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Interjú a kitüntetettjeinkkel

�Véletlenül kerültem a Bolyaiba�
Interjú Kiss Ernõné tanárnõvel

Kiss Ernõné tanárnõ, is-
kolánk nevelési igazgatóhe-
lyettese az elmúlt tanévben
igen rangos kitüntetésben
részesült, eddigi munkája el-
ismeréseképpen kapta meg
az Arany Katedra Emlékpla-
kettet.

Ennek �ürügyén� készí-
tetten vele interjút, (tettem
fel neki néhány kérdést).

� Hogyan kerültél éppen
ide a Bolyai Gimnáziumba?

� Tulajdonképpen vélet-
lenül, pásztói születésû vagyok és az egyetem (JATE
BTK 1976) elvégzése után szerettem volna olyan mun-
kahelyet, hogy közel legyek a szüleimhez; körülnéz-
tem hát a környéken. Elmentem Salgótarjánba, a Bo-
lyaiba, kiderült, szükség van angol-orosz szakos ta-
nárra, és így lett ez az elsõ és egyetlen munkahelyem
a mai napig.

� Jó néhány éve vagy már a tanári pályán. Sokféle
feladatot láttál el, dolgoztál néhány beosztásban. Ha
visszatekintesz, kire, mikre emlékszel a legszíveseb-
ben, ami a legszebb élményt jelentette számodra eddi-
gi pályád során?

� 33 éve vagyok itt az iskolában, és valóban sokfé-
le beosztásban dolgoztam; kezdetben mind két szako-
mat tanítottam, majd ez egyre inkább az angol felé
�tolódott� el, illetve az orosz tanítás megszûnt az isko-
lában.

Angolból sokféle kísérletben vettem részt � kiemelt
feladat volt új és új kísérletekkel, formációkkal igye-
keztünk jobban, eredményesebben tanítani a nyelvet.
Ilyen volt pld. az úgynevezett tömbösített módszer,
melyben 6 héten át csak az egyik nyelvet tanítottuk,
majd ugyanilyen projekt alapján a másikat. Vezettem
speciális tagozatos csoportokat, haladó szinten tanuló
osztályokat, voltam angol munkaközösség vezetõ,
megyei szaktanácsadó illetve szakértõ, részt vettem
az orosz nyelvi tanárok számára szervezett átképzés-
ben, sok mostani kollégám is tanítványom volt, ezen

kívül voltam érettségi elnök
és a kétszintû érettségi beve-
zetése után emelt szintû bi-
zottságban is vállaltam fel-
adatot, vizsgáztatást.

Az iskolában 9 éve folyik
két tanítási nyelvû képzés,
ebben is részt veszek a kez-
detek óta.

A konkrét szakmai mun-
kán túl számos tapasztalat-
cserén, továbbképzésen vol-
tam, és szinte mindig tanul-
tam valami újat, mást, sok jó
példát láttam és igyekeztem ezeket átvenni illetve al-
kalmazni a munkám során.

Négyszer voltam osztályfõnök, és fergeteges él-
mény volt, amikor az egyik osztályommal diáknapot
rendeztünk; a középkori lovagkort idézve szerveztük
meg a hagyományos rendezvényt; a mai napig szíve-
sen emlékszem a hangulatára.

Az osztályfõnöki munkámban egyéb szép dolgok-
ra is szívesen emlékszem:

� az egyik osztályban azt helyeztem a nevelõmun-
kám középpontjába, hogy az önzetlen segítségnyúj-
tás, az egymás jobb megismerése mennyire fontos az
ember számára.

� egy másik �apróság�; mindig szoktam adni házi
feladatot, ezt a tanulók megszokták és egyszer egy
osztályomban az óra végén elfelejtettem feladni, és
amikor mentem ki a terembõl a gyerekek utánam �ki-
abáltak�, hogy nincs házi feladat, megtorpantam, és
azt válaszoltam, hogy most az egyszer tényleg nincs.

� Hogyan látod nevelõként illetve szaktanárként a
nyelvoktatás helyzetét napjainkban? Mennyit változ-
tak a lehetõségek (módszerek) az elmúlt évtizedek so-
rán?

� Nagy fejlõdésen ment át az angol oktatás. Sokat
emelkedett a színvonala, úgy érzem ehhez én magam
is hozzájárultam; szerencsésnek érzem magam olyan
iskolában, ahol négy igazgató vezetése alatt voltam, és
mindig lehetett új ötleteket újításokat megvalósítani.

Árpád SándorKiss Ernõné
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Jelentõs fejlõdés tapasztalható az elmúlt évtizedek
során, jobbak lettek a személyi és tárgyi feltételek egy-
aránt.

Nagymértékben változott az idegen nyelv tanulá-
sához való viszony, a mai fiatalok jobban motiváltak
abban, hogy jó szinten sajátítsák el a nyelvet.

Az elmúlt idõszak engem is megváltoztatott, hiszen
új kihívásoknak kell megfelelni folyamatosan, ki lehet
itt emelni a két tanítási nyelvû képzést, amelyben a ta-
nulók imponáló, használható nyelvtudást szereznek.
Két dolgot szeretnék még hangsúlyozni: igen fontos-
nak tartom a folyamatos továbbképzést, információ-
szerzést, tájékozódást az új lehetõségek felõl, ezt a tö-
rekvésemet mindig támogatta az iskolavezetés.

Rendszeresen olvasok angolul, fõleg regényeket,
és ez nagymértékben segít napi szinten tartani a nyel-
vi tudást, hogy állandóan a toppon legyek. 

� Mit jelent számodra az évek óta rendszeresen
megrendezett angliai nyelvi tábor (�angliai út�); ta-
pasztalatod szerint mennyire lehet hasznos, élmény-
szerû a tanulók számára?

� Már a 90-es évek elején szerveztünk ilyen utakat;
szerettük volna, ha anyanyelvi környezetben is kipró-
bálhatják tudásukat tanulóink; ez kezdetben kurió-
zumnak számított. A két tanítási nyelvû képzésnek ez
szerves része és ezért is szorgalmazzuk, szervezzük,
hogy diákjaink kijussanak angol nyelvi területre. Ösz-
szességében nagyon hasznosak ezek az utak. Angliá-
ban a gyerekek családoknál laknak, így nem csak a
nyelvi tudásukat tökéletesíthetik, hanem megismer-
hetik, megtapasztalhatják egy másik nép kultúráját,
szokásait, életmódját. Iskolába is járnak, ahol a kom-
munikációra és szerepjátékokra helyezik a hangsúlyt
a tanárok, aktivizálják a tudást, a nyelvi ismereteket,
így fejlõdik a tanulók beszédértése, beszédkészsége
és szókincse; a felszabadultság erõsödik, a �bátorság�,
hogy merjen megszólalni sokféle élethelyzetben.

Örülök, hogy a szülõk is partnerek ebben, hiszen
ezek az utak komoly anyagi áldozattal is járnak; fon-
tos, hogy jó célra áldoznak.

Új keletû, pár éve kezdõdött az amerikai cserekap-
csolat; egy chicagói gimnázium diákjait fogadjuk, és a
mi tanulóink pedig a cserepartnereknél vendégesked-
nek. Ez a lehetõség egyedülálló olyan szempontból is,
hogy hivatalosan nincs még egy ilyen Magyarorszá-
gon; ennek a kapcsolatnak az elindításában, kimun-
kálásában is részt veszek a kezdetektõl.

� Magánéletedben mi jelent jó kikapcsolódást, ha
úgy érzed, szükséged van rá? Van-e valami sajátos
hobbyd?

� A szellemi munka végzése után a legkedveltebb
kikapcsolódásom ("hobbym") a kertészkedés (csalá-
di házban lakunk); nagyon sokféle virágom van, ezek
különbözõ idõben nyílnak, így szinte mindig virágzik
a kert; a kerti munka közben sokszor támadnak jó
gondolataim, ötletek; hogy mit lehetne a �fõmunká-
ban� jól vagy még jobban csinálni; másrészt teljesen
megnyugtat, és természetesen nagyon egészséges is
kint lenni a szabad levegõn.

Büszke is vagyok a kertemre, elõfordul, hogy szá-
momra idegen emberek is megdicsértek, bár csak egy
pillantást vetnek rá a ház elõtt elmenõ buszról.

A másik hobbym az olvasás - olyankor szoktam el-
mélyülni egy-egy angol nyelvû regénybe, amikor kint
rossz idõ van, és nem lehet a kertben dolgozni.

