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Sportrendezvények  az  iskolában
Az iskola megalapításá

nak 45. évfordulóját ünne
pelte a 2011/2012 tanévben. 
Ez alkalomból került meg
rendezésre egy kispályás 
labdarúgótorna, egy kosár
labda torna és egy magasug
ró verseny is. Mindhárom 
szervezését a Bolyai testne
velő tanári kara és a Diákön
kormányzat segítői látták el. 
A focitorna a betonos pályán 
zajlott le. 4 középiskolás csa
pat részvételével (Bolyai, 

Madách, Táncsics, GT). A torna győztese a Madách 
lett. A Bolyai a 3. helyen végzett. Ugyanez a négy csa
pat mérkőzött meg egymással a PSZF tornatermében, 
kosárlabdával a kezükben. Az első helyen a Bolyai 
csapata végezett, sőt Tóth-Szarvas Levente a torna já
tékosa címet is elhozta. A magasugró versenyt egy 
Madáchos tanuló nyerte, viszont Grajzel Dániel 2. he
lyezést ért el.

2011-ben merült fel a Diákönkormányzat gyűlé
sén, hogy újra fel lehetne éleszteni a focibajnokságok 
szerepét az iskolában. Nevezhetem magam szeren
csésnek, hiszen mióta elvállaltam a szervezés és le
bonyolítás minden egyes porcikáját, az iskolai életem 
és szabadidős tevékenységeim szerves részét teszik 
ki a bajnokság szervezése, lebonyolítása és a mérkő
zések vezetése. Legelőször a terembajnokság indult 
útjára 2011 telén, nagy sikert aratott a diákok körében

Sportrendezvények

Játékvezetők

és 2012 tavaszára sikerült sérülésmentesen befejezni 
a minden kedden megrendezésre kerülő mérkőzések 
sorát. Két korosztály indult a 7. - 9. évfolyam és a 10. 
- 13-  évfolyam számára. A kicsiknél a 9. C „A” csapa
ta nyerte. A gólkirály 9. B osztályos, Simkó Márton 
lett. A nagyok viadalában a 12. A „A” csapata győze
delmeskedett és innen került ki a gólkirály is, Benkő 
Gábor, potom 31 góllal. Természetesen a szervezés és 
a lebonyolítás hagyott hátra maga után némi kívánni
valót, de megpróbáltam kezdő szervező módjára or
vosolni ezeket. A téli fagyok és tavaszi hűvös és esős 
idők után diákönkormányzati és igazgatói döntés 
alapján megpróbálkoztunk egy tavaszi focibajnoksá
got összehozni. Nagyon szépen elindult a szekér, vi
szont a folyamatos hiányzások és különböző kifogá

Nyikes Zsombor
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sok miatt nem sikerült a tanév végéig befejezni. Na
gyon negatív érzés volt bennem a kudarc miatt. Ösz- 
szevetve az összes negatív és természetesen a pozitív 
észrevételeket, iskolai és szabadidős programokat, si
került egy olyan összefogó, komplex bajnokságot el
indítani, ami egy igazi, már-már hivatalos bajnokság
nak mondható. 2012 szeptemberéig összesen nyolc 
csapat jelentkezett az egész tanévet kitöltő bajnok
ságra. A nyolc csapat közül 7 szerepel a hétfőnként 
és szerdánként a betonos pályán lejátszandó kinti 
meccseken és 6 a keddenkénti teremben megrende
zett összecsapásokon. Összesen 58 diák hajt csapata 
eredményességéért 12 osztályból összeállva a közös 
sikerért. Nagyon nagy öröm számomra, hogy néhány 
diák nem csak a saját csapatában focizik, hanem a 
meccseket is vezeti. 2012 elején indult tavaszi foci
bajnokságon elindult folyamat az idei évre teljesedett 
ki. Egy játékvezetői csoport alakult meg a meccsek 
vezetésére: Csonka Tamás 8. d, Baksa Bence 10. b,

Kiss Bence illetve Dupák Gábor 10. c és jómagam sze
mélyében. Mi öten vagyunk kivezényelve a különbö
ző meccsekre, ami a legnagyobb segítség nekem, hi
szen a sportegyesületi edzések miatt néhány meccs 
nélkülük meg sem valósulhatott volna. Azt hiszem 
egy olyan folyamat indult be az iskola életében, ami 
csakis pozitív irányba vezethet. Tervezés alatt van 
más sportokban tevékenykedő diákok igényeit is ki
elégítő kosár illetve röplabda bajnokság megvalósítá
sa. Nagyon szeretném, ha zökkenőmentesen fejeződ
ne be az idei bajnokság, és távlatokban járva, megva
lósulhatna a közeljövőben egy nagyobb méreteket öl
tő focibajnokság. Mindaddig szeretném megköszön
ni a tanárok türelmét, Igazgató úr illetve Czene Éva 
tanárnő önzetlen segítségét, a testnevelő tanárok kor
rekt és segítőkész viselkedését és nem utolsó sorban 
a diákok el nem fogyó játékkedvét. További sikeres 
meccseket és izgalmas pontvadászatot kívánok a 
sportos diákoknak!

M osonm agyaróvár - Em lékfutás 2011
2011. október 17-én hajnal

ban iskolánk 8 diákja Cserkúti 
Edit tanárnő vezetésével útnak 
indult Mosonmagyaróvárra, 
hogy az ottani bolyaisokkal le
fussák a jelképes 3 km-es távot, 
amely útnak indítja ifj. Schirilla 
Györgyöt Salgótarján felé. Az 
országot átszelő emlékfutás az 
október 23-i sortűz áldozatai
nak tiszteletére rendezik meg 
minden évben. Schirilla „őrült” 
vállalkozásai közé tartozik 
még évente többször a jeges 

Duna átúszása is jótékony céllal.
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) 

tagjaival utaztunk együtt, akik kivétel nélkül a salgó
tarjáni sortűz áldozatainak hozzátartozói és család
tagjaik, akik emlékezetéből nem lehet kitörölni ezt a 
szörnyű napot. Sokadik éve, hogy Valiskó Feri bácsi 
harcolja ki az anyagi fedezetét a közös futásnak, ami
ért nagyon hálásak lehetünk neki.

A korai kelés miatt a majd 4 órás úton mindenki ki
csit kókadtan ült, amit Feri bácsi házi sütésű pogácsá

jának illata tört meg. Kisebb késéssel ugyan, de épség
ben megérkeztünk Mosonmagyaróvárra. Az Október 
23-i emlékparkban megkezdődött az ünnepélyes 
megemlékezés, ahol Tóth Bálint egy megható verssel 
képviselte iskolánkat. A műsorban következett az em
lékmű és kopjafák megkoszorúzása, amelyeken az el
hunytak nevei láthatók.

Kőrös Evelin
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Az elcsukló hangú 
beszédek és m últbéli 
em lékezések után 
Schirilla György a rossz 
idő ellenére is jókedvű
en üdvözölte a jelenlé
vőket és meglengette 
frissen faragott botját, 
amire felkerült az első 
szalag. A hagyományt 
követve az országot át
szelő útja során amerre 
halad minden faluban és

det az egyetem m enzáján, 
ami nagyon finom és bősé
ges volt. Majd visszam en
tünk a Bolyai iskolába, ahol 
egy kisebb vendéglátásban 
és ajándékozásban része
sültünk. Rövid szusszanás 
után meglátogattuk a Ter
m észetrajzi múzeum ideig
lenes ‘56-os kiállítását. Itt 
egy idős néni m esélt ne
künk a mosonmagyaróvári 
október 23-ai esem ények-

városban az emberek emlékszalagokat tűznek a botra 
és mire Salgótarjánba ér már több színben pompázik.

A megemlékezés után bem elegítettünk és nyúj
tottunk, majd egy nagy csoportban elindultunk, 
hogy lefussuk a 3 km-t. A város központját lezárták, 
így minden szem ránk szegeződött a futás alatt. 
Többen csatlakoztak hozzánk iskolások, nyugdíja
sok, akik fontosnak tartották a megemlékezést. A 
város határáig kísértük Schirillát, aki onnantól egye
dül folytatta útját. Tanárnő és a többi felnőtt az 
egyetemnél vártak minket, mi pedig egy kis félreér
tés miatt később érkeztünk meg oda. De hála a cso
dálatos buszsofőrünknek mi sem késtük le az ebé

ről, ahol több hozzátartozóját is elvesztette. A mú
zeum ban sok mindent láttunk, rengeteg fényképet, 
megrázó történeteket és gyászoló hozzátartozókat. 
A múzeum előtt megörökítettük ezt a felejthetetlen 
napot, majd elbúcsúztunk a helyiektől és hazain
dultunk. A hazaút megint hosszúnak tűnt és m in
denki nagyon elfáradt a mozgalmas nap után. Az 
útitársaink büszkék voltak ránk, hogy m éltón képvi
seltük iskolánkat.

