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Európa és az iszlám

Dr Engelbert István

2004. május 10. 
és 14. között Bajor
országban a Tempus 
Közalapítvány és az 
Európa Tanács 
közrem űködésével 
vettem  részt az 
„Akademie für Poli- 
tische Bildung” és az 
„A kadem ie für 
L ehrerfortb ildung  
und Personal- 
führiing” intézetek 

pedagógus-továbbképzési szem inárium án, 
amelynek témája Európa és az iszlám kapcsolata 
volt. A részvétel lehetőségét pályázati úton 
nyertem el. A szeminárium német nyelven folyt. 
Harminc pedagógus vett részt rajta, akik közül 
hárm an külfö ldrő l érkeztünk: két görög 
kolléganő -  Görögországból illetve Ciprusról -  
és jómagam.

A tanártovábbképző program alapvetően az 
iszlám és az európai, keresztény kultúra közötti 
kapcsolatokra koncentrált, kiemelve, hogy a 
mohamedán vallási!, identitású, elsősorban török 
származású emberek beilleszkedése, integrálása 
a német (keresztény) gyökerű társadalomba 
napjaink egyik fontos feladata. Ebben a 
pedagógusoknak kiemelt feladatuk van.

Németországban napjainkban több mint 
három millió török él, elsősorban az ország 
nyugati részén, illetve a nagyvárosokban. A 
hatvanas-hetvenes években érkeztek törökök az 
akkori NSZK területére kimondottan munka- 
vállalás céljából. Felmerül a kérdés, vajon miért 
napjainkban probléma a törökök integrációja a 
német társadalomba? Mára az egykori beván
dorlók gyermekei felnőttek, Németországban 
jártak-járnak iskolába. A törökök számaránya ma 
már egész magas, és -  elmondások alapján -  
integrációs hajlandóságuk kicsi más beván
dorlókhoz képest. (Itt példaként említették az 
olaszok és lengyelek mellett a magyarokat.) 
Problémák vannak a török származású diákok
kal, mert rossz a német nyelvismeretük, emiatt 
a tanulmányi eredményeik is gyengék. Gond az 
is, hogy egészen eltérő a mentalitásuk a német

kortársaikhoz képest, magatartásuk idegen a 
német környezetben.

Külön problémaként jelentkezik a nők 
helyzete a német társadalomban. A mohamedán 
nők -  a hagyományaik miatt -  nem dolgoznak, 
háztartásbeliek. Ez azonban azzal a követ
kezménnyel jár, hogy elszigetelten élnek a német 
társadalomban, a német nyelvet sem tanulják 
meg, ezáltal beilleszkedésük sem lehetséges.

Hogy mi a m egoldás? Ha egy szóban 
akarom összefoglalni: az oktatás! Kiemelten 
fontos a nyelvoktatás a török fiataloknak, ezen 
belül is a differenciált -  a nyelvtudás szintjét 
figyelem be vevő -  nyelvoktatás! H iszen 
megfelelő német tudás híján, a török fiatalok 
munkavállalása, továbbképzése szinte lehe
tetlen! Emellett fontos a mohamedán vallás- 
oktatás feltételeinek biztosítása, akár iskolai 
keretek között, akár azon kívül. Az integrációhoz 
ugyanis nélkülözhetetlen az identitás megőrzése! 
Ebben k iem elt szerepe van az állam nak, 
amelynek az oktatáshoz szükséges anyagi 
erőforrásokat biztosítania kell!

Terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges 
mindazt leírni, hogy milyen élményekkel, új 
információkkal gazdagodtam az öt nap alatt, 
ezért csak néhány fontos tanulságot emelek ki.

Nagyon érdekes előadást hallhattam Nevfel 
Ali Cumart, török származású, Németországban 
élő valláskutatótól, aki az iszlám vallás és az 
ember viszonyáról, a Koránról és az iszlám 
előírásairól beszélt. Az iszlám nem csak vallás, 
ennél jóval több. Meglátása szerint: a moha
medán vallás sokkal inkább befolyásolja az 
emberek mindennapi életét, mint az európai 
keresztény emberét. Az iszlám hit nagyon 
sokszínű, és teljesen más Szaúd-Arábiában, mint 
Törökországban vagy éppen Iránban. Elmondta, 
hogy a Korán is- a keresztény hithez hasonlóan 
-  tiltja a gyilkosságot, az öngyilkosságot és így, 
természetesen, a terrorcselekményeket is. A 
napjainkban sokat em legetett „dzsihád” is 
rosszul értelmezett, korántsem a keresztények 
elleni harcot jelenti a Korán szerint, sokkal 
inkább a „Allah útján tett helyes tevékenységet”, 
tt k iem elte, hogy az afganisztáni Talibán 
tagjainak 90 %-a analfabéta!
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Nagyon izgalmas volt a török származású, 
de szintén Németországban élő Dr. Tülin Güvenc 
Mecilioglu előadása a nők helyzetéről az iszlám 
vallásban. A nők helyzete a m oham edán 
országokban -  hasonlóan a valláshoz -  sokszínű, 
nem tudunk általánosítani. Meghatározza az 
adott ország társadalm i-po litika i háttere, 
fejlettsége. Az európai ember napjainkban azt 
gondolja, hogy a férfi értékesebb Allah számára, 
mint a nő. A Korán azonban eredendően nem 
tesz különbséget nő és férfi között, ugyanazokat 
az előírásokat kell megtartania nőnek és férfinak 
egyaránt. Ha különbséget tesz, az a biológiai 
különbözőségből ered csupán. Az azonban tény, 
hogy más a helyzete a férfinak és a nőnek 
napjainkban a m oham edán vallású  tá rsa 
dalmakban. A különbség abból fakad, hogy 
egészen más a nő és a férfi feladata a családban. 
Hangsúlyozta, az iszlám társadalmakban nagyon 
fontos szerepe van a családnak és az anyának!

Kiemelten szóltak a fejkendőviseletről az 
előadók: „Ha megkérdezünk 10 mohamedán nőt,

Az első bajorországi mecset Launingenbcn.

miért hord fejkendőt, akkor valószínűleg 10 
különféle választ kapunk!” Többségében az 
egyéni világképből adódik, ki m iért hord 
fejkendőt. Mecilioglu asszony kiemelte, hogy a 
nők Törökországban már egyáltalán nincsenek 
kizárva a társadalmi életből. Arányaiban több nő 
dolgozik például tudományos területen, mint 
Németországban. Főleg a nagyvárosokban a nők 
egyre inkább európai módon gondolkodnak, 
öltözködnek, érdeklődnek a politikai és társa
dalmi folyamatok iránt. Ugyanakkor elmondta, 
hogy vidéken, a falvakban más a helyzet. 
Gyakran a fejletlen infrastruktúra akadályozza 
azt, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, és egy 
modernebb, nyitottabb társadalom alakuljon ki 
az elmaradott térségekben. Kiemelte: „Török
ország példa lehet más iszlám vallású államnak 
a reform ok tekintetében!” Ugyanakkor az 
„iszlamizmus” napjainkban erősödik a török 
társadalomban, amit az is segít, hogy a valláshoz 
erősen kötődő párt van je len leg  hatalmon 
Törökországban. A fejkendő viseletének kérdése 
például napjainkban is erőteljesen polarizálja a 
török társadalmat, ami a konzervatív iszlám 
pártok és politika szimbóluma. (A fejkendő 
viselete Törökországban az állami iskolákban 
tilos, magániskolákban azonban nem!)

Nagyon érdekes előadást tartott Dr. Günther 
Schmid, a berlini kancelláriai hivatal biztonság- 
politikai tanácsadója. Felhívta a figyelmet, hogy 
különbséget kell tenni az iszlám vallás és az 
iszlam izm us mint vallási alapú, politikai 
ideológia között. Az iszlám szélsőséges irány
zatok (fundamentalizmus) megjelenése tulaj
donképpen egyfajta válasz a globalizációra, a 
társadalmi-politikai változásokra. Elemezte, 
hogy milyen tényezők je llem zik  napjaink 
terrorizmusát, miben különbözik a korábbi 
évtizedek (hagyományos) terrorizmusától. Az 
iszlám fundam entalizm us nem ismeri el a 
pluralizmust, csak egyetlen igazságot, a sajátját 
és azt hirdeti. Igyekszik félelm et, bizony
talanságérzetet kelteni. Egy a múltba vissza
tekintő vallási alapú rendszert akar m eg
teremteni, mindehhez azonban a modern világ 
vívmányait is felhasználja: például számítógépes 
hálózatokat, videofelvételeket, modern fegy
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vereket. Stratégiájának része az amerikai és 
nemzetközi szervezetek elleni fellépés. Eszak- 
Amerikában és Európában kiemelt célja az 
infrastruktúra elpusztítása, gyakran az emberek 
ellátását lehetővé tevő alapvető -  energia-, 
távközlési és közlekedési-rendszerek elpusz
títása. A terrorszervezetek gyakran valamely 
kiemelt szimbolikus cél ellen támadnak (World 
Trade C enter), és céljuk egy adott térség 
„kollektív tudatának” megsemmisítése.

Az utolsó napon -  május 14-én -  csopor
tokban do lgoztunk. Én egy „nem zetközi 
csoportba” kerültem, amelyben a görög, a ciprusi 
és egy bajor kolléganő is részt vett. A csoport- 
munka során megpróbáltuk összefoglalni, hogy 
milyen tapasztalatokat szereztünk a szem i
náriumon, és ezeket hogyan tudjuk hasznosítani 
a munkánk során. Mély nyomokat hagytak 
bennem a görög kolléganők által elmondottak. 
A „közös történelmi múlt miatt” természetesen 
egészen másképpen vélekednek a törökökről, 
mint a németek vagy mint mi magyarok. Nagyon 
hasznos információkat szereztem például arról,

hogy a nemrégiben lezajlott népszavazáson a 
ciprusi görögök miért nem szavazták meg az 
ENSZ által kidolgozott újraegyesítési tervet, 
amivel lehetővé vált volna, hogy a szigetország 
északi (török) és déli (görög) részei újra egy 
államot alkossanak és együtt lépjenek az Európai 
Unióba. (A ciprusi görögök nagy része fél egy 
esetleges török (kontinentális) támadástól, és 
attól is tartanak, hogy az újraegyesített országban 
nekik kell az elmaradott északi rész fejlesztését 
megfizetni!)

A Bajorországban eltöltött napok nagyon 
hasznosan teltek számomra. Rengeteg infor
mációhoz, adathoz, tapasztalathoz jutottam, 
amelyeket hasznosítani tudok az oktató-nevelő 
munkám során. A nagyon segítőkész német 
kollégákkal beszélgetve megismerkedhettem 
közelebbről a német oktatási rendszerrel, 
problémáival, a német kollégák gondolataival, 
ismereteikkel Magyarországról.

Itt is szeretném megköszönni a német 
szakos kollégáknak, hogy utam előkészítésében 
önzetlenül segédkeztek!
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Élményeim a 2004-es olvasótáborral kapcsolatban
Komárnó, Po

zsony, Dévény, Ga- 
lánta, Zólyom, Los
onc, Alsósztregova, 
végül Salgóbánya... 
Felsorolni is nehéz, 
hogy mennyi helyen 
jártunk és mennyi 
kulturális élmény ért 
bennünket röpke 10 
nap alatt.

Hihetetlen, mi
lyen felfokozott izga- 

Bakos Zsuzsanna lommal vártam ezt a
tábort, a tábort, aho

vá előző évben már majdnem eljutottam, de aztán 
a sors, úgymond, közbeszólt. Már az elindulás 
előtt felvettem a kapcsolatot pár táborozóval a 
drótposta segítségével; nem mindenki válaszolt, 
de azért én nem keseredtem el. Külön öröm volt 
az, hogy már a tábort megelőző héten talál
kozhattam a nógrádiakkal, hiszen két műsor 
lebonyolítását is meg kellett beszélnünk. Már 
akkor úgy éreztem, hogy igen, itt a helyem, 
tudtam, hogy én is képes vagyok hatékonyan 
dolgozni egy ilyen jellegű közösségi munkában. 
Term észetesen elsők között je len tkeztem  
táborvezetőnk, Gyetvainé Szorcsik Angéla azon 
felkérésére, hogy közösen fogadjuk az erdélyi 
és a vajdasági résztvevőket. Nem baj, ha néha 
hajtja a kíváncsiság az embert. Közben buzgón 
küldtem a leveleket a Kárpát-medence külön
böző pontjaira, de egy nap az a szomorú levél 
érkezett, hogy egy nappal később indulunk.

Végül is jú liu s  7-én reggel 6:30-kor 
kerekedtünk föl. A koránkelés egyáltalán nem 
az erősségem , főleg nem nyáron, de most 
valahogy nem esett nehezemre. Ágival, iskolai 
barátnőmmel már a buszon is a sok szimpatikus 
arcot pásztáztuk, és örültünk, hogy olyan 
em berekkel leszünk körbevéve 10 napon 
keresztül, akik hasonló érdeklődésűek, mint mi. 
Sajnos a buszozás nem telt valami fényesen, 
mindketten eléggé szédültünk. De túléltük... 
Tudtuk azt is, hogy nehéz napok állnak előttünk; 
tele utazással, pakolással, mégis szükség volt 
ezekre a napokr a, hogy tapasztalatot, élményeket 
szerezzünk, bebarangoljunk olyan tájakat, ahová

nem minden nap jutunk el. Mire is emlékszem 
ebből a négy napból? Szinte mindenre. Annál is 
inkább, mivel a napi alvásadagom 4-5 óra között 
mozgott. Este mindig elhatároztam, hogy jól van, 
most már megyek aludni, reggel pedig szidtam 
magamat, amiért hajnali 3-kor feküdtem le, és 
karikás szemmel bámultam magam a tükörben.

