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Már kiskorom óta tájfu-
tok, és elmondhatom, hogy
az évek során egyre jobban
megszerettem ezt a sportot. A
különleges jelzõ méltán illik
rá, hiszen nem csupán egy fi-
zikai kihívást foglal magába.
Miközben az erdõben futunk
egy térképpel, az azon kijelölt
pontokat keresve, szükség
van a logikus gondolkodásra
és a gyors döntések megho-
zására is. A
2015-ös év ele-

ji válogatóversenyeken viszonylag sike-
resen szerepeltem, ezzel sikerült elér-
nem, hogy bekerüljek a magyar junior
tájékozódási futó válogatottak közé. En-
nek köszönhetõen én is részt vehettem
a világbajnokságon, amit igazi kihívást
jelentõ terepen rendeztek Norvégiában
Rauland környékén. Repülõvel érkez-
tünk a skandináv országba, és a táj már
a kezdetekben is elvarázsolt bennünket.
Az utazás hosszú volt, és csak estére ér-
tünk a szálláshoz, de még egy gyors tér-
képes edzés belefért, hiszen ott éjfél
után is világos volt. A következõ nap to-
vábbi edzésekre került sor úgynevezett
bemutató terepeken. Az ottani erdõk jel-
lege teljesen különbözik az itthon meg-
szokottaktól, nagy az eltérés a növény-
zetben, a domborzat is másképpen

szabdalt, valamint számtalan mo-
csaras terület figyelhetõ meg Nor-
végiában. Ezek a jellegzetességek
nehéz feladat elé állítottak bennün-
ket, magyar versenyzõket.Nekem a
középtávú versenyen sikerült a leg-
jobban vennem az akadályokat. Ez
két futamból állt, egy selejtezõbõl,
amit részben elhibáztam, és egy
döntõbõl, ahol már jobban tudtam
koncentrálni. Végül a középme-
zõnyben végeztem. A középtávú
versenyszámon kívül még részt
vettünk a rövid-, és hosszútávon, il-
letve a váltón. A hosszú távú futást
azért emelném ki, mert ott igazán
jellemzõ volt a norvég mocsaras te-
rep, és ezen a számon egész jól tel-
jesítettem, ha eltekintünk egy na-
gyobb technikai, tájékozódási hi-
bámtól. Összességében elmondha-

Élményeim a norvég tájfutó junior VB-rõl

Goldmann Júlia
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tó, hogy a dobogós helyeken mindig a skandináv orszá-
gok versenyzõi végeztek, ami nem meglepõ tekintettel
arra, hogy náluk sokkal nagyobb hagyománya van en-
nek a sportnak, és a terepeik is nehezebbek. Minden-
esetre igazán kivételes élmény volt részt venni egy vi-

lágversenyen, megismerkedni a verseny különleges
hangulatával és más tájfutókkal, akik a világ különbö-
zõ pontjairól érkeztek. A versenyzés mellett sajnos
nem maradt idõnk városnézésre, de én úgy gondolom,
hogy a természet látványa is megérte a hosszú utat. 

A szívemhez legközelebb
álló sportág a hegyikerékpár,
ami Magyarországon is egyre
nagyobb népszerûségnek ör-
vend.

1991-ben alakultak az elsõ
egyesületek, ezek közé tartozik
a Salgótarjáni Hegyikerékpáros
Egyesület is, ami az egyetlen
mai napig mûködõ egyesület
az országban az elsõk közül.
Körülbelül 340 tagot számlál
köztük jómagam Osgyáni Dá-
vid valamint Kotroczó Dorka

és Reichard Lili. A tagok közül csak néhányan ûzik a spor-
tot versenyszerûen.

Sokan nem is gondolhatják, hogy a hegyikerékpárt 2
szakágra lehet bontani. A Maraton szakágra és az Olimpi-
ai Crossz szakágra.

Maratonban 4 fajta távon folyik a verseny az idei évtõl.
Régebben 3 fajta táv volt: a rövidtáv, a középtáv és a hosz-
szútáv. A kezdõknek, valamint a gyerekeknek lett létre-
hozva a minitáv.A különbözõ távokon más-más technikai
akadályokkal kell megküzdeni a versenyzõknek. a hosz-
szútáv 90-100 km-es, a középtáv 60-70 km-es, a rövidtáv
30-40 km-es és a minitáv 10-20 km-es. A távok növekedé-

sével egyre több a szintemelkedés, ez azt jelenti, hogy egy-
re nagyobb és meredekebb emelkedõket kell megmászni.

Az Olimpiai Cross. Ez a versenyforma szerepel az
olimpián. Épített technikai akadályokkal ellátott körpályá-

A magyarországi hegyikerékpár sportágról

Osgyáni Dávid
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kon zajlanak a versenyek. A lejtõket ugratók, sziklakertek
és downhill pálya szakaszok színesítik.

A versenyzõknek nem csak a pályával és ellenfeleikkel
kell megküzdeniük, hanem a különbözõ környezeti vi-
szonyokkal is, ez lehet sár, esõ, szél, jégesõ, valamint a
meleggel. A verseny során tilos a pálya elhagyása, az ellen-
felek hátráltatása, valamint segítése. Bármely szabály
megszegése kizárással jár. A Díjazás során az elsõ 3 ver-
senyzõ érmet és ajándékcsomagot kap.

Azoknak ajánlom, akik szeretik az izgalmakat, a ve-
szélyt és a természetet.

A triatlon sorrendben: úszásból, kerékpározásból és
futásból álló sportág. A három versenyszámot egymás
után, pihenés nélkül kell teljesíteni, és a versenyidõbe a
két szám közötti átöltözés ideje (depóidõ) is beleszámít.
A versenyszezon április vége felé kezdõdik és egészen
augusztus végéig tart. Minden verseny más városban
kerül megrendezésre. Mivel a versenyek korán reggel
kezdõdnek, így már egy nappal korábban célszerû oda-
utazni. A rajt idõpontja korcsoportonként más és más:
a legkisebbek kezdik, és az idõsebbeké a záró futam. A
verseny kezdete elõtt be kell depózni, ami a kerékpáro-
záshoz és a futáshoz szükséges felszerelések leadását
jelenti. A bedepózás során a rendezõk ellenõrzik a ke-
rékpár biztonságos és szabályos felszerelését. Ilyenkor
írják fel a versenyzõ karjára a rajtszámot filctollal, mivel
a szárazföldi számokban használatos rajtszám a vízben
nem viselhetõ. Az elsõ versenyszám az úszás, ami vagy
medencében, vagy tóban zajlik. A vízbõl kifutva a depó-

ban kell felvenni a cipõt, a rajtszámot, a bukósisakot és
a biciklit. Kerékpározás közben engedélyezett a bolyo-
zás, ami egymás szoros, szélirányban való követését je-
lenti az energiatakarékosság céljából. A depóba vissza-
érve indul a futás, miután a bicikliket a saját helyünkre
leraktuk. Az egész verseny alatt a bírók nagyon figyel-
nek mindenre és akár a legapróbb
szabályszegésért is büntetõt adnak,
vagy súlyosabb esetekben ki is zár-

Triatlon

László Leila, Becsó Barbara
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hatnak. Ilyen például a futásnál, ha nem elõl viseli a ver-
senyzõ a rajtszámot, vagy hamarabb felszáll a biciklire.
Nagyon fárasztó és nehéz egy ilyen verseny, ezért a cél-
ban frissítõkkel várnak. A versenyszámok vége után
korcsoportonként az elsõ három helyezett díjban része-
sül. Ez lehet érem, oklevél és pénzjutalom is. A triatlon
alapvetõen egyéni sport, de rendeznek csapatversenye-
ket is. Ilyen például a mixváltó, ahol két fiúnak és két
lánynak kell teljesíteni a rövidített távot. Az idõmérés

chippel történik, amit a versenyzõknek a lábukra kell
rakni és a váltások során ezt kell a váltótársnak átadni.
A triatlonban versenyzõ sportolókat triatlonistáknak
vagy triatlétáknak is nevezik. 

Távok felnõtt versenyzõk számára:
Sprinttáv:  750m úszás, 20 km bicikli, 5 km futás (tri-

atlon), 5 km futás, 20 km bicikli, 2,5 km futás (duatlon),
2,5 km futás, 1 km úszás, 2,5 km futás (aquatlon).

Rövidtáv: 1,5 km úszás, 40 km bicikli, 10 km futás (tri-
atlon), 10 km futás, 40 km bicikli, 5 km futás (duatlon).

A rövidtávot olimpiai távnak is nevezik.
Középtáv: 2,5 km úszás, 80 km bicikli, 20 km futás (tri-

atlon).
Hosszútáv: 3,8 km úszás, 180 km bicikli, 42 km futás

(triatlon).
Az iskolából a következõ tanulók ûzik ezt a sportot:

Becsó Barbara (8.d), Fiser Márk (8.d), Laczkó Rozina
(9.kny), Póczos Sándor (9.kny), Bajczár Benedek (9.kny),
Laczkó Szabina (9.c), Póczos Mátyás (9.c), Petróczy Bá-
lint (10.d), László Leila (10.a).

Az elõzõ évhez hasonlóan a 2014/2015-ös tanév-
ben is megrendezésre került az Amatõr Röplabda
Diákolimpia, amelynek megyei fordulóján a Nógrád
megyei középiskolák is részt vettek. A gyõztes csa-
pat képviselhette Nógrád megyét az országos for-
dulóban. Megyénkbõl négy iskola csapata jelentke-
zett a lány csapatok közötti meccsekre: Salgótar-
jánból a Táncsics Mihály Szakközépiskola, és a Bo-
lyai János Gimnázium, Pásztóról a Mikszáth Kál-

mán Gimnázium és Balassagyarmatról a Balassi Bá-
lint Gimnázium.

Az elsõ mérkõzésre a Bolyaiban került sor. Kicsit
váratlanul ért minket, mivel aznap délután tudtuk
meg, hogy máris megrendezésre kerül az elsõ fordu-
ló. Nehezen összeszedtük a csapattagokat, és izga-
tottan vártuk az eseményeket. Edzõnknek, Mátrai
Istvánnak és a pozitív hozzáállásunknak köszönhe-
tõen sikerült megnyernünk mind a három meccset.

A következõ meccssorozatra pár hét múlva került
sor, amelyeknek a Közgé adott otthont, a piac mellet-
ti tornateremben. A korábbi sikereink ellenére itt saj-

Röplabdacsapat a Diákolimpián

Kulhavi Nikoletta, Mátrai Barbara

Csapatmegbeszélés



nos csak egy meccs gyõzelmét tudhattuk a magunké-
nak. Ez egy picit elszomorított minket, de még láttunk
reményt, hiszen még kettõ meccsnap volt hátra.