� Úgy tudom jártál olyan országokban (helyeken),
ahová az �átlagember� ritkán jut(hatott) el; volt-e
ilyen helyen valami különleges élményed (�story�)?

� Igen. Visszagondolva még az egyetemi diákévek-
re orosz szakosként fél évet Moszkvában töltöttem
részképzésen. Innen jutottam el Közép-Ázsiába. Fe-
lejthetetlen élmény volt látni Üzbegisztánban, két ré-
gi város Szamarkand és Buhara jellegzetes iszlám épí-
tészeti mûemlékeit.

Még a hetvenes években � amikor ez ritkaságnak
számított, angol szakom és tudásom révén sok euró-
pai országban jártam, táborokban, konferenciákon
vettem részt.

Érdekes élményt jelentett számomra, hogy 1989-
ben Soros-ösztöndíjjal az USA-ban tölthettem öt és fél
hetet; Amerikában jó érzés volt magyarnak lenni, az-
zal vívtuk ki a helyiek megbecsülését - ahogy õk
mondták: jól tudunk angolul. Még a 80-as években 10
napot tölthettem Japánban, ami igazán különleges él-
mény volt; látni a miénktõl eltérõ mentalitást, tiszta-
ságot, tiszteletet, iskolát.

Itt éltem át egy különleges �storyt�. Egy öttagú kül-
döttséggel jártuk az országot, és egyszer vacsorameg-
hívást kaptunk vendéglátóinktól. A vacsora után elbú-
csúzva a házigazdáktól, mindenkitõl udvariasan, ke-
zet fogva, meghajolva váltak el; én viszont egyedüli-
ként egy puszit is kaptam, ami elég szokatlan volt; ér-
dekes volt a magyarázat: én voltam az egyetlen házas-
ságban élõ, családos vendég, és ez a gesztus ennek az
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elismerését és külön figyelmességet fejezett ki, hiszen
Japánban igen nagy tiszteletben tartják a családot, és
rendkívül fontosak a családi hagyományok.

� Kialakult-e vagy megfogalmazódott-e benned, ta-
pasztalataid illetve mentalitásod alapján egyfajta hit-
vallás (�Credo�), a tanári pályával (�hivatással�) kap-
csolatban?

� Úgy gondolom, hogy mindig magas mércét állí-
tottam magam és a tanítványaim elé, próbáltam(lom)
magam állandóan �fejleszteni�, �tovább képezni�, ami
nem könnyû.

Úgy érzem, hogy a szakmát (nyelvtanítás, nyelvtu-
dás) magas szinten tudom mûvelni, ami állandó mun-
ka eredménye lehet csak.

Sok szép sikert értem el tanítványaimmal, akik jól
megtanulták a nyelvet, kemény, kitartó munka gyü-
mölcseként. Meg kell tanulni, tanítani, hogy a siker-
hez göröngyös út vezet, de a cél elérhetõ.

Fontos azoknak az embereknek, kollégáknak a
hozzáállása, segítsége, akikkel együtt dolgozok.

Elengedhetetlennek tartom a szülõkkel való
együttmûködést, ez igazgatóhelyettesi beosztásomnál
fogva is feladatom.

Véleményem szerint a mai világban az iskola csak
úgy lehet eredményes és hatékony, ha a �fõ partne-
rek� tanárok, szülõk is mindenben együttmûködnek a
közös cél, a gyerekek érdekében.

Az eredményes munkához, tanításhoz három fõ
dolog kell: a tanár, a diákok és a megfelelõ óraszám.
Fontos hogy a tanár és a gyerek egy �hullámhosszon�
legyen; és ha ezek a feltételek adottak, akkor sikeres a
nyelvtanulás. 

Nélkülözhetetlen a gyerekek iránti empátia; lehet
rossz napja, bármilyen baja, és ezt a tanárnak el kell
fogadnia, meg kell értenie.

Nagyon fontos az órán a jó hangulat, a derû, a hu-
mor.

� Köszönöm a beszélgetést és a munkához további
jó egészséget és sikereket kívánok, a magam és min-
den kolléga nevében!

�Számomra ez az iskola alma mater��
BAJNÓCZI ÉVA az anyaság örömeirõl, a rendezés kulisszatitkairól, 

versenyeredményekrõl szerényen, illetve arról, 
milyen volt az õ diákságának idején bolyaisnak lenni

� Ennek a tanévnek az in-
dulásakor értesültünk arról,
hogy � mindannyiunk nagy
örömére � anyai örömök elé
nézel. Mennyiben fogja ez
megváltoztatni eddigi meg-
szokott életedet? Van-e kiala-
kult elképzelésed az anya-
szereprõl, vagy inkább az ad
hoc megoldások híve vagy?
Majd ahogy az élet hozza!

Szerinted posztmodern vi-
lágunk hogy tudja össze-
egyeztetni az anyaszerepet

az élet egyéb kihívásaival: karrierrel, a tárgyak iránti �
néha már-már beteges � vággyal, az önmegvalósítás-
sal? Egyáltalán lehet ezeket egyeztetni?

� Nyilván teljesen meg fog változni az életem, ha
megszületik baba. Most hosszú évekig õ lesz elõtér-

ben, a gyermekgondozás na-
pi 24 órás feladat. Sajnálom,
hogy én már csak két évig le-
hetek otthon vele, szívesen
maradtam volna háromig.
Szerencsére mostanában jó
példákat látok magam elõtt
gyermeknevelés terén, eze-
ket szeretném követni. Nem
akarok idejekorán fejlesztõ
foglalkozásokra, nyelvórákra
járó idegroncsot csinálni a
gyerekembõl, legfontosabb
szerintem a szeretetteljes,
harmonikus környezet kialakítása, ahol védve érezhe-
ti magát a kicsi. Sokat szeretnék vele foglakozni, be-
szélni hozzá, játszani vele, ugyanígy a párom is. So-
sem voltam karrierista, pénzsóvár, így nem okozott
törést, hogy most egy idõre fel kell hagynom a mun-

Sóvári LászlóBajnóczi Éva
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kámmal. Régóta vártunk már erre a gyermekre, sem-
mi más nem számít, csak az, hogy egészséges és bol-
dog legyen õ is, mi is.

� Azért is kérdeztem mindezt, mert a Fónad Éva ta-
nárnõvel együtt rendezett idei jelvényavató irodalmi
mûsorotok a maga módján � a humor, az irónia, a
szatíra eszközeivel � egyfajta választ adott ezekre a
kérdésekre. Mûsorrendezéseid arról árulkodnak, hogy
munkádnak ezt a részét is szereted. Vagy tévednék?
Mik ennek a munkának az örömei és nehézségei? Be-
avatnád a mûsorkészítés titkaiba egy kicsit az Év-
könyv olvasóit?

� Mûsort készíteni mindig fárasztó, kissé idegté-
põ munka, össze kell állítani a forgatókönyvet, sze-
replõket keresni, próbálni, mellette megszervezni az
egész ünnepség menetét. Természetesen mindig
akadnak gondok, alig lehet egyeztetni a próbák idõ-
pontját, nem érnek rá vagy megbetegszenek a sze-
replõk, esetleg a rendezõk közül valamelyik, hiá-
nyosak a technikai feltételek, stb. Mostanában vi-
szont, hogy már van egy kis tapasztalatom, többnyi-
re sikerül megfelelõ anyagokat találni, jól tudunk
együttmûködni a mûsorkészítõ társammal, már kez-
dem élvezni is ezeket a feladatokat. Nem vagyok
megáldva rendezõi vénával, csak próbálkozom ki-
hozni a legjobbat a szövegbõl, a gyerekekbõl. Sze-
rencsére mindig akadnak tehetséges, lelkes színját-
szók, akik vállalkoznak arra, hogy kiálljanak a szín-
padra több száz ember elé szerepelni, ami nem kis
teljesítmény. Velük és a kollégámmal többnyire sike-
rült elfogadható mûsorokat összehozni. A legna-
gyobb falat számomra a modern Rómeó és Júlia
színpadra állítása volt az iskola Comenius-projektje
keretében. Addig mindig más kollégával együttmû-
ködve dolgoztam, most is sokat segített Kancsulik
tanárnõ a próbákon, végül azonban nekem kellett
kiutazni Lengyelországba a csoporttal, és az ottani
színházi körülményekhez alkalmazkodva színpadra
állítani a darabot. Kicsit belerokkantam, de a gyere-
kek végül sikerre vitték az elõadást, ez kárpótolt
mindenért. Még a lengyel kollégák is azt mondták,
hogy a miénk tetszett nekik legjobban.

