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Keringõ a diákokkal
Interjú Czene Éva tanárnõvel

A humor a tantestületekben
is az „élet sója”. Lényeges,
hogy a tanárok között is legye-
nek tréfamesterek, kell, hogy
az állandó koncentrációt, az ez-
zel járó feszültséget oldja vala-
mi. Annak a tanárnõnek, aki a
tavalyi tanévben megkapta az
iskola Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetését, nem
kell jókedvért a szomszédba
mennie. Szemében állandóan
ott bujkál a nevetés, a mások
által „feldobott” humoros mon-

datokra mindig van egy csattanós válasza. Ekkor aztán gu-
rul körülötte a kacagás. Emellett természetesen az órákon
és órák utáni foglalkozásokon is komolyan és szigorúan
követel. E kettõ általa nyújtott harmóniában lévõ egyvele-
gét – azt hiszem – minden diák szereti.

Czene Éva tanárnõ jól ismeri iskolánkat, hiszen azok
közé tartozik, akik középiskolás éveiket is az intézmény-
ben töltötték. Örök fiatal, aki ma is otthon érzi magát az if-
júság körében. Nem véletlenül õ a Diákönkormányzat se-
gítõ tanára. A tanítás mellett mindig szervez, koordinál,
tárgyal, táncot tanít, meg ami még jön.

– Kedves Éva! DÖK-ös tanárként egy különleges nézõ-
pontból szemlélheted a tanulóinkat, mondhatni: közöttük
élsz. És egész másképpen, mint a tanórán. Mit mutat ez a
nézõpont? Milyennek látod onnan a fiatalságot?

– Erre a kérdésre a legtöbben azt szokták válaszolni: tel-
jesen mások, mint mi voltunk. Tiszteletlenebbek,
otthonülõsebbek, médiumfüggõk stb. Én meg azt mon-
dom: nem ez a lényeg! Ezek mind külsõségek, illetve kö-
vetkezmények. A lelkük ugyanolyan, mint tíz vagy har-
minc vagy száz éve, csak a „színpadi díszletek” változnak,
a kamaszlélek viszont ugyanaz marad. A problémát min-
den korban az okozza, ahogy ehhez a kamaszlélekhez kö-
zelítünk. A közelítés. Ez a lényeges. Persze másképpen
kommunikálnak, másképpen kötnek párkapcsolatot, lé-

nyegesen más stílusú zenéért
rajongnak, másképpen szóra-
koznak, mindent másképpen
csinálnak, mint mi 20-30 évvel
ezelõtt. Ezt persze tudni kell fi-
gyelemmel kísérni a minden-
napokban, csak így tudjuk
õket hitelesen megszólítani.

Nekem ez nem okoz prob-
lémát se a tanórán, se a DÖK-
ben. Valószínû, az is sokat se-
gít, hogy két hasonló korú fiam
van. De az is lehet, hogy gene-
tikus adottság nálam a jó kom-
munikációs készség. Mindenkihez más-más hangon tu-
dok szólni, az õ saját hangján. Vagy legalábbis õ úgy érzi.
Átlátom a problémáikat, s a gyerekek ezt rögtön megérzik,
s rendkívül hálásak érte. És nem beszélve a humorról! En-
nek a korosztálynak ez lételeme. Csak az tudja õket irányí-
tani, nevelni, akinek van némi humorérzéke. És én ezt is
a családomból hozom. Nem is tudom, hány nehéz helyzet
oldódott meg egy szívbõl jövõ õszinte nevetéssel!

– Te már a középiskolás éveidet is ebben az iskolában
töltötted. Elõny ez vagy inkább hátrány a mostani tanári
munkádban?

– Számomra egyértelmûen csak elõnyei vannak. Nem
értek egyet a bibliai mondattal: senki se lehet próféta a sa-
ját hazájában. Lehet. Engem sok kolléga még tanított is, jó
volt tanárként újra találkozni velük, rengeteget segítettek a
beilleszkedésben. Jó érzés volt, hogy nem egy idegen kö-
zegben kellett újra helytállnom. Régi tanáraim – most már
kollégaként – segítettek, elláttak jó tanácsokkal, megbe-
szélhettem velük a problémáimat. S az is nagy elõny volt,
hogy már középiskolás éveimbõl ismertem az iskola szo-
kásrendszerét, hagyományait, elvárásait. Ezért én örültem,
hogy visszajöhettem ide tanárként. Az persze nem volt
rossz, hogy néhány évig más iskolákban megtapasztalhat-
tam az úgynevezett „mélyvizet”. Így legalább van viszo-
nyítási alapom. Tudom értékelni, hogy itt, a Bolyaiban ér-
telmes, intelligens diákokat nevelhetek és taníthatok.

Czene ÉvaSóvári László



98

Interjú a kitüntetettjeinkkel

– Milyen volt a Te középiskolás korodban a diákönkor-
mányzat?

– Már tanulóként is szerettem idejárni. Az akkori DÖK-
öt – mondhatom – elég közelrõl ismertem. Elsõsként let-
tem a tagja, III.-ban és IV.-ben pedig vezetõségi tagként
dolgoztam. Akkor is szerveztünk jó programokat, táncos
mulatságokat, vetélkedõket, papírgyûjtéseket. De a mosta-
ni DÖK-ös élet sokkal színesebb: több és változatosabb a
program, önállóbbak, szabadabbak lehetnek a diákok sa-
ját életük szervezésében. Az iskolavezetés és a tantestület
partnerként kezeli a DÖK-öt, kikérik a véleményüket min-
den õket érintõ ügyben.

– Hogyan mûködik a mostani DÖK a Te segítõ irányítá-
sod alatt?

– Úgy érzem, egyre népszerûbb ez a munka. Egyre nõ
a DÖK-ös létszám. A kívánt osztályonkénti egy-két tanuló
kisebb csoportokká nõtte ki magát. A mostani létszámunk
már kb. 50-60 fõ. És ebben – úgy érzem – némi részem ne-
kem is van. Erre tehát igen büszke vagyok. Úgy érzem, a
kitüntetésem is leginkább ennek az eredményes munká-
nak az elismerése az iskolavezetés részérõl.

– Csak szórakozás a benne dolgozó diákoknak vagy ta-
nulnak is itt valamit?

– Már a kérdésed is sokat elárul errõl, hiszen ahol „dol-
gozni” kell, ott, ugye, nemcsak „szórakozunk”. Bár – úgy
érzem – ez a tevékenység mind a kettõ, illetve a kettõ
együtt: szórakozva dolgozunk és dolgozva szórakozunk.
Rengeteg hasznos képességet fejleszt a DÖK-ös tevékeny-
ség. Megtanulnak rendezvényeket, programokat szervez-
ni, tapasztalatokat szereznek a társaik mozgósításában:
gyakorlatban ismerhetik meg, milyen technikákkal lehet
mozgósítani egy-egy cél érdekében diáktársaikat; mindez
olyan további képességeket generál mint a felelõsségérzet,
a mértéktartás, az önállóság kialakulása. Észrevétlenül fej-
lõdik a problémamegoldó képességük is. És nem beszélve
arról, hogy mindig képviselnek valamit vagy valakiket, a
munka közben megérzik ennek az erkölcsi értékét, érzik,
hogy az õ magatartásuk példaértékû a többiek számára.
Csak így lehetnek hitelesek. Meg lehet figyelni, hogy ezek
a diákok az élet minden területéhez másképp állnak hoz-
zá, sokkal-sokkal pozitívabban kezelik a mindennapok
során felvetõdõ kérdéseket. És még egy igen lényeges mo-
mentum: megtanulnak a hatalommal élni, illetve nem
visszaélni.

– Úgy tudom, tanári pályád eleje éppen a rendszervál-
tás környékére esett. Rejt ez magában valamilyen érdekes-
séget? 

– Igen. Amennyiben történelmileg érdekes az a tény,
hogy én a biológia-testnevelés szakos tanári diplomámat
még a Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskolán szereztem Eger-
ben. Ugyanott lettem tánc- és drámapedagógus, illetve itt
szereztem meg a tanári szakvizsgámat is. De a második
diplomámban már az Esterházy Károly Fõiskola szerepel.

– Mi az, amit a legjobban szeretsz a tanári munkád-
ban?

– Általában szeretek emberekkel foglalkozni, úgyhogy
ilyen értelemben szinte minden kedves nekem a tanári
munkában. Ez motivált már a pályaválasztásban is. Ha
mégis választani kell, akkor a legjobban 12.-es osztályfõ-
nök szeretek lenni. No, nem azért, mert már hamarosan
elmennek. Nem! Mert ekkorra – ha az osztályfõnök jól vé-
gezete a dolgát – már elmélyül, szinte barátivá válik a kap-
csolat az osztályfõnök és az osztály között. Ilyenkor már –
ahogy a régi kabarétréfában is – szinte „félszavakból meg-
értjük egymást”. Mint egy jó családban. 