Komárnóban és Pozsonyban is csatlakoztak 
a táborhoz, amely a kultúrtörténeti barangolás 
végére jó  kis csapattá  rázódott össze. 
K om árnóban m egtekin tettünk  egy Jókai- 
kiáiIítást, a vár rom jait és a D una-partot. 
Ebédünket Dunaszerdahelyen fogyasztottuk el,

amely egy ipari város és mint olyan, nem sok 
nevezetessége van. Az éjszakát Somorján 
töltöttük, de előtte a Fórum Intézetben Lanstyák 
István nyelvész tarto tt előadást a magyar 
nyelvről és a magyar nyelvnek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről, valamint a többi 
nyelvhez való viszonyáról. Rávilágított, hogy 
hiába olyan színes Európa nyelvi palettája, 
Afrika megelőzi a rengeteg törzsi nyelvével, 
amelyek között létezik olyan, amelyet csak pár 
ezren beszélnek. Utána a Kicsi Hang Duó adott 
egy kisebb koncertet. Két tagja, egy fiatalember 
és egy lány, magyar verseket zenésítenek meg. 
Számomra fantasztikus volt pl. kedvenc költőm, 
Ady Endre A föl-földobott kő című versét az ő 
zenei előadásukban hallan i, jó  volt ilyen 
hatalm as szeretetet fölfedezni a két fiatal 
szívében. Szép élmény. Köszönet érte.

Már ezen az estén megkezdtük a nagy- 
csoportos foglalkozásokat, szakmai tábor
vezetőnk, Rabec István irányításával, a somorjai 
ebédlőteremben. Bizalomfejlesztő játékokat
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játszottunk, és egy cetlin összegyűjtöttük, hogy 
mik az elvárásaink a táborral szemben, mi az, 
amit magunkkal szeretnénk vinni. Egy mosolyt, 
egy kellemes emléket vagy a másik elismerő 
pillantását? Megalakultak a kiscsoportok is, de 
bizonyos kritériumoknak meg kellett felelnünk, 
pl. az egymást jól ismerők nem kerülhettek egy 
csoportba, és minden országot kellett egy-egy 
résztvevőnek képviselnie. Kiscsoportvezetőnk 
kilétét még nem fedték fel előttünk.

Másnap Pozsony következett. 1804-ben itt 
kötött békét Napóleon császár és I. Ferenc. A 
régi Magyarországon itt zajlottak a reform
országgyűlések, 1825-ben itt ajánlotta fel 
Széchenyi István egyévi jövedelmét a Tudo
mányos Akadémia megalapítására. Műemlé
kekben gazdag az óváros, amelyet a töröknek 
már nem sikerült lerombolnia, hiszen csak 
Győrig, Érsekújvárig jutott el. így részt vettünk 
egy m üem lékvadászaton is, amelyet egyik 
társunk szervezett. Furcsa volt ezt a várost mint 
szlovák fővárost megismerni, hiszen annyi 
mindent tanultam Pozsonyról, és ez mind a 
magyar történelemhez kapcsolódik. Ámulatba 
ejtett a pozsonyi vár szépsége, de ugyanezt a 
szlovák parlamentről nem mondhatom el. A 
miénket szebbnek tartom. A Magyar Kultúra 
Múzeumában Grendel Lajos felvidéki íróval 
találkoztunk, aki m egajándékozott m inket 
különböző kiadványokkal.

Ez a kirándulás tetszett a legjobban, a nap 
végén csak azt sajnáltam , hogy képeslapot 
elfelejtettem venni, pedig lépten-nyomon kis 
bódékba botlottunk. Viszont felfedeztem egy 
szlovák „különlegességet”, amelyről addig soha

nem hallottam. Ez a kofola. Kinézetre olyan, 
mint a kóla, de az íze más. Mint sokan magyar- 
országiak, én is meg akartam kóstolni, rendeltem 
is belőle 5 dl-t. Utána kicsit furcsán éreztem 
magam... A dévényi vár felülmúlta a várako
zásaimat. A várjáték során én a magyarok oldalán 
„harcoltam”, csapatunknak egy kettős kereszt 
volt a jele, míg az ellenfélnek, a törököknek egy 
hold. Megmérettettük magunkat tudásunkban, 
erőnkben és ügyességünkben. Mondanom sem 
kell, fényes győzelmet arattunk, és Bastürk 
személyében egy kiváló harcost is fogságba 
ejtettünk. Ez így viccesen hangzik, de mi jót 
szórakoztunk az egészen. Főleg, hogy utána meg 
kellett írnunk a „csata” krónikáját. Mikor később, 
Salgóbányán, az egyik táborlakó felolvasta az 
agyszülem ényt, m indenki hasát fogta 
nevettében.

Szencen, Galántán és Érsekújváron is 
átestünk koszorúzásokon; mindenhol nagyon 
kedvesek voltak hozzánk. Szencen Szenczi 
M olnár A lbert szobrát koszorúztuk  meg, 
Galántán Kodály Zoltánét, Érsekújváron Kassák 
Lajosét. A nap rossz oldala az volt, hogy 
borzasztóan megfájdult a torkom, és míg a 
többiek többgombócos fagyijukat nyalhatták, én 
legfeljebb a gyógyszertár felé kacsintgathattam. 
Este Nagykürtösön volt egy kis bonyodalom a 
szállás körül, nem mindenki azzal aludt egy 
szobában, akivel szeretett volna, de én nem 
panaszkodhattam. Igaz, nem sokat pihentem, 
mindenki mindenkivel beszélgetett, kétség- 
beesetten próbáltuk megismerni egymást. Szó 
szerint. Legjobban a liftezést élveztem a 3. és a
8. emelet között.

Már Pozsonyban megindították, de ezen a 
napon vett lendületet a parlam enti já ték . 
Megválasztottuk a három tanácstagot (Emesét, 
Dórit és Danit), akik megszavazták, hogy mely 
bizottságok kapnak majd zsetonokat. Végül hat 
bizottság került be a „parlamentbe”: a SZIA 
(Szórakozást Indítványozó A lapítvány), a 
kulturális, a nyelvi, a sport és egészségügyi, a 
jótékonysági és a szeretetbizottság. Utóbbi kettő 
a későbbiek folyamán koalícióra lépett egy
mással. Mi, kiscsoporttagok már a pályázatokon 
törhettük a fejünket.

Utazásunk utolsó napját a zólyomi várban
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kezdtük, ahol a hatalmas termekben gyönyörű 
festményeket néztünk meg. Itt született Balassi 
Bálint, és az ö tiszteletére egy emlékműsort 
hallgattunk meg a szécsényi lányok előadásában. 
Ezután délre vettük utunkat; Losoncon Kármán 
József, XVIII. századi írónak tisztelegtünk, majd 
továbbmentünk Alsósztregova felé, a Madách 
Imre-kúriához. A kiállítás ennek ellenére Balassi 
Bálint életútját követte nyomon. Füleken három 
új barátommal róttuk az utcákat, hogy találjunk 
egy vecierka-t (röviden csak vecso), így újból 
megízlelhettem a kofolát, de most óvatosabban 
bántam a mennyiséggel...

Már vártam  a határátkelést. Félre ne 
értsenek, szeretem  a Felvidéket, tetszett a 
hegyvidéki táj, és egy napnál többet még soha 
nem tartózkodtam ott, valami mégis húzott 
haza... Boldog voltam, hiszen tudtam, hogy 
Nógrád megyében otthon vagyok. Ez azt is 
jelentette, hogy véget ér a négynapos buszozás, 
az egyik kollégiumba be, a másik várból ki. A 
tábor nyugodtabb része vette kezdetét. Sok 
mindent hoztam magammal Szlovákiából, de 
szlovák „nyelvtudásom at” nemigen gyara- 
pítottam. Olyan szavak ragadtak meg, mint 
’vypredaj’ (végkiárusítás), hiszen mindenhol ezt 
láttam; vagy ’mamtya rád’ (szeretlek), ’jablkó’ 
(alma). Elnézést kérek, ha valaki megbot- 
ránkozik, de a szavak helyesírását nem tudom.

Mindenképpen megkönnyebbültem, mert 
bőröndnyi ruhámat egy szekrényben tudhattam, 
és örültem, hogy hat napon keresztül ugyanabban 
az ágyban hajthatom álomra a fejemet, a 207-es 
szobában. A társaságot az első és második 
emeleten szállásolták el, nagycsoportos fog
lalkozásainkat a nagyteremben tartottuk, a 
kiscsoportos foglalkozásokat pedig vagy itt, vagy 
a konferenciateremben, jó idő esetén esetleg a 
tornateremben vagy az udvaron. Étkezéseink 
elein te  egy ebédlő terem ben, később egy 
étteremben történtek. Salgóbányán számos 
játékot folytattunk, amelyek még az első nap 
indultak meg. Eddig nem említettem a cetlizést, 
pedig ez végigkísérte a tábor életét. A cetlizés 
felelőse minden este kiosztotta a cetliket, 
amelyre véleményünket kellett felírni az adott 
napról: pl. mi az, ami elnyerte a tetszésemet, mi 
nem, illetve üzenni is lehetett a vezetésnek vagy

a táborlakóknak. A reggelinél vagy a nagy- 
csoportos foglalkozáson aztán a felelős fel
olvasta ezeket a kis szösszeneteket.

Az Angyalka-Bárányka játékról is szólnom 
kell. mert nekem ez volt a kedvencem. Nagy
kürtösön mindenki kihúzta egy társának a nevét, 
és az illetőnek az lett a báránykája. A báránykáról 
minden nap gondoskodni kellett, kis aján
dékokkal vagy üzenetekkel kedveskedni, amiket 
a nagyteremben felakasztott üzenőfalon kellett 
elhelyezni. Természetesen mindenkinek volt 
báránykája is, akinek a kilétét csak a tábor utolsó 
napján lehetett megtudni. Működött egy tábori 
könyvtár is, ahonnan könyveket, CD-ket 
kölcsönözhettünk.

A tábor menetrendje a következő volt: 
reggel 7:30-kor ébresztő, utána 8:00-kor reggeli, 
9:00-től délig pedig nagycsoportos foglal
kozásokat tartottunk. Itt először mindig a 
táborvezető vázolta a napirendet, illetve, ha 
voltak kérések, kérdések, akkor hozzá for
dulhattunk. U tána a legfontosabb emberi 
értékekről beszélgettünk, a szakmai táborvezető 
által kijelölt feladatokat oldottuk meg, általában 
kiscsoportban. Ekkor derült ki, hogy melyik 
kiscsoportot ki irányítja majd. Az én kis
csoportom  a III. k iscsoport volt, vezetője 
Oravecz Péter, mentora pedig Nagy Krisztina 
lett. Az I. kiscsoportot Jakab Gabriella és Bartus 
Zoltán, a II. kiscsoportot Drevenka Edit és Farkas 
G abriella vezette. Bevallom  őszintén , én 
leginkább a nagycsoportos foglalkozásokat 
szerettem, hiszen ekkor mindannyian együtt 
voltunk.

Egyik nap ennek a keretében az Ötödik
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pecsét című filmet néztük meg, utána pedig egy 
bírósági tárgyalást rendeztünk, amely azt volt 
hivatott eldönteni, hogy a film főszereplője, 
Gyurica Miklós bünös-e vagy ártatlan abban, 
hogy pofon ütött egy, a nyilasok által elítélt férfit, 
aki felrobbantott egy fegyverraktárat. Itt a 
táborozok három részre oszlottak: a védelem és 
a vád képviselőire, illetve az esküdtszékre. Végül 
megállapodtunk, hogy egyértelműen nem lehet 
elítélni Gyuricát, mivel otthon árva kisgyer
mekekről gondoskodott.

Ez és még számtalan lehetőség adódott arra, 
hogy kifejtsük vélem ényünket, vagy hogy 
megvédj ük igazunkat. A nagycsoportos fog
lalkozás után ebédeltünk, majd három óra 
szabadidőt kaptunk. Ezalatt lehetett gyöngyöt 
fűzni, szobát takarítani, pihenni, pályázatot írni 
a bizottságokhoz, a tornateremben focizni és még 
sok minden mást. Egyik nap jómagam három 
társammal a közeli Salgó várához másztam fel, 
ahonnan gyönyörű a kilátás, látni Salgótarján 
nagy részét, a Kékest, a Galyatetőt, Somos
kőújfalut és a Somoskői várat is. Nagyon jólesett 
ez a kis túrázás. M ásnap ugyanezt az utat 
megtettem egy nagyobb csoporttal is.

15:30-tól 18:00-ig zajlottak a kiscsoportos 
foglalkozások, ahol tíz-tizenkettes létszámban 
játszottunk, különböző témákat tárgyaltunk meg, 
így egyre jobban  m egism ertük egym ást. 
Előkerültek erkölcsi kérdések, illetve a hit és az

együttm űködés kérdésköre. Bár k is 
csoportvezetőm szerint minden szigorú titoknak 
minősül, ami ott elhangzott, de annyit azért 
elárulhatok, hogy nekem a „vakvezetés” tetszett 
a legjobban. Tíz percre mi is vakokká váltunk,

és a társunk vezetett bennünket az udvaron 
anélkül, hogy kinyitottuk volna a szemünket. Tíz 
perc után cseréltünk. Számomra hatalmas öröm 
volt, hogy a társam annyira megbízott bennem, 
hogy még futni is merészelt. Ez a játék egyszerre 
bizalmat és önbizalmat is adott. A kiscsoportos 
foglakozás után vacsoráztunk.

Vacsora után jött a vendégváró. Ilyenkor 
neves egyetemi tanárokat hívtak meg, akiket 
először egy-egy dallal vagy verssel köszön
töttünk. Dr. Deme Tamás a tudás megszerzéséről 
és hatalmáról beszélt, vagy inkább beszélgetést 
fo ly tato tt velünk. Pom ogáts Béla, iroda
lomtörténész előadásának a címe Az európai 
irodalom kincsestára volt, míg Pap Gábor, 
m űvészettörténész a magyar m űvészet hat 
alappillérét mutatta be.

Ezek az előadások néha hosszúra nyúltak, 
de nem bántuk, mert az előadók érdekes témákat 
feszegettek, és az előadás végén kérdezhettünk 
is. Az utolsó előtti nap Telek Ervin, addiktológus 
a társadalomról, társadalmi osztályokról, a 
kirekesztettségről tartott egy nagycsoportos

foglalkozást. Egy érdekes játékot játszottunk, 
ami rádöbbentett arra, hogy sokszor mi is 
igazságtalanul viselkedünk a másikkal szemben, 
meg kellett tanulnunk, hogy nem szabad egy 
szem élyt előtérbe helyeznünk, mert azzal 
magunkat és a társainkat is kirekesztjük. Ez 
bizony sok táborlakónak a szemébe könnyet 
csalt.

