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Vetélkedõk

Már hagyománnyá vált a
Salgótarjáni Bolyai János
Gimnáziumban, hogy Nóg-
rád megye általános iskolás
tanulóit meghívjuk egy meg-
mérettetésre. Ebben a tanév-
ben január 29-én került sor a
rendezvényre – már tizen-
egyedik alkalommal. 

A hetedikes és nyolcadikos
diákok izgatottan gyülekeztek,
és várták, hogy milyen felada-
tokkal kell megbirkózniuk.
Elõször egy vaktérképen azo-
nosították be New York külön-

bözõ részeinek és nevezetességeinek helyét. Majd a város
történelmével és kultúrájával kapcsolatos írásbeli feladato-
kat oldottak meg. A nevezetességeket kivetített képekrõl
kellett felismerniük, majd a hallásértést ellenõrzõ részben
nyelvi tudásuk fontos szerepet játszott. 

Bár néhány csapat a nevezés ellenére, betegség miatt
nem tudott részt venni, a megjelent csapatok tagjai na-
gyon magas tudásszinttel, jól felkészülten érkeztek. Bizo-
nyítja ezt az is, hogy a poszterek, amelyeket elõzetesen
készítettek el, és hoztak magukkal, igen kreatívak és már-
már mûvészi színvonalon álltak.

Abban a feladatban, amelyben a színpadon mutattak
be egy, a világvárossal kapcsolatos személyt, vagy törté-
nelmi eseményt, - bebizonyították, hogy igen jó szinten

beszélik az angol nyelvet, és a színpadon is ügyesen sze-
repelnek. 

A zsûri tagjai: Kiss Ernõné, Luke Skeen, Koronczi Klá-
ra, és Kerényi Dávid voltak. Döntésük szerint a versenyt a
Zsigmond Király Általános Iskola csapata nyerte Pásztó-
ról. A gyõztes csapat tagjai: Szarvas Bianka, Maros Dóra,
Fekete Fanni, Racskó Ádám. Felkészítõ tanáruk: Tóth
Gáborné. A második helyen az Uzoni Péter Gimnázium
és Általános Iskola diákjai végeztek. A csapat tagjai:
Gyetvai Emili, Németh Bence, Plagány Petra, és Szerémy
Erik. Felkészítõ tanáruk Budavári Tamás. A harmadik he-
lyezett csapat a SÁI Kodály Zoltán Tagiskolájából érkezett.
Tagjai voltak: Hábel Nóra, Kiss Bence, Laczka Ádám, és
Mag Norbert. Felkészítõ tanáruk Gulyásné Teréki Anikó.

A nyerteseknek gratulálunk, és jövõre is szeretettel vár-
juk Nógrád megye általános iskolás diákjait az angol nyel-
vû megyei civilizációs vetélkedõn a Bolyaiban.

Angol nyelvû civilizációs vetélkedõ a Bolyaiban
Ki tud többet New York-ról?

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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Immáron tizenkettedik al-
kalommal került megrendezés-
re a kéttanítási nyelvû középis-
kolák egyik legrangosabb ver-
senye, az Országos Célnyelvi
Civilizációs Verseny. Iskolánk,
mint az elmúlt tíz évben min-
den alkalommal, részt vett a
megmérettetésen. Az ország
szinte minden szegletébõl ér-
keztek versenyzõk és tizenhá-
rom csapat küzdött a végsõ
gyõzelemért. Iskolánk végzõs
tanulói, Oravecz Ákos, Tamás

Gergely, Tóth Péter és Rónay Máté, idõt és fáradtságot
nem kímélve, nagy lelkesedéssel készültek, és végül a gyõ-
zelemtõl „megrészegülve” vehették át az elsõ helyezett-
nek járó kupát, vándorserleget és oklevelet.

A versenyt megelõzõ közel két hónap a felkészülés és
fáradtságos munka jegyében telt.  A fiúk szakirodalmat,
internetes forrásokat és filmeket tanulmányoztak, gyara-
pították ismereteiket a verseny témájául választott 1940-es
évek legfontosabb és jellemzõ történelmi, kulturális és
sport eseményeirõl. Mindezt iskolán kívül, legnagyobb-
részt otthon, önállóan végezték. Mivel a verseny több
részbõl és elõzetes feladatokból állt, így mihamarabb el
kellett kezdeni az ezekre való felkészülést. A pontok legna-
gyobb hányadát, kétharmad részt jelentettek az elõzetes
feladatok. Egy poszter készítése, melynek elsõsorban a
második elõzetes feladatra kellett felhívnia a figyelmet,

mely egy korabeli témát feldolgozó színi elõadás megren-
dezése volt. A fiúkkal azonnal munkához láttunk, és az el-
sõ néhány alkalom a témaválasztással és ötleteléssel zaj-
lott. A színi elõadás kritériumait figyelembe véve, egy
komplex történetet kellett megjelenítenünk öt percben. A
feladat elsõ hallásra sem tûnik könnyûnek, mindenesetre
ez lelkesedésünket nem törte meg és a közös munka jó
hangulatban, sok nevetéssel, viccelõdéssel telt. Végül té-
mául az elsõ atombomba ledobását választottuk egy kocs-
majelenetbe ágyazva, négy ember négyféle karakterének,
sorsának, véleményének megjelenítésével.

Az elsõ lépés a szövegkönyv megírása volt, ami szin-
tén idõigényes feladatnak bizonyult. Ezután a próbák
következtek, melyek alkalmával már több mindenre fi-
gyeltek a fiúk. Elsõsorban koncentrálniuk kellett a szö-
veg pontosságára, nyelvi helyességére és a kiejtésre,
mindezekkel párhuzamosan a színpadi játékra és ka-
rakterük megformálására. Természetesen voltak ne-
hézségek az elsõ néhány próbán, majd a fiúk teljesen
feloldódtak, lazán, magabiztosan mozogva a színpadon
formálták meg saját karakterüket. Két hónap fáradtsá-
gos munka eredményeként elkészült az öt perces dara-
bunk, mely egy lelkiismeret furdalással küzdõ ameri-
kai katona történetét dolgozza fel. A négy szereplõ a
„SnottyMule” nevû Londoni Pub-ban találkozik, majd
vitába keverednek és elszabadulnak az indulatok. Az
akciódús, izgalmas történet vége öngyilkossággal zá-
rulna, ha az amerikai katona barátja, egy skót katona-
tiszt ezt meg nem akadályozná. Történetünk kerek
egésszé forrta ki magát a versenyt megelõzõ hétvégére,

Újabb bolyais gyõzelem született
az Országos Célnyelvi Civilizációs Versenyen

Hegedûs Krisztián
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így magabiztosan, bár nagy izgalommal indultunk Bu-
dapestre, hogy harmadik alkalommal is elhódítsuk a
verseny gyõztes csapatának járó vándorserleget. Utunk
közel sem zajlott felhõtlenül, a budapesti dugó, majd
egy elvétett kanyar nehezítette megérkezésünket a

megmérettetés helyszínére, ahová utolsóként érke-
zünk, de az elsõ helyezéssel távoztunk.

A továbbiakban Oravecz Ákos, gyõztes csapatunk
egyik tagja számol be a versenyen szerzett élményeirõl és
tapasztalatairól…

A versenyre 2016. április
2-án került sor Budapesten, a
Budai Gimnáziumban. Már
korán reggel elindultunk,
hogy minél elõbb elfoglalhas-
suk helyünket a versenyzõ
csapatok között. Jó hangulat-
ban, magabiztosan vártuk a
feladatokat, amelyek közül
elsõnek egy tesztet kellett ki-
töltenünk. A kérdések fõleg a
második világháborúra kon-
centrálódtak. Ezt követte a
hallás utáni szövegértés,

mely nem jelentett nagy kihívást, hiszen iskolánkban
jól használható, magas szintû nyelvtudásra tettünk
szert az évek során.

A verseny második részében következtek a színi
elõadások. Nem minden csapat készült színdarabbal,
de kétség nem fér hozzá, hogy az ilyen elõadások arat-
ták a legnagyobb sikert. Darabunkat Hegedûs Krisztián
tanár úr rendezte és az utolsó percig az adott körülmé-
nyekhez finomította. Kulcsfontosságú volt ez a verseny
kimenetelének szempontjából, hiszen a zsûrinek min-
den szereplõt megfelelõ szögbõl kellett látnia. Minden
mozzanatot a láthatósághoz és jól hallhatósághoz iga-
zítottunk.

Feszült izgalommal vártuk a többi diák produkció-
ját, hiszen semmiféle ismeretünk nem volt arról, hogy

mivel is készültek e napra. Az elõadások öt-öt percig
tartottak egy véletlenszerû sorrend alapján. Csapatunk
a tizenkettedik helyet kapta így lehetõségünk volt vé-
gignézni majdnem az összes csapat produkcióját. A té-

Oravecz Ákos
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mák sokszínûséget mutattak. Legtöbben a háborút he-
lyezték elõadásuk középpontjába különbözõ karakte-
reket megformálva, de volt olyan is, aki Walt Disney
munkásságát dolgozta fel. Hosszas várakozás után elér-
kezett a mi idõnk. Büszkén elmondhatom, hogy a szín-
darab talán akkori elõadása sikerült a legjobban. Érez-
hetõ volt, hogy az iskola tanáraiból és diákjaiból álló
zsûrinek is tetszett elõadásunk. A meghajlást követõen
a zsûri tanárai kérdéseket tettek fel a témánkkal kap-
csolatban. Minden kérdésre sikeresen válaszoltunk, így
emelt fõvel távoztunk és foglaltunk helyet a csapat szá-
mára kijelölt asztalnál.

Az eredményhirdetést kétórányi várakozás elõzte
meg. Az izgalom egyre nõtt bennünk, ahogy köze-
ledtünk a dobogós helyezések felé. Legnagyobb örö-

münkre a zsûri a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázi-
um csapatának ítélte az elsõ helyet. Büszkén átve-
hettük az iskola által immáron harmadszorra meg-
nyert vándorserleget. A gyõzelem természetesen
nemcsak a mi, hanem a felkészítõnk, Hegedûs
Krisztián tanár úr és angoltanárunk Szabóné Básti
Csilla tanárnõ érdeme is.

A verseny végeztével csapatunk örömmel és büsz-
keséggel telve tért haza Salgótarjánba. A gyõzelemmel
a jövõ évi verseny rendezésének jogát is elnyertük, így
a következõ Országos Civilizációs Verseny újra a Bo-
lyai János Gimnázium falai között kerül megrendezés-
re. Mindannyian örülünk, hogy részesei lehettünk vég-
zõs évünkben ennek a nagyszerû eseménynek és sok
sikert kívánunk a leendõ versenyzõknek.
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Mint minden évben, most is útjára indult az angliai kis
városba, Barnstaple-be 40, két tanítási nyelvû képzésben
résztvevõ diák és 5 tanár a Salgótarjáni Bolyai János Gim-
náziumból. Buszunk augusztus 28-án délután 5 órakor
gördült ki a Tesco parkolójából, és mi még mit sem sejtet-

tünk arról, hogy mennyi új, felejthetetlen élménnyel té-
rünk haza. Az utazásunk célja az volt, hogy miközben
megtekintjük a helyi látványosságokat, játékosan fejlesz-
szük angoltudásunkat és magabiztosabban használjuk
meglévõ ismereteinket. 

A 29 órán át tartó utazás enyhén kényelmetlen volt, de
minden egyes közös élmény még közelebb hozta „kis”
csoportunkat. Az elsõ éjszakát még a buszon, majd útban
Anglia felé a második éjszakát a franciaországi Calais-ban
töltöttük.

A monoton utazást városnézéssel színesítettük. Elsõ
megállónk a belga fõváros, Brüsszel volt. A város pezsgé-
se mindenkit magával ragadott és természetesen megkós-
toltuk a helyi gofri különlegességet. A tranzitszállás elha-
gyása után kompra szálltunk a La Manche csatorna felett.
A 2 órás utazás végén a végtelen óceán horizontjában fel-
sejlettek a Doveri fehér sziklák és mindenki tudta, hogy
megérkeztünk. Az elsõ szembetûnõ különbség a másik
oldalon való közlekedés volt, de az egy órás idõeltolódás is

Angliai tanulmányi út 2015

Harazin Regina és Erdõsi Esztella 9.c
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megzavart bennünket. Következõ megállónk Salisbury
volt, ahol a hangulatos utcákat járva megkezdtük a szuve-
nírek vásárlását. 

A buszon nyugtalanságunk és álmatlanságunk fõ
okozója a családoknál való elszállásolás volt. Vasárnap,
megérkezésünkkor azonban kiderült, hogy elsõ félel-
münk alaptalannak bizonyult. Minden család barátsá-
gosan fogadott minket és odafigyelt ránk ottlétünk alatt.
Mindennap angol reggelivel búcsúztattak és meleg va-
csorával vártak, a napközbeni étkezésünkrõl pedig
csomagolt ebéddel gondoskodtak. Estéinket közös ki-
rándulásokkal, beszélgetéssel, tv nézéssel vagy éppen
zenéléssel töltöttük. 

A családjaink támogatásával hat csodálatos napot töl-
töttünk Barnstaple-ben, mialatt délelõttönként a SOL
nyelviskolájában helyi angoltanárok vezetésével órákon
vettünk részt. Délutánonként pedig a környezõ városok-
ban tettünk kirándulást, melyekrõl száz és száz csodálatos
fénykép készült.

Hétfõn Barnstaple hangulatos utcáit jártuk körbe egy
helyi idegenvezetõvel, aki bevezetett minket a város múlt-
jának rejtelmeibe. Az elsõ nyelvórákon is túlestünk, ahol a
szóbeliségen volt a hangsúly. Tanáraink csoport munkák-
kal, szerepjátékokkal és prezentációkkal tették izgalma-
sabbá a nyelvtanulást. Az idõjárás angol szemmel nézve
kellemes volt, de számunkra hûvösnek bizonyult. 
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Kedden a közeli óceán parti strand és kikötõ városok-
ba, Woolacombe-ba és Ilfracombe - ba tettünk kirándu-
lást. A városokat idegenvezetõ segítségével fedeztük fel.
Ilfracombe - ban megtekintettük a kikötõt és az ott találha-
tó Verity szobrot, mely eléggé megosztó látványosságnak
bizonyult. Szabadidõnk eltöltésére a woolacombe-i stran-
don került sor. A víz kellemes volt, de sajnos idõ hiányá-
ban nem mindenki mártózhatott meg. Az óceán lélegzet-
elállító volt, az azt körül ölelõ sziklák látványával együtt. 

A szerdai napon szintén az óceán partra látogattunk el,
Lynton és Lynmouth városokba. A lyntoni sziklák kanyar-
gós ösvényérõl megcsodáltuk a végtelen óceánt és hegyi
kecskékkel is találkoztunk. A túránk végén megérkeztünk
Lynmouth-ba ahol szabadidõnket vásárlással, kagylógyûj-
téssel és helyi ételek kipróbálásával töltöttük. A nap végén
felvonóval mentünk vissza a hegy tetejére, ahol a buszunk
már várt ránk.

Csütörtökön 2 órás utazás után végre megérkeztünk a
romantikus hangulatú történelmi városba, Exeterbe. Itt
körbejártuk a helyi katedrálist, mely 91 és fél méteres
hosszúságával Európában az egyik legnagyobb. Rövidke
szabadidõnkben megrohamoztuk a helybéli boltokat,
majd távozásunk elõtt megtekintettünk egy kisfilmet a vá-
ros múltjáról.

Az egész napos kirándulásra pénteken került sor
Tintagelbe, mely joggal vált mindenki kedvencévé. Ehhez
a városhoz kötõdik Artúr király legendája, melyet egy
fényjáték keretében ismertünk meg alaposabban a róla el-
nevezett csarnokban. Ezek után a romkastélyhoz tettünk
látogatást, ahonnét lenyûgözõ kilátás nyílt az óceánra és a
fehér sziklás partra. 

Szombaton a prezentációink bemutatására került sor.
Délelõtt, a felkészülés ideje alatt csoportokban kérdeztük
meg az utca emberét az általunk kiválasztott témával kap-
csolatos kérdésekrõl. A nap folyamán közösen készítettük
el bemutatónkat, melyet délután osztottunk meg egymás-

sal. Aztán búcsút vettünk tanárainktól és az iskolától,
majd fájó szívvel indultunk családjainkhoz az utolsó
Barnstaple-ben töltött éjszakánkra. 