Mosonmagyaróvár visszavár minket: Burai Virág 
7.b, Benyus Ágota 11.c, Kőrös Evelin 11.c, Tóth Máté 
11.d, Mravcsik Bálint 12.d, Tóth Bálint 13.c, Baksa 
Bence 9.b.
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Szervezésből és pályázatírásból is je les
Interjú Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettessel

-  Iskolánk jubileumi, 45. 
tanévében a  Bolyai Napok 
díjátadó ünnepségén elisme
rő taps fogadta Bagyinszki 
Boglárka igazgatóhelyettest, 
aki immár másodszor nyerte 
el iskolánk legrangosabb ki
tüntetését. Ez alkalom m al 
kimagasló vezetői munkájá
ért, pályázatírói tevékenysé
géért érdemelte ki ezt az elis
merést. Az iskola napi életé
nek szervezésében, a  tanév 
zökkenőmentes működteté
sében nagy szerepet vállaló 

igazgatóhelyettes és szaktanár a Bolyai János Gimná
zium egyik meghatározó egyénisége, aki több szállal is 
kötődik az iskolához. Melyek is ezek?

-  Valóban több szállal kötődöm az iskolához, mivel 
én magam is idejártam diákként 1983 és 1987 között. 
Nagyon szép emlékeket őrzök alma máteremről, 
mind a közösséget, mind a tanáraimat illetően, s a jö- 
vőmet is megalapozta, hogy olyan tanárok tanítottak, 
akiknek köszönhetően részben a pedagógus pályára 
léptem. Majd az egyetem után visszatértem ide, ugyan 
nem azonnal, hanem 1996-ban, abban az évben, ami
kor a tanáraim nyugdíjba mentek. Ettől kezdve bioló
giát és kémiát is tanítok iskolánkban.

De más szálak is kötnek még ide. Édesapám is dol
gozott óraadóként néhány évig az iskolában, gyerme
kem is idejár, s a párom is itt végezte középiskolai ta
nulmányait. Tehát a családban meghatározó szerepet 
játszott, játszik a Bolyai Gimnázium.

-  Mi vonzott a  biológus pályára, s mely területei áll
nak legközelebb a  szívedhez?

-  Iskolai tanulmányaim során mindvégig a termé
szettudományok álltak közelebb hozzám. Nagyon 
szerettem a matematikát, de volt olyan év, amikor egy 
fizikaversenybe is bekapcsolódtam. Természetesen 
nagyon szerettem a biológiát és kémiát, e két tantárgy

érdekelt a leginkább. Kezdet
ben az állatorvosi pálya von
zott, ez volt minden vágyam.
Azután átgondoltam, s rájöt
tem, hogy emberekkel fog
lalkozni, nevelni és oktatni 
közelebb áll hozzám, mint 
az állatokkal való foglalko
zás. A családban több peda
gógus is volt, a biológia sze- 
retete meghatározó szerepet 
játszott az életemben, így a 
pedagógus pálya felé fordul
tam. Középiskolás korom
ban a biológián belül főleg 
az emberi szervezet, s az ezzel kapcsolatos témák ér
dekeltek, mint a legtöbb fiatalt, ezt most tanárként is 
tapasztalom. Majd később megszerettem a genetikát: 
az egyetemen a genetika tanszéken demonstrátorként 
is dolgoztam, s szakdolgozatomat is ebből írtam. Utá
na a természetjárás, természetfotózás során a növé
nyek felé fordultam, s ezek állnak a legközelebb hoz
zám a biológián belül. De a biológia minden területe 
nagyon változatos és sok szépséget nyújt.

-  A francia diákcserében együtt dolgozva mindig 
csodáltalak, hogy minden növényt ismertél a  hegyek
ben, a  kirándulások során, sőt latin nevüket is azon
nal tudtad, csakúgy, mint a  Remoray-tó állatvilága 
kapcsán a  különböző állati fajokat és egyedeket. Laká
sod is arról tanúskodik, hogy igazi biológus él benne. 
Tudom, hogy angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával 
rendelkezel, s a  biológiát 2006 előtt két tanítási nyelvű 
osztályban még angolul is tanítottad. Néhány egykori 
tanítványod pedig, akiknél Te keltetted fel a  biológia 
iránti érdeklődést, szép szakmai karriert futott be, 
van, aki kutató biológus lett. Szép sikereket értél el 
másik szakodban, a  kémia tantárgyban is. Tanítvá
nyaid rendszeres résztvevői az Irinyi kémiaverseny
nek, s jutnak be nemcsak a megyei, hanem az orszá
gos döntőbe is. Tavaly 10. D osztályos kiváló tanítvá-

Dembrovszky
Zsuzsanna

Bagyinszki
Boglárka
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nyod előrehozott kémia érettségi vizsgát tett ragyogó, 
98%-os eredménnyel. Mit ad ez a  tantárgy tanári
t á s o d b a n ?

- Kémiát tanítani kicsit nehezebb, mivel a diákok
ban van egyfajta ellenállás ezzel a tantárggyal szem
ben, nehéznek tartják. Itt nemcsak tanulgatni kell, ha
nem bizony számolni is, elég összetett és nehéz, de 
én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan része van a 
kémiának, ami a mindennapjainkban jól hasznosítha
tó ismereteket ad nekünk. Próbálom az órákon ezeket 
előtérbe helyezni, hogy csodálkozzanak rá a diákok, 
hogy „jé, ez is kémia, ami a mindennapi életben kö
rülvesz bennünket”. Szerencsére kémiából is vannak 
érdeklődő diákok, akik versenyeken is megmérettetik 
magukat, vagy szívesen vállalnak Bolyai körön elő
adásokat, s ezt nagyon fontosnak tartom.

- Kimagasló szaktanári munkádért számos elismerést 
és kitüntetést kaptál Faktos felkészítő tanárként OKTV 
országos 9. helyezést ért el tanítványod, a  Kitaibel Pál bi
ológiaverseny országos döntőjében tanítványaid
ben 6. és 8. helyezést értek el, majd később országos he
lyezést. Első Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitünteté
sedet e kiemelkedő versenyeredményeidért érdemelted ki 
1999-ben. Az idei tanévben vezetői munkádat, s sikeres 
pályázatírói tevékenységedet ismerték el gimnáziumunk 
e legrangosabb kitüntetésével.

Szerinted milyen tulajdonságokkal kell rendelkez
nie egy igazgatóhelyettesnek?Mit szeretsz, mely terüle
teket kedvelsz a  legjobban ebben a  beosztásban?

- Az utóbbi öt évben a szaktanári munkám helyett 
igazából energiáim nagy részét az igazgatóhelyettesi 
feladatok töltik ki. Elsősorban a tanulmányi munka, a 
versenyek, az érettségi vizsgák szervezése a felada
tom, valamint az órarend készítése, a túlórák számon 
tartása, s a mindenki által „kedvelt” helyettesítések 
szervezése, koordinálása, s persze még sok egyéb, ép
pen adódó aktuális feladat, amit meg kell oldani. Ezek 
az előbb felsorolt feladatok nagy odafigyelést, pontos
ságot és kitartást igényelnek. Ezek mellett szükséges 
még a jó együttműködési készség és sokszor a gyors 
problémamegoldó képesség. Feladatkörömben van
nak olyan feladatok, amelyek évről évre mindig ismét
lődnek, s kevésbé érdekesek, amelyek sok adminiszt
rációs munkával járnak, nem túl hálás feladatok, mint 
például a helyettesítések szervezése. Ennek nem na
gyon szoktak örülni sem a kollégák, sem a diákok. De 
sokszor van olyan szervezési feladat, amelynek meg

oldása új és nagy kihívást jelent. Köszönöm is min
denkinek, minden kollégámnak, akik az ilyen hirtelen 
fellépő problémák megoldásában segítenek, s felelős
ségteljesen végzik el munkájukat.

Minden tanévben az egyik nagy volumenű és rend
kívül felelősségteljes feladatom az érettségi vizsga 
szervezése. Mindig nagyon nagy örömmel tölt el, ami
kor sikeresen és problémamentesen lezárul. Egy nagy 
rendezvény megszervezése és lebonyolítása nagy fe
lelősség. Emlékszem az első nagy megyei szintű kör
nyezet- és természetvédelmi vetélkedőt még nem 
igazgatóhelyettesként, hanem szaktanárként, munka
közösség-vezetőként szerveztem meg. 2000-ben fo
galmazódott meg először e vetélkedő gondolata a 
munkaközösségen belül, meghívtuk iskolánkba Nóg- 
rád megye általános iskolás diákjait, s egy jó hangula
tú vetélkedőt szerveztünk. Ez az egyik olyan nagy él
ményem, amire nagyon nagy örömmel emlékszem 
vissza. 10 éven át nagy sikerrel szerveztük és rendez
tük ezt a vetélkedőt, s örömmel mondhatom, hogy a 
2012/13-as tanévben ismét meghirdetjük.

-  Miben látod a sikeres pályázatírás titkát?
- Az iskolák évről évre egyre nehezebb anyagi 

helyzetben vannak, s a pályázatok felkutatása, a pá
lyázati lehetőségek kihasználása nagyon fontos dolog. 
Nagyon sokféle pályázat írásába kapcsolódnak be kol
légáim. Az a fő tapasztalatom, hogy ma már külön 
szakma a pályázatírás, cégek szakosodnak erre és sok 
segítséget nyújtanak. Mi is igyekszünk a legújabb pá
lyázatoknál kihasználni minden olyan lehetőséget, 
ami előbbre visz.