Minden este a különböző országokból 
érkezett fiatalok egy-egy bemutatkozó estjére 
került sor. A felv idékiek az an tikvitás, a 
vajdaságiak a középkor, a nógrádiak a rene
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szánsz, míg az erdélyiek a polgárság világ- és 
emberképének bemutatását kapták feladatul, és 
mondhatom, hogy mindegyik csoport jól állította 
össze műsorát. A sort, természetszerűleg, a 
felvidékiek kezdték, akik bizony eléggé meg
nevettettek bennünket. Pket hallva úgy éreztem, 
mintha egy ókori görög vígjátékot néznék 
valamelyik híres színházban. A vajdaságiak, 
főleg városuk, Zenta történetére helyezték a 
hangsúlyt, és egyikőjük szép dalokat is énekelt. 
Mi, nógrádiak Mátyás király udvarába vará
zsoltuk a többieket, és szerepünk szerint dallal, 
tánccal, színdarabbal mulattattuk a királyt és 
feleségét, Beatrixot. Végül az erdélyiek zárták a 
bemutatkozó'esteket, akik puliszkával és egy kis 
erdélyi muzsikával leptek meg bennünket.

Bizony nem hittem, hogy ezeknek a szép 
napoknak hamarosan vége szakad, és barátaim 
szétszóródnak a négy égtáj felé. Az utolsó két 
nap minden kiscsoport a zárómüsorával készült, 
éjszakába nyúlóan is. A feladat szerint a 
kiscsoportoknak egy-egy önálló műsort kellett 
elkészítenie, de a három műsornak ugyanakkor 
kerek egészet is kellett alkotnia. Számos ötlet 
felvetődött, de valahogy egyik sem tűnt az 
igazinak. A záróm űsor napján aztán k is
csoportom fölborította az egész addigi műsorát, 
és egy újat próbáltunk kieszelni. Egyetlen 
délutánunk volt rá. Úgy vélem, az előadás(ok) 
elég színvonalasra sikeredett (sikeredtek), 
amelyet a szülők is megtekinthettek. Az én 
kiscsoportom az újjászületést választotta a darab 
fő témájának, amelyet emberi értékekkel is 
igyekeztünk megjeleníteni. Az I. kiscsoport 
darabja némajáték volt, a II. pedig a boldogságot 
kereste egy- egy embertípus megformálásával. 
M indhárom  m űsor eléggé absztrakt volt, 
amelyeket keretbe foglalt egy vers, Nagy László 
Ki viszi át a Szerelmet című rövid költeménye.

Az utolsó nagycsoportos foglalkozás 
legm egrendítőbb részének a v irágátadást 
jelölném meg. Rabec István indította útnak a 
virágot, és kikötötte, hogy mindenki annak adja, 
akit leginkább megkedvelt a 10 nap alatt, és 
akinek a legtöbbet köszönhet. A virág körbejárt, 
és mindenkit érintett. Mindenki pityergett a kis 
réti virágot nyújtva a legkedvesebb barátjának.

Engem is a sírás kerülgetett, de ezúttal ural
kodtam magamon. Az, akitől kaptam és az is, 
akinek a virágot adtam, nagyon közel áll a 
szívemhez, de szívem szerint nem csak egy 
embernek nyújtottam volna a virágot. Sajnos 
választani kellett, pedig én nem akartam. Majd 
egy cetlire mindenki felírta azt, hogy mivel lett 
több ő a tábor alatt, és a cetlit felragasztottuk 
egy kerékre, a kerékre, amely minket jelképez. 
Ezt a kereket ritkán kellett olajozni, szépen 
gurult, és szerintem nem is esett kátyúba. 
Mindannyian egy-egy küllője voltunk a kerék
nek, ahogy körben álltunk és fogtuk egymás 
kezét.

A búcsúzás nagyon fájdalmas volt. Főleg, 
hogy sebtében kellett m egtennünk, mert a 
felvidékiek és vajdaságiak siettek a vonathoz. 
Ahogy kisétáltak a kapun, kitört belőlem a sírás, 
erősnek akartam látszani. Ebben a táborban 
azonban azt is megtanultam, hogyha fáj valami, 
akkor ne rejtsük el, hanem mutassuk meg, és 
akkor embertársaink segíteni tudnak, átemelnek 
a zökkenőkön. De a sírás folytatódott a reggeli 
alatt is, majd akkor tetőzött, mikor az er
délyiektől és a nógrádiaktól búcsúztam el. Ahogy 
hazafelé az autóban ültem, azt kérdezgettem 
magamtól: Úristen, mikor látom őket újra? 
Bízvást állíthatom, hogy egypár társamhoz 
közelebb kerültem 10 nap alatt, mint máshoz 3- 
4 év alatt. Vagy még közelebb. Hiszen annyi 
biztató szót, ölelést és puszit még soha nem 
kaptam , m int am ennyit tő lük , táborozó
társaimtól. Négy nap távlatából még minden 
elevenen él bennem, de hamarosan az egész egy 
szép emlékké halványul.

Köszönöm, hogy ott lehettem veletek.
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„Olyan ez a tábor, mintha kitágítanák a 
koponyádat -  ettől persze nem leszel okosabb, 
de sokkal több fér bele.”

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár 29 éve szervez táborokat, az utóbbi 
tizenegy évben a Nógrád megyei gimnazisták 
mellé határon túli magyar középiskolásokat is 
meghívnak a továbbfejlesztett, kultúrtörténeti 
barangolással és szem élyiségfejlesztéssel 
megtoldott olvasótáborba, mely már második 
éve hivatalosan az „Útjaink, állomásaink” nevet 
viseli.

„A Kárpát-medence 5-6 országából hívunk 
meg gyerekeket: Szlovénia, Muravidék, Vajda
ság, Kárpátalja stb. A Felvidékről rendszeresen 
vannak vendégeink, ez évben pozsonyi, komá
romi, losonci és füleki gimnazisták a résztvevők” 
magyarázta Gyetvainé Szorcsik Angéla, a tábor 
főszervezője. „Idén nincsenek közöttünk 
kárpátaljaiak, ugyanis nem tudtuk kifizetni a 
vízumot.” folytatta. A tábor ingyenes szokott 
lenni minden gyerek számára, a nógrádiak ennek 
ellenére ebben az évben fizetős vándorai a 
kultúrtörténeti barangolásnak, mert a pályáza
tokból nem jött be számukra a megfelelő összeg.

M inden évben másfelé vándorolnak a 
középiskolások: voltak már a Vajdaságban, 
Horvátországban, Erdélyben, mindenfelé, ahol 
magyarok élnek. Szlovákiában idén járnak 
másodszor. Tulajdonképpen attól kultúrtörténeti 
ez a tábor, hogy valamelyik Kárpát-medencei 
magyar régiónak a magyar vonatkozású emlé
keit, jeles személyiségeihez fűződő helységeit 
keresik fel, s mutatják be a gyerekeknek. „Nem 
titkolt szándékunk, hogy ide elsősorban a magyar 
irodalom és történelem iránt érdeklődő gyereke
ket várjuk. A tábor koncepciója is erre épül, 
minden évben a szépirodalom valamelyik neves 
képviselőjének nyom ába eredünk. Tavaly 
például Madáchcsal és Az ember tragédiájával 
foglalkoztunk a Madách-évforduló kapcsán, idén 
pedig Jókai a fő témánk.” A résztvevőket is 
ezalapján válogatják ki. Emellett még fontos, 
hogy saját környezetükben vállaljanak közösségi 
munkát és szociálisan hátrányos helyzetűek 
legyenek, „nagyon fontos számunkra, hogy ezek 
a gyerekek eljussanak  olyan helyekre is, 
melyekre egyébként sohasem jutnának el”.

A kultúrtörténeti barangolás csupán a tábor

felét képezi, a maradék öt napot Salgóbányán 
töltik a táborozok. Ez lényegében az emésztés 
fázisa, ahol a mindennapos személyiségfejlesztő 
gyakorlatokon, előadásokon kívül az előző öt 
nap ismereteit is feldolgozzák. A foglalkozások 
nyolc-tíz  fős k iscsoportokban  történnek, 
melyeket a csoportvezetők irányítanak, akik 
szinte egész nap a gyerekekkel vannak. „Ha 
nincs intim közösség, az em ber nem tud 
megnyílni, ehhez a munkához pedig feltétlenül 
szükséges, hogy el tudják magukat engedni” -  
világosított fel a szakmai táborvezető, Rabec 
István, aki a táborban folyó pedagógiai munkáért 
és a szakmai kidolgozásért felel. „Én is vezetek 
persze foglalkozást, de ez inkább az érdeklődés 
felkeltésére szolgál, a lényegi munka a kis
csoportokban zajlik.”

De mi is az, hogy önismereti és olvasótábor 
meg személyiségfejlesztés? „Az embernek az 
ugrik be elsőként, hogy könyvektől körülvéve 
ülünk és egész nap húsz dioptriával olvasunk, 
de itt tulajdonképpen kultúrát szerető, értékeket 
hordozó emberek közösségéről van szó, akik 
próbálnak valami értelmessel foglalkozni. Együtt 
vagyunk, gondolatokat cserélünk, s már maga 
az, hogy ott vagy, meghatározó élmény lehet az 
életedben. Hozzá kell azonban tenni, hogy itt 
kemény munka folyik, célunk, hogy a gyerek 
valam ilyen többlette l hagyja el a tábort: 
m űveltségben, hum anizm usban, egyszóval 
személyiségének egészére próbálunk pozitív 
hatást gyakorolni” válaszolta meg kérdésemet 
István. „És attól önismereti ez a tábor, hogy 
ezeket a gyerekeket személyiségükben próbáljuk 
gazdagítani. Nemcsak azzal, hogy ezeket a 
kultúrtörténeti dolgokat végigvesszük velük, a 
személyiségfejlesztést mindig játékosan, az adott 
tábor témájához kapcsolódóan oldjuk meg” 
egészítette ki Angéla „a helyszíneket is, ahol 
jártunk, programokkal próbáljuk megtölteni, így 
maradandó élményt tudunk nyújtani a gyerekek
nek. Fábián Zoltán, akinek hatalmas szerepe volt 
az 1972-es, első magyarországi olvasótábor 
létrejöttében, mondta, hogy az olvasótábor nem 
más, mint egy lélekpendítés”. Ezzel valószínűleg 
az a valamikori táborlakó is egyetértett, aki 
szerint ezt a tábort mindenki számára kötelezővé 
kéne tenni.

Rozbroy Viktor
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Az híres, neves Dévényvárának ostromáról 
és dicsőséges védelmezéséről

Kovács Piroska 
Madách Imre 

Gimnázium tanulója

A 2004-es 
„Ú tja ink , á llom á
saink” olvasótábort 
k u l t ú r t ö r t é n e t i  
barangolással kezd
tük, melynek 3. nap
ján mi, a tábor lakói 
a dévényi várhoz 
látogattunk.

A gyönyörű táj 
ham ar kárpóto lt 
bennünket a kicsit 
hűvösebb időért. 
Bátran mondhatom, 
hogy az elénk táruló 
látvány a két folyó 
t a l á l k o z á s á n á l  

azonnal magával ragadott bennünket. De 
nemcsak a táj, hanem a vár is gyönyörű volt, és 
ahogy a vezetőnk is figyelmeztetett bennünket, 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy itt 
a kövek több száz év titkait őrzik. Bepillantást 
kaphattunk a vár történetébe, melynek keretében 
megtudtuk, hogy soha nem került török kézre. 
És ehhez kapcsolódott a vármonda is, mely így 
szól:

A törökök Ali Ahmed vezetésével be 
akarták venni Dévény várát, de a magyarok 
ellenálltak Dévényi György vezetése alatt. 
Miután a törökök hosszú ostrom után sem 
mondhatták magukénak a várat, úgy döntöttek, 
meghívják Dévényi Györgyöt megbékítésként 
vacsorára. A várkapitány azonban már sejtette, 
hogy ez egy csel, és megparancsolta katonáinak, 
hogy még akkor sem nyithatják ki a vár kapuit,

ha ő fogságba kerül. Ami meg is történt, de Ali 
nem lett a vár birtokosa, m ert a katonák 
engedelmeskedtek a parancsnak. Györgyöt pedig 
a szultánhoz vitték, aki tömlöcbe vetette a 
várkapitányt. Ekkor Dévényi felesége, Júlia 
minden kincsével és hárfájával elindult férjéért. 
Mikor megérkezett a szultánhoz, az ablak előtt 
elkezdett gyönyörűen hárfázni. Erre a szultán azt 
mondta Júliának, kérjen bármit, megadja neki. 
Jú lia  pedig a férjét kérte, m ert neki ő a 
legdrágább kincse. így a szultán elengedte őket, 
sőt még ajándékot is kaptak.

Miután mindezeket hallottuk, rajtunk, 
olvasótáborosokon volt a sor, hogy egy kicsit 
visszaidézzük a török időket. Még előző nap 
törökökre és magyarokra osztottuk a tábort, itt 
pedig megkezdődhetett a „harc”. Na persze, itt 
szó sem volt kegyetlen és véres összecsapásokról 
vagy ö ldöklésekről. Csupán szellem i és 
ügyességi feladatok során mérkőzhetett meg a 
két „sereg”. Minden győzelem egy-egy túszt 
jelentett az ellenségtől, így történt aztán, hogy a 
magyaroknak eggyel több túszuk volt, mint a 
törököknek, és ennek az egynek a kivételével 
mindet vissza is kaphatták, de hiába írtak a 
törökök dicsőítő himnuszt a magyaroknak, ez az 
egy sehogy nem lehetett újra az övék, így történt 
hát, hogy a vár ismét magyar kézen maradt, és 
még mindig mondhatja, soha nem kerül török 
kezére.