Másnap kora reggel indultunk útnak Londonba, ahol
emlékezetes 2 napot töltöttünk. Látogatást tettünk a
Madam Tussaud's múzeumba, mely felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagított mindnyájunkat, hiszen élõben pózol-
hattunk kedvenceink viasz másával. Aztán jegyet váltot-
tunk a London Eyera, ahonnan madártávlatból tudtuk
megcsodálni a várost. A következõ nap még megtekintet-
tük a Buckingham Palotát, a Big Bent, a Westminster
Apátságot, Covent Gardent és egy városközponti parkban
pihentünk meg. A szabadidõnket vásárolgatva töltöttük a
belvárosban, majd a Trafalgar téren találkoztunk. London
sokszínûsége, nyüzsgése és hangzavara mindenkit lenyû-
gözött. A terek és utcák zsúfolásig tömve voltak utcai ze-
nészekkel, mûvészekkel, árusokkal és izgatott turistákkal.
Az ott töltött két nap is kevésnek bizonyult, hogy hozzá-
szokjunk, szívesen maradtunk volna még pár napot eb-
ben a teljesen új világban. 

Utunk során több helyi étel különlegességet is kipró-
báltunk, mint a fish&chips (hal sültkrumplival), cream
tea(eperlekváros sütemény tejes teával), valamint a cor-
nish pasty-t(hússal töltött tészta). Az itt fogyasztott ételek
ízletesek, de szokatlanok voltak, a magyar fûszerezés már
mindenkinek hiányzott. 

Haza utunk fárasztó és várakozásteljes volt, alig vártuk,
hogy beszámolhassunk családunknak és barátainknak az
itt szerzett élményekrõl, tapasztalatokról. Az Angliában
töltött szédületes 9 nap emléke végig kísér minket egész
gimnáziumi éveink során, mindezért hálával tartozunk
mind tanárainknak, iskolánknak és családjainknak.  Min-
den, amit láttunk és megtapasztaltunk örökre a miénk ma-
rad, de ami a látottaknál is fontosabb az a tudás és a közös
élmény kapcsa, ami minket még szorosabban összeköt.

Képek: Tóth András 9.c
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A Salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium minden évben
számos utazási lehetõséget kí-
nál diákjai számára. Ezek kö-
zül kiemelkedik a kétévente
megszervezésre kerülõ tízna-
pos tanulmányút, mely során a
Skót Felföld jellegzetességeit,
nevezetességeit járjuk be.

2015. szeptember 20-án 41
lelkes diák és 5 kísérõtanár vár-
ta, hogy az autóbusz kigördül-
jön a parkolóból és kezdetét ve-
gye az utazás.

Az elsõ úti célunk Brugge, Belgium középkori érze-
tû kisvárosa volt. A hangulatos, macskakõvel kirakott
utcákat a belga csokoládé semmi mással össze nem té-

veszthetõ aromája töltötte be. A hosszú nap után bol-
dogan foglaltuk el a tranzitszállásunkat a franciaorszá-
gi Dunkerque-ben.

Másnap kora reggel a hideg, szeles idõben már a
kompról csodáltuk a napfelkelte által ezerszínûre meg-
festett égboltot. Londonban, a város védjegyét jelentõ
nevezetességek mellett elhaladva értünk a Natural
History Museum lélegzetelállító épülete elé. A hatalmas
kapun áthaladva úgy éreztük, mintha egy idõgépbe
léptünk volna, ugyanis egy dinoszaurusz életnagyságú
csontvázával találtuk magunkat szemben. A természet-
tudományi és õslénytani kiállítások után a Science
Museum felé vettük az irányt, ahol a technika világába
kaptunk betekintést, interaktív feladatokkal megfûsze-
rezve. A londoniak számára remek kikapcsolódási lehe-
tõséget nyújtó Hyde Park után megtekintettük az Al-
bert Memorialt és káprázatos Royal Albert Hall-t. Az éj-

Skócia diákszemmel

Gregor Gréti Barbara
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szakát jellegzetes, téglával kirakott sorházakban töltöt-
tük.

Az angol oktatás egyik kulcsfontosságú városa,
Cambridge mindannyiunkra nagy hatással volt. A
hely nyugodt atmoszférája átjárta a csoportot, vala-
mint lelki szemeink elõtt önmagunkat a több száz
éves kollégiumok épületében cambridge-i diákokként
vizualizáltuk. A Cam folyó mentén sétálva a punting
nevû vízi sportot ûzõket figyelhettük meg, ami nagy-
ban meghatározza a tanulók életét. Ezután a nap után
egy modern hotel falai között hajthattuk nyugovóra
fejünket.

A York-i Katedrális monumentális épülete, a fara-
gott szobrocskák apró részletei, kidolgozottsága hoz-
zájárult a város pompás látványához. A díszes rózsa-
ablakok által megtört napfény milliónyi árnyalatban
vetült a lábunk elé. A régi és új tökéletes találkozása fi-
gyelhetõ meg a házak esetében: a felsõ rész érintetle-
nül adja vissza a régmúlt stílusát, míg az alsóbb szin-
teken modern boltok vannak berendezve. Ez a kettõs-
ség teljes utunkat végigkísérte. Délután Skócia felé
vettük az irányt, ahol már a családok vártak ránk a
régóta vágyott meleg vacsorával. Szerencsére átmene-
ti szállásadóink nagyon kedvesek voltak és sokunk-
nak alkalma nyílt a jellegzetes skót ételeket megkós-
tolni.

Reggel a Fekete Városba, Edinburgh-be indul-
tunk. A kastélyban megtekinthettük a koronázási
ékszereket, a Stone of Scone-t, a Mons Meg óriás-
ágyút, illetve gyönyörködtünk a csodálatos panorá-
mában. Feltehetõen az egyik legjobban várt prog-
ram a Whisky Heritage megtekintése következett,
ahol több száz különbözõ whiskyt láthattunk. A
múzeumban az ital készítésének fortélyaiba nyer-
tünk betekintést, valamint az egyes régiók jellegze-
tes esszenciájának elképzelését illatosított kártyák
segítették.

Szombaton a Felföld felfedezésére került a sor.
Atholl grófjának hófehér szellemkastélya, a Blair
Castle, az elõtte elterülõ igényesen karbantartott ha-
talmas park mindenki tetszését elnyerte. Délután a hí-
res Loch Ness mellett haladva fáradhatatlanul pász-
táztuk a tó vizét Nessy után kutatva, ám nem jártunk
sikerrel. A múzeum bemutatói után még több kérdés
merült fel bennünk, a rejtélyes szörnnyel kapcsolat-
ban. A kanyargós hazaúton Glencoe völgyének sziklái
óriásként magasodtak fölénk. A kanyargós úton leg-

jobb barátunknak a Daedalon bizonyult, amit „dr.”
Hegedûs Krisztián tanár úr ideiglenes patikájából sze-
rezhettünk be, melynek hatására kellemesen bódult
állapotba kerültünk, így a csoport beceneve hamaro-
san a Walking Dead-re változott.

A golf városában, St. Andrews-ban lehetõség nyílt
a reggeli fényben úszó Északi-tenger partján sétálni.
Utunk Dundee-ba vezetett, ahol Scott kapitány hajójá-
nak, a Discovery-nek, a fedélzetén sétálhattunk. A
Felföld kapujában elhelyezkedõ Stirling kastélynak
központi szerepe volt a skót történelemben, így falai
közt sétálva járt át minket a múlt szelleme.

A Rosslyn Kápolna bámulatos faragásaival és az
Alnwick Kastély a legnépszerûbb programok közé
tartozott. Utóbbi a Harry Potter-filmek, azon belül is a
híres seprûjelenetek helyszínéül szolgált. Majd
Newcastle kikötõjében egy felejthetetlen kaland vette
kezdetét.

Az eddigi tanulmányutakkal ellentétben, idén egy
új programmal is kedveskedtek nekünk: az éjszakát
egy 11 emeletes hajón tölthettük! A hálókabinok szû-
kös méretét nagymértékben kompenzálta a hajó fe-
délzetén rendelkezésünkre álló szórakozási lehetõsé-
gek tömkelege. Moziterem, élõzene, illetve a semmi
mással nem pótolható csillagos égbolt varázsa az ar-
cunkat csípõ hûvös tengeri széllel ötvözve. Ezen felül
a lelkesedésünket még inkább fokozta az ínyencsé-
gektõl roskadozó asztalok végeláthatatlan sora és a
választék széles skálája (sushi, tengeri herkentyûk),
hiszen svédasztalos vacsorában és reggeliben volt ré-
szünk.

A hosszú és tartalmas éjszaka után a hajó Amsz-
terdamban, Észak Velencéjében kötött ki. Üvegtetõs
hajókban az utcák közti csatornákon haladva megte-
kintettük a város fõbb látványosságait. A nap többi ré-
sze kellemes tempójú városnézéssel telt. A biciklisek,
a speciális összetételû sütemények, illetve a Vörös
Lámpás Negyed kirakatainak „próbababái”, akik el-
hanyagolható mennyiségû ruhanemût mutatnak be,
igencsak hozzájárulnak a jellegzetes hangulat kialakí-
tásához.

Életre szóló élményekkel feltöltõdve, szuvenírrel
teli bõröndökkel, valamint több száz gondosan beállí-
tott és szerkesztett fotóval a fényképezõgépeinkben
kezdtük meg az utazást hazafelé. 

Határozottan állíthatom, hogy ezt a tartalmasan és
izgalmasan telt tíz napot sosem fogjuk elfelejteni!
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Az Emberi Erõforrás Tá-
mogatáskezelõ nyertes pá-
lyázatának köszönhetõen a
Salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium 7. d osztálya a
„Határtalanul” nevû prog-
ram keretében 2016 márciu-
sában négy napos izgalmas
erdélyi tanulmányúton ve-

hetett részt.
A program alapvetõ célja a külhoni magyarsággal

kapcsolatos ismeretek bõvítése, a hazai és külhoni
magyarlakta területeken a tehetségek segítése, a ha-
tárainkon túl élõ magyar közösségek megismerése
és a kapcsolatok erõsítése. 

Erdély az utóbbi évtizedben óriási változásokon esett
át. Az Európai Unióhoz 2007-ben csatlakozott Románia
jól érzékelhetõ gazdasági fejlõdést mutat: egyre több kül-
földi cég telepedik le, országszerte gõzerõvel folynak az
építkezések, szépülnek a városközpontok, látványosan

föllendült a kereskedelem, szinte mindenütt bõvül a turiz-
mus. A növekedés az emberek életében is látható javulást
hozott. Ugyanakkor felismerhetõ, hogy itt is feltartóztat-
hatatlan a globalizáció, a rejtett feszültségeket hordozó
multikulturalizmus. A csökkenõ születésszám, a fiatalok
kivándorlása, a vegyes házasságokban születõ gyermekek
nemzeti identitásának elvesztése, a nemzetiségek önálló
kultúrájának elhalványulása, a hagyományos életmód föl-
adása, a korábbi népszokásoktól való eltávolodás, bizo-
nyos emberi értékek elvesztése súlyos csapást mér az er-
délyi magyarság számára. A népképviseletek közötti
egyezség hiánya és a választásokon szükséges markáns
érdekérvényesítés hibái miatt a magyar pártok éppen a fi-
atalabbak közül veszítenek értékes szavazatokat. Ennek
negatív hatásai itt is megmutatkoznak, akár a legkisebb te-
lepülések hétköznapjaiban is. Sok helyütt egyre fontosab-
bá válnak a kereskedelem és a nyereségtermelés szem-
pontjai. Úgy tûnik, az emlékeinkben élõ eredeti, érintetlen
erdélyi szépség ma már csak a legszegényebb környéke-
ken lelhetõ föl, ahol nem jutott pénz az esztelen moderni-
zálásra, a gyökértelen újításokra. Mégis tiszteletre méltó,
hogy Trianon után közel 100 évvel ma is õrzik néphagyo-
mányainkat, a magyarok tökéletesen értik egymást az
1500 km hosszú Kárpátok mentén, Nagyváradon és Ko-
lozsváron épp úgy, ahogy a felvidéki Rimaszombaton, a

NEM ÚGY VAN MOST MINT VOLT RÉGEN... –
„HATÁRTALANUL” ERDÉLYBEN

Gedeon Hajnalka

A temesvári vár falai és az 1989-es romániai forradalom kiindulási pontja, a református templom 
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kárpátaljai Ungváron és a legapróbb gyimesi falvakban is.
Felnõtt és gyerek számára döbbenetes élmény megta-
pasztalni az együvé tartozást akkor is, ha Ceaucescu ide-
jén mindent megtettek a nemzeti közösségek szétrombo-
lásáért, a rendszerváltások viharaiban és a piacgazdaság
elõretörésével tovább szóródott, fogyott a nemzetünk. Az
anyaország örök kötelessége ápolni az élõ és leendõ kap-
csolatokat az elszakított területek magyarságával.

Az út, jelentõs erdélyi városokon és kulturális vagy ter-
mészeti értékek alapján kimagasló településeken át vezet-
te a bolyaisokat. Eljutottak a Bánság központjába, a rend-
kívüli módon megújuló, etnikailag tarka Temesvárra.  A
város Románia harmadik legnépesebb, kulturálisan sok-
színû települése. A hetedikeseknek az elragadó temesvári
idegenvezetõ, Darida Koppány történelemtanár mutatta
be a Hunyadiak birtokán felvirágzó város nagyhírû hely-
színeit. Jártak a középkori várban és a  több száz éves mû-
emléképületeirõl nevezetes városközpontban.   

A diákok Déván meglátogatták a Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes által mûködtetett Szent Ferenc Alapítvány
kolostorát, ahol átnyújtották a gimnázium könyvadomá-
nyait és saját ajándékaikat, ismerkedtek intézmény min-

dennapjaival, és találkozhattak az ott lakó gyerekekkel is. 
Este a tizenkét kõmûves legendás, felújított dévai várá-

nál folytatódott az emlékezés. 
A helyi ízeket a szálláshelyen, a magyarlakta

Csernakeresztúron kóstolhatták meg a bolyaisok.
A kirándulás második napja a látványosan újjáépített

gótikus vár, Vajdahunyad varázslatos helyszínén folytató-
dott.

Vajdahunyad Erdély legszebb középkori vára
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Gyulafehérvár fehér mészkõbõl épült római kori fal-
maradványairól kapta a nevét. Az erdélyi püspökséget
Szent István király alapította a XI. században.  A háromha-
jós Szent Mihály székesegyházat az erdélyi román, góti-
kus és reneszánsz stílusokat sikeresen ötvözve építették.
Legméltóságteljesebb részlete az északi részhez tartozó
XVI. századi gyönyörû reneszánsz Lászai-kápolna. 

Marosvásárhely Székelyföld mûvelõdési, ipari, keres-
kedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja, az
egykori Magyar Autonóm Tartomány, ma Maros megye
székhelye. Erdély 6. legnagyobb települése, híres magya-
rok szülõvárosa és végsõ nyughelye. Itt él a legtöbb ma-
gyar; több mint Kolozsvárott, közel hatvan-ezren. Kiemel-
kedõ látnivalói a Rózsák tere, a katolikus, református és
ortodox templom, a Vár és a nagyhírû reprezentatív sze-
cessziós Kultúrpalota. 

A marosvásárhelyi és a salgótarjáni Bolyai hosszú évek
óta testvérkapcsolatot ápol. A salgótarjániak megkoszo-

rúzták Bolyai Farkas és Bolyai János szobrát, meglátogat-
ták testvériskolájukat, a vásárhelyi magyar tannyelvû Bo-
lyai Farkas Líceumot, ahol vendégül látták a tarjáni diáko-
kat és bemutatták a városban található Teleki - Bolyai Té-
kát, az elmúlt századok európai könyvkultúrájának egyik
leggazdagabb erdélyi gyûjtõhelyét.

