, mert
az már sokat elárul. Én nem tettem meg, úgyhogy értek
meglepetések, de „súlyos lelki sérüléseket” azért nem
szenvedtem, sõt, arra is rájöttem, hogy nem fogok átje-
lentkezni innen sehová, inkább egy párhuzamos képzé-
sen gondolkodom.

– Hogy megy a beilleszkedés? Milyen a társaság?
– Nagyon jól érzem magam ezen az egyetemen és az

új társaság(ok)ban is, úgy érzem, sikerült beilleszked-
nem. Azt persze nem állítom, hogy 23 db új barátom lett,
de sok-sok embert megismertem, és szerencsére olyano-

kat is találtam köztük, akik –
különbözõ szempontokból –
hozzám hasonlóak. Igazi ba-
rátságokhoz viszont nyilván
sok idõre van szükség.

– Hogy tetszik a pesti élet?
Hova jártok kikapcsolódni,
szórakozni?

– A pesti életet imádom,
hétrõl hétre jobban élvezem!
Függetlenség, önállóság, (elég
nagy) szabadság – többnyire
azt tudom csinálni, amihez
épp’ kedvem van. Persze ez
nincs így minden suliban, ne-
kem szerencsém van. A város gyönyörû és rengeteg lehe-
tõséget nyújt, kikapcsolódásra is. A Corvinuson aktív kö-
zösség-építés folyik, a csoportommal minden héten egy-
szer elmegyünk valahová, általában „kocsmázni”, de pl.
szerdánként az egyik egyetemi koleszban mindig van
táncos buli is, elõfordul, hogy ott kötünk ki végül. Nekem
a lakótársaimmal is nagy szerencsém van (4 lány, mind
ex-bolyaisok), havonta egyszer-kétszer velük is kimoz-
dulunk, változó, hogy hová.

– Mennyire tudod tartani a kapcsolatot a családoddal
és az itthoni ismerõseiddel?

– Kicsit ellentmondásos, de a családom nagyon elõtér-
be került, mióta felköltöztem. Ami eddig megszokott
volt, már nem mindennapos: jó érzés igazán otthon len-
ni valahol, és most jöttem rá, hogy mekkora szükségem
is van rá. Ezért amikor tehetem, hazajövök. Ilyenkor ta-
lálkozom az itt maradt barátokkal, de egyébként nem is
nagyon mozdulok ki a négy fal közül – itthon tudok fel-
töltõdni. A kapcsolattartással tehát nincs gond, végszük-
ség esetén hétközben úgyis ott a telefon.

– Tudod folytatni az éneklést a Rokolyában?
– A Rokolya már nehezebb ügy. Elméletileg folytatom

az éneklést, gyakorlatilag 2 próbán voltam az idén, akkor
is egy verseny miatt, amire én is el tudtam menni a lá-
nyokkal. Persze nem hagyom abba, de tartok tõle - és
egyelõre úgy is tûnik -, hogy lényegesen kevesebbet tu-
dok majd velük énekelni.

– Melyek a legemlékezetesebb bolyais élményeid?

Puszta Szilvia 
11.A

Baló Emese
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– A legemlékezetesebb bolyais élményeim, húúú... el-
sõnek mindenképp a Diáknap jut eszembe, amit mi
szerveztünk 12.-ben. Ez az, ami közvetlenül kötõdik a
sulihoz – és fantasztikus érzés volt!, akkor éltem át iga-
zán, hogy BOLYAIS vagyok, amikor nekünk tapsolt az
egész diáksereg, miközben mi levonultunk a lépcsõn...
(amin nem sikerült meggyújtani a tûzijátékot... utólag ki-
derült, hogy a rossz végével próbálkoztunk... :D) Egyéb-
ként rengeteg van még - a régi-régi bolyais diskók, az el-
sõ színházlátogatásunk, a vicces órák, a szalagavató -,
gyakorlatilag itt 'nõttem fel', de ezek az emlékek inkább

az osztályhoz kapcsolódnak, nem annyira magához az
iskolához. Nem mintha a Bolyai nem lett volna egy em-
lékezetes hely, sõt! Az igazi „iskoláskorból” és „iskola-
padból” kilépve jöttem rá, hogy itt azért elég jó munkát
végeztek rajtunk. :) Lehet, hogy ezzel nincs mindenki
így, de én biztos, hogy 50 év múlva is örömmel fogok
visszagondolni az itt töltött 4 évemre. Néha még hiány-
zik is az a fajta igazi iskola- és osztályközösség, ami az
egyetemen már nincs többé.

