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Vív(ód)ás az élet, avagy a párbajtõrözõk világa

Elõször is egy tévhitrõl
szeretném fölvilágosítani az
embereket. A vívás nem
egyenlõ a kardozással. A ví-
vásnak három ága van: tõr,
párbajtõr és kard. Jómagam
a párbajtõrözõk közé tarto-
zom. Sok mindenben külön-
bözik ez a három szakág, de
a párbajtõrt talán úgy tud-
nám megkülönböztetni a
többitõl, hogy itt az egész
test találati felület. Magyarul,
a fejünk búbjától kezdve a
lábujjainkig bárhol eltaláljuk

az ellenfelet, az érvényes.
Gyakran kérdezik tõlem, hogy miért éppen a pár-

bajtõrt választottam, hiszen azt még megértik, hogy a
lányok táncolni akarnak vagy röplabdázni, de ez a
sport valahogy nem a szokásos testmozgásokhoz tar-
tozik. Hogyan is kerültem kapcsolatba a vívással? A
válasz egészen egyszerû: 2006-ban, húsz év szünet
után ismét vívásoktatást hirdettek Salgótarjánban.
Egyik barátnõm odajött hozzám, hogy nem mennék-
e el vele vívásra, mert õ egyedül nem szeretne menni.
Gondolkoztam, és úgy döntöttem, belevágok, hiszen
úgyis akartam valamit sportolni. Azóta mondhatni ott
ragadtam. Mint mindenkinek a sport, nekem is sokat
adott a vívás: barátok, jó hangulatú edzések, verse-
nyek eredményekkel, edzõtáborok felejthetetlen pilla-
natai. Amit talán legjobban megszerettem, az a döb-
bent arcok, mikor kimondom, hogy párbajtõrözõ va-
gyok. Mára már sablonos, ha valaki azt mondja, hogy
focizom, kosarazom, úszom. A vívásra fölkapják az
emberek a fejüket. Döbbenet látszik az arcokon, és
emiatt még különlegesebbnek érzi magát az ember.

A vívást korábban csak az olimpiai közvetítések ré-
vén láttam. Csodálkoztam, hogy nem fáj, amikor meg-
szúrják õket. Az elsõ edzésen ismét elõjött ez az ér-
zés, de az idõ elteltével rájöttem, hogy itt már a meg-
felelõ védõfelszerelésnek köszönhetõen nem lesznek
olyan sérülések, mint a régi történelmi csatákban. Bár

amikor néhány kék-zöld folt megjelent rajtunk, mi
csak nevetve háborús sérüléseknek neveztük ezeket.
A vívás természetesen nem a legegyszerûbb sport, hi-
szen a fizikai erõ mellett a szellemit is edzeni kell. Hi-
szen nem mindegy, hogyan támadunk, miként véd-
jünk úgy, hogy abból nekünk legyen találat. Az edzé-
sek persze nem voltak hiábavalók, hiszen elkezdtünk
versenyezni.

Innentõl kezdve a versenyekre való utazások rend-
szeressé váltak. Elsõ komolyabb megmérettetésünk
Budapesten volt, de az ország valamennyi pontján jár-
tunk már: Szolnok, Debrecen, Békéscsaba, Harkány,
Szombathely… Fantasztikus bejárni az országot, hi-
szen nemcsak a sportcsarnokokat és vívótermeket lát-
juk, hanem ha messzebbre megyünk, akkor a váro-
sokban is szétnézünk. Külön öröm a számomra, hogy
a vívásnak hála az ország több pontján akad már ked-
ves ismerõsöm.

A salgótarjáni egyesületünknek, vagyis a Penge Ví-
vóakadémiának, de legfõbbképp Vertich Tamás edzõ-
nek nem volt könnyû dolga kezdetben. 2006-ban még
újak voltunk, sokan nemcsak az egyesületet nem is-
merték, de még azt sem tudták, hogy hol van Salgótar-
ján. A feladat így az idõsebb versenyzõkre, ránk, a
„nagyokra” hárult. Büszkeséggel tölt el, hogy már
nem vagyunk ismeretlenek, sikerült megismertet-
nünk a vívókat a salgótarjániakkal, a vívótársadalom-
mal. A tapasztalatok révén mostanra a „kicsiknek” tu-
dunk segíteni, megpróbáljuk átadni a mi tudásunkat
is. A heti négy edzés és a havi egy-két verseny lassacs-
kán meghozza gyümölcsét.

A versenyek alkalmával találkozhattam különleges
emberekkel. A szurkolók között elõfordult már Szûrös
Mátyás, a rendszerváltás utáni elsõ köztársasági el-
nök, Rudolf Péter – színész –, aki lányának jön rend-
szeresen drukkolni. A legmegtisztelõbb, hogy volt al-
kalmam beszélgetni Kulcsár Gyõzõvel, aki négyszeres
olimpiai bajnok párbajtõrözõ és Nagy Tímeával (1.
kép), aki kétszeres olimpiai bajnok szintén a saját
fegyvernememben. Egyszer salgótarjáni látogatása al-
kalmából a vívótermünkbe látogatott Schmitt Pál is,
akit többen köztársasági elnökként ismernek, de

Tarnóczi Anna
10.A
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tudni illik róla,
hogy kétszeres
olimpiai és világ-
bajnok párbajtõ-
rözõ.

Végül az eddig
elért egyéni és
csapatban elért

eredményeimrõl szeretnék beszámolni. Eddig a leg-
több sikert a „B” kategóriás felnõtt versenyeken értem
el: Fabríczius Kupa 6. hely, UTE által rende-
zett Amatõr szabadidõs vívó párbajtõr ver-
seny 3. hely. A Salgó Kupán a döntõt Ispán
Krisztával vívtam, így abszolút hazai pályán
lehettünk mindketten döntõsök, és mindösz-
sze egy találat híján végeztem a 2. helyen. A
csapatversenyek közül egyik kiemelkedõ a
Westend Reménységek Tornáján elért 4.
hely. A legbüszkébb a Miskolcon megrende-
zett Párbajtõr Diákolimpia országos döntõjé-
ben elért eredményeimre vagyok. Egyéniben
8. helyezett lettem és a Bolyai János Gimná-

zium leány párbajtõrcsapata (Ispán Kriszta, Molnár
Alexa, Prakfalvi Anna, Tarnóczi Anna) a 2. helyet sze-
rezte meg. Öröm volt a csapat kapitányaként mindezt
átélni, és még nagyobb öröm volt, hogy iskolánk már
vívóeredménnyel is gazdagodott.

Remélem, sikerült felhívni a figyelmet a vívásra, az
ország egyik legeredményesebb sportágára. Minden-
kinek ajánlom, hogy próbálja ki magát a párbajtõrö-
zésben és sportoljon mindenki sokat, hiszen ennél
nincs is jobb elfoglaltság.

Mosonmagyaróvár
2009. október 15-én én is

azon kevesek közé tartoz-
hattam, akik eljutottak Mo-
sonmagyaróvárra, ahol ked-
ves emberek és melegség
várt. Ám a melegség nem
mondható el az idõrõl. A ko-
rai indulás ellenére is egé-
szen estig fáradhatatlanok
voltunk. Két busszal men-
tünk, egyikben ültek a város-
vezetés tagjai, a másikban
pedig mi, diákok. Sajnos
Cserkúti tanárnõ nem utaz-
hatott velünk. Nyolcan hiá-

nyoztunk az iskolából, és az iskolapad helyett inkább
a város utcáit koptattuk. Ez a nyolc ember pedig – aki
nem is bánta, hogy épp nem kell megírnia történelem-
bõl vagy matekból a dolgozatot – nem más volt, mint
Kiss Dániel, Benyus Marcell, Sánta Bálint, Tóth Máté,

Simkó Márton, Tóth Bálint, Benyus Ágota és jóma-
gam, Hajzser Adél.

Délelõtt érkeztünk meg az ottani Bolyaiba. Már vár-
tak minket a tanárok és az ottani igazgatónõ is, aki be-
mutatta néhány szóban az iskolát és a diákokat. Aztán

Hajzser Adél
7. B
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beszélgettünk vele egy kicsit. Elég gyorsan
telt az idõ, így el kellett indulnunk a „rajt-
hoz”, de még mielõtt startoltunk volna, az
ottani iskola diákjai elõadtak egy mûsort,
majd jött a koszorúzás, melyet a mi isko-
lánkból Cserkúti tanárnõ tett meg. Ekkor ne-
künk el kellett kezdeni bemelegíteni, hisz
nemsokára futás lesz. Ezzel egy idõben meg-
érkezett a mi polgármesterünk is, Székyné
dr. Sztrémi Melinda, aki mondott egy rövid
szöveget, de ugyanígy tett Óvár polgármeste-
re is. Eljött a futás ideje: Schirilla Gyögy
jobbján kocoghattam körülbelül 3 km-t. Ez
azért nem volt olyan gyors, mert Schirillának
még Salgótarjába is el kell futnia. 