A harmadik nap útja legelõször Tordára vezetett. A re-
formátus parókián található Petõfi szobornál az iskola
nemzeti szalagja jelzi az emlékezést. Az egykor Tordán
mûködõ sóbánya ma közkedvelt kiállítóhely, a gyerekek
kedvenc programja volt. A rómaiak idejétõl 1932-ig üze-
melt bányában még ma is annyi só van, amennyi a Föld
összes lakosának 100 évig elegendõ lenne. Legmélyebb
terme több mint 112 m-re van a felszíntõl, ahová falépcsõ-
kön vagy liften is leereszkedhetünk. A klimatikus gyógy-
helyként üzemelõ sóbányászati múzeum vonzó helyszín:
a mélyben a turisták különbözõ aktív mozgás közül vá-
laszthatnak: minigolfpályák, bowlingpályák, játszótér, és
óriáskerék is mûködik. A Terézia-tárna sós tavában csó-
nakázni is lehet. A felszállást 7 személyes pompás panorá-
malift segíti.

A kiránduló osztály rövid pihenõn láthatta a mészkõ
karsztosodása révén a belsõ üregek beszakadásával és
mélyülésével kialakult legendás Tordai-hasadékot is.  

„Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a Szamosnál,
hol minden piros, fehér, zöldben jár!” – mondja az operett
dal. A város sugárzó szépsége ma is érezhetõ, bár az újabb
építészeti korok sajnos sokat rontottak a városképen. Ko-
lozsvár Erdély történelmi, kulturális központja és legjelen-
tõsebb városa, Bukarest után Románia második legnépe-

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és a Lászai-kápolna
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sebb városa, Kolozs megye székhelye. Az osztály körüljár-
ta a gótikus Szent Mihály templomot, Fadrusz János váro-
si és nemzeti szimbólumként ismert Mátyás király emlék-
mûvét, és az eredeti állapotban megõrzött Hunyadi Má-
tyás szülõházat, ami ma Erdély leghíresebb Mûvészeti és
Design Egyeteme.

Az éjjeli szállás a csodaszép Kalotaszentkirály vendég-
fogadóiban volt. A házigazda Vincze Kecskés István be-
mutatta Kalotaszeg vidékének népi hagyományait, a falu
eredeti berendezésû tájházát és a XIII. századi középkori
eredetû református templomot. 

A negyedik napon a magyar kulturális örökség
egyik legfontosabb helyszíne, Körösfõ felé indult a
csapat. A falu négy fiatornyos református templomá-
ban legszebbek a festett virágos reneszánsz fameny-
nyezetek, a piros írásos varrottasokkal gazdagon dí-
szített padok, a szószék és az úrvacsora kiszolgáltatá-
sára rendelt úrasztala. A falu fõutcája igazi kirakodó-
vásár, ahol a jó szemû látogató megtalálja az Erdély-
szerte faragott, hímzett, korongozott értékes népmû-
vészeti tárgyakat, de sajnos elõfordulnak kevésbé ér-
tékes, talmi áruk is.

Fadrusz János: Mátyás király szobra Kolozsvári mûvészeti egyetemisták performansza

Körösfõi 
református templom
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Az utolsó megálló Bihar megye székhelyén, Nagyvára-
don volt. A Partium és a Körös vidék megyei jogú városa a

Sebes-Körös partján terül el, melynek egyik legszebb lát-
nivalója a Szent László király által alapított legnagyobb
magyar barokk székesegyház. Várad sokszínû szépsége a
központ felé vezetõ hangulatos sétán bontakozott ki. A
középkori vár archaikus tömegei, a barokk utcák emlékei,
a '48-as szabadságharc emlékezetes helyszínei, a moder-
nizálódó város szecessziós házai, az irodalmi kávéházak
hírességei, a színház, a paloták sora felejthetetlenné teszik
a várost. 

Erdély mindannyiunk számára olyan hely, ahol a sok-
féleség, a vendéglátók kedvessége, a látnivalók végtelen le-
hetõségei mindig visszavárják a turistákat, hogy soha ne
felejtsük el: összetartozunk.

Salgótarján, 2016. március

A Királyhágóról visszatekintve búcsúzott az osztály Erdélytõl
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Szédületes találkozó hely-
színe volt a Szigetköz fõvárosa,
Mosonmagyaróvár. Nekünk, a
10-es fõút felõl érkezõknek
nem kellett sokáig keresgélni a
tanárok óvári szállásának hely-
színét, a Nimród Hotel és Étter-
met. A kb. 31 ezer lakosú vá-
rosba behajtva rögtön szembe-
tûnt. Szemben vele egy nagy
TESCO bevásárlóközpont. Mo-
dern, tiszta, ízléses szobák, tá-
gas, sokféle ízletes ételt kínáló
étterem. Innen a belváros gya-

logosan is néhány perc alatt elérhetõ. Szobáink gyors el-
foglalása után ezt is tettük. A diákok pedig a Gulyás Lajos
Városi Kollégiumban hajthatták le – ha akarták – a fejüket
a napi programok után. 

A belvárosban lévõ árkádos bejáratú régi megyeháza
épületnél – amely Trianon óta városházaként funkcionál
– találkozhattak újra az ünnepi díszbe öltözött küldöttsé-
gek. Már az épületbe való belépéskor igen barátságos fo-
gadtatásban volt részünk. Házigazdánk, a mosonmagya-
róvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Köz-
gazdasági Szakközépiskola elsõs kisdiákjai álltak sorfalat a
díszterembe menet a lépcsõkön. Õszinte, ártatlan moso-
lyuk megadta a megnyitó ünnepség alaphangját. Kocsis
Zoltán, a mosonmagyaróvári Bolyai igazgatója köszöntöt-
te a kárpátaljai Aknaszlatina, Budapest XIII. kerület, Kecs-
kemét, az erdélyi Marosvásárhely, Ócsa, Salgótarján,
Szombathely és a vajdasági Zenta igazgatóit és iskoláinak
küldöttségeit. Beszédében hangsúlyozta: a Bolyaiak nevét
viselni nemcsak büszkeség, de felelõsség is. Dr. Iváncsics
János alpolgármester megköszönte, hogy ez a találkozó is
hozzájárul a város életének színesítéséhez. Bolyai János
rövid méltatása után megállapította: nem csoda, hogy
ennyi középiskola viseli a nevét. Az igazgatók nevében
Károly Frigyes szombathelyi igazgató köszönte meg a ba-
ráti, üdvözlõ szavakat. Saját korában a két Bolyai minden
nehézség ellenére is tette a dolgát. Ez az egyik dolog, ami

a Bolyai-szellemiség közös magja. Ezt kell tenni manap-
ság nekünk is minden nehézség ellenére.

A díszterem falairól reformkori nagyjaink mellett I. Fe-
renc József és felesége, Erzsébet királyné nézett le ránk.
Csak elsõ pillantásra tûnik ez furcsának. Aki a város törté-
netébe belepillant egy kicsit, már nem csodálkozik ezen.
A mai város Moson és Magyaróvár településbõl egyesült
1939-ben. Az óvári rész a Habsburgok uradalma és min-
tavároskája volt, mégpedig az uralkodócsalád katonai ágá-
nak. Itt élt 1921 és 1936 között, „félretétele” után Habsburg
Frigyes fõherceg feleségével, Croy Izabellával. Az 1777-
ben épült Szent Gotthárd Plébániatemplom alatt alakítot-
tak ki egy családi kriptát, mindketten itt vannak eltemetve.
A kicsit misztikus hely turisták által is látogatható. A vá-
rosban elhelyezett népszerû ülõszobor pedig szintén az õ
emlékét õrzi. Ezek után már jobban érthetõek a Habs-
burg-portrék a városházán.

Majd a megnyitón a vendéglátó diákok ünnepi mûsora
következett a magyarságról, az anyanyelvrõl, a szûkebb
hazáról. Csodálatosan nosztalgikus hangulatot árasztott a
fuvola és a gordonka kettõse. A versmondások közül ki-
emelkedett Babits Mihály Hazám címû verse: […] „és
akármit ír a kard a rögre, / lankád mellõl el ne bocsásd

Nimród, bolyaisok, szédület, vagy amit akartok
A Bolyai nevet viselõ Kárpát-medencei középiskolák XV. találkozója

2016. április 7-9.

Sóvári László

A lányok szellemi akcióban
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bérced: / ha hazád volt, az marad örökre…” A trianoni
diktátum következtében Moson vármegye kétharmadát
Ausztriához csatolták. A második világháborút lezáró dik-
tátum pedig még Csehszlovákiához csatolt három falut,
Oroszvárt, Horvátjárfalut és Dunacsunt.

Érdemes volna belesni a városházával szomszédos
Cselley-házba is – mondták vendéglátóink, de most ez –
úgy tûnik – nem fér bele a városnézõ programba. Itt talál-
ható az író, Gyurkovics Tibor hagyatéka és nagybátyjának
legátfogóbb 19-20. századi mûvészeti gyûjteménye.

Minden eddigi bolyais találkozó rengeteg lehetõséget
nyújtott úgy a diákok, mint a tanárok számára. Egyik
ilyen lehetõség egymás településeinek, a település történe-
tének bepillantó felfedezése. Idegenvezetõnk a városnézõ
sétán dr. Kocsis Sándor volt mûszaki igazgató, egyetemi
docens, a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület elnöke

volt, aki nem mellékesen a Bolyai igazgatójának édesapja.
Rengeteget tud a városról, épületeirõl, szobrairól, mûemlé-
keirõl. És olyan elõadó, aki nagy tudásával és intellektuá-
lis, fanyar humorával hosszú ideig ébren tudja tartani a fi-
gyelmet. Leginkább a város ipari múltját és jelenét, illetve
az egyetemi oktatást szolgáló várat szerette volna bemu-
tatni nekünk.

Ez nem kezdõdhetett mással, mint a nagy múltú, de
máig is mûködõ Kühne Mezõgazdasági Gépgyárral.
Rendkívül érdekes a gyár 19. századi felfutásának tör-
ténete. A mai gyár elõdje – tudhattuk meg Sándor bá-
csitól – egy 25 fõt foglalkoztató 1857-ben létrehozott
manufakturális kisüzem volt, amely mezõgazdasági
gépek (ekék, boronák, kapálógépek, kukoricamorzso-
lók) elõállításával foglalkozott. A gyár névadója, a 23
éves Kühne Ede, aki tervezõ gyakornokként 1862-ben
érkezett a Pabst-Krauss féle mosoni mûhelybe, ritka
ügyességgel néhány év alatt megszerezte az üzem ki-
zárólagos tulajdonjogát. Ebben persze szerepet játszott

házassága is: 1868-ban feleségül vette Winter Károly,
mosoni gabonakereskedõ és földbirtokos leányát. A há-
zasság révén gyára anyagilag rendkívül megerõsödött.
Persze az újításai és üzleti felismerései, megérzései nél-
kül nem futhatott volna be nagy karriert a mezõgazda-
sági gépgyár. Az 1865-ben kiadott színes (!) prospektu-
saiban már szerepelt a háromsoros vetõeke, a négyso-
ros mosoni dobvetõgép, különbözõ sorvetõgépek és a
saját rendszerû kanalas vetõgép. Nem véletlen a vetõ-
gépek uralma. A hazai viszonyokat ekkor még kívülrõl
szemlélõ ifjú ugyanis felismerte, hogy a magyar mezõ-
gazdasági gépgyártás csak akkor lehet versenyképes a
külfölddel, ha egy-egy géptípus tömeges elõállítására
rendezkedik be. Hát így kezdõdött! Napjainkban pedig
a legnagyobb magyar buszgyár épül a Kühnében.

Ezután városnézõ kisvonattal a város ipartelepére me-
gyünk. Ez volt a Monarchia elsõ „ipari parkja”. Az elsõ ko-
moly ipari létesítmény 1909-ben indította be itt a termelé-
sét: a Monarchia legnagyobb salétromos lõszergyára, a
mai MOFÉM Rt. elõdje. A gyár körül kialakult városrész a
MOFÉM-telep.

1934-ben telepedett le az ipartelepen a mai MOTIM
Kádkõ Kft. elõdje, a timföldgyár. Ez ma Gyurcsány Ferenc
birodalma.

Az 1923-ban alapított és 1990-ig mûködõ Kötöttáru-
gyár is jelentõs foglalkoztatója volt a városnak. Ma lerom-
lott állapotú ipartörténelmi emlék. És nincs lehangolóbb
látvány, mint egy elhagyott, pusztuló gyártelep. Mi tudjuk
ezt Salgótarjánban.

A Konzervgyárban gyártják ma az óvári sajtot. Jelentõs
volt még a Mûanyag-feldolgozó és Kefeipari Vállalat. Töb-
bek között fogkefét, keljfeljancsit és pingponglabdát gyár-
tott.

Megnézhettük az ipartelep felújított „olasz kápolnáját”
is. Itt egy magyaróvári lokálpatrióta, nyugdíjas történelem-
tanár tartotta az idegenvezetést. 1914-1918 között 15000
hadifogoly dolgozott az ipartelepen. Elõször szerbek,
majd Isonzó és Doberdó után kerültek ide olaszok. Vörös-
fenyõbõl õk építették a milánói dómot idézõen. Az oltárt
ahhoz hasonlóan cseresznyefából faragták. 1929-ben
Grõsz József, mint gyõri lelkész szentelte fel. Ma a piaris-
ta rend tartja rendben. Egy kis fa ékszerdoboz, gyönyörû
mementója egy szörnyû kornak, az elsõ világháború ha-
difogolyéletének.

Az ipartelep szomorú nevezetessége az 1956-os ször-
nyû, brutális sortûz áldozatainak jelképes temetõje. A
Gyásztéren tisztelgésül felállított kopjafák sorát egy meg-

Csapatunk jelmezben a gálamûsor után
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rázó, háromalakos emlékmû zárja le: Rieger Tibor 1991-
ben készített Jézus levétele a keresztrõl, amelynek közszá-
jon forgó alternatív címe: Golgota. Az 1956. október 26-án
az ÁVH határõrlaktanya elé vonuló tüntetõket két sortûz
és kézigránátok fogadták. A halálos áldozatok közül neve-
síteni félszázat sikerült.

A találkozókon szokásos gálaest a Flesch Károly
Kulturális Központban került megrendezésre. Kreatí-
vabbnál kreatívabb színpadi jeleneteket és kisfilmeket
láttunk. Itt hirdették ki a diákcsapatok versenyének
eredményeit:

Matematika feladatmegoldó: 1. Zenta, 2. Ócsa, 3.
Kecskemét – Marosvásárhely – Szombathely; Kisfilm: 1.
Aknaszlatina, 2. Budapest, 3. Mosonmagyaróvár; Sport: 1.

Salgótarján, 2. Budapest, 3. Ócsa; Helytörténeti kincskere-
sõ: 1. Ócsa, 2. Kecskemét, 3. Marosvásárhely

Az összesített verseny, a Bolyai Kupa: 1. Marosvásár-
hely, 2. Kecskemét, 3. Budapest

A salgótarjáni csapat tagjai: Gortva Boglárka 12.d, Kár-
páti Bence 11.d, Kelemen Balázs 11. a, Ondrék Patrícia
11.d, Osgyáni Dávid 11.c.

A XV. BIT a dunakiliti duzzasztógáthoz tett kirándulás-
sal és egy diákokkal közös ebéddel ért véget a Nimród Ét-
teremben. Amikor felvittek az alant hömpölygõ Duna fö-
lötti átjáróhoz rámtört a tériszony. Szédülés és a gyomor-
idegeim is nagyon furcsa üzeneteket küldtek a központba.
Számomra tehát kétszeresen is szédületes volt ez a talál-
kozó! Jövõre találkozunk Szombathelyen.

Egy hosszú és kimerítõ is-
kolai év után pedagógus és di-
ák egyaránt várják az évvégét.
Ugyan miért is ne tennék? Hisz
élményekben és pihenésben
gazdag nyár elõtt állnak.

Ám néhány tanuló és tanár
számára a 2016. évi nyár érde-
kesebben kezdõdött, mint a
többieknek. Lehetõségük volt
Horváthné Sholcz Erika tanár-
nõ vezetésével egy 6 napos lá-
togatást tenni elképesztõen va-
rázslatos német városokba.

Egy hûvös, júliusi este kezdõdött el a német kaland. El-
gondolkodhattok, hogy ez miért is lehet akkora kaland?!
De higgyétek el, amint elmesélem, meg fogjátok érteni.