– Köszönöm a beszélgetést!

– Számítottál arra, hogy
megkapod a diákönkormány-
zat díját?

– A kitüntetésben nagyon
reménykedtem, mivel úgy ér-
zem, elég sok mindent megtet-
tem azért,hogy az iskola diák-
jainak minél több élményben
legyen része; volt, amikor ez jól
sikerült,volt, amikor kevésbé!

– Mit tettél, vagy mit kellett
tenned, hogy ezt a kitüntetést
megkaphasd?

– Én a hatosztályos gimná-
ziumot választottam, ezért 6 évig lehettem tagja a DÖK-
nek, amely idõ alatt sok dolgot csináltam, voltam gazdasá-
gis 2 évig, és eközben 2 évig elnökhelyettes is lehettem,
amit persze nagyon szerettem csinálni!!

– Milyen érzés volt, mikor az iskola tanulói, tanárai
elõtt átvetted a díjat?

– A kitüntetést nagyon jó érzés volt átvenni, már csak
azért is, mert ugyanabban az évben anyukám is kapott,
és mert sokszor voltak rossz napok „munkásságom” so-
rán, és ekkor valahol azt éreztem, hogy mégis megérte
csinálni!

– Milyen érzés számodra, hogy a volt iskolád „Büszke-
ségei” között tudhatod magad, s hogy továbbvitted az isko-
la jóhírét?

– Annak még jobban örülök, hogy kint lehetek a Büsz-
keségeink falon, mert valahol mindig is az volt az álmom,
hogy egyszer majd én is ott leszek! Sikerült!

– Jelenleg hol folytatod ta-
nulmányaidat, s mik a terveid
a jövõre nézve?

– Jelenleg a Semmelweis
Egyetem – Egészségtudomá-
nyi Kar – Ápolás és betegellá-
tás szakán tanulok, ahol remé-
lem, egyszer a diplomám vagy
szülésznõi, vagy mentõtiszti
képesítést fog tartalmazni,
ami egyelõre még nagyon
messze van, mert az anatómia
tantárggyal nehezen tudok
megbarátkozni!

– Folytatod-e diákönkor-
mányzati tevékenységedet a felsõoktatásban?

– Szeretném folytatni itt is, amit a Bolyaiban elkezd-
tem, de egyelõre még ismerkedek az iskolával és a környe-
zetemmel, a jövõ félévtõl jelentkezem oda! Az egyetemen
azonban nem diákönkormányzatnak hívják, hanem Hall-
gatói Önkormányzatnak. 

– Végül megkérlek arra, hogy néhány mondatban
üzenj valamit a BJG mostani diákjainak, tanárainak s a
DÖK-ösöknek !

–Az üzenetemmel nem hazudtolom meg magam,
mert csak annyit szeretnék mondani, hogy ha ti nem tesz-
tek meg mindent azért, hogy színesebb legyen a diákélet
az iskolában, akkor azt senki nem fogja helyettetek meg-
tenni,vagyis a segítségetek nélkül biztos nem, és a lehetõ-
ségeket nem szabad kihagyni! Sok sikert hozzá!

Interjú Bogár Bogival…

Somoskõi Soma 
11.B

Bogár Boglárka
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Remélem, senki nem le-
põdött meg az évkönyvet né-
zegetve azon, hogy Erdõs
Bálint is szerepel az interjú-
alanyok listáján! Ne is lepõd-
jünk meg, hiszen az iskola
több díját is elnyerte, a 2008-
as OKTV filozófiaversenyén
kitûnõ országos helyezést
tudhat a magáénak, ami
nem kis dolog, figyelembe
véve, hogy elõtte állt az érett-
ségi, na meg amúgy is elég
jól pengetett mindig is az is-

kolában! Bízom benne, elég oknak találjátok ezt Ti is
arra, hogy feltehessem neki nem túl bizarr, de annál
helytállóbb kérdéseimet.