� Te az iskola tanári karának azon népes csapatá-
ba tartozol, akik középiskolás korukban is bolyaisok
voltak. Tudom, más szemszög a diák és a tanár 
perspektívája, mégis: mennyit változott az iskola di-
ákkorod óta akár pozitív, akár negatív irányba?

� A technikai fejlõdés természetesen a Bolyaiban is
nyomot hagyott. Nagyban megkönnyítik a munkán-
kat a számítógépek, a fénymásolók, a magnók, kame-
rák � már persze, ha mûködnek. A tanár-diák viszony
szerintem mostanában kevésbé személyes, kevesebb
az egymás iránti tisztelet, az odafigyelés. Persze az én
diákkoromban is voltak renitens diákok, de nem en-
gedtünk meg magunknak olyan szabadosságot a ta-
nárokkal szemben, mint egyesek mostanában. Ter-
mészetesen embere válogatja, ki hogyan viselkedik.
Most is vannak szigorúbb tanárok és kevésbé szigorú-
ak, jó és gyengébb tanulók egyaránt, mint régen. Az
iskola hagyományai nagyjából a régiek, viszont több
a kulturális és sportolási lehetõség, több verseny és
program van, mint annak idején. Más kérdés, ki
mennyire használja ki ezeket.

� Van (nak)-e kedvenc (elmesélhetõ) története(i)d
a diákkorod Bolyaijából?

� A történelemtanárunk egy idõs férfi volt, aki nem
nagyon tudott fegyelmet tartani az osztályban. A fiúk
tornaóra után rendszeresen késve, kisebb-nagyobb
csoportokban érkeztek az órájára. Egyik ilyen alka-
lommal az utolsóként befutó osztálytársam úgy 15
perccel az óra kezdete után kinyitotta az ajtót, meke-
gett egy jó nagyot, majd nagy vagányan a helyére vo-
nult. Hátrafordult a hátsó padsorba, és megszólalt:
�Jó poén volt, Maci!� A mosoly akkor fagyott az arcá-
ra, mikor a Maci becenevû osztálytársunk helyett egy
vadidegen férfi nézett vissza rá. Ugyanis az akkor
még mûködõ szakfelügyelõi rendszer egyik képvise-
lõje ült ott. A srác ijedtsége akkor lett még nagyobb,
amikor kiderült, hogy ez az ember lesz az érettségi el-
nökünk. Szerencsére nem lett baj a dologból.

� Némettanárként a cserekapcsolat kapcsán több-
ször jártál Németországban? Mennyire más az ottani
élet (az emberek mindennapjai, a tanárok munkája,
helyzete, erkölcsi és anyagi elismertsége; tanár-diák
viszony)? Használ-e érezhetõen az anyanyelvi környe-
zet a diákok beszédkészségének? Milyen más hozadé-
kai vannak (lehetnek) a cserekapcsolatnak?

� A régebbi cserekapcsolatban háromszor vettem
részt szervezõként, kísérõként. Mivel jó élményeket,
kedves ismerõsöket, barátokat szereztem a königs-
brunni gimnáziumban, szívesen mentem vissza a ta-
valy lezárult Comenius-projekt keretében is. Tapasz-
talataim szerint a német kollégák munkáját anyagilag
sokkal jobban elismerik, mint a miénket itthon, õk
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nem élnek létbizonytalanságban. Erkölcsileg viszont
nagyjából olyan az elismertségük, mint Magyarorszá-
gon, vagyis csekély. A diákokkal való viszonyuk még
kevésbé személyes, mint a miénk, mert ott évente van
tanár- és osztályfõnökváltás minden osztályban. Az
iskola felszereltsége sokkal jobb, pl. olyan uszodájuk
és tornatermük van, hogy a diákjaink mindig irigy-
kedtek rájuk. Én azt tapasztaltam, hogy a német- és a
magyarországi programok során többnyire jó kapcso-
lat alakult ki a tanulók közt. Aki mert próbálkozni né-
metül beszélni, még ha hibásan is, annak elõbb-
utóbb nõtt az önbizalma, fejlõdött a beszédkészsége,
megértette az anyanyelvi beszélõket. Ott nem volt
olyan fontos a nyelvtani korrektség, bátrabban lehe-
tett kommunikálni, olyan diáknyelvi fordulatokat ta-
nulhattak meg, amelyeket a nyelvórán sohasem. A
résztvevõk kicsit bepillanthattak a német családok
mindennapjaiba, a német történelembe, kultúrába,
az iskolarendszerbe. Szerintem ez a fajta cserekap-
csolat a leghasznosabb a nyelvtanulás szempontjá-
ból. Kár, hogy pár éve már nem tudjuk megvalósítani
a cserét.

� A tehetséggondozásban, a versenyeztetésben is re-
mek eredményeid vannak az utóbbi években. Beszél-
nél ezekrõl az eredményekhez hozzátéve a tapasztala-
taidat, érzéseidet is?

� Azt hiszem, szerencsém volt néhány kiváló tanít-
vánnyal, akik egyrészt tehetségesek, másrészt maguk
is akartak dolgozni, soha nem kellett könyörögni ne-
kik, önállóan is képesek voltak elmélyülni az adott
tantárgy anyagában, nekem inkább a segítõ szerep ju-
tott. A kapott feladatokat mindig megoldották, komo-
lyan vették a felkészülést, öröm volt velük dolgozni.
Ezért az elért sikereket inkább az õ érdemüknek te-
kintem, mint sajátoménak. Az országos döntõk � a
helyesírási, szépkiejtési és anyanyelvi versenyeken �
mindig óriási élményt jelentettek. Az adott terület leg-
jelesebb képviselõi ültek a zsûriben, akik szeretettel,
emberséggel kezelték a diákokat és minket, tanárokat
is. Jó volt kilépni a hétköznapokból, megismerni új
kollégákat, részt venni a szervezõk által rendezett
színvonalas programokon. Ilyenkor a tanár közelebb
kerül a tanítványához is, ami szintén jólesik az ember
lelkének.

� Milyen érzésekkel vetted át a tavalyi Bolyai Napo-
kon a kitüntetést?

� Elõször el sem akartam hinni, hogy a nevemet

hallom. Ha jól emlékszem, kis fáziskéséssel álltam
fel, hogy kimenjek átvenni a kitüntetõ okiratot és az
emlékplakettet. Mivel az életem a gimnáziumi éveim
óta összefonódott a Bolyaival, az egyetem alatt sem
szakadtam el tõle teljesen, tudom, kik és milyen telje-
sítményért kapták meg ezt az elismerést, ezért na-
gyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezen
volt és jelenlegi kollégák sorába léphettem. Számom-
ra ez az iskola alma mater, amelynek az elismerését
megkapni büszkeséggel tölt el.

� Mi az, amit az iskolai munkán kívül szeretsz csi-
nálni, ami a civil szférádban megnyugtat, kikapcsol?

� Az egyik kikapcsolódási lehetõség az olvasás,
amire mostanában több idõm jut szerencsére, mint
korábban. Szeretek színházba járni, egy-egy jó elõ-
adás, kiváló színészi játék feltölti a lelkemet, a vígjá-
tékok pedig kikapcsolnak. Megnyugtató számomra a
kertészkedés, az otthonom csinosítása, a kétkezi
munka a sok szellemi után. Szeretünk a párommal ki-
rándulni, új helyeket felfedezni. Legjobban viszont a
családommal, rokonaimmal való együttlétet és a saj-
nos egyre ritkább baráti összejöveteleket élvezem. A
szeretteivel való együttlét tudja megtartani az embert
embernek.

� Akkor azt kívánom, hogy az elkövetkezendõ évek-
ben idõd nagy részét töltsd a szeretteiddel. Remélem,
azért ebbe a körbe az alma materedbõl is beletarto-
zunk néhányan, szívesen látunk majd a kicsiddel
együtt itt az iskolában, természetesen csak influenza-
mentes idõszakban. Köszönöm az interjút. Bolyai Em-
lékplakett és Díszokirat kitüntetésedhez az egész isko-
laközösség nevében szívbõl gratulálunk!
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� Az iskola könyvtárosa-
ként egy különleges nézõ-
pontból szemlélheted tanuló-
inkat. Mit mutat ez a nézõ-
pont? Olvasnak rendszere-
sen? Ha igen, mit? 