Ez idõ alatt is jól érzetük magunkat.
Mindezek után átöltöztünk, rendbetettük
magunkat és elindultunk egy kis városné-
zésre. Elõször egy helyi kis étterembe láto-
gattunk el, ahol finom, meleg étellel vártak
minket. Ételben nem szenvedtünk hiányt az
biztos, hisz a suliban is és itt is ehettünk,
amennyit csak bírtunk. Körbejártuk a város
egy részét, elmehettünk egy múzeumba is,
ahol régi kéziszerszámokat mutattak be. Itt
lehetett venni képeslapot, ahol tanárnõm
meg is ragadta ezt a lehetõséget, és vett egy
párat a többi kollégának is. 

De azután eljött az az idõ is, amikor haza
kellett indulni! Senkinek nem volt igazán
kedve otthagyni azt a helyet! Szerintem mindenki szí-
vesebben maradt volna ott, mint másnap végigülni a
kémia- vagy biológiaórákat, de sajnos menni kellett, s
elég késõn, este 8-9 óra körül értünk haza. Amikor be-
léptem a szobámba, rá kellett jönnöm, hogy majd lera-

gad a szemem. Ez egy kicsit meglepett, hisz nem kel-
lett aznap különösebben semmit sem csinálnom, de
mégis olyan hosszúnak tûnt az a nap, és olyan izgal-
masnak. Remélem, ebben az évben is eltölthetek egy
olyan napot a tanárnõmmel és a többiekkel is.
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Életem, a tánc

Örültem, hogy felkértek a
cikk megírására. Végre
olyasmirõl írhatok, ami iga-
zán érdekel. A tánc életem
egyik legfontosabb része.

A szüleim szerint már
kiskorom óta szerettem pro-
dukálni magam. Ugrándoz-
tam, színészkedtem, és ha
meghallottam egy zenét,
rögtön mozogtam rá. Éppen
ezért hálás vagyok az általá-
nos iskolámnak (Kodály Zol-
tán Általános Iskola), ahol
színvonalas néptáncoktatás

folyik. Itt már elsõs koromban bevezettek a néptánc
és a zene rejtelmeibe. Nagyon megszerettem a nép-
táncot és hét évig ûztem. Az utolsó egy évben már a
modern táncstílussal is megismerkedtem. Végül emel-
lett maradtam. Rengeteg új barátom lett, és sokat ta-
nultam a tanáromtól, Mazgon Jelenától, akivel még
ma is tartom a kapcsolatot. Sok fellépésen és verse-
nyen vettünk részt.

Az utóbbi négy évben pedig belekóstoltam a tár-
sastáncba és a hip-hopba. A hip-hop lett a kedvenc

stílusom. Számos versenyen kipróbálhattam ma-
gam csapattal és duóban is. Ezzel a táncstílussal ve-
hettem részt például a 2007-ben Olaszországban (7.
helyezett) és legutóbb a 2010-ben Kaposváron meg-
rendezett Európa- és Világbajnokságon (3. helye-
zett). Profi táncosokat láthattunk, amiért már meg-
érte részt venni a versenyen. Sokat tanultunk, és
életre szóló élményekkel gazdagodtunk. Szívesen
leírnám az összes élményemet, de nem férne el pár
oldalon. 

Számomra a tánc olyan, mint másnak a zenélés,
éneklés, olvasás, vásárlás. Kikapcsolódás, amivel kife-
jezhetem önmagam és kiadhatom magamból egy-egy
nehéz nap feszültségét. Sokan úgy gondolják, hogy ez
csak egyfajta szórakozás. Akik ezt mondják, nem lát-
nak a végeredmény mögé. Szórakozás, amely sok
idõt, energiát, kitartást, erõfeszítést igényel. 

Ajánlom a lányoknak, ha szeretik a tombolást, a
szereplést, és ajánlom a fiúknak is, mert kis városunk
fiú táncos hiányában szenved… A közhiedelemmel el-
lentétben nem szégyen, ha egy fiú táncol. Sõt kifeje-
zetten jó dolog! 

És a végére a kedvenc idézetem: „A táncban nin-
csenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csi-
nálhatod rosszul.” (Jamie King)

Rácz Lívia
12.C
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Súlya van a magyar szónak
Interjú Lékóné Lantos Zsuzsanna tanárnõvel

Ha figyelmesen hallgatjuk
az iskolarádió hirdetéseit,
szinte hetente értesülünk ar-
ról, hogy tanítványaink szép
eredményt értek el versmon-
dó versenyen, a magyar
OKTV egyes fordulóiban, az
„Édes Anyanyelvünk”, a he-
lyesírási, a Kazinczy szépki-
ejtési vagy egy – egy író, köl-
tõ évfordulójához kapcsoló-
dó versenyen. Felsorolni is
sok, hányféle területen kíván
ez a magyar szakos tanárok-
tól és a diákoktól a napi ten-

nivalókon túli rendszeres feladatokat. Ezen a téren – a
tantárgy igényes tanítása mellett – hosszú évek óta ki-
emelkedõen eredményes munkát végez Lékóné Lan-
tos Zsuzsanna tanárnõ, tanítványai országszerte vi-
szik iskolánk jó hírét kiváló teljesítményükkel. Ennek
a kitartó szaktanári és versenyfelkészítõ tevékenység-
nek az elismeréseként kapta a mindig mosolygós, fá-
radhatatlan tanárnõ a „Bolyai Emlékplakett és Díszok-
irat” kitüntetést a Bolyai Napokon. Ennek kapcsán ül-
tünk le beszélgetni a magyartanításról, versenyzésrõl,
az aktuális feladatokról, eddigi tapasztalatairól, élmé-
nyeirõl.

– Jó néhány éve tanítod a magyar nyelv és irodalom
tantárgyat az iskolánkban. Miben más a tantárgy ta-
nítása ma, mint kb. tíz évvel ezelõtt?

– Valóban, már sok-sok éve tanítom, igyekszem ta-
nítani mindkét tárgyamat. Az évek haladtával változ-
tak a követelmények, a tankönyvek, a súlypontok, no
és a társadalom és a diákok elvárásai is. Nézzük példá-
ul a magyar nyelv tantárgyat, melyet már csak heti egy
órában tanítunk a gimnáziumi osztályainkban, azon-
ban az érettségin jelentõs szerepe van. 2005-tõl, a két-
szintû érettségi vizsga bevezetés óta az írásbeli vizs-
garész a középszinten fõként e tantárgyhoz kapcsoló-
dik: szövegértési feladatsor és a szövegalkotási fel-
adatrész szövegszerkesztési és nyelvhelyességi érté-

kelése. Új témakörként fog-
lalkozunk retorikával, kom-
munikációelmélettel és szö-
vegtannal. Ezt valószínûleg a
társadalomban való boldogu-
lás igénye hozta magával, hi-
szen írásban vagy szóban, de
a ma emberének" el kell ad-
nia magát", már nem elegen-
dõ a tudás, a felkészültség,
de megfelelõ formába is kell
azt öltöztetni, eladhatóvá
kell tenni. Az érettségin pe-
dig diákjaink már nem a jó
minõsítésért (jeles, jó) küz-
denek, hanem a minél nagyobb pontszámért, százalé-
kért, hisz továbbtanulásukhoz, az egyetemre való be-
jutáshoz minden pontra szükség van. S ez így van
rendjén, meg kell tanulniuk a lehetõ legtöbbet kihoz-
ni önmagukból, kamatoztatni ismereteiket, képessé-
geiket. Nekünk, pedagógusoknak pedig az a felada-
tunk, hogy ebben segítsük õket.

– Szinte állandóan készülsz tanítványaiddal vala-
milyen versenyre. Hogyan sikerül motiválnod õket a
kötelezõ tananyagon túli rengeteg feladat vállalására?

– Vannak olyan diákok, akik úgy érkeznek az álta-
lános iskolából, hogy már él bennük a versenyszel-
lem, szívesen vesznek részt különféle vetélkedésben,
azonban olyanok is akadnak, akik szerényebbek, no-
ha tehetségesek. Így õket biztatni kell, erõsíteni ben-
nük, hogy képesek helytállni. Néha csak arra várnak,
hogy megszólítsuk õket, s azt mondjuk: Én rád gon-
doltam. Jól mondod, mindegyik verseny sok plusz fel-
adatot jelent versenyzõnek és felkészítõnek egyaránt.

– A kiegészítõ ismeretek mellett a tanulók milyen
készségeinek fejlesztéséhez járul hozzá a versenyzés?

– A közös munka során egyre jobban megismerjük
egymást, különös kapcsolat alakul ki tanár-diák közt,
melyet eleinte nevezhetünk Mester és Tanítványa kap-
csolatként, majd késõbb munkatársinak. A felkészü-
lés közben a versenyzõ diák tudása bõvül, látóköre

Lékóné 
Lantos Zsuzsanna

Vincze Béláné
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szélesedik, képességei tökéletesednek, s közben a fel-
készítõ tanár is tanul, készül.