– Kezdjük napjainkkal! Hol tanulsz jelenleg?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informati-

kai Karának vagyok programtervezõ informatikus
szakos hallgatója már lassan két hónapja. 

– Tanulmányaid mellett jut elég idõd a hobbijaidra
is, esetleg szórakozni?

– Sajnos messze nem annyi, mint amennyit szeret-
nék. Mostanában tervezek bevezetni valami nagyon szi-
gorú idõbeosztást, mert egyszerûen tarthatatlan, hogy
nem tudok összefutni a volt osztálytársakkal, de még az
új csoporttársaimmal is csak ritkán van módunk össze-
röffenni. Azért ha elszabadulok, akkor kapható vagyok
minden társasági programra, ha meg az nincs, kiállításo-
kat járok – van belõlük bõven szerencsére – olvasok,
vagy jó programozóhoz méltóan, a monitor elõtt „koc-
kítom” a fejem (esetleg ilyen és ehhez hasonló agyament
neologizmusokat alkotok a blogomba).

– Õszintén szólva, engem leginkább a Bolyaiban
töltött 6 éved hoz izgalomba. Hogyan tudnád leírni az
osztályközösségedet?

– Ez lehet az a kérdés, amit kötelezõ belerakni egy
ilyen interjúba – mégsem annyira egyszerû válaszolni.
Mindenki azt mondta ránk, hogy szörnyû rossz népek
vagyunk, mi mégis máshogy éreztük. Az igaz, hogy
mind a harmincketten együtt nem sokszor ültünk be
valahová, de voltak jó, összetartó társaságok, és ugyan,

mint mindig, elõfordultak ke-
vésbé társasági lények is,
mégis a volt osztálytársaim
többségében feltétel nélkül
megbízom. Valóban meglát-
szik az a hat év: ennyi idõ
alatt nagyon stabil barátságok
alakulhatnak ki, melyeknek
van esélyük kiállni a gimi utá-
ni szakítópróbákat is.

– Valamilyen módon a su-
liban kialakult az a közhely,
hogy a 6 osztályos képzésben
részt vevõ diákok a legcsinta-
lanabbak. És ugyebár nem
zörög a haraszt, ha nem fújja a szél! Mi volt a legfran-
kóbb szabályszegésetek, amit elkövettek?

– Kettõt és könnyebbet. Annyi volt, hogy felsorolni
sok lenne… Amit örökké fölemlegetünk majd, amikor
az egész (akkor még 7. D) fiúbagázsa bevonult az
igazgatóiba, mert almákkal bombáztuk a mûvház
környékét. Meg persze a hógolyós balhék, a földrajz-
órák legendás hangulata, az ominózus év végi jenga-
játék, az elvaduló gólyaavatók és diáknapok, az érde-
kes dolgozatírások, a botrányos osztálykirándulása-
ink, az alsónemûként váltogatott tanárok, pár nagyon
morbid egyéni akció és még sorolhatnám… De persze
az egész már a gólyatáborban elkezdõdött, kérdezze-
tek csak meg akárkit, aki akkor ott volt…

– Radiátor! Na, eszedbe jutott valami?
– Ne is mondd! Ha tudnád, hányszor akartam és

próbáltam én már azt az újságot föltámasztani… De
egyszerûen komoly tõke, vagy egy nyomdász ismerõs
nélkül elég reménytelen a dolog.

– Áruld el kérlek, hogyan tudtátok elérni, hogy a
menzán Ti mindig kaphattatok repetát?

– Nem kell semmi ördöngõsre gondolni, és még
csak a közgázos kenõpénz-példára sem. A konyhás
nénik is emberek (még ha ezt a diákság el is szokta fe-
lejteni), és ha te is kedvesen mégy oda hozzájuk, ak-
kor õk is kedvesen fognak rád tekinteni. Viszont az
emberek nemcsak azt nem állhatják, ha semmibe ve-
szik õket, de azt se, ha kihasználják.