� Elég vegyes a kép: van-
nak diákok, akik még a köte-
lezõ olvasmányokat sem ve-
szik a kezükbe legfeljebb a
rövidített változatot, vagy az
elemzést. Vannak, akik leg-
alább a kötelezõ olvasmá-
nyokat igyekeznek elolvasni,

hogy ne legyen gondjuk sem az órán, sem majd az
érettségin, és vannak tanulók, akik kihasználnak
minden szabad idõt még az iskolában is, hogy bõvít-
sék érdeklõdési körüknek megfelelõ tudásukat. Ez az
utóbbi kör nagyon színes és változatos: 
l akik tanulmányi versenyekre készülnek,
l akik a továbbtanulásukat nem kívánják a vélet-

lenre bízni,
l akik csak szeretnének minél több információ-

hoz jutni bizonyos kérdésekben, és
l akik egyszerûen csak szeretnek olvasni.
Az utóbbi csoporthoz tartozó fiatalok verseket, no-

vellákat, regényeket keresnek. Ma a lányok körében
nagyon népszerû a Twilight és folytatásai. Akik pedig
könyvet nem olvasnak, azok a fiatalok többre értéke-
lik a számítógépet, az internetet (bár ott is lehet olvas-
ni), és a filmeket. Sajnos nem rózsás a helyzet a fiata-
lok olvasási kultúrájának tekintetében, és ez már jó
ideje így van.

� Mit tud tenni egy iskolai könyvtár, ill. a könyvtá-
ros az ügy érdekében? Tud-e tenni a jelen viszonyok
között?

� Természetesen tud, legalábbis megpróbál. Kü-
lönbözõ órák keretében (osztályfõnöki, magyar, in-
formatika) tartunk könyvtárhasználati órákat, ahol
megismerkednek diákjaink a könyvtári tájékozódás

eszközeivel, a lexikonok és
enciklopédiák használatá-
val, a bibliográfia fontossá-
gával, a forrás jelölésével,
összehasonlítjuk a könyv és
az internet elõnyeit és hátrá-
nyait. Mindennek ismerete
elengedhetetlen az önálló
szellemi munka végzéséhez.
Iskolánkban sok önálló fel-
adatot kapnak a tanulók, és
amikor bejönnek a könyv-
tárba segítséget kérni, a ta-
nultakat alkalmazniuk kell,
vagy éppen kénytelenek akkor megtanulni. Ekkor
még nem tudják, hogy milyen lényeges ezek ismere-
te a felsõoktatásban való érvényesülésük szempontjá-
ból.

Sokan jönnek a könyvtárba �csak� beszélgetni,
megosztani örömüket, bánatukat, megmutatni írásai-
kat. Ilyenkor arról is szó esik, hogy ki mit olvas éppen
és miért, vagy tanácsot kérnek, hogy mit olvassanak,
mit tudok ajánlani. Ilyenkor megpróbálom észrevétle-
nül irányítani, befolyásolni olvasási szokásaikat.

� Az utóbbi két tanévben a �beugró osztályfõnök�
szerepében is megismerhettünk. Az osztályfõnökség
az egyik legnehezebb tanári feladat. A �beugró osz-
tályfõnök� helyzete még ezen belül is a legbonyolul-
tabb. Külsõ látszatra ez Neked mégsem okozott külö-
nösebb problémát, a gyerekek hamar elfogadtak. Me-
sélnél errõl bõvebben?!

� A felkérés után az elsõ pillanatban megijedtem
annak ellenére, hogy nem voltunk idegenek egymás
számára az osztállyal, hisz� második évemet kezdtem
velük, mint pótosztályfõnök, és szeptembertõl heti
két alkalommal együtt táncoltunk, készülve a szalag-
avatóra. Soha nem felejtem el: a tantestületi értekez-
let után az osztály kint várt a tanári elõtt � táncpróbá-
ra gyülekeztek � az volt az elsõ kérdésük, hogy ki lett
az osztályfõnökük. Félve válaszoltam. Majd örömü-

Borók Sándorné

�A gyerekek hálája kárpótol mindenért��
BORÓK SÁNDORNÉ a diákság olvasási / nemolvasási szokásairól, 

a �beugró osztályfõnökségrõl�, könyveink számítógépes nyilvántartásáról,
illetve arról, milyen volt magyar nõnek lenni a mongolok között

Sóvári László
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ket látva kifejtettem, hogy nagyon jó, hogy ennyire
örülnek, de én még soha nem voltam osztályfõnök.
Erre gyorsan megnyugtattak, hogy mindenben segíte-
nek. Éjszaka nem aludtam, gondolatok ezrei cikáztak
az agyamban. Reggel úgy indultam el otthonról, hogy
lesz, ami lesz. Hát így kezdõdött.

Nem mondom, hogy minden gördülékenyen
ment, még ha kívülrõl így is látszódott. Így utólag be-
vallom, hogy sokszor ösztönösen cselekedtem. Há-
rom gyermekem van (egy lány és egy ikerpár fiú), na-
gyon sokat tanultam tõlük. Sok segítséget kaptam a
kollégáktól, a szülõktõl, különösen sokat köszönhe-
tek Szabóné Básti Csilla tanárnõnek, aki szülõként és
gyakorló osztályfõnökként is végig mellettem állt.

Az, hogy nem tanítok hátrány, de egyben elõny is,
hisz� elsõ pillanattól egészen más a kapcsolatom a di-
ákokkal, mint a kollégáknak, akik tanítanak, számon
kérnek és osztályzatot adnak. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy engem sem tud mindenki elfogadni,
nekem is vannak hibáim és vannak rossz napjaim is.
Minden esetre én is úgy gondolom, hogy a lehetõsé-
gekhez képest jól zártuk az évet, bár igaz, hogy na-
gyon elfáradtam az érettségi vizsgák végére. De a gye-
rekek hálája kárpótolt mindenért.

� Úgy tudom, a könyvtári állomány számítógépre
vitelében is nem kis érdemeid vannak. Hol tart most
ez a folyamat? Milyen érdemeid vannak ebben?

� A számítógépes feldolgozást a Szirén 21 integrált
könyvtári rendszer segítségével kezdték el a kollégák,
mielõtt még én itt dolgoztam volna. Sajnos a program
megszûnt, az adatokat nem lehetett átmenteni, így
2004-ben újra kezdtük az állomány számítógépes fel-
dolgozását egy �arany� kolléganõmmel, Tõzsérné
Csillával. Már akkor tudtuk, hogy nagy munkába fog-
tunk, mivel kézbe kell venni minden egyes könyvet,
a könyv raktári katalógusát, a régi leltárkönyvet, és
úgy bevinni az adatokat a gépbe. Az állomány feldol-
gozása közben leltározunk is, így csak azokat a doku-
mentumokat vezetjük be a gépbe, amelyek meg is
vannak, a többit leselejtezzük. Közben egyedül ma-
radtam a könyvtárban egyre több feladattal. Idõsza-
konként van ugyan segítségem, de a feldolgozásban
nem tud segíteni. Hogy hol tart a folyamat? Jelenleg
valamivel több, mint 20 ezer darab dokumentumot
tartunk nyilván a számítógépes katalógusban, feldol-
gozásra vár még a régi állomány fele. Meg ne kér-
dezd, mikor lesz kész! 

� Ha hivatásos újságíró lennék, biztosan megkér-
dezném, de nem vagyok az, tehát egészen másra len-
nék kíváncsi. Könyvtári témában versenyezteted is a
gyermekeinket. Mióta végzed ezt a munkát? Nehéz
volt erre megnyerni a diákokat? Milyen eredményeitek
vannak ezen a területen?

� 2006 novemberétõl dolgozok az iskola könyvtá-
rában, elõtte azt sem tudtam, hogy létezik könyvtár-
használati verseny. Kancsulik Attiláné tanárnõ, aki
könyvtáros tanár is � tõle vettem át a könyvtári mun-
kát �, adott felvilágosítást a verseny jellegérõl, mene-
térõl. Nekem ajándékozta az összegyûjtött régebbi
versenyek feladatlapjait, hisz már õ is versenyeztetett
gyerekeket. Bemutatta nekem Fábián Ádámot, aki
már gyakorlott versenyzõ volt és jó munkát kívánt ne-
künk.

Eleinte csak egy két tanulóval foglalkoztam, majd
a könyvtárhasználati órák hatására többen is jelent-
keztek könyvtári szakkörre, akik kedvet éreztek a ver-
senyzéshez is. Az elmúlt években országos írásbeli
döntõbe jutott: Császár Orsolya, Ármós Erika,
Somoskõi Réka, Ármós Anna, Szentes Ádám.