- Eddigi igazgatóhelyettesi munkádban mire vagy a  
legbüszkébb?

-  Az egyik dolog talán ez az idei Bolyai Napokon 
kapott kitüntetés. Nagyon jólesett, amikor hallottam 
és láttam, hogyan örülnek velem együtt ennek a ki
tüntetésnek diákok, tanárok. Azután arra is nagyon 
büszke voltam, amikor az Oktatási Hivatal, majd a 
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya egy-egy érettségi 
vizsgaidőszak leteltével felhívott és megköszönte 
munkámat, azt, hogy minden gördülékenyen zajlott 
le, s ezáltal iskolánkkal meg vannak elégedve, s vizs
gaközpontként működtetnek minket.

-  Nyílván az sem véletlen, hogy a mi iskolánk az 
emelt szintű vizsgaközpont az őszi vizsgaidőszakban?

-  Valóban, minket jelöltek ki immáron másodszor az 
őszi vizsgaidőszakban emelt szintű vizsgaközpontnak,
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mivel a szervezés és lebonyolítás itt gördülékenyen 
ment, s a kollégák is helyt álltak minden feladatnál.

- Szívesen veszel részt külföldi diákcsere kapcsola
tokban: részt vettél a  chicagói úton, s háromszor is a  
francia diákcserében. Ez utóbbiban együtt dolgoz
tunk, s személyesen is tudom, milyen jó veled a közös 
szervezőmunka. A francia fél is megkedvelt, s külön 
Téged kért a  szakm ai munkához biológusként. Miben 
látod ezen utak hasznosságát a  tanulók környezettu
datos nevelésében, s személy szerint Neked mit adtak  
szakmailag, emberileg?

-  Köszönöm szépen, hogy így látod. Annak ellené
re, hogy nem idegen nyelvet tanítok, nagyon jól érez
tem magam e diákcserékben. Nagyon fontosnak tar
tom a diákok számára is, hogy kijussanak egy-egy ide
gen országba nem is csak azért, hogy a nyelvet gyako
rolják, hanem úgy, ahogy én is, ők is belecsöppennek 
egy más kultúrába, megismerik a családok életét és 
kapcsolatokat alakítanak ki, ami szerintem nagyon 
fontos.

A francia csere azért volt különösen kedves szá
momra, mert az első két alkalommal a környezet-és 
természetvédelem témákra épült a pedagógiai prog
ramja, s így jutottam el olyan helyekre, amelyek során 
e témában sok újdonságot láttam, olyanokat tanul
tam, ami nálunk még nem gyakorlat (pl. műanyag fel
dolgozó és újrahasznosító üzem, napelemek működé
se), vagy biogazdaságot néztünk meg, aminek szigo
rú előírásai vannak, s aminek nálunk még nincsenek 
hagyományai. Érdekes volt, hogy az egyik ilyen csere 
kapcsán mi is végeztünk az iskolában az egyik osz
tállyal egy energiatakarékossággal, ökológiai láb
nyommal kapcsolatos felmérést, amely azt mutatta, 
hogy bizony eléggé pazarlóak vagyunk.

Ami az utak hasznosságát illeti a tanulók környe
zettudatos nevelésében, elmondhatom, hogy ez a té
ma az órákon is előkerült és sokkal könnyebben lehet 
az egyes fogalmakat értelmezni, ha a tanuló tudja köt
ni valamilyen konkrét, látott, megtapasztalt dologhoz, 
mintha egy definíciót a tankönyvből csak mechaniku
san megtanul. Különösen a biológiából továbbtanu
lók, az érettségizők számára volt nagyon hasznos.

- Eddigi pályád alatt sok szép eredményt értél el.
Talán nem véletlen, hogy két ízben is kiérdemelted: 
2003-ban és 2008-ban „Salgótarján Megyei Jogú Város 
kiem elkedő tevékenységet végző ” címet, a
minőségi bérezést. Kiváló szaktanári munkádon kívül

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői feladatokat is 
végeztél hosszú éveken keresztül, sőt 3 évig szakszerve
zeti titkár-helyettes is voltál. S ne feledjük azt sem, 
hogy számos tanterv írásában és átalakításában, a  pe
dagógiai program folyamatos átalakításában dolgoz
tál. Sőt még a  minőségbiztosítás is a  Te munkaterüle
ted, hiszen az iskolai minőségbiztosítási csoport veze
tője vagy.

Megannyi sokrétű tevékenység, feladat... Számom
ra adott a  kérdés, hogy eddigi pályád alatt mire vagy a 
legbüszkébb?

-  Nagyon büszke voltam az 1999-ben kapott kitün
tetésemre, amelyet tanítványaim eredményeiért kap
tam. Különösen azért, mert Nógrád megyéből, a gim
náziumi kategóriában mind a 4 diák az én tanítvá
nyom volt a Kitaibel Pál biológiaverseny országos 
döntőjében, s mind a négyen nagyon szépen helytáll
tak, s elhoztuk a 6. és 8. helyezést. A tanulókat külön 
is megdicsérték a döntőben. Ez nagyon fontos pillanat 
volt a szakmai munkában és nagy örömet jelentett.

Arra is nagyon büszke voltam, amikor a „Salgótar
ján Megyei Jogú Város kiemelkedő tevékenységet vég
ző pedagógusa” címet és az ezzel járó minőségi bére
zést kétszer is elnyertem.

A most kapott kitüntetésemnél pedig annak örül
tem nagyon, hogy az ünnepségen jelen voltak volt ta
náraim is, volt bolyais pedagógusok, s ők is elismerő
en nyilatkoztak rólam. Nekem ez sokat jelentett, na
gyon fontos volt, hogy megdicsértek a munkámért.

-  Ennyi elismerés után még milyen terveid vannak 
a  jövőre nézve szakm ai munkádban, vezetőként és 
magánéletedben?

-  Szaktanárként nagyon szeretnék -  amennyire 
csak a vezetői munkám engedi -  továbbra is biológiát 
és kémiát tanítani. Szeretnék érettségizőkkel, emelt 
szintű érettségizők felkészítésével továbbra is foglal
kozni. Remélem, hogy ezt a munkát lelkesen tudom 
végezni.

Az igazgatóhelyettesi munka nagyon sok energiát 
igényel. Úgy gondolom, hogy amíg valaki energikus, 
addig végezheti ezt a munkakört, azután át kell majd 
adni a fiatalabb nemzedéknek ezt a feladatot. De pró
bálom, amennyire tudom, továbbra is lendületesen és 
lelkiismeretesen folytatni e munkámat is.

Magánéleti terveimet illetően, azt tudom mondani, 
hogy ott is az időhiánnyal küzdők. Szeretném, ha a 
mostaninál nagyobb türelemmel és kitartással tud
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nám egyengetni a családtagjaim sorsát. Gyermekem 
találja meg a neki tetsző foglalkozást, hivatást, ahogy 
-  úgy gondolom -  nekem is sikerült.

- Eddig főleg a hivatásodról, különböző feladatkö
reidben elért eredményeidről, elismerésekről beszélget
tünk. Nehéz a  24 órát beosztani, ha sok a teendő. Sze
retném megtudni, hogy szabadidődben mi a kedvenc 
elfoglaltságod, van-e hobbid?

-  Szabadidőmben nagyon szívesen járok a termé
szetben, nemcsak távolabbi országokban vagy or
szágrészben, hanem itt a környékünkön is sokat túrá
zom. A természetjárás mellett és közben sokat szok
tam fényképezni.

- Innovatív személyiségnek ismertelek meg, aki szí
vesen kapcsolódik be új kezdeményezésekbe, sok ötle
te van, rengeteg energiája és hatalmas munkabírása. 
Szerinted milyen új módszerek szükségeltetnek a 
század iskolájában? Magadon hogyan érzékeled az új 
kihívásokat, mennyire tudod elfogadni, s mennyire 
tudsz alkalm azkodni ezekhez?

-  Köszönöm a sok szép jelzőt. Valóban igaz, hogy 
a 21. század iskolájának igazgatásához rengeteg ener
gia és problémamegoldás kell. Mindezek mellett egy 
mai vezető számára nélkülözhetetlen az informatiká
ban való jártasság, a jogszabályok szövevényében va
ló tájékozódás is, hiszen a különböző ügyek megoldá
sakor ezt várják el a szülők, a fenntartó, a kollégák. Az 
is fontos, hogy valamilyen szintű idegen nyelvtudás
sal is rendelkezzen egy vezető, különösen egy két ta
nítási nyelvű gimnáziumban.

Munkám során próbálok folyamatosan alkalmaz
kodni az új kihívásokhoz, hiszen mindenkinek nagy 
örömet okoz az, ha sikerül megbirkóznia a vállalt és 
rábízott feladatokkal.