Platóntól a Radiátorig

Kiss Eszter
11.D

Erdõs Bálint
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– És most kicsit belefurkászom magam jövõbeni
terveidbe, ha nem bánod! Bálint, mi leszel, ha még
nagyobb leszel?

– Felnõtt(ebb). Már, ha megélem. Igazság szerint
még nem tudom. Valószínûleg fontos bevételi forrá-
som lesz a webfejlesztés, amibõl eddig is éltem, élek,
de emellett szeretnék újságírással foglalkozni, nagyon
sokat utazni, lehetõleg úgy, hogy az állam vagy vala-
mi cég állja a cechet; mûvész dolgokat (tipográfia, for-
matervezés, építészet, zene) tanulni, majd letelepedni
valahol, építeni egy király házat (õsi, klasszikus és
modern, kelet és nyugat stílusainak keverésével - nem
lesz könnyû), folytatni a nagy család hagyományát és
békében élni, amíg meg nem halok. Szép álmok. Egy-
elõre egyetem, aztán tavasszal vagy repülök Japánba,
vagy nem…

– Magyarországon képzeled el hátralévõ életedet,
vagy elhagyod majd a süllyedõ hajót?

– Akkor még jó, hogy említettem. Megpályáztam
egy japán egyetemi ösztöndíjat, ha fölvesznek és min-
den jól megy, ott végzem majd el az egyetemet (bár
oda már nem programozónak jelentkeztem). Az,
hogy utána visszajövök-e vagy sem, még nagyon
messze van. Hét év múlva kiderül.

– Te egy igazán mindent látott bolyais vagy! Segíte-
nél nekünk még ott lévõknek, hogyan léphetnénk a Te
általad is kitaposott siker ösvényére, vagy ha nem is
pont oda, egy hasonló csapásra?

– Én, mint mindent látott, sõt sikeres? Most elpirul-
tam. Örülök, ha úgy tûnik, sikeres lettem. A közössé-
gi munka nagyon nem az én világom, de ha valamibe
be lehet kapcsolódni, akkor abba be kell! Érdemes!
Lehet, hogy néhányszor székeket kell pakolni, vagy
hasonló pepecs munkát, de meghozza az eredmé-
nyét. Lásd feljebb a konyhásnénik esetét: Van, akinek
sérti a büszkeségét, hogy köszönjön nekik, de azért a
repeta kéne nekik. Vagy teszel azért, hogy elérd a cé-
lod, és sikeres lehess, vagy nem leszel az! Kivéve, ha
irdatlan nagy szerencséd van. El tudom képzelni,
ahogy most néhány „nagy menõ” ott mosolyog az új-
ság elõtt, hogy ez a senki milyen alapon mond ilyene-
ket?! Tapasztalatból!

– Bálint, köszönöm szépen a válaszaidat, és hogy
áldoztál rám az idõdbõl! A jövõben is kívánok olyan
eredményeket, mint amiket eddig felmutattál! Biztos
vagyok benne, még hallunk Rólad!



– Számítottál arra, hogy
megkapod a BJG kitünteté-
sét?

– Számítottam arra, hogy
kapok valamilyen díjat, hi-
szen a négy év alatt sok jó
eredményt értem el sakk, és
fõleg matematika terén.

– Felsorolnád, mely ered-
ményeidre vagy a legbüsz-
kébb?

– Kilencedikben az Arany
Dániel matematikaverse-
nyen 11-edik lettem, erre

azért vagyok büszke, mert félévben matekból csak 4-
est kaptam, bizonyítani akartam, hogy többre vagyok
képes.

Tizenkettedikben pedig, az érettségi elõtt nem sok-
kal a Bolyai nevet viselõ középiskolák találkozóján tel-
jesítettem jól. Az érettségi miatt fél évig hanyagoltam
a sakkot, az itt megrendezett sakkversenyre pedig sok
jó sakkozó jött. Kezdetben rosszul játszottam, csak
szerencsével sikerült nyernem, a döntõ meccseken
azonban a régi formámat nyújtottam, és megnyertem
a versenyt. Matematikából pedig elõzetes feladatokat
kellett megoldani. Sajnos ezeket egyedül csináltam, de
így is megnyerte a versenyt az „iskola”. A találkozó
elõtt sokan mondták nekem, hogy inkább tanuljak, de
ennek ellenére minden összejött.