A program pedig azzal zárult, hogy a 
magyarok krónikában emlékeztek meg a híres 
Dévény várának ostrom áról és dicsőséges 
védelmezéséről.
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A MAGYARSÁG HELYZETE A CSATLAKOZÁS UTÁN 
Egy röpke beszélgetés erejéig Pomogáts Bélával

Utazások

A salgóbányai 
olvasótábor a lkal
mával, melynek idén 
az Európai Unió volt 
az elsődleges témája, 
volt szerencsém  
m egism erkedni az 
Illyés Közalapítvány 
K u r a t ó r i u m á n a k  
elnökével, Pomogáts 
Bélával. Mivel időnk 
engedte, igyekeztem 
néhány c sa tla 
kozással kapcsolatos 
kérdést intézni 
hozzá, melyek úgy 
hiszem , az egész 
Kárpát-medencében 

élő magyarságot foglalkoztatják.

Molnár Emese 
a Zentai 

Magyarnyelvű 
Gimnázium 

tanulója

Hogyan vélekedik M agyarország 
Európai Unióba való belépéséről?

Vártam, noha tudtam, hogy a csatla
kozásnak komoly problémái lesznek. A belépést 
azért tartottam helyénvalónak, mivel úgy 
gondolom, mindez erősítheti az ország gazdasági 
és politikai helyzetét, és az európai integráció 
remélhetőleg javítja a magyar kultúrát.

Az egész magyar nemzeti közösségnek a 
legnagyobb problémája Trianon után történt, 
amikor szétszakadt az ország. Az Unióhoz 
tartozással, az európai integráció segítségével 
most megszűnnek a határok. Úgy vélem, ez 
remek lehetőség a szomszéd népekkel való 
kapcsolatok új alapokra helyezéséhez.

Mit gondol, ez után az esemény után 
néhány évvel, milyen helyet tölt be a magyar 
nyelv Európában?

A magyar nyelv európai szerepe növekvő. 
Az Unióban valamennyi tagállam nyelve 
használatos. Célunk, hogy a magyar irodalom 
gyorsabban eljusson és közelebb kerüljön 
Európához. Ma már sok magyar író büsz
kélkedhet azzal, hogy műveiket más nyelveken

is olvashatják. Közéjük tartozik például 
Sándor, Kosztolányi Dezső és Szerb Antal

Ön szerint nagy szakadás következik be 
a csatlakozás után az erdélyi és délvidéki, 
valamint a magyarországi magyarság között?

A ’ 80-as évek végén megkezdődött egy 
folyamat, amely szerint meg kell erősíteni a 
magyar-magyar kapcsolatokat irodalmi kon
ferenciák, személyes találkozások által. Valóban 
félő, hogy ez a rendszer sérülni fog az uniós 
csatlakozás után. Ukrajna, Erdély és a Vajdaság 
valószínűleg más-más ütemben válhat az európai 
család részévé. A délvidéki magyarság száma az 
elmúlt 15 év alatt igencsak megcsappant, de az 
ő érdekük is csupán az Unióba való belépés lehet. 
Addig azonban még jó néhány esztendőnek el 
kell múlnia, s ezt a „versenyfutást az idővefaz 
ottani magyarságnak ki kell állnia. Ukrajnában 
a legkilátástalanabb a helyzet, ők nem ren
delkeznek európai m intájú politikával és 
gazdasággal. Az ottani magyaroknak talán 
egyetlen esélyük maradt, hogy az országon belül 
saját autonómiát valósítsanak meg.

Nem fél,hogy szétszóródnak úgy a 
magyarországi magyarok, mint a hat árontúli 
magyarok az Unióban?

Term észetesen tartok  tőle, s ezzel 
kapcsolatban két dolgot tudok megemlíteni. Az 
országunkhoz hasonló államokban a csatlakozás 
és az ezzel járó  kedvezm ények sehol sem 
válto ttak  ki nagym éretű  m igrációt (pl. 
Portugália), s ez sehol sem vezetett az adott 
nemzet szétszóródásához.

Mit gondol, mi az oka annak, hogy az 
alapítványok, ezzel együtt a kulturális és nyelvi 
pályázatok anyagi támogatása ebben az évben 
jelentősen megcsappant?

Valóban, én is észlelem és tapasztalom 
ezt. Úgy vélem, hogy ennek a jelenségnek 
valószínűleg gazdasági háttere van és a ma
gyarországi költségvetés is hagy némi kívánni
valót maga után. Az az igazság, hogy a táborok, 
a kultúra, az egészségügy, az oktatás, mind-mind 
gyenge területek a politikai lobbifórumon.
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Benyomásaim az olvasótáborral kapcsolatban

Idén másodszor vettem részt a salgótarjáni 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett 
remek olvasótáborban. És másodszor térek haza 
felejthetetlen élményekkel. Olyanokkal, amelyek 
több téren bizony elég gyökeresen 
megváltoztatják majd életemet és értékrendemet, 
és nézeteim bizonyos fokú átértékelését is 
eredményezték.

Hiszen nem pusztán olvasótáborról van szó. 
Ez a 10 nap elsősorban valami másról szólt. 
A rról, hogy négy országból érkezett 
(Magyarország, Szlovénia, Románia, Szerbia) 
fiatalok közösen, kéz a kézben jussanak el olyan 
élm ényekhez, értékek  m egszerzéséhez, 
amelyeket saját környezetükben -  itt elsősorban 
az iskolára gondolok -  valószínűleg nem kaptak 
volna meg. Gondosan megszerkesztett, bölcs és 
egészséges, szere te tte l teli tan ítás- és 
tanulásvággyal rendelkező táborvezetőktől 
szívhattunk magunkba valamit, amit nem papírra 
kell írni ceruzával, amit nem lehet kiszámolni 
vagy megfogni. A ma Dél-Szlovákia területén 
található közös em lékeink , m űem lékeink 
megtekintése után elkezdődött az úgynevezett 
szem ély iségfe jlesztő  rész. Itt egyszerre

elemeztünk műalkotásokat, beszéltünk meg 
fontos, minket érintő morális problémákat, 
hallgattunk előadásokat neves szakemberektől, 
játszottunk, gondolkoztunk s éreztünk közösen. 
Ám ami a legfontosabb, hogy alig két hét alatt a 
38 résztvevőből egy szilárd, erős lelki alapokon 
nyugvó baráti kör jött létre. S mindez úgy, hogy 
közben fokozatosan bepillantást nyertünk 
egymás bensőséges élethelyzeteibe, szokásaiba, 
kultúrájába, magával hozott szellemi és lelki 
világába. Szilárdabb barátságok jöttek létre, mint 
máshol 1 év alatt...

Ezért úgy látom , hogy a tábor a 
legteljesebben elérte célját, s mindenki úgy tért 
haza, hogy lelkében valami nagyon értékeset vitt 
(ezeket például az u tolsó úgynevezett 
nagycsoportos foglalkozás során külön-külön 
meg is neveztük).

Remélem, jövőre viszontláthatom ezt a 
társaságot, amely annyi bölcs tapasztalattal 
segített.

Csanda Máté
a Pozsonyi Magyarnyelvű Gimnázium 

tanulója

52



Tíz nap Finnországban

Utazások

A 2003/2004-es 
tanév nyári szüne
tében, jú liu sban  
abban a jutalomban 
részesültem , hogy 
kísérőtanárként négy 
salgótarjáni diákkal 
Finnországba utaz
hattam egy nemzet
közi gyerm ek- 
táborba.

A négy diákot a 
városunk önkor
mányzata választotta 

Bagyinszki Boglárka ^  kjmagasi5 tanul-
ían ar mányi eredményeik,

közösségi munkájuk 
és szép versenyeredményeik elismeréseként. 
Iskolánkból Kubinyi Júlia, 7.d osztályos tanuló 
utazhatott három másik általános iskola diák
jával: Baló Emesével, Földi Attilával és Varga 
Balázzsal együtt, akik 2004 szeptemberétől már 
szintén a Bolyaiba járnak.

A gyerektábor csodálatos környezetben, 
egy nagy (és tiszta!) tó partján volt, távol

mindenféle emberi településtől. 11 országból 
érkeztek táborozok és vezetők, többek között 
Kínából, Izraelből és Grönlandról is. A diákokat 
-  de a tanárokat is -  direkt úgy helyezték el a 
faházakban, hogy a különböző nemzetiségűek 
keveredjenek egym ással és jobban m eg
ismerhessék a másik ország szokásait, kultúráját.

A tíznapos táborozás nagyon mozgalmas 
volt, minden nap más-más téma köré csopor
tosított vidám foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, 
fellépésekkel te lt, de ju to tt idő fürdésre, 
kenuzásra és term észetesen az igazi finn 
szaunázás rejtelmeibe is beavattak minket. Több

alkalommal szerepelnünk is kellett, kölcsönösen 
bemutatva egymásnak a különböző országok 
kultúráját, hagyományait. Legnagyobb sikert 
Julcsi és Emese közös népdalbemutatójával, no 
és persze a nemzetközi vásárra általunk készített 
gulyáslevessel értük el, amelyről kiderült, hogy 
szinte minden országban hallottak már ( a 
tokajival, a téliszalámival és a pálinkával együtt).

A tábori élet bizonyos szabályai nekünk -  
az angolszász liberalizm us felé tartó ma
gyaroknak -  eleinte nagyon szokatlannak, szinte 
megdöbbentőnek tűntek. Reggelente sípszóra 
felsorakoztunk a zászlófelvonáshoz, a vezetők 
összegyűjtötték a diákok mobiltelefonjait és csak 
délután 5 és 6 óra között adták vissza egy órára 
felhívni a szülőket, és még sorolhatnám tovább. 
De a szabályokat rögtön megszokta és el is 
fogadta mindenki, és soha egyetlen probléma 
sem lépett fel senkivel.

Tanárok és diákok egyaránt több érdekes 
em berrel ism erkedhettek meg, barátságok 
szövődtek, sok felejthetetlen élményben volt 
részünk. Ezt igazolja az alábbi néhány gondolat 
is, amelyeket a diákok fogalmaztak meg:

„ A tábor nagyon-nagyon jó volt, a vezetők 
kedvesek voltak és a programok is szuperek.”

„ Minden nap úszhattunk, csónakázhattunk, 
számlázhattunk. Esténként a táborvezetők vagy 
a táborozok műsorokkal szórakoztattak minket, 
sőt még diszkó is volt.”

„ Mindenféle meglepetésben volt részünk, 
közben pedig egy csomó új, más országból 
érkezett embert ismertünk meg.”

„ ... a más országban élő emberek végül is 
ugyanolyanok, mint a magyarok.”

„ Ami még tanulságos volt, az az, hogy a 
tábor végén búcsúzásként mindenki mindenkit 
megölelt, és ez az egésznek egy kicsit családias 
hangulatot adott.”
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Egy hónap Németországban

Utazások

2004 nyarán 
egy olyan élménnyel 
g a z d a g o d h a t t a m ,  
amelyről korábban 
még álm odni se 
mertem volna. Ez az 
élmény egy 4 hetes 
németországi út volt. 
Az utazáson az ún. 
PAD-ösztöndíj révén 
vehettem  részt, 
melyet egy pályázat 
elnyerése által 
kaptam.

(PAD
Pádagogischer Austausch Diesnt - egy olyan 
szervezet, amely évente lehetőséget nyújt a világ 
különböző tájain élő diákok szám ára egy 
élményekben gazdag németországi látogatásra, 
ill. ezáltal a német nyelv gya-korlására, a 
különböző nemzetek megismerésére, valamint 
saját országuk je llegze tességeinek  
bemutatására.)

Az u tazásró l egy levélben kaptam  
információkat. Ez a levél lényegében a prog
ram ot, valam int a csoporttársaim  adatait 
tartalmazta. Ezek közül a nemzetiségek kü
lönbözősége keltette fel leginkább a figyel
memet. A csoportomba (Gruppé 12) 3 chilei, 2 
mexikói, 2 dél-afrikai, 2 orosz, 2 finn, valamint 
rajtam kívül még egy magyar diák tartozott; ill. 
a csapat elengedhetetlen tagjai voltak fiatal 
vezetőink Iréné és Matthias és a kísérő diákunk, 
Kristin.

Az izgalommal teli várakozás és készülődés

után július 1 -jén végre találkozhattam a másik 7 
magyar útitársam m al, majd néhány órával 
később csoportom tagjaival.

Az első 4 nap Bonnban, ill. Kölnben telt, 
ahol megismerkedtünk a helyi látnivalókkal 
(egyetem, városháza, dóm) és persze egymással. 
A 4. nap végén pedig egy ún. nemzetközi est 
keretén belül rövid ismertetőket hallhattunk az 
egyes országok jellegzetességeiről. Ez valóban 
rendkívül érdekes volt.

A következő 2 hetet Mülhdorfban töltöttük, 
ahol családoknál laktunk. Ez idő alatt dé
lelőttönként az iskolába jártunk, ahol különböző 
tanórákat tartottak nekünk. Itt részletesen 
m egism erhettem  N ém etország és társaim  
lakhelyének jellemzőit, a szokásokat. Olykor 
egész napos kirándulásokon is részt vettünk, 
voltunk egy hegyi túrán, egy hajókiránduláson,

valamint egy városnézésen (Passau). Mindez 
sokat segített abban, hogy társaim m al jó  
barátokká válhassunk.

A délutánokat általában mindenki a 
„családjával” vagy, legalábbis a német „test
vérével” töltötte. Ezek a közös programok 
különösen e lőseg íte tték  az o ldo ttságo t a 
kapcsolatunkban. Ennek következtében a 2. hét 
végére már szinte igazi családtagnak éreztem 
magam, így valóban nagyon fájdalmas volt a 
búcsú a családtól, illetve a már megszokott 
helytől.

Az utolsó 2 hét már meglehetősen sűrű 
volt, az egyik programot rögtön a másik követte. 
Megtekintettük München és Berlin legfőbb 
látnivalóit, pl. a nymphenburgi kastélyt, a 
Marienplatz-ot, az Olympia parkot, illetve a

54



Utazások

brandenburgi kaput, a Reichstagot, a tévétomyot, 
a berlini fal m aradványait... stb. Em ellett 
improvizációs színházban, moziban , a Plane
táriumban egy Genesis lézershow koncerten, 
musical előadáson, ill. bowlingozni is voltunk, 
valamint a Zugspitzéről (Németország leg
nagyobb csúcsáról) gyönyörködhettünk az Alpok 
hegyvonulataiban. (Amit ezzel kapcsolatban 
igazán mókásnak találtam az az volt, hogy amíg 
a Zugspitzén hógolyóztunk egymással, addig a 
hegy lábánál fekvő tóban megmártózhattunk, 
majd egy jót napozhattunk. Mintha a magasság 
változásával az évszak is változott volna.)