Az utolsó elõtti megmérettetésre Balassagyarmatra,
a Balassi Bálint Gimnáziumba utaztunk. A feszültség
egyre csak nõtt, hiszen tudtuk, hogy már nem sok vá-
laszt el minket attól, hogy megtudjuk, hogy melyik
csapat juthat az országos döntõbe. Ez alkalommal
már jobban teljesítettünk, két ellenfelünk ellen arat-
tunk gyõzelmet. Ez örömmel töltött el bennünket, de
tudtuk, hogy jól kell szerepelnünk az utolsó fordulón,
hiszen csak így van esélyünk.

És végül elérkezett a nagy nap, amikor megtudhat-
tuk, hogy melyik csapat jut ki az országos bajnokságra.
Az utolsó három meccsre a pásztói Mikszáth Kálmán
Líceum tornatermében került sor. Nagyon szoros volt a
küzdelem, így nem volt szabad hibázni, mivel minden
meccset meg kellett nyernünk a siker eléréséhez. Sze-
rencsére az elsõ meccs alkalmával mi kerültünk ki

gyõztesként és ez erõt adott nekünk a további küzdel-
mekhez. Hasonló sikereket értünk el a másik két csapat
ellen is. Nagy öröm közepette eszméltünk rá, hogy mi
lettünk a megyei bajnokok, ezzel a Bolyai képviselhet-
te Nógrád megyét a Debrecenben megrendezett orszá-
gos bajnokságon.

Az országos bajnokság napja gyorsabban eljött,
mint gondoltuk volna. Április 17-étõl 19-éig Debrecen-
ben töltöttünk egy hétvégét, ahol összemérhettük tudá-
sunk az ország legjobbjaival. Pénteken korán reggel in-
dultunk el a több órás útnak. A csapatból sajnos csak
heten tudtak részt venni a röplabda bajnokságon, mivel
ugyanakkor volt az angliai tanulmányút is, melyre öt
csapattársunk utazott.  

A 2015-ös Amatõr Röplabda Diákolimpiát idén a
debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban rendezték meg.
A hatalmas iskolában beletelt néhány percbe, míg meg-
találtuk a tornateremet. Pista bá, az edzõnk elintézte a
regisztrációnkat, míg mi készülõdtünk a meccsekre. Az
elsõ mérkõzést a miskolci Herman Ottó Gimnázium-
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Megyei bajnokcsapat. Edzõ: Mátrai István. 
Hátsó sor: Tóth Réka, Gyenes Réka, Mitró
Titanilla, Bálint Sára, Betlehemi Viktória, 

Mátrai Barbara. Elsõ sor: Bencze Ágnes, Géczi
Petra, Kocsis Zsófia, Kulhavi Nikoletta.

Országos csapat. Edzõ: Mátrai István.
Hátsó sor: Betlehemi Viktória, Bálint Sára, Békési

Bernadett, Géczi Petra, Mátrai Barbara.
Elsõ sor: Pintér Réka, Kulhavi Nikoletta.



mal játszottuk, majd a kaposvári Táncsics Mihály Gim-
náziummal küzdöttünk meg. A hatalmas tornaterem-
ben egyszerre három meccs zajlott, így lehetõség nyílt
másokat is megnézni játék közben. 

A meccs után elfoglaltuk a szállásunkat, lepakoltuk a
cuccainkat és elmentünk vacsorázni. Az elsõ este volt a
nyitóünnepség, ahol köszöntötték az összes résztvevõt
és kisebb produkciókkal készültek a szervezõk. Az ün-
nepség után visszatértünk a kollégiumba és eltettük
magunkat másnapra.

A következõ nap a budapesti Szerb iskolával és a
szegedi Gazdasági sulival játszottunk. A szerb lányok
nagyon felkészültek és összeszedettek voltak a mecs-
csek alatt, hihetetlenül koncentráltak minden mérkõzé-

sen. A szegedi csapattal sokáig fej-fej mellett haladtunk,
de végül sikerült legyõzniük, így az ötödik helyet foglal-
tuk el a csoporton belül. 

A harmadik napon három meccs várt ránk. Elõször
Gyöngyössel, majd Szombathellyel és végül Szolnok-
kal mérkõztünk meg. Sajnos egyik meccsen sem értük
el a kívánt eredményt, így a tabella 20. helyén végez-
tünk. Délelõtt útra is keltünk hazafelé, hiszen tudtuk,
hogy hosszú út áll még elõttünk. A kisbuszban min-
denkit elnyomott az álom és alig vártuk, hogy hazaér-
jünk. Nagyon nagy élmény volt részt venni a diákolim-
pián, rengeteget tanult és fejlõdött a csapat. Reméljük,
hogy a jövõ évi bajnokságban nagyobb sikert tudunk
elérni!
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Mesterfokon a szakmában
Interjú Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettessel

A 2014/2015-ös tanévben,
a Bolyai Napok díjátadó ün-
nepségén ismét elismerõ taps
fogadta Bagyinszki Boglárka
igazgatóhelyettest, aki már
harmadszor érdemelte ki isko-
lánk legrangosabb kitünteté-
sét, a Bolyai Emlékplakettet és
Díszokiratot. Ez alkalommal
szaktanári munkájáért és
versenyfelkészítõ tevékenysé-
géért nyerte el ezt az elisme-
rést. Az egykori bolyais diák,
kiváló szaktanár, az iskola
mindennapjait, versenyeit és

vizsgáit szervezõ igazgatóhelyettes ma már mesterpeda-
gógus.

– Az elsõ kitüntetésedet is versenyeredményeid elis-
meréséért, elsõsorban a Kitaibel Pál biológiaverseny
döntõjében elért sikereidért kaptad. Azóta már sok év
telt el a pályán, de a Te szakmai munkád töretlenül ível
felfelé, s minden évben szép eredményekkel járul hozzá
a Bolyai János Gimnázium hírnevéhez. Minden évben
vannak díjazott versenyzõid. Az elõzõ években, s az idei
tanévben milyen kimagasló eredményeket értél el diák-
jaiddal? Mire vagy a legbüszkébb?

– Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy
olyan gimnáziumban taníthatok, ahová tehetséges diá-
kok járnak. Bár kiemelt profilunk a nyelvoktatás, még-
is minden évben indulnak tanulóink humán, természet-
tudományos és sportversenyeken és érnek el szép ered-
ményeket ezeken a területeken is. Nyilván a sikeres sze-
repléshez a tanulók tehetségén kívül hozzájárul az az
ösztönzés, irányítás, segítés is, amit mi pedagógusok
nyújthatunk. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy az
igazgatóhelyettesi feladataim mellett sikerült idõt és
energiát fordítanom a versenyzõ diákokkal való foglal-
kozásra. Három különbözõ versenyre készültünk tanít-
ványaimmal: a biológia OKTV-re, a Kitaibel biológia

verseny döntõjére és az Irinyi
kémiaverseny döntõjére. A
kitüntetést legfõképp annak
köszönhetem, hogy Sütõ
Martin – rendkívül tehetséges
9. A osztályos tanítványom –
az Irinyi kémiaverseny dön-
tõjében 10. helyezett lett. 

– Szakmai pályád során
tanítványaid közül sokan a
nyomdokaidba léptek. Kell-e
ennél nagyobb elismerés egy
szaktanárnak?

– Igazából a tanári pályát
csak elvétve választották az
elmúlt években a végzõs diákjaink, de nagyon jó érzés
az, ha a volt tanítványok elmondják, hogy megállják a
helyüket, az egyetemen, megfogalmazzák, hogy mégis-
csak érdemes volt például a kémiát tanulni. 

– Osztályfõnökként és kollégaként is tudom, hogy ta-
nítványaid tisztelnek szakmai tudásodért, emberi kvali-
tásaidért, az emelt szintû érettségire való lelkiismeretes
felkészítõ munkádért. Szinte 100%-os felvételi arányt
szoktál elérni. Méltán vagy mesterpedagógus. A felkészí-
tés során hetente tartasz 0. és 8. órákban még plusz fel-
készítõ, feladatmegoldó foglalkozásokat, s az emeltes di-
ákjaidnak készített segédanyag is hatalmas segítség a
felkészülés során. Milyen módszerekkel, hogyan végzed
a tehetséggondozást? Miért tartod fontosnak ezt a mun-
kát?

– Amióta az iskolában tanítok, azóta foglalkozom a
diákok felvételire, illetve érettségire való felkészítésével
biológiából és kémiából. Az elmúlt 2 évben úgy válto-
zott a felvételi rendszer, hogy több helyen kötelezõ a bi-
ológia és a kémia emelt szintû érettségi a felsõoktatás-
ba való bejutáshoz. Az erre való felkészítés valóban fe-
lelõsségteljes munka, az alapos ismétlés mellett kiegé-
szítjük az órákon már megtanultakat, feladatokat ol-
dunk, gyakorlunk, és mindkét tárgyból az érettségihez
szükséges kísérleteket is elvégezzük. Számomra évrõl-

Bagyinszki 
Boglárka 

Dembrovszky 
Zsuzsanna
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évre nagy kihívás és örömteli feladat az, hogy elérjem,
hogy lehetõség szerint minden diák jusson el az emelt
szintû érettségi szintjére tudását, feladatoldó képessé-
gét tekintve.

– Ettõl a tanévtõl indult az emelt természettudomá-
nyos képzés a 9. A osztályban, ahonnan többek között
már kinevelted a versenyzõ, tehetséges tanulókat. Mi-
ben más ez a képzés, miért jó ilyen képzést folytató cso-
portban tanítani?

– Az iskolafenntartónk jóváhagyásával az új termé-
szettudományos labor nyújtotta lehetõségek kihaszná-
lása céljából lehetõséget kaptunk a természettudomá-
nyos képzés indítására az A osztályok egyik felében.
Azok a tanulók, akik nem két tanítási nyelvû képzés-
ben vesznek részt, heti plusz egy órában tanulják vá-
lasztásuk szerint a biológia, a fizika vagy a kémia tan-
tárgyat. Én az elmúlt tanévben a biológia és a kémia
emelt csoportot tanítottam. Ebben a tanévben az osz-
tályban csoportbontást sikerült megvalósítani, ami óri-
ási lehetõség a természettudományos tárgyakban, hi-
szen így sokkal több egyéni szereplésre, odafigyelésre
van lehetõség. A természettudományos órákon nem ta-
nítunk más tanterv szerint, mint a többi osztályban (hi-
szen ez a képzés nem azonos a központi tantervek ta-
gozatos formáival), de az órákon több lehetõség van kí-
sérletezésre, tanulókísérletek elvégzésére. Sokkal több
feladatot oldanak a diákok, a jelenségeket részleteseb-
ben megbeszélhetjük, és itt van mód arra, hogy a taná-
ri magyarázat helyett a csoportos munka, a kiselõadás-
ok is elõtérbe kerüljenek. Nagyon jó, hogy a csoportba
olyan tanulók járnak, akik mindannyian érdeklõdõk a
biológia vagy a kémia iránt, egy-egy nehezebben értel-
mezhetõ jelenség esetén nem riadnak vissza, hanem
magyarázatokat keresnek, sok kérdést fogalmaznak
meg. Remélem, hogy a késõbbiekben õk is hasznát ve-
szik ennek a képzésnek.