– Melyik a kedvenc versenyed? Miért?
– Örömmel készítem fel tanítványaimat az OKTV-

re magyar nyelvtanból. Az elsõ fordulóban igazolni
kell jártasságukat a nyelvészetben, annak csaknem
minden ágában (nyelvtörténet, stilisztika, helyesírás,
szövegtan), de kreatívnak is kell lenni, s jól ismerni
anyanyelvünket. A második forduló pedig igazi kuta-
tómunkát kíván, hiszen szinte egy szakdolgozat elké-
szítését követelik meg a versenyzõtõl. Az utóbbi évek-
ben készítettek tanítványaim pályamunkát a gen-
dernyelvészet, a naplóírás, a reklámok, a nyelvi humor
témakörében. Ugye milyen érdekes témák? A nyelvtan
már nemcsak a helyesírást és a leíró nyelvtant jelenti,
hanem sokféle izgalmas kalandozást nyelvünkben!
Kalandozni pedig mindenki szeret.

– Van valamilyen emlékezetes, kalandos vagy szo-
katlan versenyélményed?

– Valamennyi versenyélmény emlékezetes: vagy
azért, mert tanítványom belázasodott, s azért küzdöt-
tünk, hogy helyt tudjon állni, vagy azért mert több-
szöri átszállással jutottunk el Gyõrbe, Gyulára vagy
éppen Sátoraljaújhelyre, az anyanyelvi versenyek
színhelyére. Az utazás pedig alkalmas gyakorlásra,
beszélgetésekre.

Sátoraljaújhelyre mindig szívesen térek vissza,
hisz a házigazdák olyan mély vendégszeretettel fogad-
nak, olyan igényes, változatos programot állítanak
össze az „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati ver-
seny résztvevõinek, hogy ott kissé mindig erõsebben
érzi az ember magyarságát. Talán ezért is vittem már
két osztályomat is kirándulni Kazinczy, Kossuth és a
Rákócziak földjére.

– Mint az anyanyelvi munkaközösség vezetõjét is
kérdezlek, milyen kiemelt feladatokat helyeztek az
anyanyelvi nevelés és az irodalomtanítás középpontjá-
ba a következõ években?

– A magyar munkaközösségben mindig kiemelt
szerepet kap a tehetséges tanulók versenyre való fel-
készítése, az iskolai ünnepek (jelvényavató, ballagás)
színvonalas megrendezése. Ezt a késõbbiekben is
folytatni kívánjuk, bár átmenetileg a munkaközösség
létszáma csökkent – két kolléganõnk gyermekével van
otthon gyesen –, így a feladataink sûrûsödtek.

Tíz évig irodalmi vetélkedõt szerveztünk az álta-
lános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára, e tanév-
ben pedig saját tanítványainknak írunk ki csapatver-
senyt: Mikszáth Kálmánra, a „nagy palócra” kívá-
nunk emlékezni halálának 100. évfordulója alkalmá-
ból. Az elmúlt években is az volt a tapasztalatunk,
hogy vonzó a csapatverseny a diákok körében (Nyu-
gat, Kosztolányi). A vetélkedés e formája alkalmat ad
az együttmûködésre, a felelõsségteljes munkára, a
búvárkodásra. Az idei tanévben is indítunk újságíró
szakkört, ahol a tömegkommunikáció e fajtája iránt
érdeklõdõ diákok kipróbálhatják magukat, alkotó-
kedvüket.

– Milyen szakmai terveid és vágyaid vannak a köze-
li jövõben?

– Az idei tanévben azt tûztem ki magamnak felada-
tul, hogy eredményesen leérettségiztessem a 12. d-se-
ket. Ezt azért említem, mert immár harmadik éve ve-
szek át kollégától végzõs osztályt, s a közös munka
energiaigényes. 

Másik fontos feladatom erre a tanévre, hogy a 42
fõs osztályomat segítsem beilleszkedni a gimnáziumi
életbe, támogassam õket. Negyvenkét kamasznak
nem 42 problémája van, hanem jóval több!  Remélem,
én is bírni fogom a „kiképzésüket”!

Õsszel volt az elsõ osztályom 15 éves érettségi ta-
lálkozója, s egy fiatalember azt kérdezte tõlem, emlék-
szem-e, mit mondtam neki a szalagavatón szalagtûzés
közben. Õszintén bevallottam, hogy nem. Õ azonban
megõrizte emlékezetében: „Ne hanyagold a nyelv-
tant!” Elmondása szerint többször eszébe jut, hisz’
gépészmérnökként szakfordításokat is végez, s érzé-
keli, milyen súlya van egy-egy szónak. S ez az emlék-
kép azt is igazolja, hogy nekünk, pedagógusoknak
meghatározó szerepünk van, lehet a fiatalok életének
alakulásában.

– Bármit kérdeztem, mindig széleskörûen értel-
mezted a feladataidat, figyelembe véve a társadalom
változását, a diákok személyiségét, a jövõjük meg-
alapozását, az iskolai élet színesítését, az egyre több
nehézség ellenére is a tanítás-tanulás eredményessé-
gét. Ehhez a rengeteg energiát követelõ és felelõsség-
teljes tanári munkához sok - sok sikert, okos és lel-
kes tanítványokat, életre szóló élményeket kívánok a
jövõben is.
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Csak vidáman
Interjú Tõzsér Sándornéval

Csupán osztálynévsorokra
volt szükségem a helyismereti
napok túrájának szervezésé-
hez. Gondoltam, gyorsan meg-
kérem Csillát, Tõzsér
Sándornét, hogy nyomtasson
egy sorozatot. Az igazgatóhe-
lyettesi irodában két kislány vá-
rakozott iskolalátogatási igazo-
lásra. Közben megszólalt a tele-
fon, s amíg iskolatitkárunk át-
adta a kagylót a hívottnak, már
el is vette a feléje nyújtott doku-
mentumot, hogy faxon elküld-

je. Egy kolléganõ korrektort kért kölcsön, két tizedikes ta-
nuló pedig azért kopogott be, hogy össze lesz-e vonva az
angolórájuk.

Természetesen mindenki azonnali és pontos megol-
dást várt – és kapott – a gondjára. Nem sokkal voltunk a
Bolyai Napok rendezvényei után, s ebben a szünetben is
meggyõzõdhettem róla, miért érdemelte meg kollégánk,
tanárok és diákok közös „titkárnõje” az elismerést, a Bo-
lyai Emlékplakett és Díszokirat kitüntetést.

Természetesnek vesszük a segítséget, amit minden-
napos dolgaink intézése során kapunk. Gépiesen meg-
köszönjük, s nem is gondolunk bele, éppen milyen
munkát szakítottunk félbe, s hányfelé kell kollégánk-
nak figyelnie. Csak néhányat említünk meg az iskolatit-
kár feladatai közül: statisztikák számítógépes feldolgo-
zása, hivatalos levelek és egyéb dokumentumok gépelé-
se, faxolása, diákigazolványok érvényesítése, iskolaláto-
gatási igazolványok kiállítása, telefonhívások fogadása,
iratok iktatása, a felvételivel kapcsolatos teendõk, okle-
velek írása, feladatlapok számítógépes elkészítése, hir-
detések beolvasása az iskolarádióban, vendégek fogadá-
sa, diákok és tanárok rengeteg személyes problémájá-
nak megoldása, s még korántsem teljes a lista. S mind-
ezt mosolyogva, jókedvûen, pontosan és természetesen
azonnal.

Abban a szünetben fogalmazódott meg bennem, hogy
fordítva is meg kellene történnie: egyszer vele is foglalkoz-
nunk kellene. Kitüntetése kapcsán tettem fel Csillának né-
hány kérdést:

– Minden kitüntetettnek és
jutalmazottnak te írod az okle-
velet. Hogyan sikerült a tiédet ti-
tokban tartani elõtted?

– A diákok oklevelét írom
én. A díszokiratokat Gedeon
Hajnalka tanárnõ készíti el. Így
ezeket a kitüntetéseket én is
csak az utolsó pillanatban tu-
dom meg, amikor igazgató úr-
ral az összekötõ szöveget írjuk
meg. Én magamat nem írtam
bele és nem is tudtam róla,
csak a színpadon értesültem
róla. Nagy meglepetésemre.

– Bolyais diák voltál, majd a könyvtárban dolgoztál, s
most iskolatitkár vagy. Melyik szerep a legkönnyebb és a
legnehezebb? 

– Természetesen diáknak volt a legkönnyebb lenni. A
könyvtárban nagyon szerettem dolgozni Borók Sándorné
Marikával. Más feladatok, más ritmus. Iskolatitkárként
pörgõsebb, összetettebb feladat. Egyszerre több mindenre
kell figyelni és több mindent kell, kellene csinálni.

– Iskolatitkárként sokféle feladatod van. Mit szeretsz a
legjobban, s melyik a legnehezebb?

– Sok és mind másfajta feladat. Meg kell a gyerekeknek
és nektek, pedagógusoknak is felelnem. Mindent azonnal
és rögtön szeretnétek ti és a gyerekek is. Minden feladat
nehéz, mert a legjobban, a leggyorsabban és a legponto-
sabban szeretném megcsinálni. De van egy feladat, amit a
mai napig nem szívesen csinálok. Ez a rádiós hirdetés. Ezt
nagyon nehezen szoktam meg és a mai napig sem szok-
tam hozzá. De ezt is megpróbálom megoldani több-keve-
sebb hibával.