Nekem ez a második hatosztályosom. A 6 év alatt na-
gyon jól megismerjük, megszokjuk egymást. Imádom azt
az emberi képletet, hogy ebben a képzési formában gye-
rekként kezdik itteni pályafutásukat, és a szalagavatón
már ifjú hölgyek és urak jönnek le a szalag feltûzésekor a
lépcsõn. És ami közte van, azt szeretem a legjobban: meg-
figyelni, hogyan lesz a gyerekbõl felnõtt. És tudni azt, hogy
ebben az átalakulásban nekem is van valamennyi részem.
Hogy ezalatt az idõ alatt egy kicsit anyukájuk és barátjuk
lehettem. Egyszóval: a munkámban legjobban az osztály-
fõnöki tevékenységet szeretem.

Persze ezen kívül dobogós helyen van még a szalagava-
tói tánc tanítása is. A próbák hangulata és a végeredmény
minden évben felejthetetlen élmény számomra. Bízom ab-
ban, hogy másoknak is. Büszke vagyok, hogy egy régi is-
kolai hagyományt sikerült újraélesztenem: az évfolyamke-
ringõt. Ez a tánc a méltóságot, a tartást, a szépség fegyelmét
sugározza a benne résztvevõknek és a nézõknek egyaránt.

– És mivel szeretsz legjobban a szabadidõdben foglal-
kozni?

– Zenét hallgatok, jó filmeket nézek, s szurkolok a fia-
im kosármeccsein. A zene kikapcsol és felemel, a film el-
képzeltet velem olyan világokat, amikben én nem mozog-
hatok, a fiaimat figyelni játék közben – nos, ez annyi pozi-
tív érzelmet szabadít fel bennem, amely semmi mással
nem pótolható.

– Tanárnõ! A tantestület, az iskola diáksága, ezen belül
külön a DÖK-ösök nevében szívbõl gratulálunk a kitünteté-
sedhez. Köszönöm az interjút!
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Milyen gyorsan múlik el
37 év az ember életében úgy,
hogy a legkevésbé sem csö-
mörlik meg a munkájától, mi
több, még mindig rendületle-
nül elkötelezett iránta és arra
törekszik, hogy a legjobban
végezze? Miért határozza el
valaki, hogy majdnem négy
évtizedet kamaszok között
töltsön, és hogy okítani pró-
bálja õket mind tanulmányi,
mind nevelési céllal? Hogyan
kell befejezni egy karriert

mondhatni a csúcson, és elérni, hogy mindenki egy
olyan személyként emlékezzen ránk, akire még a
nyugdíjba vonulása után is büszke egy egész intéz-
mény? Ilyen kérdésekre kaptam meg a választ Kiss
Ernõné tanárnõtõl, ám nem csupán ennek az interjú-
nak a készítése során, hanem sokkal inkább a négy
tanév – igaz, jelenleg még csak három tanév és két hó-
nap – alatt, amíg nekem angolt tanított a két tanítási
nyelvû ötosztályos képzésben.

– Nem tudom, hogy feltette-e már valaki Tanárnõ-
nek a kérdést, hogy miért választotta ezt a pályát. Én
minden esetben meglehetõsen kíváncsi vagyok, hogy
mi motivál valakit abban, hogy pedagógusi munká-
nak szentelje az életét.

– Azt hiszem, errõl még senki nem érdeklõdött.
Gyerekkoromban volt egy kedvenc játékom. A naptár-
ból összeválogatva keresztneveket egy füzetbe csinál-
tam magamnak egy osztályt. Esõs napokon, amikor
nem lehetett kimenni játszani, ezeket a képzeletbeli
gyerekeket tanítottam. Körülbelül ötödikes vagy hato-
dikos lehetettem, és borzasztóan szerettem nekik ma-
gyarázni, még feleltettem is õket. A másik indok, hogy
az osztálytársaimnak rengetegszer segítettem, mivel
minden tantárgyból jól teljesítettem általános iskolá-
ban és gimnáziumban egyaránt. Azt vettem észre,

hogy könnyen meg tudom
velük értetni a tananyagot.
Az én idõmben a tanári pá-
lya vonzónak számított.

– Pontosan mikor kezdett
tanítani? Mik a legélénkebb
emlékei az elsõ hónapokból?

– 1976-ban kezdtem, ak-
kor még fõleg oroszt tanítot-
tam, majd nagyjából hat-hét
évvel késõbb bejött az angol
is, és a kettõ kiegyenlítõdött,
azonban 1988 után már csak
az utóbbi maradt az oktatás-
ban. A leggyakrabban felidézett emlékeim az osztály-
fõnöki órákról valók. Sokszor eszembe jut, amikor
egyszercsak ott álltam a tanári asztal másik oldalán,
hallgattam, amit az egyik tanítványom mond, és nem
tudtam, hogy mit feleljek a kérdésére. Nem volt egy-
szerû diákból tanárrá válni hirtelen. Úgy értem, maga
a szakma soha nem okozott gondot, azt volt nehéz
megtanulni, hogy milyen szituációt és problémát ho-
gyan kell kezelnem, különbözõ helyzetekben hogyan
kell viselkednem, melyek az új elvárások velem szem-
ben. Arra is emlékszem, hogy eleinte mennyire lenyû-
göztek a diáknapok, azok akkor még sportversenyek-
bõl álltak, amelyeken fiatal tanárként én is szerepel-
tem. Ez az iskola sokkal nyitottabbnak bizonyult,
mint ahová én jártam anno. Nemcsak az ifjúság kép-
zésére, hanem a magatartásuk formálásra, a szabad-
idejük eltöltésének különbözõ módjaira egyaránt
nagy hangsúlyt fektetett. Komplexebbnek éreztem a
Bolyait az összes szempontból.

– Köztudott, hogy számtalan versenyt, tanulmány-
utat Ön kezdeményezett az iskolánkban, és szervezte
õket hosszú idõn keresztül. Melyeket tartja a legfonto-
sabbaknak ezek közül?

– Bennem állandóan ott bujkált az újítani akarás, a
jobbítás szándéka. Sokat gondolkodtam, hogy lehetne
közelibbé, színesebbé, érdekesebbé tenni a vetélkedõ-

„Arra koncentráltam, hogy amin éppen dolgoztam, 
a legjobban sikerüljön”

Interjú Kiss Ernõné tanárnõvel

Kiss ErnõnéFiló Mariann
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ket, hogy a gyerekek ne csak azt érezzék, hogy min-
den az iskolapadról szól. Ezért volt például a
Christmas Party, ahol a tanulók kibontakozhattak, il-
letve én azt is lényegesnek tartottam, hogy a diákjaim
fellépjenek a Bolyai Körön. Számomra a Szülõk-
Nevelõk Báljának szervezése szintén fontosnak bizo-
nyult, illetve az, hogy minimális tõkébõl valósítottuk
meg az elképzeléseinket. Örökösen arra koncentrál-
tam, hogy amin éppen dolgoztam, a legjobban sikerül-
jön. Természetesen a tanárok, szülõk, fiatalok támo-
gatása nélkül semmi nem jöhetett volna létre. A tanul-
mányutakat tekintve nyilvánvalóan az angliai út a leg-
népszerûbb, amely már a 1990-es évek eleje óta szer-
ves részét képezi a nyelvoktatásnak – ebbõl is látszik,
hogy a Bolyai mindig is élen járt ebben. Azzal kapcso-
latban pedig, amit szóba hoztam, hogy ez az iskola a
szabadidõ szerezésével is foglalkozik, a diszkókat, il-
letve a júniusi fõzõversenyt tudom említeni. Az élet
nem csak tanulásból áll, és biztosítanunk kell, hogy
ezt a gyerekek is megtapasztalhassák.

– Kétségkívül jól megérdemelten megannyi elisme-
rést, kitüntetést, díjat kapott a sokéves munkájáért.
Melyiket emelné ki mindközül?

– Mindenképpen a helyit, a Salgótarján Közoktatá-
sáért Díjat. Ugyanakkor volt szerencsém Amerikában
tölteni öt és fél hetet 1989-ben a Soros-ösztöndíj ré-
vén. A Bolyai emlékérem is sokat jelentett nekem, mi-
vel azt a kitüntetettek életpályájáért szokták odaítélni.
Ezekért azonban rengeteget tettem.

– Mit nevezne Tanárnõ a karriere csúcspontjának,
ami miatt azt mondja, hogy érdemes volt ezt a pályát
választani? Érvényesült-e esetében „a hobbim a mun-
kám”- elv?

– Igen, mindvégig azt csináltam, amit szeretek.
Osztályfõnökként és szaktanárként mindenféle felada-
tot meg tudtam oldani, sikeresen túllendültem a nehéz
idõszakokon. Büszke vagyok, hogy sokakkal meg tud-
tam szerettetni mind az oroszt, mind az angolt. Más-
részt remek munkahely volt a Bolyai, igaz, hogy sokat
dolgoztam, ellenben rendkívül támogató környezet-
ben. Folyamatosan volt lehetõségem kipróbálni új dol-
gokat, soha egyetlen igazgató sem mondott nemet az
ötleteimre, csak bátorítást, ösztönzést kaptam. Továb-
bá, ebbe az intézménybe mindig érdeklõdõ, nyitott
gyerekek jártak, akiket jó volt tanítani, hiszen – ahogy
ezt valaki már régen megfogalmazta – ehhez elenged-

hetetlen a tanár egyénisége, a diákok befo-
gadókészsége, illetve a megfelelõ óraszám. Úgy gon-
dolom, hogy a tanítványaimat mindig fellelkesítettem,
és ennek eredményeképpen mindegyikük magas
szintre jutott, ez részben a kéttannyelvû képzés haté-
konyságának köszönhetõ, hiszen – véleményem sze-
rint – sok impulzus összegzõdése következtében az
ide járók megbízható, folyékony nyelvtudást szerez-
hetnek.