– Ennek a tanévnek az újdonsága volt a természettu-
dományos labor kialakítása és használatba vétele. Mi-
lyen elõnyeit látod a labornak? Megváltoztatta-e és, ha
igen, hogyan a mindennapok természettudományos ok-
tatását, milyen lehetõségeket rejt az emeltes csoportok
tanításában, felkészítésében?

– A természettudományos labor átadása után egy
éven át a pályázati kötelezettségek miatt fõként más is-
kolák 7.-8. osztályos diákjainak tartottunk órákat a la-
borokban. A bolyais diákok közül az emelt szintûs cso-
portok óráit tarthattuk a laborokban, sokszor õk pró-

bálhatták ki elõször az új eszközöket. Eddig is végez-
tünk kísérleteket, tanulói kísérleteket is, de most sokkal
jobbak lettek hozzá a feltételek – például sok mikro-
szkópunk van, vagy az elszívófülkében olyan kísérlete-
ket is bemutathatunk kémiából, amit eddig nem tud-
tunk elvégezni. A tanév során több nagyon érdekes, iz-
galmas rendezvény volt pályázathoz kapcsolódóan,
amelyeken a diákjaink részt vehettek.

– Általános iskolásoknak is tartasz laboros órákat.
Milyen tapasztalatokat szereztél ezen a téren?

– Én nagyrészt a biológia órákat tartottam az általá-
nos iskolásoknak. Az egy év során rengeteg tapasztala-
tot szereztünk. Egyrészt nem volt könnyû olyan diá-
koknak foglalkozást tartani, akiknek az elõzetes tudá-
sáról nincs tapasztalatunk, mert nem mi tanítjuk õket.
Próbáltam illetve próbáltunk érdekes és hasznos tanu-
lói gyakorlatokat összeállítani számukra. Furcsa volt
megszokni azt, hogy az általános iskolás tanáraik is
bent ülnek és végignézik az óráinkat. Bár voltak kevés-
bé érdeklõdõ, a bolyais tanulókhoz képest egészen más
hozzáállású csoportok is – mégis többnyire örömmel és
lelkesedéssel végezték a feladatokat, rácsodálkoztak a
mikroszkópban látottakra. Megismertük azokat a tanu-
lókat, akik közül a leendõ diákjaink kikerülnek majd.

– Napjainkban sok szó esik a természettudományos
oktatás fontosságáról. Milyennek látod a természettudo-
mányos oktatás jövõjét? Ha rajtad múlna, min változ-
tatnál?

– Valóban sok szó esik a természettudományok fon-
tosságáról, de úgy tûnik, ezek egyelõre még csak elmé-
letben fogalmazódtak meg. A természettudományos
óraszámokat csökkentették, bár érzékelhetõ, hogy ta-
nulók így is túlterheltek. A legnagyobb probléma az,
hogy már most nagyon kevés a fizika- és kémiatanár –
sok iskolában Salgótarján környékén nincs is megfelelõ
pedagógus, a tanárok utaznak egyik iskolából a másik-
ba, a kötelezõ óráikon felül tanítanak. A fiatalok közül
nagyon kevesen választják ezt a pályát, így ha ebben
nem lesz változás, akkor súlyos gondok lépnek majd
fel. Másrészt egyfajta elõrelépés az, hogy a természettu-
dományokban is lehetõség van az új, digitális technikák
nyújtotta lehetõségek kiaknázása. Modellekkel, animá-
ciókkal, kisfilmekkel sokkal közelebb hozható a diá-
kokhoz sok elméleti tudnivaló, jelenség; a múzeumok,
a felsõoktatási intézmények is egyre több érdekes inte-
raktív bemutatót ajánlanak a diákoknak Öveges pro-
fesszor módszereit megidézve.



– Biológia-kémia szakos tanárként van-e még olyan
célod, vágyad, amit szeretnél megvalósítani? A minden-
napjaidban is kibújik belõled a biológus, vegyész és kör-
nyezetvédõ? 

– Továbbra is szeretném mindkét tárgyamat taní-
tani, a diákokat felkészíteni az érettségire és szaktár-
gyi versenyekre az igazgatóhelyettesi munka mellett.
Abban szeretnék elõrelépni, hogy az új módszereket
egyre inkább beépítsem a tanítási gyakorlatomba a
különbözõ tanórákon. Természetesen az iskolán kí-
vül is meghatározó, hogy a természettel és a vegyi
anyagokkal foglalkozom, sokszor ilyen szemmel né-
zem a körülöttem lévõ világot és néha elképeszt,
hogy milyen áltudományos magyarázatok, félreveze-
tõ információk jelennek meg az interneten. 

– Milyen programokat szerveztek kollégáiddal a fi-
atalok környezettudatos neveléséhez, a természet ér-
tékeinek felismeréséhez és megvédéséhez az iskolá-
ban vagy azon kívül?

– Biológia, kémia, földrajz szakos kollégáimmal
együtt minden évben tartottunk a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos iskolai vetélkedõt, az elmúlt tan-
évben a labor-rendezvények, vetélkedõk miatt ezt
éppen nem szerveztük meg. Ennél sokkal hatéko-
nyabbak a tanítási idõn kívüli programok. A munka-
közösségünk természetismereti túrákat szervez, én
elsõsorban a Kitaibel biológia versenyen résztvevõk-
kel végeztem terepi megfigyeléseket, felméréseket.
Persze a tanórákon mindannyiunk feladata az, hogy
ahol lehet, tudatosítsuk a tanulókban a környezet,
természet megóvásának fontosságát, és ennek lehe-
tõségeit.

– Innovatív, tudását több területen folyamatosan
fejlesztõ pedagógusnak ismertelek meg a közel 20 év
alatt, amióta együtt tanítunk. Milyen továbbképzése-
ken vettél részt az utóbbi idõben? Hogyan tudod ka-
matozatni a megszerzett új tudást, ismeretet a tanári
és igazgatóhelyettesi munkádban?

– Többféle képzésben vettem részt az elmúlt évek-
ben, amelyek nagyon különbözõek voltak, és sok
hasznos tapasztalatot szereztem ezekbõl. 2012-ben
végeztem el egy közoktatás-vezetõi szakvizsgát
nyújtó képzést, amely az igazgatóhelyettesi munká-
hoz nagy segítséget adott. A 2014/15-ös tanévben, il-
letve a nyári és õszi szünetben a természettudomá-
nyos labor pályázatának keretei között vettem részt
kollégáimmal együtt 210 órányi képzésen. Itt sok

szakmai jellegû tapasztalatot szereztünk, ötleteket
kaptunk – a képzések egy része a természettudomá-
nyos tárgyak új módszereivel, a kísérletezés egysze-
rû módjaival és az interaktív tábla tanórai használa-
tával voltak kapcsolatosak. Szintén a 2014/15-ös tan-
évben nyáron és õsszel hétvégéken három 30 órás
képzésen vettem részt, amelyek szaktanácsadói, il-
letve szakértõi feladatokra készítettek fel. Ezeknek a
záróvizsgái egyben minõsítõvizsgaként is mûköd-
tek.

– A 2014/2015-ös tanév új munkakört is hozott szá-
modra. Nemcsak biológia-kémia szakos tanári és
igazgatóhelyettesi munkádat kell ellátnod, hanem
rendszeresen tanfelügyelõi és minõsítõi feladatokra is
megbízást kapsz az Oktatási Hivataltól. Milyen kihí-
vást jelent számodra ez az új munkakör?

– A tanévben tavasszal indult a pedagógusok mi-
nõsítése, a tanfelügyeleti ellenõrzés pedig a követ-
kezõ tanévben kezdõdik. Én minõsítõi munkákra
kaptam megbízást az Oktatási Hivataltól, kémia
tárgyból. Ez a munka nagyon felelõsségteljes és sok
felkészülést igényel, a minõsítésre kerülõ pedagó-
gus portfólióját és 2 tanóráját értékeljük annak cél-
jából, hogy a pedagógus életpályamodell szerint
elõbbre lépjen. Igyekszem megfelelni ennek az új
feladatkörnek, és remélem, hogy az egész pedagó-
gus-minõsítési rendszer hasznosnak bizonyul majd
hosszú távon. 

– Végezetül essen szó a kikapcsolódásról, feltöltõ-
désrõl is. Ennyi feladatkör és teendõ mellett jut-e idõd
pihenésre, s azt mivel töltöd a legszívesebben?

Ebben a tanévben tényleg kevés idõm jutott ki-
kapcsolódásra – de például a laboros továbbképzések
nagy része is egyfajta feltöltõdést jelentett számomra
a kollégáim körében. Mi is vidáman és lelkesen kísér-
leteztünk a trénerek útmutatása alapján, olyan jelen-
ségeken gondolkodhattunk, amelyek a mindennapi
tanítás során eszünkbe sem jutnának, de nagyon ér-
dekesek voltak. Szabadidõmben szívesen biciklizek,
és ha tehetem, túrázok, kirándulok a természetben –
ez jelenti az igazi feltöltõdést számomra. 

Köszönöm a beszélgetést. Még nagyon sok szép
szakmai sikert kívánok szaktanári és tehetséggondo-
zó munkádban, érdeklõdõ és motivált tanítványokat,
s kívánom, hogy a jövõben is ilyen lelkiismeretesen,
örömmel és elhivatottan tudd végezni valamennyi
megbízatásodat és feladatodat!
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Az elmúlt tanévben szinte
minden szerdán és csütörtö-
kön fehér köpenyes kis diá-
kokkal találkozhattunk az
aulában. Mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a
rég várt természettudomá-
nyos labor beindult. 

A laborprogram létrejötté-
rõl, megvalósulásáról és ta-
pasztalatairól Soósné
Axmann Zsuzsanna laborve-
zetõt kérdezem, aki a Bolyai
Emlékplakett és Díszokirat

díjat kapta a természettudományos labor vezetõjeként
végzett kiemelkedõ munkájáért.