– Te mindannyiunk ügyes-bajos dolgát intézed, kisebb-
nagyobb dolgokban segítségünkre vagy. Mi mégis keveset
tudunk rólad. Hogyan telnek a napjaid az iskolán kívül?

– Keveset tudtok rólam? Tudjátok, hogy jókedvû és
mosolygós vagyok. Az iskolán kívül is ilyen vagyok.
Amúgy van két tizenéves fiam, és családi házban lakom.
Szerintem ezzel mindent elmondtam.

– Ha lehetne három kívánságod a munkáddal kapcso-
latban, mi lenne az?

Tõzsér Sándorné Vincze Béláné
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– Hogy mit kívánnék a munkámmal kapcsolatban?
Alapvetõen elégedett vagyok. Szeretek itt dolgozni. A „tech-
nikai munkaközösség” egy jó kis csapat. Bármikor, bármi-
ben számíthatok rájuk a munkámban és a magánéletem-

ben is. De ha kívánnom kell, talán azt, hogy még sokáig le-
gyen munkahelyem és sok türelmet és sok energiát.

– Szívünkbõl szóltál. Ha ezek továbbra is így lesznek, mi
leszünk a legmegelégedettebbek.

Interjú Lakatosné Kovács Ágnessel

Lakatosné Kovács Ágnes
egyike volt azoknak a lelkes
szülõknek, akik több éven
keresztül aktívan részt vet-
tek a szülõi választmány
munkájában, és a tanév vé-
gén a közösségért végzett ki-
emelkedõ munkáért Patró-
nus díjban részesült.

– Volt-e szereped abban,
hogy gyermeked a Bolyai Já-
nos Gimnáziumot választot-
ta?

– Sem Patrícia, sem Ba-
lázs nem az én ösztönzésem

hatására mentek a Bolyaiba. Saját döntésük volt, s mi
tiszteletben tartottuk ezt. A lányomnak még felvételiz-
nie sem kellett, mert a környezetvédelmi vetélkedõn
elsõk lettek, s így felvételi nélkül lett bolyais. 

– Hány évig voltál a Szülõi Választmány tagja?
– Hat évig tevékenykedtem választmányi tagként,

nagyon szívesen csináltam, mind az osztálybeli, mind
a nagy SZMK munkát. Mi különösen szerencsések vol-
tunk, hiszen 3-man egy osztályból kerültünk ki. Végig
tökéletes összhang volt hármunk között, s jól tudtunk
együtt dolgozni, jól kiegészítettük egymást. Azt hiszem
ritka az ilyen csapat, aki vállvetve tud együtt dolgozni.
Szívesen emlékszem az együtt töltött idõkre. 

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza szívesen?
– Minden rendezvényre szívesen gondolok vissza,

ha mindenáron ki kell emelni valamit, akkor a Gabora
Gálát, a Szülõk-Nevelõk Bálját, s a Honismereti tábort
említeném meg. Nehéz választani, hiszen valami mi-
att mindegyik kedves a lelkemnek. 

Eszembe jut, hogy igen emlékezetes esemény volt,
mikor az amerikai vendégeket vendégül láthattuk Kazá-
ron. Volt kirándulás a riolittufához, a kazári múzeumok
meglátogatása, kazári népviseletbe öltözés, s közös

éneklés. Az este megkoroná-
zásaként vacsora nálunk,
melyre máig nagyon szívesen
emlékeznek az amerikaiak.

– Milyen volt a Ti osztályo-
tokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid?

– A mi osztályunkban na-
gyon jó szülõi gárda volt,
akik megbíztak bennünk, s
mindenben segítettek, vi-
szont a szervezést ránk bíz-
ták. Bármiben számíthat-
tunk rájuk, a sütisütéstõl a
támogatójegyek vásárlásáig.
Azt hiszem, hogy az olyan szülõi összefogás, mint a
mi osztályunkban volt, ritka. Olyan egyéniségek kelle-
nek hozzá, mint Járinka Magdi, s Torákné Teri, akik
szívüket-lelküket kiteszik azért, hogy minden kitûzött
cél megvalósulhasson.

Mindehhez nagy szükség van egy olyan emberre
is, mint Kiss Ernõné Évike, aki igazgatóhelyettesként
a szívén viseli az iskola és a szülõk jó együttmûködé-
sét, s évek óta mindent megtesz azért, hogy ez a kap-
csolat mindenki megelégedésére legyen.

– A lányod hol folytatta a tanulmányait?
– A lányom a SOTE Egészségtudományi Kar gyógy-

tornász karán tanul tovább, ami nagyon tetszik neki,
viszont a bolyais barátai nagyon hiányoznak. 

– A Patrónus Díjat a Ti osztályotokban 3 szülõ is
megkapta, ami azt gondolom, hogy példaértékû
együttmûködésrõl, önzetlen segítõkészségrõl tesz bi-
zonyságot. Számítottál erre az elismerésre?

– A Díjat szívesen fogadtam, örülök, hogy az isko-
lának eszébe jutott a szülõi munka értékelése is. Kívá-
nom, hogy a Bolyai Gimnáziumban a szülõk és az is-
kola közötti kapcsolat továbbra is olyan jól mûködjön,
mint a „mi idõnkben”!

Lakatosné 
Kovács Ágnes

Csabainé 
Freistág Erzsébet
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Interjú Torák Ervinnével

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola ve-
zetése és a Szülõi Választ-
mány elnöksége Patrónus
Díjjal köszöni meg azoknak
a szülõknek a munkáját,
akik több éven keresztül ki-
emelkedõen támogatták az
iskola közösségét. Ezzel a
díjjal Torák Ervinné,
Terézke is büszkélkedhet.
Neve ismerõsen cseng a
bolyais szülõk körében, hi-
szen évekig tevékeny tagja
volt a szülõi közösségnek.

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

– Saját maga választotta a középiskolát, férjemmel
csak támogattuk a döntésében. Az itt töltött évek iga-
zolják, hogy jól döntött, hiszen végig jó tanulmányi
eredménye volt, és szívesen járt a Bolyai falai közé. 

– Hány évig voltál a Szülõi Választmány tagja?
– 4 évig (2006-2010) dolgoztam a Választmányban,

ahol az lelkesített, hogy az ötleteket szívesen fogad-
ták, s megvalósításukban is segítséget kaptunk. 

– Önként vállaltad a feladatot vagy felkértek?
– Igen, önként vállaltam. Szívesen dolgoztam szü-

lõtársaimmal együtt a gyerekekért és az iskoláért. Jól
tudom, hogy az iskoláknak nagy szükségük van a szü-
lõk támogatására, munkájára. A szülõknek és az isko-
lának össze kell fogni a gyerekekért. A Bolyaiban ez
az összefogás példaértékû. 

– Hogyan emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Segítõkész tanárokkal és szülõkkel találkoztam,

akik a gyerekek érdekeit nézve tûzték ki a feladatokat,
s fogtak össze azok megvalósításáért. 

– Véleményed szerint milyen volt az iskola és a szü-
lõk kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszott az
SZMK?

– Az iskola és a szülõk kapcsolata jól mûködik a
BJG-ben. Az intézmény szívesen fogadja a szülõk épí-
tõ ötleteit, támogatja õket a megvalósításukban. 

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza szívesen?

– Mindegyik rendezvény
kedves emlék számomra. A
bálok, ahol a nevelõk és a
szülõk együtt mulatták át az
éjszakát, a Bolyai Estek, ahol
amerikai, francia és magyar
diákokkal közösen néztük
végig a színvonalas mûsoro-
kat, a Honismereti tábor,
ahol együtt fõztünk a többi
szülõvel, nagyszülõvel. 

– Voltak segítõid az osz-
tálybeli szülõk között?

– Igen, mindenben számíthattunk a szülõtársakra.
Ezen az évfolyamon önzetlen, segítõkész szülõi csa-
pattal dolgoztunk együtt, legyen az szervezés, mun-
ka, felajánlás.

– A lányod hol folytatta a tanulmányait?
– Budapesten a BGF pénzügy- és számvitel szakán,

melyet elsõ helyen jelölt be a felvételi lapon.  A taná-
rai sokat segítettek a felkészülésben. 

– A Patrónus Díjat a Ti osztályotokban 3 szülõ is
megkapta, ami azt gondolom, hogy példaértékû
együttmûködésrõl, önzetlen segítõkészségrõl tesz bi-
zonyságot. Számítottál erre az elismerésre?

– Igen, én is ezt gondolom, hogy mindenben szá-
míthattunk egymás segítségére. Egy jól mûködõ szü-
lõi gárdához egy jó szervezõ is kellett, aki mindig ott
volt, irányított és segített. Õ pedig Vinczéné Járinka
Magdolna volt: ,,mindenki Magdija". Ugyan nem szá-
mítottam erre a díjra, de jólesett az elismerés. Jól tud-
juk, a dicséret mindig elõrevisz, erõt ad a további
munkához. 

A Bolyai János Gimnázium tanárainak, a szülõk-
nek és a diákoknak is sok erõt, kitartást kívánok a to-
vábbi eredményes munkához!