Szóval már az elején izgalmasan kezdõdött az utazás,
mivel a buszunk késett. Eleinte azt hittük, hogy gyalog kell
elindulunk, de szerencsére 40 perc elteltével megérkezett
a kétszintes jármûvünk. Miután felpakoltunk és elhelyez-
kedtünk, indulhattunk is Balassagyarmatra, hogy felve-
gyük a többi diákot, akik onnan jöttek velünk, és Zita né-
nit, az õket kísérõ tanárt. A szlovák határt tizenegy és éj-
fél között értük el. Felvetõdhetne bennünk, hogyha ilyen
késõn indultunk, akkor bizonyára a legtöbben fáradtan és
kimerülve próbáltak pihenni, és várták a következõ napok
embert próbáló eseményeit. Úgy éreztük, hogy minden si-
mán fog zajlani, amikor 20 kilométerre a szálláshelyünk

elõtt a berlini rendõrség mûszaki ellenõrei megállítottak
bennünket, és buszunkat mûszaki szempontból tovább-
haladásra alkalmatlannak tartották. Két órát várakoztunk,
mire megérkezett értünk Berlinbõl új, szuper modern jár-
gányunk.

Este 9 után érkeztünk meg szálláshelyünkre, a jól fel-
szerelt, finom ételeket kínáló Traditions hotel
Grossbeeren-be.

A következõ napokban bejártuk szinte egész Ber-
lint. Ellátogattunk a német parlamentbe, a
Reichstagba, megcsodáltuk a luxus cikkekrõl híres be-
vásárló utcát, a Ku-Dammot, illetve az Olimpia Stadi-
ont is megismertük közelebbrõl. Európa leggyorsabb
liftjét is sikerült kipróbálnunk, amely felvitt minket az
Europa Center tetejére, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a berlini utcákra.

Számomra nagyon nagy élmény volt az is, mikor a
Berlini falnál jártunk, és az idegenvezetõnk nem minden-
napi információkat osztott meg velünk. Miközben ott áll-
tam teljesen lenyûgözve, sikerült visszarepülnöm a II. vi-
lágháború utáni történésekbe, és beleképzeltem magam
az emberek helyzetébe. 

Természetesen a múzeumok sem maradhattak ki a
látnivalók repertoárjából. Ellátogattunk például az NDK
múzeumba, ahol betekintést nyerhettünk a 60-as, 70-
es évek Kelet-Németországának életébe. Személy sze-
rint engem igencsak megleptek a dolgok, amiket lát-
tam. Lehallgató eszközöktõl kezdve, régi alkoholok
restaurált változatát is megtalálhattuk ott. Persze néhá-

Németországi kirándulás

Balya Dorottya
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nyan leragadtak az italok tanulmányozásánál. A
Holokauszt emlékmûhöz is elmentünk, ahol megpi-
hentünk picit a sokórás gyaloglás után.

Berlinen kívül megnéztük a gyönyörû Postdamot,
Lipcsét, Drezdát és Meissent is. Sok-sok emlékezetes
percet szereztünk magunknak és egymásnak egyaránt.
Igazi mozgalmas 6 nap volt, aminek a végére, azt hi-
szem, sikerült igazán németekké válnunk. Asszimiláló-
dásunkat segítette, hogy berlini tartózkodásunk során
volt szerencsénk kipróbálni a német helyi tömegközle-
kedés szinte minden változatát, így testközelbõl tapasz-
talhattuk meg a német órákon elméletben megtanult
dolgokat.

A kirándulás egészét nézve nekem nem volt kedvenc
részem, hiszen az egész egy nagy élmény volt. Mire haza-
jöttünk, sikerült új barátokat is szereznem, úgyhogy min-
denképpen megérte elmenni. 

Végül jöjjön a többiek véleménye: 
Igaz, már voltam néhány német úton, Berlinben két-

szer, mégis tudott másodjára is újat mutatni magából a né-
met fõváros. /Kárpáti Bence 11. D/

A berlini utazás nagyszerû élményekkel telt. Minden
programot nagyon élveztem. Legjobban a Sanssouicci
kastély és Drezda varázsolt el.  A berlini holokauszt emlék-
mû is nagy hatást tett rám, egyszerre volt elgondolkodtató
és nyomasztó. Nagyon izgalmasnak bizonyult az is, ami-
kor tömegközlekedéssel jutottunk el különbözõ helyekre
Berlinben. /Szládek Anna 11. A/

Egy nagyon emlékezetes hetet tölthettünk el Németor-
szágban. Nekem Drezdában a Zwinger tetszett a legjob-
ban. /Kovács Orsolya 9. A/

A nehézségek ellenére megérkeztünk Németországba.
Nekem a Reichstag és a Wannsee-n való hajókázás tet-
szett a legjobban. /Fikó Róbert 9. A/

Nagyon szép helyeken voltunk. Elõfordultak kisebb
malõrök, de az biztos, hogy ez az út felejthetetlen lett szá-
momra. /Máté Laura 9. A/

Az utazás fárasztó volt, de megérte! Nagyon jó volt a
szállás, az étel, szép helyekre jutottunk el. Különleges él-
ményt jelentett megtapasztalni a németországi életet.
/Szpisák Bence 9. A/

Az út során a kedvenc részem Berlin megtekintése
volt. Ebben a hatalmas városban rengeteg érdekesség, iz-
galmas látnivaló van. Különösen emlékezetes volt a város-
nézés, amit tömegközlekedéssel tettünk meg, így még in-
kább megtapasztalhattuk a város hangulatát, nyüzsgését.
Az egész út jó hangulatban telt,jól éreztük magunkat
együtt. /Balya Dorottya 10. C/

Nagyon élveztem az utazást, fõleg hogy tanáraink na-
gyon rugalmasan és leleményesen kezelték a felmerülõ
problémákat. Lehetõségünk nyílt a németórákon már
megismert U-Bahn, S-Bahn és a buszok kipróbálására is.
Fantasztikus élmény volt Berlint a foci EB idején megnéz-
ni, hiszen mindenki focilázban égett. Mindenhol zászlók,
kivetítõk és a német válogatottat reklámozó plakátokat lát-
tunk. /Markó Virág 10. C/ 
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A 2014/2015-ös tanévben
lány röplabdacsapatunk egy
vesztett mérkõzés ellenére
megnyerte a megyei bajnoksá-
got, így részt vehetett Debre-
cenben az országos Diákolim-
pián. Ebben az évben sajnos
még nem sikerült mérkõzést
nyerni az ország legjobbjai kö-
zött, de rengeteg tapasztalatot
szereztünk.

A tavalyi évben edzõnk,
Pista bácsi magabiztos tovább-
jutást kért a csapattól az orszá-

gos döntõbe. A Gyenes Réka, Mitró Titanilla, Fülöp Ilona,
Tóth Noémi, Mátrai Barbara, Czene Gertrúd, Bencze Ág-
nes, Tóth Réka, Kulhavi Nikoletta, Betlehemi Viktória és
Bálint Sára összetételû csapat minden várakozást felül-
múlva, mindössze egy vesztett játszmával az összes mér-
kõzését magabiztosan megnyerve jutott ki az országos
döntõbe, így újra indulhattunk Debrecenbe!

Mivel ebben az évben nem volt lehetõség az isko-
lai busszal történõ utazásra, vonattal indultunk neki a
nagy útnak. Sajnos ide Sári, Viki és Niki már nem tud-
tak velünk jönni végzõs tanulók lévén. Megérkezé-
sünk után elfoglaltuk szálláshelyünket, közben
edzõnk elvégezte igazolásunkat a versenybizottság-
nál. A sorsolás nem volt a legszerencsésebb annak kö-
szönhetõen, hogy a tavalyi döntõ két legjobb csapatá-
val kerültünk egy csoportba. Mivel a három érettségi-
zõ lányt nélkülöznünk kellett, eléggé „rövid volt a kis-
pad”. Az elsõ két mérkõzésen, vereségünk ellenére
megmutathattuk, hogy idén jobb eredmény elérése a
célunk. Ezt a célt végül sikerült elérnünk, több nyert
játszma után egy gyõztes mérkõzést is magunk mö-
gött tudhattunk. Így a tavalyi eredmény után két he-
lyet javítottunk a csapat helyezésén.

Köszönet illeti a debreceni házigazdákat, hiszen a
mérkõzések lebonyolítása magas színvonalú volt. A
jó hangulatról a csapatok szurkolótábora gondosko-
dott.

Bízunk a csapat további eredményes szereplésében!

Újra Debrecenben a Bolyai röplabdacsapata!

Mátrai Barbara
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2015-ben rendezték meg a
mezei futó diákolimpia megyei
fordulóját Salgótarjánban. Az
ott elért eredmények alapján is-
kolánk egy lány és egy fiú csa-
pattal indult az országos dön-
tõn, melyre 2016 áprilisában
Gödöllõn került sor. 

A lányok csapatát Becsó
Barbara, László Leila, Barta Lu-
ca, Laczkó Szabina Blanka és
Laczkó Rozina Luca tette ki. A
teljesítendõ távjuk 3km volt.
Emellett a fiúk egy 5km-es pá-

lyán mutathatták meg képességeiket. A csapatot Bajczár
Benedek, Hajósi Ferenc, Torák Levente, Petróczy Bálint és
Tóth Zalán alkotta.  

A lányok fölényes gyõzelmet arattak, a fiúk szoros
küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

A verseny tétje nagy volt, hiszen a gyõztes lány és fiú
csapat képviselhette iskoláját és országát a Mezei Futó Is-
kolai Világbajnokságon. Így rövid idõn belül, 2016 április
végén Budapesten került sor a nemzetközi versenyre.
Magyarországról a mi iskolánk, a Salgótarjáni Bolyai Já-
nos Gimnázium lánycsapata jutott ki további 24 ország di-
ákjai mellett.

A csapatunk összetétele azonban idõközben változott,
így az öt napig tartó nemzetközi táborban és a megméret-
tetésen Becsó Barbara, Reichardt Liliána, Kotroczó Dorka,
László Leila, Laczkó Szabina Blanka és Laczkó Rozina Lu-
ca vett részt.

A budapesti Körszállóban voltunk elszállásolva. Renge-
teg színes program várt ránk ezalatt a pár nap alatt. Az el-
sõ nap az ismerkedési estrõl szólt, ahol összebarátkozhat-
tunk a többi magyar versenyzõvel és a külföldiekkel is.
Könnyen megértettük egymást a franciákkal, belgákkal,
portugálokkal és az ausztrálokkal is. A nagy megmérette-
tésig edzéseken vettünk részt. A világbajnokság napján
persze mindenki izgult, emellett kíváncsian vártuk a raj-
tot, hogy megtudjuk, világszinten hol a helyünk a me-
zõnyben. A csapatunk tagjai a maximumot teljesítette, így
az iskolánk tanulói csapatban a 18. helyezést érték el. A
többi nap a városnézésrõl, az edzésekrõl és hajókázásról

szólt. Egy váltóversenyt is rendeztek számunkra a szerve-
zõk, amelyben a különbözõ országból érkezett indulók-
ból 12 fõs vegyes csapatokat állítottak össze véletlenszerû-
en. Itt összesen 1000 métert kellett teljesítenünk szemé-
lyenként. Ennek a versenynek csupán a jókedv és a szóra-
kozás volt a lényege.

Mind a tábor, mind a verseny felejthetetlen emlékeket,
új barátságokat adott mindannyiunk számára.

Iskolánk csapata a Mezei Futó Iskolai Világbajnokságon

Laczkó Rozina Luca
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Interjú a kitüntetettjeinkkel

„A tanulók személyiségének megismeréséhez a közösen
végzett munkán át vezet az út.”

Interjú Borók Sándornéval

Nem sok bolyais tanár
életében adatik meg több al-
kalommal is, hogy átvegye
iskolánk legrangosabb kitün-
tetését a Bolyai Emlékplakett
és Díszokiratot.

Borók Sándorné elõször a
2008/2009-es tanév, majd
második alkalommal a
2015/2016-os tanév végén
kapta meg ezt az elismerõ
érmet.

– Mit éreztél, mikor meg-
hallottad, hogy a kitûntetést
újra megkaptad?

– Álmodni sem mertem, hogy másodszor is elisme-
ri az iskola vezetése a munkámat. Csodálatos érzés
volt.

– Az iskola könyvtáros pedagógusaként dolgoztál
több mint egy évtizeden át. Munkád ettõl azonban
sokkal szerteágazóbb volt. 

– Sok személyes szál kapcsol hozzád: voltál fiam
osztályfõnöke az utolsó bolyais évében, helyettesként
végzett munkám során számos iskolai rendezvény elõ-
készítésében dolgoztunk együtt sikeresen és az iskola
évkönyvét évrõl évre igényesen szerkesztetted. 

A diákokkal mindig személyes, közeli kapcsolat-
ban voltál. Betöltötted számukra a megértõ tanár, sok-
szor a jó tanácsot adó anya, vagy jó pszichológus sze-
repét. Mely programok vagy feladatok hozták legin-
kább közel hozzád a diákokat? Milyen feladatok elvég-
zésében lelted legnagyobb örömödet?

– Minden rám bízott feladatban. Mindig felmerült
bennem a kérdés, vajon jól csinálom-e. Minden feladat
nagy kihívás volt és óriási öröm is egyben. Emlék-
szem, az elsõ évkönyv összeállítására, mely éppen a
40. évfordulós ünnepi évkönyv volt, melynek szer-
kesztésére  felkért, és nagyon sok segítséget is adott a
feladat elvégzéséhez az akkori igazgatónõ. Az elmúlt
10 év alatt egyre rutinosabban készült el az évkönyv,

minden évben sok segítséget
kaptam hozzá a helyettestõl,
kollégáimtól és diákjaimtól,
hiszen õk töltik meg az év-
könyvet tartalommal.

Szerettem a szalagavatói
mûsor szerkesztésében való
közremûködést és a tanév
végén megrendezett fõzõver-
seny szervezését, e rendez-
vények sikeréhez való hoz-
zájárulás is mindig nagy
örömmel töltött el.

– Számos versenyre készí-
tettél diákokat.

– A versenyre való felkészítés öröm volt számomra,
nemcsak a siker motivált ebben, öröm volt a felkészí-
tés során a tanulók személyiségének megismerése,
sor került a közös munka során problémáiknak meg-
beszélésére, így szorosabb, szinte baráti kapcsolat ala-
kult ki a diákok és köztem. Jó példa erre a Balassi Bá-
lint Megyei Könyvtárral együttmûködésben szerve-
zett másfél éven keresztül tartó versenyre való készü-
lés. Három osztályból 11 diákkal a Padlizsán nevû csa-
pattal dolgoztunk együtt, sok szabadidõt áldozva a
versenyre, melynek révén a csapat tagjaival nagyon
szoros baráti kapcsolatot alakítottam ki.

– Mely sikereidre vagy a legbüszkébb?
– Mindegyikre, nem tudnék választani közöttük.
– Mely feladat jelentette a legnagyobb kihívást az is-

kolában eltöltött évek alatt?
– Szeretem a kihívásokat. A legnagyobbak voltak:

az elsõ versenyre való felkészítés és az elsõ osztályfõ-
nökség. Az osztályfõnöki megbízás elõször ijesztõnek
tûnt, de a diákok együttmûködése legyõzte a félelme-
met. Mindig megtaláltak a könyvtárban és mindig
megosztották velem örömeiket, problémáikat.

– Sokan megtapasztaltuk, tanár, diák és szülõk egy-
aránt mit adtál te a Bolyainak. Neked mit adtak cseré-
be a bolyais évek?

Borók Sándor
Péterné

Szabóné Básti Csilla
igazgatóhelyettes
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– Szeretetet, érdeklõdést, támogatást. Az elsõ pilla-
nattól nagyon szerettem itt dolgozni és bármikor szí-
vesen jövök vissza.

– Mi lép most a sok iskolában eltöltött idõ helyébe
az életedben? Hogyan töltöd a mindennapjaidat?

– Háromszoros nagymama vagyok. Az unokák cso-
dálatosak, szabadidõm, hétköznapjaim nagy részét õk
töltik ki.

Kellemes, örömteli nyugdíjas éveket kívánok neked.
Köszönöm a beszélgetést.