– Mi volt a pályázat célja és hogyan valósult meg?
– A cél egy olyan természettudományos labor meg-

építése és mûködtetése volt, amely saját diákjaink
mellett 10 általános iskola diákjait fogadja, egyszerre
maximum 40 fõt. Ez a 10 iskola: a 6 salgótarjáni álta-
lános iskola, valamint Cered, Etes, Kazár és Karancs-
lapujtõ általános iskolái. Legfontosabb célja a pályá-
zatnak, hogy felébresszük az általános iskolás tanu-
lókban a természettudományos tantárgyak iránti ér-
deklõdést. Ezen a területen máris eredményeket köny-
velhetünk el. Az általános iskolákban megnõtt az ér-
deklõdés a természettudományos képzés iránt, már a
második év, hogy emelt természettudományos osztá-
lyainkba is jelentkeznek az általános iskolás tanulók.

Másik jelentõs célkitûzésünk az volt, hogy saját di-
ákjaink esetében az emelt szintû érettségire való felké-
szüléshez és a sikeres felvételi eredményekhez nyújt-
sanak nagy segítséget a laborórák. Itt is hasznosnak
bizonyultak a laborfoglalkozások, különösen az emelt
kémia szóbeli érettségi vizsgákon jelentett nagy
elõnyt, hogy az összes kísérletet el tudták végezni ta-
nulóink - a labor felszereltségének köszönhetõen - az
érettségi elõkészítõkön. 

Mindkét célkitûzés meg-
valósítását az tette lehetõvé,
hogy a pályázat elsõ évében
a megvalósítási idõszak alatt
összesen 300+178 tanórát
tartottunk a 2 laborban, 300
órát az általános iskolások-
nak, 178 órát a mi diákjaink-
nak. A laborfoglalkozásokat
sok-sok rendezvény színesí-
tette és egészítette ki: szak-
mai napok, mint pl. a gyõri
Mobilis Kft bemutatói, 
disszeminációs napok, illet-
ve az általános és középisko-
lásoknak szervezett versenyek.

Bízunk abban, hogy az érdeklõdés nem csappan
meg, három-négy-öt év múlva még több diák választ-
ja a természettudományos tantárgyakat az emelt szin-
tû érettségin, és sikeres egyetemi tanulmányai után
választ majd ilyen jellegû pályát. 

– Hogyan indult el a pályázat?
– A munka az elõzõ tanév elején az iskola átépíté-

sével kezdõdött, az ünnepélyes megnyitóra csak 2014.
február 26-án került sor. A laborórák április 24-én kez-
dõdtek. 

– Hogyan reagáltál, amikor az iskolavezetés felkért,
hogy Te legyél a labor vezetõje?

– Elsõre nem mondtam igent, mert ez teljesen is-
meretlen feladatkör volt számomra, és nem igazán lát-
tam át, hogy milyen teendõkkel jár majd.

– Mi a feladata a laborvezetõnek?
– Elsõsorban a laboratóriumi foglalkozások szak-

mai színvonaláért felelõs, tartja a kapcsolatot az ön-
kormányzattal, a programban részt vevõ általános is-
kolák szaktanáraival. 

Mindezek mellett részt vettem a továbbképzések
lebonyolításában is, de munkám közé tartozik a labor-
eszközök átvétele és leltározása, a foglalkozások admi-
nisztrálása, valamint a statisztikák készítése is. 

A természettudományos labor vezetõje 

Interjú Soósné Axmann Zsuzsanna tanárnõvel

Soósné Axmann 
Zsuzsanna

Tóth Dóra
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– Az eltelt egy év után milyen visszajelzések érkez-
tek hozzád a labor munkájával kapcsolatban?

– Minden oldalról csak pozitív visszajelzéseket kap-
tunk. Saját diákjaink nagyon örültek a modern labor-
nak, a biológia, kémia és fizika fakultációs órák eleve
is a laborba lettek tervezve az órarend szerint, de a
többi osztály számára is kerítettünk lehetõséget labor-
foglalkozásra legalább évi egy alkalommal. Az általá-
nos iskolák szaktanárai és diákjai szintén elégedettsé-
güket fejezték ki, a diákok az órák után mindig lelke-
sek voltak, és mondták is, hogy jól érezték magukat a
laborban. A Gagarin és a Ceredi iskola diákcsapata
volt a legaktívabb, õk jöttek a legtöbb alkalommal.

Az önkormányzat is többször meglátogatta a labo-
ratóriumot, leginkább a rendezvények során, és szin-
tén minden alkalommal a legnagyobb elismeréssel
szóltak az itt folyó munkáról. 

Fontos megemlíteni az augusztusi nagyszabású el-
lenõrzést is, amit minden nagy összegû pályázat ese-
tén elvégez a minisztérium, ahol mindent rendben ta-
láltak.

– Kik tartották a laborfoglalkozásokat?
– Az iskola négy szaktanárral dolgozott: Bagyinszki

Boglárka és Tóth Dóra biológia és kémia, Karádi Ta-
más és Tóth Géza pedig fizika órákat tartott. Mun-
kánk gördülékenységéhez nagyban hozzájárult
Bodorné Papp Tünde laboránsi munkája, a szükséges
eszközök, vegyszerek és felszerelések mindig idõre
pontosan elõ voltak készítve.

Természetesen az általános iskolák tanárai is tart-
hattak órákat, hiszen 20 általános iskolai tanár vett

részt a laborfoglalkozásokra felkészítõ 120 órás to-
vábbképzésen. Ennek ellenére az órák nagy részét sa-
ját szaktanáraink tartották.

– Milyen volt a munka a szaktanárokkal?
– Nagyon-nagyon jó volt, sok idõt töltöttünk

együtt, nagyon jóra akartuk csinálni, mindenki maxi-
mális motiváltsággal dolgozott. Jó kis csapat jött létre,
szeretünk együtt dolgozni. :))

– Kicsit kalandozzunk vissza arra az idõszakra,
amikor Te voltál diák. A ti iskolátokban volt-e lehetõ-
ség laborfoglalkozásokra?

– A gimnáziumban kémia tagozatos osztályba jár-
tam, hetente 5 kémia óránk volt, ebbõl kettõ laborfog-
lalkozás. Itt tanultam meg a legalapvetõbb laboratóri-
umi technikákat, a minõségi és a mennyiségi analízis
alapjait, és a titrálást. 

– Szerintem sok diákot kiverne a víz a heti öt kémia
óra hallatán. Mi vezetett arra, hogy kémia tagozatra je-
lentkezzél?

– Általános iskolában egy kémia verseny megyei el-
sõ helyezettje lettem, és ez az élmény meghatározó
volt, akkor minden eldõlt. Akkor döntöttem el, hogy
kémia tanár leszek.

– Hogyan folytatódik a labormunka a jövõben?
– A megvalósítási idõszakot követõ 5 év a fenntartá-

si idõszak, amely már az elõzõ tanév februárjában el-
kezdõdött. Évente 150 óra foglalkozást kell teljesíteniük
az általános iskoláknak, 40 órát a saját tanulóinknak. 

Reméljük, hogy ez az elkövetkezõ öt év is ilyen si-
keres lesz és ugyanolyan jó hangulatban telik majd,
mint a pályázat elsõ éve.
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A Bolyai János Gimnázium
egykori diákjával, Csa-
bainé Freistág Erzsébettel be-
szélgettem, aki az eddigi leg-
hosszabb periódusban, 5 évig
töltötte be Szülõi Választmány
elnöki tisztségét, és munkája el-
ismeréseként a tanév végén ve-
hette át a Patrónus Díjat.

– Életedben másodszor is
fontos szerepet töltött be a Bo-
lyai János Gimnáziumhoz fû-
zõdõ kapcsolatod. Mesélnél er-
rõl?

– 1989-ben ebben a gimnáziumban érettségiztem
orosz tagozatos osztályban. Dorina lányom 20 évvel ké-
sõbb, 2009-ben felvételt nyert a Bolyai János Gimnázium
6 osztályos két tanítási nyelvû képzésére, ami nagyon sok
tekintetben keltette bennem is azt az érzést, mintha újra él-
ném középiskolás éveimet. Sok volt a párhuzam, hasonló-
ság: Dembrovszky Zsuzsanna, az én egykori osztályfõnö-
köm osztályába került, nekik is az 1-es terem lett az osz-
tálytermük, és több olyan pedagógus is tanította, aki an-
nak idején engem is.

– Nagyon jó érzékük van az Osztályfõnököknek ahhoz,
hogy kiválasszák, kit tartanak alkalmasnak az osztály
szülõi képviseletére, kiben látják meg azt a szervezõkészsé-
get, ami segítségükre lehet a tanórán kívüli programok le-
bonyolításában, osztálypénzek begyûjtésében, és egyéb
adminisztrációs teendõkben. Te hogyan lettél Szülõi Vá-
lasztmányi tag?

– Az én esetemben az osztályfõnökkel való régi kapcso-
latom, illetve pedagógus mivoltom is hozzájárult ahhoz,
hogy már a beiratkozáskor megkért Dembrovszky Zsu-
zsanna, hogy legyek a Szülõi Választmány tagja, amire az
elsõ szülõi értekezleten igent mondtam. Mindig is szeret-
tem szervezkedni, emberekkel foglalkozni, innovatív dol-
gokkal elõállni, ehhez partnerekre találni és mindazt kö-
zösen megvalósítani, képviselni saját illetve gyermekeink
érdekét. Többnyire két szülõtárssal együtt intéztük az osz-
tály ügyes-bajos dolgait, segítettünk a Gólyaavató meg-
szervezésében, az osztálypénz beszedésére bankszámlát

nyitottunk, mozgósítottuk a
többi szülõt is a különbözõ
rendezvényeken való részvétel-
re, törekedtünk a közös teher-
viselésre.

– És innen már csak egy ug-
rás volt, hogy Téged válassza-
nak a Szülõi Választmány elnö-
kének. Erre hogy emlékszel 
vissza?