Torák Ervinné Csabainé 
Freistág Erzsébet
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Interjú Kasza Gyulánéval

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

– Nekem nem sok szere-
pem volt gyermekeim iskola-
választásában. A lányom is
bolyais diák volt, õ a 8. évfo-
lyam befejezése után került
az iskolába, a fiam pedig a
hat évfolyamosba járt. Tulaj-
donképpen a lányom beszél-
te rá, hogy jelentkezzen eb-
be az intézménybe.

Véleményem szerint jó döntés volt, mert mindket-
ten nagyon szerettek ide járni, ezért a mai napig hálás
vagyok az intézménynek.

– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Négy évig voltam választmányi tag, miután 9.-

ben az egyik kislány elment az osztályból. Bajnóczi
Éva tanárnõ kért meg erre a feladatra. Végül is habo-
zás nélkül elvállaltam. Pedagógus lévén nem állt távol
tõlem ez a szerep, és azt is tudom, hogy elég nehéz ma
olyan szülõt találni, akinek ideje, lehetõsége van, és
szívesen tevékenykedik az osztály érdekében.

Idõm azonban nekem is ma már egyre kevesebb
van.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Természetesen szép emlékeim vannak errõl az

idõrõl. Gyorsan eltelt ez a négy év. Örömmel mondha-
tom, hogy remek csapat volt, akik az elmúlt 4-6 évben
a szülõi választmány tagjai voltak. Ebben nagy szere-
pe Kiss Ernõné Évának és Vinczéné Járinka Magdol-
nának volt, mert nagyon jól értenek a szülõk nyelvén.

Én nem tudtam minden rendezvényen részt venni,
inkább a rendezvények támogatásával, a támogatási
lehetõségek felkutatásával járultam hozzá a rendezvé-
nyek sikeréhez.

Ezért is kaptam – gondolom – a Patrónus Díjat.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben? 

– Minden rendezvény
igen színvonalas volt, gondo-
lok itt a Bolyai Est rendezvé-
nyeire, vagy a Jótékonysági
Bálra.

A Bolyai Estre az utóbbi
idõben még anyukámat is
elvittem, hogy személyes
példával álljak a többi szülõ
elõtt, a látogatottságot te-
kintve.

A tanév végi Helyismereti Tábor programsorozatát
pedagógusként nagyon értékesnek tartom. Fontos,
hogy egy intézmény az utolsó laza napokat is igénye-
sen, tartalmasan töltse el, megakadályozva ezzel a ta-
nulók csellengését.

– Véleményed szerint milyen volt az iskola és a szü-
lõk kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszott az
SZMK, illetve a Te személyes közremûködésed?

– Természetesen az egész négy év alatt a szülõk-
kel való jó kapcsolat kialakítására törekedtem. Így
nem volt gond a szülõk közremûködését megnyer-
nem pl: házi sütemény készítésében, tombola tár-
gyak gyûjtésében. Ebben is igyekeztem példát mutat-
ni, nálunk az egész család sütött, ha süteményre volt
szükség.

– A lányod és a fiad hol folytatta a tanulmányait?
– A lányom és a fiam is a gödöllõi Szent István

Egyetem hallgatója. Mindketten szeretnek ide járni -
úgy tûnik, ez is jó választás volt.

– Számítottál erre az elismerésre?
– Nem számítottam a Patrónus Díjra. Nem is ezért

vállal feladatokat az ember. Ha még egyszer kezde-
ném, ugyanennyit segítenék - ha nem többet.

Mindenesetre nagyon büszke vagyok rá, a díj pedig
gyönyörû!

Kasza Gyuláné Torák Ervinné
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A csillagok szerencsés együttállása
Interjú Horváth Lilivel

– Volt valami célod azzal,
hogy a Bolyai János Gimnázi-
um hatosztályos képzésére je-
lentkeztél?

– Egyrészt a családi hagyo-
mányok ösztönöztek (nõvé-
rem szintén e képzés keretein
belül tanult a Bolyaiban),
másrészt az idegennyelv-tanu-
lás mindig is kiemelten fontos
volt számomra, a nyelvtanulás
és általában a nyelvek iránti
vonzalom már az általános is-
kolában kialakult bennem. Így
meg is ragadtam a lehetõséget,

hogy már 7. osztályban elkezdjek egy újabb idegen nyel-
vet tanulni. A németet választottam, ami valóban jó dön-
tésnek bizonyult. Nagy örömömre az egyetemen is biz-
tosítanak számunkra lehetõséget a nyelvtanulásra, így
némettudásomat anyanyelvi tanár segítségével csiszol-
hatom tovább, s reményeim szerint a tanév végére meg
tudom szerezni a német egyetemek által külföldi diákok
számára speciálisan összeállított, ún. Test DAF felsõfokú
nyelvvizsgát is. Ez nagyon fontos számomra, hiszen a
mesterképzést a berlini Freie Universität-en szeretném
elvégezni. Egy másik nagy álmom valóra vált szeptem-
berben: elkezdhettem szintén az egyetemi képzés kere-
tein belül az olasz nyelv tanulását, így várhatóan ebbõl is
sikerül nyelvvizsgát szereznem az év végére.

– Tavaly te kaptad meg iskolánk legnagyobb kitünteté-
sét, a Bolyai Emlékplakettet és Díszokiratot. Számítottál-e
rá? Mit éreztél, mikor Pálfalvai Igazgató Úr a Te nevedet
mondta ki, hogy vedd át a díjat?

– Érdekes kérdés. Azt nem mondanám, hogy számí-
tottam rá, de azt sem, hogy meglepetésszerûen ért a do-
log. Minden esetre hihetetlenül felemelõ élmény volt. Mi-
kor Igazgató Úrtól átvettem a Díszokiratot, õszintén meg-
hatódtam, s abban a percben lejátszódott bennem újra
minden, amit a 6 év alatt átéltem, minden kisebb és na-
gyobb küzdelem. Maga a gesztus volt annyira jólesõ szá-
momra, hiszen nem is tudom, lesz-e még olyan alkalom
az életemben, mikor azért részesülök elismerésben, amit
valójában a saját örömömre, épülésemre és õszinte ér-

deklõdéssel csinálok. Ez már
önmagában elég számomra, s
ha ezt a környezetem is észre-
veszi és honorálja, ennél több,
azt hiszem, nem is kell… 

Mindig a lelkesedés és az új
dolgok iránti nyitottság volt az,
ami hajtott elõre, s lehet, néha
kicsit túl is vállaltam magam,
hiszen az órákra való minden-
napi felkészülés mellett rend-
szeresen vettem részt megyei
és országos megmérettetése-
ken, de hát „teher alatt nõ a
pálma”…

A 11. osztály volt ilyen szempontból a legnehezebb: a
megelõzõ tanévben megnyertem az Édes Anyanyelvünk
anyanyelvi-kommunikációs Verseny megyei döntõjét, s
11.-ben az országos döntõn 3. helyezést értem el. Részt
vettem a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd
versenyen is, mely 3 fordulós volt, s az országos döntõn
Gyõrben Kazinczy Aranyéremmel jutalmaztak. Szintén
ebben az évben indultam az OKTV-n magyar nyelvbõl,
mely igazából egy fél évet felölelõ munkafolyamat volt,
hiszen az elsõ forduló után kutatnom kellett s pályamun-
kát írni, majd az országos döntõn azt meg kellett véde-
nem. Ezt élveztem a legjobban, s hatalmas örömömre az
országos 3. helyet szereztem meg. Ugyancsak ebben az
évben bejutottam a József Attila Országos Versmondó
Verseny tatabányai döntõjébe, de még a német nyelv-
vizsgát is sikerrel letettem. Erre az évre azóta is úgy tekin-
tek, mint csillagok szerencsés együttállására. 

– Mikor döntötted el, hogy melyik egyetemre vagy fõis-
kolára szeretnél jelentkezni, és milyen szakon? Befolyá-
solta-e ezt a döntést tanár, vagy diák?

– Viszonylag hamar, 9. osztályban eldöntöttem, hogy
a Corvinus-ra szeretnék jelentkezni nemzetközi tanul-
mányok szakra. Persze, voltak olyan kósza gondolataim,
hogy boldogabb lennék szociológusként, logopédusként,
nyelvészként, pszichiáterként vagy esetleg politológus-
ként. A kérdés a felvi könyv lapozgatása közben az volt,
hogy mi NEM érdekel. Sajnos, polihisztorképzést nem
nagyon találunk a palettán, úgyhogy azért is döntöttem a

Horváth Lili Géczi Luca
7. B
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nemzetközi tanulmányok mellett, mert meglehetõsen
interdiszciplináris képzést nyújt. Tanáraim és diáktársa-
im nem befolyásoltak, inkább segítettek, megerõsítettek
döntésemben. Sokat köszönhetek a Bolyainak, hiszen itt
olyan igazi tanáregyéniségeket ismerhettem meg, akik
úgy érzem, maradandó nyomot hagytak bennem, s akik
útmutatást adtak számomra nem feltétlenül csupán ta-
nulmányi téren.