– Mennyire tartja kellemes hangulatúnak a saját
óráit, ahová mi szívesen járunk? Mitõl jó egy tanár?

– Én a gyerekekben az embert néztem, illetve abból
indultam ki, hogyha valami nekem nem jó, akkor
másnak se, ebbõl kifolyólag azt nem csinálom. Illetve
mivel jómagam is szeretek nevetni, fontos nekem,
hogy ne görcsöljenek az óráimon. Dolgozatot is csak
akkor írattam velük, ha elõre megbeszéltük az idõ-
pontot és a számonkért anyagot, mert arra voltam kí-
váncsi, hogy mit tudnak, nem arra, hogy mit nem.
Nyilván a saját gyerekek léte is meghatározó abban,
hogy az ember hogyan bánik a diákjaival. Egyértelmû-
en magas elvárásaim voltak velük szemben, könnyen
senki nem kapott ötöst tõlem, csak az, aki kiérdemel-
te. De szerintem, mindig következetesen értékeltem
és a megfelelõ hangot is megtaláltam.

– Mindenkit egyedivé tesz az a metódus, ahogy má-
sokat tanít. Miért gondolja – ha egyáltalán –, hogy az
Ön oktatási módszere más, mint általában a többi pe-
dagógusé?

– Négy-, öt-, illetve hatosztályos kéttanyelvû osztá-
lyokban ugyancsak tanítottam, és az évek során el-
döntöttem, hogy ki kell alakítanom magamban egy lo-
gikus rendszert, amely szerint haladni akarok a tan-
anyaggal. Ehhez muszáj volt hosszútávon gondolkod-
nom, és lebontani mindent kisebb részekre. A nyelv-
tanoknál ez például nagyon hatásosnak tûnt, hiszen
ott mûködik leginkább az anyagrészek egymásra épü-
lése, fokozatos nehezebbé válása. Azt kijelenthetem,
hogy a középszerûséggel semmiben nem elégszem
meg, valamint hogy igyekszem a szüntelenül változó
világ új elvárásait, aktualitásait figyelembe venni. A
nyelvoktatás ezernyi tekintetben módosult, emiatt ne-
künk, tanároknak is megállás nélkül képeznünk kell
magunkat, úgy, hogy a gyerekek ebbõl tanulmányi
szinten gazdagodhassanak. Olyan készségeket is át
kell nekik adnunk, olyan praktikákat megmutatnunk,
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amelyeket késõbb hasznosítani tudnak majd való élet-
ben, például, nektek tavalyelõtt projektmunkát adtam
fel. Egy tankönyvet, leckét mindig részletesen kiegé-
szítettem ahhoz, hogy kifejezetten pontos, alapos és
mélyreható tudás birtokában legyetek.

– Mi a véleménye arról az elméletrõl, miszerint az
egymást követõ generációk egyre kevésbé fogékonyak a
tanulásra? Ez igaz?

– Mások a gyerekek, mint régen, azonban ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy butábbak, lustábbak. Egy-
szerûen felgyorsult a világ. A fiatalok mostanában kü-
lönbözõ területen rendkívül tájékozottak, hihetetlenül
sokoldalúak. Önállóak, temérdek fantasztikus ötletük
van, ennek következtében manapság a tanároknak is
felkészültebbnek kell lenniük, többet közvetíteniük,
mint valaha.

– Van olyan dolog, amit másképp csinálna, ha meg-
tehetné?

– Azt hiszem, alapvetõen semmin nem változtatnék
lényegesen, legfeljebb nem lennék ennyire érzékeny.
Az is igaz, hogy ahogy öregedtem, egyre bölcsebb let-
tem, és ezzel párhuzamosan talán kevésbé szigorú.

– A záró kérdésem nem meglepõen az utolsó angol-
csoportjához kapcsolódna, amelynek én is a tagja va-
gyok. Gyakran eszébe jut, hogy jövõre már nem kell be-
járnia? Hogy gondol erre? Magától értetõdõen vegyes
érzései lehetnek.

– Rengeteg tehetséges tanulóhoz volt szerencsém,
továbbá nagyon sok mindenre kaptam lehetõséget itt
szakmai szempontból. Örülök, hogy egy ilyen jó csa-
pattal tudom befejezni a pályafutásomat. Úgy gondo-
lom, hogy nagyon eredményes a munka nálatok, és itt
visszatérek ahhoz, amit már az elõbbiekben fejteget-
tem; a tanár sikeréhez kellenek a nyitott gyerekek.
Szerintem ebben a tekintetben abszolút egymásra ta-
láltunk.

– Egyetértek Tanárnõvel, és végül szeretném hoz-
zátenni, hogy nagyon örülök, hogy engem Ön taní-
tott angolból, mert úgy hiszem, hogy az én esetem-
ben teljesen kifizetõdött a tanulásba fektetett szor-
galom, amelyet az Ön által kiszabott színvonal el-
érése érdekében teljesítettem. Köszönöm szépen ezt,
illetve az interjút, és további jó egészséget, sikereket
kívánok!
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– Mondj néhány szót ma-
gadról!

– 24 éve élek Salgótarján-
ban, itt kezdtük el igazán fér-
jemmel a közös életünket, itt
születtek a gyerekeim, itt ér-
zem otthon magam. Fiatal
gépészmérnökként elõször
az Acélgyárban dolgoztam,
majd néhány év múlva, a
gyerekeim születése után
családi vállalkozásba kezd-
tünk, melyet azóta is épí-
tünk, fejlesztünk.

– Volt szereped abban,
hogy a gyermeked a Bolyai János Gimnáziumot vá-
lasztotta?

– Mikor 2004-ben a lányom gimnáziumválasztás
elõtt állt mi szülõk a 4 éves két tanítási nyelvû osz-
tályt javasoltuk neki, mert úgy gondoltuk, hogy az
angol nyelvet, melynek tudása manapság elenged-
hetetlen, ott lehet a legalaposabban megtanulni.
2008-ban, amikor a fiamra került a sor, már nem is
merült fel más iskola, más képzés választása, mint a
két tanítási nyelvû, ezúttal azonban már az 5 osztá-
lyos képzési formában.

– Hány évig voltál a szülõi választmány tagja?
– 5 évig
– Önként vállaltad a feladatot, vagy felkértek?
– Az osztályfõnök kért fel rá.
– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Úgy emlékszem, hogy már az elsõ alkalommal

otthon éreztem magam ebben a szerepkörben, mert a
nagyobb gyerekemnek köszönhetõen minden teendõ,
esemény ismerõs volt.

– Véleményed szerint milyen az iskola és a szülõk
kapcsolata? Ebben milyen szerepet játszik az SZMK?

– Az eltelt évek alatt folyamatosan azt tapasztaltam,
hogy a mi iskolánkban nagyon jó kapcsolat van a szü-
lõk és az iskola között, nem volt soha fennakadás, ami-
kor szükség volt az együttmûködésre. Ebben a kapcso-
latban az SZMK egy jól mûködõ híd szerepét tölti be.

– Melyik rendezvényre
emlékszel vissza a legszíve-
sebben? Milyen közös progra-
mok voltak? Jónak tartod
ezeket az ismerkedési, talál-
kozási lehetõségeket?

– Közös program, melye-
ken a szülõtársakkal ismer-
kedtünk, találkoztunk, jó né-
hány volt: a gólyaavatótól a
szalagavatóig, én legszíveseb-
ben a szülõk-nevelõk báljaira
emlékszem, mert ez a minden
évben nagyon jól sikerült
program azóta kerül megren-
dezésre, mióta mi bolyais szülõk lettünk. Mindegyiken
részt vettünk vendégként is, de a szervezésben is volt
mindig feladatom. Már nem jár ugyan gyerekünk az is-
kolába, de elhatároztuk, hogy a bálokon ezután is ott le-
szünk majd.

– Díjazottjaink évrõl évre hozzájárultak a fõzõverse-
nyek sikeréhez, amiért köszönettel tartozunk nekik.
Hogyan emlékszel vissza ezekre a rendezvényekre?

– Sajnos egyik fõzõversenyen sem vehettem részt
személyesen, de mindegyiknek a szervezésében ben-
ne voltam a feladatok szétosztásától a fõzéshez szük-
séges fa beszerzéséig.

– Milyen programokban, feladatokban vettél részt
személyesen?

– A bálok szervezésekor minden alkalommal mi dí-
szítettük a termet, öröm volt másnap vendégként ezen
„díszletek” közé visszatérni. Az osztályterem székei-
nek a festése is az én „vezényletemmel” történt, csoda
volt látni kamasz, semmiért sem lelkesedõ gyerekein-
ket, amint kivétel nélkül hatalmas odaadással mázol-
tak, pakoltak, dolgoztak. Az érettségi környékén is
volt feladatom, talán ez volt a legszebb, mert láttam a
gyerekeket izgulva bemenni, megkönnyebbülve ki-
jönni és megilletõdötten, amikor az érettségi bizonyít-
ványt a kezükbe vették.