Császár Orsolya a 2007/2008-as tanévben orszá-
gos 9., míg Szentes Ádám a 2008/2009-es tanévben
országos 2. helyezést ért el. Rengeteget dolgoztunk
ezekért az eredményekért.

Jó kis csapat jön össze évrõl évre, akik a verseny-
idõszak után ugyanúgy bejönnek a könyvtárba, már
nem annyira tanulni, mint inkább segíteni, vagy csak
egyszerûen azért, hogy együtt legyünk.

� Ugyanakkor részt vállalsz a magyar munkakö-
zösség közös feladataiban is. A tavalyi tanévben � ve-
lem együtt � a ballagási mûsor rendezõje voltál. Jól ér-
zem, ez a feladat sem áll Tõled távol? Hogyan élted
meg ezt a rendezést?

� Soha nem vettem még részt semmilyen mûsor
rendezésében. Féltem is tõle, de volt egy kényszer,
mivel a mûsor elõtt nem sokkal elutaztál a Bolyai ne-
vét viselõ iskolák találkozójára, és így nem volt más
választásom, mint hogy megtartsuk a próbákat a gye-
rekekkel. Az, hogy nem rontottam el azt, amit te fel-
építettél talán annak köszönhetõ, hogy mindig is sze-
rettem a verseket, diákként én is sokat szavaltam, ké-
sõbb pedig szereplõként részese voltam egy színját-
szó csoport munkájának. 

� Jó volt Veled együtt dolgozni, mert rögtön profi
módon át tudtál venni mindent, és a gyorsaság a mi
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munkánkban mindennapos. Pillanatok alatt kell
színvonalas döntéseket hozni, igazi társ voltál eb-
ben. A két énekes lány nélkül (õket Te szerezted) fe-
le annyit ért volna a mûsor. Ha figyelembe vesszük a
fentebb kifejtett sokirányú tevékenységeidet, úgy is
megfogalmazhatjuk a munkaköri leírásodat, hogy
�könyvtáros és mindenes�. Szerintem éppen ezért
nem csoda, hogy megtalált Téged ez a kitüntetés.
Meg tudnád fogalmazni, milyen érzések bujkáltak
Benned, amikor a Bolyai Napokon a Te nevedet ol-
vasta az igazgató?

� Meglepetés, öröm, meghatódottság � elsírtam
magam. Azt az érzést valójában nem lehet szóval ki-
fejezni. Nem is tudom, hogy jutottam ki a színpadra,
hogy, hogy nem estem le a lépcsõn, hogy kerültem
vissza a helyemre. Mintha félálomban lettem volna. A
nevem elhangzása után nem hallottam semmit; mint-
ha légüres térbe kerültem volna. Ez az érzés nagyon
sokáig bennem maradt. Csodálatos.

� Evezzünk más vizekre. Egyszer elárultad nekem,
hogy volt az életednek egy olyan része, amikor hosz-
szabb ideig Mongóliában élhettél. Ez azóta is foglalkoz-
tat engem. Azt gondolom, az iskola dolgozói közül elég
kevesen járhattak ebben a távoli ázsiai országban. Le-
het, hogy csak te jártál ott? Érdekes lehet tehát az év-
könyv olvasóinak egy kis élménybeszámoló. Mikor, mi-
lyen apropóból vetõdtél el Ulanbatorba? Meddig éltél
ott? Milyen élményeket szereztél akkor a mongolokról? 

� Errõl a témáról napokat tudnék mesélni. Férjem,
aki szintén bolyais volt, érettségi után Leningrádban ta-
nult és szárazföldi hidrológus mérnökként tért haza. Ta-
nulmányai befejezése után a Közép-Dunavölgyi Víz-
ügyi Igazgatóság Salgótarjáni Kirendeltségén dolgozott.
1985-ben kapott felkérést egy mongóliai munkára, ame-
lyet elfogadott. Két éves szerzõdést írt alá, melynek volt
egy olyan feltétele, hogy csak a családdal együtt utaz-
hat, hogy biztosítva legyen számára a nyugodt családi
háttér. Természetesen így én nem vállalhattam munkát.
A kislányom alig több mint négy, a fiúk három évesek
voltak. Egy pár napos gyõzködés után beleegyeztem az
utazásba. Nagy merészség volt, s erre csak akkor döb-
bentem rá, amikor megérkeztünk Ulanbatorba.

Legyen elég annyi, hogy az elsõ fél évben minden
nap haza akartam utazni. Egy idõ után persze az em-
ber képes alkalmazkodni. Több magyar család is élt a
környezetünkben: a szülõk dolgoztak, a gyerekek
orosz iskolában tanultak. Mivel csak én voltam ott-

hon, és egy kicsit beszéltem is oroszul, nálunk tanul-
tak a gyerekek. Közben elvállaltam a Magyar Nagykö-
vetségen mûködõ könyvtárban az állomány rendsze-
rezését, majd heti két alkalommal a kölcsönzést. El-
foglaltam magam, így a körülményeket is képes vol-
tam elfogadni.

A mongolok elõször mutogattak ránk az utcán,
amikor megjelentem a három apró gyerekkel: érdekes
volt számukra a három apróság, de különösen az ik-
rek látványa. Elõször azért szólítottak le, mert úgy
gondolták, hogy angolok vagyunk. Mikor megtudták,
hogy Magyarországról érkeztünk érezhetõ szeretet
áramlott felénk. Szerették a magyarokat, keresték a
kapcsolatot velünk. Számomra meglepõ volt, hogy
elég sokan beszélték a nyelvünket (pl. Bozsik, az or-
vos; a minisztériumi alkalmazottak, akik a férjem kol-
légái voltak; ruhagyári szakemberek), õk mindannyi-
an Magyarországon tanulták a szakmát. 

Szép és érdekes helyekre vittek minket kirándulni:
jártam havasi gyopár réten, ahol csokorba szedtük a
virágot; láttam teknõs formájú sziklát, melyet az idõ-
járás viszontagságai formáztak; kopár sziklát, mely-
nek a tetején egy szál fa árválkodott magában; kiszá-
radt folyómedreket;  jártam olyan földutakon, me-
lyekrõl nem lehetett tudni, merre visznek (de a gép-
kocsivezetõ mindig megtalálta a helyes irányt) és lát-
tunk legelészõ tevéket. Megnéztünk egy mongol ope-
ra elõadást és - a gyerekek miatt- nem hagyhattuk ki a
cirkuszi elõadást sem, ahol kínai gumiemberek is fel-
léptek; voltunk buddhista templomokban, forgattunk
ima malmokat. 

Más világ, más kultúra. Amikor két év után megér-
keztünk Magyarországra és az M3-ason közeledtünk
hazafelé, akkor döbbentem rá igazán, hogy milyen
szép környezetben élünk. Az emlékeim az elmúlt 22
év alatt természetesen megszépültek, és szívesen
visszamennék � de csak turistaként � megnézni, hogy
mi változott a mongolok életében, hol tartanak ma.

� Azt mondtad, �errõl a témáról napokat tudnék
mesélni�. Állapodjunk meg abban, hogy aki nem elég-
szik meg ennyivel, az bemehet hozzád a könyvtárba,
és kérdezgethet még. Én leszek az egyik. Sok erõt kívá-
nunk a további munkádhoz, én konkrétan a szalag-
avatói mûsorban újra számítok Rád. Köszönöm az in-
terjút. Az egész iskolai közösség nevében õszintén gra-
tulálunk a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitünte-
tésedhez.
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A 2009. évi Bolyai Napo-
kon a Patrónus Díj kitünte-
tettje Csontosné Havran Éva
volt. Hosszú éveken át dol-
goztunk együtt a Szülõi Vá-
lasztmányban, az interjú al-
kalmával szívesen idéztük
fel a közös munka emléke-
zetes pillanatait.

� Volt bolyaisként jól is-
mered az iskolát. Volt-e en-
nek szerepe abban, hogy Ta-
más fiad is a Bolyaiban vé-
gezte középiskolai tanulmá-
nyait?

� Bizony, a férjem is, én is ebbe a gimnáziumba jár-
tunk. Azt gondolom, ez is befolyásolta a választást.
Emellett Tamás érdeklõdési köre is sokat nyomott a
latban. Nagy örömünkre, a környezetvédelmi vetélke-
dõt megnyerve õ már nyolcadikban novembertõl gim-
nazistának tarthatta magát. 