– Mit gondolsz, miért vagy ilyen sikeres a sakk te-
rén? Miért pont a sakkot választottad?

– Még általános iskola harmadik osztályában köte-
lezõ volt valamilyen foglalkozást választani, amire el-
járunk. A sakkozást választottam, a többi nem tet-
szett. Ezzel nem tudatosan fejlesztettem a memóriá-
mat és azt a képességemet, hogy a dolgokat összefüg-
géseiben lássam. Egy idõ után már nem azért jártam
ide, mert kötelezõ volt, hanem mert szerettem játsza-
ni. A sakkozás emellett türelmessé és jó matekossá
tett. Középiskolában szinte azonnal megértettem egy-
egy témát, és emlékeztem szinte mindenre belõlük.
Emellett nálam nagyon fontos volt a motiváció.

– Jelenleg is sakkozol?
– Igen sakkozok. Az új

tanév kezdetével csapatot is
váltottam, átigazoltam az is-
kola sakkcsapatába. Erre
azért volt szükség, mert nem
kell órákat utazni a bajnok-
ságokra, és itt erõsebb ellen-
felekkel játszhatok.

– Melyik iskolába jársz, és
mik a terveid a jövõben?

– Az ELTE matematika
szakára járok, jövõre kell el-
döntenem, hogy milyen
irányban képzem tovább ma-
gamat. Még most sem tudom, hogy pontosan mit fo-
gok csinálni, ez elsõsorban az eredményeimtõl függ,
de mindenképpen kutatás vagy oktatás területén sze-
retnék majd dolgozni. Esetleg matematika-fizika tanár
leszek. A matematika alapjai stabilak, nem maradt
már sok bizonyítatlan tétel, elméleti matematikusként
nem lenne sok feladatom, legutóbb Bolyainak sikerült
valami újat alkotnia.

– Végül megkérlek, hogy néhány mondatban üzenj
valamit a BJG diákjainak, tanárainak!

– Tanáraimnak üzenem, hogy a diákok többsége
nem érti meg, hogy az õ javukat szolgálják, azáltal,
hogy néha megnehezítik életüket, legyenek olyan tü-
relmesek a diákjaikkal, mint velem voltak négy éven
át. A diákoknak pedig azt üzenem, hogy ha van cél-
juk, tegyenek meg érte mindent, kilencedikesként én
sem sejtettem, hogy ilyen jó leszek valamiben. A vég-
zõsöknek pedig saját tapasztalataimból azt ajánlom,
hogy a mozgalmas év ellenére tanuljanak, dolgozza-
nak szorgalmasan, mert utólag bánni fogják, hogy
még mennyi mindent megtehettek volna!
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Interjú Simon Tiborral…

Somoskõi Soma 
11.B

Simon Tibor
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– Melyik iskolába vettek
fel?

– Az ELTE Természettu-
dományi Karának földtudo-
mányi alapszakára vettek fel.

– Van valami különösebb
ok, amiért ide jelentkeztél?
Miért tetszett meg neked?

– Igazából a földrajz irán-
ti érdeklõdésem sodort erre a
területre, és az, hogy érde-
keltek a térképek, illetve a
térképészet. Bár mostaná-
ban más szakirányok felé is

elkezdtem tekintgetni, mint például a meteorológia. 
– Kiknek ajánlod ezt a kart és szakirányt?
–Ezt a szakot azoknak ajánlom, akik érdeklõdnek a

természet szépségei iránt és kíváncsiak arra, hogy mi
miért zajlik környezetünkben. Valamint azoknak,
akik nem zárkóznak el a reáltudományok elõl, emel-
lett készek arra, hogy logikusan megértsék a különfé-
le természeti folyamatokat. Továbbá azoknak is aján-
lom, akik a jövõben egy értékes diplomát szeretné-
nek.