- Köszönöm a  beszélgetést. Még nagyon sok szép 
szakm ai sikert kívánok szaktanári munkádban, s kí
vánom, hogy a jövőben is ilyen lelkiismeretesen, haté
konyan, energikusan és elhivatottan tudd végezni 
igazgatóhelyettesi munkádat!
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„Csak teszem  a dolgom  legjobb tudásom  szer in t”

Hammerné Gál Petra

-  belép a  gimnázium  
épületébe, elsőként azt lát
hatja, kikre vagyunk büsz
kék. A dicsőségfalon ott van 
a  te fényképed is, mint a  Bo
lyai Emlékplakett és 
irat boldog tulajdonosa. Szí
vesen vállalkoztam a meg
tisztelő feladatra, hogy inter
jút készítsek veled, hiszen 
barátságunk mellett még két 
ponton kötődünk a gimnázi
umhoz: mindketten itt töltöt
tük legszebb és további ta
nulmányainkra felkészítő di

ákéveinket, és ugyanabban az évben tértünk vissza, 
immár a  katedrára.

-  Igen, élénken emlékszem arra a szeptemberre. 
Eleinte kicsit furcsa érzés volt az, hogy hajdani taná
raim hirtelen a kollégáim lettek, de mindenki nagyon 
kedvesen és segítőkészen fogadott, így könnyen ment 
a beilleszkedés.

-  A biológia-kémia-földrajz munkaközösség vezető
je  vagy. Mit jelent ez számodra? Milyen feladataid van
nak ebben a  munkakörben?

-  2006-ig Bagyinszki Boglárka vezette a munkakö
zösséget (ő a tavalyi év másik kitüntetettje). Nyugodt, 
kedves stílusban, mégis határozott elképzelésekkel irá
nyította a munkánkat. Mindig csodáltuk alaposságáért 
és mindenre kiterjedő figyelméért. Amikor igazgatóhe
lyettesnek nevezték ki, én töltöttem be a „megürese
dett posztot”. Bogi példáját próbáltam/próbálom kö
vetni, közben időről időre felteszem magamnak a kér
dést, hogy vajon elég precíz, elég körültekintő vagyok- 
e. A munkaközösségen belül szerencsére jól tudunk 
együtt dolgozni, a tennivalókból mindenki kiveszi a ré
szét. Egyetlen olyan megbeszélésre sem emlékszem, 
amelyen vita alakult volna ki a tagok között.

-  A hétköznapi munkán, a  tanításon kívül milyen 
feladatai vannak még a munkaközösségeteknek?

-  Minden tanév legnagyobb feladata a környezet- 
védelmi vetélkedő m egszervezése. Nem könnyű

újabb és újabb feladatokat 
kitalálni, szponzorokat sze
rezni, a lebonyolítást meg
szervezni. Tavaly tavasszal 
terepgyakorlatot hirdettünk 
az érdeklődő diákok számá
ra, rem élhetőleg ennek a 
programnak is lesz folytatá
sa. Emellett minden évben 
megemlékezünk a környe
zet- és egészségvédelemmel 
kapcsolatos világnapokról.

-  Tanulmányi versenye
ken szívesen indulnak diák
jaid?

-  Eddig szinte minden évben akadtak jelentkezők a 
különféle megmérettetésekre. A Kitaibel Pál biológia
versenyt szeretném ezek közül kiemelni, amelyet ta
valy ugyan nem indítottak, de a korábbi években több 
alkalommal is utazhattunk az országos döntőre. Nagy 
kihívás ez tanárnak és diáknak egyaránt, hiszen a fel
készülés része egy önálló vizsgálódásokat bemutató 
kiselőadás elkészítése, valamint 400 latin fajnév meg
tanulása is. Talán kicsit furcsán hangzik, de mindig is 
szerettem a latin neveket, olyan beszédesek, olyan iz
galmasak. A versenyek előtt én is újraismétlem őket, 
és így a diákoknak is jobban tudok segíteni a memori
zálásban.

-  Mesélnél saját tanulmányaidról?
-  Én is ide jártam, a Bolyaiba, először matematika 

tagozatra, Peák Jutka néni csoportjába, majd biológia
kémia fakultációra. A biológiát dr. Szabó Istvánná - is
kolánk akkori igazgatója - tanította. Olyan lendülettel, 
olyan lelkesedéssel magyarázott, hogy az óráján egy
szerűen nem lehetett mással foglalkozni. Nem csoda, 
hogy az egész osztály négyes-ötös volt biológiából. 
Még mindig megvannak az akkori jegyzeteim, és a ta
nítás során a mai napig használom Kati néni megér
tést, memorizálást segítő „trükkjeit”. A téli szünet 
előtti utolsó napokban pedig minden osztályban meg
tanuljuk azt a kis karácsonyi dalt, amit vele énekel
tünk az ünnepek előtt.

Herencsényiné 
Buchinger Mónika

Hammerné 
Gál Petra
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- így már értem a biológia iránti vonzalmadat. Mi
lyen gyökerei vannak a  zene iránti érzékenységednek?

- Amióta az eszemet tudom, a zene része az éle
temnek. Megvannak a régi kazetták, amelyeken a bá
tyámmal mindenfélét éneklünk, mondókázunk, és 
elég élénk emlékeim vannak azokról az estékről, ami
kor anya vasalt, én pedig nyaggattam, hogy énekel
jünk két szólamban, vagy lalázzon dallamokat, ami
ket visszaszolmizálhatok. A szüleimnek természetes 
volt, hogy mindkettőnket zeneiskolába járassanak. 
Peti, a bátyám már az óvodában eldöntötte, hogy 
trombitás lesz, nekem pedig mindenben utánoznom 
kellett őt, így hát a zenetanulásban is - persze másik 
hangszeren. Először hegedűn kezdtem, majd 15 éve
sen áttértem a brácsára. Ekkor elkezdődött a zeneka
rozás is, előbb az ifjúsági, majd a "nagy11 szimfoni
kus zenekarba jártam. A próbákon, koncerteken, tá
borokban, külföldi utakon olyan élményekben volt 
részem, amelyhez hasonlókat máshol nem szerezhet 
az ember.

-  Ezek szerint nem lehetett könnyű eldönteni, mi
lyen irányban tanulj tovább.

-  Nem igazán értettem, miért kell mindenáron egy 
terület mellett dönteni. Ha valaki a zenét is kedveli és 
a természettudományokat is, miért ne választhatná 
egyszerre mindkettőt? így hát elkezdtem az egyetemet 
a TTK-n, pár év múlva pedig felvételiztem a zenemű
vészetire is. Emiatt volt pár igen nehéz évem, amikor 
párhuzamosan jártam a két intézménybe, de így utó
lag azt mondom, megérte.

-  Az iskola kamarakórusának irányítását Rozgonyi 
tanár úrtól vetted át.

-  Pár évtizeddel ezelőtt Rozgonyi tanár úrnak több 
kórusa is volt, nagy létszámúak, lelkesek, sikeresek. 
Tanár úr hihetetlen érzékkel és tehetséggel vezette 
ezeket az énekkarokat, nem csoda, hogy munkáját 
országszerte elismerték. Az meg sem fordult a fejem
ben, hogy a nyomdokaiba léphetek, hiszen az ő mű
vészetével "versenyezni" nem is tudnék és nem is 
szeretnék. Iránta érzett tiszteletemet talán az példáz
za legjobban, hogy ő az egyetlen kollégám, akinek a 
tegezése nem áll a számra, nekem ő mindig Tanár úr 
marad.

Amikor pályakezdőként a Bolyaiba kerültem, saj
nos már nem működtek a hajdani kórusok. 1-2 év el
teltével már olyan hiányérzetem támadt emiatt, hogy

elkezdtem szervezkedni és néhány jó hangú diákkal 
kamarakórust "alapítottunk". Ha jól tudom, az év
könyv egy másik cikke beszámol ezekről az időkről.

Bár az idén -  a túl kevés jelentkező miatt -  nem in
dult énekkar, 7-8 éven keresztül aktívan próbáltunk a 
kamarakórussal és a fellépésekből is bőven kijutott. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy kezdő, „zöldfülű” 
kórusvezetőként olyan csapatot sikerült faragni a da
losokból, akik 2005-ben az országos társaséneklési 
versenyen arany minősítést kaptak. Kétszer utazhat
tunk Csehországba kórusfesztiválra, sokszor léptünk 
fel iskolai és városi rendezvényeken. A kórustagok 
nem egyszerűen csak együtt énekelnek, hanem az 
idők során jó barátokká válnak, akik szabadidejüket is 
szívesen töltik együtt. Jó érzés ezt látni a diákokon.

-  Kitüntetésedet - többek között - a  két tanítási 
nyelvű képzésben nyújtott munkádért kaptad. Nyelv
tanárként is érdekelne, hogy milyennek látod tantár
gyad idegen nyelven való tanítását - milyen előnyök 
származhatnak belőle, illetve milyen nehézségei van
nak diákjaidnak?