� A Szülõi Választmányba is ilyen magától értetõ-
dõen kerültél?

� Tulajdonképpen igen. Már az általános iskolában
is bekapcsolódtam az osztály közös munkájába, hi-
szen magam is pedagógus vagyok, és így jól láttam,
miben, hogyan tudom segíteni a közös munkát. A
szervezés, a gyerekekkel való foglalkozás igen közel
áll hozzám. Így amikor Batki Arnold tanár úr felkért,
hogy legyek a szülõi munkaközösség tagja, szívesen
mondtam igent.

� Ezt a lelkesedést mi, az iskolai Szülõi Választ-
mány tagjai is folyamatosan tapasztaltunk. Nem volt
olyan rendezvény, feladat, amelyben ne vállaltál vol-
na oroszlánrészt. Mik voltak a számodra legemlékeze-
tesebb megmozdulások?

� A Gabora Gálát említeném elõször. Ez volt a �be-
ugró�, ekkor kellett a legtöbb szülõt aktivizálnom.
Gyorsan kiderült, milyen jó kis közösségünk van: rög-
tön kialakult egy mag az osztályon belül, akikre bár-
mikor számíthattam. Ezután a Világ- Nyelv bál jut az

eszembe. Itt már nemcsak az
elõkészületekben vettem
részt (a tombolacsomagolás-
ban például), egy tréfás nyel-
vi játékkal is színesítettem az
estét. A játékosokat kisorsol-
tuk. Mindegyiküknek egy-
egy rövid, humoros történe-
tet kellett felolvasnia - angol,
francia, orosz vagy német
nyelven. A �nyelvlecke� bi-
zony próbára tette a játéko-
sokat, nagy derültséget
okozva a közönség körében.
A feladat sikeres teljesítését
egy-egy, az adott országra jellemzõ süteménnyel:
orosz krémtortával, Sacher tortával, muffinnal vagy
franciakrémessel díjaztuk. Ez a kedves játék felélénkí-
tette a hangulatot. Szívesen gondolok vissza rá, sok
kedvezõ visszajelzést kaptam.

� Az egyes rendezvények elõkészítésébe ettõl kezdve
kapcsolódtál bele aktívabban.

� Igen, elõször a meghívókat, majd a következõ év-
tõl az asztalkártyákat és a báli program kártyáját is én
szerkesztettem, nyomtattam. 

Sosem felejtem el az elsõ ízben megrendezett
Helyismereti Tábort. A tanulók egyik feladata az volt,
hogy készítsenek kisfilmet elõre megadott témákról.
(Salgótarján, a szobrok városa; A nógrádi szénbányá-
szat; stb.) Felkérésed nyomán - mint a zsûri egyik tag-
ja - értékelhettem a különbözõ produkcióikat. Többre
ma is jól emlékszem, hiszen profi dokumentumfilm-
ként is megállta volna a helyét. Nagy élményt és meg-
tisztelõ feladatot jelentett számomra.

� Az elmondottak alapján már nem meglepõ, hogy
a Patrónus Díj kitüntettjeként rád esett a választás.
Számítottál erre az elismerésre?

� Semmilyen kitüntetésre nem gondoltam. Amikor
meghívást kaptam, már megfordult a fejemben, hogy
az iskola megköszöni a négyéves közremûködése-
met. De kitüntetésre még ekkor sem...

�A nagy, mindent átfogó igazság, a szeretet és az egymás szolgálata��
Helen Keller

Vinczéné 
Járinka Magdolna

Csontosné 
Havran Éva
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Interjúmban Kubinyi Jul-
csival beszélgettem, aki a
Bolyai Emlékplakett és Dísz-
okirat kitüntetést kapta. Kér-
déseim között szerepel,
hogy hogyan érezte magát
velünk a Bolyaiban,  és kér-
deztem mostani sulijáról is. 

� Te már középiskolás ko-
rodban a népdaléneklés so-
rán több országos versenyen
is vehettél át rangos díjakat.
Jelentett-e valamilyen külön-
legeset számodra ez az isko-

lai kitüntetés? Mit éreztél az átvételekor? Mi is valójá-
ban ez a díj, melynek tulajdonosa lettél? Számítottál
rá, hogy megkapod? 

� Az, hogy az elmúlt tanévben megkaptam a Bo-
lyai-plakettet, bizony meglepetésszerûen ért, és külö-
nösen jól esett. Jólesõ érzés volt, hogy a közvetlen
környezetem is elismerte és értékelte a mûvészeti te-
vékenységemet, amelybe olyan sok erõt és energiát
fektetek már sok-sok éve; továbbá talán hozzájárult a
hat év alatt nyújtott tanulmányi és közösségi mun-
kám is. És ebben különbözik az eddig összegyûjtött
díjaimtól, hogy nem szakmai elismerés. Hiszen nem a
magyarszováti dalok autentikus és hiteles elõadásá-
ért, se nem egy versenyen nyújtott tízperces megnyil-
vánulásomért kaptam. 

� Milyen volt a Bolyaiban töltött 6 éved?
� Hat év a Bolyaiban... Emlékekkel teli, maradandó

élmény... Furcsa, de bennem úgy él, mintha még min-

dig a bolyais diákság tagja is
lennék. Az emlékek frissek,
az osztálytársaimmal annak
ellenére, hogy keveset talál-
kozom, ha együtt vagyunk,
olyan , mintha semmi nem
változott volna...

Pedig mennyire megvál-
tozott minden. Mindenki
szanaszét küszködik az
egyetem vagy a fõiskola kez-
deti nehézségeivel.

� Melyik suliba jársz
most? Melyik szakra? Olyan
szakon vagy, amit elképzeltél
magadnak? Milyen élményeid vannak eddig?

� A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem a tan-
évet a tájépítészeti kar tájrendezõ és kertépítõ mérnöki
szakán. Sokan nem tudják, mit is takar ez a szak. Tu-
lajdonképpen én sem tudom . Na jó, talán most már
kezd körvonalazódni. Ezért kicsit meg voltam süllyed-
ve, mikor az alkalmassági vizsga szóbeli részén meg-
kérdezték: �hogyan látom, mi is a tájépítészet?� De a je-
lek szerint megközelítõleg jól írtam körül, mert csak si-
került az a fránya alkalmassági. Persze ehhez a rajzfel-
adatok is hozzájárultak.

Most már kezdek megbarátkozni a szakkal. (Talán
hozzám illõbb, mint a mûegyetemen az ipari termék-és
formatervezés). Annak ellenére, hogy olyan tantárgyaim
is vannak, amiket a gimiben csípõbõl kizártam (gondol-
va, úgysem lesz rá szükségem), most meg tanulhatom a
növénytant, éghajlattant  és a geológiát is teljes gõzzel. 

� Mit éreztél, amikor átvetted a díjat?
� Meghatódtam, és be kell vallanom, jólesett, hogy

elismerik a munkámat. A dicséret mindig erõt ad a
folytatáshoz, elõreviszi az embert. Pedagógusként kü-
lönösen nagyra értékelem. Annak ellenére is, hogy
egyetlen pillanatra sem vártam viszonzást vagy jutal-
mat az erõfeszítéseimért.

� Merre van most Tamás fiad?
� A Mûszaki Egyetem mûszaki menedzser szakán

tanul � nagy lelkesedéssel.

� Te pedig éled a tanárok korántsem unalmas éle-
tét.

� Igen, a karancslapujtõi Mocsáry Antal Körzeti Ál-
talános és Mûvészeti Iskolában dolgozom matemati-
ka � technika � informatika szakos tanárként, közel
200 gyerek sorsát egyengetem.

� Munkádhoz sok sikert kívánok, és ezúton fejezem
ki a Szülõi Választmány köszönetét az együttmûködé-
sedért.

Beszélgetés egy sokoldalú egyéniséggel

Fodor Csilla
9.C

Kubinyi Júlia



� Hogy ment a beilleszkedés? Az éneklést az egye-
tem mellett tudod folytatni?

� Jól érzem magam az új közösségben. Már a gó-
lyatáborban kiderült számomra, hogy szimpatikus
emberek közé kerülök majd.

A Pestre költözés jelentõs életvitel változással is
járt. Úgy pörögnek a napjaim, hogy sokszor nem min-
den fér bele az idõmbe, amit szeretnék (például na-
gyon sok idõt vesz el a rengeteg rajzolgatás).

Na de az éneklést nem szorítja ám ki!!! Azt ugyan-
olyan aktívan csinálom, mint eddig.