Esténként mindig különféle éttermekben

(pl. mexikói, indiai, ... stb.Vacsoráztunk, így 
gasztronómiai téren is „okosodhattunk”.

Az utolsó néhány nap már szinte elrepült, 
így hamar elérkezett a búcsú fájdalmas pillanata. 
Mégis mindannyian élményekkel telve utaztunk 
haza, és az egymás iránti hiányérzetet azóta is 
aktív e-mail-váltással pótoljuk.

Ezért is érzem magam szerencsésnek, 
hiszen amellett, hogy a német nyelvet 1 hónapon 
keresztül aktívan gyakorolhattam, még olyan 
fiatalok barátságát is a magaménak tudhatom, 
am ilyenekkel az em ber nem m inden nap 
találkozhat. És ez az oka annak, hogy min
denkinek tiszta szívvel ajánlom, hogy pályázzon 
erre az ösztöndíjra, mert megéri!
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Három hét hazámtól nyugatra
2004-ben egy 

régóta dédelgetett 
álmom vált valóra, 
hiszen a PAD 
( P á d a g o g i s c h e r  
Austausch D ienst) 
által 3 hetet tö lt
hettem  N ém et
országban.

A pályázóknak 
egy mesét kellett be
fej ezni, majd egy 
szem élyes beszél
getés következett.

Június 22-én 
félelmekkel, mégis 

boldogan szálltam fel Budapesten a buszra. Nem 
ismertem senkit, Salgótarjánt, és Nógrád megyét 
is egyedül képviseltem.

Mintegy 24 órás út után megérkeztünk 
Bornheimba, mely Köln és Bonn között helyez
kedik el.

A 21 napra családoknál szállásoltak el 
minket. Én egy lengyel családhoz kerültem, egy 
győri társammal.

Kinn tartózkodásom  alatt egyebek 
mellett megtekinthettem Bonnban a Történelem

Házát. Ha létezik érzés, mely egyszerre 
borzongat és lenyűgöz, akkor én ezt éreztem. A 
múzeumban elénk tárultak a II. világháború 
kegyetlenségeirő l készült képek, 
videófelvételek, valamint az űrutazás kezdetei; 
az első Holdra lépéstől, a Mars kutatásáig. 
Jártunk a kölni Dómban , sétáltunk a Rajna 
partján, és betértünk a Stollwerk csokigyárba. 
Láttuk Beethoven szülőházát és azt a templomot, 
ahol megkeresztelték őt.

Bejártuk Brühlt, ahol megtekintettük az 
Augustusburg kastélyt.

Mindemellett tanórákon vettünk részt: 
például történelem, földrajz, irodalom, biológia, 
ének.

A magyar csapat gyakran szervezett közös 
program okat, melyeken még jobban meg
ismertük egymást.

E 3 hét alatt igaz barátokra leltünk, s az 
induláskori meglepettségre és bátortalanságra 
már csak lelkünk legmélyén emlékeztünk.

A honvágy mindannyiunkat fűtött; s bár 
örömmel indultunk haza, mégis ez a 3 hét 
fantasztikus volt a maga módján. Úgy gondolom, 
hogy bárki, akinek lehetősége nyílik egy ilyen 
pályázatra, fektessen bele energiát, mert életre 
szóló élményekkel gazdagodhat!

56



Utazások

Angliai utazás
2004. június 4. 

Két osztálynyi gye
rek ég lázban az izga
lomtól: a 9.c és a 9.a. 
Este Angliába indul
nak, ahol 7 napot 
fognak eltölteni. Va
jon milyen szállás
adó családot kapnak? 
Milyen lesz az isko
la, ahol délelőttön
ként tanulnak? Mi- 

Gedőcziné Bcrger 1yen nevezetessége-
Mária tanár ket f° g unk me§-

nézni? Ezernyi kér
dés m otoszkál bennük. Az utazás során 
Brüsszelbe és Párizsba is ellátogatnak majd, 
mindkét helyen az egész csoport együtt száll meg 
egy Forma I-es hotelban. Hosszú időt kell 
eltölteni a buszon is. Mindez csak növeli bennük 
a várakozás izgalmát, senki sem tud már az 
órákra, tanulásra koncentrálni. A kísérő tanárok 
sem, hiszen 50 gyerekkel utazni kom oly 
felelősséggel jár.

2004. június 15. Hazaértünk. Számos, 
nem hétköznapi kalandban volt részünk. Kórházi 
kezeléstől kezdve csomag eltűnésen keresztül 
kisebb buszbalesetig az események legkiszá
míthatatlanabb sorát éltük meg. Ugyanakkor a 
tervezett programok élményt nyújtó emlékei, az 
együttlét öröme varázzsá szelídítették még a 
kellemetlenségeket is. Láttuk Brüsszel főterének 
csipkeszerű középkori épületeit, az Atomiumot. 
Megjártuk Calais kikötőjét, csodálatos, tiszta 
időben keltünk át a La Manche-on, hogy teljes 
pompájukban pillantsuk meg Dover lenyűgöző 
szikláit. Sétáltunk Canterbury ódon, szűk 
utcácskáin, és bámultuk a gótikus katedrális

arányait. 
L o n d o n  
nyüzsgése 
m agával 
ragadott 
minket az 
O x f o r d  
S treeten  
és a Pica-

dilly környékén. Hampton Court és Windsor 
pompája mindenkit elbűvölt. Borzongtunk a 
panoptikumban látható rémségektől és a Tower 
zord tornyában hajdan valóban elkövetett véres 
tettektől. A bájos parkokban felüdülést nyertünk. 
Az őrségváltást a Buckingham palota előtt 
lábujjhegyen pipiskedve néztük végig, hogy 
minél többet lássunk. A Csalagút zárt sötét csöve 
kiábrándító volt, de kárpótolt minket Párizs 
eleganciája, a csodás Rodin múzeum, a kecses 
Eiffel-torony és Napóleon szarkofágja. Jártunk 
a Mont Martre-on, és megindítóan bűvös zenét 
hallottunk a Notre Dame-ban. Az út kapcsán a 
becsület példaértékű m egnyilvánulásával 
találkoztunk, amikor az egyik szállásadó június 
végén személyesen hozta utánunk az eltűnt 
csomagot. Feledhetetlen és megnyugtató volt az 
a segítőkészség, amelyet a német kataszt
rófavédelem szervezete nyújtott a baleset után 
el látva minket  étellel,  itallal és nyugodt 
pihenőhellyel. Olyan tanulsággal szolgált az 
utóbbi két esemény, amit mindenkinek érdemes 
megfontolni.

Egy ilyen utazás nem csak turisztikai 
élmény, nemcsak az érzékeinknek szerez örömet, 
amikor egy szép tájat látunk vagy megkóstolunk 
egy helyi ételféleséget. Megmutatkozik előttünk 
a kulturális másság. Érdekes kettősége Britanni
ának, hogy 
m e n n y i r e  
brit,  a 
nemzeti lo
bogók sora 
duzzad a 
s z é l b e n ,  
u g y a n 
a k k o r
menynyire kozmopolita, London utcáin nemcsak 
látogatóként van képviselve sok-sok nemzetiség. 
Az elfogadni tudás képessége ugyanakkor a 
tradíciók megőrzésének szép példája hat ránk 
ebben. Az idegen nyelv már nem csupán egy 
iskolai tantárgy, amikor átlépjük a határokat, 
hanem a elboldogulás,  ism eretszerzés 
sikerélményét nyújtó eszköz. Ez ilyen meg
erősítés pedig mindenféleképpen kell, hogy új 
lendületet adjon a további tanuláshoz.
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Utazások — I

A 10. c osztály élményei az angliai úton
Mi jut eszedbe 

először, ha
meghallod: angliai 
utazás?
• Egy kellemes út, 
ami alatt tö rtén t 
néhány rossz dolog.
• A m eleg és 
zsúfolt busz.
• A baleset.
• Trafalgar Square.
• London.
• A zsúfolt utcák és

BozóAnna a sokféle em ber
Londonban.
• A londoni iskola 

a nem mindig érdekes angolórákkal.
• Az érdekesebbnél érdekesebb látnivalók 

az egész út során.
Összességében hogy érezted magad?
• „Fergetegesen!”
• Az iskolát és a buszbalesetet leszámítva 

egész jó volt az angliai utazás.
• Nagyon jól éreztem magam, csak rossz 

családhoz kerültem.
• Jól éreztem magam, csak kár, hogy 

lerobbant a busz.
• Egy-két dolgot figyelmen kívül hagyva, 

egész kellemes volt az utazás, bár a 
családnál eltöltött pár nap nem volt 
valami fergeteges.

Röviden megfogalmazva, mik a tapasz
talataid?

• Sokféle nemzetiségű ember él Ang

liában. És, ha jót akartok magatoknak, 
ne egyetek fish & chips-et nyolc fontért!

• Angliában a program ok jók  voltak, 
tetszettek, volt elég szabadidőnk, de a 
franciaországi kirándulást zsúfoltnak, 
fárasztónak éreztem, az Eiffel-torony 
viszont tetszett.

• Mások voltak az emberek, mint ami
lyenre számítottam.

• Az angol vendéglátók nem valami 
szívélyes emberek.

• London szép, izgalmas, hogy olyan 
sokféle ember él ott. Csalódtam  az 
angolórák minőségében.

• Kirándulásnak nagyon jó volt, és várom 
már, hogy tizenegyedikben újra men
jünk.

• Az utazás, a város és az emberek nagyon 
tetszettek . Szeretnék még egyszer 
elmenni.

• London nagy város.
• Örültem annak, hogy megértenek, és én 

is megértem azt, hogy mit mondanak.
• Az utazás inkább kulturális mint tanul

mányi élmény volt.
• Német autópályán nem érdemes meg

állni a leálló sávban. (Buszbaleset!)
• Nagyon szép és különleges London mint 

főváros.

Végül szeretnénk megköszönni osztály- 
főnökünknek, Gedőcziné Berger Mária tanár
nőnek és valamennyi kísérő tanárunknak a 
segítségét és szervezői munkáját.
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„A díj, melyet talán sokaktól kaptam”
S z o m s z é d o k  

vagyunk a tanári 
szobában. Nap mint 
nap közelről érzé
keljük egymás mun
káját. Érzékeljük, de 
keveset b eszé l
getünk. Elmerülünk 
az „oktatási folya
m atban” , amely - 
ugye mint tudjuk - 
végtelen. Vagyis hu
moros m egjegyzé
seken, odavetett fél
szavakon, segítő 

tanácsokon kívül mélyebb társalgást nem igen 
folytatunk.

Tóth Géza kollégámat én keveset látom, 
hiszen a szünetek nagy részét is a gyerekek 
között tölti, mert tudja, az órán kívüli beszél
getéseknek milyen nagy pedagógiai értéke van. 
A legapróbb megnyilvánulásaikat is - bármilyen 
előjelű - figyeli, értékeli. Mindezt sok humorral, 
jóindulattal, segítőkészséggel. Nem egyszer 
láttam nála olyan paksamétát, amelyen egy-egy 
osztályfeladat kapcsán személyekre lebontva 
mindenki feladatot kapott. Az sem véletlen, hogy 
olyan m unkát, amely valam ilyen nevelési 
funkciót is betölt az adott embernél. Hogy van 
minderre ideje, hiszen egyébként is állandó 
mozgásban van?! O a bizonyíték, hogy igenis 
létezik örökmozgó.

Sokszor kérdezik tőlem szünetekben a 
kollégák, hol van most, láttam-e. „Valahol az 
oktatási folyamatban” - szoktam válaszolni 
viccesen.

Most v iszont itt az alkalom , beszél
gethetünk. Az évkönyvünk számára interjút 
készíthetek vele abból az alkalomból, hogy a 
2003/2004. tanévben átvehette a Bolyai Emlék
plakettet és Díszokiratot.

Állandó jókedvedből ítélve Te bizonyosan 
szerencsés alkat vagy. Játszol valam ilyen 
szerencsejátékot?

Semmilyet nem játszom rendszeresen, de 
azért évenként kétszer - háromszor vásárolok 
egy-egy lottót vagy sorsjegyet.

S z e r e t n é l  
nyerni?

Hát, ezen nem 
szoktam gondolkod
ni, de ha már így 
feltetted a kérdést, a 
válaszom az, hogy 
nem lenne rossz.

Magadnak mit 
vennél?

Azt hiszem , 
vásárolnék egy jobb, 
meg-bízhatóbb autót.
Belföldi és külföldi 
körutakat vennék, de 
úgy, hogy mindenhol legyen idegenvezetőm. 
Természetesen a feleségemet és a gyerekeimet 
is vinném.

Dolgoznál tovább is, ha nyernél?
Egy rövid ideig rám férne a pihenés, de azt 

hiszem, hogy félállásban továbbra is dolgoznék 
tanárként. Lehet, hogy a felesleges pénzből is 
ilyesmi vállalkozást indítanék (pl. magániskola).

Melyik értékesebb számodra: az anyagi 
vagy az erkölcsi nyereség?

Mostani helyzetemben az erkölcsi nyere
séget többre becsülöm, mint az anyagit. De hozzá 
kell tennem, hogy megfelelő mennyiségű pénzre 
az embernek mindenképpen szüksége van. A 
kevés pénz megkeseríti az emberek, a családok 
életét. Ha ez a helyzet áll elő, az erkölcsi 
nyereségre nehéz gondolni.

Mit éleztél, amikor megkaptad a kitün
tetést? Szerinted miért kaptad?