-  Angolul -  vagy bármilyen idegen nyelven -  tanul
ni és tanítani egy szaktárgyat igen nagy kihívás. A 
képzés beindulása előtt rengeteget tanultam, olvas
tam, szavakat gyűjtöttem, jegyzeteket készítettem an
gol nyelven, hogy helyt tudjak állni az órákon. Sze
rencsére nagyon élveztem mindezt, úgy éreztem, egy 
új út nyílt meg előttem, amelyen sok érdekes és hasz
nos tudás vár. Ha ebből az érzésből sikerül valamit át
adni a diákoknak, akkor már megérte. A biológiában 
használatos szakszavak többsége latin eredetű. Ez 
könnyebbség annak, aki az egyetemen egyébként is 
sok latin szót tanult, és nehézség a diáknak, hiszen a 
szakszavak többségének leírása és kiejtése sem egy
szerű. Viszont büszkeséggel töltheti el őket az a tudat, 
hogy sok tudományos szót három nyelven is ismer
nek. A biológiával továbbtanulók számára ez különö
sen előnyös lehet. Például a csontok neveit az angol 
szinte ugyanúgy használja, mint a latin, csak éppen 
más kiejtéssel.

-  Érdekelne, hogy osztályfőnökként mely értékek 
közvetítését tekinted kiemelten fontosnak, mit teszel 
tanítványaid tarisznyájába útravalóként?

-  Eddig kétszer volt osztályom, mindkettő a négy 
évfolyamos képzésben. Az igaz, hogy egy osztályfő
nöknek sokkal több dolga van, mint a többi tanárnak,
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mégis jó érzés, hiszen van egy saját csapatom, akikért 
felelős vagyok, akiket terelgethetek, és ezáltal az isko
la életében is aktívabban vehetek részt. Figyelemmel 
kísérhetem, hogyan formálódik közösséggé az osz
tály, milyen változásokon mennek keresztül az itt töl
tött évek során. Minden egyes feladat elvégzése köz
ben - legyen az diáknapra készülés, tánctanulás, mű
sorkészítés vagy házi feladat - tanulnak valamit. A di
ákévek alatt a munka is és a közösség is formálja sze
mélyiségüket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanu
lók ráérezzenek arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, 
ami etikus, és mitől kell távol tartani magukat. Az élet 
tele van döntéshelyzetekkel, és bizony nem mindig 
könnyű megtalálni a helyes utat. Az iskola -  és a tanár 
-  egyik legfontosabb feladata az, hogy a diákok felé 
egy olyan értékrendet közvetítsen, amelynek követé
se megkönnyíti, és helyes irányba tereli a későbbi 
döntéseiket.

-  Tudom, milyen szoros a  kapcsolatod a  szüléiddel. 
Büszkék rád és a  kitüntetésedre?

-  A szüleim részéről mindig is magasak voltak az 
elvárások, de így utólag nagyon hálás vagyok nekik 
ezért. Mindig azt mondták, hogy első a kötelesség 
Csak tegyem a dolgom legjobb tudásom szerint, de di
csekvés nélkül, szerényen, és ha jól csinálom, előbb- 
utóbb úgyis észre fogják venni és meg fogják becsül
ni. Ez a kitüntetés most őket igazolja.

-  Milyen terveket és vágyakat dédelgetsz mostanában?
-  Mindig is szerettem a feladatokat. Tanulni, meg

csinálni, amit rám bíznak, afféle szorgalmas lányká
nak lenni. Néha úgy érzem, ez nem feltétlenül szeren
csés, hiszen így nem jut elég idő a szórakozásra, ki- 
kapcsolódásra, saját magamra. A közeli és távolabbi 
jövőben szeretnék kicsit többet foglalkozni a szerette
immel, annál is inkább, mert nyár óta új szerepkörbe, 
„asszonysorba” léptem.

-  Ezúton is gratulálok, és sok örömet kívánok mind 
az iskolai, mind az otthoni feladataid terén. Köszö
nöm a beszélgetést.

-  Én is köszönöm szépen!
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A Patrónus Díj tu lajdonosai
Sándorné Balogh Erika

Csabainé 
Freistág Erzsébet

- Volt szereped abban, 
hogy gyermeked a Bolyai Já 
nos Gimnáziumot válasz
totta?

-  Igen közvetetten volt, 
mert a férjem a Bolyai Gim
náziumban szerezte az élet
re történő felkészülés isme
reteit és szerettem volna, ha 
a fiam is bolyais Pedagógu
soktól kap életre szóló isme
reteket.

- Hány évig voltál a  Szülői 
Választmány tagja?

-  Négy évig.
-  Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
-  Önként vállaltam, de egyik kolléganőm beajánlott.
- Hogy emlékszel vissza az első évekre?
-  Szigorú normákat kellett teljesíteni a gyermekek

nek, de felelős pedagógiai elszántsággal oktatták az 
elsősöket. Én is szerettem volna a megbízatásnak 
megfelelni, emiatt többször töltött el izgalom a jó 
eredmények érdekében.

- Véleményed szerint milyen az iskola és a  szülők 
kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

-  A szülők megbíznak a tanárokban, mert tudják, 
hogy a Bolyai Iskola jó hírű és a gyermekeknek az 
életben is hasznosítható tudást akarnak adni. Ezt bi
zonyítják az életszerű programok, pld külföldi kirán
dulások, nemzetközi és belföldi táborok. A tanárok is 
számítanak a szülők erkölcsi és anyagi támogatásaira.

Sándorné 
Balogh Erika

A tanárok és a szülők kap
csolata bizalmi és felelősség- 
teljes.

-  Melyik rendezvényre 
emlékszel vissza legszíveseb
ben? Milyen közös progra
mok voltak? (szülők-tanulók- 
tanárok) Jónak tartottad eze
ket az ismerkedési, találko
zási lehetőségeket?

Milyen program okban, 
feladatokban vettél részt sze
mélyesen?

-  Legszívesebben a Bo- 
lyai-napokra em lékszem ,
ahol a gyermekek alkotói tevékenysége emelkedett ki.

Több közös program volt, így pld. a gólyaavató, 
szülők nevelők bálja, év végi közös főzések, a szalag
avató, ballagás. Mindegyiken igyekeztem aktívan te
vékenykedni a szervezésben és részt is vettem, mint 
szülő.

A közös programokat nagyon jónak tartottam, 
mert együttes élményeket és közös emlékeket adtak a 
gyermekeknek, szülőknek, tanároknak egyaránt.

-  Voltak segítőid az osztálybeli szülők közül?
-  Az osztályból többen segítettek a szülők köréből.
- Melyik felsőoktatási intézménybe nyert felvételt a  

fiad?
-  A fiam a Széchényi Egyetem Járműmérnöki kará

ra nyert felvételt.
-  Köszönöm az interjút!
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A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Budafoki Gáborral

-  szereped abban, 
hogy gyermeked a Bolyai J. 
Gimnáziumot választotta?

-  Az iskolaválasztást közö
sen döntöttük el a feleségem
mel, főleg az ő álláspontja 
győzött. A döntést öt év távla
tából nem bántuk meg. A két- 
tannyelvű képzés elsőre 
misztikus megfoghatatlan hir
telen jött valósága, rövid idő 
elteltével már természetesnek 
és teljesíthetőnek tűnt.

-  Hány évig voltál a  Szülői 
Választmány tagja?

-  Tulajdonképpen feleségemmel együtt öt évig tet
tük, amit tenni kellett.

-  Önként vállaltad a  feladatot, vagy felkértek?
-  Érdekes volt a „feladat” vállalása. Fiam általános 

iskolájában több éven keresztül a szülői választmány 
elnöke voltam. Úgy érkeztem a Bolyaiba, hogy itt 
majd meghúzódom, hagyok érvényesülni mást is. Ez 
így is történt, meg nem is. Az első szülői értekezleten 
nem jelentkeztem, nem ajánlkoztam. Én nem, de a fe
leségem igen, úgyhogy a feladat egy másik szülővel 
együtt családon belül maradt, a felmerülő „projekte
ket” együttes erővel az osztály többi szülőjének támo
gatása mellett közösen valósítottuk meg.

- Hogy emlékszel vissza az első évekre?
-  Mint minden új kihívásnál most is egy izgalmak

kal, félelemmel teli kíváncsiság dolgozott bennem. 
Mert mit is mondanak a gyermeknek az óvodában? 
Majd az iskolában.... Amikor alsó tagozatos? Majd fel
sőben.... Amikor felsős? Majd a középiskolában meg
tudod. Hát megtudták, hogy nem kell megijedni, meg- 
illetődni csak egy kicsit amennyit illik, és a félelmek a 
gátlások gyorsan oldódnak. Nagyon gyorsan összerá
zódott az osztály, új barátságok születtek, és kezdetét 
vette egy irigylésre méltó sikersorozat immár 
bolyaisként. Sorra nyerték az iskolai vetélkedőket, és 
nyertek el rendezési jogokat.

Jó  eredményekkel végeztek a tanulmányi verse

nyeken. Büszkék voltak rá és 
szerettek bolyaisok lenni.

-  Véleményed szerint mi
lyen az iskola és a Szülők 
kapcsolata?

- Az iskola és szülők kap
csolata véleményem szerint 
kitűnő. Megjegyzem vi
szont, hogy egy jól működő 
kapcsolathoz két fél kell, egy 
nem elég. Az iskola megte
remtette azokat a lehetősé
geket, hogy aki akart és élt 
tálcán kínált lehetőségekkel 
az minden információhoz 
hozzájutott, bátran mehetett az iskola pedagógusai
hoz és igazgatójához, ahol meghallgatásra talált, és 
egy estleges probléma esetén partnerre a mindenki
nek elfogadható megoldás megtalálásában.