– Olyan jellegû dolgokat tanulsz, amikre számítottál?
– Igen. Azt kell, hogy mondjam, nem csalódtam.
– Hogy megy a beilleszkedés? Milyen a társaság? 
– A társaság szuper. Sok jófej emberrel ismerked-

tem meg. A szaktársaimat még nem ismerem teljesen,
de ez pár hónap alatt lehetetlen. Viszont egyre több az
ismerõsöm és vannak hozzám közelálló emberek,
akikkel a szabadidõmben is találkozom. 

A beilleszkedés azonban nem ment könnyen. Fur-
csa volt a teljesen új környezet, és a merõben más
életforma. Nem hasonlítható össze a középiskolával.
Az ember szinte csak magára és az ismerõseire szá-
míthat.

– Mivel töltöd a szabadidõdet?
– A szabadidõs lehetõségeknek nem vagyunk hiá-

nyában, de mindenre nem jut idõ.
Ha van szabadidõm, akkor elmegyek futni, úszni

vagy kondizni a barátommal, esetleg filmet nézek, ze-

nét hallgatok, beszélgetek a
lakótársaimmal. Szerdán-
ként járok a Dósa Kata ve-
zette kórusba az Eötvös Kol-
légiumba. A bulizás eddig
többnyire kimaradt az éle-
tembõl, bár szórakozás terén
is sok a lehetõség Pesten.

– Mennyire tudod tartani
a kapcsolatot a családoddal
és az itthoni ismerõseiddel?

– A szüleimmel szinte
minden nap beszélek, és hét-
végénként hazajárok. A volt
osztálytársak közül sokak-
kal minden héten találkozom. Van, akivel egy épület-
ben van órám, így hetente esetleg többször is összefu-
tunk. Viszont néhány korábbi osztálytársamat az
érettségi óta nem láttam.

– Melyek a legemlékezetesebb bolyais élményeid?
– Az osztálykirándulások, a sportnapok, a futó- és

atlétikaversenyek, a Bolyai körök, a gólyaavató, az év-
nyitók, évzárók, és természetesen a kiállítás-megnyi-
tók. És persze a tavalyi földrajz OKTV.

– Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánunk
neked a jövõben!

A természet kutatója

Puszta Szilvia 
11.A

Varga Balázs
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– Véget értek számodra is
a gimnáziumi évek. Most hol
folytatod a tanulmányaidat?

– Jelenleg nem tanulok is-
kolában, ami sokaknak meg-
lepetést okozott és okoz
most is. A felvételi jelentke-
zési lap beadása elõtt ugyan-
is arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy egy évet kiha-
gyok, mielõtt a felsõoktatás-
ba jelentkeznék. Nem volt
könnyû döntés; hosszas
gondolkodás, mérlegelés

után hoztam meg. 
– El is hiszem, hogy sokakat megdöbbentett, fõleg a

te esetedben. De miért döntöttél így?
– Hogy érthetõ legyen, kezdjük ott, hogy én ma-

gyar nyelv és irodalomból szándékoztam emelt szintû
érettségit tenni. Ugyanakkor érlelõdött bennem, hogy
humán végzettséggel igen nehéz elhelyezkedni (ezzel
most senkit sem kívánok kiábrándítani, csupán a sa-
ját szemszögembõl mondom ezt). Emellett pedig na-
gyon régóta vonzódom a repülés világához. Márpedig
ha a késõbbiekben a repülés terén szeretnék munkát
keresni, ahhoz reálvégzettség szükséges. Így döntöt-
tem: leérettségizek magyarból, s kihagyok egy évet,
ami alatt felkészülök fizikából, és emelt szintû érettsé-
git kívánok tenni. Valamint tanulok idegen nyelvet, és
a sporttal is többet akarok foglalkozni.

– Mivel telnek a napjaid?
– A napjaim sajnos eddig nem igazán úgy teltek,

ahogyan elterveztem. Hogy pontosabban fogalmaz-
zak: egy afféle mélyponton voltam a szeptemberi-ok-
tóberi idõszakban. Ugyanis különféle teendõim miatt
a tanulásra nem nagyon szakítottam idõt. Azt sem
mondanám, hogy nem csináltam semmit, hiszen elég-
gé elfoglalt vagyok, az idõmet azonban nem jól osztot-
tam be. Most, november elején vagyok ott, hogy meg-
próbálok kilábalni ebbõl a gödörbõl és teljes erõvel
megvalósítani azt, amit elképzeltem. Szorít most már
az idõ is, valamint csak így tehetem jóvá azt, hogy el-
pazaroltam több hónapot ebbõl az értékes egy évbõl. 