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

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Baló Noémivel

Baló 
Noémi

Baksáné
Fodor Krisztina



– Az SZMK-s társammal nagyon sikeres volt az
együttmûködésünk, mindent megszerveztünk, amit
kellett, természetesen jó néhány más szülõ segítségé-
vel. A mi osztályunkban általában ugyanazok a szü-
lõk tevékenykedtek minden programon, de az 5 év
alatt azért sikerült minden szülõt megismernem, azo-
kat is, akik munkájuk miatt ritkábban értek rá a fel-
adatok elvégzésekor.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a
fiad/lányod?

– A lányom 2008-ban érettségizett, õ eddig elvégez-
te a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Tanul-
mányok alapképzését, valamint a Pázmány Péter
Egyetem pszichológia alapszakát. Jelenleg a BME pszi-
chológia mesterképzésére jár. A fiam, aki idén érettsé-
gizett, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodás és
Menedzsment alapképzését kezdte el.

– Hogyan ajánlanád az iskolát (egykori diákként)
illetve szülõként a középiskolát most választóknak?

– A Bolyai János Gimnáziumot azoknak a gyerekeknek
ajánlom elsõsorban, akik szeretnék igazán jól megtanulni
az angol nyelvet, mely a két tanítási nyelvû képzésben si-
kerülhet a legkönnyebben. Ebben az iskolában a gyerekek
nyugodt körülmények között, fegyelmezett, botrányoktól
mentes légkörben tölthetik el a gimnáziumi éveket.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Nagyon meglepett ez a díj és azóta is büszke va-

gyok rá, hogy erre érdemesnek ítéltek.
– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az

itt maradók számára?
– Szeretném, ha az iskola tanárai ebben a nehéz hely-

zetben, mely a gyerekszám folyamatos csökkenése miatt
alakult ki, tovább vinnék a több mint 40 éve elindított ha-
gyományokat. Kívánom, hogy nagy szeretettel és odafi-
gyeléssel terelgessék a rájuk bízott gyereksereget. Biztos
vagyok benne, hogy az új SZMK-s szülõk segítségére
ugyanúgy számíthatnak majd, mint eddig.

– Köszönöm az interjút!
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– Mondj néhány szót ma-
gadról!

– Verbói Gáborné vagyok,
Szécsényben születtem
1963. 09. 14-én. Általános is-
kolai tanulmányaimat
Szécsényben, középiskolai
tanulmányaimat Balassa-
gyarmaton az óvónõképzõ-
ben folytattam, majd pedig a
Kecskeméti Fõiskolán sze-
reztem óvónõi diplomát
1987-ben. Jelenleg a nógrád-
megyeri óvodában dolgozom

már 30 éve. Férjemmel, Verbói Gáborral már 29 éve
vagyunk házasok, 4 gyönyörû gyermeket nevelünk,
akik 28, 24, 20 illetve 6 évesek.

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

– Részben, Attila ezt az iskolát választotta, azonban
egyetértettem ezzel a döntésével és támogattam õt, hiszen
én is azt szerettem volna, ha ott folytatja a tanulmányait.

– Hogy emlékszel vissza az elsõ évekre?
– Attilának az elsõ hónapok nehezen teltek, sokat be-

szélgettünk az iskoláról, bátorítottam, támogattam. A kez-
deti nehézségek legyõzése után nagyon szép emlékei van-
nak a gimnáziumról csakúgy, mint nekem.

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

– Szerintem az iskola és a szülõk kapcsolata nagyon jó,
ezen jó kapcsolat meglétéhez pedig elengedhetetlen az
SZMK.

– Melyik rendezvényre emlékszel vissza a legszíveseb-
ben? Milyen közös programok voltak? Jónak tartod ezeket
az ismerkedési, találkozási lehetõségeket?

– Természetesen legszívesebben a szalagavatóra
emlékszem vissza, hiszen az volt a legmeghatóbb és
legfontosabb. Viszont az elsõ közös programra, a gó-
lyaavatóra is nagyon szívesen gondolok vissza, ahol a
többi szülõvel is megismerkedhettünk. A szülõk-ne-
velõk bálján is megpróbáltunk minden évben részt
venni, amelyek mindig jó hangulatban teltek.

– Díjazottjaink évrõl évre hoz-
zájárultak a fõzõversenyek sike-
réhez, amiért köszönettel tarto-
zunk nekik. Hogyan gondolsz
vissza ezekre a rendezvényekre?

– Nagyon kellemes szá-
momra az úgymond „fõzõcs-
ke”, ahol nemcsak Attila osz-
tálytársaival ismerkedhettünk
meg a férjemmel, hanem a ta-
náraival és a többi diákkal is.

– Milyen programokban, fel-
adatokban vettél részt szemé-
lyesen?

– A szülõk-nevelõk báljának megszervezéséhez min-
den évben hozzájárultunk a vacsora alapanyagainak fel-
ajánlásával, valamint a vadételek finom elkészítéséhez
szükséges tudnivalókkal.

– Milyen volt a ti osztályotokban a szülõi közösség? Vol-
tak segítõid az osztálybeli szülõk közül?

– Szerencsére nagyon jó hangulatú és segítõkész volt a
szülõi közösség, örülök, hogy a tagja lehettem.

– Melyik felsõoktatási intézménybe nyert felvételt a fiad?
– Attila, az ELTE TTK Földrajz szakára nyert felvételt.
– Hogyan ajánlanád az iskolát szülõként a középiskolát

most választóknak?
– A pedagógusok rengeteg energiát fektetnek bele abba,

hogy ilyen jól felkészítsék az ott tanuló gyermekeket, ez az
érettségi eredményeken és versenyeredményeken is meg-
látszik. Kiváló tanulmányi kirándulásokon is részt vehet-
nek a diákok, ahonnan rengeteg tapasztalattal gazdagod-
va térhetnek haza.

– Számítottál erre a megtisztelõ díjra?
– Egyáltalán nem számítottam a díjra, nagyon megle-

põdtem és jó érzéssel töltött el, hogy gondoltak rám.
– Milyen üzeneted, javaslataid, ötleteid lennének az itt

maradók számára?
– Azt szeretném üzenni az SZMK tagjainak és a taná-

roknak, hogy továbbra is ilyen odaadóan és örömmel vé-
gezzék a munkájukat, a diákoknak pedig azt, hogy tanul-
ni, tanulni, tanulni!

– Köszönöm az interjút!

A Patrónus Díj tulajdonosai
Interjú Verbói Gábornéval

Verbói GábornéPálné Gordos Zita



– A 2012-2013-as tanév
végén a Bolyai Napok ünne-
pi rendezvényén megkaptad
a gimnázium legmagasabb
kitüntetését, a Bolyai Emlék-
plakettet és Díszokiratot.

– Milyen érzés volt átven-
ni a díjat?

– Nagyon jó érzés volt.
Elégedett voltam addigi
munkámmal, és persze a
színpadon állva nagy öröm
öntötte el a szívemet.

– Miért kaptad a kitünte-
tést?

– Kimagasló tanulmányi-és versenyeredményei-
mért, és amiért közösségi munkákban is részt vet-
tem.

– Mennyit kellett dolgoznod ehhez? Megérte-e a be-
fektetett idõ és energia?

– Meg kellett érte dolgozni, de nagyon megérte, hi-
szen erre hajtottam, mióta átkerültem.

– Mik a terveid a jövõre nézve?
– Sebész szeretnék lenni. Miután elvégeztem az

orvosi egyetemet, azt tervezem, hogy visszajövök
Salgótarjánba, és itt fogok dolgozni.

– Milyen az egyetem? Hogy gondolsz vissza a 
Bolyaira?

– Az egyetem tetszik, elég jó érzés orvosira járni,
de nagyon nehéz is egyben, teljesen más világ. Itt na-
gyon keményen kell tanulni, a bolyaiban ehhez ké-
pest „nyaraltam”. Nagyon szerettem odajárni, rende-
sen otthon éreztem magam a suliban, imádtam a tár-
saságot, a baráti körömet, meg senkivel és semmivel
nem volt bajom. Bármihez tudtam alkalmazkodni, a
tanárok szerettek, én is õket. Egyáltalán nem érez-
tem kötelességnek, vagy kényszernek hogy suliba
kellett járnom, tényleg élveztem a fentebb említett
okok miatt, és ezzel szerintem a minimálisra egysze-
rûsítettem a dolgokat. Tehát ami másnak szenvedés
volt esetleg, az nekem móka és tényleg móka volt a
javából. Mert nem telt el olyan nap, hogy ne szóra-
koztattuk volna egymást, hogy ne nevettünk volna

végig egy fél napot legalább,
szóval már csak ezért is,
mindig vártam a másnapot.
Ami pedig a tényleges köte-
lességeket illeti, az bõven
teljesíthetõ volt nekem, egy-
általán nem találtam nehéz-
nek. Ha valami nem nehéz,
és még szórakoztató is, rá-
adásul ilyen szeretõ embe-
rek vesznek körül, akkor
biztosan elmondhatom róla,
hogy ez életem egyik leg-
szebb idõszaka volt! Büszke
vagyok, hogy a Bolyai diákja lehettem.