– Egy év elteltével valóban
felkértek a Szülõi Választmány
elnökének, amit el is vállaltam.
Akkor pedagógusként dolgoz-
tam a Petõfi Tagiskolában és
úgy gondoltam, tudok erre a feladatra idõt áldozni. Az elõ-
döm, Vinczéné Járinka Magdolna és az igazgatóhelyettes,
Kiss Ernõné, Évike elláttak a kezdeti szükséges tudnivalók-
kal. A Választmányban osztályonként 2-3 szülõ vett részt
ebben a munkában. Az elsõ idõszak igen nehéznek bizo-
nyult, hiszen nem igazán ismertük egymást a szülõkkel,
évente csak 2-3 alkalommal találkoztunk, ráadásul az én
életemben is nagy változást hozott, hogy 2010 õszén lakó-
helyemen polgármesternek választottak, és az addigi idõ-
beosztásom felborult. Nehéz volt mindenre idõt szakítani,
megfelelni valamennyi elvárásnak. Akkor meg is fordult a
fejemben, hogy talán át kell adnom ezt a megbízást olyan-
nak, aki nem annyira elfoglalt, mint én. Gondoltam, hogy
elõfordulhat majd olyan eset, amikor a munkám miatt
nem tudok valamilyen fontos megbeszélésen vagy rendez-
vényen részt venni a gimnáziumban, ezt jeleztem is az is-
kolavezetésnek, akik biztosítottak az felõl, hogy ez nem le-
het probléma, majd egyeztetünk, amennyire lehet, alkal-
mazkodunk egymás programjaihoz.

Aztán kitaláltam, hogy a szülõktõl bekért e-mail címek
és a telefonszámok megosztásával sokkal egyszerûbb lesz
a tájékoztatás, véleménynyilvánítás, javaslatkérés, feladat-
megosztás. A késõbbiekben különbözõ iskolai rendezvé-
nyeken alkalmunk nyílt egymás jobb megismerésére, ta-
pasztalatot cseréltünk, ötleteltünk, hogyan lehetne gyer-
mekeink számára még otthonosabbá tenni az iskolát, tá-
mogatni a tehetséges, illetve a rászoruló tanulókat.

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Csabainé Freistág Erzsébettel

Bakos Gyuláné Csabainé Freistág 
Erzsébet
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– Milyen eseményre emlékszel legszívesebben vissza a 6
év alatt?

– Nekem leginkább a jótékonysági bálok maradtak
meg az emlékeimben, nagyon nagy kihívás volt a meg-
szervezése, annál nagyobb öröm volt látni a szülõket, ne-
velõket együtt, vidáman, önfeledten szórakozni.

A Szülõk- Nevelõk bálja egyre népszerûbb lett és az eb-
bõl származó bevétel is egyre jelentõsebb összeget bizto-
sított a közösen kitûzött célok megvalósítására. Jól bejára-
tott forgatókönyv szerint az osztályok között felosztottuk
a szervezési feladatokat, minden évben újítottunk egy ki-
csit, ahogy a tapasztalatok kívánták. Büszkék lehetünk ar-
ra, hogy ez a hagyomány már 11 év óta fenntartható és
egyedülálló a város középiskolái között.

Nem feledkeztünk meg a gyermekeinket tanító peda-
gógusokról sem, akiknek minden évben Pedagógusnap
alkalmából kis mûsorral, ajándékkal és fehér asztalos ven-
déglátással köszöntük meg az oktató-nevelõ munkájukat.
Ezek is maradandó emlékek, látni a pedagógusok csillogó
szemét a meglepetés-ajándék kibontásánál, a könnyes
szemeket, amikor a köszönet szavai célba értek – felejthe-
tetlen.

– Milyen érzés volt átvenni a Patrónus díjat és ugyanak-
kor szembesülni azzal, hogy lezárult egy korszak, kilépsz
ebbõl a jól összeszokott közösségbõl?

– Nagyon vegyes érzelmek kavarogtak bennem átvéve
a díjat, a virágcsokrot. Tény, hogy szívesen csináltam a
rám bízott feladatokat, éreztem is, hogy elismerik és támo-
gatják ötleteimet, de sokszor kerültem idõcsapdába, ami-
kor éreztem, többet vállalok, mint ami teljesíthetõ.

Az biztos, hogy nem egyszerû összeegyeztetni ma-
napság a munkahely, a család és az önként vállalt felada-
tokra fordított idõt, de örülök neki, hogy az igen csak

egész embert kívánó hivatásom mellett a lehetõségek-
hez képest részt tudtam venni a rendezvényeken, vá-
lasztmányi üléseken és a szabott határidõn belül sikerült
teljesíteni a kért feladatokat is. Sok-sok embert megis-
mertem ezáltal, együtt tudtunk örülni szülõvel, pedagó-
gussal a közösen elért eredményeknek és minden téren
képviseltük  gyermekeink érdekeit. Pénzügyileg is rende-
zett éveket tudhatunk magunk mögött. Költségtakaréko-
san, mégis mindenre gondosan beosztva használtuk fel
a Szülõi Választmány pénzét, évrõl évre megtakarítást
eszközölve, tartalékot képezve újabb közös célok meg-
valósítására. Igen, lezárult egy korszak, sok szép emlék-
kel és most már örülök, hogy 6 éven át részese lehettem
a Gimnázium életének!

Most, hogy lányom leérettségizett és tanulmányait a
Budapesti Gazdasági Fõiskola vendéglátás-turizmus sza-
kán folytatja, 5 év után, 2015 júniusában én is átadom a
stafétát Zsuzsa, hogy vedd át a Szülõi Választmány elnöki
megbízatását. Nagyon sok sikert, kitartást kívánok hozzá
és felajánlom segítségemet a továbbiakban is, igaz már
csak „külsõsként”. 

Egyúttal köszönöm a Tantestület és a Szülõi Közösség
bizalmát, a lehetõséget, hogy egykori iskolámban újra ott-
hon érezhettem magam és segíthettem az ott folyó mun-
kát, betölthettem a kapcsolattartó szerepet a Tanárok és a
Szülõk között.

Kívánom, hogy a letett alapokra épüljön és legyen to-
vábbra is példaértékû a Bolyai János Gimnáziumban a
Szülõk és Nevelõk közötti jó kapcsolat, együttmûködés,
aminek legnagyobb nyertesei természetesen az itt tanuló
gyermekek!

Köszönöm szépen az interjút! Jó egészséget, sok sikert
kívánok a továbbiakban!



– Mondj néhány szót magadról!
– Középiskolai tanulmányaimat 1985 és 1989 között

itt, a Bolyai János Gimnázium falai közt folytattam, majd
a pedagógusi pályát választottam. A mai napig
Karancslapujtõn tanítok alsós gyerekeket. Nagyobb
gyermekem Bettina, tavasszal érettségizett a tavalyi 13.
C osztály tanulójaként, a fiam, Bálint jelenleg a 11.C osz-
tály tanulója.

– Volt szereped abban, hogy a gyermeked a Bolyai Já-
nos Gimnáziumot választotta?

– A döntést közösen hoztuk meg mindkét gyerme-
kem esetében, de természetesen volt benne szerepem
nekem is, hiszen 14 évesen nem igazán tudják eldönteni
a gyerekek, hogy mit is szeretnének majd csinálni „ha
nagyok lesznek”.

– Hány évig voltál a Szülõi Választmány tagja?
– A lányom az öt éves képzésben vett részt, ezalatt vé-

gig SZMK tag voltam, a fiam pedig még két évig az intéz-
mény tanulója lesz, így két évig én is maradok.

– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– A beiratkozásnál megkértek hármunkat az osztály-

ból, legyünk a Szülõi Választmány tagjai. Szívesen vállal-
tam el a feladatot, már volt tapasztalatom ezen a téren.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– A Bettina osztályában nagyon sokan voltak, ennek

ellenére nagyon jó szülõi csapat kovácsolódott össze. Le-
hetett õket mozgatni, mindig volt önként jelentkezõ
minden felmerülõ feladatra, sokan segítettek. Jól együtt
tudtunk dolgozni a két SZMK-s társammal, Baksáné Fo-
dor Krisztinával és Rozgonyiné Cseh Andreával is.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk kap-
csolata? Ebben milyen szerepet játszik a választmány?

– Az iskola igen aktívan bevonja a szülõket a különfé-
le rendezvények lebonyolításába, kéri a segítségüket
egy-egy feladat kapcsán. A szülõk azon rétege, aki tud és
akar segíteni, jó kapcsolatot alakíthat ki az intézmény-
nyel, hiszen megismerheti az itt zajló munkát, az ünne-
peket, az itt dolgozó tanárokat, segítõ munkatársakat.
Az SZMK szerepe a közvetítés a felek között, segítség a
programok szervezésében, lebonyolításában.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíveseb-
ben? Milyen közös programok voltak? Jónak tartod eze-

ket az ismerkedési, találkozási
lehetõségeket?

– Sok közös program volt
az évek folyamán. Ezek: a gó-
lyaavató, a kezdõ osztályok
bemutatkozása, a nyílt napok,
a minden évben megrende-
zésre kerülõ Szülõk-Nevelõk
bálja, korábbi években a Bo-
lyai Est, a pedagógusok kö-
szöntése pedagógusnapon, a
tanév végi fõzõversenyek, a
szalagavató, a ballagás, az
érettségi. A legtöbb esemé-
nyen részt vettem, szívesen emlékszem vissza mind-
egyikre, de a szalagavató volt az, ami számomra a leg-
meghittebb pillanatokat adta. Öröm volt látni a sok szép,
okos „felnõtt gyereket”, ahogyan osztályfõnökeik az itt
töltött évek után útjukra bocsátják õket, az elsõ nagy
megmérettetés, az érettségi felé. 

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt sze-
mélyesen?

– Részt vettem a gólyaavató, a szalagavató, az érettsé-
gi büfé megszervezésében, lebonyolításában. Minden
évben vállaltam sütemény sütését a fõzõversenyre. Segí-
tettem a karácsony, a pedagógusnap elõkészítésében. A
bálok állandó résztvevõjeként a díszítésnél, a tombolák
árusításánál, sorsolásánál voltam aktív.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség?
Voltak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Mint már említettem, a lányom osztályában jó szü-
lõi közösség tagja lehettem, ahol a fent említett két
SZMK tag és a szülõk nagy része is szívesen segített min-
denben.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a lá-
nyod?

– Bettina idén szeptembertõl Budapesten az ELTE an-
gol-portugál szakos hallgatója lett.

– Hogyan ajánlanád az iskolát egykori diákként, illet-
ve szülõként a középiskolát most választóknak?

– Egykori diákként én nagyon szerettem ide járni. Jó
volt az osztályközösség, nagyon sok emlékem van ebbõl
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Interjú Pálné Gordos Zitával

Pálné Gordos Zita



az idõbõl. Szerettem a programokat, az énekkart és ma-
radandó élmény volt számomra a németországi csere-
kapcsolat. Szülõként azt tapasztaltam, hogy az iskola
igen változatos lehetõségeket kínál az itt tanuló gyerme-
kek számára. Aki megteheti, hogy él ezekkel a lehetõsé-
gekkel, sok szép és hasznos élménnyel gazdagodhat. Ne-
künk személy szerint sokat adott az angol oktatás, hi-
szen Bettina ebben az irányban indult tovább, és az ed-
digi tapasztalatai azt mutatják, hogy igen jó nyelvi szint-
re jutott el az elmúlt öt év folyamán.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?