Viszonylag enyhe október
végi õszi este. Mintha a nyár
még lopna egy-két napot-hetet
fiatalabb testvérétõl. Hegedûs
Krisztián tanár úrral találko-
zom egy kellemes baráti be-
szélgetésre. A tavalyi,
2015/2016-os tanévben elis-
merve sokrétû tehetséggondo-
zó munkáját rangos iskolai el-
ismerésben részesült, megkap-
ta a Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetést. Ez az
apropója a beszélgetésünknek.

Már vár engem. Fiatalos, energikus, mint mindig. Kíván-
csian várja kérdéseimet.

– Nemzedékedben – különösen a férfiak – kevesen vá-
lasztják a tanári pályát. Te mégis erre a pályára jöttél. Mi-
ért? 

– Véleményem szerint legalább olyan nagy szükség
van ezen a pályán a férfiakra, mint a nõkre. Különbözõ
példaképként szolgálnak a diákok számára. Férfimodell
legalább annyira fontos, hogy legyen egy fiúgyereknek,
mint ahogy nõi modell a lánygyereknek. Sokszor halljuk
azt, hogy el van nõiesedve a pálya, én ezzel – igazából –
egyet is értek, több férfi kellene.

És miért ezt választottam a hivatásomnak? Mindig is
ezt akartam csinálni gyermekkorom óta. És nem is csak
tanár, hanem konkrétan nyelvtanár szerettem volna lenni.
A diákok szeretete és érdeklõdése az, ami a leginkább mo-
tivál munkám során.

– Azt figyeltem meg, hogy neked egy csepp nehézséget
nem okozott ez a nem könnyû munka. Olyan természetes-
séggel mozogsz a középiskolás diákok között, mintha vi-
lágéletedben ezt csináltad volna. Mondhatjuk, hogy ilyen
módon azt a pályát választottad, ami az alkatodnak a leg-

jobban megfelel, hogy megta-
láltad az élethívatásod? Vélemé-
nyed szerint mi az, ami miatt
tisztelnek és hallgatnak rád a
tinik? Mi a titkod? Hogyan kell
velük bánni, hogy ez legyen a
végeredmény?

– Én igazából nagyon jól ér-
zem magam a diákok között.
Fiatalítanak. Bár még egyéb-
ként sem vagyok idõs, de min-
den nehézség nélkül el tudok
vegyülni közöttük. Tudok ve-
lük egyenrangú félként beszél-
ni, nem éreztetem velük, hogy én vagyok a felnõtt. Meg is
kapom tõlük a maximális tiszteletet. Valamilyen szinten
biztosan elismerik a szakmai munkámat, a tudásomat, az
elhivatottságomat a pálya iránt. De ami ennél is fonto-
sabb: az emberségemet. Azt, hogy nálam soha nincs
olyan, hogy nem lehet javítani, vagy felelni a jobb jegyért.
Az ember szakmai munkája pedig kiteljesedik nyelvvizs-
gákban, esetleg versenyeken, drámafesztiválokon, angol
nyelvû szituációs jelenetekben. Mindenféle munkákat csi-
nálunk együtt, mindenféle kihívások elé állítjuk magun-
kat, de sohasem szabad azt elfelejteni, hogy a pedagógus
nemcsak egy tudásgyár. A tanító-nevelõ munkához maxi-
málisan hozzátartozik az emberség, a gyerekkel egyenlõ
félként való bánásmód.

– Elsõ osztályfõnökséged. Milyen nehézségeid voltak?
Az sem igen jellemzõ, hogy a te nemzedéked könnyen vál-
lalna osztályt.

– Természetesen megtisztelve fogadtam el a vezetõség
felkérését, hogy legyek osztályfõnök. Szerintem rendkívül
sokat tanultam és tapasztaltam ezek alatt az évek alatt. Az
osztályomat nagyon szeretem, de idõnként nem könnyû
velük. Nagyon sokféle személyiség, tehetségesek sok

Ha Trabantot tudsz vezetni, akkor mindent tudsz…

Sóvári László Hegedûs Krisztián
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mindenben, és szokták mondani, hogy a tehetséges gyere-
kek a legnehezebb esetek. Igazából kezelem ezeket a dol-
gokat, nem az a fajta osztályfõnök vagyok, aki „rátelep-
szik” az osztályra, aki sose hagyja õket békén. Én igazából
csak akkor szólok bele a dolgaikba, ha nagyon szükséges,
ha problémát látok, vagy ha õk kérnek segítséget. A többit
meg rendezzék el maguk között. Mert – úgy gondolom –
ez így normális. 

Hogy kell velük bánni? - kérdezed. Egyenlõ félként. Én
azt gondolom, hogyha egyenlõ félként bánsz velük, meg-
hallgatod a véleményüket, akkor lehet jó viszonyt kialakí-
tani osztály és osztályfõnök között

– Az angol és a földrajz tantárgyak tanítása a te fõ pro-
filod a Bolyaiban. Illetve a kettõ együtt. Mi az ars poeticád,
egyéni módszered a nyelvtanításban?

– Azt hiszem, nálam a két tantárgy ötvözõdik. Sokszor
nyelvtanári módszereket alkalmazok a földrajz tanításá-
ban is. Nagyon jó szókincsnek tartom a földrajzos szókin-
cset. A felsõfokú nyelvvizsgákon rendkívül jól tudják a di-
ákok ezt használni. Rendkívül hasznosnak tartom az an-
gol nyelv és a természettudomány összekapcsolását. Ha
nem profitál az egyikbõl, profitál a másikból. 

– Többször mondtad nekem: nagyon örültél, amikor ta-
nári munkára épp ebbe az iskolába, a Bolyaiba kaptál le-
hetõséget.  Mit gondolsz az iskoláról? 76. helyezettek lettünk
az idén a HVG TOP 100-as listáján. Mit tükröz ez?

– Rendkívüli módon örültem, amikor bekerültem ebbe
a gimnáziumba. Nem is gondoltam, hogy egy ilyen jó is-
kolának lehetek a tanára. Már csak azért sem, mert a pá-
lyámat nem itt kezdtem, hanem Kecskeméten, egy igazi
gyûjtõ, útszéli általános iskolában. Csak sérült és sajátos
nevelési igényû gyerekekkel foglalkoztam. Egy év tíz év-
nek tûnt, így egy év után azt mondtam, hogy elég volt!
Mindezek ellenére ott tanultam meg egy igen fontos dol-
got. Az igazgatónõm az elsõ munkanapomon mondta ne-
kem, ha „Trabantot tudsz vezetni, akkor mindent tudsz ve-
zetni”. Azt hiszem, ez nagyon igaz. Ha az ilyen gyerekeket
le tudod kötni, akkor az olyan gyerekanyag, ami a mi gim-
náziumunkban van, azzal öröm dolgozni.

Hogy az iskoláról mit gondolok? A HVG TOP 100-as lis-
tájában benne lenni négy éven keresztül, s az idén is 76.-
nak lenni, szerintem ez egy óriási dolog. Egyéni a környé-
ket figyelembe véve. Iskolánk egy gyöngyszem ebben a ré-
gióban. Egy olyan tehetséggondozó gimnázium tanára le-
hetek, amely bárhol az országban megállná a helyét. És rá-
adásul most, hogy nyelvvizsgaközpont is lett az iskola,
nyelvtanárként különösen nagyon örülök ennek. Szóval

ez egy nagyon jó intézmény, ahol – tényleg – az ember ki-
teljesedhet. Az, hogy színdarabot rendezhettem, verse-
nyekre vihettem a gyerekeket, semmiben nem akadályo-
zott senki. Tanulhattam. Két mesterdiplomát szereztem az
öt év alatt. Mindezekért nagyon hálás vagyok a Bolyainak
és ezért megpróbálok mindent megtenni az iskoláért.

– A 2013-2014-es tanévben az egész iskolát elkápráztat-
tad azzal, hogy az általad kiválasztott diákokkal színpad-
ra állítottad az Addams Family – A galád család címû mu-
sicalt angol nyelven. Óriási munka volt ez, hiszen forgató-
könyvet készíteni, rendezni, koreográfiát betanítani illetve
még a díszletekkel is foglalkozni rendkívül idõigényes fel-
adat lehetett.

– A darab forgatókönyvét az angol lektorunk, Luke
Skeen segítségével szerkesztettük, a díszlet Berencsikné
Gedeon Hajnalka tanárnõ munkája. A szereplõk kiválasz-
tása, meggyõzése, az olvasópróbák, a próbák megszerve-
zése, egyeztetése a diákok más elfoglaltságaival, a rende-
zés, a koreográfia – volt az én munkám! 

– És a diákok hogyan tudtak részt venni a rendezõi
munkában?

– Szerintem a darabban szereplõ gyerekek nagyon kre-
atívak, sok esetben kreatívabbak, mint a felnõttek. És na-
gyon sok jó ötlet dicséri a gyerekek kreativitását az
Addams Family-ben.

Hogy mekkora munka volt? Elmondhatatlan. Ha
tudtam volna, amikor belekezdek, akkor lehet, hogy el
sem kezdem. Nemcsak azért, mert rengeteg idõmet el-
vette, már az életem is csak errõl szólt.  Még szombaton
is próbáltunk, három-öt órákat. És 17 gyerek volt a da-
rabban, egyszerre mozgatni õket, rendkívül nehéz volt.
Ami még jobban nehezítette a dolgokat, hogy soha nem
volt egyetlen olyan próba sem, amin mindenki ott lett
volna! Ha a kulcsszereplõk hiányoztak, akkor megbuk-
tam, nem tudtam mit csinálni. Annyi szöveget egysze-
rûen senkivel nem lehetett kipótolni. Akkor vagy beáll-
tam és elmondtam én a szöveget, de akkor meg rende-
zõként nem láttam az egész darabból semmit. Voltak
nehéz helyzetek! Konfliktusok, veszekedések. Nem én
veszekedtem nagyrészt, hanem õk egymással. Végül,
az utolsó három hétben teljesen összeállt! Aztán nagy
siker lett az iskolában. Nagyon örült a lelkem: ekkora el-
ismerésben még soha nem részesültem elõtte. Aztán
rendezõi díjat nyertünk a darabbal a VII. Országos An-
gol Nyelvû Drámafesztiválon, amelyet minden évben
Veszprémben rendeznek meg. Veszprémben a dara-
bunkra minden jegy elkelt, az egész nézõtér tele volt. A
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világ legismertebb horror családja a diákszínpadon is
óriási siker lett.

– Jónéhány éve már a kéttannyelvû képzés az iskola fõ
profilja. Te tevékeny részt vállalsz ebben, hiszen egyike
vagy azoknak, akik a tantárgyukat angolul is tanítják.
Mennyi plusz munkát igényel ez tanártól és diáktól? Mi-
lyen nehézségekkel kell megküzdenetek? Véleményed sze-
rint összefügg-e a kéttannyelvû képzés az iskola jövõjével?

– Rögtön beneveztem a kéttannyelvû képzésbe, mióta
a Bolyai Gimnázium tanára vagyok. Persze ez rengeteg
plusz munkát jelentett, fõleg az elején. Nemcsak a szakmai
órákra való felkészülés, hanem a kéttanítási nyelvû órákra
való felkészülés is nagy kihívást jelentett elõször. Azt hi-
szem, az írországi kint tartózkodásom, ami négy év volt,
jó hatással volt az angol nyelvtudásomra, így könnyebb
volt felvenni a tempót és megfelelni a kihívásoknak. És ta-
lán némi érzékem van a pedagógiához, a gyerekekhez, így
ötvözve ezeket egy egészen élhetõ módszertani kultúrát
tudtam kialakítani, amivel tulajdonképpen a mai napig
dolgozom.

A kéttannyelvû képzés létkérdése – szerintem – az isko-
lánknak. Ezt nekünk mindenképpen csinálnunk kell, mert
ez az amiben az iskola többet tud adni, mint a többi kör-
nyezetében lévõ középiskola. 

– Már mindaz, amit felsoroltál, elég lenne egy iskolai ki-
tüntetéshez, viszont – úgy tudom, hogy – egészen konkré-
tan a célnyelvi civilizációs versenyen elért eredményért kap-
tad.

– Igen, így van. A fiúkkal sikerült az országos cél-
nyelvi civilizációs versenyt megnyerni. Rendeztünk
egy jelenetet, amely egy lelkiismeret-furdalással küz-
dõ amerikai katona életérõl szólt. Úgy alkottuk meg
ezt a jelenetet, hogy izgalmas, fordulatos cselekmé-
nye, jól érezhetõ csattanója legyen. Ez sikerült is, a
zsûri nagyon dicsérte. Természetesen ehhez kellett a
gyerekek nagyon jó angolnyelvtudása, amely az angol
tanáruk érdeme, aki nem én vagyok. Valamint szük-
ség volt a történelemtudásukra is. Együtt írtuk, gyako-
roltuk be és természetesen kreatív ötleteikkel szintén
segítették a rendezõi munkát is. Nagyon örülök a gyõ-
zelemnek, rendkívül büszke voltam a gyerekekre,
megtettek mindent, megérdemelték ezt a szép elsõ he-
lyezést. Felejthetetlen élmény volt mind a gyerekek-
nek, mind pedig nekem.

– Tanár úr! Szívbõl gratulálok a kitüntetésedhez. Úgy
gondolom, jó helyre került. Kívánok további sikereket
mindabban, amirõl társalogtunk. Köszönöm a beszélge-
tést.
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Sok szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm a szülõi mun-
kaközösség nevében a ballagó
diákokat, szüleiket, az iskola
tanárait és a meghívott vendé-
geket.

Kedves Szülõk! Tisztelt Pe-
dagógusok! 4-5-6 évvel ezelõtt
választás elõtt álltunk. Tana-
kodtunk, az általános iskolát
követõen hová menjenek
gyermekeink továbbtanulni,
melyik az a középiskola, ahol
a képességeinek megfelelõen
magas szintû képzésben ré-

szesülhetnek? A választásunk a Bolyai János Gimnázi-
umra esett. Amikor elõször jöttek gyermekeink a gimná-
zium tanévnyitójára még nem gondoltuk, hogy ilyen ha-
mar elrepül ez a pár év. Micsoda szorongással, félelem-
mel indítottuk útjára õket, és közben kérdések kavarog-
tak bennünk: Jól döntöttünk? Milyen lesz a gimnázium?
Jó buszra száll? Nem téved el a nagyváros forgatagában?
A telefon mindig ott lapult a zsebünkben, szinte ugrásra
készen álltunk, hátha eltévednek, hátha történik velük
valami, mert hiszen még kamasz gyermekek voltak. A
telefon az elmúlt évek alatt alig csörrent meg a zsebünk-
ben, mert nem volt rá szükség. Az osztályfõnökök tele-
fonjai véleményem szerint kezdetben annál inkább csö-
rögtek, mert hihetetlennek tûnt, hogy minden rendben
van és szinte hetente-kéthetente vártuk a meggyõzõ ér-
veket, hogy igen, gyermekünk megtalálta a helyét a kö-
zösségben. Az elsõ próbatétel a közösséggé való össze-
kovácsolódás volt, de a Gólyatábor és az elsõsök avatása
az osztályfõnökök segítségével áthidalta ezt a problémát,
olyan jól sikerültek, hogy gyermekeink barátokra leltek
már az elsõ hónap leforgása alatt. 

Az iskola évrõl-évre olyan programokat kínált gyer-
mekeinknek, melyeket a beiratkozáskor el sem tudtunk
volna képzelni. Az idegen nyelvi táboroknak és a diák-
csere programoknak köszönhetõen a diákok tökéletesít-

hették nyelvtudásukat, mellyel megalapozták a nyelv-
vizsgára való felkészülésüket, valamint az idegen nyelvi
érettségijüket. A diákok a modern természettudományos
laborban fejleszthetik szaktanár segítségével képességei-
ket, melyek jelentõsen hozzájárulnak a sikeres továbbta-
nuláshoz. 

Az iskolai megmérettetések sem maradhattak el, hi-
szen a folyamatos kihívások, versengések az élet velejá-
rói, fejlõdik az önbizalom, a szorgalom, a versenyszel-
lem, a kitartás és természetesen a gondolkodásuk is egy-
re rugalmasabbá válik. Mégis, minden iskolai programot
felül múlnak a felejthetetlen osztálykirándulások, mikor
alig várták gyermekeink, hogy végre a szülõi házat ma-
guk mögött hagyva kilépjenek a kapun és a zsebekbõl, a
táskák mélyérõl elõkerüljenek azok a dolgok, melyeket
mi, szülõk nem igen engedtünk, hogy magukkal vigye-
nek. Ha belegondolunk, mi szülõk is voltunk gyermekek
és mi is, pont ugyanezt tettük, hiszen a kirándulás, nem
lett volna igazi kirándulás a csínytevések, az esti titkos ki-
ruccanások nélkül. Mire emlékezhetnének, ha nem
ezekre?