– Említenél-e pár emlékezetes pillanatot, élményt?
– Emlékezetes pillanatok vannak bõven. Talán a

francia diákcsere volt meghatározó élmény számom-
ra, de az év végi fõzéseket is nagyon szerettem. Vagy
amikor parókában voltam egész nap. A diáknap
rendkívüli volt (fõleg amikor a mi osztályunk volt a
rendezõ, azt nagyon élveztem), vagy amikor meg-
nyertem a „legszexibb nõvérke” címet. De nekem
minden napban, vagy majdnem minden napban van
valami emlékezetes, ha elkezdeném felsorolni, akkor
szerintem velem lenne tele az egész évkönyv.

– Mit ajánlasz a Bolyai diákjainak?
– A bolyai diákjainak azt ajánlanám, hogy õk is

legalább valamennyire próbáljanak így hozzáállni az
iskolai élethez, mûködjenek együtt. Nem kell ellen-
állni, sokban megkönnyítik a saját dolgukat, sokkal
jobban ki tudják így élvezni a középiskolás életet,
mert egyetemen a nyakunkba zúdul minden. Na meg
persze tanuljanak becsületesen, írják meg jól az
érettségit, szerepeljenek eredményesen a versenye-
ken, szóval vigyék tovább az iskola hírnevét!

– Köszönöm szépen! Kitartást az egyetemhez, és
sok sikert céljaid megvalósításához!
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„Azt tervezem, hogy visszajövök Salgótarjánba”
Interjú Gyõri Alexszel

Gyõri AlexBerencsik Boglárka
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Interjúm alanya Racs Esz-
ter, aki 6 éves középiskolai
karrierje alatt több tanulmá-
nyi versenyen ért el irigylésre
méltó eredményt, mint ameny-
nyi kötelezõ olvasmányt egye-
sek ez idõ alatt elolvasnak, mi-
közben kitûnõ tanulmányi
eredményt mutatott fel folya-
matosan. Éppen ezért kapta
meg a Bolyai Emlékplakett és
Díszokirat kitüntetést, isko-
lánk legrangosabb kitünteté-
sét. Bolyais éveirõl, és az

egyetemi életrõl kérdezgettem.
– Számítottál a díjra?
– Nem, igazából sosem szoktam számítani díjra,

hiszen nem azért teszek semmit, hogy kitüntessenek.
Számomra nem ez a legfontosabb, persze nagyon
megtisztelõ és jólesõ érzés díjazottnak lenni.

– Milyen érzésekkel vetted át?
– Természetesen boldogan vettem át, ám kicsit el-

csodálkozva is, hiszen a 6 év alatti munka úgymond
lepergett, egy perc alatt eltelt, és furcsa visszagondol-
ni, mennyi mindent sikerült ennyi idõ alatt véghezvin-
ni. Alig tudtam összeszámolni, hány tanulmányi, illet-
ve mûvészeti vagy sportversenyen szerepeltem az itt
eltöltött évek során. Örülök, hogy ezekkel a Bolyai hír-
nevét öregbíthettem. ☺

– Hová, milyen szakra mentél továbbtanulni?
– Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Pedagógiai és Pszichológiai Karának pszichológia
BA szakára, és mellette az egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán portugál minor szakirányra.

– Milyen az egyetemi élet?
– A mi karunkon elég élénk és pezsgõ a hallgatói élet,

egyáltalán nemcsak abból állnak a napjaink, heteink, hogy
elõadásokra járunk, szerintem ez a legeslegjobb benne.
Összetartó csapat vagyunk (habár több mint ezren va-
gyunk). Azt hiszem a lehetõ legjobb helyre kerültem per-
sze az idõvel tudni kell gazdálkodni, de mivel én alapvetõ-
en egy elég pörgõs típus vagyok, ezért nem zavar, sõt, in-
kább örömet okoz, hogy mindig van mit csinálni, és hogy

néha egyszerre három helyen
kellene lenni. ☺ Sokkal sza-
badabb az egyetemi élet, mint a
középiskolai, ám pont ezért
nagyobb felelõsség is hárul az
egyetemistára.

– Hogy tekintesz vissza a
gimnáziumban eltöltött idõ-
szakodra? Mit adott neked a
Bolyai?

– Az itt eltöltött idõ most
hirtelen már úgy tûnik, mintha
ezer éve lett volna, pedig pár
hónapja még én is a bolyais
voltam… Természetesen jó kedvvel gondolok vissza az itt
eltöltött évekre, a Bolyai is hozzájárult ahhoz, hogy most
az ELTE hallgatója lehessek, és azt tanuljam tovább, amit
szeretek. Ennél több nem is kell (jelenleg persze).

– Mit üzennél a frissen középiskolába érkezett diá-
koknak, és mit a végzõsöknek?

– A középiskolába érkezõknek azt üzenném, hogy
az elejétõl fogva igyekezzenek minél jobban teljesíteni,
ha továbbtanulási terveik vannak. Persze késõbb is el
lehet kezdeni igyekezni, én sem úgy érkeztem 7. osz-
tályban a Bolyaiba, hogy az érettségire és az egyetemre
készültem, de mindenesetre egyszerûbb, ha már hamar
megfogalmazódnak az emberben a céljai, és elkezd
tenni értük. A végzõsöknek pedig azt, hogy most kell a
legjobbat kihozni magukból és feláldozni a szabadidõt
annak érdekében, hogy a jövõben megtérülhessen a
sok munka. Ha mindent beleadnak, akkor meg is fog té-
rülni, számomra például abszolút megérte!

– Vannak terveid egyetem utánra? Ha igen, mik
azok?

– A pszichológia alapszak elvégzése után a mester-
képzés van tervben. A mesterszak irányok közül a
gyermekpszichológia, illetve a szervezetpszichológia
irányok érdekelnek a leginkább. Pszichoterapeuta
képzést is szívesen végeznék ezek után. Valamint fõ-
ként egy ideális munkahely és otthon megtalálása len-
ne a fõ cél a tanulmányok végeztével.

– Köszönöm szépen, sok sikert az egyetemhez és az
élethez!

„Megtisztelõ és jólesõ érzés díjazottnak lenni”
Interjú Racs Eszterrel

Racs Eszter MáriaJakab Tamás
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– A 2012/2013-as tanévben
kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményeidért megkaptad a Bo-
lyai János Gimnázium és
Szakközépiskola kitüntetését.
Ez már nem „csak” egy-egy
versenyeredményed gyümöl-
cse, hanem az itt töltött hat
évedé. Milyen érzésekkel töl-
tött el a díj átvétele?

– Természetesen nagyon
boldog és büszke voltam.
Egyrészt magamra, hiszen
az Emlékplakett és Díszok-

iratot nem ítélik oda csak úgy, másrészt arra, hogy ezt
a kitüntetést még két osztálytársamnak, Racs Eszti-
nek és Alexnek is megítélték. Nem mindennapi, hogy
egy évfolyamból, pláne egy osztályból három ember-
nek is vannak folyamatosan olyan eredményei, amik
feljogosítják a díjra. Harmadrészt arra vagyok nagyon
büszke, hogy a végzõs kitüntetettek listája idén volt
szerintem a leghosszabb az elmúlt években, és mind
teljes mértékben kiérdemelték a díjakat, és nagyon
örülök, hogy az én nevem is szerepelt ezen a listán.
Az Emlékplakett és Díszokirattal nemcsak az én
munkámat, hanem közvetve mindazok munkáját is
elismerték, akik tanítottak, foglalkoztak velem az el-
múlt években.

– Eredményeid tömkelege nem köthetõ csak egyet-
len tantárgyhoz. Szinte minden területen kiemelkedõ-
en teljesítettél. Megpróbálnád összefoglalni, hogy mi
iránt érdeklõdtél, hol próbáltál eddig szerencsét?

– Visszagondolva, talán könnyebb azokat össze-
foglalni, amibõl nem mentem versenyezni. Az a tí-
pus vagyok, akinek ha tetszik, vagy érdekli valami,
elkezdi csinálni, belemélyedni a témába. Verse-
nyezni is sokszor azért mentem, mert érdekelt a kö-
vetkezõ szint. Máskor azért, mert egyszerûen jó
voltam az adott tárgyból, élveztem, és hajlandó is
voltam dolgozni azért, hogy még jobb legyek. A ki-
tüntetést elsõsorban a zenei, a német nyelvi, és a
kémia versenyeken elért országos eredményeimért
kaptam.

– Tehetséged és szorgal-
mad lett volna más tantár-
gyak magasabb fokú elsajá-
tításához is, de te mégis a ké-
mia mellett döntöttél. Miért?

– Azért döntöttem a ké-
mia mellett, mert rengeteg
lehetõséget láttam benne,
konkrétan a vegyészmér-
nökképzésben. Vegyiparban,
élelmiszeriparban, gyógy-
szergyártásban, bûnüldö-
zésben is el lehet vele he-
lyezkedni, hogy csak pár
dolgot említsek. Más tárgyakhoz kapcsolódó szak-
mákban, amik még érdekeltek volna, nem láttam eny-
nyi lehetõséget, illetve a megfelelõ mennyiségû kihí-
vást. (Valószínûleg, lenne bennük, csak nem keres-
tem eléggé…?)

– Most a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Vegyészmérnöki Karának elsõ éves hall-
gatója vagy. Milyenek az elsõ benyomásaid az egye-
temrõl?