– Nem számítottam rá, már csak azért sem, mert a fi-
am osztályában még tovább folytatom a munkát, de na-
gyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám.

– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az itt
maradók számára?

– „Mindenki nagy dolgokra hivatott. Mindenkinek van
szuper-ereje. Csak rá kell jönnöd, hogy a tiéd mi.”
(Oravecz Nóra)

Köszönöm az interjút. További szép éveket kívánok a
közös munkához!
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Nagy Júlia 2009 és 2015
között volt a Salgótarjáni Bo-
lyai János Gimnázium tanu-
lója. Kiemelkedõ iskolai tel-
jesítményérõl jeles bizonyít-
ványai tanúskodnak. Évente
számos matematikaverseny
résztvevõje volt, amelyeken
elõkelõ helyezéseket ért el.
Hat éves tanulmányi mun-
káját és országos verseny-
eredményeit a tavalyi év vé-
gén a Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetéssel ju-

talmazta az iskolavezetés. 
– Melyik megmérettetésre emlékszel vissza a leg-

szívesebben? Miért?
A legnagyobb élményt számomra a Zrínyi Ilona

matematikaverseny országos döntõi jelentették,
amelyekre háromnapos rendezvények keretein belül
került sor évente. A verseny mellett számos szóra-
koztató programot szerveztek a résztvevõk számára,
mint például színházi elõadás, kísérletek bemutatása
a Csodák Palotája munkatársai prezentálásában, pla-
netáriumi látogatás, baráti beszélgetés. Azért is szí-
vesen emlékszem vissza ezekre a napokra, mert al-
kalmat adott rá, hogy hozzám hasonló érdeklõdési
körû fiatalokkal ismerkedjem meg, akikkel azóta
már az egyetemen is összefutottam, és ismerõsként
üdvözöltük egymást.

– Mikor derült ki, hogy jó érzéked van a matema-
tikához?

– Alsó tagozatos tanító nénim látta meg bennem
elsõként a tehetséget, õ nevezett be az elsõ verse-
nyemre, ahol országos harmadik helyezést értem el.
Ez annyira inspiráló volt számomra, hogy ezt köve-

tõen a matematikát az isko-
lai követelményeket megha-
ladóan autodidakta módon
is tanultam. 

– Az, hogy a matematika
terén ilyen eredményeket
tudtál elérni, nagy leterhelt-
séget jelenthetett számodra.
Hogyan tudtál megfelelni az
egyéb követelményeknek,
amit az iskola támasztott ve-
led szemben?

A versenyekre való felké-
szülést soha nem éreztem
tehernek, sikerélményt nyújtott egy-egy nehezebb
feladat megoldása. Az idõbeosztásomat igyekeztem
mindig úgy kialakítani, hogy az egyéb kötelezettsé-
geimre, hobbijaimra is jusson idõm. A matematika
mellett szívesen tanulok nyelveket, angolból felsõfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezem, a franciát társalgási
szinten beszélem. Rövidtávú terveim között szerepel
a német nyelv megismerése. Mindezek mellett rend-
szeresen sportolok, évek óta karatézom, valamint gi-
tározni is megtanultam. 

– Mik a jövõbeni terveid, mivel szeretnél foglalkoz-
ni életed során?

– Kiskorom óta világos volt számomra, hogy a ma-
tematikához, a számítástechnikához kapcsolódó hi-
vatást fogok választani. Ezért is jelentkeztem a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem mechatronikai mérnöki kép-
zésére. Az egyetem elvégzése után biomechatroniká-
val, orvosi eszközök, orvosi robottechnológiák fej-
lesztésével szeretnék foglalkozni. 

– Ezek nagyon szép elképzelések. Kívánok hozzá
sok sikert és kitartást!
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– Az elõzõ tanév végén
másodmagaddal te is átve-
hetted a Bolyai Emlékplakett
és Díszokirat kitüntetést,
ami az iskola legrangosabb
díja. Elõször is szeretnék
szívbõl gratulálni hozzá.
Számítottál rá, hogy téged
tüntetnek ki vele? Milyen ér-
zés volt átvenni?

– Nehéz leírni, hogy mi-
lyen érzés. Még akkor sem
gondoltam volna, hogy ezt a
kitüntetést kapom, amikor

Márkkal, az osztálytársammal megtudtuk, hogy díja-
zottak leszünk, és szóltak nekünk, hogy üljünk elõ-
re az ünnepségen. Amikorra Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat átadása következett, én nyugodtan ültem
a széken, míg el nem hangzott a nevem. Ez az a pil-
lanat, amikor az embernek kell egy-két másodperc,
mire felfogja, hogy mi történik, és tényleg elhiszi,
amit hall. Egy kicsit még kábán mentem ki a színpad-
ra, de nagyon örültem neki, hatalmas elismerés és
megtiszteltetés. 

– Mikor annak idején jelentkeztél a Bolyaiba, mi-
ért pont a kéttannyelvû mellett döntöttél?

– Fontosnak tartottam a nyelvtanulást, és a döntõ
érv az volt, hogy a Bolyai adja a legmagasabb színvo-
nalú angol nyelvû képzést a megyében. Még most is
örülök, hogy végül a Bolyait választottam.

– Hogyan gondolsz vissza az elmúlt öt évre?Mi fog
a legjobban hiányozni?

– Jó érzés visszagondolni rá. Nem volt mindig
egyszerû, de sokat nevettünk, a szívünkbe zártuk a
kirándulások, tanórák, különbözõ programok emlé-
két, a tanárainkat, de magát az épületet is. Talán
mégis a tanáraink fognak a legjobban hiányozni, az
õ bátorító, bíztató mosolyuk. Itt az egyetemen sok-
kal inkább magára van utalva az ember.

– Milyen érzés elhagyni a Bolyait? Mennyire isme-
red már ki magad az egyetemen?

– Nehéz volt hátra hagyni, nekem amúgy sem
egyszerû, amikor hirtelen minden ilyen mértékben

megváltozik. Elsõre az egye-
tem leginkább egy labirin-
tusra hasonlított sok külön-
álló épülettel (van olyan
épület, amit még a felsõbb
évesek is Roxfortnak hívnak
a Harry Potter film után,
mert olyan könnyû benne
eltévedni, mintha el lenne
varázsolva). Mostanra már
gond nélkül kiigazodom
azokban az épületekben,
ahol óráink vannak.

– Jelenleg hol folytatod a
tanulmányaidat?

– A Budapesti Mûszaki Egyetemen tanulok bio-
mérnöknek. Büszke vagyok rá, hogy felvettek, mert
a BME-t Magyarország legjobb mérnökképzõ egyete-
mei között tartják számon. A biomérnöknél talán
érthetõbb a „biológus mérnök”, vagy a szak angol
neve, a „biokémiai mérnök” megnevezés, alapvetõ-
en mikroorganizmusokat és azok termékeit használ-
ja ipari alkalmazás céljából. Egyelõre a leghangsú-
lyosabb tárgyaink a matematika és a kémia, de azért
van sejtbiológiánk is, és ezt szeretjük a leginkább.

– Mik a terveid a jövõre nézve? Hol szeretnél elhe-
lyezkedni a diploma megszerzése után?

– Jó lenne valamilyen kutatásba bekapcsolódni,
de ez azért még odébb van. Én, ha lehet, szeretnék
Magyarországon dolgozni, bár még nincs rálátásom,
hogy mennyire lesz lehetõségünk itthon kutatni.
Egyelõre még elsõdleges célom bent maradni az
egyetemen és a maximumot kihozni magamból. Azt
hiszem a biomérnökség nem csak egy egyszerû
szakma, hanem hivatás is, és szeretnék minél in-
kább érteni hozzá, felnõni a feladathoz.

– Mit is adott neked a Bolyai?
– Errõl egy Goethe idézet jut az eszembe: egy jó is-

kola két dolgot adhat a diákjainak: „gyökereket és szár-
nyakat”. A gyökerek számomra egy biztos alapot jelen-
tenek, amelyre ráépíthetek, ugyanakkor egy hovatarto-
zást is: tudom, hogy ide bármikor visszatérhetek, szí-
vesen fogadnak majd. Szárnyakat is kaptam, hogy ki-

„Hirtelen minden megváltozik”
Interjú Palaticzky Júliával

Balázs Erzsébet Palaticzky Júlia
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bontakozhassak és vele lehetõséget, hogy elérhessem
az álmaimat. Még akkor is, amikor olyan távolinak
tûnnek, hogy kevés pusztán nyújtózkodni feléjük,
mert magasabban vannak egy karnyújtásnál. Ilyenkor
el kell rugaszkodni a földtõl, hinni és csak repülni… és,
hogy aztán mi lesz? Ezt még én sem tudom, de innen-
tõl, azt hiszem, a többi már rajtam múlik.

Szinte minden végzõs átesik a – többnyire február
eleji – pánikkorszakon, amikor megkérdõjelezi a
döntéseit, hogy sikerül-e majd az emelt szintû érett-
ségi, vagy inkább csak a középszintût próbálja meg,
vajon a neki legmegfelelõbb szakra jelentkezik-e…
Mikor te estél át ezen, kiktõl kaptad a legtöbb támo-
gatást?

– A családomtól, akik mindig mellettem álltak, és
a tanáraimtól, akiknek mindig volt egy kedves szava
hozzánk. Egy élet is kevés mindezt megköszönni.

– Adnál pár tanácsot az itt maradóknak?

– Csak annyit, hogy legyenek kitartóak, és ne ad-
ják fel, még ha nehéz is. Olykor mindenkinek kedve
lenne kidobni a tankönyveket az ablakon (és azt hi-
szem, hogy lenne még mindenkinek egypár ötlete,
hogy mit lehetne kezdeni velük). De éppen ilyenkor
kell nagy levegõt venni, és nekifutni a feladatnak
még egyszer. Szorgalommal és gyakorlással, ha min-
dent nem is, de sok mindent el lehet érni, és szerin-
tem megpróbálni valamit és küzdeni érte sokszor
fontosabb, mint az eredmény, amit végül elér az em-
ber. Csak egy sort véssetek még a szívetekbe: legye-
tek büszkék arra, hogy bolyaisok vagytok! Õszintén
kívánom, hogy ha majd rajtatok a sor, ti is annyi
szép emlékkel távozzatok, amennyivel én. Aztán pe-
dig jó repülést, kedves diáktársaim! Váltsátok valóra
az álmaitokat!

Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert
kívánok az élet minden területén.