Igen felemelő, fenséges élményt éltem át. 
Ennek a kitüntetésnek itt a Bolyaiban igen nagy 
rangja van. Úgy gondolom, hogy ennek elérését 
érdemes célul kitűzni. A kitüntetés átvételét 
kísérő tapsvihar pedig boldoggá tett. Az iskola 
egész közösségének az elismerő hangját éreztem 
benne megnyilvánulni. Ezt az egészet nem lehet 
elfelejteni. A legjobb ismerőseimnek, bará
taimnak már az esemény napján boldogan 
újságoltam a hírt. Kiemeltem nekik, hogy itt a 
Bolyaiban és nem máshol érdemeltem ki. Ez 
külön rangot ad az egésznek.

Sóvári Lászó 
magyartanár

Tóth Géza 
tanár
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A kérdés másik részére az a válaszom, hogy 
azért kaptam, mert igyekeztem mindenhol, 
mindig jól dolgozni. Igyekeztem tisztelni a 
diákjaimat, kollégáimat és magát az intézményt. 
Fáradságot nem kímélve igyekeztem mindenhol 
segíteni. Az igyekezet és a munka közben 
természetesen én is hibázom, mint mindenki 
más. A szó jó értelmében igyekeztem fárad
hatatlan bolyais tanárrá válni.

Hol tartod a lakásodban a kitüntetést?
A díszokiratot egy üveges és képkeretezö 

barátomhoz még aznap el vittem bekeretezted! i. 
Két nap múlva már a keret őrizte az állagát. 
Otthon a nappali falára, jól látható helyre került, 
már csak azért is, hogy az odalátogatóknak 
önmagától is beszéljen.

Milyen mértékben „falja fel” az életedet a 
munka? Meg tudod találn i az egészséges 
arányokat?

Sokat dolgozom. A megfelelő arányokat 
folyamatosan keresem, és van olyan, amikor 
megtalálom. Ha nem lelem, akkor nem kis 
környezetem az oka, hanem a tágabb valóság 
állandó változásai.

Egyébként egyáltalán nem sajnálom az időt 
a munkára. Néha a tanítás öröme már-már játék! 
És még fizetnek is érte! Hát, nem érdekes!?

Ahhoz, hogy elismerjék az ember munkáját, 
milyen áldozatokra van szükség?

Áldozatokra nincs szükség. Legalábbis ezt 
én így élem meg. Inkább azt mondanám, hogy 
feltöltődni, pihenni, összeegyeztetni kell tudni.

Úgy tudom, van egy hobbid:  a rég i
séggyűjtés. Mikor kezdődött ez a szenvedély? 
Milyen kincseid vannak?

Nem csak egy hobbim van. Hosszú évek 
után újra horgászom. Szeretek a lakásban és a 
telkemen bogarászni, és hobbinak tartom a 
barátaimmal való kapcsolat rendszeres ápolását 
is.

A régiségek valóban érdekelnek. Minden
félén megakad a szemem. Ha (adom, 
szerzem. Főképp a numizm érdekel. Ezzel 
körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni. 
Nagyon tetszenek a koronapénzrendszer papír
pénzei.

Mi a véleményed az oktatás mai hely
zetéről?

Rossz a központi elképzelés. A tudást 
felváltja a féltudás. Az oktatás új állami vezetése 
a fürdővízzel ki akarja önteni a gyermeket is. A 
tanári társadalom a maga sajátos eszközeivel már 
régen ellenáll e negatív nyomásnak, de nem 
tudom, még meddig képes erre. Talán addig még 
a Bolyai is Bolyai maradhat.

Mi a Te tanári ars poeticád?
Tiszteld, szeresd, tanítsd a diákokat. Ne 

csak órán, hanem mindenütt. Ha ez hosszasan 
és sokunknak sikerül, akkor amit adtál, egészen 
biztos, hogy visszakapod.

Ez a legszebb zárszó. Visszaengedlek az 
„oktatási folyamatba”, éltető közegedbe. Szívből 
gratulálok, és köszönöm a beszélgetést!
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Humorral a matematikáért
A tanév 

m ásik tanári
k i t ü n t e t e t t j e  
M arosszéky Gábor 
tanár úr. Egyik 
kedvenc területe a 
matemat ika -  
tehetséggondozás. 
Diákjai „csüggnek 
rajta”, mint Mikszáth 
Kálmán Az
a r a n y k i s a s s z o n y  

Sóvári Lászó című elbeszélésében 
magyartanár Csutkás tanár úron a 

S e l m e c b á n y á i  
nebulók. Vajon miért? Erre a kérdésre keresem 
a választ a következő kerekasztal- 
beszélgetésben. Az asztal körül azonban nem 
Artúr király lovagjai ülnek, hanem azok a 
tanulók, akik tanár úr „szűkebb csapatához” 
tartoznak: Bakos Mária, Farkas Judit, Hankó 
Zsófia, Kapi Zsófia és Ujváry Flóra 10. d 
osztályosok.

Először azt kérdezném Tőletek, hogy 
szerintetek mi a titka a matematikai tehetségnek? 
Mennyi benne a „genetikus ajándék”? Mennyi 
az egyéni szorgalom? Mennyi a tanár munkája?

Ujváry Flóra: Erre a kérdésre Marosszéky 
tanár ár válaszát tudom idézni, amivel egyébként 
egyetértek: a genetikai adottságok kisebb korban 
(általános iskola) döntően befolyásolják az 
eredményeket, később azonban a megszerzendő 
ismeretanyag bővülésével inkább ezek elsa
játítása és az ebben mutatott szorgalom fogja 
meghatározni a tudásszintet.

Kapi Zsófia: Szerintem, ha valaki a 
legjobbak között szeretne lenni, jó, ha van 
veleszületett tehetsége, de ez önmagában nem 
elég. Önálló munka és tanári segítség nélkül nem 
lehet igazán felkészülni a versenyekre. Persze 
lehet valaki jó  matekos akkor is, ha nem született 
logikai készséggel. Lényeg a szorgalom, de nem 
mindégy hogy ki f  oglalkozik az emberrel.

Tehát ennyire fontos a tanár szerepe, 
egyénisége?

Bakos Mária: A tanárok az érdeklődés 
fenntartásában, és tananyag megértésében

tudnak segíteni. Van, 
akinek eleve jobb  
érzéke van a matek
hoz, de kell a rend
szeres felkészülés ah
hoz, hogy fejlődjön.

Farkas Judit:
Szerintem a sikerhez 
mindháromra szük
ség van. Kell egy
részt az a képesség, 
ami a megértéshez 
szükséges („gene
tikus ajándék”), de 
egy idő után minden
képpen szükség van a szorgalomra is, mert 
önmagában a megértés nem lesz elég, az csak a 
kiindulás. Valamint a tanárnak is segítenie, 
támogatnia kell a „ fiatal agyakat ”, hogy 
elérhessék céljaikat.

Ti milyen célokat értetek el eddig tanár 
úr segítségével?

Hankó Zsófia: .Sok megyei versenyen 
elindulunk, és ott szép eredményeket is el 
szoktunk érni. Néhányon közülünk járlak 
országos megmérettetésen is.

Kicsit konkrétabban mit je len t ez? 
Milyen eredményeitek vannak?

Farkas Judit: Általános iskola óta 
rendszeresen járok versenyekre kisebb -  
sikerrel. Az eddigi eredményeim közül a 
legjobbat az idén értem el, amikor országos 14. 
lettem a KöMaL(Középiskolai Matematikai 
Lapok) levelező versenyén.

Ujváry Flóra: Az én legjobb ered
ményeim: megyeiI. hely a Zrínyi Ilona, országos 
25. hely az Arany Dániel versenyeken, valamint 
dicséret a KöMaL levelezőn.

Bakos Mária: A sok versenyen vala
melyikünk mindig szerepel az elsők között. Az 
én eddigi „rekordom ” egy megyei 2. helyezés.

Hogyan készül tök a versenyekre? 
Milyen pluszokat kell hozzátennetek az alapórai 
tevékenységhez?

Kapi Zsófia: Az alapárai tudás nem lenne 
elég. Ezért járunk hetente egy délután szakkörre, 
ahol nemcsak több dolgot tanulunk, mint órán,
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hanem különböző fortélyokat is elleshetünk a 
feladatok megoldásához. Ezen kívül otthon 
minél többet oldunk meg belőlük. Nagy 
segítségünk ebben a KöMaL, amely havonta 
érdekesebbnél érdekesebb lát el
bennünket.

Bakos Mária: A versenyfeladatok heti 
megoldásán kívül 7. és osztályban 
CUS, középiskolában pedig a KöMaL feladatait 
követjük.

Ujváry Flóra: A KöMaL nagyszerű 
gyakorlási lehetőség.

K érdezhetek valami nehezet is? De 
őszintén! Milyen együttdolgozni Marosszéky 
tanár úrral?

Hankó Zsófia: Nagyon kellemes, én 
szerelek együttdolgozni vele.

Miért? Ti is így érzitek?
Farkas Judit:  Örülök, hogy együtt 

dolgozhatunk vele, mert mindig tisztességesen 
felkészít bennünket, és igen sok szerepe van 
abban, hogy ilyen eredményeket produkálunk.

Bakos Mária: Nagyon szereti a mate
matikát, és ez ránk is hatással van, ösztönöz vele. 
Sok érdekes feladattal készül, és jó  hangulatot 
teremt az órákon.

Kapi Zsófia: Én is szeretek vele dolgozni, 
mert érdekes órákat tart. A szakkörök nem abból 
állnak, hogy kapunk egy nehéz feladatot, 10 
percei gondolkodunk, és aztán tanár úr megoldja 
a táblánál, hanem mindig rávezet minket az 
önálló megoldásra.

Vannak-e olyan speciális módszerei, 
amivel  át tud segíten i B enneteket a 
nehézségeken?

Farkas Judit: A humorával.
Hankó Zsófia: Sok történetet mesél, 

például azt is, hogy ő mihez kapcsolva jegyzett 
meg egy anyagot, így segítve tanulási mód
szereink tökéletesedését. Sok vicces dolgot mond, 
hogy később majd annak segítségével jusson 
eszünkbe a tananyag. A humorával sokat segít.

Ujváry Áron: Ha egy nehéz problémával 
találkozunk, és a megoldásban elakadunk, tanár 
úr egyszerűbb, hasonló elven kidolgozható 
feladatok segítségével vezet rá minket a 
megoldásra. Ugyanakkor egy-egy feladatra 2-3

„ megfejtést ”is mutat.
Á, örömmel üdvözöljük a kerek asz

talnál Ujváry Áront, aki most kapcsolódik be a 
beszélgetésbe. P is állandó csapattag és remek 
eredményekkel büszkélkedhet: OKTV országos 
21. helyezés, Gordiusz országos 4., Kenguru 
országos 10., KöMaL pontversenyben pedig 35 
lett ebben az évben.

De térjünk vissza még egy pillanatra az 
előző kérdéshez, mert Flórába belefojtottuk a 
szót.

Ujváry Flóra: Tanár úr a szakmai 
ismeretanyag átadása mellett alapvető emberi 
erkölcsi értékekre is tanít. Tanulási módszereket 
ajánl, pl. a megtanulandó fogalmakat könnyebb 
valamilyen más, már ismerős szóhoz, képhez, 
tárgyhoz kötve megjegyezni. Magyarázatait 
humoros formába burkolva adja elő, ami segíti 
a megértést.

Tudom, hogy tanár úr igyekszik minden 
m atem atikával kapcsolatos inform ációhoz 
hozzájut tatni  a diákjait .  Milyen szakm ai 
fórumokat használtok fel az említett folyó
iratokon kívül felkészülés során?

Ujváry Flóra: Felhí
érdekes TV -  műsorokra, internetes oldalakra, 
könyvekre.

Hankó Zsófia: Az általa szervezett 
előadásokkal is nagyban segít diákjainak. Lehet, 
hogy megszervez a kedvünkért egy budapesti 
kiál I ítás-látogatást.

Bakos Mária:  Nemrégen ajánlotta  
például a Nincs királyi út című könyvet.

Kapi Zsófia: És elvitt már minket az MTV 
Mindentudás Egyeteme egyik előadására is.

Remek. Ennyi élmény közben talán még 
én is megtanulnám a matematikát!

Említettétek a humorát. Kaphatnánk ebből 
egy kis ízelítőt? Van-e olyan kedves, humoros 
történetetek, ami tanár úrhoz kötődik?

Farkas Judit: 7. osztályban az első 
matematika órán az egész osztály a 8-as 
teremben ült. Bejött Konti Csilla tanárnő és 
Marosszéky tanár úr, aki azt mondta, hogy csak 
az mehet az ő csoportjába, aki felel a „nehéz” 
kérdésekre. Mindenki meg volt rémülve, hiszen 
erre nem számítottunk.
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E lővett a  köpenye zse b éb ő l egy  cetlit és  
fe lte tte  a kérdést: „ M i a neve Ash p o k é-  
m on ján ak? ”T erm észe tesen  m indenki d ő lt a  
n e v e té s tő l  a  k é rd é s  h a lla tá n . M iu tá n  m e g 
vá laszo ltuk  ezeket a  „ nehéz kérdéseket, a z o k , 
akik úgy gondolták, h ogy kom olyan érdekli őket

a  matem atika, átm entek vele a  szo m széd  terem be  
és kezdeté i vette az e lső  m atem atika  óra.

Gyerekek! Köszönöm a beszélgetést. 
Tanár úrnak pedig gratulálok a kitüntetéséhez, 
azt hiszem sokat segít majd a további munká
jában mindaz, amit itt elmondtatok.

Ha az asztalnál Sóvári tanár úr kitüntetett helyen ül, akkor a 
kerekasztal-beszélgetésben résztvevők hányféleképpen ülhetnek le?

Es ha nincs kitüntetett hely?
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Diákönkormányzat kitüntetettjei
Iskolánk frissen 

búcsúzott tanulója 
Györki Nikoletta, aki 
a d iákönkorm ány
zatban hat éven 
keresztül folytatott 
sokrétű és ered
m ényes tevékeny
sége révén a tavalyi 
évben a diákönkor
m ányzat díjában 

Rusz Ágnes részesült. Ma a
Budapesti Gazdasági 

Főiskola vendéglátó és szálloda szakának 
hallgatója, és nem szűkölködik tervekben jövőjét 
illetően sem.

Merre jársz most a nagyvilágban, és mi 
leszel, ha nagy leszel?