– Ad valamiféle önbizalmat számodra, hogy a Bolyai-
ban az itt töltött hat éved során kitûnõ tanuló és elismert
diák voltál?

– Igen, nem is keveset! Minden egyes alkalommal a
Bolyaiban töltött hat évemre, mint kis mankókra tá-
maszkodom, mikor belépek az elõadóba, ahol rajtam kí-
vül legalább 100 diák ül, s a személyes kontaktus tanár
és diák között valamiféle távoli emlékképként dereng
föl,  mikor sorban állok másfél órát a diákjóléti bizottság
ajtaja elõtt, hogy aztán ne kerüljek sorra,  s újabb más-
fél órát türelmesen végig kelljen várnom;  mikor napo-
kon keresztül készítek egy beadandót, elküldöm a tanár-
nak e-mailben, s örülök, ha egy „köszönöm, megkap-
tam”-ot visszakapok. Nagyon rossz, hogy szinte semmi-
lyen viszszaigazolást nem kap az ember, s közben ön-

magát kell folyamatosan megerõsítenie, hogy „de igen,
jól csinálom”. 

Bár a múltkor kellemes meglepetésben volt részem:
épp a postafiókomat nézegettem, mikor megláttam,
hogy van egy bejövõ üzenetem az egyik tanáromtól. El-
sõ gondolatom: „Jesszus, mit csináltam? Vagy inkább
mit nem csináltam?” Végül kiderült, hogy azért írt, mert
nagyon tetszett neki a legutóbbi házi dolgozatom, és biz-
tatott a további kitartó munkára. Ez nagyon jó érzés volt!
Kár, hogy nem ez az uralkodó tendencia…

– Mit üzensz a gólyáknak és a végzõsöknek?
– A gólyáknak azt üzenem, hogy legyenek nyitottak,

és próbálják ki magukat lehetõleg mindenben, ami ér-
dekli õket, hiszen számukra most ennek van itt az ideje.
A középiskolás évek olyan soha vissza nem térõ alkal-
mat nyújtanak arra, hogy az ember felfedezze kvalitása-
it és felkutassa azt, hogy mi érdekli igazán, melyet kár
lenne kihagyni, hiszen ez egyúttal az önmegismerés leg-
jobb módja is. A végzõsöknek pedig csupán azt üzenem,
hogy legyenek bátrak, ne adják fel az álmaikat, még ak-
kor sem, ha azok néha elérhetetlennek tûnnek, s merje-
nek és tudjanak értük küzdeni, mert végsõ soron ez tart
minket, embereket életben!

Kozma Endre Andrással beszélgettem

Kozma Endre Andrással
beszélgettem, aki tavaly év
végén vehette át iskolánk el-
ismerõ kitüntetését, a Bolyai
Emlékplakett és Díszokira-
tot, melyet folyamatosan ki-
emelkedõ teljesítményéért
és országos versenyeredmé-
nyeiért kapott. Beszélgeté-
sünkben kitért az egyetemi
élet és a gimnáziumi évek
közötti különbségekre is.

– Reggelente már nem a
Bolyai felé veszed az irányt,
hiszen a tavalyi volt az utolsó

tanéved, amit iskolánkban töltöttél. Milyen irányban
folytatod tanulmányaidat?

– Immáron a Budapesti Corvinus Egyetem nappali
tagozatos hallgatója vagyok, nemzetközi tanulmá-

nyok szakon próbálok sze-
rencsét. Igen sokszínû szak:
nem kevés politika és idegen
nyelv, bõséges töri, egy kis
kommunikáció, nyúlfarknyi
szociológia, csipetnyi társa-
dalomtörténet, és végül, mint
pikantéria: statisztika (ma-
tek nélkül bizony nem léte-
zik oktatás). 

– Új iskola, új város, új ba-
rátok is velejárói az egyetem
elkezdésének. Mennyiben
térnek el mostani hétköznap-
jaid és hétvégéid a gimnáziu-
mitól?

– Igen, jól mondod, MINDEN új: kollégiumi élet,
még a tarjáninál is förtelmesebb tömegközlekedés,
friss barátságok, õrült sok külföldi, órák helyett elõ-

Kozma Ede
András

Rónay Boglárka
10.C
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adások és szemináriumok, gólyabulik garmadája -
számos új élmény. Szerintem egész jól felvettem a rit-
must, úgy érzem, kezdem megtalálni a helyem a fer-
geteges fõvárosi forgatagban. 

– Rengeteg végzõs diák panaszkodik, hogy meny-
nyire nehéz döntést hozni a továbbtanulás kérdésé-
ben. Neked mennyire okozott gondot kiválasztani a
számodra megfelelõ felsõoktatási intézményt?

– Annak ellenére, hogy már novemberben is forgat-
tam a kezemben a Felvételi tájolót, igencsak nehezen
született meg bennem a végleges elhatározás arról,
hogy hova adjam be a jelentkezést. Mindenképp hasz-
nosnak bizonyult ellátogatni nyílt napokra, és rövid
betekintést nyerni az egyetemi életbe. Továbbá az ott-
honiak – mivel õk ismernek a legjobban – is nagy se-
gítséget nyújtottak az orientálásban. 

Távol álljon tõlem, hogy riogassam a mostani vég-
zõsöket, inkább jó tanácsként szánom: ne halogassá-
tok a döntést az utolsó napokra, jól fontoljátok meg,
hova jelentkeztek… és aztán nyugodtan fontoljátok
meg még kétszer!

– Mi hiányzik neked a legjobban a bolyais életedbõl
és mi az, amit a legkevésbé hiányolsz?

– Talán a legjobban az hiányzik, hogy immár nin-
csenek osztálytársaim. A gimiben harminc emberrel
töltöttem mindennapjaimat, mindenki arcát napról
napra megismertem és vica-versa. Ezzel szemben
most a két-háromszáz fõs elõadásokon az ember gya-
korlatilag elveszik a tömegben, és bár igaz, itt is létez-
nek húszfõs csoportok, órarendjeink több helyen elüt-
nek egymástól, így közel sem tudok annyi idõt tölteni
a csoporttársakkal, mint anno a bolyais osztállyal. 

Hiányzik még az órák elviselhetõ rövidsége (a
Corvinuson 80 percesek az elõadások és a szeminári-
umok), valamint a szorosabb tanár-diák viszony: az
egyetemen szinte teljesen magamra vagyok utalva.
Igaz, ez sok esetben elõny, de legalább ugyanannyi-
szor hátrány.

Azt viszont háromszoros hurrával fogadtam, hogy
az egyetemen nincs hétrõl hétre számonkérés. A röp-
dogák, szóbeli feleletek és – egy óra kivételével – a há-
zi feladatok hiánya révén a ZH-hétig és a vizsgaidõ-
szakig a tengerfenékre lehet dobni a stresszt, a szo-
rongást.

Továbbá a koránkelés korszakát sem sírom vissza;
annak ellenére, hogy a gimis éveim alatti háromhoz
képest most ötvenpercnyire lakom a sulitól, az egye-

temrõl - a Bolyaival ellentétben - nem szokásom elkés-
ni, mivel a legkorábbi órám fél 12-kor kezdõdik (a sa-
ját kezû órarend-összeállítás elõnye).

– Milyen érzés volt, hogy tavaly év végén te kaptad
a Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitüntetõ díját?

– Az elismerés mindig nagyon kellemes érzéssel
tölti el az embert, pláne ha ekkora méretet ölt. Egy-
szerre éreztem boldogságot, büszkeséget, valamint
hálát tanáraim - közülük is elsõsorban osztályfõnö-
köm, Lékóné tanárnõ -, illetve támogató családom - fõ-
ként édesanyám - iránt, akik rajtam kívül szakmailag
és/vagy emberileg bõségesen hozzátettek ahhoz,
hogy én kaphassam a plakettet.

– Egy közhelyes kérdés, de én azért kíváncsi vagyok
rá. Mi leszel, ha nagy leszel?

– Közhelyre közhellyel: felnõtt! Viccet félretéve, ez
még igencsak nyitott kérdés. Terveim szerint öt évig
koptatom majd a Corvinus padjait, hiszen a három-
éves alapképzést (melybõl egy felet külföldön szeret-
nék elvégezni) követõen mindenképpen megpróbálok
mesterszakos diplomát szerezni. Jelenleg csupán eny-
nyiben vagyok biztos. Hogy felveszek-e esetleg egy
másik szakot is idõközben, vagy hogy hol akarok (és
tudok) fél évtized múlva diplomával a kezemben elhe-
lyezkedni, még tényleg a jövõ zenéje.

– A régi osztálytársaid közül vannak, akikkel még
tartod a kapcsolatot, vagy ez meglehetõsen nehéz úgy,
hogy a legtöbben más városban tanulnak?

– Legtöbben közülünk valamelyik budapesti egye-
temen vagy fõiskolán vagyunk hallgatók, így alkal-
manként tudok találkozni bolyais barátokkal, have-
rokkal. Nyilván nehéz tetõ alá hozni bármiféle rande-
vút, mivel mindannyiunknak eltérõ az órarendje, ki-ki
épp máskor ér rá, ám minden csak akarás kérdése -
nincs lehetetlen, csak tehetetlen! Külön szerencse,
hogy a volt 12.a-ból négy lány most együtt lakik, rá-
adásul nagyon is vendégszeretõek – az õ lakásukon
néha összefut a (nem is olyan) régi banda. 