Iskolánk egyik büszkesé-
gével, Balogh Márkkal készí-
tettem interjút, aki nemcsak
kimagasló tanulmányi ered-
ményével, de aktív közösségi
munkájával is öregbítette is-
kolánk hírnevét.

– Milyen érzések töltöttek
el, amikor megkaptad a ki-
tüntetést? Mit jelent számod-
ra? Pontosan milyen díjat ve-
hettél át?

– Nem számítottam rá,
hogy kapni fogok bármiféle

díjat, de nem is igazán gondolkoztam ezen, hiszen
az érettségit megelõzõ hónapokban nem a kitünteté-
sek körül forog az ember élete. Aztán, amikor az osz-
tályfõnököm kérdezett a versenyeredményeimrõl,
gondoltam, hogy ilyesmihez kellenek. 

Miután szóltak, hogy üljek a kitüntetettek közé,
egyértelmûvé vált, hogy az itt végzett munkámat
szeretnék díjazni. Jó érzéssel töltött el, hogy elismer-
ték a befektetett energiámat, és büszke voltam ma-

gamra, hogy ezt elértem. Az
oklevelemen az áll, hogy 5
éven át végzett kiváló tanul-
mányi eredményért és kö-
zösségi munkáért járó elis-
merés. Persze a tanulmányi
eredményt sem volt egysze-
rû elérni, én mégis fõleg a
közösségi munkát emelném
ki, mert azt nem öncélúan
végzi az ember, gondolok itt
például a Bolyai köri konfe-
rálásokra. Mindezt örömmel
tettem, és amikor csak tud-
tam, segítettem. 

– Gondolom nagyon keményen kellett dolgoznod
mindezért. Megérte a befektetett munkát és energiát?
Esetleg van olyan, amit másképp tennél, ha újra
kezdhetnéd?

– Igen, tényleg keményen kellett dolgoznom. Dél-
után sokszor bent kellett maradnom és elég messze
lakom a sulitól, ami megnehezítette a dolgomat, ne-
hezebb volt másnapra tanulni. De mindez nem szá-

A Bolyai János Gimnázium kitüntetése 
Interjú Balogh Márkkal

Kulhavi Nikoletta Balogh Márk
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mított, hiszen élveztem az egészet, és mindenképp
megérte a befektetett munkát. Nagy elõny volt, hogy
minden tanár, illetve diák kedves volt és az iskola
olyan volt, mint egy második otthon. 

Nem igazán van olyan, amit másképp tennék, ha
újra kezdhetném. Nagyon tetszett ez az 5 év. Nehéz
volt eljönni, és hiányzik a Bolyai, szívesen visszalá-
togatnék, de sajnos nem nagyon van idõm.

– Milyen volt az itt töltött 5 éved? Hogy gondolsz
vissza a bolyais életedre? Miért éppen ezt a sulit vá-
lasztottad?

– Remek volt, sok barátot szereztem, nagyon ked-
veltem a tanárokat is, mindenkivel jó kapcsolatot
alakítottam ki és élveztem bejárni. Nem úgy voltam
vele, hogy ,,Jaj, már megint suliba kell mennem!”.
Nagyon pozitívan gondolok vissza a középiskolára
és szinte csak szép emlékeim vannak a suliról.

Több oka is van, hogy ezt a sulit választottam. Az
egyik, hogy ez volt a megyében a legjobb hírû gim-
názium, illetve két általános iskolai osztálytársam
idejött hatosztályosba, ami szintén befolyásolta a
döntésemet. Na meg az angol! Mindig is nagyon sze-
rettem az angolt és itt a legnívósabb az angol két ta-
nítási nyelvû oktatás. 

– Melyik egyetemre, illetve milyen szakra jársz?
– Corvinus, Nemzetközi Gazdálkodás, magyar

nyelven.
– Miért pont ezt a szakot választottad? Hol szeret-

nél elhelyezkedni?
– Szinte a legutolsó pillanatban döntöttem el,

hogy ide szeretnék jönni. Mivel mindig is a számok,
és az emberi természet foglalkoztatott, így eleinte a
matematika és pszichológia szak jött szóba az ELTE-
n. Aztán elkezdtem nézegetni a Továbbtanulási kala-
uzt, hogy hol használhatnám még a matekszeretete-
met. 

Így akadtam a nemzetközi gazdálkodás szakra,
ami a matek mellett az idegen nyelvekre is nagy
hangsúlyt fektet. Emiatt még vonzóbbá vált szá-
momra. Ráadásul részben pszichológiával is foglal-
kozik, hiszen a gazdasági lépések megértéséhez tisz-
tában kell lennünk azzal, hogy az emberek hogyan
viselkednek, miként döntenek egy-egy helyzetben.
Így tehát mind a mai napig tökéletes választásnak bi-
zonyult a nemzetközi gazdálkodás.

Hol szeretnék elhelyezkedni? Ez még elég korai
kérdés, de bármilyen nagyobb, akár multinacionális

cégnél vagy vállalatnál menedzserként, hiszen õk
hangolják össze a szervezet részegységeit, õk végzik
a legfelelõsségteljesebb munkát a vállalatok irányítá-
sában. De még ezt tényleg korai megmondani, mert
a képzés után el szeretnék majd menni mesterkép-
zésre, ami még plusz 2 év, a 3,5 után. Úgyhogy  van
még bõ 5 évem, hogy ezen gondolkozzak.

– Mi lett volna a B terv? Mit csináltál volna, ha
nem vesznek fel a Cornvinusra?

– Ezt már részben megválaszoltam. Matekszakra
mentem volna, amivel szintén mehettem volna gaz-
dasági irányba.

– Megfelelõ alapot nyújtott a Bolyai az egyetemi ta-
nulmányaidhoz?

– Igen! Mindenképp! Rengeteget köszönhetek az
összes tanáromnak. Az egyetemen legfõképp az an-
gol- és matektudásom tudom kamatoztatni, de min-
den bolyais tantárgy nagyon jó alapot adott mind
szakmailag, mind emberileg. 

Az érettségire pedig maximálisan felkészített az
iskola. Ez a 461 pont nem kevés, és nem sokan tud-
ták elérni, szóval nagyon örülök, hogy ide jártam,
mert mindenki hozzásegített ahhoz, hogy ez nekem
összejöjjön. Úgyhogy köszönet illeti az összes taná-
romat.

– Esetleg üzensz valamit a következõ bolyais gene-
rációnak?

– Fontos, hogy bármibe is kezdtek, motiváltak le-
gyetek és élvezettel tegyétek azt, hiszen csak úgy
tudjátok végig csinálni. Rendkívül fontos a kitartás.
A tanárokra pedig próbáljatok partnerként tekinteni!
Nekem ez kulcsfontosságú volt a tanulmányaim so-
rán. Mindig azt néztem, hogy mennyire szeretné át-
adni az anyagot, mennyit próbál segíteni és nem azt,
hogy mennyire követel sokat, vagy, hogy milyen szi-
gorú.

Ha el akartok érni valamit, akkor nagyon kemé-
nyen kell tanulni. Az életben sem fog az öletekbe es-
ni, amit kívántok. Most alapozzátok meg a jövõtö-
ket, úgyhogy hajtsatok! Az egyetemen sokkal önál-
lóbbnak kell lenni, mindent fejben kell tartani, nem
lesz már ott a kedves osztályfõnök, hogy segítsen ti-
teket.

Köszönöm szépen, hogy idõt szakítottál rám és
választoltál a kérdéseimre. Szerintem Márk egy nagy-
szerû példa, hogy el tudjuk érni azt, amit szeretnénk,
de ehhez nagyon keményen kell dolgoznunk.
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Napjaink fiataljai nagy
arányban zárkóznak el
egyes mûvészeti ágaktól. A
tinédzserek nem járnak mú-
zeumokba, elkerülik az iro-
dalmi alkotásokat és bizo-
nyos, hogy fülhallgatóikban
sem Mozart vagy Bach áll a
lejátszási lista élén. Csekély
már azok száma, akik képe-
sek elmélyülni az effajta ér-
tékekben, mivel a könnyeb-
ben érthetõ, bár jóval felszí-
nesebb értéket képviselõ

mûvészi alkotások sokkal vonzóbbak lettek. Az
imént csekélynek neveztem a klasszikus zenét köve-
tõk számát, pedig van egy még ritkább, még egye-
dibb réteg, akik mûvelik is a kultúrát elõszeretettel.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy jó bará-
tom, Rozgonyi Marcell, tehetséges zongorista növen-
dék tagja ennek a szûk körnek, így örömtelin címzem
neki kérdéseim.

– A legáltalánosabb bevezetõ jellegû kérdés követ-
kezik: hogyan kezdted el a zongorázást?

– Az általános iskolában kötelezõ volt választani
egy mûvészeti ágat. Így kezdtem el furulyát és ezzel
együtt zenét tanulni Kmetty Józsefnénél. A második
osztályban már zongorát is tanulhattam, így kerül-
tem Horváth Istvánné, Ani nénihez, akinél általános
iskolában hat évig tanultam. Ugyanebben az idõ-
szakban Matuz Csillához is jártam egy évig.

Ekkor még nem gondoltam, hogy zenész szeret-
nék lenni.

– Mikor jutottál arra a döntésre, hogy ezzel komo-
lyabban szándékozol foglalkozni?

– Mindig is szerettem a zenét. Szerencsére a helyi
zeneiskolából többször is eljuthattam emlékezetes
koncertekre kirándulások keretei közt. Nagy hatással
voltak rám és a többi fiatalra is az elmondásuk sze-
rint. A végsõ elhatározás a középiskolai évek elején
történt, a második évfolyam második félévének vé-
gén. Késõn, de talán, nem túl késõn.

– Miképp viszonyult a közvetlen környezeted, ami-
kor így döntöttél? 

– Örömmel fogadták,
mert látták, hogy megtalál-
tam azt, amivel szívesen
foglalkozom és érdekel.

– Mennyi gyakorlást igé-
nyel, hogy megtartsd ezt a
szintet?

– Különbözõek vagyunk,
ezért személyre szabott a
fejlõdéshez szükséges gya-
korlás mennyisége. Gyako-
roljunk annyit, amennyit tu-
dunk. (Ez minimum hat óra
egy nap.)

– Visszakanyarodva a középiskolai évekhez, nagy
fejlõdésen estél keresztül, kinél és hol tanultál ez idõ
alatt? 

– A középiskolás éveim alatt a salgótarjáni Váczi
Gyula Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben,
Kovács László tanár úrnál tanultam. Az elsõdleges
cél a sikeres zeneakadémiai felvételi volt, és persze
az, hogy addig is minél többet fejlõdjek. Nagyon so-
kat köszönhetek Laci bácsinak, a kemény és áldoza-
tos munkájáért, és a segítségeiért, amit a zenében és
az életben egyaránt hasznosítani tudtam.