– Akkor kemény évnek né-
zel elébe… 

– Igen, bár kíváncsi va-
gyok, hogy mit tudok megva-
lósítani az elképzeléseimbõl,
másrészt mennyire fogok
megváltozni addig: azaz lesz-
e – s ha igen, milyen – hatás-
sal rám ez az egy év. Hiszen
ez jelentheti az autodidakta
tanulásnak egy olyan válto-
zatát, amiben igen nagy mér-
tékû pozitív változáson megy
az ember keresztül. A visszá-
jára is fordulhat azonban a
dolog: az ember magába zárkózik, minden napja szin-
te ugyanolyan átlagos és szürke lesz, elveszti céljait és
csak egyszerû, jellegtelen dolgok motiválják. Szívbõl
remélem, hogy lesz elég hitem, erõm és akaratom,
hogy az elõbbit sikerüljön véghez vinnem, s nyugodt
lelkiismerettel mondhatom majd magamnak: jó dön-
tést hoztam, s megtettem, ami tõlem tellett.

– És várod már a nagybetûs egyetemi éveket, amirõl
sokan úgy tartják, hogy az ember legszebb idõszaka? 

– Természetesen várom, s kíváncsi vagyok, hogyan
alakul az életem akkor. Azonban ez még számomra
messzi van, s komolyabban nem is foglalkozom e
gondolattal. Inkább most az a fontos, hogy bejussak a
felsõoktatásba. Ha már ott leszek, akkor majd el kezd-
hetek gondolkozni azon is, hogy ott hogyan tovább.

– És azt már konkrétan tudod, hogy jövõre hová fel-
vételizel?

– Eredetileg a Nyíregyházi Fõiskola volt a terv, de
most ez elég valószínûtlennek látszik. Ugyanis ott piló-
tákat képeznek, márpedig a szemem miatt alapból nem
lennék alkalmas pilótának, ráadásul kemény fizikai fel-
készülést igényel. Bár nincsenek lehetetlenek, hiszem,
hogy az ember nagyon sok mindenre képes, ha igazán
akarja. Tehát: megteszek mindent, ami tõlem telik, s jö-
võre meglátom, hogy megpróbálom-e. Mindenesetre
másik tervem a BME közlekedésmérnöki szaka. Ugyan-
akkor az emelt magyar érettségimmel is szeretnék je-
lentkezni valahová, de az még nincs eldöntve, hová.

Vincze Tomival beszélgettem

Dupák Anna 
11.A

Vincze Tamás



– Szóval akkor a humán irány is talonban van még?
– Igen, mert egy bizonyos fokú humán, vagy hogy

úgy mondjam, mûvészeti irányú érdeklõdés mindig is
volt bennem. Az irodalmat mindig is szerettem, azt hi-
szem, ez az a tantárgy, ami képes igazán emberré for-
málni a diákokat. És erre manapság nagyon nagy
szükség van.

– És milyen érzésekkel gondolsz vissza az érettségi-
re? Ez nagyon érdekelne, mert nem egy embertõl hal-
lottam, hogy utána már egy nagy bulinak tûnik az
egész. Nem tudom...engem azért nyomaszt még a gon-
dolata...

– Ez természetes. Hiszen az érettségi egy forduló-
pont az ember életében, és nem is gond, ha izgul mi-
atta, és nagy eseménynek tekinti. Ez ugyanis a jobb
teljesítményre ösztönöz. De amikor az érettségit írja
az ember, a feladatok és a kérdések típusai nem lesz-
nek idegenek, és rájön, hogy ilyeneket már mind ol-
dottak meg korábban, csak most koncentráltabban
kérnek mindent. Én sem hittem el, hogy amikor túl le-
szek rajta, akkor csodálkozni fogok, hogy ennyi volt,
aztán mégis szembesültem ezzel az érzéssel én is.
Szinte kételkedtem, hogy  „Tényleg, nekem már meg-
van az érettségim? És ennyi volt? Már túl is vagyok raj-
ta?” Igen, ennyi volt. Megcsinálható. Szóval félni feles-
leges, izgulni lehet, tanulni viszont kell.