-  Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?
-  Az SZMK-nak vagy leánykori nevén Szülői Vá

lasztmánynak és főleg annak mindenkori elnökének 
ebben a partnerségben hatalmas szerepe és felelőssé
ge van. Összefogja és szervezi a folyamatokat, ápolja 
a kapcsolatokat. Aki nem csinálta, aki nem volt része
se, az el sem tudja képzelni, hogy egy program meg
szervezése és lebonyolítása mekkora energiát, időt, 
kapcsolatot és igen: pénzt is igényel. Gondolok itt a 
rendszeres nagy rendezvényekre, mint a Szülők- 
Nevelők bálja, Bolyai est, Bolyai napok stb., és a sok
sok kisebb kihívásra. A közös programokat sokan vár
ták. Részemről és meggyőződésem, hogy a többi szü
lő nevében is ezúton is szeretnék köszönetét monda
ni a gimnázium pedagógusainak, hogy ezt az öt évet 
ilyen zökkenőmentesen, együttműködve, egymást se
gítve tudtuk eltölteni. Egyben megköszönöm a szülő
társak segítségét is, akik nélkül nem jöhetett volna lét
re ez „szupercsapat”.

- Milyen programokban, feladatokban vettél részt 
személyesen?

- Rengeteg, megszámolhatatlan programon vettem 
részt és élveztem a részvétel lehetőségét.

Csabainé 
Freistág Erzsébet

Budafoki
Gábor
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Az első feladatom az gólyák avatásán, az utolsó a 
ballagáson a búcsúztatás illetve az érettségin való 
közreműködés volt. A kettő között pedig folyamato
san, ami éppen aktuális volt.

- Voltak segítőid az osztálybeli szülők
-  Fő segítőm volt Susán Katalin, Orosz Elvira édes

anyja, akire mindig számíthattam. Aktívan segített 
szinte mindenki az osztály szülői közül, nem okozott 
különösebb gondot a feladatok kiosztása, ami valljuk 
be, volt azért szép számmal.

-  Melyik felsőoktatási intézménybe nyert felvételt 
a fiad?

-  A fiam szép eredménnyel fejezte be középiskolai 
pályafutását, és felvételt nyert Corvinus Egyetem Táj- 
és kertépítészeti karára, ahol jól érzi magát és készül 
az előtte álló megmérettetések cunamijára.

Ezúton is szeretném megköszönni az elismerést, 
hogy megkaphattam az iskola „Patrónus” díját. Kö
szönöm az együtt töltött éveket. Köszönöm, hogy 
sok szülőtársra, pedagógusra jó szívvel gondolhatok 
vissza, és többükre jó ismerősként, barátként tekint
hetek.

A maradóknak sok sikert és kitartást kívánok!
-  Köszönöm az interjút!

„A díj n em  cél, h an em  eredm ény”
Interjú Sándor Lillával

-  Te kaptad meg tavaly a  
Bolyai Emlékplakett és Dísz
okirat kitüntetést -  ami az is
kola legrangosabb kitünteté
se és gratulálok hozzá -, szá
mítottál rá? Milyen érzés volt, 
amikor kimondták a neve
det? Szerepelt ez a  céljaid kö
zött, am ikor még te is 
bolyaista voltál?

-  Az elmúlt évek alatt sok 
időt és energiát fektettem ab
ba, ami érdekel és igazán 
szeretek, vagyis a földrajz, a

gazdaság működése a gyakorlatban és az ezzel kap
csolatos elméletek, a klasszikus közgazdaságtan. Be
vallom, én az a fajta ember vagyok, aki mindenből ké
pes versenyt csinálni. És jó érzés az, ha valamit, amit 
igazán szeretek, jól megy, vagy legalábbis úgy érzem, 
hogy van értelme foglalkozni vele. Az ilyen jellegű dí
jak jó visszajelzések arra, hogy nem értelmetlen a 
munkám, van értéke, ezt mások is látják és elismerik. 
De nem azért vettem részt a versenyeken, hogy ezt a 
díjat elérjem, hanem azért kaptam a díjat, mert ered
ményt értem el a versenyeken. A Bolyai díj nem cél, 
hanem eredmény. Persze a végén az elért eredmények 
ismeretében felmerült bennem, hogy talán én is "raj
ta vagyok a listán". Örültem, amikor megtudtam, 
hogy átvehetem, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt.

-  Ezt a díjat tekinthetjük a  
megkoronázásának a Bolyai
ban eltöltött 5 évednek. Befo- 
lyásolta-e ez valamiben a ké
sőbbieket? Adott valamiféle 
pluszt ajövődre nézve?

-  Talán azt, amit az előző 
kérdésre válaszoltam, jól 
esett az elismerés. Úgy jöt
tem el a Bolyaiból, hogy azt 
éreztem , hogy tisztelnek, 
tisztelik a munkám. Azt hi
szem, minden ember életé
ben fontos, hogy legyen po
zitív visszajelzés afelől, amit csinál. Én különösen így 
vagyok ezzel. Ez a díj érzelmileg adott egy töltést, egy 
megerősítést, ami az elkövetkezendőkben is alapul 
szolgálhat a helytálláshoz.

-  Mindenki tudta rólad, hogy nagyon tudatosan ké
szültél a  továbbtanulásodra, versenyekre jártál- rend
szerint meg is nyerted őket-, milyen motivációs ténye
zők hatottak rád?

-  Igazából a motiváció elsőként belülről jött. Ponto
san nem tudom, hogy mikor kezdtek el érdekelni ezek 
a dolgok, pl. a földrajz vagy a gazdaság... Általános is
kolában történt először, hogy a környezetórán meg
kérdezték, hogy ki szeretne a Kaán Károly tanulmányi 
versenyen indulni? Én szerettem a környezetet, az ál
latokat, a környezetvédelmet. Előtte ugyan matemati

Géczi Luca Sándor Lilla
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ka versenyekre jártam, voltam rajzversenyen is, de 
akkor megmondtam, hogy én majd földrajz verse
nyen akarok indulni. Nem tudom miért, csak így érez
tem. Erre hetedikben nyílt lehetőség,., és elindultam 
13 évesen., és sikerem volt! Nagyon tetszettek a té
mák, és olyan könnyűnek találtam a teszteket, a kü
lönböző feladatokat, mindent. És a siker -  mondhatni, 
hogy meghozza az étvágyat. Mivel rájössz, hogy 
megy a dolog, még nagyobb kedvvel kezded el keres
ni, hogy milyen versenyen lehet indulni a téged ér
deklő területen. Nagyon fontos szerepe volt a tanára
imnak, hiszen a versenyekre való felkészülés az ő se
gítségükkel, külön munkájukkal történt, amiért na
gyon hálás vagyok. Itt kell m egem lítenem : 
...Berencsikné Gedeon Hajnalka tanárnőt és Nagy 
Csaba tanár urat, Horváthné Scholcz Erika tanárnőt, 
Zsiveráné Feketéné Borbála tanárnőt, Batki Arnold ta
nár urat, Luké Seth Skeen-t.

De nemcsak a szaktanáraim támogattak, ezt az 
egész tantestületről el kell mondanom.

Említettem, hogy a motiváció nekem először belül
ről jött, de soha nem lett volna képes ilyen erős ma
radni, ha nem lettek volna a tanáraim meg az iskola
társaim, akik elismerték a teljesítményemet. A nemtö
rődömség, a közömbösség az előbb- utóbb csorbítja a 
lelkesedést, mert fel fogja tenni az ember a kérdést... 
akkor minek? Vagy nem képes túllépni a bizonytalan
ságon, mert mindig vannak időszakok, amikor elbi
zonytalanodok.

Nagyon jó érzés, amikor a verseny során a taná
rom, aki felkészített, a gratulációval kifejezi, hogy 
nem volt elvesztegetett idő az adott diákkal foglalkoz
ni. De ugyanakkor különleges az is, amikor olyan em
berek gratulálnak, akiket nem is ismertél, vagy csak 
látásból... olyan tanár, aki nem tanított, vagy olyan 
osztálytárs, akivel soha nem jöttél ki, odajön és elis
meri a teljesítményed. Tisztelet! Úgy érzem, hogy ez 
általában erős motivációs erő, egyrészt tovább ösztö
nöz, illetve fenntartja a meglévő motivációt is.

-  Ha jól tudom, külföldön tanulsz. Mikor elkezdtél 
a  Bolyaiba járni, ez volt a  kitűzött célod? H anem , ak 
kor miért döntöttél úgy, hogy nem Magyarországon 
folytatod a tanulmányaidat?