– Nem kérdés, hogy mennyire szereted ezt csinál-
ni, de volt már rá példa, hogy gyakorolni kellett vol-
na, de azt mondtad, „majd holnap”?

– Néha muszáj pihentetni, mind a darabokat,
mind az egyént, mert újult erõvel lehet nekifogni a
nagy munkának. A megfelelõ kikapcsolódás kellõ-
képpen felfrissít, így idõnként elengedhetetlen.

– Gondolom, nagy teher ül a válladon egy verseny
vagy koncert elõtt, de az eddig bezsebelt díjaidat el-
nézve, ezt tarthatjuk inkább egy jóféle lámpaláz-
nak?

– Minden koncert elõtt megpróbálok csak a mûre
koncentrálni, de elkerülhetetlen a lámpaláz, ami egy-
fajta erõt ad. Minél többet játszik az ember, annál
könnyebben küzdi le a versenydrukkot.

– Egy kérdésem maradt és ezzel meg is köszönöm
az interjút, mi a célod az egésszel, meddig akarsz el-
jutni?

Minél messzebb.

A tehetséges zongorista növendék – Rozgonyi Marcell

Hegedûs Dániel Rozgonyi Marcell
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Egy borús szeptember vé-
gi délutánon a „Józsiba” si-
ettem menekülve a zuhogó
esõ elõl, ahol két volt bolyais
diákkal találkoztam. Talán
néhány olvasómat nem lepi
meg, hogy Tarr Bence és
Persik Bence most is éppen
néptánc próbán vettek részt.

– Végzõs diákként Talen-
tum díjban részesültetek,
melyre rászolgáltatok az itt
töltött hat év alatt, színesí-
tettétek a rendezvényeket, il-

letve különbözõ eseményeken képviseltétek iskolán-
kat. Milyen érzés volt átvenni a díjat?

Tarr Bence: – Nagyon meglepõdtünk! A díjátadó
elõtt pár nappal felkeresett minket az osztályfõnö-
künk, Kálóczi Edina tanárnõ és jelezte, hogy az ün-
nepségen az aulában foglaljunk helyet. Sejtettük,
hogy kiemelik majd a nevünket, hiszen szinte min-
den rendezvényen felléptünk egy pár perces mûsor-
ral, de nem gondoltuk, hogy a néptánc miatt ilyen
rangos díjban részesülünk.

– Beszéljünk egy kicsit a táncos karrieretekrõl! Mi-
óta táncoltok? Milyen sikereket értetek el vele? Jól
gondolják a bolyaisok, hogy egymás legjobb barátai
vagytok? 

Persik Bence: – Mindketten óvodás korunkban
kezdtünk el táncolni. Tarr 14, én pedig 13 éve. Egy-
mást a Viganó gyermek táncegyüttesben ismertük
meg, körülbelül 7-8 éve. A Bolyaiban egy osztályba
kerültünk, azóta szorosabb a barátságunk. Hétfõtõl
péntekig együtt voltunk az iskolában, hétfõn, pénte-
ken és szombaton pedig a táncpróbákon is. Szeptem-

berben Tarr Bence Gödöllõre ment továbbtanulni, én
viszont itt maradtam Tarjánban, de a barátságunk to-
vábbra is tart! 

Tarr Bence: – Az eltelt évek folyamán a néptánc ál-
landósult az életünkben, egyfajta váz lett, mindent
ehhez igazítunk. A teljes baráti körünk az együttes-
bõl származik. Heti szinten vannak fellépéseink, il-
letve már többször jártunk határon túl is, például
Hollandiában, Horvátországban, Csíkszeredán és
Gyimesben. Visszatérõ szereplõk vagyunk a hollókõi
húsvéti rendezvényen és a nagykállói Kállai Kettõs
Néptánc fesztiválon. Szerepeltünk már az Országos
Táncháztalálkozón, valamint a Fölszállott a páva tele-
víziós mûsorban, ahol a Nógrád táncegyüttessel a
Kárpát-medence nyolc legjobb együttese közé jutot-
tunk.

Persik Bence: – Rengeteg élménnyel gazdagod-
tunk a néptánc által és büszkék vagyunk rá, hogy be-
mutathattuk népi kultúránkat az iskolában. 

Köszönöm a beszélgetést, további sikereket kívá-
nok a jövõben!

A néptáncos Talentum díjasok
Persik Bence és Tarr Bence

Bakos Judit Tarr BencePersik Bence
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Interjúalanyom Nyikes
Zsombor, aki kitüntetését is-
kolánk Diákönkormányza-
tában végzett kiemelkedõen
lelkiismeretes és eredményes
munkájáért kapta. Zsombor
- mint mindig - nagyon el-
foglalt, de sikerült elkapnom
õt pár kérdés erejéig.

– Mit jelent számodra ez a
kitüntetés?

– Ez a kitüntetés nem je-
lent számomra mást, mint a
6 éves munkám minden pil-

lanatát és annak eredményeit, gyümölcsét. Fontos
megjegyezni, hogy ez a kitüntetés nem csak az okle-
vélbõl és a dicsõségfalra kihelyezett fényképembõl
áll, hanem vannak megfoghatatlan részei is, gondol-
hatok a megszerzett tapasztalatokra, kapcsolatokra
vagy a diákönkormányzatos feladatokkal eltöltött
idõre is. Sokan megfeledkeznek arról, hogy milyen
fontos volt a helyzetemben az iskola vezetése és a di-
ákönkormányzat közötti kapcsolat, hiszen amikor
valami rendben mûködik, azt csendben tudomásul
vesszük, és csak akkor emeljük fel a hangunkat, mi-
kor a nemtetszésünket nyilvánítjuk ki. Ez nálam nem
így van, és ezúton is szeretném megköszönni
Pálfalvai Zoltán igazgató úrnak és az iskola vezetésé-
nek, illetve Czene Éva tanárnõnek és a diákönkor-
mányzat elnökségének, hogy gördülékenyen és aka-
dályok nélkül tudtunk dolgozni az elmúlt hat év alatt
a közös célért.

– Mennyit kellett dolgoznod, hogy eredményesen
állj helyt a DÖK csapatában és emellett hogyan tud-
tad végezni mindennapos iskolai teendõid?

– Az idõbeosztásom mindenki számára érthetet-
len, számomra sérthetetlen! Csak a hozzátartozóim
tudják megközelítõleg, hogy mennyi idõt fordítok a
tanulmányokon kívüli teendõkre. Ezt nem lehet le-
korlátozni, úgy, mintha eltervezném, hogy délután
egy órán keresztül csak ezzel fogok foglalkozni.
Nem, ez nem így mûködik! Minden feladat, amit ma-
gamra vállaltam, velem együtt született és velem

együtt fog meghalni, ha
rosszul csinálom nekem is
végem van.  Ezt kívülrõl
nem lehet látni, de bár-
mennyi dolgozatot is írtam,
bármelyik szünetben is ül-
tem le egy picit pihenni,
vagy netán ebéd közben is
csak azon járt az agyam,
hogy miként lehetne jobbá,
tökéletesebbé tenni a rám bí-
zott feladatokat vagy csak
természetes ösztönbõl a si-
kerességükön aggódtam.
Volt olyan, hogy hajnal kettõkor felébredve ugrottam
ki az ágyból és álltam neki dolgozni, mert valahogyan
pont akkor jött meg a legújabb ötletem. A mindenna-
pos iskolai teendõim egy idõ után rutinná váltak, tud-
tam a követelményeket, elvárásokat felém, és most
már mondhatom, hogy sikeresen beosztottam az idõ-
met, mert az elsõ félévemet kezdtem az Óbudai Egye-
tem mûszaki menedzser angol nyelvû szakán.

– Úgy gondolod, ez megérte? Tudnál mesélni pár
emlékezetes élményedrõl, amit a DÖK-nek köszön-
hetsz?

– Ez nem kérdés, természetesen meg! Sokszor bele-
gondoltam, hogy mi lenne, ha egyik napról a másikra
abbahagynám, de olyankor mindig ürességet éreztem
magam körül. Szeretem, ha pezsegnek a dolgok körü-
löttem, mindig tudok hova kapni, mindig van valami te-
endõ és erre a diákönkormányzat kiváló lehetõség volt
már hetedik osztályban, amire rögtön le is csaptam. Az-
óta megannyi emlékezetes pillanat maradt meg ben-
nem, ami egy életen át kísérni fog, egyfajta útmutató,
hogy miért is érdemes csinálni. Teljesség igénye nélkül,
6 éven át én voltam a Mikulás az iskolában, ami egy
fantasztikus élmény volt és tradíció lett belõle. Finnor-
szági jutalomúton keresztül képviselhettem iskolámat
és egyben városomat is. Országos Diákparlament vá-
lasztott tagja voltam, illetve a Salgótarján Városi Diák-
önkormányzat színeiben is iskolámért voltam felelõs.
Kétszer vehettem részt a Bolyai Iskolák Találkozóján,
megjártam Erdélyt is.

A Diákönkormányzat kitüntetettje
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– Jelenleg mivel foglalkozol? Tervezel továbbra is
segíteni a Bolyai programjainak bõvítésében, színesí-
tésében?

– Természetesen minden segítségemet megkapja
a volt iskolám, hetente járok haza hétköznapokon,
látogatom a diákönkormányzat gyûléseit, üléseit,
mert a Bolyai Iskolák Találkozóján megtanultam,
hogy aki egyszer bolyais volt, az örökre az is marad!
Bolyai Disco rendezvénysorozatot továbbra is én ko-
ordinálom felhasználva és javunkra fordítva az újon-
nan születõ budapesti, nagyvárosi kapcsolataimat.
Hogy pontosan mivel is foglalkozom jelenleg, azt ne-
héz megmondanom, mert állandó változások vannak

körülöttem és egy új környezetbe csöppentem, mint
egyetemi gólya, elsõéves kollégista, de van pár biztos
pont, amire mindig számíthatok: Dj Sterbinszky ka-
rolt fel és nagy öröm számomra, hogy a keze alá dol-
gozhatok, emellett BanDJ mellett készülhetek fel a
lemezlovas szakma egyre magasabb szintû ismerete-
inek elsajátítására. Ami a legfrissebb számomra,
hogy Nógrád rádiójában, a RadioFocusban erõsíthe-
tem a mûsorvezetõk táborát. Minden héten adódik
valami új lehetõség, de a többi már csak az idõ és a
véletlen dolga!

Köszönöm, Zsombor, további sok sikert és sok „vé-
letlent” kívánok neked!
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