– Mindenképpen nagyon pozitív. A felsõbb-
évesek már jóval a félév elõtt felvették velünk (a gó-
lyákkal) a kapcsolatot. Különbözõ rendezvényeket
szerveztek nekünk az iskolakezdés elõtt, pl. kém-
számtábor, gólyatábor, és a regisztrációs héten a
tankörvezetõ mentorok szervezésében valósult
meg a Gólyahét rendezvénysorozat, ahol összeis-
merkedhetett a tankör, megismertük az egyetem és
a környék épületeit, és a gólyatáboros csapat is ta-
lálkozhatott még egyszer. A mentorok folyamato-
san a rendelkezésünkre állnak, megosztják a ta-
pasztalataikat, segítenek a tankönyvek és jegyzetek
beszerzésében, egyszóval mindenben. Sokkal na-
gyobb szabadsága van a hallgatóknak, mint a kö-
zépiskolában, ezt mindenképpen szokni kell. Sze-
rencsére az elõadók és gyakorlatvezetõk többsége
(eddig) segítõkésznek bizonyult, a rémtörténetek
hõseit sikerült elkerülni.

– Van már elképzelésed arról, hogy a diplomád
megszerzése után mivel szeretnél foglalkozni?

„A megismerés utazás, és a lehetséges utak száma végtelen.”
Interjú Molnár Gábor Bálinttal

Molnár Gábor BálintKiss Anna
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– Még az alapképzés során (5. félévtõl) a vegyész-
mérnökök több irányba is szakosodhatnak. Nekem
eddig az analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány a
legszimpatikusabb. Szerintem túl korai még ezt ki-
mondani, hogy ezt és ezt fogom csinálni az egyetem
elvégzése után. Terveim természetesen vannak, de
még rengeteg új dolgot fogok megismerni a követke-
zõ években, bármelyikhez társulhat egy olyan ötlet,
ami jobb, mint az elõzõ legjobb.

– A Bolyaiban töltött hat éved során rengeteg él-
ménnyel gazdagodtál. Melyek azok, amelyeket még
az unokáidnak is mesélni fogsz?

– Talán a kettõ, ami a leginkább kiemelkedik, a di-
áknap szervezése és lebonyolítása, és a szalagavatós
tánc. Ezeket együtt csináltunk, és hatalmas munka
volt bennük. Én személy szerint nagyon élveztem
mindkettõt. Egyedül összehozni valamit szinte sem-
mi ahhoz képest, amikor egy egész osztály együtt
dolgozik.

– Köszönöm válaszaidat. További sikerekben, ki-
magasló eredményekben gazdag egyetemi éveket kívá-
nok neked magam és bolyais diáktársaim nevében!

Idegesen dobolok az asz-
talomon. Semmi. Nem ad
életjelet. Hol van? Holnap ha-
táridõ. Miért? Hurrikán volt.
Cunami. Elaludt. Elfelejtette.
HOL VAN BUDA GERI?

Ilyen és ehhez hasonló
gondolatok csapongnak a fe-
jemben, miközben egyik
kedvenc régi, de legjobb ba-
rátomra, Gerire várok, bezár-
va a technika börtönébe.
Megóvva egy idegösszerop-
panástól, pár perc múlva már

ír is. Aztán hív. És végre látom õt.
– Tavaly az iskola vezetése Neked ítélte a Bolyai Já-

nos Gimnázium és Szakközépiskola kitüntetését a hat
éven át végzett az osztályközösségen túlmutató közös-
ségi és kiemelkedõ tanulmányi munkádért. Foglalkoz-
tatott, motivált-e ez az itt eltöltött hat év alatt, egyálta-
lán, számítottál-e arra, hogy te fogod megkapni?

– Õszintén szólva, nem is tudtam ezen kitüntetés
létezésérõl, de mindenképp egy rendkívül pozitív
meglepetésként ért. Sosem a kitüntetés vagy díj moti-
vált a tanulásban vagy versenyeken, hanem a tapasz-
talat és a megmérettetés által nyújtott adrenalin. Nem
gondoltam rá, soha, egy pillanatig sem, hogy a téma-
zárókat, vagy akár az érettségit azért kellene jól meg-
írnom, hogy másokat meggyõzzek arról, hogy érde-
mes vagyok arra, hogy honorálják az eredményeimet.

Én magamnak tanultam,
azért, hogy tudjak. Az érett-
ségi vizsga motivált, de én
tényleg abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy a
tudni akarás volt az elsõszá-
mú szempont, valamint az,
hogy ne csak egy elméleti sí-
kon mozgó emberré váljak.

– Milyen érzés volt kimen-
ni, és átvenni a kitüntetést?
Mindannyian elképzeljük,
mint valami hatalmas, már-
már világot megváltó érzést,
hogy milyen is lehet kimenni a pódiumra, és megkoro-
názni azt a 4-5-6 évet, amit idejárunk, de valóban eny-
nyire érzelemmel teli dolog ez? Te hogyan élted meg?

– Mindennek ellenére, amit az elõzõekben elmond-
tam, valóban olyan érzés töltött el, mikor a színpadra
léptem, hogy sikerült megkoronáznom mindazt, amit
tanulmányaim során véghezvittem. Nem vagyok az a
típus, aki könnyek között veszi át a díjakat, de való-
ban megtisztelõ volt belegondolni, hogy más is felfi-
gyelt mindarra, amit tettem, a sok-sok tanulásba vagy
szervezésbe fektetett idõt és energiát. Nem a „semmi
sem volt hiábavaló” érzés fogott el, valójában csak egy
igazi megerõsítés arról, hogy az út, amit választottam,
az jó, és járható. És nem csak szerintem.

Jó érzés volt úgy elmenni a Bolyaiból, hogy nem
csak én hoztam el onnan tapasztalatot, tudást, barát-

Interjú Buda Gergellyel – avagy a Bolyai mosolya

Buda GergelyGéczi Luca



ságokat, lezárt és lezáratlan dolgokat, hanem én is
hagytam ott egy kis darabot magamból.

– Mindannyian tudtuk rólad, hogy te voltál az isko-
la jobb keze. Videók, versenyek, jókedv. Tudatos dön-
tés volt ez részedrõl, hogy ott segítesz, ahol tudsz, hogy
mindenki számíthat rád?

– Az iskolai tevékenységekbe akkor kapcsolódtam
be, mikor elvállaltam az osztályvideó készítését a
2010-es diáknapra. Nem mondanám, hogy tudatos
döntés volt, hogy részesévé váltam az iskolai progra-
mok szervezésének, de innen visszanézve rengete-
get hozzátett a személyiségem kiépüléséhez. A vide-
ókkal és egyéb hozzájárulásokkal nem csak másnak
tettem jót, hanem magamnak is, hiszen azzal foglal-
kozhattam, amit valóban szeretek, ami leköti a fi-
gyelmem. Mindenkinek tanácsolom a jövõre nézve:
próbáljatok meg ott segíteni másokon, ahol ti maga-
biztosak, tapasztaltak vagytok, hiszen ez a saját java-
tokra is válik!

– Utolsó év. Álmok. Számok. Felvételi. Mit éreztél a
végsõ hajrában?

– Az utolsó évfolyam az a periódus, aminek gondo-
latával minden alsóéves csak játszadozni tud, és cso-
dálkozik, hogy képesek ezek a félig felnõtt emberek
megtanulni annyi könyvnyi anyagot. Mi tagadás, a
végzõsöknek rendkívül nehéz dolguk van, én is meg-
szenvedtem, fõleg az utolsó 2 hónapot, amikor már

valóban az alvás rovására ment a tanulás. Valamit va-
lamiért. Ezt gondoltam. Szerencsére sikeresen vettem
az összes vizsgámat, ami az utolsó mérföldkõ volt szá-
momra, mielõtt kitárult elõttem a nagyvilág. Egy jó ta-
nács: vegyétek komolyan az érettségit, de tartsátok
észben, hogy inkább azt teszteli az érettségi, hogy ké-
pesek vagytok-e elkötelezni magatokat egy feladat
mellett. Bármelyik utat is választjátok magatoknak
érettségi után, ne feledjétek, hogy bátraké a szeren-
cse.

– Gondolkodva nézek a kamerába. Ott ül velem
szemben, a világ másik felén csokibarnán, mosolyog-
va. Mint mindig. Felvették õt. Sikerült neki, megcsinál-
ta. Mégsem maradt itthon, õ mert elmenni, mást vál-
lalni. Különbözõt.

– Jaj, – teszi még hozzá – azt hiszem, ez az, amit
egy iskolának igazán adnia kellene: nem csak lehetõ-
ségeket, jóval inkább a képességet, hogy fel is ismer-
jük, hogy vannak! Nekem nem mondta egy tanárom
sem, hogy az érettségi a cél, hogy azért kell küzdeni.
Az érettségi egy állomás, ahonnan aztán olyan vonat-
ra – esetemben repülõre – szállhatunk, ami odarepít,
ahol az álmok valódivá –, és minden, amit itt tanultam
gyakorlativá válik.