A diáknapokról se felejtkezzünk el, hiszen rengeteg
energia, szervezés, idõ kellett ahhoz, hogy gyermekeink
elérjék céljaikat, megnyerjék a versenyt, úgy gondolom
itt az I-re a pontot mindig a diáknapi videó tette, szinte
megkoronázta a versenyt, és felejthetetlenné tette azt.

Minden tanév végén a gyerekek nagy izgalommal ké-
szülõdtek a fõzõversenyre, meg kell, hogy mondjam mi
felnõttek is. Próbáltuk elmélyíteni „szakács” tudományu-
kat, de mindig sajnáltuk a konyhánkat feláldozni, mert a
csatateret nekünk kellett helyrehozni, ilyenkor azért
mindig csomagoltunk egy-két szendvicset is, hátha nem
sikerül a fõzõversenyen a végeredmény. Szerencsére
gyerekek fõztje mindig elfogyott valamilyen úton-mó-
don, a paprikás krumpli, a gulyásleves íze felejthetetlen
élménnyé vált...

Az osztályok a tanév lezárásaként szülõi közremûkö-
déssel különbözõ programokat is szerveztek, melyek kü-
lönleges élménnyel gazdagították gyermekeink életét: a
dolinkai kirándulás, mely még a kezdetekkor az ismerke-

A Patrónus-díj kitüntetettjei nevében
Feketéné Tolmácsi Andrea ballagási búcsúbeszéde 

Feketéné
Tolmácsi Andrea
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dést alapozta meg, a vitorlázórepülés, mely a bátorságról,
merészségrõl tanúskodott, vagy a paintballozás, mely a
lõdd, ahol éred, és ahol nem fáj, az nem ér, volt a lényeg.
Az iskola sok mindent adott gyermekeinknek, sokat kö-
szönhetünk a pedagógusok fáradságot nem kímélõ mun-
kájuknak, ezért amikor a padok-székek festésérõl volt
szó, a gyerekek-szülõk elsõ szóra tették, amit tenniük
kellett.

Az iskola mindig is magas követelményeket támasz-
tott, a cél, a magas szintû képzés-oktatás, ennek eredmé-
nyeként a gimnázium bekerült a 100 legjobb középisko-
la közé, méghozzá az elõkelõ 57. helyen áll. Szülõként ál-
landó vívódások között élünk, mert gyermekünknek a
legjobbat szeretnénk, az évek igazolták döntésünket,
mert az iskola, melyet választottunk, a megye legjobb is-
kolája már évek óta.

Számtalan programot és élményt adott nemcsak gyer-
mekeinknek, de nekünk szülõknek is az iskola, hiányoz-
ni fognak ezek az élmények, melyeket együtt éltünk át.
Kamaszként lépték át egykor az iskola kapuját, s most
felnõttként távoznak. 

Szülõként érzem, hogy kevesebb boldogságosabb pil-
lanat van az ember életében, mint látni felnõni gyermekét,
látni azt, hogy eljutott valahová, és tudni azt, hogy mindaz
a sok szeretet, szigorúság, odaadás, amit a szülõtõl és pe-
dagógustól kaptak, nem volt hiábavaló. Úgy érzem, hogy
abban, hogy milyenek lettek gyermekeink és milyen lesz
az életük, közös a felelõsségünk. Kérem továbbiakban is
álljunk mellettük, hogy tartós boldogsággal élhessék életü-
ket és elérjék céljaikat, megvalósuljanak álmaik.

Szülõtársaim nevében ezúton szeretném megkö-
szönni az iskola pedagógusainak, azt hogy az itt eltöltött
évek alatt mély hivatástudattal, szeretettel és hittel segí-
tették gyermekeinket, hogy nem csak kitûnõ, de hasznos
emberekké is váljanak.

Kedves ballagó diákok, Hamvas Béla idézettel kívá-
nok nektek sikeres érettségit és gazdag, eredményekben
teljes életet:

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény,
csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle... Amit
szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.
Most eredj, és élj, mert a világ, a tiéd!”
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Bálint Sárával készíthettem
interjút, aki a 2015/2016-os tan-
évben elnyerte a Bolyai Emlék-
plakett és Díszokirat kitünte-
tést. Sára kitûnõ tanulmányi
eredményei mellett az élsport-
ban is mindvégig kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott. Errõl ta-
núskodnak országos verseny-
eredményei, illetve az, hogy
három tanévben is elnyerte a
város és a megye „ Jó tanuló - jó
sportoló” díját.

– Amellett, hogy az iskolá-
ban kiválóan teljesítettél, mindvégig jutott idõd a sportra.
Hogy lehet ezt a kettõt összeegyeztetni? Mennyi lemondást
igényel? 

– Véleményem szerint a kettõt nem annyira bonyolult
összeegyeztetni. Iskolában a tanítási órákkal már 14-15 óra
körül végeztem, ezért utána el tudtam jönni az iskolából,
hogy délutánonként részt vehessek az edzéseken. A tanu-
lást mindig edzés utánra hagytam, de ez nem okozott
nagy gondot. Szerintem a sport segített abban, hogy a ta-
nulmányaimban is jól teljesítsek, hiszen általában aki kicsi
korától kezdve sportol, annak a tanulás könnyebben és
gyorsabban megy, mivel már korán megtanulta azt, hogy
koncentrálni, összpontosítani kell. A sport fegyelmezett-
ségre és rendszerességre tanított, amibõl az élet minden te-
rületén profitálok, legyen ez tanulás, verseny. Lemondást
nem nagyon jelentett számomra a kettõ, az edzések és az
iskola mellett jutott idõm a családomra és a barátaimra,
szórakozásra, játékokra is.

– Milyen szerepet játszik életedben a sport? Mesélj a
kezdetekrõl!

– Életemben a sport mindig is központi szerepet ját-
szott. 6 éves koromban teniszezni kezdtem, 8 éves korom-
tól versenyeken is folyamatosan részt vettem, azonban
amikor kb. 12 éves voltam, edzõ és téli pályalehetõség nél-
kül maradtam. Ekkor kezdtem el tollaslabdázni a
Gagarinban testnevelõm ajánlására. A tenisz rengeteg se-
gítséget jelentett abban, hogy a tollaslabdában is sikereket
tudjak elérni, de ebben segítségemre volt edzõm, Danyi

Nándor is, valamint az edzõtá-
borok. A diákolimpiák mellett
gyakran jártam budapesti
egyéni és páros versenyekre,
hiszen ezek remek játék- és
gyakorlási lehetõséget nyújtot-
tak. Természetesen a csalá-
domnak is köszönettel tarto-
zom, hiszen õk biztosítottak
nekem lehetõséget a sportolás-
ra és a versenyzésre.

– Jelenleg hol tanulsz?
Mennyire sikerült már hozzá-
szokni az új környezethez?

– Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetkö-
zi és Európai Tanulmányok Karán vagyok elsõéves hallga-
tó, ahol nemzetközi igazgatást tanulok. Nagyon tetszik az
egyetem, az órák érdekesek és a tanárok is nagyon jók, és
nemcsak tárgyi, hanem egyéb ismereteket is megosztanak
velünk. Azért az egyetem már más, mint egy középiskola:
nincs ott például az osztályfõnök, aki mindenben segített
bennünket. Önálóbbnak kell lennünk, hiszen távol va-
gyunk a biztonságot nyújtó otthoni környezettõl. Kollégi-
umban lakom, és a kollégiumi élet is nagyszerû, sok új is-
meretséget szerzek itt is. Úgy érzem, már szinte teljesen
hozzászoktam az új környezethez, bár azért még elõfor-
dul, hogy hazakívánkozom.

– Az egyetem mellett jut idõd folytatni a sportot?
– Az egyetem mellett is jut idõm a tollaslabdára és a te-

niszre, az egyetem rendelkezik tollaslabda szakosztállyal.
Ezen kívül pesti ismerõseim vannak, akik tollaslabdáznak,
és gyakran hívnak játszani. Az Egyetemi Sportnapon,
amely rögtön harmadik héten zajlott 2. helyezést értem el
nõi egyéni teniszben.

–  Mik a további terveid? Szerepel a jövõdben a sport?
– Terveim között elsõsorban a diploma megszerzése

szerepel, de ez nem jelenti azt, hogy abbahagynám a rend-
szeres sportolást. Jelenleg résztvevõje vagyok a Nõi Tollas-
labda Csapatbajnokságnak, ahol a csapatom elsõ számú
játékosa vagyok. Ezen kívül gyerekeknek tartok edzést he-
ti egy alkalommal. Fontos, hogy jelen legyen életemben a
sport.

„Fontos, hogy jelen legyen életemben a sport”
Interjú Bálint Sárával

Szládek Anna 12.a Bálint Sára
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– Hogy emlékszel vissza a Bolyaiban töltött évekre? Mit
adott neked az iskola?

– A Bolyaiban eltöltött évekre mindig jó érzéssel em-
lékszem vissza. Remek osztályom volt, a tanórák és a ta-
nárok is jók voltak. Legkedvesebb emlékeim az angol
órákhoz kötõdnek, az órákon sikerült elsajátítanom a
nyelvet, mindig élveztem az órákat és az otthoni készülést
se teherként éltem meg. Az angliai és skóciai utazások so-
rán nemcsak nyelvismereteimet bõvítettem, hanem egy új
életérzést is megtapasztaltam, amit felnõtt életemben sze-
retnék magamévá tenni. Sok barátra leltem az iskolában,
valamint tanáraim remekül felkészítettek az érettségire is.
Az 5 év, amit itt eltöltöttem teli volt élménnyel.

– Mit üzensz azoknak, akik versenyszerûen sportolnak
a tanulás mellett?

Azt üzenem nekik, hogy kudarcok esetén se hagyják
abba a sportot, mert a késõbbi életükben rengeteg ajtó
nyílhat meg elõttük a sport révén. A sport és a tanulás egy-
formán fontosak, próbáljatok meg egyensúlyt teremteni a
kettõ között, hogy az egyik se menjen a másik rovására.

– Mit jelent számodra ez a kitüntetés? Számítottál rá?
– Nagyon boldog voltam, hogy egyike lehettem a kitün-

tetett tanulóknak. Õszintén szólva váratlanul ért, hogy
megkaptam, hiszen iskolánkban rengeteg tehetséges vég-
zõs diák volt rajtam kívül, így óriási megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy átvehettem a díjat, és hogy az iskola is méltó-
nak tartott erre. Nagyon jó érzéssel töltött el tanáraim, tár-
saim és családom gratulációja.

– Köszönöm szépen a válaszaidat! További sok sikert
kívánok Neked az élet minden területén!

Goldmann Júlia 2010 és
2016 között volt a Salgótarjá-
ni Bolyai János Gimnázium
tanulója. Öt éven keresztüli
folytonos kiemelkedõ tanul-
mányi eredmények mellett
Júlia rendszeresen sportolt,
és vett részt a gyakran heti
rendszerességgel megrende-
zett tájékozódási futóverse-
nyeken, amelyeken elõkelõ
helyezéseket ért el. A futás és
tanulás között pedig zenei el-
foglaltságává vált a fuvolázás,

majd egy fúvószenekar tagja is lett. Öt éves tanulmányi
munkáját és az országos eredményeit tavaly, év végén
Bolyai Emlékplakett és Díszokirat kitüntetéssel jutal-
mazta az iskola nevelõtestülete.

– Utólag visszagondolva, milyennek látod a bolyais éve-
idet?

– Átfogóan azt mondhatom, hogy az ott megszerzett
tudásnak most is nagy hasznát veszem, és mindenképpen
szívesen gondolok vissza az osztályomra, tanáraimra.
Nagy segítség, hogy angolból biztos alapokat kaptam, és
a megszerzett franciatudásom is segít, remélem ezt még

lesz alkalmam tovább fejleszte-
ni.

– Mire emlékszel a legszíve-
sebben vissza? Miért?

– Sok emlék köt a gimnázi-
umhoz, és elsõre nehéz lenne
kiemelni közülük egyet. Az
utolsó év programjai, szalag-
avató, ballagás különlegesnek
mondhatók, de emellett nem
felejthetem el a többi év esemé-
nyeit sem. Szerencsére nem
szûkölködött az iskola a prog-
ramokban, mindig volt valami,
ami feldobta a hétköznapokat. Az utazások is nagyon em-
lékezetesek számomra, mind az angliai, mind a franciaor-
szági utazás, és természetesen az osztálykirándulásokat is
említenem kell. A legfrissebb emlékeim az érettségirõl
vannak. A közép szóbeli érettségin nagyon kedvesek vol-
tak a tanáraim, és ezt külön szeretném megköszönni.

– Miért választottad a tájfutást és mióta ûzöd?
– Már nagyon régóta tájfutok a szüleimnek köszönhe-

tõen. Õk ismertettek meg a sportág szépségeivel, és ná-
lunk a versenyekre járás egyfajta családi hagyománynak
tekinthetõ. Edzésekre körülbelül 4.-es korom óta járok, de

„…az életem fontos része ”

Interjú Goldmann Júliával

Stork Gábor Goldmann Júlia
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az utóbbi idõben át kellett térnem az egyéni edzésmunká-
ra, mivel így jobban be tudom osztani az idõmet. A szó
szoros értelmében nem én választottam a tájfutást, de
nem tudom eléggé kifejezni, mennyire szeretem ezt a
sportot. Leginkább az tetszik benne, hogy fizikai teljesít-
mény mellett sokat számít a tájékozódás képessége is, így
egy komplex feladat elõtt állnak az ilyen versenyeken elin-
duló futók.

– Ki ösztönzött téged a legjobban a sportra?
– Többen is ösztönöztek, kiemelve apukámat, anyuká-

mat és a barátomat. Õk szintén tájfutnak, ezért hasznos
tanácsokkal láttak el a fizikai és a tájékozódási oldalról
nézve is. Az edzõm szintén fontos tapasztalatokat osztott
meg velem, hogy igazán fel tudjak készülni a versenyek-
re. 

– Okozott-e bármikor is problémát, hogy a tanulás mel-
lett még rendszeresen jártál edzeni és heti rendszerességgel
fuvolázni?

Összességében megoldható volt, hogy készüljek a
számonkérésekre, fuvola órákra járjak, és mellette
fussak is rendszeresen. Nem mindig volt azonban
egyszerû összehangolni életem ezen területeit, elõfor-

dult, hogy fáradtabb voltam, és nehéz volt megtalálni
az egyensúlyt. Az én véleményem szerint, ha tényleg
szeretnénk, hogy több dolgot is megvalósítsunk egy-
szerre, csak rajtunk áll, hogy állunk hozzá, és mit te-
szünk meg céljaink érdekében.

– Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy másod-
szorra is kimehetsz a junior tájfutó világbajnokságra? Gon-
doltad volna, hogy az írásbeli és a szóbeli érettségik után
Svájcban fogsz futni?

– Õszintén nem hittem volna, hogy sikerül kijutnom
idén is a vb-re, mivel eléggé lekötött az érettségire készü-
lés. Az edzést nem hagytam abba, de úgy érzem sajnos ki-
csit visszavettem a lendületbõl. Nagyon örültem, amikor
megtudtam, hogy mégis sikerült kijutnom, nagyon nagy
élmény volt részt venni a versenyen, és a táj, a hegyek hi-
hetetlenül szépek voltak. 

– Mik a jövõbeli terveid?
– Jelenleg nem gondolok nagyon elõre, a jelen kihívása-

ival küzdök éppen. Természetesen szeretném elvégezni
az egyetemet minél jobb eredményekkel, és a futást is
folytatom mindenképp, mert az életem fontos részét ké-
pezi.

Egy hûvös októberi napon
leszállok a buszról Budapesten
a Stadionnál. Ott vár engem in-
terjúalanyom, Krista Zsolt. A
nagy tömeg elõl menekülve be-
ülünk egy kis kávézóba, és be-
szélgetünk.