� És végül mit üzensz nekünk, bolyaisoknak, akik
még itt töltik diákéveiket?

� Üzenet helyett inkább kívánom, hogy legyenek
az elõttetek álló bolyais  évek vidámságban és mara-
dandó élményekben gazdagok!

� Köszönöm a beszélgetést, sok erõt és kitartást kí-
vánok neked a továbbiakban!
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Bolyaiból a bölcsészkarra

Puszta Szilvia tavaly fe-
jezte be tanulmányait isko-
lánkban, amirõl sok kedves
emléket õriz. Szilvi a BÖDE-
díj egyik tulajdonosa. Be-
szélgettem vele a középisko-
lás éveirõl, az egyetemrõl és
a nagybetûs élet nehézségei-
rõl.

� Tavaly véget ért számod-
ra a bolyais élet. Melyik isko-
lában folytatod a tanulmá-
nyaidat?

� Az ELTE Bölcsészkarán
anglisztika szakon, esztétika minorral.

� Hogy érzed magad az új közösségben? Gondolom,
máris rengeteg új barátra tettél szert.

� Érdemes elmenni a Gólyatáborba, mert nagyon
jól össze lehet csiszolódni az egyes �örsökön� belül.
Azzal a hat-hét emberrel vagyok a legszorosabb kap-
csolatban, akikkel átestünk a tábori �beavatás� cere-
móniáján, de alapvetõen a legtöbb bölcsész nagyon jó
társaság. Mûveltek, nagy a szókincsük, vág az eszük,
tehát biztos, hogy rövid idõn belül sokszor le lehet es-
ni a közelükben a székrõl egy-egy poén hatására.

� Hogyan tudnád összehasonlítani a mostani élete-
det azzal, amikor még a Bolyai padjait koptattad?

� Az egyetemi élet egyik legfõbb jellemzõje a sza-
badság, annak jó és rossz oldalával együtt. Se szép
szóval, se leteremtéssel nem igazgatja el senki, hogy
mikor, hol és mit csináljak. Mindenki magának állítja
össze az órarendjét, és saját felelõsségére látogatja az

óráit. Néha jobban örülnék,
ha többet ellenõriznének,
mert így nehéz saját szakáll-
ra beosztani a tanulásra és
szórakozásra fordított idõt.

Egyébként fõleg a regge-
lek változtak meg: a Bolyai-
ba elég volt az utolsó pilla-
natban elindulnom, mivel a
Pécskõ úton lakom, itt pedig
számolni kell a tömegközle-
kedés idõigényes procedúrá-
jával. Plusz: kénytelen va-
gyok kávézni, mivel az álta-
lános- és középiskolában
hozzászoktam a 45 perces órákhoz, itt pedig másfél
óránál elõbb nincs szabadulás.

� Mi hiányzik a legjobban a középiskolai éveidbõl,
és mi az, amit a legkevésbé hiányolsz?

� Hiányzik az az érzés, hogy egy kisebb közösség
tagja vagyok. Bár az ELTE-n rengeteg programlehetõ-
ség van, aminek elengedhetetlen velejárója az
�Ingyiribingyiri, ELTE!� csatakiáltás, ez az eszmei
összetartozás nem olyan �meghitt� élmény, mint a kö-
zépiskolás osztállyal átvészelni a felnõtté válás na-
gyobb és hétköznapibb pillanatait. Hiányoznak tehát
az osztálytársak, a messzebbre sodródott barátok, és
a titkos kedvenc tanáraim az óráikkal együtt.

Legkevésbé a matek- és fizika dolgozatok miatt fáj
a szívem, de ezt is csak azért írom, mert benne van a
Bölcsész-kódexben, hogy ilyen kérdésre ezt illik vála-
szolnunk.

Rónai Boglárka
9. C

Puszta Szilvia



� Írói, publicisztikai sikereid okán kaptad meg ta-
valy év végén a Bolyais Öregdiákok által alapított
Böde-díjat. Milyen szerepet tölt be életedben az írás? A
közeljövõben továbbra is szeretnél ezen a pályán ma-
radni vagy inkább más vizekre evezel?

� Az írás kulcsfontosságú szerepet tölt be az éle-
temben, akkor is, ha hónapokig nem vetek papírra
egy sort sem, vagy sosem fogok ezzel foglalkozni hi-
vatásszerûen. Mert fejben akkor is írok. Az íráson ke-
resztül látom és �dolgozom fel� önmagamat és a kör-
nyezetemet. Így gondolkozom, ezen keresztül értem
meg és fejezem ki az érzéseimet, így tudom erõseb-
ben átélni vagy lezárni a történéseket. Nem tudom
nem csinálni. Sokkal mélyebb és belsõbb dolog an-
nál, mint hogy tervezgessek vele. Mostanában inkább
a szépirodalom foglalkoztat, többnyire érlelem ma-
gamban a dolgokat és jegyzetelek, ötleteket gyûjtök.
A fejemben vannak a történetek, csak neki kell vesel-
kedni, hogy le is írjam õket.

� Budapesten tanulsz. Mekkora változást jelentett
neked, hogy Salgótarjánból �áthelyezted a székhelye-
det� Budapestre?

� Gyökereset. Aki vidékrõl megy valamilyen felsõ-
oktatási intézménybe, annak minden megváltozik az
életében. Nekem is több nehézséget okoz az ingázás,
illetve a Pesthez való hozzászokás, mint maga az
egyetem. Egyrészt nagyon hiányzik az otthonom, a
szobám, a családi élet, valamint a salgótarjáni ismerõ-
sök, másrészt óriási energiákat szív ki belõlem a
nagyvárosi élet. Meg kell tanulni elviselni a tömeget,
a személytelenséget, a monoton utazgatást, és néha
az elveszettség érzését. Természetesen sok új lehetõ-
ség is megnyílt elõttem: szinte bármikor találhatok
kedvemre való koncertet, kiállítást, színházat, kihagy-
hatatlan bulit. Szerencsére ezeket a programokat ösz-
sze lehet kötni a Pesten szétszóródott barátokkal való
találkozással is. 

� A tervekkel hogy állsz? Miként tudod magadat el-
képzelni 10 év múlva?

� Én annyira megtervezem a jelent és a közeljövõt,
hogy tíz év távlatáig még nem jutottam el. 

Mindenesetre szeretném, ha sokféle élmény érne
az életben, amikre aztán késõbb visszaemlékezhetek.
Jó lenne rátalálni az igazi hivatásomra, de azt se bá-
nom, ha nem lesz ilyen, hanem sokféle területen ki-
próbálhatom magam, és sokféle szenvedélyemnek
hódolhatok. 

Ezen kívül harminc éves korom körül én már min-
denképp szeretnék egy kisgyereket, mert az az érzé-
sem, hogy attól lesz az életem a legteljesebb és legbol-
dogabb. 

� Esetleg van valamilyen emlékezetes élményed a
Bolyais idõkbõl? Ha igen, mi az?

� Rengeteg jó és fontos emlékem van, számtalan
pillanatkép pereg le elõttem az ott töltött idõszakból.
Onnan indultak, és ott bonyolódtak a kicsi és nagy
szerelmek, ott folytatódtak vagy bontakoztak ki a re-
mélhetõleg életre szóló barátságok. Szerettem az ang-
liai utakat, és különleges élmény volt a francia csere,
nagyon élveztem az angol órákat, amikhez eddig nem
volt fogható egyik anglisztikás elõadásom vagy szemi-
náriumom sem, még mindig eszembe jutnak Tolnai
tanár úr viccei, és az osztály csínytevései, valamint
magam elõtt látom a diákévek összes lépcsõfokát: a
gólyaavatót, az osztálykirándulásokat, a ballagtatást
és a szalagtûzést. Még a kihívásokra is nosztalgiával
gondolok vissza, ilyenek voltak például a beszédeim
vagy a szalagavatós tánc betanulása.

� Végül, te, aki már túl vagy a pályaválasztás ne-
hézségein, mit tudnál ajánlani a mostani végzõs
bolyais diákoknak továbbtanulás szempontjából,
hogy segítségeddel õk is a számukra megfelelõ felsõok-
tatási intézményt válasszák?

� Remélem, lesz valami józanabb gondolkodású ki-
tüntetett is, aki racionális tanácsokat ad, de én azt
mondom, hogy mindenki nézzen önmagába, vizsgál-
ja meg az érdeklõdési körét és a készségeit, hallgas-
son a megérzéseire, és válasszon olyan területet, amit
igazán szeret, még ha az közben vagy utólag nehézsé-
gekkel jár is. 

� Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és kívá-
nom neked, hogy egyetemi éveidrõl ugyanolyan kedve-
sen emlékezz majd vissza, mint ahogyan azt most a
Bolyairól tetted és, hogy életed elkövetkezõ részében a
kitûzött céljaid közül a legtöbbet meg tudd valósítani.
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� Milyen érzésekkel vetted
át a BÖDE-díjat?

� Az átadáson pont nem
voltam ott, mert aznap felvé-
teliztem. De a híre eljutott
hozzám (persze késõbb ma-
ga a díj is), és én igazán örül-
tem neki. Jólesett, hogy az
egyesület elismeri az eddigi
sikereimet, vagy munkássá-
gomat, ha nem korai még
így nevezni, de elõbb-utóbb
véget ér a szárnybontogatás.

� Melyik suliba jársz
most, és pontosan mit tanulsz?

� A Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskolába
járok, képgrafika szakra. Tetszenek az új tantárgya-
im, mert majdnem mind a mûvészettel foglalkozik.
Hátrány viszont, hogy kevés a gyakorlati órám (rajz,
grafika, illusztráció), és túl sok az elméleti (mûvészet-
történet, népmûvészet, grafikus szakelmélet, nyom-
daismeret, grafikai tervezés, stb.).

Számát tekintve is túl sok órám van (túl sokszor
kell reggel negyed nyolcra menni, és túl sokszor kell
este hatig-hétig bent maradni), ráadásul mivel ez nem
egyetem, igazolatlan órákat is lehet kapni, és 30 után
automatikus kizárást. Majd eljön az egyetem ideje is,
a Képzõmûvészetié, vagy az Iparié, bár inkább az
elõbbi, de ki tudja.

� Mi tetszik a legjobban az életednek ebben az új
szakaszában?

� Végre olyan dolgokat tanulok, amiket nagyrészt
szeretek, és hasznosak a számomra. Pestben pedig az
a jó, hogy mindenféle program (és lehetõség) akad.
Persze attól még nem szép város, túl nagy, személyte-
len, koszos, tömeg van�

� Mennyi idõd jut a hobbijaidra, szórakozásra a ta-
nulás mellett?

� Szerencsére nem kell sokat tanulnom, viszont
egész nap az iskolában ülök, és az odavezetõ út is há-
romnegyed óra, amit naponta kétszer kell megten-
nem, így a nap végére jól elfáradok. De azokat a tevé-

kenységeket, amiket nem
szeretnék hobbinak nevezni,
csak tudom, hogy arra gon-
doltál, lehet ûzni akár egy-
egy kevésbé mozgalmas tan-
óra közben is, meg aztán
(mégiscsak leginkább) ott-
hon. Szórakozásra is van
idõ, energia kevesebb, úgy-
hogy jó programnak kell len-
nie, hogy elmenjek.

� Mivel telik egy átlagos
napod?

� Korán kelek, metró, vil-
lamos, busz, iskola, busz,
villamos, metró, találkozom egy másik BÖDE-díjas-
sal, mosogatok (!), bevásárolok, (itt már nincs sor-
rend), írok, rajzolok, gitározok, olvasok, alszom.

� Sikerült új barátokat szerezned? A régiekkel
mennyire tudod tartani a kapcsolatot?

� Sikerült, vannak jó fej új iskolatársaim. A régiek-
kel is tartom valamilyen szinten a kapcsolatot, bár én
sosem voltam egy nagy társasági lény.

� Mik azok az élmények a bolyaival kapcsolatban,
amikre legszívesebben emlékszel vissza?

� A gólyatábor, osztálykirándulások, sötétedésig
tartó rajzfaktok, gyönyörû kiállítások (amiket alig ér-
tékelt valaki), lyukasórák, meg mikor végre leérettsé-
giztem, megkaptam a bizonyítványt, hazasétáltam, és
levettem az öltönyt.

� Mit gondolsz, mivel foglakozol majd 10 év múlva?
� Gondolom hasonló dolgokkal, mint most, csak

magasabb szinten. (Rejtélyeskedõ válasznak tûnik, de
hát egyrészt majd meglátjuk, másrészt pedig inkább a
jelennel és a közeljövõvel szeretek foglalkozni, mint
ilyen távoli idõpontokkal).

� Köszönöm az interjút!
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Radics Máté 6 évig volt a
Bolyai János Gimnázium
sokszínû és �zenész lelkû�
tanulója, így hát nem csoda,
hogy kiemelkedõ munkájá-
ért megkapta a BÖDE-díjat.
Máté Budapesten az ELTE-
TTK fizika szakán folytatja
tanulmányait és éli az egye-
temista diákok nem minden-
napi, de ugyanakkor sokszí-
nû életét. Nem is csoda,
hogy az internet kivételével,
sehogy sem tudtam vele

kapcsolatba lépni.
� Gratulálok a kitüntetésedhez! Hogyan érintett a

hír, hogy te lettél az egyik szerencsés, aki megkaphat-
ta a BÖDE-díjat?

� Köszönöm! Bevallom õszintén, nem ért teljesen
váratlanul (bennfentes információkat kaptam), de na-
gyon jólesett, hogy ilyen módon (is) értékelik a mun-
kám.

� Állítólag a gimnáziumi évek az ember életének
egyik legszebb és legemlékezetesebb szakaszai, ame-
lyek tele vannak lehetõségekkel és meghatározó pont-
jai a késõbbi életének. Számodra ezek a szakaszok vé-
get értek. Milyen emlékekkel búcsúztál el a Bolyaitól?

� Hat év alatt sok minden történik az emberrel. A
Bolyai indított el engem a természettudományok út-
ján, amin most is haladok, és bár nem mindig volt
könnyû a gimnazista élet, a végkicsengés határozot-
tan pozitív. Szívesen gondolok vissza az ott eltöltött
évekre. Igazából most, hogy szembesültem az egyete-
mi tananyag mennyiségével, visszakívánkozom néha.

� Az ELTE-TTK fizika szakára nyertél felvételt. Mi-
lyen mértékben változott meg az életed, az eddig meg-
szokottaktól?

� Nyugodtan mondhatom, hogy minden a feje tete-
jére állt. Teljesen új környezetbe kerültem, és önálló-
an kell boldogulnom.

� Milyen az új társaság, amelybe belecsöppentél?

Könnyen be tudtál illeszked-
ni? Tudod tartani a kapcsola-
tot a volt osztálytársaiddal?

� A szaktársaim jórészt
(bocsánat, jó közelítéssel)
hozzám hasonló gondolko-
dású és életszemléletû fiata-
lok, akik közé nem volt ne-
héz beilleszkedni. Régi osz-
tálytársaimmal fõleg az
interneten tartom a kapcso-
latot.

� Most, hogy elérted a ta-
nulmányaid úgymond végsõ
stádiumát, hogy érzed ma-
gad?

� Egyre jobban, ahogyan beleszokok az egyetemista
létbe, amit nem neveznék végsõ stádiumnak. Inkább
úgy érzem, a tanulás még csak most kezdõdött el. 

� Mindig is a zene megszállottja voltál. Továbbra is
foglalkozol a népzenével?

� Igen, foglalkozom. Semmiért abba nem hagy-
nám!

� Gondolom azért a tanulás elég sok idõdet elveszi.
Milyen más dolgokkal foglalkozol szívesen a szabad-
idõdben? Biztos találtál új dolgokat a fõvárosban.

� A szabadidõmet fõleg tanulásra, pihenésre és ze-
nélésre fordítom. De ha marad még egy kevés, néhány
csoporttársammal belevetjük magunkat a budapesti
éjszakai életbe. 

� Tekintsük elõre egy kicsit. Már nem azt a kérdést
teszem fel, hogy �mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?�
hanem, hogy �mi leszel?� Mert azért valljuk be, hogy
eléggé közel állsz már hozzá!

� Egyelõre úgy tûnik, hogy korábbi terveim szerint
meteorológusnak fogok tanulni. De az elméleti fizika
szakirány is nagyon csábító.

� Szívbõl gratulálok az eddig elért eredményeidhez!
Remélem a továbbiakban is ilyen eredményeket fogsz
elérni, és valósággá tudod kovácsolni azokat az álmo-
kat, amelyeket magad elé kitûztél!

��mert lassan múlnak a gyermekévek, nincs vissza út��

Papp Orsolya
9. C
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