– Geri jelenleg a Kanári szigeteken él és dolgozik.
Programokat szervez, filmezik is. És most ott moso-
lyog…
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A 2012/2013-as tanév vé-
gén Bálint a 4 éven át vég-
zett közösségi munkájáért
és kiemelkedõ tanulmányá-
ért a Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskola ki-
tüntetésében részesült. Eb-
bõl az alkalomból készítet-
tem vele interjút.

– Számítottál rá, hogy ilyen
kitüntetésben lesz részed?

– Sejtettem, de sok tehetsé-
ges diák volt az évfolyamon,
nem voltam biztos benne,

hogy bekerülök a szerencsések közé. A korábbi évek-

ben 3-4 hasonló díjat adtak át,
most pedig hetet. Ez is azt iga-
zolja, hogy sok példás mun-
kájú diák végzett idén.

– Meglepetést okozott, ami-
kor kiderült, hogy te is díjazott
leszel? Örültél neki?

– Amikor küldték a meghí-
vót a Bolyai napok rendezvé-
nyére, akkor még nem gon-
doltam, hogy ilyen díjat ka-
pok, csak egyszerûen azt hit-
tem, hogy a tanulmányi ver-
senyeredményeim miatt fo-
gok oklevélben részesülni. De amikor osztályfõnököm,

Aki pedagógus szeretne lenni
Interjú Antal Bálinttal

Antal Bálint GergelyLehoczky Orsolya



Berencsikné tanárnõ átadta nekem a meghívót, és kö-
zölte, hogy az elsõ sorokban foglaljak majd helyet, és az-
tán az ünnepségen kiszólítottak és megkaptam a Bolyai
János Gimnázium és Szakközépiskola Kitüntetését, na-
gyon boldog voltam, hogy ilyen nagy megtiszteltetésben
részesülhettem.

– Milyen eredményeknek köszönheted ezt a sikert?
– Elsõsorban, mert a 4 év folyamán, igyekeztem min-

den tantárgyból, a maximumot nyújtani. Az évek alatt
több megyei és országos versenyen vettem részt külön-
bözõ tantárgyakból, és sikerült rangos helyeken végez-
nem. Például: az Irinyi János Kémia versenyen megyei
2. helyezett lettem, és országos helyezést értem el a né-
met Spiel und Gewinn versenyen, ahol 15. lettem. Ezen
kívül a közösségi munkából is kivettem a részem. Sze-
repeltem több iskolai ünnepségen, amelyek összeállítá-
sában és szervezésében is aktívan közremûködtem.

– Hogyan emlékszel vissza az itt eltöltött éveidre?
– Ez a 4 év nagyon meghatározó az életemben. Befo-

lyásolta a továbbtanulási elképzeléseimet, jövõbeli ter-
veimet. Szerettem az iskolai közösséget. Nem csak a di-
áktársaimmal, a tanáraimmal is sikerült jó kapcsolatot
kialakítanom. Szerettem ide járni, annak ellenére, hogy
minden reggel korán kelve vonattal kellett vidékrõl be-
járnom. Mai napig örömmel gondolok vissza az itt eltöl-
tött pillanatokra, és ha idõm engedi, akkor meglátoga-
tom a régi iskolámat, jóérzéssel jövök be, hiszen szíve-
sen fogadnak volt tanáraim és diáktársaim is egyaránt.

– Melyik egyetemen, milyen területen tanulsz most?
Hogy érzed ott magad?

– Szerencsésnek mondhatom magam, felvettek az el-
sõ helyen megjelölt egyetemre. Az ELTE TTK osztatlan
tanári szakán tanulok, történelem-természetismeret a
két szakom. Nagyon jól érzem magam, jó a csoportom.
Mi vagyunk az elsõk az újonnan bevezetett tanársza-
kon, ezért nagyobb figyelem irányul ránk, aminek na-
gyon örülünk. Mivel jó alapokat kaptam, szereztem a
Bolyaiban, viszonylag könnyen ment a beilleszkedés az
egyetemen.

– Vannak már konkrét terveid a jövõvel kapcsolat-
ban?

– A jövõre nézve igen konkrét elképzeléseim vannak:
az egyetem elvégzése után pedagógus szeretnék lenni
mindenféleképpen. Annak ellenére, hogy sokan meg-
jegyzéseket tesznek a tanári szakmára (pl.: alacsonyak a
fizetések, nehéz bánni a diákokkal stb…) bízom benne,
hogy sikerül majd elhelyezkednem pályakezdõ tanár-
ként itthon, Nógrád megyében.

– Mit üzensz a jelenlegi bolyais diákoknak?
– Elsõsorban azt, hogy legyenek büszkék az isko-

lájukra, iskolánkra. Nem minden gimnazista diák
mondhatja azt el, hogy egy ilyen összetartó iskolakö-
zösségnek a tagja. Erre talán csak akkor jön rá az em-
ber, mikor elballag, amikor kikerül ebbõl a közösség-
bõl. Az iskolai ünnepségeken, vagy a diáknapokon ta-
pasztalható különösen ez a közösségi összetartó ér-
zés, amelyet az itt eltöltött évek alatt minden bolyais
diák megismer.

– Köszönöm az interjút, tanulmányaidhoz további
sok sikert kívánok!
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Grajzel Dániellel készít-
hettem interjút, aki elsõként
vehette át iskolánk tantestü-
lete által ebben a tanévben
létrehozott TALENTUM dí-
jat. Ezt a díjat olyan végzõs
diákok kapják, akik kiemel-
kedõ versenyeredményeik-
kel öregbítették iskolánk
hírnevét. Dani a kiemelke-
dõ tanulmányi eredménye
mellett az atlétikában telje-
sített országos szinten is ki-
magaslóan.

– Számítottál a díjra, amikor megkaptad mit érez-
tél?

– Nem számítottam rá, ugyanis ezt a díjat most
osztották ki elõször. Ketten kaptunk, a másik díja-
zott Mester Márk, ezúton is szeretnék neki még egy-
szer gratulálni. Nagyon örültem a díjnak, nagy meg-
tiszteltetés volt számomra. Nagyon jól esett, hogy
ennyi tehetséges diák közül, mint amennyi az évfo-
lyamunkon volt, külön kiemeltek engem is.

– Ha jól tudom nem a sporttal tanultál tovább…
Melyik egyetemre és milyen szakra jársz jelenleg?

– Igen jól tudod. Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Fizika szakán tanulok.

– Egyetem mellett tudsz esetleg valamilyen sportot
ûzni, vagy hogyan lehet ezt egyáltalán összeegyeztet-
ni a tanulással?

– Sajnos a jelenlegi órarendem nem teszi lehetõvé
a rendszeres sportolást, de szeretnék a második fél-
évben, a BEAC-ba eljárni, atletizálni. Ez egy rendkí-
vül nagy múltú és eredményes klub. Olyan egyesült-
be járni, ahol több olimpiai és világbajnok is meg-
fordult már komoly fejlõdési lehetõséget hordozna
magában.

– Hiányzik a Bolyai? Mik hiányoznak a legjob-
ban?

– Hát hiányzik is meg nem is… Mindenki nagyon
várta már az egyetemi, fõiskolai éveit így én is.
Ugyanakkor így visszagondolva, ami középiskolás-

ként soknak vagy nehéznek
tûnt azt most örömmel elfo-
gadnám. Hiányoznak az
emberek, akiket megismer-
hettem, a tanáraim termé-
szetesen. A legjobban az at-
létikaedzések hiányoznak
Pálfalvai Zoltán igazgató úr-
ral és a többiekkel, elõfor-
dult ugyan, hogy egyedül
ugrottam magasat a terem-
ben, de sokszor tucatszám
futottuk a köröket az udva-
ron. Sok szép emlékem fû-
zõdik az iskolához.

– Sokszor versenyeztünk együtt, hol a SESE pá-
lyán, hol a Bolyai tornatermében, de sohasem lát-
tam fáradtságot rajtad! Mit jelent számodra a ma-
gasugrás? Hogyan viszonyulsz hozzá?

– Számomra mindig fontos volt a mozgás, a
sport. A magasugrás egy rendkívül összetett sport-
ág, ami igénybe veszi a teljes fizikumot, sõt a szelle-
mi képességeket is. Mindig is úgy tekintettem rá,
mint remek idõtöltés, feszültséglevezetés, ahol az
ember a léc mellett, mindig a képességeinek a hatá-
rait tologatja egy kicsit feljebb.

– Mik a céljaid, ha elvégezted az egyetemet?
– Hát elég korai még errõl beszélni, de kutatóként

szeretnék dolgozni vagy egy cégnél vagy valamilyen
kutatóintézetben, a legjobb lenne itthon, Magyaror-
szágon, de nem zárom ki annak a lehetõségét, hogy
esetleg külföldön dolgozzak, kutassak.

– Végezetül, mit üzensz a mostani bolyaisoknak?
– Ne úgy tekintsetek a tanulásra, iskolára, mint

valami hatalmas szörnyûségre vagy teherre, amitõl
alig várjátok, hogy megszabadulhassatok. Ez egy le-
hetõség, ajándék, hogy minél jobb, teljesebb embe-
rek legyetek. Használjátok ki, amíg lehet, mert az
Élet ennél csak rosszabb, nehezebb lesz.