– Mivel itthon maradtál, gondolom, a kapcsolattar-
tás nem okoz gondot.

– Ellenkezõleg. Ugyanis ha a volt osztálytársaimra
gondolok, akkor az a helyzet áll fenn, hogy alig vagy
szinte nem is találkozom velük. Hiszen hétköznap
mindenki fõiskolán vagy egyetemen van, hétvégén pe-
dig nem igazán szoktunk találkozni. Természetszerû-
leg a családomtól és az itthoni barátaimtól viszont így
nem szakadtam el napokra, ami egy nagyon jó oldala
ennek.

– Igen, valóban. De mégis, nem irigyled õket? Akik
már elmentek és bekerültek ebbe a teljesen más életfor-
mába? 

– Inkább ez motivál. Korábban a gimiben is amo-
lyan éjjeli bagoly voltam - ez annyit tesz, hogy délután
sosem tudtam elkezdeni tanulni, csak este, valamint
éjjel tanultam. Tehát az egy különös löketet adott,
hogy én akkor tanulok, mikor más már valószínûleg
alszik. Most nem ez a helyzet áll fenn, hiszen minden-
ki tanul valahol, én pedig itthon vagyok, de ez a „kü-
lön út-jelenség” ismét erõt ad. Mindig is nagy motivá-

ciót jelentett, ha egy másik úton kellett bizonyítanom.
– Szóval szeretsz más utakon járni, kicsit eltérni a

megszokottól? 
– Nem kiríni szeretek, sõt, a feltûnõsködést kifeje-

zetten ellenzem. Nagyon tud motiválni azonban, ha
megmutathatom, hogy ezt másképp is lehet, például
így.

– A mérnökin is biztos hasznos ez a fajta látás-
mód…

– Elõször oda be kell jutnom. De ha sikerül, akkor
remélem, tudom majd kamatoztatni.

– A Bolyai épületét milyen gyakran látogatod mos-
tanság?

– Az elmúlt két hónapban azt hiszem, 3-szor vol-
tam bent, de a közeljövõben megpróbálok majd több-
ször bejárni.

– És ilyenkor kiket keresel fel?
– Azokat a barátokat, akik még a Bolyai padjait

koptatják, valamint volt tanáraimat. Jó érzés újra talál-
kozni sokukkal, tanárral s diákkal egyaránt, s megbe-
szélni, kivel mi történt, hogy van, milyen az élet a Bo-
lyaiban, stb.

– Milyen érzésekkel vetted át a kitüntetést? Számí-
tottál rá?

– Az igazat megvallva nem. Ugyanis a jegyeim alap-
ján még nem gondoltam hogy kitüntetést kapok, ami
érthetõ is, hiszen nem a kitûnõ év végi eredmény mi-
att adják ezt a kitüntetést. Az indoklásban áll, hogy
„...és az iskola közösségéért végzett munkájáért”. Eb-
ben benne lehet színjátszós tevékenységem, mûso-
rokban való szereplés, stb. Ezt nem kívánom részle-
tezni, magamat fényezni pedig fõképp nem szeret-
ném. Mindenesetre természetesen örültem neki,  és
nagyon megtisztelõ volt megkapni ezt a kitüntetést.

– Kemény 4 évet húztál le a Bolyai falai között. Ho-
gyan gondolsz vissza rá?

– Ha igazán tömören akarnék válaszolni, azt mon-
danám: tulajdonképpen eddigi életem legszebb évei
kötõdnek a Bolyaihoz; a barátaim, akik nagyon fonto-
sak az életemben, még ha most nem is tudunk gyak-
ran találkozni; a volt tanáraim, akik nem csupán a tan-
anyagot tanították meg, hanem emberré is formáltak;
és az iskolai rendezvények, a kirándulások, utazások,
az elõadások emlékei, melyek életem legszebb pillana-
tait foglalják magukba. 

– Köszönöm az interjút! Tomi, remélem minden ál-
modat sikerül megvalósítani!
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