Budapestre já ro k  négy évig  főiskolára, m ajd  
re m é lh e tő le g  k ö z g a zd á s z  d ip lo m á t sze rzek . 
Szeretnék  külföldön dolgozn i, ta p a szta la to k a t 
szerezni. K ésőbb  sa já t é tterm et szeretnék nyitni.

Hogy gondolsz v issza a régi szép 
esztendőkre, az elmúlt hat évre?

A m ikor h at éve  fe lv é te liz tem , m ég  nem  
sejtettem , hogy ennyire fo g  hiányozni. Tanáraim  
s o k  m in d e n r e  m e g ta n í to t ta k ,  h o g y  a  
k é s ő b b ie k b e n  k ö n n yeb b en  b o ld o g u lja k . A z  
o sztá ly társa im m al elein te nem volt felhőtlen  a  
viszony, de később  ö ssze ta rtó  osztá llyá  váltunk, 
és m indig  m indenben szám íthattunk egym ásra. 
M iután bekapcso lód tam  az iskolai diákéletbe, 
s o k  m in d en n ek  r é s z e s e  leh e ttem . R en g e teg  
é lm é n n y e l  g a z d a g o d ta m , s o k  e m b e r r e l  
m egism erkedtem . Jó  vo lt együ tt do lg o zn i eg y  
olyan csapatta l, akik egy  em berként p ró b á lta k  
tenni a k ö zö sség ért.

Mit tartasz a Bolyai legnagyobb előnyének 
és hátrányának?

A z o lt e l tö ltö tt  évek  a la t t  n a g y  tu d á sra  
tehetünk szert, m ély  b a rá tsá g o k a t köthetünk. 
M e g ta n u lta m  a z  e m b e r e k h e z  v a ló  
alkalm azkodást, hogy diákkal és tanárral hogyan  
leh e t j ó l  együ ttm ű ködn i, b á r  ez nem m in d ig  
m ehet zökkenőm entesen. A ba j csak annyi, hogy  
sok  lépcső t kell m egm ászni.

Évekig aktív részese voltál a DÖK-nek, és

a 2002/2003-as tanév
ben annak elnöki címét 
is betöltötted. Szerinted 
mik a feladatai ennek a 
közösségnek?

L eg fő b b  fe la d a tá 
nak  ta r to m  a  d iá k é le t
felpezsd ítését, kultúrál is
és  s zó r a k o z á s i le h e tő 
ségein ek  kibővítését, a z  
inform ációk g yo rs  e lju t
ta tá s á t  a  d iá k o k  felé
olyan fórum okon keresz
tül, mint a  su lirádió, suliújság, a  D Ó K - gyűlések, 
am elyeken  a  d iákok isk o lá va l és a  d iákéle tte l 
k a p c so la to s  fe lve té se ik e t, p ro b lé m á ik a t p r ó 
báljuk m eg orvosolni.

Milyen a főiskolai közösség? Milyen új 
élményekről tudnál beszámolni nekünk?

M ind az iskolai, m ind a  kollégium i közösség  
összetartó , j ó  a társaséig, bárk i bárm iben  seg ít 
a  másiknak. A suli d iá k szerveze te i sokoldalúak, 
m indenről értesülünk általuk, kü lönböző rendez
vényeket szerveznek  (focibbulik). A z  
iskola m ost ünnepli 35. évfordulóját, ezért egy  
h árom napos ren dezvén ysoroza t keretein  belül 
m egism erkedhetünk vo lt K V IF  - tagokkal, akik 
m ár sok  m indent elértek; az iskola  történetét egy  
kiá llításon  m egtekinthetjük, és  p e rsze  em ellett 
b u lit is  sze rvezn ek . M ár m a g a  a z  isk o la  és  
B u d a p est is  új é lm én yek k e l g a zd a g íto tt ,  két 
h ó n a p  a la t t  r e n g e te g  e m b e r t m eg ism ertem , 
bará tokra  leltem  (mint p é ld á u l a  szobatársaim ).

Tartod-e a kapcsolatot régi tanáraiddal, 
osztálytársaiddal, ismerőseiddel?

Igen, tö b b  vo lt ta n á ro m m a l ta rto m  a  
k a p c s o la to t, te rm é s ze te s e n  a z  o s z tá ly fő n ö 
köm m el és  néhány vo lt o sz tá ly tá rsa m m a l  
szoktam  találkozni, ah ogy időnk engedi.

Mit gondolsz, miért olyan nehéz akár egy 
osztályközösséget is összetartani? Mik lehetnek 
ennek a legcélratörőbb módszerei?

Nehéz, m ert m inden em ber m ás és m eg
kell tanulnunk alkalm azkodni egym áshoz, am i 
id ő b e  te lik . R e n d ezvén ye k en  va n n a k  o lya n  
feladatok, am elyekhez összetartásra  és kitartásra  
van szükség. A z osztá lyk irán du lás is m egfelelő
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alkalom  a közösség  összekovácsoláséira.
Szerin ted  m elyik rendezvény volt a 

legjobban szervezett és legnagyobb élményt 
nyújtó a Bolyaiban?

A leg jo b b a n  m inden  évben  a  d iá k n a p o t 
é l v e z t e m , de fő le g  azt,amikor a  m i osztá lyunk  
rendezte.

Köszönöm szépen, hogy vállaltad a riportot

és hogy tudtál időt szakítani volt iskoládra! 
Minden jót, rengeteg sikert és kellemes élményt 
kívánok neked!

Jó  v o l t  e b b e  a z  i s k o lá b a  já r n i ,  s o k  
é lm én n ye l g a zd a g o d n i, so k  m in den ben  részt 
venni. K ívánom  mindenkinek, h ogy itt e ltö ltö tt 
é v e i a la t t  h a szn á ljo n  k m inden  leh e tő ség et,
szerezzen  tapaszta la toka t és érezze j ó l  m agát!

Bagyinszki Gyula

B a g y i n s z i 
G yulával, volt 
bolyais diákkal 
beszélgettem , aki 
éveken keresztül a 
DÖK meghatározó 
tagja majd pedig 
elnöke volt. Sokéves, 
kitartó munkájáért az 
év végén a d iák
önkormányzat által 
a lap íto tt díjban 
részesült. Ez évtől 
pedig a budapesti 
S e m m e l w e i s  
Egyetem testnevelés 
és sporttudom ányi

karának hallgatója.
Rég volt és egyébként is ritka, hogy ne 

lányok töltsék be a diákönkormányzat elnöki 
posztját. Hogy érezted magad?

H at éven  keresztü l voltam  osztálytitkár. És 
valóban  vég ig  az vo lt a tendencia, hogy lányok  
ve ttek  körül.De e z t eg yá lta lá n  nem éreztem
nyom asztónak, m indenki nagyon seg ítőkész volt, 
és  m in d e n  n a g y o n  g ö r d ü lé k e n y e n  m en t  
szerencsére.

Gondolom fölösleges kérdés, hogy örültél- 
e a DÖK által alapított díjnak. Inkább azt 
kérdezem, mi az, amit sikerült megvalósítania a 
DÖK-nek elnökséged alatt?

Talán a  leg fon tosabb  az iskolaújság, 
ta va ly  m ár eg ész  évben  működött. M ajd  sikerült 
m e g s z e r v e z n i  a z  é v i  k é t k ö z g y ű lé s t ,  a h o l  
m e g p r ó b á l tu k  o r v o s o ln i  a  f e lm e r ü lő  
p ro b lém á k a t, a z  e ln ö k v á la sz tá s t, é s  s ik erü lt 
m egn yern i a  K in csk ereső  já té k o t is. 
találkozón vehettünk részt, p é ld á u l Békéscsabán, 
és am i m ég nagyon lényeges, eg y  igen ütőképes,

összhangban  m űködő csa p a t j ö t t  létre, akik elő tt 
nincs akadály.

Ha most lennél egy általános iskola végzős 
diákja, hová je len tkeznél?  M egfelelő 
felkészítést, segítséget kaptál-e a Bolyaiban?

Term észetesen ugyan így döntenék. N agyon  
jó l fe l van ép ítve a h a to sztá lyo s képzés. Valóban 
sikerü lt o lyan  tu dásra  sze r t tennem , a m ellye l 
boldogu ln i tudok a z  egyetem en

Jelenleg tehát aTF-en tanulsz. Jóval többet 
mozogsz, mint a gimnázium alatt. Mit gondolsz 
a heti 2-3 óra mozgásról?

Én is kevésnek tartom  ezt a z  óraszám ot, és 
úgy gondolom , m indenképpen ki kéne egészíten i 
ezt. N em  csak az eg észség  érdekében. A z em ber  
sokkal kitartóbb  lesz a sp o rt hiszen a  siker,
am it elér, ren g e teg e t szám ít, em e lle tt ja v í t ja  
k ö z é r z e té t ,  h a n g u la tá t.  É s te r m é s z e te s e n  
r e n g e te g  ta r tó s  k a p c s o la t  k ié p í té s é b e n  
segíthet.

Hol jobb?
Ú gy vélem , a z  eg ye tem ek en  k ö tődn ek  a  

le g ig a z ib b  b a rá tsá g o k , és  a z t is  k a p ta m  az  
egyetem tő l, am it vártam . U gyan olyan  érdek
lő d é sű  em b erek  ve szn e k  és r e n g e te g
le h e tő s é g  n y íl ik  a k é p e s s é g e k  k ib o n ta k o z 
ta tására . M indkét helyen  rem ek évfo lyam m al 
ta n u lh a tta m , s ta n u lh a to k  e g yü tt. M ég sem  
tudnám  azonban  összeh ason lítan i a  kettőt. A z  
egyetem en  egész nap m ozgok, több  a gyakorla ti 
feladat. B olya is tanáraim  viszon t sokkal többet 
fog la lkoztak  velünk, c sa lá d ia s  légkör jö h e te tt  
lé tre, é s  ez az, a m i h iá n yzik  az eg ye tem rő l. 
H iányzik az itt tö ltö tt h év, és ezért, am ikor 
csak lehetőségem  van (példáu l a  konzultációs  
h éten ), v is s za já ro k  a  su lib a . T an áraim m al, 
is m e r ő s e im m e l  a m a i n a p ig  ta r to m  a
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kapcsolatot.
Milyen terveid vannak a jövőt illetően? 

Elképzelhető, hogy egyszer te is bolyais tanár 
legyél?

M ivel te s tn eve lé s-ta n á r i és rekreációs  
szakon vagyok, ren geteg  sp o rtta l 
meg, és a később iek  során  ezt szeretném  m a jd  
kam atoztatni. Tanítani annyira  nem szeretnék, 
in k á b b  fitness-wellnessközpontban
e lh e ly e z k e d n i, d e  m in d e n k é p p e n  s z e r v e z ő i  
t e v é k e n y s é g g e l  f o g la lk o z n i .  T a n ítá s i  
gyakorla tom at szeretném  a

Milyen élmények kapcsolhatók már az 
egyetemhez?

S zin te csak  p o z it ív  é lm én yeim  voltak. 
Például az o lim pia i bajnokokkal való  találkozás, 
kötetlen beszélgetés. M ajd  a z  egyetem en  tag ja  
v a g y o k  a  HÖK-nek,az a z  a  H a l lg a tó i  
D iá k ö n k o rm á n yza tn a k , és  m e g v á la s z to t ta k  
csoportvezetőnek  is.

Köszönöm szépen az együttműködésed 
és a kötetlen beszélgetést! A továb-biakban pedig 
sok sikert és kitartást kívánok!

Én is köszönöm  leh e tőséget és a zt is, 
hogy m egkaptam  a Bolyitólmindent, ahhoz  
szükséges, hogy azza l foglal-kozhassak, am ivel 
valóiban szeretnék!

Rusz Ágnes
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Oláh Krisztián

Iskolánkban szép 
hagyom ány, hogy a 
Bolyai Napok alkalmával 
m egrendezett ünnep
ségen kitüntetik azokat a 
végzős diákokat, akik a 
Bolyaiban eltöltött négy 
illetve hat év alatt 
kiemelkedő eredményt 
értek el valam ely

területen. Ebben az évben is büszkélkedhettünk 
természetesen ilyen tanulókkal, s engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy iskolánk legjeit faggat
hattam. Mind-mind különböző egyéniség, mind
mind másban tehetséges, mindet-mindet más
hová szólítja  aktuális teendője, így m eg
szólaltatásuk is komoly (de nem elháríthatatlan) 
logisztikai nehézségekbe ütközött. Legtöbbjüket 
telefonon sikerült elérnem de volt, akinek a helyi 
buszmegállóban szegeztem neki kérdéseimet...

Szeretnék maximumot nyújtani a pályán és a padban egyaránt
Telefonbúgás, rövid várakozás, majd 

ism erős hang 
válaszol és üdvözöl 
az éteren keresztül, 
van a vonal másik 
végén, a BÖDE- 
díjának büszke
tulajdonosa, néhai 
12.d osztályos tanuló 
és mellesleg kiváló 
sprinter. C ikkünk 
írója stílszerűen egy 
öltözőben éri utol a 
sportoló fiatalembert 

Miklós Péter és elsőként hogyléte
felől érdeklődik. Peti 

köszöni szépen jól van, már várta hívásunkat, 
szó szót követ, az elismerés kerül szóba.

Hogyan élted meg, számítottál rá, hogy rád 
esik a Bolyais Öreg Diákok Egyesületének 
választása?

Őszintén szólva hazudnék, ha azt mon
danám, nem számítottam rá. Éreztem, egyre 
kijjebb sikerül tolnom a határaimat, egyre jobb 
eredményeket érek el a sportban, és ezt a Bolyai 
falai közt mindig is honorálták.

A d íja t ezek szerin t egyértelm űen 
sportsikereidnek tudod be...?

íg y  van. A s p o r t eg yéb k én t to v á b b ra  
m eg h a tá ro zó  d o lo g  a z  é letem ben , je le n le g  a  
B u d a p es ti H o n v é d  a tlé tik a  s za k o s z tá ly á h o z  
tartozom .

Ez izzadságszagú edzéseket, sok-sok 
befektetett energiát feltételez ... mindezt iskola 
mellett teszed ?