És bizony Budapest is túl kicsi ahhoz, hogy ne bo-
toljunk bele véletlenül hétrõl hétre egy-két régi isme-
rõsbe. Állandóan figyelni kell, hiszen a metróaluljá-
rókban, nagyobb tereken, az egyetem környékén,
vagy épp a hazafelé jövõ távolsági buszon jó eséllyel
összeakad a miénk egy ismerõs szempárral.

– Miért tudnád ajánlani a mostani végzõs diákok-
nak egyetemedet, miért ott folytassák tanulmányai-
kat, vagy miért ne ott?
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– A nemzetközi tanulmányok szakot sokan a nem
hivatalos diplomataképzés helyeként tartják számon.
A gyakorlatban ez nem egészen így néz ki: évente a
több mint száz végzõsbõl mindössze nyolc emberre
van szüksége a külügyminisztériumnak, csak belõlük
lesz tradicionális értelemben vett diplomata. Ez persze
nem azt jelenti, hogy a többiek mennek a darálóba, ha-
nem azt, hogy nem a diplomácia az egyetlen lehetséges
útirány az itt végzõknek. Hazai és EU-s cégek, a média,

a politikai élet folyamatosan igényt tart idegen nyelve-
ken is jól kommunikáló, politikai ismeretekkel alapo-
san felfegyverzett friss diplomásokra. A Corvinus pe-
dig már csak azért is jó választás, mert – elismert egye-
tem lévén – az itt szerzett diploma sokat nyomhat a lat-
ba a felvételikor bármelyik munkáltatónál.

– Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és kí-
vánok egyetemi éveidre sok erõt és kitartást, és azt,
hogy utána könnyedén el tudj helyezkedni az életben.

Egy ízig-vérig Bolyais
Interjú Koós Brigittával

Az idén is kiérdemeltem,
hogy interjúzzak egy kitün-
tetett 'ex-bolyaissal'. Most
olyan valakivel beszélget-
tem, akit mindenki szeret.
Egy feltörekvõ, jóindulatú
lánnyal: Koós Brigivel.

– Mi is ez a díj valójában?
Mit jelent számodra, hogy
megkaptad?

– A BÖDE díjat kaptam
meg az utolsó tanítási na-
punkon, mellyel teljes mér-
tékben emlékezetessé vált az
a nap számomra. Boldog vol-

tam, hogy én kaphattam meg ezt az okiratot, nagyon
jó érzés volt átvenni, és látni a tanáraim szemében az
õszinteséget, amikor is „a kevesebb több”: csak egy
kézfogás, egy mosoly… Ezek a pillanatok nekem so-
kat jelentenek, megõrzöm õket!

– Sejtetted, hogy a „szerencsés kiválasztottak” kö-
zött leszel a díjakat tekintve? Úgy értem, hogy számí-
tottál rá?

– Nem számítottam rá, hogy meg fogom kapni ezt
a díjat, viszont az év vége közeledtével egyre jobban
reménykedtem benne, hogy én is a díjazottak között
lehetek, hiszen ezt a díjat megkapni óriási megtisztel-
tetés.

– Hogyan gondolsz vissza a bolyais éveidre? Melyik
volt a legjobb éved, és miért?

– Nagyon szívesen gondolok vissza arra a 6 évre,
melyet a Bolyaiban töltöttem, rengetegszer jut eszem-

be még itt az egyetemen is.
Pl. az egyik vizsga elõtt pihe-
nésképp a barátnõimnek a
szalagavatós, diáknapos vi-
deóinkat mutattam meg.
Mindig olyan szívesen né-
zem meg és hiányzik nagyon
az az idõszak, mikor minden
nap a táncórákat vártuk, gya-
koroltunk közösen, a fõpró-
ba, a szalagavató pillanatai, a
diáknap, nem szeretném ki-
hagyni a felsorolásból a bal-
lagást és a jól megérdemelt
érettségi bankettet sem…
mind-mind örök emlékek lesznek. Ezek miatt szá-
momra egyértelmûen az utolsó év volt a legjobb.

– Úgy gondolom, te elég sok mindent átéltél a Bolya-
iban. A legjobb élményt/évet már kérdeztem. Most ar-
ra vagyok kíváncsi, hogy melyik volt a legrosszabb, és
miért?

– Legrosszabb évrõl nem tudnék beszélni, legfel-
jebb csak hullámvölgyek voltak az évek alatt, de ezek-
rõl sem szeretnék írni. Általában próbálom csak a
szép és jó emlékeket elraktározni,  mert a rosszakkal
már úgysem tudok mit kezdeni…

– Mi fáj abban a legjobban, hogy el kellett innen
menned?

– Hiányoznak a tipikus bolyias napok, délutánok,
séták, röhögések, a lyukasórák feelingje, a töriórák
aranyköpései, hiányzik az osztályom, a közös tánc-
próbák, készülõdés a nagy eseményekre és az, hogy

Koós Brigitta Fodor Csilla
10.C
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sajnos csak nagyon ritkán tudok a fent említett embe-
rekkel találkozni… Itt az egyetemen személyes kap-
csolatunk a tanárokkal szinte nincs is, mivel csak egy
neptun kód alapján tudnak (vagy úgysem) beazonosí-
tani. Bár rengeteget pótolnak az új barátok, de a 6 év
gimit valahogy mégsem tudják. Igaz, ez egy új szaka-
sza az életünknek, és csak megszokni nehéz, furcsa.
De még így az elsõ hónapokban frissek a gimis törté-
nések, barátok, bulik gondolatai.

– Hol tanulsz most? Mik a terveid a jövõre nézve?
Merrefelé húz a szíved?

– A gödöllõi Szent István Egyetemen tanulok turiz-
mus-vendéglátás szakon. Késõbb szeretnék az egye-
tem keretein belül az Erasmus pályázattal külföldön
tanulni egy vagy két félévet, és a gyakorlatomat is kül-
földre tervezem, viszont a jövõmet mindezek mellett
csakis itthon képzelem el. De ezek még nagyon távoli
dolgok, addig még min. 5 év fog eltelni (mesterkép-
zéssel), melyek alatt talán ezek az elképzelések még
változni is fognak.

– Elvárásaidnak megfelelõ a mostani sulid?
– Júliusban, mikor megtudtam, hogy Gödöllõre

vettek fel, nagyon csalódott voltam, el sem akartam
kezdeni az egyetemet, már a külföldi nyelvtanfolya-
mokat nézegettem, de végül jelentkeztem a gólyatá-
borba. (Egyébként a 3. helyen volt ez a suli a BGF és
a BKF után). Nagyon örülök utólag, hogy így döntöt-
tem, mert jobb helyre nem is kerülhettem volna. A
gödöllõi campus egyszerûen csodálatos, hatalmas
park veszi körül az egyetemet, a kollégium 3 percre
van a bejárattól, 1700 férõhelyes, egy fantasztikus kö-
zösség az egész. Az óráimmal is abszolút elégedett
vagyok, nagyon jó tanáraink vannak, és az eddigi
vizsgáim is jól sikerültek. Viszont a nyelvoktatás nem
az igazi, kevés anyanyelvû tanár van, amire szerin-
tem szükség lenne. De így is egyértelmûen azt mond-
hatom, hogy az elvárásaimnak megfelel ez az egye-
tem.

– A sportolást folytatod még most is, gondolom.
– Igen, de nem könnyû a suli mellett, amikor alig

van idõm még ebédelni is mennem, szomszédolnék
inkább a koliban, de tudom, hogy edzenem kell…
Csak jól kell beosztani az idõt, fontossági sorrendet
kell felállítani és edzés után akár hajnalig is lehet
szomszédolni. Egyébként nagyon jó feltételek vannak
a sportoláshoz, konditerem, foci-, rögbipálya, gyönyö-
rû park a futáshoz, és remek társak mindehhez!

– Egy pár dolgot tudnál említeni, hogy mit is adott
neked a Bolyai? Kitõl kaptad a legtöbb támogatást?

– Új barátok, rengeteg ismerõs, siker, kudarc, bol-
dogság, bánat, felhõtlen nevetések, sírások, és legfõ-
képpen az, hogy ezeket hogyan kell megélni, mit kell
kezdenünk a hasonló szituációkkal. Ez a 6 év rengeteg
tapasztalattal áldott meg minket, még ha tudatalatt is.
Sok olyan helyzet van, amikor azt mondom: „Ez isme-
rõs… tudod már, mit kell tenned!”. Nekem volt (van)
pár tanár, akikre azt mondtam, hogy mindig számít-
hattam a segítségükre, a támogatásukra egy-egy nehe-
zebb, kérdésesebb helyzetben, akikhez ' csak úgy'
bemehettünk beszélgetni, szívesen láttak minket, tar-
tották bennünk a lelket még az érettségi elõtti utolsó
pillanatban is, ami nagyon sokat számított, és én kö-
szönöm még így utólag is.