-  Igazából, mindig gondoltam arra, hogy húú, mi
lyen lenne külföldi egyetemre járni. Harvardi 
Stanford! Oxford! Cambridge! Ez volt mindig a fantá
ziámban, a sok nyugati filmélmény után, valami me

nő és patinás angolszász helyen tanulni. Persze ezek 
csak kósza elképzelések voltak, mert amikor végre le
ültem az internet elé: Amerika, Anglia, kéttannyelvűs 
vagyok! Ugyan már?!., hmm... vízum... oké, azt talán 
megadják -  gondoltam... repülőjegy? Kinyögjük -  re
ménykedtem... TANDÍJ? Na igen, ezt a részét már in
kább válaszra sem méltattam. Maradt az ELTE, vagy 
a Corvinus... Magyarország... ez így is volt, amíg két 
dolog nem történt..

Első, a Januári Törvények, majd ajánlottak az Uni
óban néhány országot ahol nincs tandíj. Bár magasab
bak a megélhetési költségek, de ahogy számolgattam, 
és most is tartom magam ehhez (épp’ a dán iskolám
ban ülök és írom a válaszokat), hogy kb. ugyanannyit 
kellene Budapesten is fizetni koszt-kvártélyért.

Másodszor, hogy tele vagyok „grandiózus” tervek
kel, elképzelésekkel, és nem igazán érzem, hogy Ma
gyarországon elegendő tér lenne megvalósítani ezeket. 
Kicsik vagyunk a világban. Ugyanakkor, amikor elkezd
tem intézni, többször is elbizonytalanodtam: menjek 
vagy ne? Érdemes volt-e kijönni? Ezt még most nem tu
dom... de úgy érzem, ki kell próbálnom. Ha nem jövök 
ki, akkor egész életemben bántam volna, hogy nem 
próbáltam meg, Úgy érzem, nem veszíthetek vele, 
mert ha csak arra gondolok, hogy megtanulok egyedül 
élni egy idegen környezetben, kultúrában, teljes biz
tonságot szerzek több nyelvben, már ez magabiztossá
got ad. És azt tanulom angolul, nemzetközi jogi kör
nyezetben, ami érdekel: pénzügyek, közgazdaság.

-  Mit gondolsz, mi a  helyes „stratégia” az itt tanuló 
diákoknak? Milyen tanácsaid vannak nekünk?

-  Röviden összefoglalva: csináld, amire elhivatott 
vagy, amit szeretsz, ne térj el attól! Szerintem manap
ság nagyon elterjedt az a szemlélet -  ami persze logi
kus az átlagos magyar körülményeket figyelembe vé
ve hogy mindenki próbál tovább tanulni és olyan 
pályát választani magának, amivel biztosan elhelyez
kedhet. De: 1. a biztonságos pálya -  tévedés, ez a világ 
nem biztonságos; 2. minek olyanra fecsérelni az éle
ted 1/3-adát, amit nem is igazán szeretsz? 3. amit nem 
szeretsz, abban nem is lehetsz igazán jó, de amit sze
retsz, lehet az olyan szakma, amire azt mondják, 
hogy azzal éhen halsz -, ha azt magas szinten tudod 
művelni és érdeklődéssel, túlélsz. De legalább boldo
gan, nem?

Tehát a stratégia: ha megfog téged a villanykörték 
rejtelme, és kiskorodtól foglalkoztat a konnektor
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misztikuma, és te csinálod meg fizikán mindenkinek 
a háziját a kapcsolási ábrákból, akkor valószínűleg 
neked nem közgazdásznak, vagy vendéglátósnak kell 
menned, ...vagy ellenállhatatlan késztetést érzel, 
hogy a lánymosdót tele írd haikukkal és egy epigram
máról képes vagy 10 percen át levegővétel nélkül be
szélni, akkor a jogi szövegek valószínűleg ki fognak 
téged űzni a világból. Csináld azt, amit szeretsz, és vá
lassz olyan pályát. És nem kell feltétlenül a tantárgyak 
között kutakodni (mondjuk, tanulni kell és az érettsé
git csináld meg minél jobban, mert sosem tudhatod).

-  Hogyan foglalnád össze az itt eltöltött 5 évedet? 
Hatással van-e a  mostani életedre -  leginkább tanul
mányi szempontból -  az iskola?

-  Utólag visszatekintve úgy érzem, hogy nekem na
gyon jó életem volt a Bolyaiban. Voltak barátaim, akik 
megmentettek az antiszociális énemtől, voltak tanára
im, akik elismertek és támogattak. S bár sokszor nem 
értek egyet a magyar oktatási rendszerrel és azzal a lo
gikátlansággal, ahogy a tantervet összeállítják, állítha

tom, hogy nagyon is sokat tanultam, kaptam némi rá
látást a tudományos területekre, és nem utolsósorban 
megtanultam angolul! Amit általános iskolában még 
úgy éreztem, ez számomra teljesen lehetetlen... 
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy sok múlik a 
hozzáálláson is: tényleg akarok valamit tanulni vagy 
csak ellébecolom itt az időt? Mert sokszor kényelmes 
az oktatási rendszert szidni, kényelmes és felment a 
felelősség alól. De ha jó a hozzáállásod és nyitott vagy 
mindenre, akkor végig hallgatod, és ha tudod, miről 
van szó, akkor döntőd el, hogy nem szereted a mate
kot vagy a fizikát. Ne úgy, hogy még ki sem nyitottad 
a könyvet. Ugyanakkor érdemes a kis részletekre is fi
gyelni. Olyankor is figyelni, amikor úgy tűnik, totál tá
vol áll tőlem a dolog, mert lehetnek olyan apró, pici ér
dekességek, amik később még jól jöhetnek, ezt nem 
lehet tudni. A tudás hatalom és a világban sajnos so
kan kihasználják ezt, de egyben jó védekező eszköz is.

- Nagyon köszönöm az interjút, és hatásodra talán 
kinyitom azt a  fizika könyvet!

„Színház az eg ész  v ilág ...”
Csernok Emesével beszélgettem

-  Csernok Emese a  
2011/2012-es tanév végén a  
Bolyai János Gimnázium és 
Szakközépiskola kitüntetésé
ben részesült, amelyet végzős 
diákok kaphatnak folyama
tosan végzett az osztálykö
zösségen túlmutató közössé
gi munkáért, kiemelkedő ta
nulmányi eredményért. Ezen 
díj apropójából beszélgettem 
Emesével az új életéről és jö 
vőbeli terveiről.

Még anno a  tavalyi fran
cia csere kapcsán beszélgettem veled a  távolabbi elkép
zeléseidről és már akkor feltűnt nekem, hogy mennyi
re magabiztosan ragaszkodsz az álmaidhoz. Azóta el
telt egy év, leérettségiztél, és mint sok más osztálytár
sad, te is felkerültél Budapestre. Mennyire érzed úgy, 
hogy az életed most olyan, amilyennek egy éve elkép
zelted?

-  Ha teljesen őszinte aka
rok lenni, akkor egy éve tel
jesen másképp képzeltem el 
a jövőmet. Végzős évben vá
lasztás elé kerültünk. Akkor 
én már teljesen bizonyos 
voltam abban, hogy a Ma
gyar Képzőművészeti Egye
tem alkalmazott látványter
vezés szakára szeretnék jár
ni. Ebben az évben ez sajnos 
nem sikerült, így más utakat 
kezdtem el keresni. így ke
rültem be a Színház és Film 
Intézet díszlet- és jelmeztervező asszisztensi szakára. 
Valójában nem bántam meg, rájöttem, hogy sokat kell 
még fejlődnöm. Hiszem, hogy kemény munkával 
megvalósíthatom majd az álmomat.

-  Amikor a  Bolyai diákja voltál tudom, hogy kollé
giumban laktál, hiszen rimaszombati lány vagy, és 
most még messzebb kerültél az otthonodtól. Mennyire

Rónay Boglárka
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volt nehéz megszokni a  rohanó, budapesti életet vagy 
ez egyáltalán nem okozott nehézséget neked?

-  Mivel nővérem már negyedik éve itt tanul, sok
szor utaztam Budapestre, hogy meglátogassam. Min
dig otthonosan éreztem itt magam, és érzem most is. 
Nagyon szerettem volna már én is felköltözni, beleol
vadni a nyüzsgő, rohanó tömegbe. Én így érzem jól 
magam, még ha távol is vagyok a szlovákiai ottho
nomtól. Hiányzik a család és az ismerős környezet, de 
a pesti forgatag és a sok lehetőség mindenért kárpótol.

-  Hozzám hasonlóan te is a  Bolyai két tanítási nyel
vű képzésében vettél részt. Milyen mértékben érzed en
nek a  pozitív hatását, származott-e ebből valamilyen 
előnyöd a továbbtanulásban, esetleg gondolod, hogy 
később a  m unkádban jelent-e majd valamit?

-  Eddig nem volt túl sok alkalom, hogy használnom 
kellett volna az angoltudásomat. Párszor előfordult, hogy 
néhány eltévedt turista a segítségemet kérte, de ezek nem 
számottevő események. Úgy gondolom, hogy a mai vi
lágban már szinte kötelező a tökéletes idegennyelv-hasz- 
nálat, akár az egyetemen, akár a munka során. Ezért örü
lök, hogy nekem volt szerencsém fejleszteni a nyelvi 
készségemet itt a Bolyaiban. Nem kizárt, hogy egyszer 
majd egy külföldi színházban dolgozhatok.