Igen. Be kell látni, hogy Magyarországon 
pusztán az atlétikából nagyon nehéz megélni, 
érvényesülni. Az embernek biztos háttérre van 
szüksége. így párhuzamosan tanulok a Budapesti 
Műszaki Egyetemen és atletizálok a Honvédban.

Délelőtt tanulás, délután edzés, elsőre 
nehezen összeegyeztethetőnek tűnik...

Mert az is!(- Peti nevet, a kérdező levegő 
után kapkod és új témába kapaszkodik.)

Milyen terveid vannak a jövőre vonat
kozóan?

Szeretnék maximumot nyújtani a pályán és 
a padban egyaránt. Célom diploma szerzése és 
lehetőség szerint szeretnék eljutni a korosz
tályos világversenyek egyikére. Az edzőim 
szerint erre meg is vannak a kvalitásaim , 
úgyhogy még céltudatosabban kell dolgoznom, 
mint eddig tettem. Ja, és 2008-ban olimpia...

Ennyi munka m ellett Pekingben talál
kozhatunk veled legközelebb? -kérdezem, és ő 
nevetve válaszol:

A ddig azért nem kell várnotok, elég 
gyakran m egfordulok továbbra is Salgó
tarjánban. Számos dolog ide köt, többek között 
a barátnőm , barátaim  és term észetesen az 
egykori osztálytársaim m al, tanáraimmal is 
tartom a kapcsolatot...
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Jólesett, de fura volt

T e s s é k ,  
P álm ai.

(Fél siker,
sikerült fülön csípni! 
Aki ismeri Zsoltot, 
tudja, ez m ekkora 
fegyvertény.) Udva
riasan bem utatko
zom, vázolom , mi 
járatban vagyok. Elő
kerülnek régi 
poénok, közös isme
rősök, tanárok és a 
Bolyais Öreg Diákok 

Egyesületének Díja, melyet Zsolt másodmagával 
vehetett át a Bolyai Napok rendezvényso
rozatának keretein belül.

Milyen érzés kitüntetettnek lenni? - 
kezdem.

J ó le ső  érzés . F on tos, h o g y  a z  em b er  
érezze, figye ln ek  rá. M eglepődtem , h ogy rám  
ese tt a választás, fu ra  vo lt a z  egész szituáció. 
Z öm ében  fo lya m a to s  k iem elk ed ő  tan u lm án yi 
eredm ényekért ju ta lm a zn a k  ilyen m ódon diákot, 
nekem  h a rm a d ik b a n  s ik e r ü lt  h e ly e z é s t
elérnem  az ak tuális an go l OKTV-n ezze l a z  
eredm énnyel felh ívn i m agam ra Így
alakult, de nem bánom ...

Milyen emlékeket őrzői a Bolyairól? 
Hogyan gondolsz vissza egykori iskoládra?

Más világ... a legszembeötlőbb kü
lönbség, hogy az egyetem rendkívül személy
telen ahhoz képest. Elsősorban a légkör, az oldott 
hangulat, ami hiányzik. Bár lehetőségeimhez

képest igyekszem tartani a kapcsolatot a régi 
havero(c)kkal, ismerősökkel, mégis másabb, ha 
az ember együtt él meg dolgokat velük.

Merre tanulsz, merre sodródtál Salgó
tarjánból?

J e le n le g  a z  E L T E  b ö lc s é s z k a r á n a k  
angol-am erikanisztika szakos h allgatója  vagyok.

Ezek szerint továbbra is meghatározza 
m indennapjaidat az angol nyelv ismerete, 
szeretete...

így van. Ebben a közegben érzem jól 
magam, ez az, ami érdekel.

A tanulás mellett marad időd másra is, 
vagy az egyetem teljesen kitölti az idődet?

Ha nem Pest, akkor Tarján, haverok és 
zene. Továbbra is -szerencsére egyre inten
zívebben- működik kis zenekarunk. Ha itthon 
vagyok beülök a dobok mögé feszültséglevezetni 
és aztán újult erővel vetem magam a munkába.

A jövőben az élet mely területén talál
kozhatunk veled? Milyen terveid vannak jövödet 
illetően?

Biztosat nem mondhatok, jelenleg a 
szinkrontolm ácsolás vonz. M int tolm ács, 
szerintem egész jól érezném magam.

Kívánom, hogy céljaid teljesítéséhez 
legyél elég erős és kitartó, valamint érezd jól 
magad, akár mint dobos, akár mint szinkron- 
tolmács.

K ö szö n ö m  szé p en  a  le h e tő ség e t. Azt, 
hogy m egem lékeztetek rólam. Ü dvözlöm  egykori 
tanáraim at -különösen Balki valam int
a je le n le g i bolyaisokat,köztük barátnőm et.

Pálmai Zsolt
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Köszönöm jól vagyok
Többéves 

k i e m e l k e d ő  
tanulm ányi m un
kájának jutalmaként 
2004-ben a Bolyai 
János G im názium  
em lék p lak e ttjév e l 
gazdagodott Keszi- 
Petik Anna az akkori 
12.c osztály tanulója. 
Hogyan élte meg, 
hogy e díjat neki 
ítélték, hogy van, mit 

Keszi Petik Anna csinál, mi történt vele
az azóta elm últ

időben, erről faggattam őt.
Anna, milyen volt aznap este lefeküdni, 

milyen érzések kavarogtak benned, mikor 
végképp bizonyossá vált, te kaptad a plakettet?

Kellemes érzés volt, vissza nem térő, 
egyszeri és mindenképp emlékezetes pillanat. 
Egyfajta elégtételt jelentett, igazolta, hogy 
érdemes volt kitartóan és állhatatosan küzdeni, 
erőt, energiát befektetni a tanulásba, ver
senyekbe.

A kitüntetésen kívül az élet más terü
letein is megtérül ez az energiamennyiség? 
Hogyan tapasztalod?

Mindenképpen kifizetődő. Saját maga

mon érzékelem, mekkora könnyebbséget jelent 
egyetemi tanulmányaimat illetően az, hogy 
versenytapasztalattal rendelkezem . Sokat 
profitálok ebből, gyakran könnyíti a haladást.

A Bolyai-éra után hová felvételiztél, hol 
tanulsz jelenleg?

Jelenleg a tudományegyetem hallgatója 
vagyok Szegeden, és m atek-kém ia szakos 
tanárként fogok végezni.

Nagyon komolyan hangzik. Szeged 
amellett, hogy oktatási központ, kultúra és 
szórakozás terén is az élen járók között van. Ezt 
te mennyire érzékeled, tapasztalod?

A v á r o s  g y ö n y ö r ű . S a jn o s  nem  
fed ez(h e t)tem  m ég fe l ö ssze s  szép ség é t, d e  a  
kollégium i rendezvények, egye tem i bulik  és  
tá rsa sá g  szerencsére fe led te ti ezt velem .

Elképzelhető, hogy Keszi-Petik tanárnő 
személyében egyszer új matek-kémia tanárnak 
örvendhet a majdani Bolyai János Gimnázium?

Semmi sem lehetetlen . Szívesen 
gondolok vissza a bolyais évekre, szép emlékek, 
sikerek, barátságok kötődnek hozzá... Nem 
zárkóznék el tőle, hogy a Bolyai János Gimná
zium ban tanítsak, de egy biztos, egyesek 
hozzáállásán sürgősen igyekeznék változtatni.

Köszönöm szépen őszinte válaszaidat, 
kívánom , hogy légy hasonlóan sikeres az 
elkövetkezendő időben is!

Köszönöm .

Próbáljuk megvalósítani álmainkat

Varga Edina

E sorok írója a 
XXI. század komp
lex kényelm ével 
nyúl maroktelefonja 
után, és tárcsáz. A 
hívott fél iskolánk 
volt 12.c osztályosa, 
a Bolyai János 
Gimnázium 2004. 
évi kitüntetettje.

S z á z h ú s z  
kilométerrel arrébb 
telefon csörög, s a 
kérdező legnagyobb

örömére két csörgés között elbűvölő hangon 
válaszol a riportalany, Varga Edina.

Feltűnő lelkesedést és némi megle
pettséget érzek a hangodon. Ilyen mély dolgokat 
vált ki belőled ez az elismerés mai napig?

Nem tudom. Elképzelhető. Az igazat 
megvallva a meglepettség talán érthető, hiszen 
maga az elismerés hatalmas meglepetés volt 
szám om ra. Be kell, hogy valljam , főként 
negyedikben éreztem magamat igazán aktívnak 
tanulást és versenyeket tekintve egyaránt, addig 
kevésbé. Örülök, hogy végül rám esett a 
választás, bár szerintem sokak méltók lettek 
volna még erre a díjra.
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Milyen emlékeket őrzői a Bolyaival 
kapcsolatban?

Jó iskolának tartom , az ok ta tás szín vo 
nala és a légkör tekin tetében  is. A lapvetően  csak  
szép  em lékek ju tn a k  eszem be vele kapcsolatban, 
eltekin tve a k isebb sú rlódásoktó l.

Elmondható ez a mostani iskoládról is?
L én yeg éb en  igen, b á r  lén y eg eseb b en  

kevesebb  időt tö ltö ttem  itt, Budapesten, ahol a  
K ö zg a zd a sá g tu d o m á n y i E g ye tem  h a llg a tó ja  
vagyok.

Mi leszel, ha nagy leszel?
Jó kérdés, a nemzetközi kapcsolatok 

érdekelnek, egyáltalán a kapcsolatok kiépítése. 
Mindenképp szeretnék emberekkel foglalkozni,

emberek közt lenni.
A tanulás teljesen kitölti az idődet, vagy 

jut idő egyébre is?
A tanulás egyelőre nem terhes, egyelőre 

nincs vizsgaidőszak...Ennek ellenére sok időt 
töltök úgymond házon belül, s barátok, isme
rősök társaságában úgy hasznosítom magam, 
hogy élvezem is.

Rendkívül céltudatosnak tűnsz, emellett 
feltűnően vidám vagy. Megosztanád a bolyai- 
sokkal a titkodat, mit üzennél nekik?

Nincsen erre vonatkozó titkom, sem 
receptem. Talán annyit tanácsolnék minden
kinek, hogy merjen célratörő lenni és valósítsa 
meg álmait még időben!

Válaszd, amit szeretsz!
Csütörtök este 

van. A salgótarjáni 
távolsági autóbusz
állomás felé tartok, 
itt találkozók ugyanis 
háromnegyed nyolc 
magasságában Lékó 
V eronikával, aki 
kiem elkedő tan u l
mányi m unkájával 
2004-ben k iérde
melte a Bolyais Öreg 
D iákok E gyesüle
tének díját.

Hét óra har
minchét perc van, az állomáson legnagyobb 
meglepetésemre már ott vár Vera három-négy 
batyu társaságában, precízen és pontosan, ahogy 
azt tőle megszoktuk, az egyetemről jön. Elnézést 
kérek a kellemetlenségért, a fura helyszínért, 
majd gyors szofisztikái fordulattal a tárgyra 
térek, s arról faggatom milyen érzés hazajönni 
egyetem istakén t, v issza térn i csúnyácska 
városunkba.

Határozottan jó. Jó, mert tudom, hogy 
otthon már nagyon várnak. Egyfajta bázis ez 
nekem.

A bázis szó tágabb értelemben is meg
állja helyét? A Bolyaira gondolok itt, ahol

lényegében m egalapoztad m ostani tanu l
mányaid.

Igen, azt hiszem ez elmondható. Bár 
felemás emlékeket őrzök róla, meghatározó 
pontja az eddigieknek.

Ilyen meghatározó az is, hogy munkád 
eredményeként mint végzős diákot kitüntettek? 
Hogyan élted meg, hogy éppen te kaptad a 
Bolyais Öreg Diákok Egyesületének díját?

Abszolút meglepetésként ért a dolog, 
nem számítottam rá, talán épp ezért okozott 
igazán örömet. Egyfajta jóleső gesztus ez, hogy 
az embert és munkáját megbecsülik. Ez fontos 
nekem.

Jelenleg hol tanulsz, milyen irányban 
bontogatod szárnyaidat?

Budapesten vagyok egyetem ista, és 
külkereskedelmi irányultságú tanulmányokat 
folyatok itt.

Embert próbáló feladat, mondhatni nehéz. 
Magasak a követelmények, de igyekszek lépést 
tartani és teljesíteni azokat. Mi több, a közel
jövőben tudományos diákköri előadást tartok 
majd.

Úgy látom rajtad, elkötelezetten és 
céltudatosan teszed azt, amit teszel. Hiteles vagy, 
és m inden je l arra m utat, jó l választottál 
továbbtanulást illetően (is). Mi a titkod, üzennél, 
tanácsolnál valamit a bolyaisoknak?

Lékó Veronika
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Nincsen semmi különös szerintem abban, 
amit teszek, egyszerűen jól érzem magam a 
bőrömben és szeretem azt, amit csinálok. Ennyi 
az egész. A volt tanáraimat és a bolyaisokat 
üdvözlöm, talán annyit üzennék utóbbiaknak,

hogy továbbtanulás kapcsán -és  egyáltalán az 
életben is- válasszanak szimpátia és szeretet 
alapján olyan dolgot, amelyben örömüket lelik. 
Higgyék el érdemes!

Az elérhetetlen
(a Horváth Eszterrel való meghiúsult interjú története)

Horváth Eszter 
iskolánkban 

tö ltö tt ideje a latt 
maradandót alkotott, 
megannyi verseny- 
eredménye és tanul
mányi munkája mel
lett szinte bagatell 
szofisztikái fogásnak 
hat a Bolyai Emlék
plakett elhódításának 
m éltatása. Talán 
ezért, talán más ok-

Horváth Eszter

ból a kérdezőt kellemes feszengés és kíváncsiság 
tölti el, mikor alanya rettentően elfoglalt, de még 
bizakodik.

Kiesőiig ... eddig rendben van. E be
számoló írója feszülten figyel és izgatottan vár. 
Süket az éter, a sokadik csengés után monoton 
gépi hang kér, a sípszó után hagyjak üzenetet. 
Leteszem. Gondolom, így mégse. Nem volna fair 
a többiekkel és főként Eszterrel szemben. Nem 
sikerült elérnem. Talán egy másik kitüntetés 
apropóján ...

K ívánjuk Eszternek , hogy legyen
apropó!
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