– Végzõs diákként Bolyai
Emlékplakettel és Díszokirattal
díjaztak. Hogyan érezted ma-
gad, mikor megkaptad a díjat?

– Az a legelsõ dolog, amit
megemlítenék, hogy mikor
szóba kerülnek a különbözõ

díjak, elismerések, akkor vannak olyanok, akik ezért dol-
goznak, és az ünnepség elõtt kezdenek terjedni a pletykák
a suliban, hogy „akkor most ki fogja megkapni”. Úgy,
mint amikor gólyabál elõtt szavaznak a diákok, és így iga-

zából majdhogynem elõre le-
het tudni a kitüntetetteket.  Ez-
zel nem azt akarom mondani,
hogy tudtam, de sejtettem vagy
inkább éreztem valamennyire.
Igen, mert szinte az egész sulis
idõmben „színpadon” voltam,
szinte egyetlen megkeresést,
felkérést sem utasítottam vis-
sza. Például, amikor Hajnalka
tanárnõ odajött, hogy kellene
egy kiállításmegnyitót konfe-
rálni, akkor tényleg csak olyan-
kor mondtam vissza, ha vala-
mi más fellépésem volt. Olyan nem volt sosem, hogy
„hoppá, most épp érettségire kéne tanulni vagy ilyesmi, és
akkor most nem...”. És az ilyen szerepléseknek megvan a
hozadéka, és... biztosan nem rossz dolog azt mondani,

Egy szép emlék

Interjú Krista Zsolttal

Berkes Bálint Krista Zsolt
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hogy eltöltött valamilyen büszkeség, mert azért dolgoz-
tam is érte. Dehát ezt mindenki tudja, és mindenki azért is
keresett meg – szerintem – azokkal a feladatokkal, amiket
kaptam az iskolai életben, meg a versenyekkel is, mert
tudták, hogy nekem is jó, hasznos, mert én is szeretem
csinálni, meg nekik is jó, ha van olyan ember, akihez min-
dig fordulhatnak, aki úgymond „kéznél van”. Ez így volt
általánosban is, meg gimiben is. De ami igazán jó, hogy
egy nagyon szép záróakkordot adott az egész gimis éle-
temnek. Egy szép emlék.

– Milyen emlékeid vannak a Bolyairól, az ott eltöltött öt
évrõl?

– Ami nagyon jó volt, hogy sosem volt unalmas, egy két
órától eltekintve. De hát kinek nincs olyan órája, ami unal-
mas lenne? És ami tényleg jó volt, az a közösség, és az ne-
kem kifejezetten az osztály. Ezt szerintem mi is tudtuk
mindnyájan vagy legalábbis a többség, és bizonyára az is-
kolában is hagytunk valamiféle nyomot. Nekem igazából
otthonról, iskolán kívülrõl korosztályomból nem voltak is-
merõseim sosem, nem voltam túl barátkozós típus. Aztán
általánosban és gimiben is úgy alakult, hogy a suliból vol-
tak a barátaim, és míg általánosban talán azt mondtam,
hogy szeretek iskolába járni pusztán a suli miatt, gimiben
már inkább az az érzésem volt, hogy azért szeretek oda-
járni, mert ott vannak a barátok. És ha olyan volt az óra,
akkor az tartotta bennünk a lelket, hogy ott vagyunk, és
akkor csinálunk valamit, esetleg beszélgetünk, „nagy rit-
kán” elõkerültek a telefonok órán ... De ami korszakalkotó
dolog volt, az már a gólyatáborban megtörtént. Úgy értem,
akkor ismertem meg mindenkit, nem voltak régebbi isme-
rõseim az osztályban, és Tamás Gergely volt az elsõ, aki
megszólított, hogy „Gyere már!”. Kint voltunk az alsó ki-
csi pályán, ott volt a sportnap, és amíg mindenki sorverse-
nyezett, addig mi ott álltunk, és elkezdtünk szurkolni min-
denkinek. De úgy, hogy elõtte kérdeztük meg, hogy hív-
ják, és akkor úgy szurkoltunk, hogy „Hajrá, Sári, gye-
rünk!!” Elõtte két perccel tudtuk meg, hogy a neve Sári.
Rengeteg élményem volt: francia cserekapcsolat, angliai
kirándulás, sok jó tanár, akikkel nemcsak tanár-diák kap-
csolat, hanem barátság is kialakult, ezeken felül én mégis
az újonnan szerzett barátokat emelem ki, õk tették boldog-
gá a bolyais napokat.

– A Bolyai után hol folytatod tanulmányaidat? Hogy ér-
zed magad az új iskolában?

– Három helyet jelöltem meg, mindhárom anglisztika
volt, csak más sulikban, és szerencsére az elsõ helyen
megnevezettre, az ELTE-re fel is vettek, úgyhogy ELTE

BTK Anglisztika. És ami nagyon furcsa, amit nem is tud-
tam, hogy a fõszakom mellé választhatok egy másodlagos
szakot, amit úgy neveznek, hogy 'minor', legalábbis a böl-
csészkaron, és más bölcsészszakok tárgyait lehet tanulni.
Teljesen szabad a választás, semmi megkötés nincsen: ha
filozófiát akarsz tanulni, akkor filozófiát tanulsz, ha vala-
milyen nyelvet akarsz a sajátod mellé, akkor azt tanulod.
Én a koreai nyelvet választottam, úgyhogy hetente van két
koreai nyelvórám, meg egy koreai történelemórám is az
anglisztikás tantárgyak mellett. Ami nagyon jó, hogy az
egész érdekel, és szerintem azon kevesek egyike vagyok,
akik eldöntötték, hogy szeretnének valamerre menni, és
jól döntöttek.  Szerintem megtaláltam a helyemet, mert jól
érzem magam, az órák jók, van egy kis kihívás is, de ez
mégiscsak egyetem! Mesterképzésnek pedig majd válasz-
tok valamilyen fordítói szakot. Szerintem nagyon jó, ha va-
laki szereti az angolt, a nyelvészetet, az irodalmat, és ezzel
szeretne foglalkozni, akkor ajánlom nekik ezt a szakot. 

– Sok versenyen szerepeltél eredményesen. Több szava-
lóversenyen is elsõ lettél, valamint az angol OKTV országos
döntõjében a 18. helyezést érted el. Mi motivált ezekre a
megmérettetésekre? Volt valaha, hogy féltél, hogyan fogsz
szerepelni?

– Ez most lehet, hogy a „kulisszák lerántása” lesz, és el-
rontja a varázslatot, de az OKTV-t általában azért csinálja
az ember, hogy plusz pontjai legyenek a felvételin. Aztán
persze vagy összejön, vagy nem – hál' Istennek, nekem
összejött, egyébként az OKTV-vel egy hatalmas verseny-
szellem alakult ki bennem. Mikor megtudtam, hogy
„csak” 18. lettem, az nem esett jól. Ami motivált, az min-
denképp az volt, hogy egyrészt angol, így azt az egyete-
men elfogadják, másrészt mégiscsak egy próbatétel, ahol
magamban is biztossá tehettem azt, hogy van-e helyem
ezen a szakterületen. Persze emellett rengeteg gyakorlás is
volt. A szavalóversenyeket pedig általános óta csináltam,
és az csak úgy jött. Én ebben nõttem fel, lehet, unalmas is
lett volna versenyek nélkül. Mindig kérdezték, hogy „Jön-
nél?”, én pedig rávágtam: „Persze, hogy megyek!”. Igazá-
ból veszíteni nem lehet vele, csak nyerni, hacsak nem vesz
el nagyon sok idõt a felkészülés.

– Az eredményes tanulás mellett nagyon sok mindennel
foglalkozol: zenélsz, a Zenthe Ferenc Színház tagja vagy,
szavalsz, és még sorolhatnám. Hogy sikerült mindig úgy
beosztanod az idõdet, hogy mindezt eredményesen csi-
náld? Okozott valaha ez problémát?

– Én azt mondanám, hogy nekem sohasem.  Akiknek
valódi problémát okozott, azok a tanárok voltak, hogy
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mindig tudják, hogy most éppen hol vagyok, és fõleg
azért, mert néha elfelejtettem szólni. Néha a többnapos ki-
ruccanások a színházzal inkább okoztak problémát. A ze-
nélés egyáltalán nem, mert az eleve szabadidõs tevékeny-
ség, így sosem zavarta meg az iskolai munkámat. Nekem
a zenélés végül is szenvedély és szórakozás, nemhogy
energiát venne el, inkább energiát ad, és bármenyit is dol-
gozom, azzal kikapcsolódok. A színházat pedig én nem
éreztem hívatásnak, mint pár kollégám, ezért is távolod-
tam el tõle kicsit most, hogy itt vagyok Pesten, de az is él-
vezetes volt. És a visszajelzések, mindig biztattak, hogy
legalább amíg ott vagyok, és amíg nem okoz nehézséget
se nekem, se másnak, addig csináljam. És megismertek
emberek az utcán vagy a TV-bõl, vagy onnan, hogy ott
voltak 20-án a Szent István emlékmûnél, a könyvtárnál,
vagy fent a Kálvárián. Ezek szép dolgok. Nem nagyon sze-
retek publikus szereplõ lenne, de azért jólesett, és ez is tar-
totta bennem a lelket. Ha este értem haza, este írtam meg
a házit... szerencsére ezzel nem volt gond sosem.

– Az életedben fontos szerepet játszik a zene. Ezt tudom,
hisz egy ideig egy zenekarban játszottunk. Minek a hatá-
sára kezdted el a zenélést?

– Ez igazából remek kérdés. És mondhatnék rá nagyon
rossz okot, de mondok rá jót. Apukámnak egyszer meg-
alakult a fejében a gondolat, hogy vesz nekem egy gitárt.

És onnantól fogva ez jött szépen. Tanárhoz ugye mégse
megyek, mert ennyi dolog mellett mikor mennék? És hát
mihez nyúltam? – amihez minden fiatal szinte óránként –
az internethez. És YouTube-ról, videókból, mindenbõl,
amit csak találtam, tanultam gitározni, meg apum is segí-
tett, õ is tudott valamikor nagyon régen játszani. Úgyhogy
otthon volt a gitár, azt nyilván nem fogom hagyni, hogy
csak porosodjon, ha már apum megvette. És ez hozta ma-
gával a többit: nem csak a magam szórakoztatására kelle-
ne játszani, és mivel a gitár kísérõhangszer legtöbb eset-
ben, ezért megpróbáltam mellé énekelgetni. Ez megint
nagyon érdekesen jött, mert szerintem alig van másfél
éve, hogy ezt zenekarban csinálom, és elõtte volt maxi-
mum egy év, hogy én otthon elkezdtem énekelgetni, csak
úgy magamnak. Mikor a szülõk nem voltak otthon, és
nem zavartam senkit, akkor nekiálltam, persze zenére.
Úgy voltam vele, „hogy nem is olyan rossz”. Aztán írtam
egy dalt, amit elõadtam 9.-ben – akkor volt 45 éves a Bo-
lyai – a Bolyai esten. És tetszett az embereknek. Ezért úgy
gondoltam, folytatom... azóta énekelgetek otthon min-
dent, rockzenét, popzenét, k-pop-ot – innen jön a koreais
érdeklõdésem. Azóta ez így megy, és remélem, minél to-
vább, teljesen ösztönszerûen.

– Köszönöm, hogy idõt szántál rám! További sok sikert
kívánok neked a jövõben!
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Interjúm alanya Betlehemi
Viktória, aki egyike azon diá-
koknak, akiknek munkáját a
Bolyai János Gimnázium Ki-
tüntetésével jutalmazták.
Bolyais éveirõl, tanulási mód-
szereirõl kérdezgettem, hiszen
számos sikeres eredményt tud-
hat maga mögött.

– Számítottál a díjra?
– Nem mondom, hogy nem

gondoltam rá, hiszen 5 évig ki-
tûnõ voltam. Viszont hatalmas
öröm a kitüntetés. Nagy meg-

tiszteltetés, ha elismerik az ember munkáját, és még díjjal
is jutalmazzák.

– A legtöbb diáknak problémát jelent beosztani az ide-
jét. Te hogyan birkóztál meg ezzel?

– Tulajdonképpen nekem rengeteget segített, hogy már
kiskoromtól kezdve meg kellett tanulnom, miként alakít-
sam ki a mindennapjaimat, hiszen a tanulás mellett zene-
iskolába jártam, úszni tanultam. Nehéz volt, de sikerült
megtalálni az egyensúlyt.

– Éreztél lelkiismeret furdalást, amikor épp nem készül-
tél a vizsgákra, hanem inkább elmentél szórakozni?

– Volt egy kismértékû lelkiismeret furdalásom, igen. De
rájöttem, kikapcsolódás nélkül hamarabb fáradok el, ne-
hezebben tudok koncentrálni. Ezért igenis rá kell szánni
az idõt néha egy kis pihenésre, felfrissülésre.

– Könnyen tanulsz vagy voltak/vannak nehézségeid?
– Erre a kérdésre leginkább azt a választ tudom adni,

hogy téma- és tárgyfüggõ. Én általános iskolában inkább

humán beállítottságú voltam.
Azonban középiskolában jött a
fordulat, és elkezdtem érdek-
lõdni a biológia és a kémia
iránt. Mindig az a fajta tanuló
voltam, aki szereti átlátni a dol-
gok miértjét. Gyakran, ha nem
értettem valamit, utánakeres-
tem és mindjárt érthetõbbé
váltak a dolgok. Ez segített ab-
ban is, hogy versenyeken sike-
res eredményeket érjek el. Az
országos francia versenyen 4.
helyezést értem el, sportban is
többször eredményes lettem. Mindig arra szerettem ké-
szülni, ami kihívást jelentett számomra. 

– Hasznosnak találod a Bolyai által nyújtott tudást?
– Természetesen! A Bolyai megadta az alapokat, amire

lehet építeni.
– Melyik egyetemre jelentkeztél? Milyenek az elsõ benyo-

másaid?
– A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógysze-

résztudományi Karára jelentkeztem. Azt kell mondanom,
hogy nehéz, de élvezem. Egyáltalán nem vagyok lemarad-
va. Nem jelent akadályt, hogy Salgótarjánból jöttem, hogy
nem kifejezetten biológia-kémia tagozatos középiskolába
jártam. A fakultációk, az alapórák, a labor-gyakorlatok ele-
gendõnek bizonyultak. Persze az otthoni felkészülést, a
tanulást, a gyakorlást nem lehet kihagyni.

– Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen elmesélted a
tapasztalataidat és a tanácsokat is amelyekkel segítséget
nyújtasz nekünk! Sok sikert az egyetemhez!

„A Bolyai megadta az alapokat, amire lehet építeni”

Interjú Betlehemi Viktóriával

Králik Adrienn Betlehemi Viktória
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Idén engem ért a nagy meg-
tiszteltetés, hogy interjút ké-
szíthetek iskolánk egyik volt di-
ákjával, Kulhavi Nikolettával,
volt – 12.B-s tanulóval, aki mel-
lesleg az egyik legjobb barát-
nõm is. A tavalyi év végén õ
kapta meg a Bolyai Díszokira-
tát kiemelkedõ tanulmányi
eredményeiért és 6 éven át ki-
tartó a DÖK-ben és azon kívül
végzett közösségi munkájáért.

– Számítottál arra, hogy te is
díjazott leszel a Bolyai Napo-

kon? Milyen érzés volt átvenni a díjat?
– Abszolút nem számítottam rá, nem gondoltam, hogy

bármilyen díjat kapok. Hihetetlenül jó érzés volt. Sosem
gondoltam a tanulmányaim vagy közösségi munkám so-
rán, hogy ezért díjat kapok majd a jövõben. Mindig szíve-
sen segítettem a különbözõ programokban és külön öröm
volt, hogy azért kaptam a kitüntetést, amit tényleg szeret-
tem csinálni. 

– Melyik intézményt, azon belül melyik szakot válasz-
tottad továbbtanulás céljából? Miért? Milyen érzés volt,
amikor megtudtad, hogy felvettek?