-  A bolyais diákok később is örömmel térnek vissza 
régi iskolájukba, szívesen gondolnak vissza a  számta
lan közös emlékre, utazásra, osztálykirándulásokra. 
Esetleg van valamilyen kedves történeted az iskolával 
kapcsolatban vagy valamilyen felejthetetlen élményed 
az osztálytársakkal?

-  Ahhoz nincs elég hely, hogy mindegyik kedves 
élményemet felsoroljam. így hát kiragadok egyet a 
sok közül. Ez a Comenius-projekt. Hála ennek a nagy
szerű programnak, nagyon sok embert megismertem, 
nem beszélve azokról az európai országokról, Len
gyelországról és Németországról, ahová sikerült eljut
nunk. Felejthetetlen kalandokban volt részünk, sokat 
nevettünk, énekeltünk, és persze a színház volt a kö
zéppontban, ugyanis a Rómeó és Júliát játszottuk el. 
Az osztályommal pedig az 5 év során sikerült nagyon 
összeszoknunk, sok élményt átéltünk: diáknap, ki
rándulások, szalagavató. Hiányozni fognak.

-  És akkor térjünk rá a  díjra, amit kaptál. Igazán 
fontos elismerésben részesültél, hiszen öt éven át vég
zett közösségi munkádért és kiem elkedő tanulmányi 
eredményedért kaptad a  díjat. Mit éreztél akkor, am i
kor átvehetted a  kitüntetést?

-  Mérhetetlenül meg voltam tisztelve. Amikor elis
merik a munkádat és a tetteidet egy ilyen díjjal, azt 
nem lehet szavakba önteni. Ez nagy elismerés és ezért 
örökké hálás leszek.

-  Mi hiányzik legjobban a középiskolai éveidből és 
mi az, amit a  legkevésbé hiányolsz?

-  Azt hiszem, a középiskolás éveim összességében 
sokszor hiányoznak. Lezárult egy nagy korszak az 
életemben. Nem tekerném vissza, inkább előre hala
dok, de olykor - olykor jól esik visszanézni és elme
rengni azon, hogy milyen jó volt még a gimi szárnyai 
alatt azzá válni, aki most vagyok. Azonban a minden
napi felelést és dolgozatot nem hiányolom. Szerintem 
ezzel a véleményemmel nem nagyon leptem meg 
senkit.

-  Végül nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Csemok 
Emese hogyan képzeli el magát 10 év múlva. Esetleg 
családanyaként gyermekekkel vagy híres képzőmű
vészként, aki járja a  világot? Mit gondolsz a  színház 
milyen szerepet fog betölteni akkor az életedben?

-  10 év nagyon hosszú idő. Nekem pillanatok alatt 
fordul meg minden. Természetesen egy dolog biztos, 
hogy addigra már díszlettervező leszek és gyerekeket 
is szeretnék. A színház pedig mindvégig jelen lesz az 
életemben, előkelő helyet kap a szívemben. Azt hi
szem ezt a szakmát másképp nem is lehet űzni, csak 
ha elhivatottak vagyunk.

-  Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a  kér
déseimre. Sok sikert kívánok a továbbiakhoz és azt, 
hogy maradj mindig ilyen céltudatos és kitartó.
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A kedvenc v ívónk
Tarnóczi Anna

-  Tarnóczi Anná
val készíthettem interjút, aki 
a BÖDE - díjat kapta. Ez a  díj 
olyan diákoknak jár, akik  
versenyeredményeikkel gaz
dagították az iskola hírnevét. 
Ha valaki, akkor ez a  leány
zó igencsak kivívta m agának 
az elismerést!

Számítottál rá, hogy meg
kapod? Milyen érzéseket vál
tott ki belőled mikor kihív- 

Fodor Csilla tak, hogy vedd át megérde
melt „jutalmad”?

-  Hát, reméltem, hogy megkapom, ugyanakkor na
gyon megtisztelőnek érzem, hogy díjazott lehettem. 
Az érzések vegyesek voltak. Alapvetően nem vagyok 
az, aki nyugodtan kimegy a nyilvánosság elé, legin
kább arra koncentráltam, hogy csak ne bukjak orra. 
De kint lenni nagyon jó érzés volt és úgy éreztem, 
hogy igen, ezért érdemes volt dolgoznom.

- Visszagondolva a  Bolyaiban eltöltött éveidre ho
gyan emlékszel a  zajos hétköznapokra? Az időtlensé
gekkel töltött diáknapokra, főzőcskézésekre?

-  Őszintén mondom, hogy nagyon szerettem a 
bolyais éveket. Az osztályom végül nagyon összeková- 
csolódott és mindig volt valaki, aki feldobta az átlagos 
hétköznapokat. Nagyon sok emlék köt a harmadik ott
honunkhoz, a Bolyai parkhoz. Gyakorlatilag majdnem 
minden ott zajlott, ott voltak a legnagyobb hülyeségek, 
legtöbb nevetés és legjobb beszélgetések. A diáknapo
kon mindig aktívan részt vettem, a kedvencem a 
Traubiszombat elnevezésű diáknap volt, 9.-ben. A fő
zéskor pedig mindig főszakácsként vettem részt, de ha 
sikerült a tűztől eltávolodni, akkor jöhetett a karaoke, na 
meg Erzsi is... Azt különösen szerettem, hogy az igazán 
jó programokra mindig vevő volt a diáksereg, jókat tud
nak bulizni a bolyaisok az biztos. A hétköznapokban a 
szünetben való házi írás, a dogák előtti gyors tanulások 
is emlékezetesek voltak. Na meg a nagy kedvencünk a 
menza, ahová, mint az etiópok siettünk mindig és bár
mekkora volt a sor, az biztos, hogy elől álltunk.

-  Mindent összegezve, 
szerettél bolyais lenni. Az 
osztályoddal is teljes mérték
ben elégedett voltál, meg a  
rendezvényekkel is. Esetleg 
valami, ami negatívumként 
hatott rád?

-  Nem csak a vívóterem
ben, hanem  a suliban is 
megvívtam a magam harcait.
Olyan vagyok, hogy ami a 
szívemen az a számon, eb
ből voltak problémáim. Az 
esetek nagy részében jó vi
szonyt ápoltam az emberekkel, de kivételek mindig 
adódnak...

-  A kivételekről inkább nem kérdezek, hisz’ még 
idejárok. Most a  Szegedi Tudományegyetemre jársz. 
Ott mit tanulsz?

-  Jelenleg az Egészségtudományi és Szociális Kép
zési Karon vagyok gyógytornász szakos hallgató.

-  Eredeti célod is ez volt?
-  Igen. Konkrétan, 10.-es korom óta ide akartam 

jönni és szerencsémre sikerültek is a terveim.
-  Ez remek! A vívás mennyire van még jelen az éle

tedben?
-  A vívás egy nagy szerelem az életemben, amely

hez hűségesen ragaszkodom. Fontos szempont volt 
anno, hogy olyan helyre jö jjek , ahol tudom folytatni. 
Szerencsémre az egyesület az egyetem égisze alatt 
működik. Heti háromszor vannak edzések és úgy ér
zem, lassan kezd visszatérni a régi kondim. Nagyon jó 
csapat jött össze, sok karról vagyunk, sokszínűek, de 
egy értelmes csapat. Ami a legnagyobb váltás volt, az 
az edző, hiszen a tarjáni olyan volt nekem, mint a 
nagypapám, az itteni pedig egy végzős egyetemista. 
Nagyon jól kijövök vele és örülök, hogy az itteni ke
rékvágásba is könnyen bekapcsolódtam. Plusz jó do
log, hogy tesikurzusnak is be tudtam számítani, így a 
kellemeset összekötöttem a hasznossal.

-  Ez nagyon szuperül hangzik, akkor minden a ren
des, az elvárt módon működik.

Tarnóczi Anna
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-  Igen, ezért is jöttem ilyen messzire, hiszen Sze
ged megadja mindazt, amire egy egyetemista igazán 
vágyik.

-  Ennek csak örülni tudunk! Van valami jó taná
csod még az itt maradott nebulóknak?

-  Három dolgot tudnék tanácsolni: 1. A kezdőknek 
üzenem, hogy nagyon figyeljenek a jó kezdésre, az 
elején nagyon kell teperni, aztán már lehet nyugisabb, 
de biztos, hogy a későbbiekben nagyon meghatározó. 
2. A végzősöknek mondanám, hogy tényleg olyan he
lyet jelöljenek, ami érdekli őket és úgy érzik, hogy 
meg fogják tudni csinálni. Hiszen aki 2-es volt matek

ból, abból sose lesz közgazdász... A 3.-at pedig min
denkinek mondanám: Használjátok ki minden lehető
séget, amit a suli ad, mert otthon punnyadva nem gaz
dagodik az ember élményekkel.

Talán egy Amorf ördögök-számot tudnék ehhez 
idézni: „Élj a mának, ne a mamának! Mutass fityiszt a 
belvilágnak! Költs a nőkre, legyél sportos, Felkészült 
és nagyon hangos!”

-  Köszönöm szépen a  bolyais d iákok nevében! Ta
nulmányaidhoz nagyon sok sikert és kitartást, a  vívás
hoz eredményes éveket kívánok!
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