– Köszönöm az interjút és kívánok neked további
sikereket mind az életben, mind a sportban!
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– Mester Márkkal beszél-
gettem, aki a 2012/13-as tan-
évben Talentum díjat kapott
öt éven át kiemelkedõ tanul-
mányaiért, illetve a néptánc-
ban elért sikerekért, iskolánk
nevének öregbítéséért. Szá-
mítottál rá? Milyen érzés volt
átvenni a kitüntetést?

– Valahol mélyen esetleg.
Nagyon jól esett, hogy mél-
tónak találtak rá, a néptánc
az életem része, nem gondol-
tam volna, hogy a középis-

kolai tanulmányaim végeztével díjat kapok miatta.
– Õsszel a Mûszaki Egyetem jármûmérnöki szakán

folytattad tanulmányaidat. Mennyiben más ez az új
életforma? Hogyan tekintesz vissza a régi iskoládra?

– Egyetemen már máshogy néznek ránk. Sokkal
többet kell tanulni, elõfordul, hogy az órán elhangzot-
tak felét sem értjük. Természetesen így kevesebb
idõm marad a próbákra és a fellépésekre, de igyek-
szem a lehetõ legtöbbet kihozni önmagamból. Szeret-
tem a gimnazista éveket, de mindenképpen jó tovább-
fejlõdni. Remek osztályom volt, jó közösséget alkot-
tunk, sok barátot szereztem. Hiányoznak a tanáraim,
különösen Czene Éva tanárnõ, illetve Cserkúti Edit ta-
nárnõ, akikkel szoros kapcsolatot alakítottam ki az
évek folyamán.

– Beszéljünk most egy kicsit a táncos életedrõl! Mió-
ta néptáncolsz? Milyen sikereket értél el vele? Mit jelent
számodra magyar néptáncosnak lenni?

– Óvodás korom óta táncolok, lassan 14 éve. Gyer-
mek kategóriában többször is indultam versenyeken,
területi versenyen kétszer kitüntetésben részesültem.
Rengeteg fellépésem volt és van jelenleg is, nem csak
országon belül, hanem határainkon túl is. Jártam már
Erdélyben, Franciaországban, Németországban,
Svájcban, Lengyelországban és Szlovákiában. De a
legfõbb siker, hogy rengeteg barátot szereztem! Mi,

táncosok nagyon jó közössé-
get alkotunk. Táncosnak len-
ni életérzés! Felveszed a gyö-
nyörû viseletet, ami rögtön
egyfajta tartást ad. Kihúzod
magad és mosolyogsz. Ha
szomorú vagy, boldog leszel,
ha boldog, akkor még boldo-
gabb!

– Az elmúlt években veled
képviseltük a bolyais néptán-
cosokat mind iskolai, mind
pedig városi rendezvényeken.
Kötelességednek érezted ezt?
Mit üzensz annak, aki átveszi ezeket a feladatokat a
jövõben?

–Nem kötelességbõl, de tudtam, hogy valakinek
össze kell tartani a csapatot. Engem kerestek meg a
fellépésekkel kapcsolatban, én készítettem a koreográ-
fiákat. Még nem tudom, hogy ez a feladat a jövõben
kire hárul, de azt üzenném, hogy ezt csak szívvel-lé-
lekkel csináljátok! Csak akkor, ha ti is élvezitek, nem
pedig nyûgnek érzitek. Örülök, hogy mindig nyitottan
fogadták a bolyaisok a mûsorainkat, mert akihez nem
áll annyira közel ez a mûfaj, az is végignézte és még
tapssal is megtisztelt.

– Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívá-
nok neked az egyetemista tanulmányaidhoz! Remél-
jük sokat hallunk még sikereidrõl és látunk Téged tán-
colni a különbözõ rendezvényeken!

„Ha szomorú vagy, boldog leszel, ha boldog, 
akkor még boldogabb!”

Interjú Mester Márkkal

Mester Márk MátéBakos Judit
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Andrássy Fanni ebben az
évben ballagott el iskolánk-
ból, 5 évig bolyais diák és 4
évig a diákönkormányzat ve-
zetõje volt. Többek között
ezekrõl az évekrõl, tevékeny-
ségérõl kérdeztem elõdömet
valamint arról, hogy most ho-
gyan telnek napjai…

– Mit adott számodra az is-
kola diákönkormányzatában
eltöltött 5 év? Hogyan gon-
dolsz vissza ezekre az idõkre?

– Rettentõ sok emléket, ta-
pasztalatot. A sok móka és „közösségi munka” mellett
(persze egyáltalán nem éreztem annak) barátságok
születtek a közösségünkön belül. Soha nem fogom elfe-
lejteni a Czene Éva tanárnõvel eltöltött idõt, a sok neve-
tést és örömöt. Persze itt is – mint ahogy minden szer-
vezetben – voltak kisebb konfliktusok, de ez elenyészõ
volt a sok boldog pillanat mellett. Remélem, a többiek is
így gondolják. Ha visszaemlékezem bolyais életemre,
csupa boldogság fog el és ennek nagy szerepe van a Bo-
lyai Diákönkormányzatának is.

– Hogyan telnek napjaid a bolyais évek után? Jelen-
leg hol tanulsz?

– Nagyon szeretem a fõvárosi életet. Szerencsére
nagy a nyüzsgés, amit élvezek, azonban sok az egész
napos rohanás, amit itt Salgótarjánban nem tapasztal-
hatott meg igazán az ember… A Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészettudományi Karán pszichológiát
hallgatok.

– Életed álma volt, hogy ezen a szakon tanulj tovább,
milyen érzés volt mikor megtudtad, hogy felvételt nyer-
tél?

– Igen, kiskorom óta pszichológus szeretnék lenni, de
a magas ponthatárok miatt nagyon sokat kellett tanul-
nom, hogy felvegyenek. A remény azért megvolt, de in-
kább a rossz dologra voltam felkészülve a ponthatár meg-
határozása elõtt. Sikerült! Rettenetesen örülök, hogy itt
tanulhatok. Bár a napi 2,5 óra utazást még meg kell szok-
nom (fõleg, hogy a Bolyaiba 5 perc séta alatt odaértem).

– Milyen számodra az
egyetemi élet?

– Egészen más, mint a
gimi. Jó, jó, persze én is csak
most kezdem megismerni az
egyetem mindennapjait, de
eddig olyan, mint amilyet
vártam. Megerõsített ez az is-
kola abban, hogy pszichológi-
ával szeretnék foglalkozni.
Csodálatos, ahogy az elõadá-
sokon felfedezzük az emberi
lélek rejtelmeit. Szerencsére a
csoporttársaim is nagyon
kedvesek és segítõkészek: sok barátra tettem szert e rö-
vid idõ alatt is, aminek nagyon örülök. Talán az zavar,
hogy nincsenek osztályfõnöki órák – igen tudom, kicsit
vicces hogy pont ezt mondom –, emiatt sokszor nem
jut el hozzánk a fontos információ, ami gyakran szük-
séges lenne. Pedig a Bolyaiban ez nem így volt!

– Folytatod ott is DÖK munkát?
– Kezdetekben szerettem volna a Hallgatói Önkor-

mányzat tevékenységeiben részt venni, de a rettentõ
sok tanulás mellett nem hiszem, hogy lenne energiám
arra is. Az is közrejátszott a döntésemben, hogy a kari
HÖK nem olyan, amire kezdetekben számítottam.

– Mi az a dolog, amire biztosan emlékezni fogsz a
bolyais életedbõl?

– Juj, ez nehéz kérdés! Egyet nem tudok kiemelni.
Egyet biztosan nem… Rengeteg dolog van, amire szíve-
sen visszaemlékezek. Kezdeném a BIT-tel, amit sajná-
lok, hogy csak néhány tanuló tapasztalhat meg a
bolyais élete alatt. A BIT a Bolyai Iskolák Találkozóját je-
lenti, ami igen sokat adott nekem. Azon szerencsések
közé tudhatom magam, akik kétszer is átélték a közel
egy hetes programsorozatot, amit minden évben más
Bolyai nevét viselõ iskola szervez meg. Mind Sóvári ta-
nár úrral és Czene Éva tanárnõvel való felkészülést na-
gyon élveztem, persze a csapat is fantasztikus volt
mindkétszer. Minden percét élveztem, de tényleg. Mel-
lette eszembe jut az osztályom által szervezett gólya-
avató, ami szintén maradandónak gondolok. Sok közös-

A Diákönkormányzat vezetõje volt
Interjú Andrássy Fannival

Andrássy FanniNagyi Kristóf



ségi program, osztálykirándulások Básti tanárnõvel,
utolsó évi ballagásra és szerenádra való készülõdés is
nagy élmény volt. A DÖK-ös programok közül a Rock
Estek, discok és apróbb rendezvények, amin sok érté-
kes emberrel ismerkedtem meg.

– Végezetül mit üzensz a bolyais diákoknak és a
DÖK-ösöknek?

– A DÖK-öt próbáltam strukturálisan átalakítani,
úgy gondolom, részben sikerült is. Nektek lesz a felada-

totok, hogy folytassátok egy olyan remek közösség ki-
alakítását, aminek programjaira lelkesen eljárnak a diá-
kok a szürke hétköznapok mellett.

– Köszönöm az interjút, sikerekben gazdag egyetemi
éveket kívánok neked!

– Én is nagyon köszönöm. ☺
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