– Pár tanácsot tudnál adni nekünk itt maradóknak,
hogy hogyan „éljük át” ezt a fennmaradó 1-6 évet? 

– Én csak annyit tudok tanácsolni, hogy „take your
time” és „take it easy”! Tényleg az a legfontosabb,
hogy élvezzétek együtt az életet a Bolyaiban, a lyukas-
órákat, a fergeteges diáknapokat, a szüneteket, írjátok
az aranyköpéseket, és pár év múlva nagyon jó lesz
visszaolvasni! Szerintem az is fontos, hogy a legap-
róbb dolgoknak is örüljetek (párpontos matekdoga),
mert olykor azok a legfontosabbak, és ha bármi rossz
történik (nullapontos doga), akkor azokra a pillana-
tokra (pontokra) tudtok majd visszaemlékezni! 

– Köszönöm szépen a válaszokat, és a továbbiak-
hoz sok sikert és kitartást kívánok Neked (gondolom
az egész suli nevében)!  Vigyázz magadra!
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„Tövises az út a csillagokig”
Interjú Barrak Ibrahimmal

– Rólad általában valami-
lyen verseny résztvevõjeként
hallhattunk, amíg a Bolyai-
ba jártál. Ezek többnyire ter-
mészettudományos, elsõsor-
ban biológiai témájú megmé-
rettetések voltak, melyekbõl
országosan is kiemelkedõ
eredmények születtek. So-
kunkat ezért nem ért megle-
petésként, hogy te lettél az
egyik iskolai díj, a Bolyai Ki-
tüntetõ Okirat tulajdonosa. 

Te számítottál-e rá, hogy
ilyen módon jutalmazzák a négyéves munkádat?

– Örömmel töltött el, hogy díjat kaptam, hisz így el-
ismerték közösségi és tanulmányi munkámat, és a di-
cséret mindig pozitívan, serkentõleg hat rám.

– Melyek a legkedvesebb bolyais emlékeid? Van-e
olyan hagyomány, amelyet szerinted feltétlenül tartson
meg és ápoljon az iskola?

– Szerencsére rengeteg jó emlékem fûzõdik a Bo-
lyaihoz. Ezek közül hirtelen alig tudok kiemelni bár-
mit. Talán az utolsó mátraalmási osztálykirándulás
volt a legjobb, mert ekkorra már igazán összetartó kö-
zösséggé váltunk. A Bolyai Körök megtartását én na-
gyon fontosnak tartom, hisz a diákok számára lehetõ-
séget biztosít arra, hogy elsajátítsák az elõadások
megfelelõ felépítését, megszerkesztését, ami a késõbbi
tanulmányok során is sokat ér.

– Mennyiben változott az életed, mióta egyetemista
lettél? Sikerült-e beilleszkedni, alkalmazkodni az új
környezethez? 

– A családi hagyományt folytatva a szegedi orvosi
egyetemet választottam, azon belül is a fogorvostu-
dományi kart. Sok az óra, kevés a szabadidõ, de az új
csoportom révén egy nagyon jó társaságba kerültem.
Szeged a napfény városa, ahol mindig süt a nap, és
minden 10 perc alatt elérhetõ, tehát elkésni még nem
késtem el.

– Említenél-e néhány órát/tantárgyat, amellyel
most ismerkedsz, és különlegesnek találod?

– Odontológia: a fogak 
alakjával, szerkezetével, el-
helyezkedésével foglalkozó
tudomány.

Anatómián a boncolás új-
donság, és az emberi test fel-
építése is nagyon érdekfeszí-
tõ.

A kémiagyakorlatokat is
nagyon élvezem, a sok kísér-
let önálló elvégzése jó módja
a tanulásnak.

– Eléggé szétszóródhatta-
tok az országban, ennek elle-
nére tartjátok-e a kapcsolatot
a volt osztálytársakkal?

– A régi osztálytársakkal az interneten keresztül
tartom a kapcsolatot, hiszen tudomásom szerint csak
én kerültem „vidékre”, a többiek Budapesten vannak.

– Mit üzennél a mostani bolyais diáktársaidnak?
– Élvezzék ki a bolyais éveket és tanuljanak sokat,

hiszen  tövises az út a csillagokig. (Végül is ezt most
tanultam latinon).

– Köszönöm a bolyaisok nevében is, hogy megosz-
tottad velünk legújabb tapasztalataidat, és kívánjuk,
hogy legyél ugyanolyan sikeres az egyetemi éveid alatt,
mint gimnazista korodban voltál!

Barrak Ibrahim Orosz Elvira
11.C
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A DÖK kitüntetettje
Interjú Kiss Mariannal

Kiss Mariann idén balla-
gott el iskolánkból, 6 évig
volt bolyais diák. Interjúm-
ban elõdömnek fogok kérdé-
seket feltenni a gimnáziumi
éveirõl, a DÖK tevékenysége-
irõl, és arról is, hogy most
hogy telnek napjai…

– 5 év a  Diákönkormány-
zatban... Sok élménnyel és
baráttal lettél gazdagabb.
Hogyan gondolsz vissza
ezekre az idõkre? Melyik ese-
mény volt számodra a leg-

szebb, legkiemelkedõbb? 
– Nagyon szerettem DÖKös lenni. Nemcsak el-

nökként volt jó, hanem tagnak lenni is. Most, hogy
már nem vagyok bolyais diák, fájó szívvel gondolok
vissza az ott eltöltött idõkre. Imádtam a diákönkor-
mányzatot, szerettem segíteni a szervezésben, sõt
sok programot terveztem meg én magam is. Legjob-
ban a karácsonyi sütisütés és -vásár nõtt a szívem-
hez, hiszem ezeket a programokat én kezdeményez-
tem és rengeteg munkát fektettem a megvalósításuk-
ba. A Rockest szintén egy hozzám közel álló ese-
mény volt minden évben. És persze a felsorolásból
nem szabad kihagyni a DÖK vezetõk találkozóját
sem a Medves Hotelben, hiszen rengeteg új informá-
cióval és ismeretséggel lettem gazdagabb. De termé-
szetesen az iskolán belül is szereztem barátokat a
DÖK tagjai közül, akikkel a mai napig tartom a kap-
csolatot.

– Gratulálok a kitüntetésedhez! Számítottál rá? Mit
éreztél, mikor átvetted a díjat? Mi is valójában ez az el-
ismerés?

– Igazság szerint nem gondoltam, hogy fogok kap-
ni bármilyen díjat, de nagyon örültem neki. Leírhatat-
lan érzés, amikor elismerik a munkáját valakinek. Na-
gyon boldog voltam, amikor átvettem a kitüntetést ki-
váló diákönkormányzati tevékenységemért. 

– Mit kellett tenned, hogy e jutalmat megkapd?
– Hogy mit kellett tennem? A dolgomat: 1 évig vol-

tam a diákönkormányzat elnöke, s elõtte már 4 évig

nagy szerepet játszottam a
mûködésben. Azt hiszem,
ez elég volt ahhoz, hogy
megkapjam. Köszönöm szé-
pen a vezetõségnek és a ta-
nári karnak, hogy nekem
ítélték a kitüntetést!

– Véget értek a bolyais éve-
id, most hol tanulsz?

– Jelenleg a Debreceni
Egyetem Technológiai és
Természettudományi Karán
tanulok kémia szakon. Mi-
vel 90 hallgató jár erre a
szakra, mindenkit még nem
tudtam megismerni, de szereztem már ismerõsöket,
valamint a gólyatáborban eltöltött 6 nap is sokat segí-
tett az ismerkedésben. 

– Folytatod ott is a DÖK munkát?
– Mindenképpen szeretném folytatni a munkát, de

egyelõre még nem írtam meg a hallgatói önkormány-
zat által kiírt kooperációs pályázatot. Ezt az elsõ fél-
évet/évet arra szánom, hogy teljes mértékben beil-
leszkedjem az egyetemi életbe mind tanulás, mind
ügyintézés szempontjából. Nagyon sok dologgal még
most ismerkedem. De mindenképpen szeretném ki-
venni a részem a HÖK munkájából is, hiszen a gimná-
ziumból nagyon jó élményeim vannak ezzel kapcso-
latban. 

– És végezetül mit üzensz a bolyais diákoknak, il-
letve a DÖK-ösöknek?

– Minden bolyais diáknak üzenem, hogy legyetek
büszkék iskolátokra, s magatokra. És mindenekfölött
becsüljétek meg ezeket az éveket, mert véleményem
szerint ezek a legmeghatározóbbak egy ember életé-
ben. A DÖK-ösöknek pedig további jó munkát és ki-
tartást kívánok. Remélem, sikerülnek terveitek, és szí-
nesebbé tudjátok varázsolni iskolátok életét. Gyûjtse-
tek minél több tagot a csapatba, hiszen több emberrel,
sokkal hatékonyabb a munka, és persze a szórakozás
is élvezetesebb.

– Köszönöm az interjút, sikeres egyetemi éveket kí-
vánok!

Kiss Mariann Andrássy Fanni,
a DÖK elnöke