– A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomá-
nyi karára, ezen belül a gazdálkodási és menedzsment
szakra adtam be jelentkezésem. Õszintén szólva elég hir-
telen ötlet volt ez a szak. Közelgett a jelentkezés leadási ha-
tárideje és kellett valami stabil lábakon álló terv. Hihetetlen
volt, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a hat év, mindig azt gon-
doltam, hogy az egyetem fényévekre van még tõlem. Sok
vacillálás után döntöttem a gazdasági pálya mellett. Min-
dig érdekelt, hogy hogyan zajlanak a különbözõ gazdasá-
gi események a színfalak mögött és hogy hogyan lettek a
nagyvállalatok olyan sikeresek. Nagyon boldog voltam.
Hihetetlen, hogy az ország egyik legnevesebb és legkemé-
nyebb egyetemére nyertem felvételt. Ha az érettségi elõtt
megkérdezték volna, hogy na szerinted felvettek, biztosan
nem lett volna a válaszom.

– Most tagja vagy valami-
lyen diákszervezetnek?

– Jelenleg nem. Az elsõ félév
nehéz, mert teljesen új a kör-
nyezet. Magasabbak a követel-
mények, más a tanár-hallgató
viszony, más a közeg és ezeket
meg kell szokni. Arra törek-
szem, hogy minél jobban telje-
sítsek és a maximumot hoz-
zam ki magamból. Így úgy
gondolom, hogy inkább a kö-
vetkezõ félévre vagy évre ha-
gyom a választást. Az egyete-
men rengeteg diákszervezet van, így ez is megnehezíti a
dolgomat.

– Van olyan élményed, emléked, ami örökre megmarad
benned a Bolyairól?

– Hajajj, rengeteg van! Szerintem a Bolyais élmé-
nyeimbõl egy egész könyvet lehetne írni! Ami bizto-
san megmarad bennem az a beiratkozás. Furcsa,
hogy több, mint hat éve írtam alá a papírokat, hogy
szeretnék idejárni. Emlékszem, hogy nagyon izgul-
tam, de kíváncsi is voltam, hogy milyen lesz az elkö-
vetkezõ hat év. Erre a napra mindenképp emlékezni
fogok.

– Milyen érzés volt a DÖK-ben lenni? Sok barátra tettél
szert?

– Fantasztikus érzés volt. Amikor idekerültem az
iskolába még kis gólyaként, nem igazán ismertem
senkit – néhány osztálytársamon kívül, akik a régi is-
kolámból jöttek – és elég elhagyatottnak éreztem ma-
gam. A legelején, hetedikes koromban beléptem a Di-
ákönkormányzatba. Ahogy telt az idõ, egyre több em-
bert ismertem meg és része lettem egy nagyon össze-
tartó közösségnek, és sok máig is tartó barátságot kö-
töttem. Egyáltalán nem volt rossz döntés belépni,
ugyanis így része lettem az iskola életének és sok min-
dent tanultam a rendezvények szervezése és lebonyo-
lítása közben.

„Dolgozzatok keményen, mert utána tök jó érzés,
ha eléritek a célotokat”

Interjú Kulhavi Nikolettával

Gortva Boglárka Kulhavi Nikoletta
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– Jó választás volt a Bolyai?Sokat tanultál itt töltött éve-
id alatt? Szerinted minek köszönheted az elért eredménye-
idet?

– Biztos vagyok benne, hogy ha most kéne dönteni,
hogy hova menjek tovább, mindenképp a Bolyait válasz-
tanám. Nemcsak a közösség miatt, hanem a képzés, illet-
ve a tanárok miatt is ezt az intézményt választanám. So-
kat köszönhetünk tanárainknak, hiszem remekül felké-
szítettek minket az érettségire és a hat év folyamán min-
dig segítettek nekünk.

Hogy sokat tanultam-e? Rengeteget! Vagy legalább-
is annak tûnt. Itt az egyetemen ennyi tanulás már nem
lenne elég. Egy-egy kisebb számonkérésre napokat kell
tanulni, míg a Bolyaiban erre nem volt szükség. Termé-

szetesen kivétel ezalól az érettségi. Sok idõt és munkát
fektettem a tanulmányaimba, de nyilván a szülõi támo-
gatás nagyon fontos volt és fontos a mai napig is. Vala-
mint a barátaim is mindig bíztattak egy-egy dolgozat,
verseny vagy éppen az érettségi elõtt. Rájuk mindig tá-
maszkodhattam.

– Mit üzennél a fiatalabb bolyais generációnak?
– Ó, minden interjúban ezt a kérdést szeretem a legjob-

ban. Dolgozzatok keményen, mert utána tök jó érzés, ha
eléritek a célotokat és fontos, hogy azt csináljátok, amit
szerettek. Rengeteg akadállyal kell majd szembe nézne-
tek, de nem szabad meghátrálni!

– Köszönöm szépen, hogy meginterjúvolhattalak! To-
vábbi sikereket kívánok neked az életben! 

Iskolánk egyik büszkeségé-
vel, Járja Tamással készítettem
interjút, aki hat évig volt
bolyais diák. Az itt töltött évek
során rendezvényeinket színe-
sítette, különbözõ eseménye-
ken képviselte iskolánkat, illet-
ve lenyûgözõ eredményeket
ért el a táncversenyeken.
Mindezekért a 2015-ös tanév
végén a Bolyai János Gimnázi-
um Talentum díját vehette át.

– Mikor, illetve hogyan kezd-
ted el a táncot?

– 2005-ben meg volt hirdetve a Besztercén egy tánctan-
folyam, mely a nõvéremnek azonnal megtetszett. Anyu-
kám engem is rá akart venni, hogy próbáljam ki, de ez
nem ment egyszerûen. Végül beadtam a derekam és el-
mentem egy próbára. Az elsõ órákon végig az járt a fejem-
ben, hogy én ezt nem akarom csinálni, nekem ez nem
megy, stb. Késõbb azonban megszoktam, sokat komo-
lyodtam és mostanra az életem részévé vált. Szerintem
már el sem tudnám képzelni az életem tánc nélkül.

– Tudnál mesélni pár emlékezetes élményedrõl, amit a
táncnak köszönhetsz? Melyik megmérettetésre emlékszel
vissza a legszívesebben?

– Számomra minden egyes
próba nagy élmény. Rendkívül
összetartó a közösségünk, itt
ismerkedtem meg a legjobb
barátaimmal is, akikkel már
rengeteg közös emléket sze-
reztem. A próbákon teljes mér-
tékben megfeledkezek a szo-
morúságról és idegességrõl,
olyan számomra, mint egy tes-
ti-lelki feltöltõdés. Egy klubvál-
tást követõen, nyolcadik éve
járok a Medalion Táncsport
Egyesületbe, ahol állandó tánc-
partneremmel, Takács Dorottyával, készülünk a külön-
bözõ megmérettetésekre. Jó pár versenyen részt vettünk
már, sok alkalommal álltunk dobogón is. Tánctudásun-
kat tekintve „B” kategóriába voltunk besorolva, egészen
2015-ig, a Területi Bajnokságig, amin a 3. helyezést sike-
rült elérni. Ez volt talán a legnehezebb, legstresszesebb
döntõ, de mi mindenféleképpen nagyot akartunk alakíta-
ni, és szerencsére sikerült is. Manapság pedig az „A” ka-
tegória elején tartunk. Nagyon boldogok voltunk és va-
gyunk még most is. Természetesen ehhez mind a sok
gyakorlás és a sok szülõi, baráti és pedagógusi támogatás
hozzájárult.

Diákból hirtelen tanár

Interjú a Talentum-díjas Járja Tamással

Nagyi Máté Járja Tamás
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Vajon mi emeli ki az embe-
reket a diáksokaságból a min-
dennapok során? Egyszerû
szemlélõként könnyû elhalad-
ni az ismeretlen iskolatársak
mellett, de aztán valami megra-
gadja az embert és megfigye-
lésre készteti. Legalábbis ez
történt velem, mikor felada-
tommá vált László Liza megin-
terjúvolása és ismeretségünk
hiányában kénytelen voltam
kiindulni egy, a fejemben meg-

maradt képbõl: Liza a szüne-
tekben mindig olvasott vagy
éppen rajzolt, így arra követ-
keztethettem, hogy egy mûvé-
szetkedvelõ lány lesz az ala-
nyom. Vele, róla és a díjáról be-
szélgettem.

– Melyik mûvészeti ágat ér-
zed a magadénak a leginkább?
És miért?

– Sok forma és mód van,
amin szólhatok, de az üzenet
mindig állandó, éppen ezért
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– Biztosan nagyon keményen kellett dolgoznod mind-
ezért. Mennyi gyakorlást igényel, hogy megtartsd ezt a
szintet?

– Minden héten négy edzésem van, ami azt jelenti,
hogy kb. 10 órát töltök el a táncteremben. A tánchoz ter-
mészetesen hozzájárul a heti 2 órás TRX edzés is, mely a
testet és az izmokat a mindennapi élet kihívásaira készíti
fel. A versenyszint megtartásához ezeken kívül még elen-
gedhetetlen, hogy bizonyos magánoktatásokon is részt
vegyek. Ehhez azonban Pestre kell buszoznom, ahol volt
magyar bajnokokkal együtt fejleszthetem a tudásom. Te-
hát összességében nem kevés idõt és energiát ölel fel, de
minden percét élvezem. 

– Mik a jövõbeni terveid, mivel szeretnél foglalkozni éle-
ted során? A tánccal vagy esetleg más is szóba jöhet?

– Mindig is úgy gondoltam, azzal érdemes foglalkozni
a legtöbbet, amit szeretünk. És ez nekem nem más, mint
a tánc. Soha nem tudnám elképzelni azt, hogy egész nap
egy irodában görnyedjek. Idén sajnos nem indítottak tánc-
pedagógusi szakot, így egy „kényszerpihenõt” kell tarta-
nom, ezt azonban nem bánom, mert meg tudom várni a
barátaimat, s együtt fedezzük majd fel a „pesti életet”.

– Akkor mennyiben térnek el mostani hétköznapjaid és
hétvégéid a gimnáziumtól? Mivel foglalkozol jelenleg?

– Annyit biztosan állíthatok, nem unatkozom. A
Savarianal kezdtem el oktatni fél állasban, illetve segíteni
az edzõimnek. Szinte minden napom foglalt, de fõleg a
kedd és a péntek, mikor reggel kilenc órától este kilencig
tanítok. Természetesen a lehetõ legcsintalanabb csopor-

tokhoz kell mennem, de ezáltal legalább megedzõdik az
ember személyisége. Azonban így is nagyon élvezem, hi-
szen mindenhol vannak aranyos, tehetséges és szófogadó
gyerekek, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Kicsit furcsa,
hogy 19 évesen már „tanár bácsi” vagyok, de hamar hoz-
zászoktam. Nagyon örülök annak, hogy az edzõim is úgy
tekintenek rám, mint „szárnyait bontogató madárkára”. A
legnagyobb változás talán pontosan az, hogy diákból hir-
telen tanár lettem, s most már a kisgyerekekkel foglalko-
zom nem pedig a matekházival, bár az utóbbival sokkal
könnyebb volt. Az legalább nem szövegelt vissza.

– Hogyan gondolsz vissza az elmúlt hat évre? Mi fog leg-
jobban hiányozni?

– Szerencsére nagyon sok szép emléket gyûjtöttem az
évek során. Egyéni sikerek mellett az osztálykirándulások,
a különbözõ közösségi programok, a német nyelvi tábor
is nagy élményt jelentettek. Az utolsó évben a szalagava-
tóra, szerenádra és a ballagásra való készülõdések is na-
gyon emlékezetesek maradnak számomra. A kávézások-
ra és beszélgetésekre a büfénél szintén jó visszaemlékez-
ni, különösen mikor emiatt késtünk el egy-két óráról.

– Végezetül adnál pár tanácsot az itt maradóknak?
– Szorgalomból azért én sem voltam mindig a legjobb,

de mindenféleképpen ajánlom, hogy ne késsetek óráról és
jegyzeteljetek, mert érettségire nehéz lesz felkészülni nél-
külük. Végzõsök, ha jót akarnak, tanuljanak bõszen, a gó-
lyák pedig emlékezzenek az esküjükre!

– Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kí-
vánok az élet minden területén!

László Liza

„Mondjanak bármit: azt, amit csinálok, folytatom”
Interjú a Talentum-díjas László Lizával

Vida Anna
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nem szeretném, hogy egyetlen médium kössön meg.
Van, hogy valami a betûkön keresztül, a szövegben mû-
ködik a legjobban, máskor pedig a képek nyelve az, ami
közvetít. Azt hiszem, hogy az összes létezõ mûvészeti ág
(médium) sem képes elmondani sérülés nélkül azt, amit
el kell mondanom. Az, hogy éppen mit érzek pontos, ke-
vésbé ’deformáló’ közvetítõnek, folyton változik.

– Mi motivál a rajzaid és a verseid megalkotásában?
Mikor kezdtél el érdeklõdni a mûvészetek iránt?

– A rajz volt elõbb: kettõ vagy három évesen, emlék-
szem, folyton rajzoltam, festettem, színeztem. Aztán ké-
sõbb az írás: ahogy figyelem saját magam, az álmaim, az
emlékeim, késõbb az embereket, helyeket, az üres tereket:
talán minden csak arra várt, hogy megtanuljak írni. Van
valami, ami mindent körbevesz, mindent kitölt és min-
dent összetart – nem kell megneveznem; nem is lehet. Tu-
lajdonképpen minden mondatom, minden képem, papí-
ron vagy vásznon,errõl mesél, semmi másról: az ember
hogyan mozog, rendezõdik, változik és érez ebben a kö-
zegben. Ezaz ami motivál: ezt a lehetõ legpontosabban el-
mondani. 

– Milyen díjakat szereztél és melyikre vagy a legbüsz-
kébb? Milyen érzés volt átvenni a Talentum-díjat?

Tanulmányi versenyeken és novellapályázatokon kap-
tam díjakat. A legjobb élményem a Bod Péter könyvtár-
használati verseny, mert a könyvtárnak egy olyan arcát
láttam így, amit talán máskor soha. A Talentum-díj na-
gyon meglepett, még mindig meglep, klisé nélkül, tényleg.
Az, hogy elismernek, elmondhatatlanul jó érzés, és be
kell vallanom, az írás és festés és bármilyen hasonló tevé-
kenység egy olyan dolog, amit egy-egy megerõsítés esz-
méletlen módon felpörget. Lehet bármennyi fix pontja az
embernek – belsõ vagy külsõ egyaránt –, ezek az elisme-

rések segítenek abban, hogy nehogy, ismétlem: nehogy
abbahagyja azt, amit csinál.

– Szerinted jó választás volt a Bolyai? Hogyan élted meg
az utolsó éved?

– Az utolsó gimnáziumi évem tele volt õrült lendülettel,
ellentmondással és elengedéssel. Ezek az impulzusok a
Bolyai nélkül máshogyan, vagy talán sehogy sem értek
volna engem. Hálás vagyok. Mindennek és mindenkinek. 

– Hova jársz most és hogyan tudod összeegyeztetni a su-
lit az alkotással?

– Az SZTE BTK magyar szakán tanulok, aztán majd-
komparatisztika specializációt (összehasonlító irodalom-
tudomány – a szerk.) szeretnék felvenni. Egyébként, az
egyetemet meglepõen jól össze tudom egyeztetni az alko-
tással, leginkább azért, mert a még újnak számító és felfe-
dezetlen környezet közel tart most a gyakori íráshoz és
rajzoláshoz. Persze van, hogy hónapokig csönd, de ez
most egy ilyen jó értelemben vett zajos idõszak. 

– Van a jövõben célod a mûvészettel, vagy csak hobbi-
ként szerepel?

Szeretném, ha az életem egyetlen állandó alkotás len-
ne. Felajánlás. Nem hobbi, de nem is loholás egy cél felé.
Az számít, ahogyan eljutok – az íráson, a festésen, a hall-
gatáson keresztül – a végére; és tovább. 

– Mennyire adsz az emberek véleményére? Szerinted
hogyan látnak téged és a mûveid külsõ szemlélõként?

Mindannyian hatunk egymásra, csináljunk bármit
is. Az, hogy írok, vagy az, hogy festek, esetleg csak in-
tenzívebbé teszi a másokra gyakorolt hatásom. Intenzí-
vebbé, ugyanakkor talán megosztóbbá is, ezt lehetetlen
elkerülni, de nem is kell. Szeretem hallgatni az embere-
ket, szeretem a véleményüket – pont ezért izgalmas, a
változatosság miatt.
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